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BAŞYAZI
TÜRKİYE ASFED’İN ÇABALARI VE %100 YERLI
Değerli meslektaşlarım ve sektör paydaşlarımız,

S

on günlerde üst üste gelen açıklamalar ile inşaat malzemelerinde
%100 yerli kullanımının teşviki ile ilgili
açıklamalar yapılıyor. Gelinen bu noktada inşaat malzemelerinde yerli asansör ve yürüyen merdiven kullanımı konusunda; Türkiye Asansör Sanayicileri
Federasyonu’nun, farkındalık yaratmak
adına, çok büyük katkıları olmuştur. Federasyonumuz kurulduğu günden bugüne, yerli üretici ve montajcı firmalarının ne kadar üst düzey ve kaliteli işler
yaptığını anlatmaya yönelik çalışmaları

Yusuf Atik

Türkiye Asansör
Sanayicileri Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

kendine amaç edinmiştir. Hatta çoğu zaman
başka dernekler tarafından eleştirilsek de federasyonumuza “Türkiye” ibaresi kazandıran ve
17 asansör ve yürüyen merdiven derneğini tek
çatı altından birleştiren tam olarak “bu amaç ve
vizyon”dur. Türkiye’de çok önemli yerli üreticilerimiz bulunuyor ve bunlar her yıl milyonlarca
dolar ihracat ile yurt dışına ürünlerini gönderiyor. Burada yerli diye tercih edilmeyen markalarımız, Avrupa başkentlerinde çok önemli işler
yapıyor. Biz bunu anlatmak için son üç yıldır;
gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız nezdinde üst düzey görüşmeler yapıyoruz. Her ilden
fabrikalarımızın kapılarını açıp, ileri teknolojiler
ve Ar-Ge çalışmaları ile ne kadar kaliteli ürünler yapabildiğimizi ifade ediyoruz. 2019’da yerli
asansör sektörünü anlatan çok önemli bir rapor
hazırlayarak Bakanlığımıza sunduk. Tüm bunların sonucunda geçtiğimiz yıl asansör ve yürüyen
merdiven sektörü, uçak ve savunma sanayisi
gibi çok önemli sektörlerin içinde bulunduğu
ve devlet teşviklerinden ciddi oranlarda faydalanan sektörler arasına girerek “stratejik sektör”
kapsamına alındı. Bunun dışında son iki yıldır
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve TOKİ’nin
kapısını aşındırıyor, girmedik oda, görüşmedik
yönetici bırakmıyor, “adrese teslim” yapılan
ihalelerin yarattığı haksız rekabeti anlatmaya
çalışıyoruz.
Asansör sektöründe yerli markaların geleceği
konusunda uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar için 2018 yılının başında Bakanlık düzeyinde
bir toplantı ile bu konuyu gündeme ilk kez getiren Türkiye ASFED olmuştur. Hem federasyon
faaliyetleri hem yayınlarımızla her alanda öne

çıkartılan yerli ve milli üretim önceliklerinin, asansör sektöründe de uygulanabilmesi adına önemli çalışmalar başlattık.
Biz tüm bu çalışmalarımızı özetleyen bir
de “Asansör Sektör Raporu” hazırladık.
Bu raporda çok ayrıntılı bir biçimde yerli asansör sanayisinin dünü, bugünü ve
geleceğini rakamlarla ve reel gerçeklerle
gözler önüne serdik. Ve gördük ki; Küresel
bir marka olmadan yerli asansör sanayisinin bugünkü yapısını sürdürmesi mümkün
değil. Türkiye ASFED olarak yerli üreticinin pazar payındaki yerinin arttırılması ve
yerli asansör sektörünün geleceğinin güçlendirilmesi için üzerimize düşen görevi
yapmak için bu raporu Sanayi ve Teknoloji
Bakanı’mız Mustafa Varank’a 2019’da yaptığımız özel bir toplantı ile sunduk. Sayın
Bakanımız Mustafa Varank, yerli asansör
ve yürüyen merdiven sanayicisinin kendini geliştirmesi ve küresel markalarla yarı-

şır boyutta markalar çıkarabilmesi için her
türlü desteğin verilmesi yönündeki hassasiyetini bizlerle paylaştı. Kamu ihalelerinde yerli kullanımın arttırılması, asansör
bakım taban fiyatlarının düzenlenmesi
gibi sektörün kilit meseleleri hakkında son
derece yapıcı çalışmaları başlatacağının
da müjdesini verdi.
Bugün geldiğimiz noktada asansör sektöründe yerli markalara fırsat verileceğinden bahsedilen açıklamalar yapılıyorsa,
bu Türkiye ASFED’in 2017 yılından bu
taraf üst düzeyde yaptığı görüşmelerin
neticesindedir. Bizler yeter ki kaliteli ürün
üretmekten, doğru işler yapmaktan, ArGe ve alt yapı yatırımlarıyla güçlü yapılar
kurmaktan vazgeçmeyelim. Türkiye ASFED’in yıllardır yaptığı yerliyi desteleyen
çalışmalarına katkı sunan tüm üyelerimize
de ayrıca teşekkür ederim.
Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim…

SUNUŞ
TÜRKIYE ETKİNLİKLERİNDEN DE ERTELEME

S

ektörde hareketli olması beklenen ama
pandemi nedeniyle durgun geçen yaz
aylarını geride bırakarak, sonbahar ve hatta
yavaş yavaş kışın etkisine girmeye başladığımız on sekizinci sayımızdan herkese merhaba.
Kovid-19 etkisiyle azalan ihracat ve bir de
üzerine inşaat sektöründeki zayıf ivme,
asansör ve yürüyen merdiven sektörünü
hareketli bir iş temposundan uzaklaştırırken, Ekim ayında yapılması beklenen asansör sempozyumu ve asansör fuarlarından
da art arda ertleme haberleri geldi. Önce
sağlık diyerek ve sektörden gelen taleplerle alınan bu kararlar yerinde bulunurken,
bir yandan da sektörün gelecek kaygısının
arttığı gözlemleniyor. Ancak tüm bunlarla
birlikte, bu sayımızdaki sayfalarımızdan da
takip edebileceğiniz üzere, yurt içinden güzel haberler gelmiyor değil. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un inşaat malzemelerinde asansör ve yürüyen merdivenin

Yeliz Karakütük

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve
Genel Yayın Yönetmeni

haberasansoru@gmail.com

de dahil olduğu %100 yerlileşme hamlesini başlattıklarını
açıkladı. Bu haberin, sektörde önemli bir toparlama sağlamasını umut ediyoruz.
Eylül – Ekim sayımızda öne çıkan diğer haberlere baktığımızda ise; öncelikle Türkiye ASFED’in Kayseri çıkartması ile KAYSAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile yaptığı toplantıdan bahsedebiliriz. Ayrıca eğitim öğretime açılan
Kayseri Asansör Akademisi’nin son hali de asansör ve
yürüyen merdiven sanayisi için gurur verici bir tabloyu
gözler önüne seriyor. Sektörden pek çok firmanın çok
değerli katkılarıyla pandemiye rağmen tamamlanarak
2020-2021 eğitim-öğretim yılına açılan akademi, son derece modern bir uygulama ortamı sunuyor. Erişilebilirlik
Kılavuzu 2020’nin ayrıntılarına dair bilgileri de yine sektör
haberlerimizden okuyabilir, yeni eklenen köşelerimizden
biri olan Vitrin köşesi ile firmalar hakkında kısa bilgilere
ulaşabilirsiniz…
Sektörden ve gündemden derlediğimiz haberlerin dışında; dergimize özel köşe yazıları ile gündemdeki konuları
uzman bakış açıları ile mercek altına alıyoruz. Mali Perspektif köşesinde yazarımız Yeminli Mali Müşavir Mehmet
Öner, yeni yazısında çok önemli bir konuyu gündeme
getirerek; imar planı değişikliği ile oluşan değer artışı
konusunu ayrıntılarıyla tartışıyor. CE Mühendilik Yönetim
Kurulu Başkanı Cem Bozdağ, yeni sayımıza yazısı ile katkı
sunan isimlerden. Bozdağ; paslanmaz çelik ısrarı ile kaybedilen milli gelirden ve yerine tercih edilebilecek ESB
sisteminden bahsediyor. Ayrıca NURER Sigorta Satış Pazarlama Sorumlusu Erdem Doğan, iş kazalarına genel bir
bakış ile sigorta sistemlerini değerlendiriyor. Yine sevilen
köşelerimizden Özel Mesai/Gezi’nin sayfalarında Görüntü Yönetmeni ve Fotoğrafçı Sezai Zabun, fotoğrafları ile
eşsiz bir Kapadokya manzarası sunuyor.
Dergimizin özel röportajlarında bu sayıda EAS Asansör
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Toprak’ı konuk ederek
Cennet Obruğu projesindeki başarıyı konuştuk. Ustaya Saygı röportajımızda ise Ankara’nın duayen asansör
montörlerinden RABA Lift Kurucusu Raif Başkaraağaç’ı
konuk ediyoruz.
Sonbahardan kışa hazırlandığımız bu günlerde sektörden gelecek yeni ve güzel haberlerin umuduyla on sekizinci sayımızı tamamlıyor, gelecek sayımız için yeni haberlerinizi de bekliyoruz.
Keyifli okumalar…
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Türkiye ASFED		

Kayseri’de Önemli Buluşma
“Türkiye ASFED ve KAYSAD’ın Gündemi Yoğun”

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (Türkiye ASFED), 4 Eylül 2020’de Kayseri Asansör
ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (KAYSAD)’nin ev sahipliğinde Kayserili sektör
temsilcileri ile bir araya geldi. Kayseri Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya,
KAYSAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, üye firma yöneticileri de katıldı.

Uzun süredir sektörde yapılmayan toplantılar, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği gerekli önlemlerin alınması koşulu ile kısmen
de olsa yapılmaya başladı.
Bunların ilkini Türkiye ASFED,
Kayseri Asansör Akademisi’nin
son durumunu gözlemlemek ve
hazırlıklar için KAYSAD Yönetim
Kurulu ile istişarede bulunmak
için düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye
ASFED İdari Müdürü Gülay
Pala, önümüzdeki günlerde
açılması planlanan Kayseri
Asansör Akademisi’nin inşa
süreci hakkında bilgiler verdi.
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Pala, akademinin kurulması
için katkı sunan, bizzat çalışan,
maddi ve manevi destek veren
herkese teşekkür etti.

ATIK:“KAYSERI’DEN
KÜRESEL ÖLÇEKTE BIR
MARKA ÇIKMASININ
VAKTIDIR”

Yusuf Atik
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Türkiye ASFED Yönetim Kurulu
Başkanı Yusuf Atik yönetiminde
devam eden toplantıda; ikinci konuşmayı yapan Atik ise;
öncelikle Kayseri’nin asansör
ve yürüyen merdiven sanayisi
için ne kadar önemli bir katma

BASIN

değer yarattığının altını çizerek,
başarılı işlere imza atan meslektaşlarını tebrik etti. Atik; “bu kadar kaliteli ürünleri, ileri teknolojilerle yapan bir yerli asansör
sanayimiz mevcut iken, Kayseri’den küresel ölçekte bir marka
çıkmasının vaktidir” dedi.

ATIK: “MARKALAŞIP
BILINIRLIĞIMIZI
ARTTIRMADIĞIMIZ
SÜRECE MILLI
EKONOMIDEN
PAY ALMAMIZ
ZORLAŞACAKTIR.”
Atik konuşmasına şu sözlerle
devam etti; “Bizler Türkiye’nin
en büyük asansör ve yürüyen
merdiven yapılanması olarak, başta eğitim olmak üzere
önemli alt yapı çalışmalarıyla
sektörün gelişimine katkı sağlıyoruz. Ancak bunu birliğimize
üye firmaların desteği olmadan
yapamayız. Firmalar derneklerini, dernekler de Türkiye ASFED’i
destekleyecek ki çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettirelim. Onun dışında biz Türkiye
ASFED olarak elimizden geleni

yapmaya her zaman hazırız.
Asansör ve yürüyen merdiven
sektörünü stratejik sektörler
kapsamına alınması için çok
büyük çabalar verdik. Bunun
ile birlikte yatırım yapmak isteyen pek çok firma devlet teşviklerinden ek faydalar sağladı
ve sağlamaya da devam ediyor. Markalaşma konusundaki
çağrımızı ise iki yıldan fazladır
yapıyoruz. Markalaşıp bilinirliğimizi arttırmadığımız sürece
milli ekonomiden pay almamız
zorlaşacaktır.” Atik konuşmasında; küresel firmaların varlığı
altında ezilmemek adına güçlü
firmaların birleşmesi gerekliliğini vurguladı.

Naim Pedük

Türkiye ASFED

PEDÜK: “OKULUMUZ
ASANSÖR SEKTÖRÜNE
YAKIŞIR NITELIKTE
OLDU”
Yusuf Atik, sözü ev sahibi KAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Naim Pedük’e verdi. Pedük;
Türkiye ASFED Yönetim Kurulu’na Kayseri’yi ziyaretlerinden
dolayı çok teşekkür etti. “Kayseri’deki okulun bu aşamaya
gelmesi bizim için önemliydi.
Bu sebeple Türkiye ASFED’e
çok teşekkür ediyoruz. Okulun
yapılmasında KAYSAD Üyelerinden çok destek geldi onlara
da buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz.” dedi. Okulun son
halinin çok daha şık ve asansör
eğitimine yakışır olduğunu söyleyen Pedük; akademi dışında
okula bir asansör daha hediye
dildiğini bildirdi. Pedük; “Biz
okula gidiş gelişlerimizde, okulun dördüncü katındaki konferans salonu ve sınıflara ulaşım
için de bir asansöre ihtiyacı
olduğunu fark ettik. Okul Müdürü böyle bir ihtiyaç olduğunu
ancak şimdiye kadar imkansızlıklar sebebiyle yapılamadı-
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hediye oldu.” dedi.

ÖZÇAKIR, TEKNIK
KONULARDA SORULARI
CEVAPLADI

İbrahim Özçakır

Toplantı açılış konuşmalarının
ardında soru-cevap bölümüne
geçilerek ASFED Teknik Komite
Başkanı İbrahim Özçakır’a Kayseri’de uygulamada yaşanan
birtakım sorunlar ile ilgili sorular
yöneltildi. Özçakır’a yöneltilen
sorularda; avan proje ve imalat proje ile son kontrol formu
konuları ön plana çıktı.

ğını söyledi. Biz orada hemen
toplanarak okulun akademi
dışındaki bu asansör ihtiyacının da karşılanması yönünde
bir karar aldık. Okulumuzun
asansör akademi kurulumları
ile birlikte ayrıca kendi içindeki
binasına da bir asansör montajı
yaptık. Bu da hem okulumuz
hem kıymetli öğrenci ve öğretmenlerimiz için de çok güzel bir

16
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Toplantı katılımcıları arasında;

Türkiye ASFED genel Sekreteri

Hüsnü Gökgöz, Türkiye ASFED

Saymanı Nuri Kuzan, Türkiye
ASFED Yönetim Kurulu Üyeleri;

Muzaffer Hızarcı, Özcan Top-

rak, Kerim Mahsereci, Türkiye

ASFED Vekili Zeynep Tepegöz,
Türkiye ASFED Eğitim Komitesi

Üyesi Rasime Sazak, KAYSAD
Üyeleri; Hakan Satılmış, Akif

İlgen, Mehmet Ayata, Mesut
Gökçeoğlu, Ali Mazıcıoğlu, Ali

Ağaç, Mustafa Rıza Yıldırım,
Veysi Alptekin de yer aldı.

BASIN

Türkiye ASFED		

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu
Toplantısını Gerçekleştirdi
Kayseri Asansör Akademisi 2020-2021 Eğitim Yılına Hazır

Türkiye Asansör Sanayicileri
Federasyonu (Türkiye ASFED),
iki ayda bir düzenli olarak
gerçekleştirdiği yönetim
kurulu toplantılarına pandemi
sebebiyle ara vermişti. Eylül
ayında Kayseri Asansör
Akademisi’ndeki son durumun
değerlendirilerek, eğitime
açılması ile ilgili istişareler
yapılması için Kayseri’de
bulunan Türkiye ASFED Yönetim
Kurulu, toplantı gündemini de
burada değerlendirdi.
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4 Eylül 2020’de Kayseri’de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısının ana gündem maddelerini; geçtiğimiz günlerde
erteleme kararı açıklanan CNR Avrasya Asansör Fuarı ile
Kayseri Asansör Akademisi’nin açılışı oluşturdu. 2021 yılında
yapımına başlanacak yeni asansör akademileri hakkında da
görüşler bildirildi.

KAYSERI ASANSÖR AKADEMISI
ÖĞRENCILERINI BEKLIYOR
Türkiye ASFED’in Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokole
istinaden mesleki ve teknik liselerde asansör bölümlerinin
açılması yönünde karar doğrultusunda üçüncü okulu olan
Kayseri Asansör Akademisi söz verildiği üzere yeni öğretim
yılına yetiştirildi. Kayseri Türkiye ASFED Asansör Akademisi,
Kocasinan Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi’ndeki atölye
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son teknoloji asansör sistemleri ile donatılarak, öğrencilerin
uygulamalı olarak tüm eğitimlerin yapılabileceği bir ortam
sağlandı.
Türkiye ASFED Asansör Akademilerinin üçüncü ayağı
olan “Kayseri Türkiye ASFED
Asansör Akademisi”nin Eylül
2020’de açılması yönünde çalışmalar ise pandemi önlemeleri kapsamında ileriki bir tarihe
ertelendi. Tüm donanımları ve
kurulumları tamamlanan akademi, 2020-2021 yılı öğretim
yılı için hazır iken öğrencilerin
yüz yüze eğitime geçmesi ile
faaliyete de başlamış olacak.
Türkiye ASFED ve KAYSAD organizasyonunda tamamlanan
projeye başta Kayseri olmak
üzere asansör sektöründen pek
çok önemli marka destek verdi.

ATİK: “BU AKADEMILER
YERLI ASANSÖR
SEKTÖRÜNÜN GÜCÜNÜN
GÖSTERGESIDIR”
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Türkiye ASFED Yönetim Kurulu, toplantının ardından Kayseri
Asansör Akademisi’ne giderek
atölyeyi gezdi ve yapılan çalışmaların son halini değerlendirdi. Türkiye ASFED Yönetim
Kurulu Üyeleri, akademinin
asansör eğitimine çok büyük
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katkı sunacağını ifade etti. ASFED Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Atik destek olan tüm yerli asansör markası firmalarına
teşekkür ederken; “Bu akademiler yerli asansör sektörünün
gücünün bir göstergesidir. Bu
sınıfta en az bir buçuk milyon-

BASIN

Türkiye ASFED

luk bir yatırım söz konusudur.
Türkiye ASFED olarak buraya
katkı sunan tüm markalarımıza
teşekkür ediyorum” dedi.

KAYSERI ASANSÖR
AKADEMISI SEKTÖRE DE
EĞITIM VERECEK
Kayseri Asansör Akademisi,
pek çok yönden bölgeye katkı sunacak özellikler taşıyor.
Asansör dalında okuyan öğrencilere sağlıklı bir ortamda,
doğru pratik bilgilerin, uzmanlar tarafından verilmesi dışında,
akademi Kayseri ve çevresinde
hizmet verecek tek sınav merkezi olacak. Aynı zamanda
sektördeki çalışanlara, geliştirme-uyum kursları verilmesine olanak tanıyan sektörel bir
yatırım özelliği de taşıyor. Türkiye ASFED’in akademilerinin
destekçisi olan pek çok yerli
asansör firması sağladıkları

katkılar ile bir yandan da Türk

asansör sektörünün gelişimine
önemli bir katkı sunuyor.

2021 - 2022 YILINDA
AKADEMI SAYISI
BEŞE ÇIKACAK
Toplantıda bir önemli karar

daha gündeme getirildi. Türkiye

ASFED Asansör Akademilerinin

yeni şehirleri belli oldu. Uzun

süredir bu konudaki taleplerini dile getiren Gaziantep ve
Samsun şehirlerindeki okullarla
yapılan görüşmeler neticesinde bu iki şehir Türkiye ASFED
Asansör Akademilerinin yeni
adresleri olarak belirlendi. Açıklanan hedefe göre 2021-2022
yıllarında Türkiye ASFED standardından modern ve sağlıklı
asansör akademilerinin sayısı
beşe çıkartılmış olacak.
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SEKTÖR HABER

Asansör PGD Yönetmeliği Yayınlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sektörün ilgili birimlerinden de görüş alarak uzun süredir
üzerinde çalıştığı “Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” yayınlandı. 31276
sayılı Resmi Gazete’de 16 Ekim 2020’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, 3 bölüm 18
maddeden oluşuyor. Haziran 2020 ‘de Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu da yönetmelik
ile ilgili detaylı bir çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bir rapor halinde sunmuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;

Mayıs 2020’de başlattığı bir
çalışma ile asansörlerin Piyasa Gözetim ve Denetimi’nin

daha fazla asansör üzerinde

yapılabilmesi ve uygulamada

karşılaşılan çelişkili durumla-

rın ortadan kaldırılabilmesi için
PGD Yönetmeliği’nde düzenle-

meye gittiğini bildirmişti. Değişen yönetmelikte dikkat çeken
maddeler ise şöyle;
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TANIMLARDA
DEĞİŞİKLİK

Birinci bölüm, Madde 4’nde
önemli tanımlar yeniden ele
alınmıştır. Buna göre; 4. Madde “t” bendinden “Sorumlu” tanımı için “Tespit edilen
uygunsuzluğun kendisinden
kaynaklanmadığını ispatlayamadıkça asansör monte edeni,
ispatlaması durumunda ise tespit edilen uygunsuzluğa neden
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olan gerçek veya tüzel kişiyi”
ifadeleri yer aldı.
4. Madde “h” bendinde “Duyusal İnceleme” tanını için;
“Asansörün herhangi bir test
veya muayene işlemine tabi
tutulmasından önce, Bakanlık
denetim personelinin beş duyusunu ve/veya basit ve yaygın
olarak kullanımda olan ölçme
araçlarını kullanarak yapacağı
incelemeyi” ifadeleri yer aldı.

GARANTİ SÜRESİ
3 YIL OLDU
Yine 4. Madde “ı” bendinde
“Garanti Süresi”; “6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör
İşletme ve Bakım Yönetmeliği
doğrultusunda asansör monte
eden tarafından piyasaya arz
edilen her asansöre piyasaya
arz edildiği tarih itibarıyla en az
üç yıl olmak üzere verilen süre”
şeklinde tanımlandı.

ASANSÖRÜ MONTE
EDEN BAKIMINI DA
ALACAK
4. Madde “i” bendinde ; “Garanti Kapsamındaki Asansör
için;” “Asansörü piyasaya arz
edenin veya onun yetkili servisinin, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında
garanti süresi içerisinde bakım
faaliyetini yürüttüğü asansör”
tanımı yer aldı.
Bu ekleme ile asansörü monte
eden firma, asansörün bakımını

da alacak, asansör sahibinin
bu bakımı monte eden firma
ya da yetkili servisi dışında
bir yere vermesi halinde ise
asansör garanti kapsamından
çıkartılacak. Böylelikle hizmet
kalitesinin artması hedefleniyor.

“GÜVENSİZLİK
ŞÜPHESİ” İFADESİ
KALDIRILDI
Daha Önce Genel Esaslar 5.
Madde 6. bendinde yer alan
PGD denetimi ile ilgili ifadelerde yer alan “güvensizlik şüphesi” açıklaması kaldırılarak;
“PGD sonucunda denetim personeli, ilgili teknik düzenlemeye
uygunluk veya ilgili teknik düzenlemeye aykırılık veya güvensizlik belirtisi veya güvensizlik
tespitinde bulunabilir” ifadeleri
ile değiştirildi.

PİYASAYA ARZ
KOŞULLARI NELER
OLDU?
Madde 5 Genel Esaslar 7.
Bendinde; asansörün piya-

saya arzının kabulü ile ilgili
olarak şu şartlara yer aldı:
a) Asansör monte eden tarafından AB uygunluk beyanının
düzenlenmiş olması.
b) İlgili idare tarafından tescil
belgesinin düzenlenmiş olması.
c) Asansöre ilişkin montaj faturasının düzenlenmiş olması.
ç) Asansöre ait tescil öncesi
ilk periyodik kontrol raporunun
düzenlenmiş olması.

ASANSÖR MONTE
EDENE SAVUNMA
HAKKI VERİLDİ
Asansör PGD Yönetmeliği’nin
8. Maddesi olan “Teknik Düzenlemeye Aykırılık” bölümünde asansörde oluşacak teknik
sorun ya da uygunsuzluklara
dair yeni düzenlemelere yer
verildi. Buna göre; asansörde
tespit edilen uygunsuzluklar,
asansörü monte eden firmaya
iadeli taahhütlü posta ile veya
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
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hükümleri kapsamında bildirilecek. Asansör monte eden,
tebliğ tarihinden itibaren beş
iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin
savunmasını il müdürlüğüne
yazılı olarak iletebilecek. Monte eden beş iş günü içerisinde
savunmada bulunmaz ya da
savunması yeterli bulunmaz
ise uygunsuzlukların asansör
monte edenden kaynaklandığı kabul edilecek. Savunmanın
yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek
ya da tüzel kişi sorumlu olarak
kabul edilecek.

süre zarfında uygunsuzluğu gidermemesi durumunda, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina
sorumlusu tarafından sağlanır”,
ifadesine yer verilmiştir. Asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar
ise bina sorumlusu tarafından
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilecek.

UYGUNSUZLUĞUN
GİDERİLMESİ İÇİN
SÜRE 30 GÜN
Savunmanın ardından yapılan
incelemeler ile sorumlu olduğu
tespit edilen gerçek ya da tüzel
kişi, denetimi yapan il müdürlüğüne uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ
edildiği tarihten itibaren beş iş
günü içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair
taahhütte bulunması durumunda, il müdürlüğünce kendisine
en fazla otuz iş günü düzeltme
süresi verilecek.

SORUMLU TESBİT
EDİLEMEZSE
8. Madde, “g” bendinde; “Sorumlunun asansörün uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte
bulunmaması ya da taahhütte
bulunmasına rağmen verilen
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Takip eden bentte ise; il müdürlüğünce sorumlunun tespit
edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu
belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için
gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından
sağlanacak. Ancak böyle bir
durumda test ve muayene ile
test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflardan bina
sorumlusu sorumlu tutulamayacak.
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GÜVENSİZ ASANSÖR
PİYASAYA ARZ EDENE
CİDDİ YAPTIRIMLAR
OLACAK
Asansör PGD Yönetmeliği Madde 14, bir yıl içerisinden üçten
fazla güvensiz asansör piyasaya araz eden onaylanmış
kuruluşa ve asansör monte
eden firmaya ciddi yaptırımlar
getirileceğini de bildiriyor. Buna
göre; Denetimi gerçekleştiren
il müdürlüğünce PGD faaliyeti
sonucunda bir yıl içinde üçten fazla güvensiz asansörün
piyasaya arz edildiğinin tespit edilmesi halinde asansör
monte edene ait bilgiler ilgili
onaylanmış kuruluşa bildirilerek, asansör monte eden hakkında ilgili mevzuat şartlarını
taşıyıp taşımadığı hususunda
yeniden değerlendirme yapılması istenecek.
Böyle bir durumda, asansör
monte edenin ilgili mevzuatın
gerektirdiği şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin yapılan yeniden değerlendirmenin sonucu
onaylanmış kuruluş tarafından
Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğüne bildirilerek, monte
edenin sorumluluklarını yerine
getirilmediği tespit edilmesi
halinde Bakanlık Sanayi Genel
Müdürlüğü tarafından onaylanmış kuruluş hakkında Kanunun
9. uncu maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkralarında yer alan
yaptırımlar uygulanacak.

SEKTÖR HABER

Türkiye Fuar ve Sempozyumlarından Art Arda Açıklama

CNR Expo Avrasya Asansör Fuarı
Eylül 2021’e Ertelendi

Asansör ve yürüyen
merdiven sektörü için bu
sene yapılması beklenen en
büyük uluslararası asansör
fuarından erteleme kararı
geldi. Yapılıp yapılmayacağı
yönünde uzun süredir
gündemde olan tartışmalar,
artan kovid vakaları
sebebiyle yapılmaması
yönünde bir kararla sona
erdi.

Türkiye Asansör Sanayicileri
Federasyonu (Türkiye ASFED)
ve Tüm Asansör Sanayici ve İş
İnsanları Derneği (TASİAD) iş
birliği ile 21-24 Ekim 2020 tarihinde CNR EXPO Yeşilköy-İstanbul’da gerçekleştirilecek
olan 5. Uluslararası Avrasya
Asansör, Yürüyen Merdiven
Sanayi ve Teknolojileri Fuarı,
devam eden KOVİD-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına
ertelendi. Açıklama Türkiye
ASFED ve TASİAD aracılığı ile
yapılırken, 2021’e ertelenen fuarın net tarihi ise 1-4 Eylül 2021
olarak açıklandı.
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Sektör Haber

İnşaatta %100 Yerli Malzeme Atağı

İnşaat sektöründeki daralmanın ardından gelen yeni projeler, kentsel dönüşüm çalışmaları
ile yeniden bir canlanma seyri gözlemlenmeye başlandı. Bunu takip eden gelişmeler ile Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamaları da yerli inşaat malzemeleri üreticileri
için bir can suyu oldu. Bakan Murat Kurum, asansörden yürüyen merdivene kadar her şeyin
Türkiye’den karşılanabilmesine çalıştıklarını açıklayarak, gelecek projelerde malzeme
seçiminin bu yönde olacağının işaretlerini verdi.
“İnşaat sektöründe
dışa bağımlılığı
azaltacak adımları
atıyoruz”
İnşaat malzemelerinde de yüzde yüz yerli üretim hedefi için
çalışmalar başlatan Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum;
asansör, yürüyen merdiven gibi
çoğunlukla ithal edilen inşaat
malzemelerinin tamamen yerli olması için Emlak Konut ve
Emlak Katılım’ın harekete geçeceğini belirtti. Kurum, “Tamamen yerli imkânlarla yerli
üreticilerimizle birlikte, burada
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ne ihtiyaç varsa yüzde 100 yerli
olacak. Her şeyimizi kendimiz
karşılamalıyız. Pandemi süreci
de bunu öğretti. İnşaat sektöründe dışa bağımlılığı azaltacak
adımları atıyoruz” diye konuştu.
Emlak Katılım, herkesin ev
sahibi olabilmesi için farklı
modeller üzerinde de çalışıyor. Bu çalışmalardan biri de
Yapı Tasarruf Sandığı. Bakan
Kurum, tasarruf sandığı ile vatandaşın birikimlerini Bireysel
Emeklilik Sistemi’nde olduğu
gibi yapabileceğini, buna ilişkin
çalışmaların sürdüğünü söy-

[ HABER ASANSÖRÜ ] Eylül • Ekim 2020

ledi. Vatandaşın ucuz konuta
sahip olabilmesi için TOKİ’nin
de satış sürecini devam ettireceklerini kaydeden Kurum, “5
milyon vatandaşımızın güvenli
ve sağlıklı konutlarda oturmasını sağladık. 1 milyonuncu
konutumuzun anahtar teslimini
inşallah Cumhurbaşkanımızın
teşrifleriyle yapacağız” dedi.

1 Milyonun Üzerinde
Konut Üretildi
TOKİ’nin yürüttüğü sosyal konut projelerindeki son durumu
da paylaşan Kurum, şöyle devam etti: “50 bin konutumuzun

tamamının ihalesini yaptık, inşaatlarını başlattık. Bir kısmını
2021 yılı başı itibarıyla teslim
edeceğiz. 100 bin konutun tamamının kuralarını çektik, hak
sahiplerini belirledik. 10 bin
konutun ihalesini yaptık, inşaatları başlattık. 50 bin ve 100
bin sosyal konut projelerimizle
Türkiye genelinde 1 milyondan
fazla konut üretimini gerçekleştirmiş olacağız.”

Otoparklar Artacak
Kentsel dönüşüm çalışmaları
sürerken şehirlerin ihtiyaçları
için yeni modeller geliştiriliyor.
Özellikle şehirlerin otopark
ihtiyacını karşılamak için de
dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor. Kentsel dönüşümün yeni
ayağının otoparklar olduğunu
söyleyen Bakan Kurum, “Trafik sorununun, otopark sorunun olduğu yerlerde birkaç
tane binayı dönüştürüp, yeri-

ne katlı otoparklar yapacağız.
İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu
otoparkları belediyelerimizle
birlikte yapacağız. Belediyelere yazı yazdık. Her ilçede bir
tane örnek yapılsın istiyoruz. Şu
anda Ümraniye’de bir örneğini
yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elazığ ve Malatya
Konutları Bitiyor

Başta İstanbul olmak üzere 81
ilde deprem konutlarının üreti-

mini sürdürdüklerini ifade eden
Murat Kurum, “Elazığ ve Malatya’da 25 bin 315 konutun çalışmalarını başlattık. 6 ay gibi kısa
bir sürede konutlarımızı bitirme
noktasına getirdik. Elazığ ve
Malatya’da ilk konutların geçici
kabulu başladı” dedi. Kurum,
kentsel dönüşümde doğru örneklerin sayısı arttıkça Kartal örneğinde olduğu gibi vatandaşın
da talepte bulunduğunu söyledi.

MURAT KURUM, “ELAZIĞ
VE MALATYA’DA 25 BIN 315
KONUTUN ÇALIŞMALARINI
BAŞLATTIK. 6 AY GIBI KISA BIR
SÜREDE KONUTLARIMIZI BITIRME
NOKTASINA GETIRDIK.”
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GÜNDEM HABER

Kamunun Yerli Malı Alımı
Önünde Engel Kalmadı
20 Ekim’de yürürlüğe girecek düzenlemeler ile kamu alımlarında,
şartnamelere yerli malını engelleyici özel hükümler konulamayacak.
Kamu alımlarında, idareleri yerli malı kullanımına
yönelik ilave zorlayıcı hükümler getirildi. Mal ve
hizmet ihalelerinin usul yönetmeliklerinde yapılan
değişikliklerle, şartnamelere yerli istekli ya da yerli
malını engelleyici özel hükümler konulamayacak.
Düzenlemeler 20 Ekim günü yürürlüğe girecek.
Kamu ihale sistemi içinde, 2020’nin ilk altı ayı sonunda, eşik değerin üzerinde (yabancıların katılımına
açık) mal, hizmet, danışmanlık alımı ve yapım işleri
için açılan ihalelerin adet bazında yüzde 39,9’unda,
tutar bazında ise yüzde 43,39’unda yerli malı veya
yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanacağı şartnamelere yazıldı. Kamu İhale Kurumu verilerine göre,
aynı kapsamda bir önceki yılın aynı döneminde
adet bazında yüzde 42,76, tutar bazında ise yüzde
46,98 oranında şartnamelere yerli istekli ya da yerli
malı fiyat avantajı sağlanacağı bildirimi konulmuştu.

AB MEVZUATINA UYGUN
Türkiye uzun zamandır kamu alımlarında yerli istekli
ve yerli malı payını artırmak için çalışmalar yapıyor.
Bu uygulama, AB mevzuatına uygun şekilde, eşik
değerin üzerindeki kamu alımlarında yerli istekli
veya yerli malı kullanımı halinde, yüzde 15 daha
pahalı teklif olsa da alıcıya yerli istekli-yerli malını
tercih etme hakkı tanıyor.
Mevzuatta ihaleyi yürüten birimin tercihine bırakılan bu hak, bürokrasinin ucuz fiyat yerine pahalıyı
tercih etmesi halinde soruşturmaya uğrayacağı
kaygısı gerekçesiyle uygulanmadığı eleştirilerine
Kaynak: www.dunya.com
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neden olmuştu. 2014 yılından bu yana yerli istekli
ve yerli malı kullanımına yönelik olarak zorunluluğu
da kapsayan düzenleme yürürlükte bulunuyor.
Buna karşılık, idarelerin özellikle mal ve hizmet tercih
etmek için şartnamelerde özel hükümler koyduğu
yönünde eleştiriler gündeme geldi. Genel olarak
ihale sisteminde “ürün tarifi” olarak adlandırılan,
ihalelere girebilecek mal ve hizmetlerin bazı özelliklerinin şartnameye yazılmasıyla diğerlerinin şansını
ortadan kaldıran uygulamalar uzun süredir eleştiri
konusuydu.

ŞARTNAMELERDE ÖZEL
DÜZENLEME YAPILDI
Kamunun mal ve hizmet alımlarına yönelik uygulama
yönetmeliklerinde 30 Eylül günü yapılan düzenleme ile yerli malı ve yerli istekli lehine fiyat avantajı
kullanılacak ihalelerde şartnamelere yönelik özel
düzenleme yapıldı. Hizmet alımları usul yönetmeliğinde “Bu şartnamelerde yerli isteklilerin katılımını
engelleyici düzenlemelere yer verilemez.” Mal alımı
usul yönetmeliğinde ise “Bu şartnamelerde yerli
malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer
verilemez” fıkraları eklendi. Ayrıca hizmet alımlarına yönelik usul yönetmeliğine “İhale konusu işte
kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve
ekipmanın teknik özellikleri, öncelikle yerli malının da kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir.
Bunlara ilişkin kullanım kılavuzlarına yönelik teknik
şartnamede düzenleme yapılabilir” fıkrasıyla yerli
istekli lehine ilave bir düzenleme yapıldı.
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doorlifeasansor.com.tr
liftorasansor.com
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SEKTÖR HABER

ASANSÖR
TUŞLARI YERİNE
SESLİ KOMUT
“Yerli Üretim Yazılım
ile Konuşan Asansörler
Dönemi”

Koronavirüsün hayatımıza girmesi
ile birlikte ortak kullanım alanı olan
asansöre binmek, tuşlarına basmak
neredeyse pek çok kişinin korkulu
rüyası olmuştu. Kocaeli Gebze Bilişim
Vadisi’ndeki Türk yazılım mühendisleri,
bu durumdan yola çıkarak ses
komutuyla çalışan asansör sistemi
geliştirdi. Uygulamanın yapıldığı
asansörlerde, asansörü çağırmak
için ise el sensörünü kullanmanız ve
gideceğiniz katı söylemeniz yeterli
olacak. Üstelik sistem eski asansörlere
de uygulanabiliyor.
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Gebze Bilişim Vadisi’nde bu tasarımı geliştiren Xenon Smart
şirketi yöneticileri Mustafa Duman ve Recep Duman ile yeni
geliştirdikleri sesli komut sistemi VOICEBOX üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdik.

“Akıllı Ev ve Yaşam Alanları Sektöründen
Asansör Sektörüne”
Öncelikle firmanızı bize kısaca tanıtabilir misiniz?
RECEP DUMAN: Xenon Smart, akıllı ev ve yaşam alanları sektöründe faaliyet gösteren, projelere uygun yenilikçi çözümler
üreten bir firmadır. Üretmiş olduğu ürünlerin Ar-Ge, üretim ve
yazılım aşamasına kadar olan tüm süreçte müşteri ihtiyaçlarına
odaklanarak gerçekleşmektedir. Akıllı ev ve yaşam sektöründe
birçok büyük projelere imza atarak sektörün öncü ve yön veren
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Kovid-19
önlemleri kapsamında Voicebox sesli komut
asansör kitini geliştirdik, geliştirdiğimiz bu kit ile asansörlere
teması sıfıra indirerek hem bireylerin
sağlığını hem de virüsün yayılma hızını azaltmayı hedef aldık. Voicebox
toplumun tüm kitlesine erişebilmektedir, kontrolü tamamıyla sesle
komut edildiği için engelsiz
yaşamı da destekleyebilmektedir.
Kurucu Ortaklar;
Mustafa Duman / Recep Duman

firmaları arasında yer almayı
başarmıştır. Xenon Smart Türkiye’de olduğu kadar yurt dışı
pazarında katıldığı fuarlarda,
gerçekleştirdiği projelerde ülkemizi en iyi şekilde temsil etme
gayreti içerisindedir.

“Pandemi Esnasındaki
Haberler Bizi Bu
Alana Yöneltti”
Voicebox projesine başlama
süreciniz nasıl gelişti? Neden
asansör alanına yöneldiniz?
MUSTAFA DUMAN: Asansörler
hizmet yapıları itibariyle bireylerin günlük hayatlarında birçok
nedenden ötürü kullanım mecburiyeti olan ulaşım araçlarıdır.
Kullanım esnasında butonlar ile
çağırılıp yine kabin içerisinde
bulunan butonlar ile katlar arası
seyahat halinde olunduğundan,
asansöre binmek için yüzlerce
insanın temas ettiği alanlara dokunmak zorundayız.
Pandemi sürecinde basında
yer alan haberlerde birçok

asansör kullanıcısının peçete,
kürdan, çakmak gibi araçlar ile
asansör kullandığını ve bazı firmalarında önlem olarak pedallı
sistemler geliştirdiğini gördük.
Bu aşamada Ar-Ge ekibimiz ile
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler
sonucunda Kovid-19 önlemleri kapsamında Voicebox sesli
komut asansör kitini geliştirdik,
geliştirdiğimiz bu kit ile asansörlere teması sıfıra indirerek
hem bireylerin sağlığını hem de
virüsün yayılma hızını azaltmayı
hedef aldık. Voicebox toplumun
tüm kitlesine erişebilmektedir,
kontrolü tamamıyla sesle komut
edildiği için engelsiz yaşamı da
destekleyebilmektedir.

Proje ne kadar sürede
tamamlandı?
MUSTAFA DUMAN: Projeyi
4 ay gibi bir sürede tamamlayarak, Ar-Ge, yazılım ve teknik ekiplerimizin çalışmaları
sonucu endüstriyel bir ürün
haline getirdik.

%100 YERLİ ÜRETİM
Ürünün yazılım alt
yapısından ve teknik
özelliklerden bahseder
misiniz?
MUSTAFA DUMAN: Bilişim
Vadisi’nde bulunan tamamı
Ar-Ge ekibimiz ve yazılım mühendislerimiz tarafından yerli istihdam kaynağı ile geliştirilmiştir. Ürün tamamıyla çevrimdışı
çalışmaktadır. Kabin içerisine
yerleştirdiğimiz bir mikrofon
yardımıyla kabin üzerinde bulunan sesli komut kitine (voicebox) gönderdiğimiz sesli komutlar ile hareket eder. Ayrıca
duraklara yerleştirdiğimiz sensörler vasıtasıyla bulunduğumuz kata asansörleri temassız
bir şekilde çağırabilmekteyiz.

TÜM ASANSÖRLERE
UYGULANABİLİYOR
Sesi yazıya çeviren teknoloji ile
tamamıyla Türkçe dil yapısına
uygun olarak geliştirilmiştir, bu
sayede kabin içerisinde “Asan-
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Voicebox ile
bireylerin asansör
kullanım alışkanlıklarını
değişeceğini, gelişeceğini
ve daha konforlu bir hale
geleceğini kullanıcıların
geri dönüşleri sayesinde gördük.

sör ikinci kat” veya “Asansör
kat iki” gibi farklı komutları algılayabilmektedir. Voicebox 30
dakika gibi kısa bir sürede tüm
asansör tiplerine kolaylıkla uygulanabilmektedir.

“Voicebox ile
bireylerin asansör
kullanım alışkanlıkları
değişecek”
Asansör kullanıcısı
açısından baktığınızda,
insanlara nasıl bir kolaylık
sağlayacak?
RECEP DUMAN: Gelişim ve
üretim sürecinde bahsettiğimiz
gibi Voicebox asansör kullanımında teması sıfıra indirebilmektedir. Ayrıca toplumun tüm
kitlesine erişebildiği için engelsiz yaşamı da desteklemektedir. Konfor ve kullanım kolaylığı
açısından incelemek gerekirse günlük hayatımızda ses
tanıma işlemi ile birçok işlemi
yapabiliyoruz, örnek vermek
gerekirse bankaların, çağrı
merkezlerinin ses tanıma özelliği ile ne yapmak istediğimizi
komut ederek kısaca bir çok
işlemi gerçekleştirebiliyoruz.
Teknolojik olarak ele almak
gerekirse, cep telefonları ile
eskiden saatlerce uğraştığımız veya bir noktadan başka
noktaya giderek hallettiğimiz,
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eskisine göre daha kısa sürede gerçekleştirdiğimiz işleri,
cep telefonu ile daha hızlı ve
daha az zahmetle gerçekleştirebiliyoruz. Kısacası kullanım
alışkanlıklarımız her geçen gün
değişmekte ve gelişmektedir.
Voicebox ile bireylerin asansör kullanım alışkanlıklarını
değişeceğini, gelişeceğini ve
daha konforlu bir hale geleceğini kullanıcıların geri dönüşleri
sayesinde gördük.

Voicebox bir başlangıç olarak
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düşünürsek, devamında bu
alandaki gelişmeyi neler
takip edecek? Asansör ve
yürüyen merdiven alanında
başka projeleriniz var mı?
MUSTAFA DUMAN: Firmamız
yapay zeka ve nesnelerin interneti alanından projeler geliştiren, aynı zamanda geliştirdiği
projeleri satılabilir hale getirerek kullanıcılar ile buluşturan
bir firmadır. İhtiyaç halinde
asansör ve yürüyen merdiven
alanlarında yeni projeler de
geliştirebilir.

SEKTÖR HABER / VİTRİN

Vitrin
Köşesinin
Konuğu

Arkel
ARKEL kimdir?
Kurulduğu 1998 yılında asansör kumanda kartı üretimi ile faaliyetlerine başlayan ARKEL, asansör kumanda kartları, kumanda panoları, acil kurtarma
sistemleri, revizyon ve alarm setleri, VVVF sürücü, tümleşik asansör kontrol
ünitesi imalatını ve sektörde ihtiyaç duyulan diğer elektronik cihazların tasarımını ve üretimini yapan ,sektörün AR-GE ve mühendislik hizmetleri alanındaki
önde gelen markalarındandır. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak adına AR-GE, üretim, kalite, satış ve satış sonrası hizmetlerin tamamına
önem vermekte ve kendini yenilemeye sürekli devam etmektedir.
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Dış pazarda nerede?
ARKEL, 2003 yılında ilk ihracatını gerçekleştirmiş olup,
2005 yılında ise bir yeniliğe imza atarak Türkiye’nin
ilk yerli asansör motor sürücüsünü tasarlayarak, imal
etmeye başlamıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile entegrasyonu sürecinde asansör standardı EN81-1/2’in
2005 yılında yürürlüğe girmesi ve ARKEL’in ürünlerini
bu standartlara uygun hale getirmesi ile önünde yeni
bir ufuk açılmış ve 2006 yılından beri Avrupa Birliği
ülkelerine ürünlerini pazarlayabilir hale gelmiştir. ARKEL
A.Ş. bugün Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Asya ülkelerine
ve hatta Avustralya gibi birçok destinasyona ürünlerini
ihraç etmektedir.

İş gücü kapasitesi nedir?
Sektöründe global bir oyuncu haline gelmek amacıyla
2016 yılı Aralık ayında şirketin çoğunluk hissesini lider
şirketlere yatırım yapan yerli özel sermaye fonu Mediterra Capital’e satarak kurucu ortaklarından Melih
Küçükçalık ile ortaklık yapısını yeniden şekillendirmiştir.
Bu yeni yapılanma sürecinde ARKEL A.Ş. 2017 yılı
Temmuz ayında 11 bin m2’lik kapalı alana sahip yeni
binasına geçerek, 200‘ü aşan çalışan sayısı ile çalışmalarını müşteri istekleri doğrultusunda hız kesmeden
sürdürmeye devam etmektedir.

Son teknolojisi ?
2019 yılında asansör sektöründe devrim niteliğinde olan Monoblok asansör kontrol ünitesi
ARCUBE ile kumanda kontrol paneli üretimine
yeni bir soluk getirmiş olup, geliştirmiş olduğu
en yeni teknolojilerini müşterilerine sunmuştur.
Hem yurtiçindeki hem de yurt dışındaki pazar
payını arttırmak, müşteri memnuniyetini birinci
hedef seçerek sektörde ilerleyip yenilenerek
ihracatta büyümek ve inovasyona ağırlık vererek yeni trend kullanıcı dostu ürün yelpazesini
sürekli genişletmeye devam edecektir.

Öne çıkan sistemleri; tümleşik
asansör sürücüsü
2013 yılında tümleşik asansör sürücüsünü piyasaya sürmüş ve bu konuda dünyada ilk 3
firma arasına girmiştir. Arcode tümleşik asansör
kontrol ünitesi endüstriyel tasarım ödüllerinde
önemli bir yere sahip olan Red Dot ödüllerine
layık görülmüş, 2014 yılında ise Türkiye Teknolojileri Geliştirme Vakfı ve TÜBİTAK iş birliği ile
organize edilen teknoloji ödülleri yarışmasında
dalında birincilik kazanıp, teknoloji ödülüyle
onurlandırılmıştır.

Yurt dışı ofisi?
2018 yılı mart ayında Hindistan Vadodara ofisini açarak uluslararası bir firma olma yolunda
emin adımlarla ilerleyen Arkel, yine aynı yıl
içinde geniş ürün yelpazesine Senkron Motor
üretimini de dahil ederek çalışmalarına son
sürat devam etmektedir.
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CAM
SANAYİSİNDE
LİDER MARKA

Doraglass

DORAGLASS kimdir?
Dora Otomotiv Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1983 yılında %100 yerli sermaye
ile Ankara’da Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Akkoç tarafından kurulmuştur.
DORACAM, 70.000 m2 kapalı alana sahip modern ve çevre dostu tesislerinde
her marka araç için oto camları ile asansör kabin ve kapı camları üretmektedir. Kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı üretim anlayışının sonucu olarak
dünyada sayısız araç ve asansörde ürünlerini görebilirsiniz.
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Dış pazarda nerede?
OEM olarak anılan “Orjinal Parça Üreticisi” olan Doracam,
GLASS-EX ve DORAGLASS markalı ürünlerini 50’den fazla
ülkeye ihraç etmektedir. %100 yerli sermaye ile cam sanayine üretim yapıyor olmasıyla da ayrıca öne çıkıyor. Her
marka ve tip araç için iç ve dış piyasada nitelikli oto, tren,
deniz taşıtı ve cam üretiliyor. Doraglass aynı zamanda,
MAN, ISSUZU, TEMSA, BMC gibi ticari araç ve otobüs
üreticilerinin hemen hepsinin hem yurt içi hem de yurt dışı
pazarında tedarikçisi. Yurt dışında başta Amerika olmak
üzere, Avrupa’da Almanya, Fransa, İtalya, Japonya bunlara
ek olarak dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapıyoruz. Bir
yılda 100 binleri üzerinde cam üretimi bulunuyor.

Sektör için öne çıkan sistemleri; yüksek
dayanıklı lamine asansör camları
Asansör camları üreticiden alınan sipariş ve bilgilere göre
özel tasarım olarak hazırlanıyor. Bir çoğu lamine camlar.
Kırılsa bile dağılmayan sadece çatlak kalan cam özelliğindeki bu camların dışında yangına dayanıklı camlar
konusunda önemli çalışmaları var. Uzun bir test aşamasından geçen asansör camlarının özelliğini yitirmemesi
firma için çok önemli. Ayrıca asansör camları güvenlik
işlemleri içeren çok katlı camlar olarak tasarlanıyor. Bunun
haricinde müşteriden gelen şekle, ölçüye, renge göre
kendi üretim planlamasına, üretim prosedürüne uygun
hale getirip işleniyor.
Mustafa Akkoç
Doraglass Genel Müdürü

İş gücü kapasitesi nedir?
Toplam 350 çalışanı bulunan Doraglass, 7 Bölge Müdürlüğü ve 220 Bayisi ile sektördeki öncü konumda. Ankara
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde, 70 Bin metrekare
fabrikası ve bölge müdürlükleri ile hizmet vererek, yılda
yüzbinleri aşan bir cam üretimi bulunmaktadır.
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ÖZEL RÖPORTAJ

EAS Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Toprak:

“Bir sonraki hedef; 2 bin metrelik yatay asansör”

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Cennet Cehennem Ören Yeri
Cennet Obruğu Asansör Projesi, EAS Asansör tarafından geçtiğimiz günlerde
tamamlandı. Hem konumu, hem de iklimsel sebeplerle çok zor koşullarda
tamamlanan proje, titiz bir çalışma sonucunda alanında önemli bir ilke imza attı.
Konunun detaylarını EAS Asansör Yönetim Kurlu Başkanı Özcan Toprak anlattı..
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“PROJE 14 KIŞILIK BIR
EKIP ILE BIR BUÇUK
AYDA MONTE EDILDI”
Cennet Cehennem projesine
başlama süreciniz nasıl
gelişti? Proje için kaç kişilik
bir ekiple çalıştınız ve ne
kadar sürede tamamlandı?
ÖZCAN TOPRAK: Mersin’in
Silifke ilçesi Cennet obruğu
içinde bulunan Meryem Ana
Kilisesi turizm açısından büyük
önem arz etmektedir. Projenin
yapıldığı yer olan Cennet Obruğundaki kiliseye proje öncesinde sadece merdivenle ulaşım
sağlanmaktaydı. Cennet obruğuna inmek isteyen bir kişi
yaklaşık olarak 450 basamak
inerek obruk içerisindeki kiliseye ulaşım sağlayabiliyordu.
Derinliği 75 metre olan obruğa
inmek sağlıklı ve genç bireyler
için bile zorlayıcıydı. Bu durum
özellikle yaşlı ve engelli bireyler
açısından da önemli bir sorun
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teşkil ediyordu. Bu zorlayıcı
durum obrukların turistik potansiyelini de azaltıyordu. Tüm
bu sorunlar ortaya bir asansör
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Tasarımı yapılan asansörün
kurulumu için EAS Asansör
tarafından projeye 2 aylık bir
kurulum süresi planlandı. Projeye EAS Asansör tarafından
bir proje yöneticisi iki makine
mühendisi ve teknik personeller dahil olmak üzere 14 kişilik
bir ekip katıldı. Proje planlanan
2 aylık kurulum süresinden 15
gün erken bitirildi.

Projede asenkron dişlisiz motor
tercih edildi. Kurulumu yapılan
asansörün seyir mesafesi 62
metre olup durak sayısı 2’dir.
Seyir mesafesinin yüksek olmasından kaynaklı 6 adet kurtarma kapısı kullanılmıştır. Kamu
tipi olan asansörümüz için anti
vandal sistemler kullanılmıştır.
Projede 2.5 metre yüksekliğe
sahip panaromik kabin tercih
edilmiştir. Kabinde sağ ve karşı
duvarda 6+6 lamine cam kullanmış ve ayna paslanmaz

çerçeve tercih edilmiştir. Kabinde diğer duvarlar için satine
paslanmaz ve ayna paslanmaz
detaylar tercih edilmiştir. LED
spot ışıkları, interkom sistemi,
acil durum aydınlatması, havalandırma, klima, aşırı yük ikazı,
görsel konum göstergesi gibi
bir çok ürün standart olarak
uygulanmıştır. Projede ayrıca
2 panel merkezi cam kapılar
kullanıldı. Makine konumu üstte olup, kuyu dibi ölçüsü 2.35
metredir.

ASANSÖRÜN TEKNİK
ÖZELLİKLERİ NELER?
Asansörün alt yapısından
ve teknik özelliklerden
bahseder misiniz?
ÖZCAN TOPRAK: Cennet obruğuna yapılan asansörümüz
1125 kg 15 kişilik bir kapasiteye
sahip. Nominal güç değeri 22
kW olan asansörümüzün hızı
2 m/s ve askı sistemi 2:1’dir.
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Özcan Toprak
EAS Asansör Yönetim Kurulu Başkanı

“ASANSÖR ILE PROJENIN
TURISTIK POTANSIYELI ARTTI”
Asansör kullanıcısı açısından baktığınızda, bölgeye nasıl bir
kolaylık sağlayacak?
ÖZCAN TOPRAK: Cennet obruğu asansör projesi ve obruk
etrafındaki çevre düzenlemesinin bitmesinin ardından bölgenin
turistik potansiyeli ciddi anlamda arttırdığı görüldü. Bölgeye giden turistler obrukları sadece üstten incelemek yerine obruktaki
kiliseyi incelemek için obruğa inmeye başladılar. Ayrıca eskiden
obruklara inmek için yoğun çaba sarf eden bir insan herhangi bir
sağlık problemi yaşadığı zaman bölgeye gelen ekipler de hastayı
bölgeden almak için yoğun çaba sarf ediyor ve bu durumlar insan

CENNET VE CEHENNEM
OBRUKLARI HAKKINDA
Cennet ve Cehennem Obrukları,
Mersin’in Silifke ilçe merkezine
25 km mesafede, antik Narlıkuyu Limanı’nın 2 km kuzeybatısında bulunan Hasanaliler mahallesinde yer alıyor. Bir yer altı
deresinin oluşturduğu kimyasal erozyonla, tavanın çökmesi
sonucu meydana gelmiş doğal
(obruk) oluşumlardır.
Doğal yollarla oluşmuş iki
doğa harikasından biri olan
elips şeklindeki Cennet Obruğu’nun ağız kısmının açıklığı
250 x 110 metredir. Derinliği
75 metre olan oluşumun taban
kısmının güney tarafında ise
200m uzunluğunda ve en derin
noktası 135m olan büyük bir
mağara girişi bulunuyor. Ayrıca mağaranın giriş kısmında
dikdörtgen planlı, blok kesme
taşlarla yapılmış küçük bir de
kilise bulunmaktadır. Kilisenin
giriş kapısı üzerindeki 4 satırlık
kitabede, bu kilisenin 5.yy’da
Paulus adında dindar bir kişi
tarafından Meryem Ana’ya ithafen yaptırılmış olduğu yazıyor.
Cehennem Obruğu ise; Cennet
obruğunun 75m kuzeyinde yer
almaktadır. Ağız çapı 75x50
metre ölçülerindedir. Obruğun
dış kenar kısımları iç bükey
bir oluşuma sahip olduğundan
cehennem çöküğüne inmek
mümkün değildir. Cehennem
obruğu 128 metre derinliğe sahiptir.
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sağlığını ciddi anlamda etkiliyordu. Bu gibi problem çözüme
kavuşmuş oldu. Şu anda ciddi
turist çeken bölgede kurulumu
yapılan asansör her seferinde
tam yük alarak taşıma yapmakta ve neredeyse hiç durmadan
çalışmaktadır.

“PROJEDE EN BÜYÜK
ZORLUKLAR IKLIMSEL
ANLAMDA YAŞANDI”
Proje yapımında karşılaştığını
en büyük zorluklar neler
oldu?
ÖZCAN TOPRAK: Projenin konumundan ötürü yaşadığımız en
önemli zorlukların başında iklimsel olaylar gelmektedir. Yazın
bölgede sıcaklıklar 45 dereceyi
bulmaktadır. Asansördeki yüksek sirkülasyonu da göz önüne
alınca tüm bunlara uygun komponentlerin seçimi, üretimi ve tedariği projedeki büyük zorluklardan bir tanesiydi. Ayrıca şiddetli
yağış da görülen bölgede şiddetli rüzgarlar da zaman zaman
kendisin i
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göstermektedir. Asansör kuyusuna sıvı geçişini engellemek
projedeki diğer bir zorluktu.

“BIR SONRAKI HEDEF; 2
BIN METRELIK
YATAY ASANSÖR”
Kendi alanında ilk olması
özelliği ile öne çıkıyorsunuz,
devamında bu tür projeler var
mı planlanan?
ÖZCAN TOPRAK: Bu tür projeler her zaman daha büyük
projeleri bizlerle buluşturuyor.
Yakın zamanda 2 bin metrelik
bir yatay asansör projemiz var
ancak ilerleyen tarihlerde netlik
kazanacak. Şu anda projelendirme ve buna bağlı maliyet analizlerini yapıyoruz. Yurt dışı ve
yurt içerisinden birkaç firma ile iş
birliği halindeyiz. Maliyet analizlerini de sonuçlandırdıktan sonra
alternatif taşıma araçlarıyla bir
kıyaslama yapıp fayda maliyet
ölçeğinde en verimli seçimi yapmayı hedefliyoruz. Bunun dışında cennet obruğuna yaptığımız
asansörün benzerlerinin uygulanabileceği çeşitli turistik yerler
mevcut, buralardan da talepler
geliyor. Gizlilik gereği projeler
tam netlik kazanmadan çok fazla
detay veremiyoruz. Tamamlamış
olduğumuz bu proje sadece
bize değil diğer tüm üretici firmalara örnek teşkil edecek çok
önemli bir çalışma, bu yüzden
bu tür projelerin sayısının yakında artacağını düşünüyoruz.
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EAS ASANSÖR
HAKKINDA
ALI TOPRAK
EAS ASANSÖR YURT DIŞI
SATIŞ VE OPERASYON
MÜDÜRÜ
EAS Asansör 1979’dan bu
yana müşteri ihtiyaçlarını
karşılayacak özelliklerde
asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yol
projeleri yapmaktadır.
Ürün yelpazesinde otel,
ofis, konut ve alışveriş
merkezlerinde kullanılan
ticari tip cihazların yanı
sıra üniversiteler, hastaneler gibi kamu kuruluşlarında kullanılan kamu tipi
cihazlar da yer almaktadır.
Operasyonlarımızın önemli bir diğer bölümünü ise
periyodik bakım, tamirat
ve modernizasyon hizmetleri oluşturmaktadır. Mersin merkezli kurulan EAS
Asansör yıllar içerisinde
büyümesini ve istikrarını
sürdürmüş yurt dışına
hizmet ihracatı yapar hale
gelmiştir.

www.mik-el.com

U-STO “Safe Torque Off”

Sessiz, Güvenli, Tümleşik

Silent, Safe, Integrated

Kontaktörsüz Tümleşik Asansör Kumanda ve Sürücüsü
Integrated Lift Controller and Driver Not
Requiring Contactors
Otomatik Doğrudan Yanaşma İşleviyle Yanaşma Mesafesinin Sıfırlanması
Cancellation Of The Crawling Distance Using The Automatic Direct Landing Function
Seyahat Hızı
Travel Speed

Frenleme Mesafesinin
Optimizasyonu Sonrası
Seyahat Eğrisi
Travel Curve After Braking
Distance Optimization

Frenleme Mesafesinin
Optimizasyonu Öncesi
Seyahat Eğrisi

Doğrudan
Yanaşma

Travel Curve Before Braking
Distance Optimization

Direct Landing

Yanaşma Hızı
Crawling Speed

Yanaşma Mesafesi
Crawling Distance

MP-20

Kolay Ayar, Uzun Ömür
Easy Set-Up, Long Life

Hassas Kat Ayarı ve Kilit Köprüleme Bölgesi (ML) için Manyetik Sensör
Magnetic Sensor for Accurate Leveling and Door Zone Detection

GÜNDEM HABER

ÜÇ YILLIK
YENİ EKONOMİ PROGRAMI
AÇIKLANDI

Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı

“YENI DENGELENME,
YENI NORMAL, YENI
EKONOMI”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, “Yeni Dengelenme,

Yeni Normal, Yeni Ekonomi”
ana temasıyla hazırlanan Yeni
Ekonomi Programı’nı (2021-

2023) (YEP), 29 Eylül 2020’de
Vergi Denetim Kurulu Ataşehir

Hizmet Binası’nda düzenlediği
basın toplantısıyla açıkladı.

Bakan Albayrak, YEP’in ilkini
Eylül 2018’de açıkladıklarını, o
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günlerde Türkiye’nin yurt dışı
kaynaklı spekülatif kur ataklarının oluşturduğu finansal ve
makroekonomik dengesizliklerle yoğun bir şekilde mücadele
ettiğini anımsattı. Bu nedenle
programın ilk yılını dengelenme süreci olarak ilan ettiklerini
belirten Albayrak, uyguladıkları
kararlı politikalarla dengelenme
sürecinde Türkiye’nin önemli bir
başarı elde ettiğinin altını çizdi.
Albayrak, Ağustos 2018’de
7,20’lere kadar yükselen dolar
kurunu 2019 yıl sonu itibarıyla
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5,95’lere indirdiklerini, yüzde
25’lere kadar yükselen Tüketici
Enflasyonu’nu (TÜFE) yüzde
10-11 bandına düşürdüklerini
hatırlattı.

ALTINDAKI ARTIŞ VE
TURIZMDEKI DÜŞÜŞ
CARI İŞLEM DENGESINI
ETKILEDI
Albayrak, özellikle altın ithalatındaki hızlı artış ve turizm gelirlerindeki sert düşüş neticesinde
cari işlemler dengesinde geçici
de olsa bir bozulmanın ortaya
çıktığına işaret etti.

Toparlanmanın sürükleyicilerinden birisinin de ihracat olduğunu belirten Albayrak, “İhracatımız, 2020 Haziran-Ağustos
döneminde salgının etkilerinin
derinden hissedildiği 2020
Mart-Mayıs dönemine kıyasla
yüzde 27’ye yakın oranla artış
kaydetti. Altın hariç ihracatın
ithalatı karşılama oranı ise aynı
dönemde 15 puanın üzerinde
artarak yüzde 90’a ulaştı ve
uzun dönemli ortalamaların oldukça üzerine çıktı.” dedi.

“Yeni Normal” ve “Yeni Ekonomi” olarak belirlediklerini bildirerek, her birini ayrı bir meydan
okuma olarak gördüklerini vurguladı. Yeni dengelenmenin,
salgının makroekonomik denge
ve finansal istikrar üzerindeki
olumsuz etkilerini ortadan kaldırılmasını, iç ve dış dengenin
yeniden sağlanmasını, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek
haneli rakamlara indirilmesini
ve cari işlemler açığının kapatılmasını ifade ettiğini aktaran Albayrak, bu denge üzerine sürdürülebilir bir büyüme modeli
inşa edeceklerini dile getirdi.

“ANA TEMALARIN HER
BIRINI AYRI BIR MEYDAN
OKUMA OLARAK
GÖRÜYORUZ”

“YILIN TAMAMINDA
BÜYÜMENIN
POZITIF OLMASINI
ÖNGÖRÜYORUZ”

Bakan Albayrak, bu seneki Yeni
Ekonomi Programı’nın ana temalarını “Yeni Dengelenme”,

Programın ana temalarından
“Yeni Normal”e değinen Albayrak, yeni tip koronavirüs

“TOPARLANMA İÇIN
İHRACAT ÖNEMLI”

(Kovid-19) salgını ile dünya
genelinde sosyal ve ekonomik hayatın işleyişinin önemli
ölçüde değişime uğradığını dile
getirdi.
Ekonomideki iş yapış şekillerinin, davranışların ve tercihlerin yeniden biçimlendiğini dile
getiren Albayrak, “Ekonomimizin bu sürece gereken uyumu sağlayabilmesi için dijital
dönüşüme hız kazandırılması,
e-hizmetlerin hayatın her alanına yaygınlaştırılması, yeni
finansal çözümlerin üretilmesi
ve yeni çalışma modelleri oluşturulması bir zorunluluk olarak
karşımıza çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“YENI EKONOMI”
Albayrak, programın üçüncü
teması “Yeni Ekonomi”nin yenilikçi, yüksek katma değerli,
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YEP HEDEFLER

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın
gelecek 3 yıla ilişkin açıkladığı programda,
makroekonomik göstergelere ilişkin hedeflere de yer verildi.
 Programda bu yıl için büyümenin yüzde
0,3 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülürken, bu göstergeye ilişkin hedefler 2021
için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 yılları için
de yüzde 5 olarak belirlendi.

ihracata dayalı, insan odaklı ve kapsayıcı bir
kalkınma modelini temsil ettiğini söyledi.
Yeniden dengelenmeyi sağlayarak, yeni normale
uyum sağlayarak program döneminde ekonominin güçlendirileceğini vurgulayan Albayrak, “Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak,
rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı ‘stratejik
reformları’ hayata geçirmeye devam edeceğiz.
Salgın sonrası küresel tedarik zincirinde ortaya
çıkan aksamaları fırsata dönüştürerek ülkemizi
üretim ve yatırımda küresel bir cazibe merkezi
haline getirecek adımlar atacağız. Bu kapsamda
yenilikçi, yüksek katma değerli, ihracata dayalı,
insan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma modeli
uygulayacağız.” diye konuştu.

TAHMINLER İKINCI DALGA
OLMAYACAĞI VARSAYIMI İLE
HAZIRLANDI
Program dönemindeki makroekonomik hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak
politikalara değinen Albayrak, makroekonomik
tahminleri salgında büyük bir ikinci dalga olmayacağı ve ekonomilerin kapanmayacağı varsayımı
ile hazırladıklarını belirtti.
Albayrak, şöyle devam etti: “Elbette teknik ekiplerimiz alternatif senaryolar da hazırladılar. Ama
özellikle büyüme çerçevesi içerisinde 2020 yılına
güçlü bir büyüme performansıyla başlamıştık.
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 Bu yıl yüzde 10,5 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilen enflasyonun ise
gelecek 3 yılda kademeli düşürülmesi
hedeflendi. Bu kapsamda programda
enflasyon hedefleri 2021 için yüzde 8,
2022 için yüzde 6 ve 2023 için yüzde
4,9 şeklinde yer aldı.
 İşsizlik oranının bu yıl yüzde 13,8 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen programda, bu oranın 2021’de yüzde 12,9’a,
2022’de yüzde 11,8’e ve 2023’te yüzde
10,9’a düşürülmesi hedeflendi.
 Programda, cari işlemler açığının milli
gelire oranının bu yıl yüzde 3,5 düzeyinde
gerçekleşeceği tahmin edildi. Söz konusu göstergeye dair hedefler programda
2021 için yüzde 1,9 ve 2022 için yüzde
0,7 düzeyinde yer alırken, 2023’te ise
milli gelirin yüzde 0,1’i oranında cari fazla
verilmesi amaçlandı.
 Bu yıl 702 milyar dolar olacağı öngörülen
milli gelirin, 2021’de 735 milyar dolara,
2022’de 801 milyar dolara ve 2023’te
875 milyar dolara ulaşacağı hedefine de
programda yer verildi.
 Programda ayrıca bütçe açığının milli
gelire oranının bu yıl yüzde 4,9 düzeyinde gerçekleşeceği, gelecek 3 yılda
ise bu göstergenin sırasıyla yüzde 4,3,
yüzde 3,9 ve yüzde 3,5’e düşürülmesi
hedeflendi.

Salgın etkisiyle mart ayının
ortasından itibaren başlayan
daralmanın ardından üçüncü
çeyrekte yeniden hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Ağustos ayından itibaren atılmakta
olan normalleşme adımlarının
etkisiyle yılın geri kalanında büyüme dördüncü çeyrekte bir
miktar ivme kaybedecek olsa
da yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde
0,3 oranında gerçekleşmesini
öngörüyoruz.”

“İHRACATA, KATMA
DEĞERLI ÜRETIME VE
ISTIHDAMA DAHA FAZLA
YOĞUNLAŞACAĞIZ”
Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2018-2020 döneminde karşı
karşıya kaldığı iç ve dış şoklar
nedeniyle potansiyelinin oldukça altında büyüdüğüne dikkati
çekti. 2021 yılında, ertelenen
tüketim ve yatırımların devreye
girmesi ve turizm gelirlerindeki
normalleşmeyle birlikte büyümenin yüzde 5,8 olmasını tahmin ettiklerini belirten Albayrak,
“Sonraki dönemde de büyümenin yüzde 5 seviyesinde
seyretmesi, doğal, Türkiye’nin
yüzde 5 büyüme patikasına
evrilmesini öngörüyoruz. Bu
büyüme hedeflerine ulaşmak
için program döneminde her
zaman vurguladığımız şekilde
ihracata, katma değerli üretime ve istihdama özellikle bu
dönemde çok daha fazla yoğunlaşacağız.” diye konuştu.
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Albayrak, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, iç ve dış
tasarrufların artırılmasının temel öncelikler olacağına işaret
etti. Kaynakları, cari dengeyi
destekleyecek, kalkınma hedeflerine hizmet eden alanlara
aktaracaklarını ifade eden Albayrak, özellikle verimlilik ve rekabet gücünü artıracak, yüksek
teknoloji ve dijital dönüşümü
destekleyecek, girişimcilik ekosistemini iyileştirecek politika
ve tedbirleri hızla hayata geçireceklerini dile getirdi.

“İSTIHDAMIN NICELIK VE
NITELIĞINI ARTIRACAK
POLITIKA VE TEDBIRLER
UYGULANMAYA DEVAM
EDECEK”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama
1 milyon 336 bin kişi artması ve
iş gücüne katılım oranlarındaki
artışa rağmen işsizlik oranının
kademeli olarak gerileyerek
2023 yılında yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesinin
öngörüldüğünü söyledi.
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“ENFLASYONUN 2020
YILI SONUNDA YÜZDE
10,5’E GERILEMESI
HEDEFLENMEKTE”
Fiyat istikrarının sağlanmasının ve enflasyonun kalıcı olarak
düşük tek haneli seviyelere indirilmesinin öncelik olmaya devam ettiğini anlatan Albayrak,
“Enflasyonun 2020 yılı sonunda
yüzde 10,5’e gerilemesi, 2021
yıl sonunda yüzde 8 olarak
gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4,9
düzeyine gerilemesi hedeflenmektedir. Para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün
sürdürülmesi enflasyondaki
düşüş eğiliminde belirleyici
olacaktır. Başta arz yönlü kısıtların ortadan kaldırılmasına
olanak sağlayacak, mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve
verimliliği artıracak politikalar
bu süreci destekleyecektir. Bu
alanda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Rekabet Kanununda Yeni Yaklaşım önemli
rol üstlenecektir.” diye konuştu.

GÜNDEM HABER

Yatırım Talebi Salgına Rağmen Arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, reel
sektörün bu yılın ilk 8 ayındaki yatırım talebinin,
salgın koşullarına rağmen, geçen yıla göre yüzde 30
daha fazla olduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönemde
açılacak yeni çağrıları duyuran Bakan Varank,
“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının
mobilite, kimya ve tıbbi cihaz alanındaki çağrılarına
yıl sonuna kadar, Sanayi-Doktora Programının
yeni çağrısına da TÜBİTAK aracılığıyla kasım
gibi çıkacağız.” şeklinde konuştu.

OSB’lerde Elektrik
Tüketimi Rekor Kırdı

Yatırım ve Üretimde
Artışı Bekleniyor

Bakan Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB), Eylül’de
son 6 ayın elektrik tüketim rekorunu kırdığını
anımsatan Varank, “Otomotiv ve tekstil ağırlıklı
OSB’lerin bulunduğu Sakarya, Bursa ve Kocaeli
üçgeninde elektrik tüketimi; bir önceki aya göre
yüzde 15, salgın öncesi dönem olan marta göreyse yüzde 7 arttı. Gözlemlediğimiz bu ivmelenme
ve dinamizm, gerçekten sevindirici.” şeklinde
konuştu.

Varank, yatırımlar ve üretimin artığını belirterek,
“Üçüncü çeyrekte Türkiye’yi güçlü bir büyüme
oranı bekliyor. Son çeyrekte de iyi bir performans
göstererek, bu zorlu seneyi minimum hasarla
atlatacağız.” dedi.

6 Bin 296 Teşvik Belgesi
Yatırım talebi cephesinde de güzel haberlerin
olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, “Reel
sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, salgın koşullarına rağmen, geçen seneye göre yüzde 30
daha fazla. Bu dönemde özel sektörün 127 milyar
liralık sabit yatırımını 6 bin 296 teşvik belgesiyle destekledik. Bu yatırımlar tamamlandığında,
191 bin vatandaşımıza yeni iş imkânları doğmuş
olacak.” ifadelerini kullandı.
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“Dışa Bağımlılığı Azaltacak”
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda,
makine sektöründeki 10 projeyi desteklemeye
başladıklarına dikkati çeken Varank, böylece
sektörde dışa bağımlılığı azaltacak 1 milyar liralık
sabit yatırımın önünün açıldığını ifade etti.

100 Milyon Liralık Fon
Varank, genç girişimleri desteklemek için yeni
fonlar kurulduğunu kaydederek, “Bilişim Vadisi,
Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100
milyon liralık bir Girişim Sermayesi Fonu kurduk.
Bu fon aracılığıyla hem erken aşama girişimlere
destek sunmak hem de onlara ölçek kazandırmak istiyoruz. Odalarımız, sektör meclislerimiz
bu fona yatırım yapabilirler. Böylece gencecik

firmaların ilerde kaydedeceği başarılara, sizler
de ortak olabilirsiniz.” açıklamasında bulundu.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Önümüzdeki dönemde açılacak yeni çağrılara
değinen Varank, “Yıl sonuna kadar Teknoloji
Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite,
kimya ve tıbbi cihaz alanında çağrılarına çıkacağız. Bu program kanalıyla Bakanlığımızın tüm
desteklerini tek bir pencere üzerinden sunuyoruz.
Ar-Ge’den ticarileşmeye kadar her aşamadaki
desteklere bütüncül olarak erişebilirsiniz.” dedi.

Sanayi-Doktora
Programı Çağrısı Yapılacak
Varank, TÜBİTAK aracılığıyla; Kasım gibi Sanayi-Doktora Programının yeni çağrısına da çıkılacağına dikkati çekerek, “Nitelikli işgücünü sanayiye kazandırmayı hedeflediğimiz bu program,
inovasyonla büyüme için kritik öneme sahip.”
ifadelerini kullandı.

Model Fabrikalar
Ankara ve Bursa’da model fabrikaların açıldığını
anlatan Varank, “Yıl sonuna kadar; Konya, Kayseri, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te de yeni Model
Fabrikalar açılacak. Buralarda sunulan eğitimler,
firmalara çok ciddi verimlilik ve maliyet kazancı
olarak geri dönüyor.” şeklinde konuştu.

İlçe Bazlı Teşvik Sistemi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yatırım teşvik
sistemine değinerek, “Çok önemli bir atılım hayata
geçti.  Her fırsatta teşvik sisteminin, ilçe bazlı
olması gerektiğini söylüyorduk. İlk defa ilçe bazlı
teşvik sistemi başlatıldı. İhtiyaçlar farklı olabilir
ama bir zihniyet değişimi başladı. Esas olan,
tekerleğin dönmesiydi. Bu tekerlek dönmeye
başladı.” dedi.
Konuşmaların ardından oda başkanları Bakan
Varank’a sorularını iletti.
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GÜNDEM HABER

Son Teknolojiler Teknofest ‘de Yarıştı
Kazanan Türkiye Oldu
Bu sene Gaziantep’in ev sahipliğinde
gerçekleştirilen dünyanın en büyük
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
TEKNOFEST 2020, dolu dolu geçen
etkinliklerle tamamlandı. “Milli Teknoloji
Hamlesi” sloganı ile yola çıkan ve Türk
insanının teknoloji üreten bir topluma
dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)
yürütücülüğünde gerçekleştirildi.
Gaziantep’te 24-27 Eylül tarihlerinde çok
önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan
festivalde, 21 farklı kategoride düzenlenen
teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan
100 binin üzerinde gençten yaklaşık 5 bini
finalist olarak yarıştı.
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ETKİNLİKLER ÇOK ÖNCEDEN BAŞLADI
TEKNOFEST etkinliklerinin gösterileri 4 güne sığsa
da aslında bu süreçteki etkinlikler uzun bir zamana
dağıtıldı. 1 Eylül itibarıyla Tuz Gölü’nde Roket Yarışması ve Kocaeli’de Efficiency Challenge Elektrikli
Araç Yarışması ile başlayan heyecan, Robotaksi Binek Otonom Yarışması ile Bilişim Vadisi’nde, İnsansız
Hava Aracı Yarışması ile Alleben Göleti’nde, Model
Uydu Yarışması ile Tuz Gölü’nde, İnsansız Su Altı
Sistemleri Yarışması ile Gaziantep Olimpik Yüzme
Havuzu’nda, İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre ve
Enerji Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım,
Tarım Teknolojileri, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım,
2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi ve Sürü
İHA Simülasyon Yarışmaları ile Gaziantep Ortadoğu
Fuar Merkezi’nde, Hack Zeugma, Türkçe Doğal Dil
İşleme Yarışması ve ISIF20 ile çevrimiçi platformda

olmak üzere 21 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları ile 27
Eylül’e kadar devam etti.
“Türkiye’nin En Hızlıları»nın
sahne aldığı Türkiye Drone
Şampiyonası da 24-27 Eylül
tarihlerinde doğal güzelliği ve
tarihi özellikleriyle bir kültür mirası olan Gaziantep’teki Rumkale’de gerçekleştirildi.

REKOR BAŞVURU

20 bin 197 takım ve 100 binin
üzerinde genç müracaat yaptı.
Yarışmalar, seminer, söyleşi ve
hava şovlarının yapıldığı, yerli-milli ürünlerin sergilendiği festivalin coşkusu sosyal medya
hesaplarından canlı yayınlarla
milyonlara ulaştırıldı.

KORTEJ
YÜRÜYÜŞÜYLE
BAŞLADI

Teknolojinin kalbinin attığı festival, 24 Eylül Perşembe günü
25 Aralık Panoroma ve Kahramanlık Müzesi önündeki kortej
yürüyüşüyle başladı.
Etkinliklerin açılış töreninde
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile Solo
Türk, Gaziantep semalarında
gösteri uçuşu yaptı. Üzerinde
TEKNOFEST ve Türkiye Teknoloji Takımı yazılı dev balon

Festival bu yıl rekor katılımla
gerçekleştirildi. İlk yıl 4 bin 333
takım, ikinci yıl 17 bin 773 takımın yarıştığı festivale bu yıl
daha fazla katılım oldu. Yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgını
koşullarına rağmen coşkuyla
başlayan festivalin en önemli
kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha geniş
bir katılımla yapıldı.
81 il ve 84 ülkeden başvuruların
geldiği festivalde yer almak için
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gökyüzüne bırakıldı.
Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak
Helikopterinin yanı sıra Red
Bull, Jandarma, EGM ve SGK
selamlama uçuşları yaptı. Gösteri uçuşları organizasyonun 3.
gününde de tekrarlandı.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ
PROJELER SERGİLENDİ
TEKNOFEST kapsamında, takımların hayata geçirdiği çok
önemli projeler sergilendi. Takım üyeleri, Kovid-19 nedeniyle
ziyaretçiye kapalı olan festivalde
projelerini davetlilere ve canlı
yayınlarla izleyicilere aktardı.
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da ithal
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edilen muadillerine göre çok
daha fazla özelliğe sahip olan,
yerli ve milli “Deneyap Yazılım
Kartı”nı festivalde tanıttı.

CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN FESTİVALİ
ZİYARET ETTİ
Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST’in en üst düzey konuğu Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan oldu. Festival’in üçüncü gününde kente
gelen Erdoğan, TEKNOFEST
stantlarını gezdi, öğrencilerden
çalışmaları hakkında bilgi aldı
ve dereceye giren öğrencilerin
ödüllerini takdim etti.
Konuşması sırasında Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerini paylaşan
Erdoğan, gelecekteki hedefleri
de aktardı.
Festival, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Çevre ve Şehircilik Ba-
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kanı Murat Kurum, Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik
ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gaziantep Valisi Davut Gül
ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi önemli
isimleri de ağırladı.

lu’nun talimatıyla Türkiye’ye getirilen 17 yaşındaki Guled Abdi,
Gaziantep’te TEKNOFEST’i
ziyaret etti, hayalindeki uçak
tasarımlarını yerinde gördü.

SOMALİLİ GENÇ DE
FESTİVAL ALANINDA

Fuar merkezindeki uçak ve İHA
modellerini yakından inceleyip
fotoğraf çeken Somalili Abdi,
ayrıca uçak similasyonu da kullandı. Abdi, T3 Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk
Bayraktar ile de görüştü.

Somali’de kendi imkanlarıyla
uçak gövdesi tasarlayan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-

TEKNOFEST 2020’de gerçekleştirilen etkinlikler 13 dilde tüm
dünyaya aktarıldı.
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Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı
Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com

İmar Planı Değişikliği ile Oluşacak
Rantın Tamamını Devlet Alacak
3194 sayılı İmar Kanununa, 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 7221 sayılı kanunun 12. Maddesi ile, Ek 8.
madde eklendi ve “değer artış payı” adıyla yeni bir yükümlülük
ihdas edilerek 20 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

D

eğer artış payı uygulamasına ilişkin usul
ve esasları belirleyen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine
Dair Değer Artış Payı Hakkında
Yönetmelik” de 15 Eylül 2020
tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aynı gün
yürürlüğe girdi.
Yapılan kanun değişikliği ve
mevzuat düzenlemeleri ile sıkça karşılaştığımız imar planında
bir gecede yapılan değişik ile
arsaların inşaat alanlarının ve
dolayısıyla değerinin birdenbire
birkaç katına çıkmasıyla sonuçlanan plan değişikliği sebebiyle
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oluşacak değer artışının tamamı devlete ödenecek. Yanlış
okumadınız belli bir oranı değil,
tamamı.

“İmar planı değişikliği
sonucunda değerinde
artış olan arsanın
artan değerinin
tamamı değer artış
payı olarak ödenecek”
İmar Kanunun Ek:8. maddesindeki “değer artış payına” ilişkin
düzenleme şöyle:
“Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında
yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış
olan arsanın artan değerinin

tamamı değer artış payı olarak
alınır. Değer artış payı bedelinin
tespitinde 2942 sayılı Kanunun
11 inci maddesinde belirtilen
bedel tespit esasları gözetilir.”
Öncelikle belirtmek gerekir ki;
bu yükümlülük yalnızca taşınmaz maliklerinin tamamının
talebi üzerine yapılacak imar
planı değişikliği ile doğacak.
Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi olmadan yapılacak
imar planı değişikliği sebebiyle
değer artış payı hesaplanmayacak ve ödenmeyecek. Bu yüzden, yeni düzenleme ile imar
planı değişikliği sonucu oluşan
rantın tamamının kamuya aktarıldığını söylemek mümkün
değil.
Değer artış payı adı ile hayatımıza giren bu yeni ödeme bir
vergi değil. Ancak vergi benzeri
olarak, arsa sahiplerine yeni bir
ödeme yükümlülüğü getiriyor.
İmar planı değişikliği ile arsada meydana gelecek değer
artışının tespiti, 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanuna göre
yetkilendirilmiş lisanslı en az iki
gayrimenkul değerleme şirketi tarafından, plan değişikliği
öncesi değeri de gösteren,
değerleme raporuna bağlanacak plan değişikliği sonrası
yeni değerin ortalamasından az
olmamak üzere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu
tarafından belirlenecek.
Kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek değere

itiraz süresi 5 gün gibi çok kısa
bir süre. Gayrimenkul değerleme şirketlerine hazırlatılacak
en az iki değerleme raporunun
bedelini de arsa sahiplerinin
ödeyeceğini hatırlatmak gerekiyor.
Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya inşaat
ruhsat aşamasında taşınmaz
maliklerince ödenecek. Kıymet
takdir komisyonunca belirlenen
değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki
yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanuna göre tespit edilen yeniden
değerleme oranında, takvim yılı
başından geçerli olmak üzere
arttırılarak uygulanacak. İmar
planı değişikliği ile yukarıda
açıkladığımız değerleme yöntemi kullanılarak hesaplanmış
artan değerin tamamı olan
değer artış payı, hesaplanma
tarihi ile en geç ödeme tarihi
olarak belirlenen taşınmazın
ilk satışı veya ruhsat tarihi arasında, mali mevzuatımızda ilk
defa uygulanmak üzere, öde-

me tarihinde her takvim yılı için
yeniden değerleme değer artış
oranında artırılacaktır.
Örneğin 2020 yılı içinde yapılan imar değişikliği talebi neticesinde arsanın eski değeri
2.000.000 TL iken değerleme
komisyonunca belirlenen yeni
değeri 4.500.000 TL olmuş ise,
değer artışı olan 2.500.000
TL’nin tamamı değer artış payı
olarak ödenecektir. Bu ödeme
2020 yılında yapılırsa 2.500.000
TL üzerinden yapılacak; devam eden yıllarda yapılırsa
2.500.000 TL’ye her yıl için yeniden değerleme oranında tutar
eklenerek ödeme yapılacaktır.
Mali mevzuatımızda, son ödeme tarihi olarak belirlenmiş
tarihe kadar ödenecek tutarın
yeniden değerleme oranında
artırıldığı başka bir örnek yok.
Vergi veya benzeri yükümlülüklerde ödenmesi gereken tutar
hesaplandıktan sonra, ödeme
yapılması gereken vade tarihine kadar bu tutar değişmemek-
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tedir. Yükümlü veya mükellef
ancak vade tarihinden sonra
ödeme yaparsa, vade tarihinden sonraki dönem için gecikme faizi veya gecikme zammı
hesaplanmaktadır.
“Değer artış payı” uygulamasında yeni getirilen, vade tarihi
içerisinde, ödeme tarihine göre
yeniden değerleme oranında
değişen ödenecek tutar düzenlemesi, Anayasa’nın 73.
Maddesine aykırı görünmektedir. Anayasanın 73/3. maddesinde vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümlülüklerin
ancak kanunla konulabileceği
hükme bağlanmıştır. Verginin
yasallığı ilkesi, mali yükümün
konusunun, yükümlüsünün,
matrahının ve oranının, dolayı-
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sıyla ödenecek tutarın, yasada
belli, kesin ve açıkça gösterilmesini gerektirir.

İmar değişikliğinden
doğan değerin tamamı
devlete ödemeden arsa
satılamayacak, inşaat
ruhsatı alınamayacak
Değer artış payının ödenmemesi halinde, imar planı değişikliği
yapılan taşınmaz hiçbir koşulda
satılamayacak ve yapı ruhsatı
alınamayacak.
İmar değişikliği sonucu oluşan
rantın devlete aktarılması vicdanları rahatlatır gibi görünse
de, ödeme zamanı açısından
getirilen düzenleme ekonomik
gerçeklerle çelişmektedir. İmar
planı değişikliği sebebiyle arsa
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değeri artan arsa sahiplerinin,
artan bu değerin tamamını devlete ödemeden arsayı satmaları
veya inşaat ruhsatı almaları engellenmektedir. Henüz realize
olmamış, gerçekleşmemiş,
arsa sahibine parasal olarak
bir katkıda bulunmamış değer
artış kazancının tamamının
arsa sahibi tarafından devlete
ödenmesini istemek ya sistemin
baştan itibaren çalışmamasına
veya ödenecek tüm tutarın yeni
imar planına göre inşaatı yapacak inşaat firması tarafından
ödenmesi ve inşaat maliyetlerine yansıtılmasına; dolayısıyla
konut alacak kişilerin bu tutarı
dolaylı olarak ödemesine yol
açacaktır.
Değer artış payının yalnızca taşınmaz maliklerinin tamamının
talebi üzerine yapılacak imar
planı değişikliği ile doğacak
olması, tüm imar planı değişikliklerinde oluşacak rantın
kamuya aktarılamaması yeni
düzenlemenin eksik yönü olarak görünüyor. Kıymet takdir
komisyonu tarafından belirlenecek değere itiraz süresinin
5 gün gibi çok kısa bir süre
olması da düzenlemenin bir
diğer handikabı. “Değer artış
payı” uygulamasında yeni getirilen, vade tarihi içerisinde,
ödeme tarihine göre yeniden
değerleme oranında değişen
ödenecek tutar düzenlemesi
de Anayasa’ya aykırılık açısından tartışılacak veya alışması
zaman alacak bir diğer önemli
noktası yeni düzenlemenin.

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME / TÜRKİYE

Cem BOZDAĞ
Ce Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı

EKONOMİK
RENKLİ ÇÖZÜMLER

D

ünya üzerinde globalleşmeden geriye doğru bir dönüş
başlamış durumda...
Gelişen konjonktürde her ülke
ihtiyaçlarını kendi ülkesi içinde çözerek istihdam yaratmaya
ya da başka ülkelere ihtiyacını
azaltmaya çalışıyor. Özellikle
pandemi sonrası hammadde
veya yarı mamul tedarikinde sıkıntı yaşayan işletmelerde üretim aksamaları dahi meydana
geldiği görüldü. Olası pandemi,
ithal edilen ülkede yaşanması
muhtemel sıkıntılar v.s. gibi göz
önüne alınacak pek çok neden
sayılabilir. Bunları düşünen
devletler, gümrük vergilerini
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arttırarak ve yerli ürünlere teşvik vererek üretimi kendilerine
çekmeye çalışıyor.

“PASLANMAZ OLMAZSA
OLMAZIMIZ MI?”
Özel ve devlet kurumlarında,
yerli asansör kullanılmasını
sektörde herkes elbette istiyor. Elbette bu konu bizler için
çok önemli. Peki ya biz neler
yapıyoruz?
Yapılabilecek pek çok şey var
ama ben bu yazıda sadece
paslanmaz konusunu ele almak
istiyorum. Neden asansörlerde yurt dışından gelen, döviz
ödediğimiz, soğuk bir renge

sahip ve el izinin bile üzerinde
leke yaptığı satine paslanmazları kullanıyoruz? Sevdiğim bir
abim elektro statik boya “ESB”
için “Ekonomik Renkli Çözümler” ifadesini kullanmıştı. Evet
ESB kapı ve kabinler çok daha
renkli, uygun maliyetli, uzun
ömürlü ve de dövizimizi yurt
dışına harcamayacak çözümler
sunuyor. Çarpma kapılı asansörler yapılan dönemde, ESB’li
kapılar kullanılırdı. Hala bu eski
asansörlerde o ESB kapıları görebilirsiniz. Şimdi neden ısrarla paslanmaza geçiş yaparak
“İthalat-İhracat” dengesinde
aleyhimize çalışıyoruz? Peki
paslanmaz kapının ESB kapıdan üstünlüğü nedir?
Bir tablo ile Paslanmaz ve ESB
arasındaki farkı beraber kıyaslayalım:

ESB uygulama 3 aşamadan
oluşmaktadır;
1. Aşama; metal malzemenin
yüzey temizliği
2. Aşama; toz boyanın uygulanması
3. Aşama; fırınlama işlemidir.

Kaplanacak malzeme öncelikle kimyasal olarak temizlenir.
Toz boya, boya kabininde özel
boya tabancaları vasıtasıyla
atılır. Tabancadan geçerken
elektrostatik yüklenen toz boya
partikülleri kabin içinde boyanacak malzemeye yapışır ve
kaplama işlemi gerçekleşmiş
olur. Toz boyanın malzeme yüzeyine tam olarak yapışabilmesi için malzemenin de çok iyi bir
şekilde topraklanması gerekir.
Fazla atılan boya, kabinde bulunan boya geri kazanım sistemi sayesinde toplanır ve tekrar
kullanıma sokulur. Boya geri
kazanım sistemi elektrostatik
toz boyama teknolojisinin en
büyük ekonomik avantajlarından biridir. Malzeme toz boya
ile kaplandıktan sonra pişirme
fırınına girer. 200ºC olan fırın
ısısı toz boyanın erimesini ve
malzeme üzerine yapışmasını
sağlar. Sonuçta çok dayanıklı,
ekonomik, çevre dostu, geniş
renk yelpazeli ve parlak bir
yüzey kaplaması elde edilir.
Solvent içermemesi, yüzey kalitesi, dayanıklılığı, boya geri
kazanım sistemi, ekonomikliği
ve çevre duyarlılığı elektrostatik

toz boyamayı geleneksel boyama işlemlerine göre daha çekici
bir alternatif yapmaktadır.
ESB, mimarlar için de güzel
bir seçenektir. Zira emek verip tasarladığı yerleri, mekana
ve çevresine uygun bir renk ile
daha güzel hale getirebilir. Orada kullanılan mermerin, tavanın
ve çelik kapıların rengine uygun
bir veya daha fazla renk seçme
alternatifi oluşacaktır. Öyle ki
paslanmaz gibi gözükmesini
istiyorsa RAL 9006 seçeneği
ile aynı renge ulaşabilir.
Hepsinden önemlisi biz ülke
olarak bu denli maliyeti yüksek
olan, dövizlerimizi yurt dışına
kaçıracak ve ESB’den bir artısı
da olmayan bu üründen derhal
vazgeçmeliyiz. Buradan kamudaki arkadaşlarımıza, asansör
yaptırıcılarına ve asansör sektöründeki meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Yapacağımız
ve yaptıracağımız asansörlerde artık paslanmaz yerine ESB
kapı ve kabinlere yönelelim.
İşlerimizde ESB seçeneğini
mutlaka değerlendirelim hem
ülkemize hem de kendimize
fayda sağlamış olacağız.

PASLANMAZ

ESB

Maliyet

YÜKSEK

DAHA UYGUN

Çizildiğinde Onarılma Durumu

HAYIR

BOYANABİLİR

Renk Skalası Genişliği

KISITLI

ÇOK GENİŞ (Paslanmaz rengi dahi mevcut)

Yerli Ürün

HAYIR

EVET

Mukavemet (Dayanıklılık)

YETERLİ

YETERLİ

El İzi İle Kirlenmesi

EVET

HAYIR
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SEKTÖR HABER

“Erişilebilirlik Kılavuzu 2020” Yayınlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında pek çok farklı
faaliyeti hayata geçirirken; engelli ve yaşlıların kamuya sunulan hizmetlere kolay ulaşabilmesi
için bir yol haritası görevi sağlayan “Erişilebilirlik Kılavuzu 2020” hazırladı. Kılavuzda, asansör
ve donanımları için erişilebilirlik koşullarına da detaylı yer verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli vatandaşların daha
rahat bir yaşama kavuşmasını
ve belli standartların hayata geçirilmesini çok önemsediklerini
söyledi. Bakan Selçuk, “Bilindiği üzere 2020 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan tarafından Erişilebilirlik
Yılı ilan edildi. Biz de Erişilebilirlik Yılında, mimari tasarımlar
için Erişilebilirlik Kılavuzu yayımlayarak, kamu kurumları,
belediyeler, akademisyenler,
öğrenciler ve tasarımcı olarak
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çalışan mimar ve mühendislerin
kullanımına sunduk.” dedi.

KILAVUZ YAZILI VE
GÖRSEL İÇERIĞI ILE
REHBER NITELIĞINDE
Kılavuzun, ulusal standartları
baz alan ve mevzuattaki son
düzenlemeleri de içeren yazılı
ve görsel içeriğe sahip bir rehber niteliğinde olduğunun altını
çizen Bakan Selçuk, “Erişilebilirlik Kılavuzu, yapılarda tasarımın
ilk aşamasından son aşamasına
kadar başvurulabilecek, açıkla-
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yıcı metinlerin yanı sıra mimari
çizimlerin üç boyutlu görseller
ile desteklendiği bir kaynak
olarak planladık.” diye konuştu.

BINA BAHÇELERI VE
İÇ MEKÂNLAR İÇIN
ERIŞILEBILIRLIK
STANDARTLARI
ANLATILIYOR
Öte yandan, kılavuz, bir binada
bulunan tüm fiziksel mekânlar
ve donanımların ele alındığı
bölümlerden oluşuyor. “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel
Tasarım Kuralları” başlığı altın-

daki ilk bölümde, farklı engel
gruplarındaki vatandaşların
ve yaşlıların hareketliliklerini
sağlamaları için tasarımda yer
verilmesi gereken ilkeler açıklanıyor. “Bina Yakın Çevresi” ve
“Otoparklar” bölümlerinde bina
bahçeleri ve iç mekânlar için
erişilebilirlik standartları anlatılıyor. “Bina Girişleri” ile “Kapılar
ve Pencereler” bölümlerinde,

binaya girişte, iç kapılarda ve
pencereler için yapılması gereken erişilebilirlik düzenlemelerine yer veriliyor.

MUTFAK, BANYO
VE ODALARDAKI
ERIŞILEBILIRLIK
KOŞULLARI BELIRLENDI
“Bina İçi Dikey Dolaşım”,

“Alarmlar ve Bina Tesisatı”,
“İşaretlemeler” ile “Hissedilir
Yürüme Yüzeyi İşaretleri” bölümlerinde asansör ve merdiven ile alternatif erişim yöntemleri ve düzenlemelere yer verilirken; “Diğer Kullanım Alanları”
bölümde ise mutfak, banyo ve
odalarda uygulanması gereken
erişilebilirlik koşulları bulunuyor.

2020 KILAVUZUNA GÖRE ERİŞİLEBİLİR ASANSÖR
ÖZELLIKLERI NASIL OLMALI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni
koşullara göre revize edilerek
ayrıntılı bir sunum halinde hazırlanan “Erişilebilirlik Kılavuzu
2020”ye göre asansör ve donanımları hakkında da ayrıntılı
bir bölüm hazırlandı. Kılavuzun
sekizinci bölümünü oluşturan
“Bina İçi Dikey Dolaşım” başlığında geçen erişilebilir asansör

özellikleri ise şöyle;

BİNA İÇİ DİKEY
DOLAŞIM
“ASANSÖRLER”
 Asansör bina girişine en
fazla 30 m mesafede tasarlanmalıdır.
 Bina girişinden asansörlere
erişim mümkün olduğunca

düz ayak ve erişilebilir güzergah şeklinde düzenlenmeli,
bu güzergâhta kot farkı bulunması halinde “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarım Kuralları” bölümünde yer
alan ilkelere uygun rampa,
rampa yapılmasının mümkün
olmadığı durumlarda diğer
çözümler sağlanmalıdır.
 Asansörlerin tüm katlara
hizmet vermesi en ideal çözümdür.

ERİŞİLEBİLİR
ASANSÖR ÖZELLİKLERİ
 Asansörlerin erişilebilir olması için kapı genişliği, kabin
içi ve sahanlık boyutlarının
gerekli ölçüleri sağlaması
gerekmektedir.
 Mevzuatla belirlenmiş olan
asansör kabin içi ölçüsü en
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8.1.1. ERİŞİLEBİLİR ASANSÖR ÖZELLİKLERİ
Asansörlerin erişilebilir olması için kapı genişliği, kabin içi ve sahanlık boyutlarının gerekli ölçüleri sağlaması
gerekmektedir.
İnşaat tamam
land
Asansör kapısının temiz geçiş genişliği en az net (temiz) 90 cm olmalıdır

ıkta

kapı ne

t genişliğinin
Mevzuatla belirlenmiş olan asansör kabin
ölçüsü en az 120 cm x 150 cm’dir (alanı 1.80 m²). Asansör
(Şekiliçi
8.2).
olması içkabin
in mimari tas
içi için en az ölçüler Şekil 8.1’de gösterilmektedir.
kanat, kasa ka
Asansör kapısı en az 6 saniye süreyle açık kalmalıdır. Asansör kapı kalınlığ
deği
sası bulunduğu duvar ile zıt renkte olmalıdır. Kabin içinde yerden 90±2,5
cm yükseklikte ve kapının olduğu duvar hariç tüm duvarlarda tutunma
barı olmalıdır (Şekil 8.2 (b)).

Asansör önü ve içi yeterli
şekilde aydınlatılmış
olmalı ve kabin zemini
uygun malzemeyle kaplı
olmalıdır (Parlak malzeme,
kaygan malzeme, halı vb.
olmamalıdır).

Kapılar açıldığında kabin
zemini, kat zemini ile aynı
seviyede olmalıdır (ilgili
mevzuatına göre kabul
edilebilir seviye farkı ± 1,0
cm’dir).

şkenler de gö
zö
alınarak kapı
ölçüsü
daha fazla bı
rakılm
gerekmektedi
r.

Asansör kapı
kasa
bulunduğu du
va
ile zıt renkte
olma
özellikle az gö
ren
açısından as
ansör
yerinin algıla
nabilirl
artırmaktadır.”

Şekil 8.1. Kabin Ölçüleri
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az 120 cm x 150 cm’dir
(alanı 1.80 m²).
 Asansör kabin içi için en az
ölçüler; Şekil 8.1’de gösterilmektedir.
 Asansör kapısının temiz
geçiş genişliği en az net
(temiz) 90 cm olmalıdır
(Şekil 8.2).
 Asansör kapısı en az 6 saniye süreyle açık kalmalıdır.
 Asansör kapı kasası bulunduğu duvar ile zıt renkte
olmalıdır.
 Kabin içinde yerden
90±2,5 cm yükseklikte ve
kapının olduğu duvar hariç
tüm duvarlarda tutunma barı
olmalıdır (Şekil 8.2 (b).
 Asansörün önündeki sahanlıktan asansör kabinine erişimde eşik, basamak veya
kot farkı bulunmamalıdır.
 Asansöre biniş ve asan-

70

(a) Perspektif

(b) Plan
Şekil 8.2. Erişilebilir Asansör Özellikleri

114
sörden iniş için, her katta
kapının açıldığı sahanlıklar
gerekli ölçüleri sağlamalıdır.
 Tekerlekli sandalyenin 180°,
yani tam tur şeklinde dönmesi için gerekli olan en az
150 cm x 150 cm sahanlık
ölçüleri sağlanmalıdır.
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 Bu ölçü sağlanamıyorsa sahanlığın genişliği (derinliği)
mevzuatla belirlenen ölçülerde yani; asansör kapısı
otomatik ise en az 120 cm;
asansör kapısı dışa açılan
kapı ise en az 150 cm olmalıdır (Şekil 8.3).

160 cm yükseklikte olmalıdır (Şekil 8.4).
Kabin dışı ve içi düğmelerin en küçük boyutu en az 20 mm olmalıdır (Şekil 8.4). Asansörün hangi katta olduğunu
gösteren konum işareti (gösterge) bulunmalı ve asansörün hangi katta olduğunu gösteren kabin içi göstergelerdeki kat numaralarının yükseklikleri 30 mm ile 60 mm arasında olmalıdır.
Yazılar ve işaretler görüş mesafesine göre uygun büyüklükte olmalıdır (Harf yüksekliği 15 mm den az olmamalı
ve görüş mesafesindeki her metre için yazı büyüklüğü 20 mm - 30 mm arttırılmalıdır).

(a)

(b)

Şekil 8.4. Asansör Kontrol Paneli

Şekil 8.3. Asansör Önü Sahanlık Ölçüleri

ERİŞİLEBİLİR ASANSÖR
DONANIMLARI
NASIL OLMALI?
 Kabin içi ve dışındaki tüm
yönlendirme ve bilgilendirme
işaretleri ile rakam, yazı ve
semboller kolay görülebilmesi ve okunabilmesi için bulundukları zeminle zıt renkte
olmalıdır.
 İşaretler okunaklı ve anlaşılabilir olmalı, ayrıca işaretlerde
hissedilebilir kabartmalı harfler ve semboller kullanılmalıdır. Ayrıca, işaretler görme
engelliler için Braille yazılı
olmalıdır.
 Kabin içi ve dışı çağırma ve
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kontrol düğmelerinin en alt
düğmesinin merkez hattının
zeminden yüksekliği en az
85 cm; en üstteki düğmenin
merkez hattının zeminden
yüksekliği kabin içinde en
fazla 120 cm, kabin dışında
en fazla 110 cm olmalıdır.

 Kabin içi ve dışı kontrol düğmelerinde yer alan rakam ve
yazılar Braille Alfabeli olmalıdır.
 Asansör kapısının yanında
bilgilendirici ve/veya uyarıcı
işaretler bulunmalı, bunlar
yerden en az 120 cm, en
fazla 160 cm yükseklikte olmalıdır (Şekil 8.4).
 Kabin dışı ve içi düğmelerin

en küçük boyutu en az 20
mm olmalıdır (Şekil 8.4).
 Asansörün hangi katta olduğunu gösteren konum
işareti (gösterge) bulunmalı
ve asansörün hangi katta olduğunu gösteren kabin içi
göstergelerdeki kat numaralarının yükseklikleri 30 mm
ile 60 mm arasında olmalıdır.
 Yazılar ve işaretler görüş mesafesine göre uygun büyüklükte olmalıdır (Harf yüksekliği 15 mm den az olmamalı
ve görüş mesafesindeki her
metre için yazı büyüklüğü 20
mm - 30 mm arttırılmalıdır).
 Kabin içindeki kontrol panelinin yatay kullanılması du-
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kullanılması için diğer gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kabin içindeki kontrol panelinin yatay kullanılması durumunda Şe

Kaldırma ve iletme platformları, düşey kaldırma platformları Şekil 8.6’e ve eğik bir düzlemde hareket eden merdiven asansörleri Şekil 8.7’e tipinde olabilir ve TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 81-40 ve TS EN 81-41
standartlarına uygunluk sağlamalıdır.
rumunda Şekil 8.5’e uygun
olmalıdır. Asansör kontrol
panelleri dümdüz bir panel
halinde dokunmatik bir pano
şeklinde olamamalıdır.”

KALDIRMA VE İLETME
PLATFORMLARI
NASIL OLMALI?
 Binalarda kot farklarının aşılmasında ve dikey dolaşımda
erişilebilirliğin sağlanması
için kullanılabilen diğer bir
sistem kaldırma ve iletme
platformlarıdır.
 Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliğinde, bahçe gi-

rişinde, bina girişinde, yaya
dolaşım alanlarında ve bina
içi yatay dolaşım alanlarında
rampa yapılmasının mümkün
olmadığının idarece tespit
edildiği hallerde asansör,
asansör yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda
alternatif ulaşım yöntemi
olarak kaldırma ve iletme
platformları (platform asansörü, hidrolik asansör gibi)
seçeneklerin uygulanabileceği belirtilmektedir.
 Alternatif ulaşım yöntemi olarak kaldırma ve iletme platformlarının planlanmasında
yer seçimi önemlidir.

Şekil 8.5. Yatay Kontrol Paneli

Asansör kontrol panelleri dümdüz bir panel halinde dokunmatik bi
pano şeklinde olamamalıdır.”

8.2. KALDIRMA VE İLETME PLATFORMLARI

Binalarda kot farklarının aşılmasında ve dikey dolaşımda erişileb
sistem kaldırma ve iletme platformlarıdır.

Ancak kot farklarını gidermek
için kaldırma ve ilet
“Erişilebilirlikte Ölçüler ve Tem
el Tasarım Kuralları” bö
mimari çözümlerin sağlanm
asının temel ilke olduğu u
rampa yapılmasının mümkün
olmadığı durumlarda sonra
yapılmasının mümkün olma
dığı hallerde ise kaldırma v
hareket eden merdiven tipi
asansör veya düşey/dikey
yöntemi olarak, son seçenek
olarak yapılabilir. Burada
başlar, periyodik bakımları
yapıldığı için daha güvenli o
iki çözümün de uygulanamad
ığı yerlerde standartlara u
erişilebilirlik çözümü

Şekil 8.6. Düşey Kaldırma Platformları

118
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 Başlangıç ve bitiş noktalarında gerekli manevra alanlarının sağlanması, açık ve
kapalı durumdayken platformların geçişlerde takılma,
çarpmaya neden olmaması,
yükseldiğinde altında boşluk

oluşmaması ve güvenli şekilde kullanılması için diğer
gerekli tedbirler alınmalıdır.
Kaldırma ve iletme platformları, düşey kaldırma platformları Şekil 8.6’e ve eğik
bir düzlemde hareket eden

merdiven asansörleri Şekil
8.7’e tipinde olabilir ve TS
ISO 9386-1, TS ISO 9386-2,
TS EN 81-40
ve TS
EN 81Bina İçi
Dikey
Dolaşım
41 standartlarına uygunluk
sağlamalıdır.

(a) Plan

(b) AA Kesiti

Şekil 8.7. Eğik Bir Düzlemde Hareket Eden Merdiven Asansörleri
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USTAYA SAYGI

Asansörde
Ankara’nın
Duayen İsmi

74
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“Ustaya Saygı” köşemizde bu sayı Ankara’nın
alanında en eski asansör montörlerinden olan
RABA LİFT’in kurucusu Raif Başkaraağaç’ı
ağırlıyoruz. 1962 yılında asansör sektörüne
giren Raif Başkaraağaç’ın başladığı dönemde
henüz yerli firmalardan ve montörlerden söz
edilmiyordu. O ve dönemin ustalarının sektörde
olgunlaşması ile yabancı ustabaşılardan işleri
devralan bir kuşak yetişerek yerli asansör
sanayisinin de temellerini atmaya başladılar.
Asansör ve yürüyen merdiven sanayisinde
Ankara’nın duayen ismi ile gerçekleştirdiğimiz
bu röportajımızda döneme dair keyifli
bir söyleşi gerçekleştirdik. 58 yıldır hala
faal olarak çalışan Başkaraağaç’ın genç
meslektaşlarına da önerileri oldu.

“ÖĞRETMENLIK İLK
MESLEĞIM”
Raif Bey, öncelikle kısaca
kendinizi tanıtabilir misiniz?
RAİF BAŞKARAAĞAÇ: Tabi
ki.. 1940 Ankara Ayaş doğumluyum. 1958 yılında Birinci Erkek Sanat Enstitüsü’nü bitirdim.
Şimdiki Meslek Liseleri eş değerindedir. Dönemin yüksek
okulu sayılırdı. Liseyi bitirdikten sonra önce elektrik işleri
yapmaya başladım. Ardından
askerlik çağı gelince Yedek
Subay olarak askere gittim.
Orada bizi lise mezunuyuz diye
Yedek Subay Öğretmen olarak yazdılar ve böylece acemi
birliğinden sonra öğretmenlik
yapmaya başladım. Asansöre
başlamam 1962 yılına, RABA
Lift’i kurmam ise 1974 yılına
tekabül eder.

“58 YILDIR FAAL
OLARAK ASANSÖR
SEKTÖRÜNÜN
IÇINDEYIM”
Öğretmenlikten asansör
sektörüne geçmeniz nasıl
oldu?
RAİF BAŞKARAAĞAÇ: Ben
1958’de Birinci Erkek Sanat
Enstitüsü’nü tamamladığımda
elektrik tesisatı yapmak için ehliyetim vardı. Önce bina elektrik
tesisatı işleri yapmaya başladım. Öğretmenliğe başlamam
ise 1960 yılında askerliğim sebebiyle oldu. Köy okulundaki
öğretmenliğim bana çok şey
kattı, hatta askerlik bitince de
devam etmem için bize teklif
verildi. Ama binalardaki hareketli işimi özlüyordum. Öğretmenliği devam ettirmek istemedim. Askerden döndükten

sonra 1962’de elektrik tesisatı
işi yapmaya devam ettim. Hatta
hiç unutmam, o yıllarda Kavaklıdere’de İl Bank Kooperatifi’nin
şantiyesi vardı, orada yeniden
bir heyecanla işime başlamıştım. Ama bir süre sonra
baktım ki; binalardaki elektrik
tesisatı işim bitince ben boşa
çıkıyorum. E ne yapacağım,
boş durmamak için yeniden iş
bakınıyorum. Çalıştığım binada
asansörcü bir arkadaşım vardı,
onun çalıştığı firmanın başka bir
binada daha asansör işi varmış
beni oraya yönlendirdi. Onun
yönlendirmesiyle hemen kararımı verdim ve söylediği firmaya
gittim. Firma da o zamanki adı
Freissler olan OTİS. Freissler
OTİS’de hemen işe başladım.
Asansörde ilk işim; şimdiki
Ankara terminalinin karşındaki
Emek Mahallesi’nde Yeşiltepe
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toprağa girdim, bu tozu toprağı
da sevdim. Bir de benim elektrik alt yapım olması asansör için
büyük bir avantajdı. Asansör ne
kadar mekanik alt yapı görünse
de elektrik işidir. Asansörü çalıştıran elektriktir çünkü.

diye geçen binalarda oldu.
Ondan sonra da artık bir girdik
bir daha geri dönmedik. O gün
bugündür, 58 yıldır faal olarak
asansör sektörünün içindeyim.

“İŞ HAYATIM BOYUNCA
HEP BU TOZU TOPRAĞI
SEVDIM”
Hemen uyum sağlayabildiniz
mi peki, hem yabancı firma
hem farklı bir iş…
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RAİF BAŞKARAAĞAÇ: Başta
biraz zor geldi tabi. Hatta bana
ilk girdiğimde “ya bu iş tozlu
topraklı ne diye girdin bu işe”
dediler. Bir de o dönem için
iyi kötü bir lise mezunuydum,
50’lerde, 60’larda lise mezunu
olmak demek yüksek okuldan
mezun olmak gibi bir şeydi.
Okumuş adamın inşaatta ne
işi var derlerdi. Ama ben iş
hayatım boyunca hep bu toza
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Çok kısa sürede, iyi bir
montör olarak yükselişiniz
nasıl oldu?
RAİF BAŞKARAAĞAÇ: Bizim
firmanın merkezi İstanbul’du.
Dolayısıyla ustabaşımız bir
İstanbul’a bir Ankara’ya gider
gelirdi. Sürekli başımızda duramazdı. Ben bir gün o yokken,
asansörün çalışmasını sağlamak için ceryanı verdim. O dönemde kimse yapamıyor bunu.
Dönemimdekiler belki 3-4 yıldır asansör işi yapıyor ama
elektrik bilmedikleri için benim
yetkinliğime sahip değillerdi.
Ben kendime güvenle çalıştım,
asansöre elektriği vererek çalıştırmaya başladım. Patronun

Tabi çok çalıştım, çok gayret de gösterdim öğrenmek
için ve bir buçuk yılda firmanın Ustabaşı oldum.
1963’te 3 metre süratli asansör yapıyorduk.
Kızılay’daki Gökdelen Binası o zaman Ankara’nın en
yüksek binasıydı, onun asansörlerini biz yaptık.
kardeşi geldi; “kim çalıştırdı
asansörü” dedi. Ben atıldım
tabi hemen hevesle; “ben çalıştırdım” dedim. Böyle olunca
bir anda itibarım yükseldi firmada. Tabi çok çalıştım, çok
gayret de gösterdim öğrenmek
için ve bir buçuk yılda firmanın
Ustabaşı oldum. 1963’te 3 metre süratli asansör yapıyorduk.
Kızılay’daki Gökdelen Binası o
zaman Ankara’nın en yüksek
binasıydı, onun asansörlerini
biz yaptık. 62’den 65’e kadar
Freissler Otis’de çalıştıktan
sonra, Alman Sthal firmasına
(Kavala Şirketler Grubu) girdim.
Bir süre de orada çalıştıktan
sonra iyi bir teklif geldi. Hacettepe Üniversitesi’nde Yapı İşleri

Dairesi Başkanlığı’nda asansörcü olarak işe girdim.

Sonrasında kendi firmanızı
kurma fikriniz nasıl oluştu?
RAİF BAŞKARAAĞAÇ: Hacettepe’deki yıllarımda yine
asansörcü olarak çalışıyordum
ama ben yıllarca, hem çok
uluslu firmalarda çalışmaya,
hem de sahalarda hareketli
olmaya alışmışım. Burada da
asansörcülük yapsam da, daha
sakin ve kolay bir işim vardı. Bir
süre sonra yine o tozu toprağı,
şantiyeleri özlemeye başladım.
Bir kararla Hacattepe’den istifa
ettim ve 1974’de kendi firmamı
kurdum. Memurluk çok rahattı
ama bana göre değildi.

“ELIN KOLUN, O KIRE,

YAĞA, PASA MUTLAKA
BULAŞACAK”
RAİF BAŞKARAAĞAÇ: Ben
demek ki bu işi sevmişim, şantiyede olmayı, kiri pası yağı sevmişim. Memurluğu sevemedim,
80 yaşındayım hâlâ masa başında çalışmayı sevmem. Ben
illa dışarda olacağım, koşturacağım. Rahatı bırakıp da sırtında küfeyle malzeme taşımak
ancak bu işi sevmekle olur.
Bizim işimiz biraz meşakkatli;
asansörcülüğün içinde teknik
adamlıktan hamallığa, hamallıktan masa başında iş takibine
kadar her şey var. Bunların birini eksik yapsan beceremezsin.
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Hakan Başkaraağaç - Raif Başkaraağaç
Bu işin patronu da olsan, mühendisi de olsan, montörü de
, işçisini de olsan elin kolun o
kire, yağa, pasa mutlaka bulaşacak. Öyle uzaktan yapılmaz
bu iş.

O dönem ile bugünü hem
iş ahlakı hem teknik
olarak kıyaslarsanız neler
söylersiniz?
RAİF BAŞKARAAĞAÇ: Öncelikle eskiden asansör mesleği
çok daha kıymetliydi. Yaptığın işin kazancı daha yüksekti. Şimdi artık ne kıymeti kaldı,
ne de kazancı. Bir yandan iyi
yanı artık bizde de üretim ve
işçilik çok gelişti. Eskiden tüm
malzemeler hatta montörler
dahil yurt dışından geliyordu.
Bizlerin yetişmesiyle yabancı
ustaların yerini Türk ustalar aldı.
Ayrıca, üretim artık çok iyi. Yerli
pek çok malzeme son derece
kaliteli olarak Türkiye’de üretilebiliyor. Bunlar çok önemli.
Bizim zamanımızda her şey el
emeği ile oluyordu. Ama şimdi
teknoloji ilerledi, matkap moto-

78

ru çoğaldı, hiltiler çoğaldı, her
şey var artık. O zamanlar biz
asansörü ilmek ilmek kazardık,
el emeği ile yapardık.

“BUGÜN AÇILAN
FIRMAYA BIR
BAKIYORSUN, YARIN
YERINDE YOK”
RAİF BAŞKARAAĞAÇ: İş
ahlakı ve dostluk dersen, işte
o da bizim zamanımızda çok
kıymetliydi. Mesela en basit
örneği şudur; buradan bir işçi
mi çıktı, öteki firma gelip de
bana sormadan almazdı. Ayıp
olmasın diye… Ya da bir yere
teklif verdiğim zaman bir başkası olmadık fiyatlar verip de
o işi almaya çalışmazdı. Şimdi
teklifi veriyorsun 10 lira öteki
geliyor, ben 5 liraya yaparım
diyor. İşi alayım diye zararına
iş yapıyor, ondan sonra kötü
duruma düşüyor. Bir işi aldın
tamam da para kazanamazsan
ne olacak. Ya işçisinin parasını
vermiyor ya aldığı malzemenin
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parasını vermiyor. O zaman da
adı sahtekara çıkıyor. Bugün
açılan firmaya bir bakıyorsun,
yarın yerinde yok. Eskiden
böyle şeyler mümkün değildi,
herkes korkardı kötü anılmaya.
Bir de eskiden ben mal almaya İstanbul’a çok giderdim.
Her gittiğimde mutlaka Toros
Asansörün sahibi benimle aynı
dönem eski ustalardan Bedros Usta’nın yanına uğrardım.
Haydarpaşa’da inerdim, o zamanlar arabamız falan yoktu
öyle, beni Bedros alırdı. İşini
gücünü bırakır, eksik malzemelerimi almak için beni her
yere tek tek götürürdü. Ondan
sonra beni bindirir Ankara’ya
gönderirdi. O günlerin dostluğu
bambaşkadır. Hala da Bedros
Usta ile görüşür, konuşuruz.
Geçenlerde Ankara’ya gelmiş,
bir hastanede benim yaptığım
asansörü görmüş; “Asansörünü
gördüm, hala çalışıyor, merak
etme”, diye haber ediyor. Çok
kıymetlidir benim için.

ok benim elim yağ oldu,
kolum pas oldu olmaz.
Mühendis de olsan o
malzemeye dokunman
lazım. Bir tavsiyem de
işlerindeki teknolojinin
takipçisi olsunlar.

“KÜRESEL FIRMALAR
BU IŞTEN EN BÜYÜK
PAYI ALIYOR”

“İŞLERINDEKI
TEKNOLOJININ
TAKIPÇISI OLSUNLAR”

Raif Bey, şimdiye de bir
değerlendirirseniz Türk
asansör sanayisinin geleceğini
nasıl görüyorsunuz?
RAİF BAŞKARAAĞAÇ: Asansör konusunda dünyada artık
çok ileriye gidildi. Türkiye’de
bu konuda çok başarılı. Ama
biz yerliyi daha tam oturtamadık. Çünkü asıl küresel firmalar
bu işten en büyük payı alıyor.
Mesela benim oturduğum yerde çok büyük bir proje başladı,
Merkez Ankara diye. Şimdi böyle büyük bir işte yerli asansör
firması hiç düşünülmüyor. Yerli
firmalarımız arasında bu işi yapacak güçte, kalitede çok isim
var. Buranın tüm asansör ve yürüyen merdiven işleri yerli asansörcülere verilse, paramız da
ülke içinde kalır. Biz de Avrupa
firmalarının dengine çıkmış oluşuruz. Yerli asansörcülerin ne
kadar ileride olduğu anlatılmalı
ve sesimizi duyurmalıyız.

Genç meslektaşlarınıza neler
önerirsiniz?
RAİF BAŞKARAAĞAÇ: Her
şeyden önce çalışacaklar.
Şimdi bize buraya staja geliyorlar mesela, bilgisi var ama
beceremiyor. Heves yok çünkü.
Ama hevesli çocuk, hemen işi
öğreniyor. Şunu da bilmeleri
lazım, sen işini iyi yapıyorsan
para da kendiliğinden gelir. Ve
her zaman bedava da yapsan
iyisini ve kalitelisini yapmaktan vazgeçmeyeceksin. Bir
de severek yapacaksın işini…
Sevmiyorsan hiç yapma daha
iyi. Ben bu yaşımda hala iner o
demirin ucundan tutarım. “Yahu
amca sen dur”, derler ama ben
duramam ki… Yok benim elim
yağ oldu, kolum pas oldu olmaz. Mühendis de olsan o malzemeye dokunman lazım. Bir
tavsiyem de işlerindeki teknolojinin takipçisi olsunlar. Meslek-

lerinde yeni ne var araştırsınlar.
Bizim zamanımız roleli sistemdi,
şimdi kartlı sisteme geçildi. O
yüzden sürekli teknolojiyi takip
etmeli ve kendini geliştirmelisin.
Son olarak da “ahlaklı iş yapsınlar”. Kimseye adlarını kötü
andırmasınlar. Belki de bu her
şeyden önemli. Her şey nasip,
ama nasibini de arayacaksın.

“RABA LIFT’I DAHA
ÜST SEVIYELERE
TAŞIYAN HAKAN
BAŞKARAAĞAÇ OLDU”
RABA LİFT’in yöneticisi
ve herkesin sayıp
sevdiği oğlunuz Hakan
Başkaraağaç’ın mesleğe
dahil olması nasıl gelişti?
RAİF BAŞKARAAĞAÇ: Oğlumun mesleğe dahil olmasında
elbette etkim oldu ama zorlamam hiç olmadı. Çünkü daha
çok küçükken işe gelmeye
benim yanımda çok meraklıydı. Hafta sonları hep yanımda
gelirdi, sorardı merak ederdi.
Liseyi bitince elektrik-elektro-
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nik mühendisliğini okudu. Hatta
askerden gelince de ben kendisine sordum; eğer bu işi yapmam dersen de sana bir şey
diyemem, ben götürebildiğimce ömrüm yettiğince yaparım
dedim. Ama o yaparım dedi
ve işlerin başına geçti. Şimdi
RABA Lift’i daha üst seviyelere taşıyan Hakan Başkaraağaç
oldu.

“BENIM EN BÜYÜK
USTAM AYNI
ZAMANDA BABAM”
Hakan Bey, baba-oğul
çalışmak nasıl bir duygu?
Zorlukları var mı?
HAKAN BAŞKARAAĞAÇ:
Zorlukları da var iyilikleri de
var. Her şeyden önce benim
en büyük ustam aynı zamanda
babam. Ülkenin yetiştirdiği bu
kadar önemli bir değerin ya-

nında yetişmek ve bu kişinin
babanız olması ayrı bir gurur
veriyor insana. Onun tecrübesi
bana çok şey kattı. Çocukluğundan itibaren, hazır bir okul
gibi. Ama tabi her ne kadar
babanız da olsa bunun gelişmesi için merak ve heves gerekiyor. Bizim yeni jenerasyon
işe pek gelip gitmek istemiyor
ama ben çok küçük yaşlardan
itibaren şantiyelere, ofise gelip
gitmeye başlamıştım babamın
yanına. Babamın dediği gibi etkisi oldu ama zorlaması olmadı.
Ben kendi isteğimle girdim ve
severek de yürütüyorum.

Başka bir iş yapmak ister
miydiniz?
HAKAN BAŞKARAAĞAÇ:
Şu güne bakarsak, asansör işi
artık eskisi kadar keyifli değil.
Çünkü işimizi yapmak yerine
çok başka zorluklarla mücadele

Avrupa’da bir şehrin ihtiyacı oranında
asansör firması kurabiliyorken biz de her isteyen,
yetkinliğine bakılmaksızın asansör firması
kurabiliyor.

80

[ HABER ASANSÖRÜ ] Eylül • Ekim 2020

ediyoruz. Teknoloji ve büyük
sermayeler olmadan ilerlemek
mümkün değil. O yüzden zaman zaman sektör içinde bunaldığımız üzüldüğümüz, herkes kadar oluyor. Yoksa her
zaman severek yaptık işimizi.

“MONTAJ FIRMALARI
ÇOK SIKINTILI GÜNLER
YAŞIYOR”
Sektörde en temelde
gördüğünüz sıkıntılar nedir?
HAKAN BAŞKARAAĞAÇ:
Özellikle karlılığın çok düştüğü
bir dönemden geçiyoruz. En
temelde görülen sıkıntı olarak
ise; firma sayısının çok fazla olması diyebilirim. Avrupa’da bir
şehrin ihtiyacı oranında asansör
firması kurabiliyorken biz de her
isteyen, yetkinliğine bakılmaksızın asansör firması kurabiliyor.
Türkiye’de bu konuda devlet

eliyle bir sistem kurulmadığı
takdirde gerek yerli üretimde
gerek yerli bakım ve montajda
kalite ve standardı yakalamak
zor olacaktır. Yine bir şekilde
imalatçılar seri üretim yaptığı
için onlar için durum biraz daha
farklı olabiliyor. Ama montaj
firmaları çok sıkıntılı günler yaşıyor. İşçiliğe dayalı bir üretim
olduğu için, bizim işimiz mevcut
koşullarda artık çok zor.

“HASTANE ASANSÖRÜ
ALANINDA UZMAN BIR
EKIBIMIZ VAR”
Günümüzde RABALİFT neler
yapıyor?
HAKAN BAŞKARAAĞAÇ:
RABA Lift’in uzmanlık alanı
kurulduğu günden bugüne
özellikle hastane asansörü
üzerindedir. Türkiye’nin pek
üniversitesi ve hastanesinde
bizim asansörlerimizi görebilirsiniz. Babamın başladığım

dönemde hastane asansörü
yapan firma neredeyse yoktu.
Dolayısıyla babam bu işe girerek burada uzmanlaştı, bizde
markamızın bu alandaki itibarını
arttırıp müşteri potansiyelimizi
genişleterek tüm Türkiye’ye
yayınlan bir ağ kurduk. Hastane asansörü demek 24 saat,
tıkır tıkır işlemesi gereken bir
makina demektir. O yüzden sıkıntısız, kaliteli işler yapmanız
önemlidir. Bizim de hastane
asansörü alanında uzman bir
ekibimiz var. Çalışmalarımıza
bu ağırlıkta devam ediyoruz.
Onun dışında; bakım ve montaj
alanında daha çok son teknoloji
ve yabancı üretim asansörlerin
bakım ve montaj işleri ile ilgileniyoruz.

“YENI BIR FABRIKA
INŞAATINA BAŞLADIK”
HAKAN BAŞKARAAĞAÇ: Bir

yeni haber olarak ise ; Temelli
Organize Sanayi Bölgesi’nde
uzun süredir. Temel atılmayı
bekleyen bir arazimiz vardı. Biz
geçtiğimiz günlerde burada bir
temel atarak yeni bir fabrika inşaatına başladık. Burayı imalata
uygun bir hale getirip, halihazırda sadece kendi ölçeğimizde
yaptığımız imalatlarımızı seri
üretime geçirmeyi planlıyoruz.
İki senelik bir yatırım planı oluşturduk. 4 bin metre kare taban
oturumlu, 8 bin metre karelik
bir yer planlıyoruz. Bu alan
Ankara Sanayi Odası’nın bir
organizasyonu. Çok büyük bir
kompleks var orada. Civarda
çok fazla asansör firmaları da
mevcut. Bizim buradaki amacımız, üretimimizi teknolojinin
en son olanaklarından faydalanarak gerçekleştirmek ve
hem yurt içi hem de yurt dışı
pazarlarda saygın bir konumda
ilerlemektir.
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SEKTÖREL DEĞERLENDİRME / EĞİTİM

Ergin HIÇYILMAZ
Güvercinlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Elektrik Elektronik Alan Şefi

ASANSÖR EĞİTİMDE YENİ BİR PROJE:
“Yeni Nesil Asansörlerin Eğitimde Kullanımı”

Ü

lkemizde çalışma
çağındaki, üretken
diye tabir edilen nüfus, her geçen gün
artıyor. Bunla birlikte değişmekte olan teknolojik gelişmeler, bu
nüfus için hem fırsatları hem
de riskleri beraberinde getiriyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu
niteliklere sahip öğrencilerimizin yetişmesi ve değişen çağa
uyum sağlayarak potansiyel
gücünden yararlanılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmak
zorundayız.
Biz eğitimciler olarak, sahada
aktif görev alacak öğrencilerimizi yetiştirirken görüyoruz ki
okullarda kullanılan malzemeler
ile çocukların sahalarda karşılaştıkları malzemeler arasında
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"Yeni Nesil Asansörlerin Eğitimde Kullanımı" proje açılışından.
farkla doğabiliyor. Ben burada size bu ihtiyaçtan doğan
ve asansör eğitimde yeni bir
proje olarak geliştirdiğimiz örnek bir projeden bahsetmek
isterim. Eğitimde gelişen teknoloji uyum sağlamak anlayışıyla;
Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi olarak, bir yıl önce, “Yeni
Nesil Asansörlerin Eğitimde
Kullanımı” isimli projemizle
Ankara Kalkınma Ajansı’nın “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme
ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali
Destek Programı”na başvuru

“BIZLER DE BU FIRSATLARI
DEĞERLENDIREREK,
OKULUMUZDAKI ATÖLYE VE
LABORATUVARLARIMIZIN
EĞITIMSEL VE TEKNOLOJIK ALT
YAPILARINI GÜÇLENDIRMEK
GAYRETINDEYIZ.”

yaptık. Başvurumuzun ardından, önce saha incelemesine
kalıp daha sonrada desteklenmeye hak kazandık.
Asansör Sistemlerinde gelinen
noktada yüksek değerlere ulaşılması, okullar açısından büyük
ekonomik yük oluşturmaktadır.
Ancak bu tarz proje ve destekler bizler ve ülkemiz için üretim,
kalkınma ile sosyal refah düzeyini artırmak adına çok önemli
bir fırsat olmaktadır. Bizler de
bu fırsatları değerlendirerek,
okulumuzdaki atölye ve laboratuvarlarımızın Eğitsel ve Tekno-

[ HABER ASANSÖRÜ ] Eylül • Ekim 2020

83

lojik Alt yapılarını güçlendirmek
gayretindeyiz.
Bu projemizin konusunu oluşturan “Makine Dairesiz Asansör
Sistemleri” setinin eğitsel olarak
eğitim öğretime kazandırılması
ile öğrencilerimizin iş gücü piyasasında oluşan teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini ve bu konudaki gelişmelerine doğrudan katkı sunması
sektörün gelişimi açısından çok
önem arz etmektedir.

“Asansör sektöründe makine
dairesiz montaj ve bakım yapan
ara elemanlar ya da makine
dairesiz asansörlerde montaj
ve bakım yapmak isteyen
fakat eğitimi olmayan kişiler,
kuracağımız set ile eğitim alarak
daha nitelikli ve vasıflı hale
geleceklerdir.”

“MAKINE DAIRESIZ
ASANSÖR EĞITIMINDE
EKSIKLERIMIZ VAR”
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Alanı-Asansör bölümü olarak
en büyük sorunumuz; Asansör
sektöründeki makine dairesiz
asansör montaj ve bakımında
çalışan işçi ve öğrencilerin bilgi
düzeylerinin yetersiz olması ile
asansör sektöründe yetişmiş
nitelikli ara eleman eksikliğidir.
Yenilenen ve yükselen binalarımızla beraber her geçen gün
asansörlerin hayatımızdaki yeri
ve önemi artmakta. Yeni asansörlerin günün teknolojisine
ve güncel standartlara uygun
olarak montajının yapılması büyük önem arz etmektedir. Yeni
asansörlerimiz kadar mevcut
asansörlerimizin de güvenlik
seviyelerinin arttırılması insan
can ve mal güvenliği açısından
önem teşkil etmektedir. Makine
Mühendisleri Odasının verilerine göre son on yılda asansör
kazalarının oranı %50 artmış-
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tır. Bu durumun sebeplerinden
birisi de yenilenen teknolojiye
uygun asansörler konusunda
montaj, bakım ve onarım yapabilecek teknik eleman eksikliğidir. Okulumuz bu projenin de
etkisiyle yeterli donanıma sahip
mezunlar vererek bu alandaki
eksikliği giderecektir. Bu sorunların çözümü için atölyemize
makine dairesiz asansör eğitim
seti kurulacak ve bu eğitim setiyle öğrencilerimize ve sektör
temsilcilerine mesleki yeterlilik
ve standartlara uygun bakım,
onarım ve montaj eğitimi verilecektir. Ayrıca mezunlarımızın
istihdam oranlarını arttırılacak
ve mezun olduklarında çalı-
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şacakları sektörlere hazır hale
geleceklerdir.

EĞITIMLERDEN
SEKTÖR DE
FAYDALANABILECEK
Projemizin gerçekleşmesi ile
okulumuzun asansör bölümünde eğitim gören öğrenciler,

asansör sektöründe makine
dairesiz montaj ve bakım yapan
ara elemanlar, ya da makine

dairesiz asansörlerde montaj ve bakım yapmak isteyen
fakat eğitimi olmayan kişiler,

kuracağımız set ile eğitim ala-

rak daha nitelikli ve vasıflı hale
geleceklerdir.

Projemiz kapsamında eğitim
verecek öğretmenlerimiz yurt
dışındaki asansör montaj ve
asansör ekipmanları fuarına
katılacak olup bu şekilde mesleki yeterliliklerin arttırılması ve
eğitim verecekleri öğrenci ve
sektör çalışanlarına daha güncel bilgileri aktarması hedeflenmektedir.
Eğer ki bizler çalışma çağındaki
nüfusumuza nitelikli bir eğitim
ortamı ve onları sağlıklı kılabileceğimiz şartları sağlayamazsak
Bakanlığımızın Eğitim 2023 Vizyonu Mesleki ve Teknik Eğitim
Başlığı altında Türkiye’nin önüne koyduğu hedefleri gerçekleştiremeyiz demektir.

İSTIHDAM DOSTU
DÜZENLEMELER
ÖNEMLI
Hedeflere ulaşmak için sürdürülebilir ekonomik büyümenin temelinde, üretkenlik artışı ve yatırımlar yer almaktadır. Üretkenlik

artışı hedefliyorsak nitelikli bir
eğitimle iş gücü piyasasında
vasıf uyumunun sağlanması
şarttır. İstihdam artışı için de
istihdam dostu düzenlemeleri
gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu konuda izlenecek tüm
politikalarda, mesleki ve teknik
eğitimin geliştirilmesine özel bir
önem verilmesi gerektiğini de
vurgulamalıyız.
Benim ile birlikte projenin hazırlanmasına katkı sunan Asansör Atölyesi Şefi Anıl Şenol’a ve
katkılarıyla her zaman destek
olan Okul Müdürü Nihat Şimdi’ye çok teşekkürlerimiz sunarım. Açılışımızda yanımızda
olan; Etimesgut İlçe Milli Eğitim
Müdürü Tamer Kırbaç, Etimesgut İlçe Mesleki Eğitim Şube
Müdürü Hüseyin Kıyak, Türkiye ASFED, ANASDER ve OSTİM OSB Temsilcileri ile Sayın
TOSYÖV Genel Sekreteri Akif
Temelli’ye buradan da bir kez
daha teşekkürlerimizi iletiyoruz.

“Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı-Asansör
bölümü olarak en büyük
sorunumuz; Asansör
sektöründeki makine
dairesiz asansör montaj
ve bakımında çalışan
işçi ve öğrencilerin bilgi
düzeylerinin yetersiz olması
ile asansör sektöründe
yetişmiş nitelikli ara eleman
eksikliğidir”
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Türkiye ASFED Akademilerde
Staj Dönemi Başladı

TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI
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“ANKARA’DA ILK
STAJ PROGRAMINA
FIRMALARDAN
DESTEK”

Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş
olduğu tüm pandemi önlemleri,
akademilerin staj programlarında da uygulanarak eğitim-öğretime devam edilecek.

Türkiye ASFED Asansör Akademi’lerine bağlı, Ankara ve Eskişehir atölyelerinde staj dönemi
başladı. Bu dönemde eğitim
alan asansör dalı öğrencileri
staj programları boyunca, ildeki
asansör firmalarının desteği ile
uygulamalı eğitimlerini uzman
firmaların personelleri kontrolünde alacaklar. Ayrıca bu dönemde Sağlık Bakanlığı ve Milli

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör Sistemleri Dalı “Merih Akademi” den,
staj dönemine dair aldığımız
bilgilere göre; 2020-2021 eğitim öğretim yılının 12. sınıfında 36 öğrencinin Milli Eğitim
Bakanlığının 25.09.2020 tarihli
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Bakan imzalı yazısı ile gerekli
izin belgeleri alınmış ve öğrencilerin tamamı 24 ayrı firmada
28.09.2020 tarihi itibariyle
yaklaşık 8 ay sürecek olan işletmede mesleki eğitim “Staj”
çalışmalarına başlamıştır.
Kovid-19 nedeniyle uzun bir
süre evlerinde kalan öğrencilerimiz bu izinden dolayı büyük
bir istek ve heves ile firmalarındaki stajlarına başlamışlardır.
Tüm firmalarımıza bu dönemde
göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

SEKTÖR HABER

İZMİR ASANSÖR FUARI
INELEX 2020’DEN
İPTAL KARARI
15-17 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir’de
gerçekleştirilecek olan Asansör sempozyumu
ve İNELEX 2020’den de erteleme kararı geldi.
Efor Fuarcılık yaptığı açıklamada; “Efor Fuarcılık
tarafından, EAYSAD iş birliğinde Asansör Sempozyumu ile eş zamanlı olarak 15-17 Ekim 2020
tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız INELEX 2020 12. Uluslararası İzmir Asansör Fuarı,
yoğun olarak devam eden ve artış gösteren Kovid-19 pandemisi ve sektör mensuplarından fuar
ve sempozyumun düzenlenmemesi yönünde
gelen talepler nedeniyle önce sağlık diyerek
fuarımızı iptal etme kararı almış bulunuyoruz”
ifadelerine yer verdi.
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ASANSÖR
SEMPOZYUMU
VE SERGİSİ
2021 YILINA
ERTELENDİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik
Mühendisleri Odası adına İzmir Şubeleri’nin yürütücülüğünde düzenlenen Asansör Sempozyumu ile ilgili de bir açıklama yayınlandı. Bu göre;
“15-17 Ekim 2020 tarihlerinde MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek olan
Asansör Sempozyumu Kovid-19 salgını nedeniyle
bu dönemde fiziksel olarak bir araya gelmenin
uygun olmayacağı için 2021 tarihine ertelenerek
yapılan çalışmaların bu sempozyuma aktarılmasının uygun olacağına karar verilmiştir.” denildi.

www.haberasansoru.com.tr

/haberasansoru

/Haber_Asansoru

/haber_asansoru

Sektör Haber

SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI ILE
PGD TOPLANTISI YAPILDI

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel
Müdürlüğü ile Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD)
konusunda online bir istişare toplantısı düzenledi. İSO
Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan’ın yönettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi
Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir
ve ilgili bürokratların katıldığı toplantıya İSO Meslek
Komiteleri üyeleri ile PGD konusu görüşüldü.
PGD Sistemi içinde yer alan bütün aktörlerin birlikte çalışmasının öneminin aktarıldığı toplantının açılış
konuşmasını yapan İSO Başkan Yardımcısı Saruhan;
“Pandemi sürecinde kesintiye uğrayan çalışmalarımızın
tekrar başlatılması amacıyla düzenlenen bu toplantıya
piyasa gözetimi ve denetimi alanındaki sektörlere yönelik sorun ve çözüm önerilerinin de ifade edilmesine
imkan sağlamak üzere ilgili sektör dernekleri de davet
edilmişlerdir.”, dedi.
Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji
ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet
Bozdemir ise şunları söyledi: “Bakanlık olarak tüketicinin güvenli ürünlere ulaşması birinci öncelikli husustur.
Piyasa gözetim denetim hususu İstanbul Sanayi Odası’nın önemli konuları arasında olup bildiğimiz kadarıyla komite kurmuş tek odadır. Bakanlık olarak yeni bir
yapılanma içerisindeyiz. İki genel müdürlük bir araya
gelerek tek bir müdürlük altında toplandı. Yeni laboratuvar yatırımlarında öncelikle bu yapılamayan testler
hususunda öncelik verilecektir.”, dedi.
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SEKTÖRÜN İLK PANDEMI
ÖNLEMLI FUARI ÇIN’DE
GERÇEKLEŞTI
Mayıs 2020’de Şangay’da yapılması planlanan
WEE EXPO, Kovid-19 önlemleri kapsamında
ilk ertelenen fuarlardan biri iken, geçen süreç
zarfında sektörde pandemi önlemeleri ile gerçekleştirilen ilk fuarı olma özelliğini de aldı.
WEE Expo Çin Asansör ve Yürüyen Merdiven
Fuarı tüm önlemler alınarak, 18-21 Ağustos tarihleri arasında Şangay Ulusal Fuar ve Kongre
Alanında gerçekleşti. Dört yapraklı yonca şeklindeki fuar alanının 6 salonunda düzenlenen
fuara 600’ün üzerinde firma katıldı. Fuara yurt
dışından ziyaret olmazken, birçok firmanın Çin
ofisleri fuarda yerini aldı.

Sektör Haber

THYSSENKRUPP İSTANBUL’DAKI IKI
BÜYÜK METRO HATTININ ASANSÖR VE
YÜRÜYEN MERDIVEN
TEDARIKÇISI OLDU

TEMASSIZ ASANSÖR
KULLANIMI
YAYGINLAŞIYOR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde deneme amaçlı uygulanan temassız asansör sistemi tam not alarak diğer
illerdeki hastanelerde de uygulanmaya başladı.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Başhekimlik binasında uygulanmaya
başlanılan Temassız Asansör Çağrı Sistemi, korona virüs salgınına karşı teması en aza indirmeyi
amaçladığı vurgulandı. Açıklamada, “Temassız
Asansör Çağrı Sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından iyi uygulama örnekleri arasında gösterildiği”
bildirilerek, uygulama tüm hastanelerde uygulanabilir nitelikte” olduğu ifade edildi.
Malatya’da uygulanan temassız asansör sistemin
teknik özellikleri için ise; “Cihazımız Asansör sistemine entegre bir şeklide çalışmaktadır. Cihaz
asansör sistemini ve yönetmenliği engel teşkil
etmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz asansör
dış çağrı butonlarına paralel bir şekilde bağlantı
yapılarak uygulanmaktadır. Aynı anda hem cihaz
hem de buton kullanılabilmektedir.” açıklaması
yapıldı.

thyssenkrupp Asansör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği Ataköy-İkitelli Metrosu ve Ulaştırma Bakanlığı’nın projesi Kirazlı-Bakırköy İDO Metro hatlarının asansör,
yürüyen merdiven ve yürüyen bant tedarikçisi oldu. thyssenkrupp Asansör, ihale kapsamında Ataköy-İkitelli metro hattına
45 asansör, 116 yürüyen merdiven, 6 yürüyen bant; Kirazlı-Bakırköy metro hattına 26 asansör ve 100 yürüyen merdiven
ile İstanbul halkının hızlı ve güvenli şekilde kolayca yolculuk
etmesine olanak tanıyacak.
Durakları ve uzunluklarıyla şehrin en önemli projelerinden
olacak yeni metro hatlarında, Avrupa, Asya ve Amerika’daki
metro projelerinde kullanılan yüksek performans ve yüksek taşıma kapasiteli Victoria model yürüyen merdivenler kullanılacak. Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet ve mobilite için
tasarlanan ağır hizmet tipi Victoira yürüyen merdiven, tüm
iklim koşullarında kullanıcılara yüksek güvenlikli bir seyahat
imkanı sunacak. Yüksek güvenlik ve taşıma kapasitesi için geliştirilen asansörleri, Avrupa normlarını sağlamasının yanı sıra
saatte 180 hareket verme özelliği ile metro gibi alanların mobilitesine çözüm olacak.
2022 yılında bitirilmesi ve tam kapasite ile İstanbul halkının
hizmetine açılması hedeflenen
metro hatları toplam 28km uzunluğa, 19 istasyona ve saatte
105 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Metrobüs,
Marmaray, Başakşehir-Kirazlı ve Aksaray-Havalimanı metrolarına hızlı aktarma noktaları sayesinde Avrupa Yakası doğudan batıya birleşmiş olacak.
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Asansör Sektöründen Gayrimenkule

Centa Asansör’de otuz yıl boyunca başarılı bir şekilde yöneticilik görevlerini
üstlenen, asansör sektörünün deneyimli isimlerinden Gönül Kaya, sürpriz bir
kararla asansör sektöründen gayrimenkul sektörüne geçti.
Turyap Bizimevler 4. Temsilciliğini alan Gönül Kaya, 19
Eylül 2020’de yeni acentelik
merkezinde bir açılış töreni de
düzenledi. Açılışı İstanbul İl Sanayi Müdür Yardımcısı Şevki
Şarlıoğlu yaptı. Sektörden pek
çok isim de bu özel gününde
Gönül Kaya’yı yalnız bırakmadı.
Gönül Kaya’ya Asansör sektöründen, garimenkul sektörüne
geçme sebeplerini de sorduk.
Kaya konu ile ilgili; “Otuz yıl
asansör sektörüne hizmet verdim. Meslek hayatım boyunca
herkese adil ve eşit ölçüde
yaklaşmaya gayret gösterdim.
Çok sevdiğim, çok vefa borcum
olan insanlar oldu. Ama artık
çok yorulduğumu ve kendi işimi
yapmak istediğimi fark ettim.
Asansör sektöründe pek çok

92

genç isim yetişti, ben uzun yıllar çalıştım ve artık yerlerimizi
yeni isimlere devretmeliyiz”,
dedi. Gönül Kaya, sektörden
asla kopmayacağının da altına çizerek garimenkul sektöründe de asansör ile bağlantılı işler yapacağını ifade etti.
Ayrıca AYSKAD (Asansör ve
Yürüyen Merdiven İş kadınları
Derneği)’nden de kopmadığını, burada da faal olarak görev
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almaya devam edeceğini açıkladı. Kaya; “Turyap’da Türkiye’nin her bölgesinde hizmet
verme yetkimiz var. Bildiğiniz
gibi asansör sektöründe de
daire karşılığı iş yapma çok
yaygın. Dolayısıyla ben sektöre bu alandan hizmet vermeye
devam edebileceğimi düşünüyorum.” dedi. Kaya bu süreçte
yanında olan herkese ayrıca
teşekkürlerini iletti.

SEKTÖR HABER

ACI KAYBI MI Z
“Mersin Asansör Sektörü Kovid-19 Sebebiyle
Kaybettiği Gökçe’yi Uğurladı”

Mersin’in önde gelen Asansör firmalarından BİAS Asansör şirketi ortaklarından
Ramazan Gökçe yakalandığı Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Uzun süre
tedavi gören Gökçe, tüm çabalara rağmen hastalığı yenmeyi başaramadı.

14 YAŞINDA ASANSÖR
SEKTÖRÜNE GIRDI
25.08.1976 Tarsus doğumlu olan Bias Asansör Ortağı Ramazan Gökçe, ilkokul ve ortaokul
eğitimini tamamlamasının ardından ailesinin
Tarsus’tan Mersin’e taşınması sebebiyle eğitim
hayatını tamamlayamayarak erken yaşta çalışma hayatına atılmıştı. 1990 yılında, 14 yaşında
Asansör sektörüne giren Gökçe yaklaşık 30 yıllık
mesleki yaşamı boyunca pek çok asansör firmasında görev aldı. 2008 yılında bu yana Mersin’de

bunan BİAS Asansör firmasının hissedarı olarak
mesleğini sürdürmekteydi.

BAŞSAĞLIĞI DILIYORUZ
Dostları ve ailesi çevresi arasında çok sevilen
Ramazan Gökçe, meslek hayatında da düzgün
kişiliği ve yüksek mesleki bilgileri ile saygı duyulan bir isimdi. 30.08.2020’de Kovid-19 sebebiyle
henüz 44 yaşında hayatını kaybetmiştir.
Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve tüm
asansör sektörüne başsağlığı diliyoruz.
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KÖŞE YAZISI

Erdem DOĞAN
NURER Sigorta Satış ve Pazarlama Sorumlusu

İŞ KAZALARINA
GENEL BİR BAKIŞ
VE SİGORTACILIK

D

ünyada her yıl ortalama 270 milyon
iş kazası meydana
geliyor. Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) verilerine
göre her gün ortalama 5 bin,
yılda ise 2 milyon işçi ölüyor
ve 160 milyon işçi meslek hastalığına yakalanıyor. Özellikle
son dönemlerde teknolojinin
gelişmesi ile birlikte çalışma
alanlarının genişlemesi, çeşitli büyüklükte ve nitelikte farklı
araç gereç ve makinelerin kullanılması, insanların karşılaştıkları risklerin artmasına neden
olmuştur. Sadece 2017 yılında
yapılan incelemede yaşanılan
iş kazası sonucu hayatını kaybeden sigortalı çalışan sayısı
toplam 1633 kişidir. 2012 ve
2017 yılları arasındaki değişim
incelendiğinde yaşanılan iş ka-
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zası sayısı ciddi oranda artış
göstermiştir. Bu iki yıl baz alındığında 2012 senesinde 74 bin
800 civarında iş kazası geçiren
çalışan sayısı; 2017 yılında 360
bine yaklaşmıştır. 1995 yılı ile
2017 yılı arasındaki fark göz
önüne alındığında iş kazaları
ve meslek hastalıkları sonucu
yaşanılan can kaybı sayısı 1995
yılında 919 iken; 2017 yılında
1633 olarak tespit edilmiştir.
Ülkemizde 2018 Ocak ayı verilerine göre iş kazalarının sektörlere göre dağılımı ve can kaybı
sayısı şu şekilde olmuştur. En
fazla can kaybı inşaat sektöründe 587 kişi ile meydana
gelmiştir. İnşaat sektörünü,
233 sayısı ile taşımacılık sektörü takip etmektedir. Ticaret,
büro eğitim ve güzel sanatlar

sektörlerinde meydana gelen iş
kazalarında can kaybı sayısı ise
162’dir. Metal işleri sektöründe
85, asansör sektöründe ise 28
can kaybı yaşanırken, madencilik sektöründe 86, genel işlerde 69, çimento, toprak ve cam
sektöründe 58, konaklama ve
eğlence sektöründe 47, gıda
sanayisinde 41, gemi yapımı ve
deniz taşımacılığı sektöründe
33, dokuma, hazır giyim ve deri
sektöründe 32, avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık sektöründe 31, enerji sektöründe
30, petrol, kimya, lastik, plastik
ve ilaç sektöründe 28, ağaç ve
kağıt sektöründe 27, savunma
ve güvenlik sisteminde 21,
sağlık ve sosyal hizmetlerde
12, basın, yayın ve gazetecilik
alanında 4, iletişim sektöründe 3, banka, finans ve sigorta
sektöründe ise 2 can kaybı istatistiklere yansımıştır. Ayrıca,
iş kazaları sebebiyle yapılacak
işin üretim hacmi de buna bağlı
olarak azalmaktadır.

maların çalışanlarının görevini
icra ederlerken iş kazalarına
karşı olası mesleki ve hukuksal
riskleri, işverenin belirleyeceği
limitler çerçevesinde yaptıracakları. “İşveren Sorumluluk
Sigortası” ile de teminat altına
alabileceklerini bilmeleri gerekmektedir. Bu vesileyle işveren
ve işçi en azından mesleki ve
hukuki olarak sıkıntı yaşamaktan kurtularak gönül rahatlığıyla ve kurallara uyarak işlerini
yapmaya devam edeceklerdir.
Şu unutulmamalıdır ki, riskler
hayatımızın her alanında olacaktır. Önemli olan bu riskleri
nasıl minimuma indirebileceğimiz konusudur. Burada sigorta yaptırmak, işin olmazsa
olmazıdır. Ünlü; “olmak ya da
olmamak” sözüne gönderme
yaparsak; bütün mesele , tüm
bu riskler altında; “sigortalı olmak ya da olmamaktır”.

Şu unutulmamalıdır ki,
riskler hayatımızın her
alanında olacaktır. Önemli
olan bu riskleri nasıl
minimuma indirebileceğimiz
konusudur. Burada sigorta
yaptırmak, işin olmazsa
olmazıdır.

İŞVEREN SORUMLULUK
SIGORTASI VE
ASANSÖR KAZALARI
Asansör ve yürüyen merdiven
faaliyet kolunda hizmet veren
firmaların çalışanlarının olası
iş kazalarında bedeni hasar
görmesi durumunda işverenin
çok ciddi hastane masrafları ve
iş göremezlik tazminatı ödeme
durumunda kalması söz konusudur. Bütün bu veriler ışığında,
işverenlerin özellikle riskli meslek kollarında faaliyette olan fir-
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AVUKATINIZ CEVAPLIYOR

Av. Zeynep TEPEGÖZ
zeyneptepegoz@hotmail.com

Dış Ticarette
Satış Sözleşmeleri

D

ış ticarette satıcı, mal
veya hizmeti sözleşme şartlarına uygun
olarak alıcıya sunarken, alıcı da mal veya hizmetin
bedelini satıcıya ödemektedir.
Uluslararası ticari ilişkilerin ilk
aşamasında satıcı ile alıcı aralarında görüşerek belli bir malın (veya hizmetin) alışverişinin
yapılması hususunda niyetlerini
ortaya koymaktadırlar. Her iki
taraf arasında bir anlaşmaya varıldığında yapılan bir sözleşme
ile satıcının sözleşme konusu
malı hazırlayıp sevk etmesi ve
karşılığında ödemenin ne şekilde yapılacağı, rizikoların karşılıklı olarak nasıl paylaşılacağı,
ortaya çıkması muhtemel bir
uyuşmazlığın çözümlenmesinde izlenecek usul ve esasların
belirlenmesi hususlarının karar-
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laştırılması zorunludur.
Uluslararası ticari sözleşmeler
ile denizaşırı satışlar yapılması,
tarafların satışa ilişkin ve aralarındaki hukuki ilişkiye uygulanmasını istedikleri masrafların
paylaşımı, mallara ve taşımaya
ait belgelerin tanzimi, sigorta vb.
bir çok konuda satış sözleşmesi
kapsamında düzenleme yapılmasını gerekli kılmıştır. Taraflar
kısmi teslimli her bir parti mal
veya satış ilişkisi için her bir tarafın istemlerine göre bireysel
sözleşmeler düzenleyebildikleri
gibi ICC, UNIDROİT gibi muhtelif
milli veya uluslararası kuruluşlarca düzenlenen tip sözleşmelere
aralarındaki ilişkinin özelliklerine
göre farklılıklar içeren hükümler
ekleyerek bireysel sözleşmeler
düzenlemektedirler.

Ülkelerde seri üretimlerin yaygınlaşması ve taşıma alanındaki
gelişmeler uluslararası satışların artmasını sağlamış, aynı tür
mal alan veya satan tarafları ayrıntılı hükümler içeren “bireysel
sözleşmeler” yerine tip sözleşmeler yapmaya yönlendirmiştir.
Özellikle aynı alanda çalışan
tacirlerin oluşturdukları ulusal
ve uluslararası birlikler, meslek
kuruluşları veya odalar yeknesak kurallar ve tip sözleşmeler
hazırlamaktadırlar. Bu kuruluşlarca tarımsal ve hayvansal
ürünler, inşaat ve müşavirlik,
muhtelif metaller vb. konularda hazırlanan çok sayıda tip
sözleşmeler mevcuttur.

SATIŞ
SÖZLEŞMELERINDE
DIKKAT EDILECEK
HUSUSLAR
Ticari sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yorumlanması, sözleşmeye uygulanan
kanunlara göre farklılık arz edebilir. Bu nedenle Milletlerarası
Ticaret Odası (International
Chamber of Commerce-ICC),
standart teslim şekillerini ifade
eden ve ticari sözleşmelerde
kullanılabilen bir dizi kavram
geliştirmiştir. Uluslararası ticarette en çok kullanılan terimlerden yararlanılması, ancak tarafların sözleşmede bu kurallara
açıkça atıfta bulunulmasına
bağlıdır. Bunlardan en yaygını olanlarından CIF ve FOB
terimlerine bakacak olursak;
Kısaca CIF olarak kullanılan

(Cost, Insurance and Freight)
kuralı, satıcının ürünleri geminin
güvertesine teslim etmesi veya
halihazırda bu şekilde teslim
edilmiş ürünleri tedarik etmesi
anlamına gelir. Ürünler gemi
güvertesine yerleştirildiğinde
ürünlerin kayıp ve hasar riski
el değiştirir (satıcıdan alıcıya
geçer). Satıcı belirlenen varış
limanına ürünlerin götürülmesi
için gerekli nakliye sözleşmesini yapıp taşıma (navlun) bedelini ve masrafları ödemesini
ifade der. FOB (Free On Board)
terimi ise fiyatı konusunda alıcı
ile satıcı arasında bir anlaşmaya varılmış olan malın, alıcını
göstereceği gemiye yükleninceye değin gerçekleşecek bütün giderlerin satıcı tarafından
ödenmesini ifade eder.
Bir alım-satım sözleşmesi, sözleşmeye taraf olanlar arasında
bağlayıcı bir anlaşmadır. Yetkili
taraflar, belirli bir konu (mal),
karşılıklı mutabakat ve karşılıklı
yükümlülükler, bir sözleşmenin asli unsurlarıdır. Sözleşme,
taraflardan birinin yaptığı bir
teklife, karşı tarafın bu teklifi

YAYGIN OLARAK BENIMSENEN TICARET
PRENSIPLERINE GÖRE BIR TARAFIN ILERI
SÜRDÜĞÜ ŞARTLARI KARŞI TARAFIN
YAZILI OLARAK KABUL ETMESI HALINDE
GEÇERLI BIR SÖZLEŞME YAPILMIŞ
DEMEKTIR. SÖZLEŞMEDE, TARAFLARIN
YÜKÜMLÜLÜKLERI VE HAKLARININ
AÇIK BIR BIÇIMDE BELIRTILMESI
ZORUNLUDUR.
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koşulsuz olarak kabul ettiğini
bildirmesiyle oluşur. Dış ticaret
işlemleri alıcı ve satıcının sözleşme yapması ile başlar. Yaygın olarak benimsenen ticaret
prensiplerine göre bir tarafın
ileri sürdüğü şartları karşı tarafın yazılı olarak kabul etmesi
halinde geçerli bir sözleşme
yapılmış demektir. Sözleşmede, tarafların yükümlülükleri
ve haklarının açık bir biçimde
belirtilmesi zorunludur. Malların bir yerden başka bir yere
taşınmasında hangi tarafın ne
yükümlülüğü olduğu, yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde risklerin nasıl bölüşüleceği, taşıma sırasında malların
kaybolması ve hasar görmesi
halinde riskin hangi tarafa ait
olacağı hususları sözleşmede
açık olarak yer almalıdır. Diğer
taraftan, hukuki açıdan alıcıya
teslimin ne şekilde oluştuğu,
hangi hal ve şartlarda satıcının
yükümlülüklerini gerçekleştirmiş sayılacağı hususlarının
kurallara bağlanması gerekmektedir
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Değişik ülkeler ile ticaret yapan firmaların bu ülkede geçerli muhtelif uygulamalara bağlı
kalmak yerine uluslararası düzeyde yeknesak bir uygulamayı tercih etmeleri de sözleşme
kurallarının ortaya konulmasını
hızlandırmıştır. Alım-satım konusu sözleşmelerin mutlaka
yazılı olarak yapılması zorunludur. Zira yazılı sözleşmeler;
tarafları bağlamalarının yanı
sıra, herhangi bir anlaşmazlık
durumunda da ispat kuvveti
yüksektir. Taraflar, sözleşme
metnini detaylı hükümler içerecek, her iki tarafça istenen
hususların açık ve net şekilde
anlaşılacak şekilde hazırlanmasına özen göstermelidir. Çünkü
karşılıklı anlaşma ile özenle düzenlenen bir sözleşme her iki
tarafın haklarını korumaktadır.
Bir alım-satım/hizmet sözleşmesinde malın cinsi, nevi
ve kalitesi, malın miktarı, malın fiyatı, malın teslim yeri ve
zamanı, ödeme şekli, ödeme
yeri ve zamanı, anlaşmazlıkların
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çözüm yolu mutlaka taraflarca
karara bağlanmalıdır.

A - Malın Cinsi, Nev’i ve
Kalitesi
Sözleşmelerde, alım-satım konusu olan malların cinsi, nev’i
ve kalitesinin açıkça belirtilmesi
gerekir. Bazı malların kalitesi
bağımsız kuruluşların analizlerine göre belirlendiği için bu
analizlere yer verilmesi yeterli
olmaktadır. Ancak standart olmayan malların kalitesinin ne
şekilde olacağı ayrıntılarıyla
sözleşmede belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle kaliteye
önem veren bazı alıcı firmalar,
kalite kontrolünün sevk öncesi
uluslararası bir gözetim kuruluşunca yapılması koşulunu sözleşmeye dahil ettirmektedirler.
Diğer taraftan, malın sevkiyat
sırasında hasar görmeyecek
şekilde ambalajlanması veya
paketlenmesi de malın kalitesi
kapsamına girdiği için bu hususun da sözleşmede yer alması
gerekmektedir.

B - Malın Miktarı
Sözleşmede alım-satım konusu
malın miktarının; adet, kilogram,
ton, metrekare, litre, vb. ölçü
birimleri ile net olarak sözleşmede yer alması şarttır. Öte
yandan sözleşmede malın net,
brüt ve dara ağırlığının da belirtilmesi zorunlu bulunmaktadır.
C - Malın Fiyatı
Malın fiyatının hangi para birimi ve hangi kurallara uygun
olarak belirlendiği açıkça yazılması gerekmektedir. İhraç ürün
fiyatının belirlenmesi uluslararası alanda muhtelif şekillerde
standartlaştırılmaya çalışılmış
olup, bu konuda; ihraç malının
teslim yerini temel alan satış
türlerini kapsayan, Milletlerarası
Ticaret Odası (ICC) tarafından
uygulamaya konulan “Incoterms Kuralları”nın fiyatlama biçimleri (FOB, FAS, CFR, CIF,
vb.) esas alınmaktadır.
D - Malın Teslim Yeri ve
Zamanı
Sözleşmede, sipariş konusu
malın teslim yerinin belirtilmesi
esastır. Çünkü teslim yerine kadar olan masraf ve rizikolar satıcıya, bu yerden itibaren masraf
ve rizikolar ise alıcıya aittir. Öte
yandan, sözleşmede, malın teslim zamanı şayet parça parça
teslim edilen bir ürün ise teslim
zamanları özellikle belirtilmelidir. Satıcı, belirlenen zamanda
alıcıya malı teslim etmelidir.
E - Ödeme Şekli
Mal bedelinin satıcıya, alıcı tarafından ne şekilde ödeneceği

hususu sözleşmede belirtilmelidir.

F - Ödeme Yeri Ve Zamanı
Sözleşme konusu malın bedelinin ödenme yeri ve zamanı
sözleşmede ödeme şeklinin
saptanmasıyla kesinlik kazanır.
Örneğin: peşin ödemede; satıcı
malı sevk etmeden mal bedelini
alabileceği gibi mal mukabili
ödemede satıcı malları sevk etmekte, alıcı malları gümrükten
çektikten sonra mal bedelini
satıcıya transfer etmektedir.
G - Anlaşmazlıkların Çözümü
Uluslararası ticari ilişkilerden
doğan uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik çeşitli yöntemler
mevcuttur. Taraflar, uyuşmazlığı
aralarında görüşerek sonuçlandırabilir, uyuşmazlık bir ulusal
mahkemeye (alıcı veya satıcının
ülkesinde) götürülebilir ya da
uluslararası tahkime gidilebilir.
Uygulamada genellikle bu yöntemlerden hangisine müracaat
edileceği satış sözleşmesinde
açıkça belirtilir. Uyuşmazlığın
arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi kararlaştırıldığı taktirde
arabulucu tarafından uyuşmazlığın taraflarca kabul edilebilir
bir çözüm bulmak amacıyla
çekişmeli taraflar ile toplantılar düzenlenerek uyuşmazlığın çözümlenmesine uğraşılır.
Uyuşmazlığın tahkim yoluyla
çözümlenmesi kararlaştırıldığı
taktirde uyuşmazlığın bir hakem
veya hakem kurulunca, ulusal
mahkemeler dışında çözümü
hedeflenir. Tarafların ticari
uyuşmazlıkların çözümünde

tahkim yolunu seçmelerinde
birçok avantajları vardır. Öncelikle, tahkim yerel mahkeme
işlemlerinden çok daha hızlıdır.
Tarafların eşitliği ve uluslararası
nezaket gereği, yetkili yargı yeri
olarak taraflardan birinin milli
mahkemesinin seçilmesi uygun
görülmez. Tahkimde yazışmalar ve duruşmalar halka açık
olmadığından ve kararlar taraflarca açıkça onaylanmadıkça
gizlilik kurallarıyla yürütülür,
taraflara kesin bir mahremiyet
sağlar.

I- Sorumsuzluk Anlaşmaları
Satış sözleşmelerinde kanunda öngörülen ayıptan doğan
sorumluluğa ilişkin hükümlerin
yerine geçmek üzere satıcı tarafından sözleşmesel garantiler verildiğine sıklıkla rastlanır.
Sözleşmesel garantiler ile alıcının kanundan doğan sözleşmeden dönme, tamirat, değişim,
bedelle indirim gibi seçimlik
hakları genişletebilir, tekrarlanabilir, sınırlandırılabilir veya tamamen kaldırılabilir. Tarafların
kanunda öngörülen sorumluluk
hükümlerini ortadan kaldırılarak
sözleşme hükümlerini uygulamak istemeleri halinde bunu
açık şekilde kararlaştırılmaları
gerekir. Sorumsuzluk anlaşmaları çoğu hukuk düzeninde
ve milletlerarası sözleşmelerde
özel olarak ele alınır ve genellikle satıcının ağır kusuru, kasti
ihlali veya ağır ihmali hallerinde
ya da makul veya ölçülü olmadıkları durumlarda geçersiz kabul edilir.
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Gündem Haber

2009- 2019 Sektör
Bilançoları Açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ortak çalışması neticesinde
Sektör Bilançoları daha kapsamlı bir biçimde yeniden kamuoyuna sunarak bir basın bülteni
yayımladı. En son 2016 yılında TCMB tarafından yapılan çalışmada anket yoluyla 8 bin 721
girişimin verileri derlenirken, idari kayıtlar üzerinden yapılan 2019 yılı çalışmasında ise bilanço
esasına göre defter tutan 730 bin 221 girişimin kayıtları esas alınarak hazırlandı.
kende ticaret; motorlu kara
taşıtlarının ve motosikletlerin
onarımı sektörü 225 bin 790
ile en başta yer aldı.

İMALAT SEKTÖRÜNÜN
TOPLAM GIRIŞIM SAYISI
IÇINDEKI PAYI 2019 YILI
IÇIN %15,8 OLARAK
GERÇEKLEŞTI

Sektör Bilançoları Araştırması’nın mevcut kapsamı, TÜİK
tarafından yayımlanan yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinin
ciro büyüklüğü ile kıyaslandığında yaklaşık olarak %86’lık bir
temsil payına sahip firmalardan
oluşmaktadır.
Dönem olarak 2009-2019 yıllarını kapsayan bu çalışmada,
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu
ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağ-
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lanan istihdam verisi ve Türkiye
Bankalar Birliği Risk Merkezi
kayıtlarından derlenen kredi
bakiyeleri kullanıldı.

EN FAZLA FIRMA
TOPTAN VE PERAKENDE
TICARET; MOTORLU
KARA TAŞITLARININ
VE MOTOSIKLETLERIN
ONARIMI SEKTÖRÜNDE
YER ALDI
Firma sayısının sektörlere göre
dağılımında, toptan ve pera-
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İmalat sektöründe alt sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki
payları incelendiğinde sırasıyla
fabrikasyon metal ürünleri imalatı %12,3, gıda ürünleri imalatı %11,3 ve giyim eşyalarının
imalatı %9,3 ile ilk üç sırayı
almışlardır.

İMALAT DIŞI SEKTÖRLERIN
TOPLAM GIRIŞIM SAYISI
IÇINDEKI PAYI 2019 YILI
IÇIN %84,2 OLARAK
GERÇEKLEŞTI
İmalat dışı sektörlerde alt sektörlerin toplam girişim sayısı
içindeki payları incelendiğinde toptan ticaret %17,8, ikamet

amaçlı bina inşaatı %11,4 ve
perakende ticaret %10,4 ile ilk
üç sırayı almışlardır.

EN FAZLA AKTIF
BÜYÜKLÜK IMALAT
SEKTÖRÜNDE OLUŞTU
Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2019 yılında
toplam aktif büyüklüğü 8 trilyon
591 milyar 115 milyon TL, kısa
ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 6 trilyon 115
milyar 484 milyon TL olurken,
öz kaynakların toplamı 2 trilyon
475 milyar 631 milyon TL oldu.
İmalat sektörü 2 trilyon 330 milyar 829 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında
en önde geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 1 trilyon 809
milyar 262 milyon TL ile toptan
ve perakende ticaret; motorlu
kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz
kaynaklar bakımından imalat
sektörü 792 milyar 685 milyon
TL ile ilk sırada yer alırken, onu
sırasıyla 492 milyar 819 milyon
TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve

motosikletlerin onarımı sektörü,
358 milyar 650 milyon TL ile
de mesleki, bilimsel ve teknik
faaliyetler sektörü takip etti.

İMALAT SEKTÖRÜNÜN
2019 YILINDA TOPLAM
AKTIF IÇINDEKI PAYI
%27,1 VE ÖZ KAYNAKLAR
IÇINDEKI PAYI %32
OLARAK GERÇEKLEŞTI
İmalat sektörünün alt sektörleri
incelendiğinde sırasıyla gıda
ürünleri imalatı aktif içindeki
payı %12,2 öz kaynak içindeki

payı %12,3, tekstil ürünleri imalatı aktif içindeki payı %9,9 öz
kaynak içindeki payı %10,2 ve
ana metal sanayi aktif içindeki
payı %9,4 öz kaynak içindeki
payı %9,1 ile ilk üç sırayı almışlardır.

İMALAT DIŞI SEKTÖRLERIN
2019 YILINDA TOPLAM
AKTIF IÇINDEKI PAYI
%72,9 VE ÖZ KAYNAKLAR
IÇINDEKI PAYI %68
OLARAK GERÇEKLEŞTI
İmalat dışı sektörlerin alt sektörleri incelendiğinde toptan ticaret sektörü aktif içindeki payı
%20,1 öz kaynaklar içindeki
payı %21, bina inşaatı aktif içindeki payı %11,9 öz kaynaklar
içindeki payı %8,3, İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri aktif içindeki payı
%10,4, öz kaynaklar içindeki
payı %19,1, elektrik, gaz, buhar
ve havalandırma sistemi üretim
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ve dağıtımı aktif içindeki payı
%10, öz kaynaklar içindeki payı
%8,9 olarak gerçekleşmiştir.

TOPTAN VE PERAKENDE
TICARET; MOTORLU
KARA TAŞITLARININ
VE MOTOSIKLETLERIN
ONARIMI SEKTÖRÜ EN
YÜKSEK NET SATIŞ
GELIRINE SAHIP OLDU
Firmaların toplulaştırılmış gelir
tablosu verisine göre 2019 yılında toplam brüt satış 8 trilyon
164 milyar 86 milyon TL, net
satışlar ise 7 trilyon 778 milyar
637 milyon TL oldu. Yurt dışı
satışlarda imalat sektörü 722
milyar 552 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Net satış gelirinde en fazla geliri 3 trilyon 289

milyar 112 milyon TL ile toptan
ve perakende ticaret; motorlu
kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü elde etti.

EN YÜKSEK NET KAR
IMALAT SEKTÖRÜNDE; EN
ÇOK NET ZARAR EĞITIM
SEKTÖRÜNDE OLDU
Firmaların toplulaştırılmış gelir
tablosu verisine göre, 2019 yılında sektörlerin toplulaştırılmış
dönem net karı 249 milyar 333
milyon TL olarak gerçekleşti.
İmalat sektörü 118 milyar 249
milyon TL ile en yüksek net kar
elde eden sektör oldu. Toptan
ve perakende ticaret; motorlu
kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 42 milyar
95 milyon TL; mesleki, bilimsel

ve teknik faaliyetler sektörü ise
21 milyar 10 milyon TL net kar
elde etti. Eğitim sektörü 2019
yılını 1 milyar 402 milyon TL ve
gayrimenkul sektörü 1 milyar
240 milyon TL net zarar ile tamamladı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ TOPLAM
DÖNEM NET KÂRI IÇINDEKI
PAYI 2019 YILI IÇIN %7,3
OLARAK GERÇEKLEŞTI
İnşaat sektöründe alt sektörlerin dönem net kârı içindeki
payları incelendiğinde bina dışı
yapıların inşaatı %60,9, bina inşaatı %27,1 ve özel inşaat faaliyetleri %6,4 olarak gerçekleşti.

YURT DIŞI SATIŞLARDA
ALT SEKTÖRLERDE
INCELENDIĞINDE, 2019
YILINDA TOPTAN TICARET
%31,1 ILE ILK SIRAYI
ALMIŞTIR
Toptan ticaretten sonra sırasıyla motorlu kara taşıtı, treyler
(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı %8,7, ana metal
sanayi %6 ve hava yolu taşımacılığı %5,9 olarak gerçekleşmiştir.
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GÜNDEM Haber

Ağustos Ayında
İhracat Azaldı,
İthalat Arttı

Ağustos ayında
verileri: ihracat
%5,7 azaldı,
ithalat %20,4 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile
Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle
oluşturulan genel ticaret sistemi
kapsamında üretilen geçici dış
ticaret verilerine göre; ihracat
2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7
azalarak 12 milyar 464 milyon
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dolar, ithalat %20,4 artarak 18

milyar 742 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

Ocak-Ağustos
döneminde ihracat
%12,9, ithalat
%1,2 azaldı
Genel ticaret sistemine göre
ihracat 2020 yılı Ocak-Ağustos

döneminde bir önceki yılın aynı

dönemine göre %12,9 azalarak
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102 milyar 343 milyon dolar,
ithalat %1,2 azalarak 135 milyar
347 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal
olmayan altın hariç ihracat,
2020 Ağustos ayında %1,8
azalarak 12 milyar 64 milyon
dolardan, 11 milyar 845 milyon
dolara geriledi.
Ağustos ayında enerji ürünleri
ve parasal olmayan altın hariç ithalat %9,2 artarak 11 milyar 470

milyon dolardan, 12 milyar 520
milyon dolara yükseldi. Enerji
ürünleri ve parasal olmayan altın
hariç dış ticaret açığı ise Ağustos ayında 675 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %3,5 artarak 24 milyar 365
milyon dolar olarak gerçekleşti.
Söz konusu ayda enerji ve altın
hariç ihracatın ithalatı karşılama
oranı %94,6 oldu.

Dış ticaret açığı
Ağustos ayında
%168,2 arttı
Ağustos ayında dış ticaret açığı
bir önceki yılın aynı ayına göre
%168,2 artarak 2 milyar 341
milyon dolardan, 6 milyar 278
milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019
Ağustos ayında %85,0 iken,
2020 Ağustos ayında %66,5’e
geriledi.

Dış ticaret açığı OcakAğustos döneminde
%69,9 arttı
Ocak-Ağustos döneminde dış

ticaret açığı %69,9 artarak 19
milyar 426 milyon dolardan, 33
milyar 4 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı
2019 Ocak-Ağustos döneminde %85,8 iken, 2020 yılının aynı
döneminde %75,6’ya geriledi.

İhracatta İmalat
Sanayisi Önde
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Ağustos ayında
imalat sanayinin payı %94,9,
tarım, ormancılık ve balıkçılık
sektörünün payı %2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün
payı %1,8 oldu.
Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4,
tarım, ormancılık ve balıkçılık
sektörünün payı %3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün
payı %1,7 oldu.

Ağustos ayında ara
mallarının toplam
ithalattaki payı
%77,0 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020
Ağustos ayında ara mallarının
payı %77,0, sermaye mallarının
payı %13,1 ve tüketim mallarının payı %9,6 oldu.
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020
Ocak-Ağustos döneminde ise
ara mallarının payı %75,4, sermaye mallarının payı %13,8 ve
tüketim mallarının payı %10,5
oldu.

Ağustos ayında en
fazla ihracat yapılan
ülke Almanya oldu
Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya
yapılan ihracat 1 milyar 210
milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 989 milyon dolar
ile Birleşik Krallık, 740 milyon
dolar ile ABD, 640 milyon dolar ile Irak, 582 milyon dolar ile
İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye
yapılan ihracat, toplam ihracatın %33,4’ünü oluşturdu.
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Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı.
Almanya’ya yapılan ihracat 9
milyar 763 milyon olurken, bu
ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 406
milyon dolar ile Birleşik Krallık,
6 milyar 295 milyon dolar ile
ABD, 5 milyar 445 milyon dolar
ile Irak ve 4 milyar 727 milyon
dolar ile İtalya takip etti. İlk 5
ülkeye yapılan ihracat, toplam
ihracatın %31,9’unu oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı
Çin aldı
İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı.
Ağustos ayında Çin›den yapılan ithalat 1 milyar 931 milyon
dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 695 milyon dolar ile
Almanya, 1 milyar 674 milyon
dolar ile Irak, 1 milyar 324 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar
165 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,6›sını
oluşturdu.
Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat

14 milyar 218 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 643 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 288 milyon dolar
ile Rusya, 7 milyar 861 milyon
dolar ile ABD ve 5 milyar 943
milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5
ülkeden yapılan ithalat, toplam
ithalatın %38,4’ünü oluşturdu.

lerinden arındırılmış seriye göre
ise; 2020 yılı Ağustos ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre
ihracat %9,1 azaldı, ithalat ise
%15,3 arttı.

Mevsim ve takvim
etkilerinden
arındırılmış seriye göre
ihracat %4,6 azaldı

Teknoloji yoğunluğuna göre
dış ticaret verileri, ISIC Rev.4
sınıflaması içinde yer alan
imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında
ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat
sanayi ürünleri ihracatı
içindeki payı %3,2’dir.
Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi
ürünleri ihracatı içindeki
payı %3,4’tür.

Mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre; 2020
yılı Ağustos ayında bir önceki
aya göre ihracat %4,6 azaldı,
ithalat %18,9 arttı. Takvim etki-

Yüksek teknolojili
ürünlerin imalat sanayi
ihracatı içindeki payı
%3,2 oldu

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin
toplam ithalattaki payı
%85,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat
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sanayi ürünleri ithalatı içindeki
payı %10,4’tür. Ocak-Ağustos
döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı
%81,1’dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat
sanayi ürünleri ithalatı içindeki
payı %12,8’dir.

Özel ticaret sistemine
göre ihracat 2020
yılı Ağustos ayında
11 milyar 759 milyon
dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ağustos ayında,
bir önceki yılın aynı ayına göre

%5,9 azalarak 11 milyar 759
milyon dolar, ithalat %20,4 artarak 18 milyar 145 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında dış ticaret açığı
%147,9 artarak 2 milyar 576
milyon dolardan, 6 milyar 386
milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019
Ağustos ayında %82,9 iken,
2020 Ağustos ayında %64,8’e
geriledi.

İhracat 2020 yılı OcakAğustos döneminde
96 milyar 765 milyon
dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Ağustos
döneminde, bir önceki yılın aynı
dönemine %13,1 azalarak 96
milyar 765 milyon dolar, ithalat
%1,6 azalarak 129 milyar 816
milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Ağustos döneminde dış
ticaret açığı %59,8 artarak 20
milyar 680 milyon dolardan, 33
milyar 50 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ağustos
döneminde %84,3 iken, 2020
yılının aynı döneminde %74,5’e
geriledi.
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GÜNDEM HABER

Düşük Faiz Politikasının Konut
Satışlarına Etkisi Belli Oldu

TÜRKIYE’DE 2020
AĞUSTOS AYINDA 170
BIN 408 KONUT SATILDI
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2
artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin
292 konut satışı ve %17,8 ile en
yüksek paya sahip oldu. Satış
sayılarına göre İstanbul’u 17 bin
131 konut satışı ve %10,1 pay
ile Ankara, 11 bin 145 konut
satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük
olduğu iller sırasıyla 13 konut ile
Hakkari, 22 konut ile Ardahan
ve 99 konut ile Şırnak oldu.
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İPOTEKLI KONUT
SATIŞLARI 2020
AĞUSTOS AYINDA
76 BIN 19 OLARAK
GERÇEKLEŞTI
Türkiye genelinde ipotekli konut
satışları 2020 Ağustos ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre
%122,6 artarak 76 bin 19 oldu.
Toplam konut satışları içinde
ipotekli satışların payı %44,6
olarak gerçekleşti. İpotekli
satışlarda İstanbul 15 bin 367
konut satışı ve %20,2 pay ile ilk
sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile
Hakkari oldu.
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DIĞER SATIŞ TÜRLERI
SONUCUNDA 94 BIN 389
KONUT EL DEĞIŞTIRDI
Diğer konut satışları 2020 Ağustos ayında Türkiye genelinde
bir önceki yılın aynı ayına göre
%23,6 artarak 94 bin 389 oldu.
Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 925 konut satışı ve
%15,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut
satışları içinde diğer satışların
payı %49,3 oldu. Ankara 8 bin
10 diğer konut satışı ile ikinci
sırada yer aldı. Ankara’yı 5 bin
518 konut satışı ile İzmir izledi.
Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARINDA
52 BIN 123 KONUT ILK
DEFA SATILDI
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ağustos
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,3 artarak 52 bin
123 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,6
oldu. İlk satışlarda İstanbul 8
bin 103 konut satışı ve %15,5 ile
en yüksek paya sahip olurken,
İstanbul’u 3 bin 891 konut satışı
ile Ankara ve 3 bin 193 konut
satışı ile İzmir izledi.

İKINCI EL KONUT
SATIŞLARINDA 118
BIN 285 KONUT EL
DEĞIŞTIRDI
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre %69,2 artış göstererek
118 bin 285 oldu. İkinci el konut
satışlarında İstanbul 22 bin 189

konut satışı ve %18,8 pay ile
ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde
ikinci el satışların payı %73,3
oldu. Ankara 13 bin 240 konut
satışı ile ikinci sırada yer aldı.

Ankara’yı 7 bin 952 konut satışı
ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAKAĞUSTOS DÖNEMINDE
%42,6 ARTTI
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Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 24 bin 534 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı
dönemine göre %42,6 artış gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde ipotekli konut satışı %263,7
artarak 473 bin 114, diğer satış
türlerinde ise %6,3 azalarak 551
bin 420 oldu. Bu dönemde ilk
defa satılan konutlar %11,2 artarak 317 bin 832 oldu. İkinci
el konut satışları %63,3 artarak
706 bin 702 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2020
YILI AĞUSTOS AYINDA 3
BIN 893 KONUT SATIŞI
GERÇEKLEŞTI
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına
göre %8,0 artarak 3 bin 893
oldu. Yabancılara yapılan konut
satışlarında, Ağustos 2020’de
ilk sırayı bin 648 konut satışı ile
İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 784 konut satışı ile Antalya,
288 konut satışı ile Ankara, 148
konut satışı ile Mersin ve 133
konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA
GÖRE EN ÇOK
KONUT SATIŞI İRAN
VATANDAŞLARINA
YAPILDI
Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye’den 640 konut satın
aldı. İran’ı sırasıyla 592 konut ile
Irak, 366 konut ile Rusya Federasyonu, 156 konut ile Afganistan ve 154 konut ile Azerbaycan
izledi.
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TÜRKİYE’NİN
ASANSÖR
DERGİSİ
H A B E R

Türkiye’nin Asansör Dergisi

Objektif haberleri ve sektörün nabzını tutan yayın politikası ile
Türk asansör sanayisine hizmet eden tüm firmalara açık olan Haber
Asansörü; reklam gelirlerini sektörü için harcayan tek yayın organıdır...

Haber ve Röportaj için : haberasansoru@gmail.com
Reklam Rezervasyon: haberasansorureklam@gmail.com

ÖZEL MESAİ / GEZİ

Fotoğraflar: Sezai Zabun

GÜZEL ATLAR ÜLKESİ

KAPADOKYA….
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A

dı eski çağlardaki anlamı ile
“güzel atlar ülkesi” olan Kapadokya için başka bir yeryüzünün dünyadan tezahürü demek
yanlış olmaz. Yer üstündeki binlerce
yıllık tarihi kadar, yerin altında da bir
o kadar kadim ve gizemli uygarlıkların hikayelerini barındıran büyülü
bir şehir. Peri bacaları, vadileri, at
yetiştiriciliğindeki ustalığı, eşsiz bir
medeniyetin izleri ve ilginç hikayeleri
ile Kapadokya aynı zamanda dünyanın bir ucundan gelen konuklarıyla
Türkiye’nin turizm cenneti…
Görüntü Yönetmeni ve Fotoğrafçı
Sezai Zabun’un kareleri ile ölümsüzleşen Kapadokya’nın Özel Mesai
köşesindeki seyri başlıyor…
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“DÜNYA’NIN YENI 25 HARIKASI”
LISTESINDE BEŞINCI SIRADA
Kapadokya için anlatılacak ve yazılacak çok
şey var elbette ama biz bu yazımızda, sayfalarımızın el verdiği ölçüde sadece öne çıkan birkaç
yer ve etkinlik üzerinde duracağız. Dünyanın
birkaç bölgesinde de görülen peri bacalarının
yer yüzünde en çok görüldüğü yer Kapadokya.
Bu özelliği ile Kapadokya, Times Gazetesi’nde
yayımlanan “Dünya’nın Yeni 25 Harikası” listesinde beşinci sırada yer alıyor. Kapadokya,
aynı zamanda 1985’ten beri UNESCO Dünya
Kültür Mirasları Listesi’nde.

KAPADOKYA’NIN ÖNEMI
Perslerin yakıştırdığı ismi ile ‘Güzel Atlar Ülkesi’
Kapadokya, zamanında en güzel atların burada
yetiştirilmesi ve vadilerinde dörtnala koşmalarıyla
ünlenmiş. Etrafını çevreleyen Erciyes, Güllü Dağ
ve Hasan Dağı’ndan püsküren yumuşak lav tabakasının çok uzun zamanlara yayılan rüzgar ve
yağmur aşındırmasıyla, yer yüzünden başka bir
yerdeymiş hissini uyandıran eşsiz bir coğrafyaya
sahip. Her ne kadar bu bölgenin temelini doğal
koşullar oluştursa da, insan eliyle oyulmuş peri
bacaları içinde yaşanan hayatlar, Kapadokya’nın
asıl büyülü yanını oluşturuyor.
Bu bölgedeki insan yaşamının izleri ise Paleolitik
döneme kadar uzanıyor. Bir zamanlar Hititler’in
yaşadığı bölge, daha sonra Hristiyanlığın önemli
merkezlerinden biri haline geliyor. Bölgedeki
yeraltı şehirleri, peri bacaları ve mağaralar, Hristiyanlığın yasak olduğu Roma İmparatorluğu döneminde, bölgedeki Hristiyanların gizlilik içinde
güvende yaşamalarına olanak sağlıyor. Bölgede
kayalara oyulmuş ve yeraltındaki şehirlere kurulmuş birçok kilise bulunuyor.
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KAPADOKYA’NIN TADINI SAFARI VE
BALON KEYFI İLE ÇIKARTIN
Kapadokya’nın ne yanına dönseniz, size bulunmaz
deneyimler yaşatacak bir aktivite ya da gezi rotası
bulabilirsiniz. Ama Kapadokya’nın asıl tadını çıkarabileceğiniz aktiviteler arasında atlı safariler, peri
bacalarının üzerinden doğan güneşe karşı balon turu
yapmak, uçmaktan korkanlar için ise bu balonları
izleyip sabah çayınızı ya da kahvenizi yudumlamak
olmazsa olmaz.
Kapadokya’daki pek çok at çiftliği; güzel bir kahvaltı
ve ardından da atlı safari için uygun rotalar sunuyor.
Kapadokya’nın vadilerinde at ile gezmek burada yapılacak en güzel etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.
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GÖREME AÇIK HAVA MÜZESI
Manastır eğitiminin başladığı ilk yer olan Göreme
Açık Hava Müzesi, kiliseler, mezarlıklar, şapel, yemekhaneler, şarap mahzeni ve manastırdan oluşan
bir manastır kompleksi. Tüm alanı gezmek için iki
saat ayırmanız yeterli olur.
Burada ziyarete açık olan yerler: Kızlar ve Erkekler
Manastırı, Aziz Basil Şapeli, Elmalı Kilise, Azize
Barbara Şapeli, Azize Katerina Şapeli, Yılanlı Kilise,
Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise. Bu yerlere ek olarak çökme tehlikesi olduğundan ziyarete
kapalı aslında 18 kilise ve 11 yemekhane daha var.

GÜVERCINLIK VADISI
Güvercinlik Vadisi, Kapadokya’da doğa yürüyüşü
yapabileceğiniz en ideal noktalardan biri çünkü
halihazırda düzenlenmiş bir yürüyüş parkuru ve
kırmızı ile işaretlenmiş yönlendirmeleri var. Böylece hiçbir tura bağımlı olmadan tek başınıza bile
bu yönlendirmeleri takip ederek burada doğa yürüyüşü yapabiliyorsunuz. Parkurun girişi, Uçhisar
ve Göreme arasındaki yolda kalıyor ve yaklaşık
4 kilometre / 2 saat kadar sürüyor.
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UÇHISAR KALESI
Bölgenin her yerinden görülebilen en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi’ne çıkarak panoramik seyir
yapın. Kaleden bütün göreme vadisini ve peri bacalarını görebilirsiniz. Eğer gün batımı saatlerinde balon
uçuşları olursa kaleden balonları seyredebilir ya da
günü burada batırabilirsiniz. Kapadokya’da en meşhur gün batımı keyfi noktalarından birisi de burasıdır.
Uçhisar, aynı zamanda Kapadokya’nın giriş kapısı
olarak da bilinir. Nevşehir’e 7 km mesafede bulunan
kasaba, otelleriyle konaklamada konfor arayan gezginlerin de gözdesi. Perslerin Kral Yolu ve İpek Yolu’nun
en uğrak rotalarından biri.
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ZEMI VADISI
Nevşehir – Ürgüp yolu kıyısında, Göreme Açık Hava Müzesi’nin olduğu alandan başlayıp Kermir Tepesi’nde sonlanıyor.
Vadinin girişiyle Göreme arası 5600 metre. Sarnıç Kilisesi,
Görkündere Kilisesi, Saklı Kilise ve El Nazar Kilisesi bu
vadi içinde yer alıyor. Yürüyüş için oldukça elverişli bu saklı
vadide zengin bir bitki örtüsüyle karşılaşacaksınız.
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ÜÇ GÜZELLER
Kapadokya’nın simgesi haline
gelmiş bu üç peribacasına kısaca üç güzeller deniyor. O klasik
şapkalı peribacası formunun en
güzel göründüğü yer olma özelliği ile Kapadokya fotoğraflarının
en klasik fonunu oluştururlar. Efsaneye göre; zamanında Kapadokya Kral’ının bir kızı varmış
ve bu kız bölgedeki bir çobana
aşık olmuş. Kral kızının çobanla
evlenmesine karşı çıkmış ama
prenses yine de çobanla evlenmiş. Çobanla prensesin bir
çocuğu olmuş ama Kral torunu
olmasına rağmen kızını affetmemiş ve peşlerinden tüm aileyi
katletmesi için asker göndermiş.
Tam öldürülecekleri sırada prenses Allah’a onları bu durumdan
kurtarması için yalvarmış. İşte o
anda üçü de taşa dönüşmüş. Bu
taşlardan en öndekinin çoban,
ortadakinin çocukları ve en arkadakinin de prenses olduğuna
inanıla gelmiş. Birçok yerden
görülebilen bu üçlüyü görmek
için Kızıl Çukur Vadisi’nden
Ürgüp yönüne doğru gitmeniz
gerekiyor.
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PAŞABAĞ-RAHIPLER VADISI
Göreme – Avanos yolunda Avanos’a 3,5 km.
mesafede kalan Paşabağ Rahipler Vadisi şapkalı
peribacalarının ilginç oluşumlarını izleyebileceğiniz vadilerden. Vadinin tam ortasında bulunan üç
başlı peribacası şapel Aziz Simeon’a adanmış.
Rivayete göre Aziz Simeon bu şapelde tam 15
yıl inzivada yaşamış.

120

[ HABER ASANSÖRÜ ] Eylül • Ekim 2020

REKLAM
TEKLİFİ
ALMAK İÇİN...

QR kodu
cep telefonunuzun
kamerasına okutmanız
yeterli.
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