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BAŞYAZI
Rekabet fiyatla değil,
kalite ve performansla yapılır
Değerli meslektaşlarım ve sektör paydaşlarımız,

D

ünyayı kasıp kavuran koronavirüs hastalığı, ekonomi piyasalarında deprem etkisi yarattı, daralan sanayi faaliyetlerimizi adeta
çıkmaza sürükledi. Döviz ve altın fiyatlarında meydana gelen
yükselmenin ham madde ve işçilik fiyatlarına zam olarak yansımasının yanında, üretilen ürünlerin fiyatlarında da önemli artışlar yaşanmasına neden oldu. Bu gelişmeler ışığında, “Fiyatı artmayan ham madde kalmadı” demek, yanlış olmayacaktır. Ancak içinde bulunduğumuz bu
dönemde, aşılamanın hızlanması ve kademeli normalleşme kapsamında
kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte, uzun bir süredir çalışma alanlarımızda beklediğimiz eski tempolu günlerin uzak olmadığını görebiliyoruz.
Piyasalarda yeniden hareketlenmenin başlamasına rağmen, sektörde
son dönemlerde görmeye alışık olduğumuz problemler bir süre daha
gündemimizden düşmeyecek gibi duruyor. Kariyer hayatı boyunca bu
sektöre emek vermiş meslektaşlarım, uzun bir süredir maruz kaldığı fiyat
rekabeti karşısında çoğu kez umutsuzluğa kapılıyor. Sahada yürütülen
çalışmalara baktığımızda, ulaşılması imkansız olan rakamlarda, önemli
asansör ekipmanlarının aktif dolaşımda olduğunu görüyoruz. Dürüstlük
kurallarına aykırı biçimde gerçekleştirilen fiyat rekabeti, yalnızca can güvenliğini tehlikeye atmakla kalmıyor, yerli asansör sanayimizin adına ve
kazanımlarına da gölge düşürüyor.
Nitekim son aylarda basına yansıyan kaza haberleri, içinde bulunduğumuz acı gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Bizler sektörümüzü küresel ölçekte rekabet edebilir seviyeye taşımak, daha kaliteli üretimlerle adımızdan söz ettirmek ve bunun kontrolünü sağlamak üzere çaba gösterirken,
karşı karşıya kaldığımız bu tablo maalesef ulaştığımız başarı noktasından
çok daha geriye doğru bir geçiş sergiliyor.
Rekabet fiyatla değil, üretilen ve geliştirilen ürünlerin kalitesi ve performansı ile yapılır. Bizler çok riskli asansörleri, güvenli makineler haline
getirmeliyiz. Her zaman daha iyisini örnek alarak ürünler geliştirmeli ve
markamızı güvenilir hale getirmeliyiz. Bu noktada, piyasa gözetimi ve
denetimi faaliyetlerine ağırlık verilmesi de son derece önemlidir.
Federasyon olarak, konuyla ilgili kişi ve kurumlarla görüşerek denetimlerin sıklaştırılması ve mevzuata uygun üretimlerin yapılması hususunda gereken girişimleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.
Sektörde kalitenin yeniden tesis edilmesi, yerli sanayimizin varlığı
için son derece mühimdir.
Uygun fiyata kalitesiz, hatta işlevsiz ürünler ile piyasada ticaret yapanlar, unutmamalıdırlar ki geri dönüşü olmayan tek şey insan sağlığıdır. Umuyorum ki fiyat üzerinden yaşadığımız bu haksız rekabet,
yerli sanayicimizin de desteği ile son bulacaktır. İnsana, doğaya ve
yaşama verdiğimiz değer, bizim piyasadaki varlığımızın güçlü ve kalıcı
olmasını sağlayacaktır.

Yusuf Atik

Türkiye Asansör
Sanayicileri Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili meslektaşlarım… Yapabildiğimizin en iyisi için çaba göstermeliyiz
ve birlik içinde hareket etmeliyiz. Gelin hep birlikte yerli asansör sanayimizi küresel firmalarla rekabet edebilen bir konuma taşıyalım.
Sevgi ve saygılarımla…
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Sevgili Haber Asansörü okurlarımız,
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Yaprak Aktaş
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eni tip koronavirüs hastalığının ülkemizde görülmesinden
bu yana 15 ay geçti. Bu süre
içerisinde uygulanan kısıtlama
politikalarının beklenen verimi sağlamaması sonucu ticari ve sosyal faaliyetlerde
önemli ölçüde kayıplar yaşandı. Geçtiğimiz Ramazan ayında uygulamaya alınan
kapanma takvimi ise yetersiz ve geç kalmış bir uygulama olması sebebi ile yeterince başarılı olamadı. Tüm bu süreci
takiben içinde bulunduğumuz haftalarda BioNTech/Pfizer aşısının tedariğinin
sağlanması ve aşı takviminin hız kazanması, sıkıntılara bir nebze ilaç olabilmeyi başardı. Umut ediyoruz ki kısa süre
içerisinde aşılamada istenen seviyelere
geçerek, yaşanan bu zorlu sürecin ekonomik kayıplarını da bertaraf edeceğiz.
Hatırlayacaksınız ki geçtiğimiz iki ay içerisinde meydana gelen iki ayrı asansör
kazasına ilişkin detaylar basına yansıdı.
Asansörlerin, en az bir otomobil kadar
önemli olduğunu yeniden hatırlatan bu
kazalara rağmen, piyasada düşük fiyata ürün satabilmek adına kaliteyi gözden çıkaran ve insanların can sağlığını
hiçe sayan işletmeler giderek çoğalıyor.
Asansörleri, riskli araç grubundan çıkarmak ise hepimizin sorumluluğu. TASFED
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik’in de
yazısında belirttiği gibi, “Rekabet fiyatla
değil, kalite ve performansla yapılmalıdır.” Asansörlerde güvenlik riskini konu
aldığımız sayımızda, yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki, ülkemizde gerçekleşen asansör kazalarının temel sebeplerinin ne olduğu ve yargı süreçlerinin
nasıl ilerlediği hakkında istatistiki bir veri
yok. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Yener, Haber Asansörü’ne özel açıklamalarda bulundu ve kazaların, ancak pe-

riyodik denetimlerle önlenebileceğini
vurguladı.
TASFED Yönetim Kurulu ve üye dernek
temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda, HYB’siz firmalarla etkin ve yeterli
denetimin geliştirilmesi üzerine komite
kurulması kararı alındı ve çalışmalarına
ivedilikle başlandı. Kentsel Tesis Yönetim Derneği 2. Tesis Yönetim Çalıştayı
ve İş Zirvesi’nde konuşan Sanayi Genel
Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube
Müdürü İlyas Menderes Büyüklü, konut
asansörlerinde, periyodik kontrollerin
2 yılda bir yapılması üzerine risk analizi
çalışması yaptıklarını duyurdu. Dergimize kapak konuğu olan Metroplast Genel
Müdürü Levent Akdemir de haksız rekabete vurgu yaptığı açıklamasında CE
belgeli kalitesiz ürünlerin tehlike saçtığının altını çizdi. Vemas Asansör kurucusu
Atilla Verim, hizmete sunduğu yeni tümleşik tesisat modeli ve faaliyetlerine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Yüksek
hızlı ve yüksek katlı asansörler için yüzde
100 yerli kılavuz ray üretimi yapan Çelikray’dan kumanda panosu üretimi yapan
RPM Elektronik’e ve plastik/kauçuk üretimlerini nano kompozit malzemelerden
sağlayan Graf Asansör’e kadar daha pek
çok özel röportaj siz değerli okurlarımız
için hazırlandı.
Gündemdeki konuları uzman bakış açısı ile mercek altına aldığımız sayımızda,
Yeminli Mali Müşavir Mehmet Öner’e,
TASFED Eğitim Komitesi Üyesi Rasime
Sazak’a, AYSKAD Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Bulut’a, Dört Mevsim Ortak
Sağlık Güvenlik Birimi’nden Bahar Akın
Gödek’e ve TASFED Vekili Avukat Erdem Serdar Vurgun’a katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.
Keyifli okumalar…

H A B E R

Türkiye’nin Asansör Dergisi
İMTİYAZ SAHİBİ
TASFED İKTİSADİ İŞLETMESİ ADINA
TASFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YUSUF ATİK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Gülay Pala
Genel Yayın Yönetmeni
Yaprak Aktaş
Yayın Danışma Kurulu
Ergün Güneş
Mehmet Öner
Levent Akdemir
İbrahim Özçakır
Görsel Yönetmen
Kasım Halis / www.medyatime.gen.tr
Yayın Türü/Aralığı
YEREL SÜRELİ / İKİ AYLIK
Yönetim Yeri
TASFED
Abdülkadir Geylani Caddesi 1240 Sokak Fatih İş
Hanı No: 2/1 Ostim / ANKARA
Tel: +90 312 386 38 88 • Faks: +90 312 386 34 44
E-posta: info@asfed.org.tr
Baskı
EMSAL Matbaa Tanıtım Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bahçekapı Mah. 2477. Cadde No: 6
Şaşmaz - Etimesgut/ANKARA
Tel: +90 312 278 82 00 • Faks: +90 312 278 82 30
Sertifika No: 46753

Haber ve Röportaj Talebi
haberasansoru@gmail.com
www.haberasansoru.com.tr Haber Editörü
Yaprak Aktaş
haberasansoru@gmail.com
Reklam Rezervasyon
GSM: 0532 501 67 31
haberasansorureklam@gmail.com
İdari İşler
Gülay Pala
Mali Müşavir
Ali Yılmaz
Haber Asansörü dergisi, Asansör Sanayicileri Federasyonu
İktisadi İşletmesi tarafından yayımlanmaktadır. Dergide
yer alan yazı, röportaj, fotoğraf, illüstrasyon, grafik v.s.
gibi malzemeler izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden
yayımlanamaz.

Basım Tarihi
Haziran 2020
ISSN
2602-2826
Yazarlar ve Kuruluşlardan Gelen Yazılar:
A4 sayfasına, her taraftan 2 cm boşluk bırakılarak, 12
punto Arial ve Times New Roman yazı fontu, satır arası en
fazla 13 punto ile en fazla 1 veya 1,5 sayfa yazılmalıdır. Yazı
başlığı ve ara başlıklar koyu font ile yazılmalıdır. Yazara ait
en az iki adet yüksek çözünürlükte fotoğraflar olmalıdır.
Gelen yazılar, yayın kurulu tarafından okunurluğunun
artırılması, yazı uzunluğunun kısaltılması gibi durumlarda
yazının içeriğinde, başlıkta değişiklikler yapabilir.
Yazılardan yazarları sorumludur.

H A B E R

Türkiye’nin Asansör Dergisi

IÇINDEKILER
14

HYB DENETİMLERİNDE ETKİN VE
YETERLİ YENİ BİR MODEL İÇİN
İLK ADIM

28 YILIN TEK ASANSÖR FUARI İÇİN GERİ
SAYIM BAŞLADI

30 KONUT ASANSÖRLERİNDE PERİYODİK
KONTROLLERİN 2 YILDA BİR
YAPILMASI GÜNDEMDE

34 TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YENER: ‘KAZALARIN ÖNLENMESİ
PERİYODİK DENETİMLERLE
SAĞLANABİLİR’

42 METROPLAST ASANSÖR GENEL

MÜDÜRÜ LEVENT AKDEMİR: ‘CE
BELGELİ KALİTESİZ ÜRÜNLER
TEHLİKE SAÇIYOR’

50 2020’DE TÜRKİYE’NİN TOPLAM

İHRACATI DÜŞERKEN ASANSÖR
SEKTÖRÜ İHRACATINI YÜZDE 7
ARTIRDI

56 ÇELİKRAY’DAN YÜKSEK HIZLI VE

YÜKSEK KATLI ASANSÖRLER İÇİN
KILAVUZ RAY ÜRETİMİ

57 TK ELEVATOR S200 MERDİVEN

ASANSÖRÜ, RED DOT ÜRÜN TASARIMI
2021 ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI

68 VEMAS ASANSÖR, YENİ TÜMLEŞİK

TESİSAT MODELİNİ HİZMETE SUNDU

TASİAD ASANSÖR AKADEMİ YENİ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR

72

AKE ASANSÖR’DEN İNOVASYON VE
GENÇ İSTİHDAMA KATKI

74

AYSKAD AKADEMİLERİNDE YENİ
SEZON: ‘ASANSÖRDE İYİLİK HAREKETİ’
BAŞLIYOR

76

HER ÜÇ İNŞAAT MÜHENDİSİNDEN
BİRİSİ İŞSİZ

78

ASANSÖR KAZASI NEDENİ İLE
DOĞABİLECEK CEZAİ VE HUKUKİ
SORUMLULUK

82

RPM ELEKTRONIK, BÜNYESİNE
KATACAĞI YENİ ÜRÜNLERİ İLE PAZAR
PAYINI GENİŞLETİYOR

86

GRAF ASANSÖR, PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRETİMLERİNİ NANO KOMPOZİT
MALZEMELER İLE SAĞLIYOR

92

BTSO’DAN YURT DIŞI BAĞIMLILIĞINI
AZALTACAK, ÖZ KAYNAĞI
BESLEYECEK FORMÜL

96

TTSO MECLIS ÜYESİ ŞABAN
BÜLBÜL AÇIKLADI: YAŞANAN
REKABET ASANSÖR FİRMALARINDA
KURUMSALLAŞMAYI VE GELİŞMEYİ
ENGELLİYOR

100

ASANSÖR İŞ KAZALARI ÖNLENEBİLİR:
PEKİ YANLIŞ OLAN NE?

102

COVID-19 EVRİM GEÇİRMEYE DEVAM
EDİYOR: VİRÜS KENDI
KENDİNİ İMHA EDER Mİ?

118

www.haberasansoru.com.tr

REKLAM
İNDEKSİ

REKLAM VERENLER
Ön Kapak İçi: ÇELİKRAY
1

DOORLIFE ASANSÖR

2

BRM ELEKTRONİK

3

KÖŞGERLER

4

KİPSAN - VİTAS ASANSÖR

5

METROPLAST

19 GENEMEK
23 DORAGLASS
27 EKOL ELEKTRONİK (ACROBAT)
41 KAIZENLIFT ASANSÖR MARKET

REKLAM

REZERVASYON
+90 312 386 38 88
0532 501 67 31
haberasansorureklam@gmail.com

49 ÇÖZÜM AS ASANSÖR
H A B E R

55 GRAF ASANSÖR
Türkiye’nin Asansör Dergisi

61 DECODOOR LIFT COMPONENT

www.haberasansoru.com.tr

85 GEN GRUP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
113 VEMAS ASANSÖR
Arka Kapak İçi: MP YENER ÖVÜNÇ ASANSÖR
Arka Kapak: MERİH ASANSÖR

/haber_asansoru

/Haber_Asansoru

/haberasansoru

TASFED BASIN

HYB DENETİMLERİNDE ETKİN VE YETERLİ
YENİ BİR MODEL İÇİN İLK ADIM

1

TASFED Yönetim Kurulu ve üye dernek temsilcileri, Nisan ayında
Sanayi Bakanlığı ile gerçekleştirilen ASTEK toplantısının ardından,
sektöre yönelik çalışmalar için düğmeye bastı. TASFED Yönetim
Kurulu Başkanı Yusuf Atik başkanlığında ve TASFED Müdürü
Gülay Pala moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, ASTEK
toplantısı sonrası sektörün sorunlarına yönelik yapılacak çalışmalar
belirlenirken, HYB denetimlerinde belgesiz firmalarla mücadele
edilmesi ve denetim modelinin geliştirilmesi konusunda komite
kurulmasına karar verildi

2 Nisan 2021 tarihinde
Sanayi Bakanlığı ile sektör temsilcileri arasında
gerçekleşen çevrim içi ASTEK
toplantısının ardından, Türkiye
Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED), çalışmalarına
ivme kazandırmak amacıyla
üye dernek temsilcileri ile bir
araya geldi. Yeni tip korona-
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virüs hastalığı (COVID-19) nedeni ile çevrim içi gerçekleşen
toplantıya Kırıkkale Asansörcüler Derneği (KIRIKKALE
AS.DER.), Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD),
Denizli Asansörcüler Derneği
(DENASDER), Tüm Asansör
Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TASİAD), Orta Karadeniz

Asansör ve Yürüyen Merdiven
İş İnsanları Derneği (OKASDER), Eskişehir Asansörcüler
Derneği (ESASDER), Güneydoğu Anadolu Asansörcüler
Derneği (GÜNAYSAD), Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
(MASDER), Kayseri Asansör ve
Yürüyen Merdiven Sanayicileri

Derneği (KAYSAD), Akdeniz
Asansör Yürüyen Merdiven
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (AKASDER) ve Anadolu
Asansörcüler Derneği (ANASDER) temsilcileri katıldı.
TASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik başkanlığında
ve TASFED Müdürü Gülay Pala
moderatörlüğünde
gerçekleştirilen toplantıda, TASİAD
Yönetim Kurulu Üyesi Servet
Karabacak’ın başkanlığını yapacağı bir komite kurulmasına
karar verildi. Bu doğrultuda,
Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
(HYB) denetimleri kapsamında
belgesiz firmalarla verilecek
etkin mücadelenin yöntemleri
belirlenecek ve denetimlerin
yeterliliği üzerine model çalışmaları gerçekleştirilecek.

ANASDER Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Demirbağ
TOPLANTI ÖNCESI
ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK
BAKANLIĞINA ZIYARET
Sanayi Bakanlığı ile yapılan
ASTEK toplantısına TASFED

adına temsilen katılan ve toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Demirbağ, TASFED Yönetim
Kurulu Başkanı Yusuf Atik ile
birlikte toplantı öncesi hazırlık yaptıklarına işaret etti ve şu
açıklamaları yaptı:
“Biz Başkan’ımla Sanayi Bakanlığından bir adım önde
gidelim istedik ve bu toplantının katılımcılarını öncesinden
ziyaret etmeyi planladık. Sağ
olsun Başkan’ım da Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına götürdü
bizi. Açıkçası toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki
görüşmelerimizin
faydasını
gördük. Çünkü Sanayi Bakanlığı da bazı konularda topu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına atıyor. Bunlar nedir? ‘Ulusal
mevzuatımızın gereklilikleriyle
ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çalışmalarını bekliyoruz.’ Bu tür konular gibi…
Konu deprem olunca ulusal
mevzuattaki eksiklikler de ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, TASFED’den konuyla ilgili uzun ve kısa süreçte bir
çalışma bekliyor. Bu Sanayi Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerden bağımsız. Yine Çevre
ve Şehircilik Bakanlığındaki arkadaşımız toplantı esnasında,
‘Sizden böyle bir çalışma bekliyoruz’ diyerek TASFED’den
bir talepte bulundu. Çevre Şehircilik Bakanlığı bizler için bir
Sanayi Bakanlığı kadar önemli.
Sahadaki asansörlerin hangi

şartlarda yapılması gerektiği
ve neye göre belirleneceği ile
ilgili mevzuatı Çevre Şehircilik
Bakanlığı çıkarıyor. Planlı alanlar, imar yönetmeliği, deprem
bölgelerindeki uygulamaların
nasıl olacağı… Çünkü bunları
Çevre Şehircilik Bakanlığının
yönetmeliğine net olarak yazdıramazsak, yarın bir gün A
tipi muayene kuruluşları kendi
formatlarıyla bizi şekillendirmeye çalışacak. Bunun önüne
geçmek için Çevre Şehircilik
Bakanlığına da ciddi bir çalışma yapıp, TASFED olarak vermemiz gerekiyor.
DENETIMI KIM
YAPACAK?
Taban fiyatın oluşmasında kafamda tek soru işareti var, ‘Bunun denetimini kim yapacak?’
Bunun denetimini Sanayi İl
Müdürlüğü mü yapacak, belediyeler mi yapacak, maliye
mi yapacak? Bunun çözümünü
üretmeden, ‘Biz bunu istiyoruz’ demenin de bir anlamı
yok. Yani bunu denetimi yapacak kim ve bizim bu konuyla ilgili fikrimiz nedir? Bu önemli.”
Demirbağ, “Pandeminin sektörümüze olan etkileriyle ilgili
bize üye derneklerden gelen
görüşleri elimizden geldiğince
dile getirmeye çalıştık. Yaşanan COVID-19 pandemisinin,
sektörümüze yönelik ekonomik sıkıntı yarattığını bildirdik
ve ve firmalarımızın da salgın
sürecinde görevlerini, asansörün hizmette kalmasıyla ilgili
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sorumluluklarını
bildiklerini
ve bununla ilgili gayretlerini
hatırlattık. Servis personelinin
gerekli izinleriyle ilgili İç İşleri
Bakanlığı ile gerekli yazışmaları yaptığımızı ve Türkiye genelinde bunun sağlanmasıyla
ilgili gayretlerimizi dile getirdik” dedi.
Demirbağ, yaşanan bu kısıtlama sürecinde personelin izinlerine yönelik İç İşleri Bakanlığı ile gerçekleşen söz konusu
yazışmaların, Sanayi Bakanlığı
tarafından yürütülmesi gerektiğini bildirdi ve “Pandemi süreci boyunca asansör sektörü
görevini devam ettirecek, ama
aynı zamanda sanki asansör
sektörü COVID-19 olmayacakmış gibi bir izlenim de var.
Bana iletilen şikayetlerden birisi de pandemi sürecinde bazı
tescillerde aksamalar olduğu
yönünde. Tescil sürelerinin
uzamasıyla orantılı idari para
cezası kesilen arkadaşlar oldu.
Bu mücbir sebep dolayısıyla,
belediyelerdeki yarı zamanlı
çalışmalardan kaynaklı da bazı
süreçler uzadı. Aynı şekilde
toplantıda bunu da dile getirdik” ifadelerini kullandı.
DÖNÜM NOKTASINDAYIZ
Demirbağ, bakım fiyatlarında
taban fiyatın uygulamasının
gerekliliğine dikkat çekti ve
bu konuda maliyet analizi çalışması yaparak, bakım fiyatlarında yaşanan düşük seviyeleri
gerekçeleriyle birlikte Sanayi
Bakanlığına rapor olarak sun-
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mayı talep ettiklerini bildirdi.
“Düzgün bir rapor hazırlamak
zorundayız. Ön çalışma yapmaya başladık ama burada
sadece Federasyonda çalışan arkadaşların değil, tüm
derneklerin görüşlerinin toplandığı çok akılcı bir çözümle
sunulacak bir raporun daha
iyi olacağını düşünüyorum.
Çünkü bizim yazdığımız veya
bir iki kişinin yazdığı raporlarda mutlaka eksikler çıkacaktır.
Biz ANASDER olarak, kendi
üyelerimizin hepsine bildirdik.
Onlar da bununla ilgili çalışmalarına başladı” diye konuşan Demirbağ, tüm görüşlerin
TASFED çatısı altında bir araya
getirilerek ortak bir çalışmaya
imza atılacağını kaydetti. Demirbağ, sözlerine şöyle devam
etti:
“Şu an bir dönüm noktasındayız ve bu dönüm noktasını
değerlendiremezsek, bu meseleyi tekrar çözüme ulaştırmamız zor. Ben, daha sonra
taban fiyatla ilgili bir konunun
yeniden açılabileceğini hiç
zannetmiyorum. Bu dönüm
noktasında, gerekçeleri doğru yazarak sunmamızda fayda
var. Taban fiyat oluşturmadaki
isteklerimiz
doğrultusunda,
bunu analizleri ve gerekçeleri
ile asansör bakım fiyatlarının
neden bu seviyelere düştüğünün sebeplerini içeren ayrıntılı
raporu hazırlanmamız son derece önemli.”

TASFED Yönetim Kurulu
Üyesi İbrahim Özçakır
SOSYAL KONUT
TANIMININ AÇILMASI
GEREKIYOR
Taban fiyat belirlemenin doğru olacağını Nisan ayında gerçekleşen ASTEK toplantısında
dile getirdiklerini anımsatan
TASFED Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Özçakır, “Toplantıda
bir taban fiyat belirlenebilmesi durumunda, tüketicinin
de doğru fiyata hizmet alması
adına doğru kişileri tercih edebileceği konusunda ağırlıklı
görüş oluştu” diye konuştu.
Özçakır, sosyal konut alanları
için yapılan tanımlamaya dikkat çekerek, şu açıklamalara
yer verdi:
“Bakanlık bu alanları, daha
önceki yıllarda misafirhaneler,
konuk evleri, barınma evleri, sığınma evleri ve öğrenci
yurtları gibi konaklama ve
barınma amacıyla tesis edilen
ve bu amaca uygun olacak
şekilde kullanılan mekanlar
olarak tanımlamıştı. TS EN 81

- 71’de sosyal konut standardının yazılan bölge veya ülkede genelde mültecilerin kaldığı sosyal konut tanımından
dolayı oradaki insanların statüleri gereği binalara ve asansörlere yapmış oldukları hasar
sebebiyle bölgede bir standardın çıktığı konusunda hem
fikir olundu. Türkiye’de tabii ki
sosyal konut tanımının daha
da açılması gerektiğini veya
altının daha fazla çizilmesi
gerektiğini söylediler. Çünkü
bu ifadeler kullanıldığında bu
tür binalardaki asansörler TS
EN 81 - 71’de Kategori 2’ye
giriyor. Kategori 2’ye girdiği
zaman da olması gereken üst
düzey arzular oluyor; kapıların
mukavemetleri, dayanımları,
duvarların dayanımları, butonlar gibi. Baktığımız zaman
birebir tüketici ile iç içe olan
tüm ürünlerin, en iyi seviyede
veya tahribata müsade etmeyen cinste olması gerekiyor.
Toplantıda belki en çok konuşulan konulardan birisi de
cam kapı veya cam kabin kullanımıydı. Bizler, bu durumun
vandalizm tarafında sıkıntıları
azaltacağına yönelik görüş
bildirdik. Çünkü bu tür görünen yerlerde insanlar, hasar
verme veya kırma dökmeyi
minimize ediyorlar. Kapalı
ortamlarda ise bu tür olaylar
daha çok ortaya çıkıyor. Bakanlığın görüşleri doğrultusunda biz de Ankara Garı’nı
örnek olarak verdik. Orada
tüm asansörler cam, öyley-

se onların kapalı duvarlar ve
kapılar arkasına alınması gerekiyor. Zaten Bakanlıktan bu
konuda tereddütte olduklarını ve gelecek görüşlere göre
bu tanımları biraz daha esneteceklerini algısını kazandık.
Bunlarla ilgili görüş bildirmemiz lazım.
60 GÜNLÜK TESCIL
SÜRECINDE UZLAŞMA
SAĞLANAMADI
Gelecek toplantıda neler görüşülsün tarafında ise bizler,
çoğu derneğimizden de bizlere iletilen 60 günlük tescil süresinden dolayı yazılan
cezaların

arttığı

konusunu

gündeme getirdik. Pandemi
sürecine dikkat çekerek onun
tekrar incelenmesi gerektiğini
söyledik, ama 60 günün yeterli
olacağı konusunda kanıya varıldığını gördük.
Yine bu toplantıda, önümüzdeki dönemlerde sık konuşulacak konulardan belki de en
önemlisi olan deprem mevzusu ön plana çıktı. İzmir’deki
depremden sonra asansörlerin maalesef deprem sonrası
hasarları gündeme geldi. Ray
hesaplarının ve genel hesapların tekrar gözden geçirilmesi konusu gündemde. Hesaplar biraz daha takip edilebilir
veya incelenebilir olacak gibi
geliyor.”

TASİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Servet Karabacak
A TIPI MUAYENE
KURULUŞLARI SGK
DÖKÜMLERINI VE
HYB’LERI PORTALA
İŞLEMELI
Haksız rekabetin önüne geçmek ve bakımcı firmanın
emeğinin karşılığını alabilmesi adına bakım taban fiyat
uygulamasının ve belgesiz firmalar ile mücadele etmenin
sektör adına önemini bildiren
TASİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Servet Karabacak, şu açıklamaları yaptı:
“Biz TASİAD olarak bakım maliyetleri konusunda dakika/
TL bazlı bir çalışma yaptık. Bu
çalışmayı Federasyon’umuzla
paylaştık. Arzu eden arkadaşlar Federasyon’dan yaptığımız
çalışma tablosunu temin edebilirler.
Hep konuşuyoruz, ama bizim
Federasyon olarak belgesiz
firmalar ile mücadele konusunda   bir çare üretmemiz la-
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zım. Bu konuyla ilgili bir komite kurmalıyız ve çok ciddi bir
çalışma yapmalıyız. PGD’ye
firmayı şikayet ediyorsun, hiçbir belgesi yok. PGD gidiyor,
diyor ki ‘Firma mesai saatlerinde kapalı, yapacağımız bir şey
yok’ Bu firma  istediği fiyatı veriyor, maliyet analizi yok, belge yok, yaşayacağı olumsuzluk
sonrası kaybedeceği hiçbir şey
yok. Sadece bir takım çantası
ve cep telefonu ile bu iş yapılamaz. Yaptığımız iş doğrudan
insan hayatını ilgilendiren çok
tehlikeli iş sınıfına giren uğraştır. Bilgi, birikim ve yatırım gerektiren bir iş koludur.
Bakımcı firmaların belgesinin
ve sorumlu mühendisinin, teknisyeninin o şirkette çalıştığının mutlaka denetlenmesi gerekmektedir. Gerekirse A tipi
muayene kuruluşları, muayene
sırasında bu kişilerin SGK dökümlerini, HYB belgesini ellerindeki tablet yardımı ile bir
portala işlemesi gerekir.
Biz bu konuyu iki sene önce
Hasan Büyükdede’nin olduğu
bir görüşmede dile getirdik.
Aynen şunu söyledi: ‘Biz rekabetin önünü açacak her şeyde
varız’ Biz de dedik ki; ‘Doğru
rekabete biz de varız. Biz sadece denetimlerin daha sağlıklı yapılmasını istiyoruz.’”
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OKASDER Yönetim Kurulu
Başkanı Atilla Verim
KAYIT DIŞIYLA
MÜCADELEDE
FATURALANDIRMA
ZORUNLU TUTULMALI
Toplantıda görüşlerini dile
getiren OKASDER Yönetim
Kurulu Başkanı Atilla Verim, şu
ifadelere yer verdi:
“Asansörde taban fiyat belirlendiğini ve bunun 150 lira
olduğunu varsayalım. A tipi
muayene kuruluşu, yıllık asansör kontrollerine geldiğinde
bakım faturalarını isteyebilir.
Nasıl ki siz araç muayenesine
gittiğinizde, aracın borcu yoktur diye sizden bir belge istenebiliyorsa, bu da aynı şekilde
istenebilir. Bu belge istendiğinde, herkes fatura kesmek
zorunda kalır. Aslında buradaki en büyük endişe bakımlara
fatura kesilmemesi, yani en
büyük problem kayıt dışı yapılanlar. A tipi muayene kuruluşu
geldiğinde söz konusu asansörün bakım faturalarını isteyecek. 150 liranın altına fatura

kesemeyecek. Eğer burada
bakım eksiği varsa, bakım yaptırmamışsa veya faturası yoksa
o asansörü kapatıp yıllık kontrolünü yapmıyor. Sonra herkes
bunu uygulamak zorunda kalıyor. Burada bir haksız rekabet ortaya çıkabilir. Ne gibi?
Örneğin siz faturanızı kestiniz,
ama verginizi ödemiyorsunuz.
Bunun da denetimi şu şekilde
yapılabilir. Yıllık HYB’ye gelindiği zaman borçlu evrakı istemeli. Böylelikle herkes fatura
kesmek zorunda ve herkes
vergisini ödemek zorunda kalabilir. Çünkü buradaki haksız rekabet şu; eğer bir firma
merdiven altı bir firma değilse
mutlaka devlete olan borcunu
ödemekle yükümlüdür. Örneğin, bölgemizdeki bir asansörcüye, ‘Senin asansörde eksiğin
varmış bunları toparla düzenle
kontrole gelecekler, şikayet
varmış’ dediğimde, ‘Gelsinler
abi bende sıkıntı yok” diyor.
Çünkü hiçbir şey üzerine kayıtlı değil. Adı Ahmet ise seneye
Öz Ahmet ismiyle bir firma açıyor. Köklü bir firmayla böyle bir
firma aynı şekilde değerlendirilmemelidir. Sonuç itibarıyla
bunların önüne geçmek için
taban fiyat belirlendiği zaman
da muayene kuruluşları işin biraz daha içine girmeliler. Onların taban fiyatları belli mesela.
Mühendisi alıyor, evrakını
yeniliyor, ondan bir ay sonra da onu işten onu çıkarıyor.
Çalıştırmak zorunda olduğu
personel sayısından kar etmiş
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A tipi muayene kuruluşu, yıllık asansör kontrollerine geldiğinde bakım
faturalarını isteyebilir. Nasıl ki siz araç muayenesine gittiğinizde aracın
borcu yoktur diye sizden bir belge istenebiliyorsa, bu da aynı şekilde
istenebilir. Bu belge istendiğinde, herkes fatura kesmek zorunda kalır.

oluyor. Bunları aynı düzeye
çekmek lazım. Buradaki otokontrol bu şekilde olabilir. Burada elemeler olur ama haksız
rekabet ortadan kalkar diye
düşünüyorum.”

TASFED Yönetim Kurulu
Üyesi Özcan Toprak
BAKIM ÜCRETLERINDE
ALT VE ÜST
FIYAT LIMITLERI
BELIRLENMELI
TASFED Yönetim Kurulu Üyesi
Özcan Toprak şu açıklamalara
yer verdi:
“Bakım ücretlerini mutlaka
çıkarmamız şart. Fiyat listesi
veya limitinin üzerinde durmamız şart. Akredite olmuş
muayene kuruluşlarında oldu-
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ğu gibi bölge maliyetlere göre
bakım ücretleri için alt ve üst
fiyat limitleri belirlenmeli. Ayrıca düzenli periyodlarla bu fiyat
listelerinin uygulanıp uygulanmadığının bir kontrol mekanizması oluşturularak kontrol
edilmesi gerekir.”

ESASDER Yönetim Kurulu
Başkanı Ekrem Boyacıoğlu
ESASDER YÖNETIM
KURULU BAŞKANI
BOYACIOĞLU: “CEBINE
TORNAVIDA, PENSE
KOYAN HERKES
ASANSÖR FIRMASI
KURUYOR”
ESASDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Boyacıoğlu, yeni
kurulan asansör firmalarına
işaret ettiği konuşmasında şu

açıklamaları yaptı:
“Federasyon olarak yaptığımız
önceki
değerlendirmelerde
de dile getirmiştim. Bizim şu
an en büyük sıkıntımız cebine
tornavida, pense koyan herkesin asansör firması kurabiliyor
olması. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bizim ana problemimiz burada yatıyor. Mesela
şu an Eskişehir’de de 4-5 tane
daha yeni firma kurulmuş deniyor. Bunlar devamlı dışardan
bayilik veya servis sözleşmesiyle faaliyete geçiyor. Başta
bunun engellenmesi lazım.
Eğer servis yetkisi verilecekse
tam teşekküllü belgesi, evrakı
olan firmalara servis hizmeti
yetkisi verilmeli.
HYB denetimlerinde, yani belgesiz firmalarla mücadelede
izlenecek yol ve yöntem üzerinde çalışmalıyız. HYB denetimlerinin yapılması, sıklaştırılması veya bu mücadelede A
tipi muayene kuruluşlarını nasıl konuya dahil edebiliriz gibi
maddeler üzerinden değerlendirmelerde bulunmamız,
genel bir görüş toplamamız
gerektiğine inanıyorum.”

BURSAD Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu
BURSAD YÖNETIM
KURULU ÜYESI
KAŞLIOĞLU: “GENEL
SORUNUMUZ AHLAK
PROBLEMI”
BURSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu, belgesiz firmaların önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek,
şu sözleri kaydetti:
“En büyük sıkıntımız kendi
meslektaşlarımızla yaptığımız
haksız fiyat rekabeti. Genel
sorunumuz ise ahlak problemi. Buradaki problemin çözümü odalaşma olabilir. Şu
an dernekler ve federasyon
olarak bir yaptırım gücümüz
yok. Mümkünse Asansörcüler
Odası olsun, asansörcüleri denetlesin ve regüle etsin. Başka
türlü denetimin mümkün olmadığını düşünüyorum. Hepimiz bu konulardan bunalmış
durumdayız. Bakanlığın taban
fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğini, etse dahi ticari
hayatta bir faydasının olmayacağını düşünüyorum. Zira
faturayı yüksek kesip düşük
ödeme alanlar olacaktır. Merdiven altının ayakta kalmasının
en büyük destekçilerinin, ücret

karşılığı montajını yapmadığı
asansöre tescil alan mühendislik firmaları olduğunu düşünüyorum. Kapsamlı bir tespit ve
ihbar mekanizması ile bu tür
oluşumları engellersek belgesiz firmaların sayısını azaltır,
sektördeki firma kalitesini yükseltir ve dolaylı olarak bakım
ücretlerini makul seviyelere taşımayı başarabiliriz.”

GÜNAYSAD Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Remzi Aslan
GÜNAYSAD YÖNETIM
KURULU BAŞKAN VEKILI
ASLAN: “ÖZELEŞTIRI
YAPMALIYIZ”
Diyarbakır’da yaşanan kazaya
değinen GÜNAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Remzi
Aslan, kazanın detaylarına ilişkin bilgi verdi. “İcra ettiğimiz
sanatın önemini bu kaza neticesinde hatırlamış olduk. Gördüğümüz kadarıyla frenleme
tertibatı devreye girmemiş.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Biz de konunun takipçisi
olacağız. Asansör içini incelemeye giden meslektaşlarımızdan fotoğrafları talep ettik. Bu
konunun ivedilikle çözülmesini
umuyoruz.” diye konuşan Aslan, asansör camiasının “Nerede yanlış yapıyoruz?” diye

kendilerine sorması ve özeleştiri yapmaları gerektiğine inandığını bildirdi. Aslan, periyodik
bakım fiyatlarıyla ilgili olarak
da şu ifadelere yer verdi:
“Hırsız evin içinden olduğu sürece kapı kilit tutmaz. Bizim en
büyük problemimiz sektörde
belge sahibi arkadaşlarımızın
büyük bir bölümünün piyasada merdiven altı çalışan, bu
işi bilmeyen arkadaşlara belgelerini kiraya veriyor olmaları. Onlar kiraya verdikçe, biz
de kaliteli iş yapmaya çalışan
firmalar sürekli olarak onlarla
mücadele etmek zoruna kalıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz, fakat bunun önüne
geçmemiz gerekiyor. HYB’yi
veren firmada çalışıyor olarak
görünen kişi, o firmada çalışıyor mu? Çalışan personelin
sigorta dökümleri düzenli olarak bu firmada görünüyor mu?
Bunların denetlenmesi ile ilgili
bir mekanizmanın kurulması
hepimiz için oldukça önemli.”

KAYSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Naim Pedük
KAYSAD YÖNETIM
KURULU BAŞKANI
PEDÜK: “İŞ YERIMI
ARADILAR”
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Asansör bakımı taban fiyat uygulamasının hayata geçirilmesinin zorlu bir yol olduğunun
altını çizen KAYSAD Yönetim
Kurulu Başkanı Naim Pedük,
“çaba vermeye değer” olarak
yorumladığı bu girişim için şu
ifadeleri kullandı:
“Bakım taban fiyat belirleme
ve yetkili servislik verme ile ilgili güzel konuşmalar var. Yetkili servisle ilgili diğer illerde
yahut kendi ili içinde yetkili
servislik vererek daha yetkisiz
hale getirilen servis problemi
ile karşı karşıyayız. Yetkili servis adı altında tek kişilik şahıs
şirketi olan asansör firmalarına
baktığımızda usta kendisi, aşçı
kendisi, muhasebe kendisi, kapının önünü süpüren kendisi
olduğu gibi bakıma veya arızaya giden de yine kendisi olan
kurumsal olmayan yetkisiz firmalar oluştu. Bizim esas sorunumuz bu. Bu firmalarla mücadele etmeye devam edeceğiz.
Tabii biz de bir zamanlar usta-çırak ilişkisiyle başladığımız
asansör sektöründe kurumsal
olma yolunda önemli adımlar
attık. Türkiye’nin ve asansörcülerin geldiği standartlar olması
gerektiği şekilde yükseldi. Dolayısıyla, bakım-servis hizmet
maliyetlerimiz çok arttı. Biz, iyi
hizmet vererek karşılığını almaya çalışıyoruz. Tek derdimiz
bu.
Biz Kayseri’de biraz daha şanslıyız. Daha önceden yaptığımız
tüm üyelerimizle belirlediğimiz bir fiyat vardı. Hala yüzde
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50 civarında biz o fiyatı koruyoruz. Ama tabi bakım fiyatlarını yükseltmenin bir zararı
da oldu bize. Firma çoğaldı.
Çoğalınca rakamlar düştü,
ama yine de yüzde 50’lerde
devam ediyoruz. Onun için
de biz bunu diğer derneklere
örnek göstermek istemedik.
Bu sebepten dolayı Kayseri
Asansör Ve Yürüyen Merdiven
Sanayicileri Derneği Olarak
Başbakanlığa şikayet edildik.
Rekabet Kurulu Başta derneğimizi, sonra iş yerimi ve sonra
dernek üyelerimizi denetlediler. Rekabet kurulu denetçileri
tekel fiyat adı altında benim
iş yerimi aradılar. İş yerimin
demirbaşı olan bilgisayarları maillerine kadar inceleme
yaptılar. Aradıkları şey ise dernek olarak veya dernek üyeleri olarak oluşturduğumuz bir
fiyat listesi olup olmadığı konusuydu. Bize, dernek olarak
sadece asansör bakım taban
fiyat listesi tavsiye edebileceğimizi ama bir fiyat oluşturma
çalışması yapamayacağımızı
söylediler. Tabii biz bunu daha
sonra Ticaret Odasında bir fiyat belirleyerek biraz resmîleştirdik. Şimdi dernek üzerinden
değil de yine o liste üzerinden
binalarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Ama başarılı olunmuyor. Olunmama sebebi de
belli. Tüm arkadaşlarımız da
bu konuya vakıf. Bununla ilgili çaba içinde bulunmamız
gerekiyor.
Oluşturduğumuz
komisyonda, konuyla ilgili tüm

gerekli görüşlerimi bildireceğim. Umut ediyorum ki başarılı sonuçlar alır, mücadelemizi
sonuca ulaştırırız.”

DENASDER Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Cirit
DENASDER YÖNETIM
KURULU BAŞKANI CIRIT:
“FIRMALARA ASANSÖRÜ
AÇMA-KAPAMA YETKISI
VERILMELIDIR”
DENASDER Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Cirit, yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:
“Asansör bakımı yapan firmaların bakım yapabilmeleri için
gerekli belgeleri, fatura kesmeleri ve mesleki sorumluluk
sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Ancak bunlarla
ilgili bir denetleme yapılmamaktadır. Asansör montajında
marka olarak bir ürün ortaya
konduğunda bu ürünün bakımı, servisi o marka tarafından
veya ona ait servisler tarafından yapılmalıdır. Bu konuda
da yasal bir düzenleme yapılmalıdır.
Periyodik muayene kuruluşu

tarafından asansör kontrolü
yapılıp kırmızı etiket verildiğinde bu asansörlerin bakımının
yapılmaması gerekiyor. Ancak
kırmızı etiketin süresi 2 ay ve
kırmızı etiket halinde asansörü
kapatma yetkimiz bulunmadığı için bakım yapmadığımız
asansörün arızasına gitmek
zorunda kalıyoruz. Firmalara
asansörü açma-kapama yetkisi
verilmelidir ve gerekli durumlarda yetkili servis tarafından
kapatılmalıdır.

müz koşullarına uyarlanması

Son olarak asansör periyodik
muayenelerinin konutlar için
iki yılda bir ticari alanlar için
yılda bir yapılmasını tavsiye
ederiz.”

asansör firması var. Bunları tes-

gerekliliğinin altını çizdiği konuşmasında, şu ifadelere yer
verdi:
“Asansör firmalarının teknik ve
mali sorumlulukları daha ciddi
şartlara bağlanmalıdır. Yetkin
olmayıp, yönetmelikleri yerine
getiriyormuş gibi görünen (işi
kılıfına uyduran) firmalara dikkat edilmelidir. Örneğin, başka
bir firmanın HYB’sini kullanıp
periyodik bakım yapan birçok
pit edip sektörden uzaklaştırmak için bağımsız denetleme
firmaları tarafından periyodik
bakımların fatura kontrolü de
yapılmalıdır. Periyodik bakım
faturasını düzenleyen firma ile
HYB sahibinin aynı firma olduğu kontrol edilmelidir. Böylece, faturasız işlerin de önüne
geçilir; devletimiz hem vergi
toplar hem de vergi yükümlülüğünü yerine getiren firmaları
desteklemiş olur.

BURSAD Yönetim Kurulu
Üyesi Rıfat Özgür
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Vergi borcu olan, SGK primlerini ödemeyen veya montaj
yapma yetkisi olmayan firma-

BURSAD YÖNETIM
KURULU ÜYESI ÖZGÜR:
“BAĞIMSIZ DENETLEME
FIRMALARI TARAFINDAN
PERIYODIK BAKIMLARIN
FATURA KONTROLÜ
YAPILMALI”

ların Hizmet Yeterlilik Belgele-

BURSAD Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Özgür, TSE tarafından
verilen HYB şartlarının günü-

sinin olması mantıklı değildir;
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rinin iptal edilmesi ve bu firmalara bundan sonraki dönemde
de HYB verilmemesi gerekir.

MASDER Yönetim Kurulu
Başkanı Muzaffer Hızarcı
FIRMA VE BELGE
DEĞIŞTIREREK İŞE
DEVAM EDIYORLAR
MASDER Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Hızarcı, “Hukuksal olarak yaptığımız iş ticaret,
ama ticaret dışı unsurlar var;
can ve mal güvenliği ile yönetmelik ve mevzuatın getirdiği
yükümlülükleri
üyelerimize
anlatmamız ve bu çerçevede
değerlendirmeler yapmalıyız.
Bakanlık kontrolleri sonrası
kesilen cezaları kimler ödüyor,
buna bakmak lazım. Maalesef
iş ve meslek ahlakı taşıyan insanlar bu ödemeleri yaparken,
diğer vasıftakiler ise firma ve
belge değiştirerek işe devam
ediyor. Çünkü belge temini bu
kadar kolay” dedi ve ekledi:

bu sebeple, bu firmalara HYB

“Yasalara uygun çalışan firmalar, doğal olarak öne çıkmakta
zorlanıyor, haksız rekabet ortaya çıkıyor ve buna da serbest
piyasa denilip geçiliyor.

verilmemesi gerekir.”

Ayrıca derneklere saygınlık ka-

Montaj ve ağır revizyon yapma yetkisi olmayan firmaların
periyodik bakım yapma yetki-

zandırmak için bakım fiyat listesi çıkarılması çok iyi olacaktır. Aynı zamanda bu konuyla
ilgili olarak da belediyelerde
farklı uygulamalar var. Belediyeler Birliği ile de bir görüşme
yapmakta fayda vardır diye
düşünüyorum. Bakanlık A tipi
muayene kuruluşlarına bakım
fiyatı verirken uygulanmış olan
kriterlerden faydalanabiliriz”

rı bir kritere oturtmadan, fiyat
belirlemeye kalkarsak büyük
bir hata yaparız. HYB’lerin denetiminin artırılması, kontrollerin artırılması gibi kriterlerin
olması gerekir ki firmalar hizaya girsin. Öncelikle fiyatı yaparsak sonuç alamayız. Bu konuda Bakanlık bir karar çıkarsa
bile herhangi birinin itirazıyla
bu karar iptal olacaktır.

Kırıkkale As.Der. Yönetim Ku-

Muayene kuruluşları geldiği
zaman asansör firmalarını denetlemesinde baskı yapabilirsek yol alabiliriz.

malar normal yollar izlenerek

Vandalizmle ilgili çalışmaları
da Bakanlığa vermemiz lazım
ki muayene kuruluşlarının yaptığı denetimlerde sorun olmasın.”

ISO, CE, TSE giderleri, işletme

rulu Başkanı Kemal Yıldırım ise
şu bilgileri paylaştı:
“Bölgemizde yeni açılan ve
açılmakta olan firmalar var.
Bunlar, istisnalar olsa da genel olarak daha düşük fiyatlara
bakım alan ve suistimale açık
olan mesleğimizi farklı bir şekilde kullanarak para kazanma
yolu seçen firmalar. Aslında firaçıldığında belli bir maliyet ile
karşılaşıyor. Büro kirası, eleman maaşları, SGK giderleri,
için gerekli elektrik, su, telefon, yemek, araba giderleri
gibi düşünüldüğünde 30 bin
üzerine çıkan maliyeti 80-100
bakımla karşılamaya çalışmaktalar. Bunu başaramayanlar ise
farklı yollara tevessül etmek-

AKASDER Yönetim Kurulu

teler. Eleman çıkartıyorlar; ol-

Üyesi Hüsnü Gökgöz

ması gereken mühendisi, büro
elamanını

AKASDER YÖNETIM

Parasını bir ay ödeyip sonra

KURULU ÜYESI GÖKGÖZ:

personeli çıkartıyorlar. Bakan-

‘FIRMALARI KRITERE

lık bu firmaları denetlemiyor,

OTURTMADAN FIYAT

denetlese de ciddi firmaları

BELIRLEMEK HATA OLUR’
AKASDER

Yönetim

denetliyor. Küçük firmalar ka-

Kurulu

palı, ‘Gidiyoruz ama muhatap

Üyesi Hüsnü Gökgöz ise şu
açıklamalara yer verdi:
“Asansör firmaları bu şekilde
olduğu sürece, kişi gelir 150
lira faturayı keser, ama 50 lirayı
alır gider. Bunun önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Bu
belki bir kriter olabilir. Firmala-

çalıştırmıyorlar.

bulamıyoruz’

diyorlar.

Yeni

Kırıkkale As.Der. Yönetim
Kurulu Başkanı
Kemal Yıldırım

firma açılışları zorlaştırılmalı,

YILDIRIM: “ÖNLEM
ALINMAZSA BÜYÜMEYE
ÇALIŞAN FIRMALAR
ZAMANLA YOK OLACAK”

Önlem alınmazsa büyümeye

bakanlık personeli bu konuda
çalışma yapmalıdır.
çalışan firmalar, küçülmeye ve
zamanla yok olmaya başlayacak.”
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TASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik
TASFED YÖNETIM KURULU BAŞKANI YUSUF ATIK:

‘HEPIMIZIN SORUMLULUĞU’
HYB denetimlerinde belgesiz
firmalarla mücadele edilmesi
ve denetim modelinin geliştirilmesi hususunda kurulacak
komiteye TASİAD Yönetim
Kurulu Üyesi Servet Karabacak
Başkanlık edecektir. Bununla
birlikte, diğer komitelerin de
aynı şekilde çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Sektörümüzün
ve federasyonumuzun geleceği adına hep birlikte taşın
altına elimizi koymalıyız. Bu,
hepimizin sorumluluğu. Tüm
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üye derneklerimizi göreve çağırıyorum.

kuruluşlara gereken şikayetleri
ivedilikle yapmalıyız.

12 Nisan tarihindeki ASTEK
toplantısıyla ilgili Mustafa Bey
ve İbrahim Bey bizlere bilgi
verdiler. Asansör sektörünün
sorunlarını çözmek için duyarlı
davranmalı ve iş birliği içinde
olmalıyız. Taban fiyatın altında hizmet verenlerle mücadele etmemiz gerekiyor. Kendi
işimizi, kendimiz takip etmek
durumundayız. Bu konuda hassas davranmalı, ilgili kurum ve

Bugün gerçekleştirdiğimiz ve
siz dernek temsilcilerimizin iştirak ettiği bu toplantıda, gündeme getirilen konuların derneklerimiz tarafından bize yazılı
iletilmesi ile birlikte kurulan komite için tüm hızımızla çalışmalara başlanmasını talep ediyoruz. Komitenin çalışmaları için
duyarlı olunmalı ve kısa sürede
bunu sonuca ulaştırmalıyız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.

SEKTÖR HABER

YILIN TEK ASANSÖR FUARI İÇİN
GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu yıl 5’incisi düzenecek olan CNR Uluslararası Avrasya Asansör
Fuarı için geri sayım başladı. 1-4 Eylül 2021 tarihleri arasında
COVID-19 önlemleri altında kapılarını açacak olan fuar için
heyecan dolu bekleyiş sürüyor.

T

ürkiye’nin en büyük
asansör üreticileri ile
dünyanın önde gelen
üretici firmalarını aynı çatı altında buluşturacak olan 5.
CNR Uluslararası Avrasya
Asansör Fuarı, yeni normale
dönüş kriterleri kapsamında
bir dizi önlem ile kapılarını aç-
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maya hazırlanıyor. Dünya yapı
sektörünün en büyük buluşmalarından ve vazgeçilmez
tamamlayıcılarından biri olan
asansör ve yürüyen merdiven
sanayi, Avrasya’nın en büyük ticaret platformu Avrasya
Asansör Fuarı, uluslararası alım
heyetlerini bir araya getirecek.

CNR Holding kuruluşlarından
İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED)
ve Tüm Asansör Sanayici ve
İş İnsanları Derneği (TASİAD)
işbirliğiyle, T.C. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen fuar, 1-4 Eylül 2021

tarihleri arasında CNR Expo
İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.
YENI ÜRÜN VE
HIZMETLER GÖRÜCÜYE
ÇIKACAK
Sektörün geliştirdiği yeni ürün
ve hizmetlerin görücüye çıkacağı fuarda, sektörün uluslararası ticaretine büyük katkıların
sunulması hedefleniyor. 25
bin metrekarelik alanda aralarında Almanya, Hindistan ve
İtalya’dan firmaların katılacağı
fuar, dört günde yerli ve yabancı 40 binin üzerinde sektör
profesyoneline ev sahipliği yapacak.
ALMANYA VE ABD’DEN
STK VE TEDARIKÇILER
TICARET İÇIN GELECEK
Sektörün yakından takip ettiği
fuar, bu yıl bugüne kadar düzenlenmiş en geniş kapsamlı
alım heyeti organizasyonuna
da ev sahipliği yapacak. 65
ülkeden bin kişilik alım heyeti-

nin katılacağı fuara, ayrıca Almanya asansör sektörünün en
önemli STK’ları ve asansör tedarikçileri ticaret yapmak için
gelecek. ABD Ulusal Asansör
Müteahhitler Birliği’nin ziyaret edeceği fuar, Orta Doğu,
Doğu Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin
asansör, yedek parça ve teknik
hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. Fuarı ayrıca mimarlar, bina yönetim firmaları,
TOKİ ve Emlak Konut yetkilile-

rinin de ziyaret etmesi bekleniyor.
COVID-19 RİSKİNE KARŞI
BIR DIZI ÖNLEM ALINDI
Yapılan yeni aşılama kampanyasına rağmen, gerçekleştirilecek fuarda COVID-19’a karşı
bir dizi önlem alınacak. Katılımcıların sağlığı güvence altına alınarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve
Uluslararası Fuarlar Birliğinin
(UFI) belirlediği kriterler kapsamında önlemler hayata geçirilecek. Buna göre fuara giriş
ve çıkış noktaları yeniden düzenlenirken, fuar girişlerinde
vücut ısısı kontrolü yapılacak.
Havalandırma sistemlerinde
harici hava kullanılarak içerideki havanın sürekli temiz tutulması sağlanacak ve aynı anda
fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılacak. Bunların
yanı sıra fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin
HES kodu sorgulaması yapılacak.
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SEKTÖR HABER

KONUT ASANSÖRLERİNDE PERİYODİK KONTROLLERİN

2 YILDA BİR YAPILMASI GÜNDEMDE

Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından düzenlenen 2. Tesis Yönetim
Çalıştayı ve İş Zirvesi’nde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürü İlyas
Menderes Büyüklü, asansörlerde yılda bir kez yaptırılan periyodik
kontrollerin kaldırılması talebi ile CİMER’e çok sayıda dilekçe verildiğini
açıkladı. Büyüklü, gerekli risk analizi çalışmalarının yapıldığını belirterek,
konut asansörlerinde periyodik kontrollerin iki yılda bir yapılabilmesi
üzerine görüşmelerinin olduğunu bildirdi.

T

ürkiye tesis yöneticileri, Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından
düzenlenen 2. Tesis Yönetim
Çalıştayı ve İş Zirvesi’nde bir
araya geldi. Yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) önlemleri altında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen
programa birçok ilin belediye
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başkanı, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından temsilciler katıldı. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi
Genel Müdürlüğü Asansör ve
Teleferik Şube Müdürü İlyas
Menderes Büyüklü, yaptığı
konuşmada CİMER üzerinden
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilen taleplere dikkati

çekti ve bu taleplerin, yılda bir
kez yaptırılan periyodik kontrollerin yaptırılmaması noktasında yoğunlaştığını bildirdi.
Büyüklü, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
“Şimdi düşünün, bu kişinin
son model bir aracı var. Üzerine toz düşsün istemez, arıza olduğunda yetkili servise

götürür, ama iki yılda bir de periyodik muayenesine sorunsuz getirirler.
Asansör, kişilere ait bir ürün olduğu
için can ve mal kaybının hiçbir değeri
kalmıyor. Bu noktada, bu bilinci artırmamız gerekiyor.”
Büyüklü, yılda bir kez yapılan muayenelerin vatandaşı zorladığına yönelik gözlemler üzerine gerekli risk
analizi çalışmalarını yaptıklarını bildirdi ve “Ulaşmış olduğumuz seviye
nedeni ile önümüzdeki dönemlerde
konutlarda, yani yaşam alanlarınızda
iki yılda bir yapılabilmesi noktasında
kendi müzakerelerimizle ele almaya
çalışıyoruz. Umarız ki sizlerin de bu
noktadaki bezginliğini alabilecek bir
metodolojiyle bir sonraki mevzuat ile
karşınıza çıkmak isteriz.”
Büyüklü, yaşanan asansör kazalarına da dikkat çekti ve “Ülkemizde
yaşanan en fazla kazalardan birisi
de özellikle yarı otomatik mekanizmalarda durak kapısının kilitleme mekanizmasının çalışmaması. Bu nedenle,
kuyu boşluğuna atılabilecek olan bir
adımla birlikte, yaşamsal hakkımız eli-

TASFED Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Uçar

TASFED YÖNETIM
KURULU ÜYESI UÇAR:

“İKI EKOSISTEM BIRLEŞECEK”
“Yataydaki elektromekanik
taşıyıcıya araç veya otomobil, dikeydeki elektromekanik taşıyıcıya ise asansör
diyoruz” sözleriyle konuşmasına başlayan TASFED
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Uçar, 10 katlı ve
her katta 4 maliki olan binadaki bir asansörün ayda
yaklaşık 40 bin km yol yaptığına vurgu yaptı. Asansör
camiasının bir ekosistem
oluşturduğunun altını çizen Uçar, “Yerli imalatçısı,
ithalatçısı, sizinle sözleşme
yapan bakım firmaları, ilk
asansör montajını yapan
taahhüt firmaları bu ekosistemin birer parçası. Buraya
katıldığımda gördüm ki tesis
yönetimi daha büyük bir
ekosistem. Biz sizin ekosisteminizin içinde bir parçayız”
ifadelerini kullandı ve şöyle
devam etti:
“Bir yönetici olarak kendimi düşündüğümde ya da
bir tesis yönetimi firmasında kendimi düşündüğümde,

çok farklı disiplinler ile aynı
anda iletişim hâlinde olan
ve bununla ilgili bir bilgi
birikimine sahip olunması
gereken bir kitle görüyorum. Asansör, kendi içinde
bir disiplin ve sizlerin, bu
disiplinin her aşamasına
hâkim olma imkânı sınırlı.
Bu, hayatın normal akışında çok mümkün değil. Tesis
yönetim firmalarının, daha
büyük kadrolarda bu konunun uzmanlarını istihdam
etmesi gerekiyor. Bu durumda, bakım sözleşmesini
yaptığınız asansör firması
ile muhatap oluyorsunuz.
Sizin ekosisteminiz ile bizim ekosistemimizi birbirine
bağlayan, bakım faaliyetlerini devam ettiren kişi, bizim
aramızdaki iletişim köprüsü
konumunda yer alıyor. Dolayısıyla, biz köprünün öbür
ucundan sizlere doğru bilgiyi, doğru hizmeti, doğru
uygulamayı nasıl ve kimden
edineceğinizi, sorunlarınız
karşısında şartların ne ol-
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duğunu, hareket ve davranış
tarzınızın ne olması gerektiğini aktaracağız. Böylelikle iki
ekosistem birleşecek.”
Uçar, Türkiye’de kurulu hâlde yaklaşık 600 bin asansörün
olduğunu ve 2019 yılının sonuna kadar 510 bin tanesinin
muayene edildiğini hatırlatarak, “2019-2020 yılı sonunda,
tahminen tüm asansörlerin
muayenesi yapıldı. Muayene
sonucu size verilen sürenin
aşılması durumunda oluşabilecek can kaybı, kaza veya

maddi zararlar gibi olumsuzluklar söz konusu olabiliyor.
Dolayısıyla, bunun net olarak
altının çizilmesi gereklidir. O
rapor size ulaştığında verilen
sürenin sonunu beklemeden,
çok ciddi şekilde reaksiyon
göstererek, gerekli önlemlerin
alınması mecburi bir adımdır” diye konuştu.
Uçar, “Bir demlik çayla dünyanın her yerinde asansör
montajı yapabilecek teknik
kadroya sahibiz.” diyerek
sözlerini noktaladı.

KELEŞTEMUR: “KIRMIZI ETIKET ALAN
ASANSÖRLER DERHÂL KULLANIMA
KAPATILMALIDIR”
kapatacak ve 60 gün içinde
eksiklikleri gidereceksiniz.
Sarı renk ise kusurlu demektir. Kusurlu da ise 120 gün
süre vardır. Bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise
asansörün kullanıma kapatılması lazım.” diye konuştu.
Periyodik muayene sonucu
kırmızı etiket alan asansörlerin hemen kullanıma kapatılması gerektiğinin altını
çizen Kaizen Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk
Keleştemur, bu konuda bir
yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu belirterek,
“Mevzuat, kırmızı etiket almış asansörler için bina sorumlusuna 60 gün gibi bir
süre tanımamaktadır. Derhâl
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Keleştemur,
asansörlerin
yıllık bakımı için anlaşılan
firmada görevli personelin
mesleki yeterliliğinin kontrol edilmesi gerektiğini ifade
ederek, “Teknik personelde
ya mesleki yeterlilik belgesi
ya ustalık belgesi ya da teknik
liselerin elektrik elektronik
bölümlerinden mezun olması
lazım. Bu belgeler yoksa lütfen asansörlerinize müdahale
ettirmeyin” açıklamasını yaptı.

mizden uçup gidiyor. Kabin kapısız asansörlerin olmaması gerektiğini de buradan
paylamak isterim” diye konuştu.
GAYRICIDDI UYGULAMALAR
GÖRÜYORUM
Bina sorumlularının asansörün bakımını
yaptırmak ve bakım ücretini ödemekle
sorumlu olduğunu hatırlatan Büyüklü, engellilerin asansör erişimine dikkati çekti ve
ekledi:
“Bu konu çok hassas; sırf belli başlı tasarruf kaynakları oluşturacağız diye engelli
erişimine uygun olan veya binadaki tek
asansörü kapatma lüksümüz yok. Maalesef Türkiye’de, bu ülkenin başkentinde
bana ulaşan onlarca vaka var. Bina içerisinde asansörün maliyeti yüksek. Bu
giderleri azaltabilmek adına toplumu bu
kadar ilgilendiren bu husus noktasında
gayriciddi uygulamalar olduğunu görüyorum. Bu noktada sizlerin, daha dikkat
edeceği ve böyle bir durum karşısında
arkadaşlarınızı uyarabileceği gerçeğini
de dile getirmek istiyorum. Çünkü, birgün bizler de engelli olabiliriz. Yaşlandıkça zaten engelli olma sınıfına da adayız.
Çağdaş yapılarda, çağdaş mekanizmaları kullanarak hayatımızı kolaylaştırmayı
arka planda bırakmayalım.”
Büyüklü, kentleşmeyle birlikte dikey yönde erişimin en değerli parçası hâline gelen
asansörler için “Siz 50-100 katlı bir dikey

yapıya, asansör olmadığı sürece ziyarete gidebilir
misiniz? O kulenin, kültürel amaçlı etkinliklerini yerine getirebilmesi için asansöre ihtiyaç var. Asansör
olmadığı sürece, o kulenin hiçbir anlamının olmadığı düşüncesindeyim. Dolayısıyla Bakanlık olarak,
asansörün güvenli kullanımıyla ilgili birçok tedbiri
hayata geçirdik. Hatta bu hayata geçiş unsurlarıyla
birlikte yapıyı statik değil, dinamik tutarak bir sonraki günün gerekleriyle birlikte hem mevzuat hem
diğer ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
ASANSÖRLER KAYIT ALTINA ALINMALI
“Tesis yöneticileri olarak sizlerin, devlet kaydına girmiş olan asansörleri kullanma veya devletin kaydına
girmemiş olan bir asansörü kayıt alma zorunluluğunuz var. Bunu da Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde
asansörlerin tescili olarak yayımladık. Yeni asansörlerin tescili ve geçmiş tarihlerde tescil edilemeyen
asansörlerin tescili gibi, bina sorumlusu olarak hem
tesis yöneticilerine hem de gerçek kişi olarak bina
kat ve malikleri arasından seçilen bina sorumlularının, tescil edilmeyen asansör için ilgili idareye yani
bağlı bulunduğu belediyeye gerekli koşulları sağladıktan sonra başvuru yapması ve bu asansörlerin
kayıt altına alınmasını sağlamalıdır” diye konuşan
Büyüklü, asansörlerin ayda bir yaptırılması zorunlu
olan periyodik bakımlarının atlanmaması gerektiğine vurgu yaptı. Büyüklü, bakım sonrası ücretin
ödenmesi gerektiğinin altını çizerek, tesis yöneticilerin en büyük sorunu olan aidat ödemeleri hakkında, “Aidatın amacına uygun kullanabilmesi sizin
sorumluluğunuzda” ifadelerini kullandı.

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Suat Sandalcı

ÇALIŞTAYDAN ÇOK İYI
BIR SONUÇ ALACAĞIMIZA
İNANCIMIZ TAM
Programda açılış konuşmasını yapan Kentsel
Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sandalcı, 2019 yılında İstanbul’da
sivil toplum kuruluşu olarak kurulduklarını
hatırlatarak, “Aslında sadece İstanbul’da çalışmaların hayata geçirilmesi için çalışma planlarımızı yapmıştık. Kartal’da yapmış olduğumuz
toplantı sonrasında 113 tesis yönetim şirketinin
104’ünün olurunu alarak, derneğimizin kuruluşunu gerçekleştirdik” dedi. Saldancı, Ankara’da
gerçekleştirilen 1. Tesis Yönetimi Çalıştayı’na
81 ilden temsilcilerin katıldığını anımsatarak,
“Sonrasında tekrar akademisyenlerimizle toplandık. Ankara’da yapmış olduğumuz çalıştayın, İstanbul’da da yapılmasının bu sektöre fayda sağlayacağı kanaatine vardık. Bundan beş ay
önce bu toplantıyı hayata geçirmek için hedefe
kilitlendik. 2. Tesis Yönetim Çalıştayı’ndan çok
iyi bir sonuç alacağımıza inancımız tam” ifadelerine yer verdi.
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ROPÖRTAJ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI YENER:

‘KAZALARIN ÖNLENMESİ PERİYODİK
DENETİMLERLE SAĞLANABİLİR’

Yüksek katlı bina inşaatlarının artması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin
kazanımı sonucu günlük hayatın en önemli taşıyıcı unsurlarından
birisi olmayı başaran asansörlerde, güvenli seyahat son iki aydır
gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Diyarbakır ve Adana’da
meydana gelen asansör kazaları üzerine kazalarının sebebini ve ne
yapılması gerektiğini TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ile
konuştuk. Yener, “Bu kazaların önlenmesi ve asansörlerin daha güvenli
hale getirilmesi periyodik denetimlerle sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

A

sansörler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dikey
yapılaşmanın hızla artmasına
paralel olarak, yüksek katlar
arası yolcu transferi ve engelli erişiminin sağlanması amacıyla en çok ihtiyaç duyulan
ürünlerden birisi olmayı başardı. Yıllar içerisinde sağladığı
Ar-Ge ve inovasyon çalışma-
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ları ile önemli büyüme rakamlarına ulaşan yerli asansör
sanayisi, son iki ay içerisinde
medyaya yansıyan kaza haberleri ile adeta deprem etkisi
yaşadı. Asansör güvenlik sistemlerinin ön plana çıktığı bu
günlerde, can ve mal güvenliği riskini minimuma indirmek
üzere gerçekleştirilen tasarım,
üretim, montaj, bakım ve peri-

yodik kontrollerinin teknik düzeyde ve mühendislik kuralları
içerisinde gerçekleştirilmesi
sektörün ve asansör kullanıcılarının ana gündem maddesi
haline geldi. Konuyla ilgili Haber Asansörü’ne açıklamalarda bulunan TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener,
asansörlerde bakım adı altında
güvenlik donanımlarının devre

dışı bırakılması, konfor şartlarının sağlanmaması, yetkisiz
kişilerce bakım ve müdahale
çalışmaları sonucu asansör kazalarının meydana geldiğine
vurgu yaptı ve şöyle ekledi:
“Kurulumlarının, bakımlarının
ve denetimlerinin gerektiği
şekilde yapılmaması nedeni
ile yaralanmalı ve ölümlü kazalar yaşanmakta. Bu kazaların önlenmesi ve asansörlerin
daha güvenli hale getirilmesi
periyodik denetimlerle sağlanabilir.”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Yener, “Asansör denetimleri Asansör Periyodik Kontrol
Yönetmeliği çerçevesinde ilgili idareler (belediye, il özel
idare) aracılığı ile Bakanlık
tarafından yetkilendirilen A
Tipi Muayene Kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Tespit
edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar sonucunda, güvensiz ve
kusurlu olan asansörler ilgili
idareler tarafından mühürlenerek servis dışı bırakılmakta”
diye konuştu.
Güvenli, sağlıklı, çağdaş,
planlı yapı ve kentlerin oluşumunda olduğu gibi asansör sistemlerinin de bilimsel,
teknik proje ve uygulamalara
gereksinimi olduğunun altını
çizen Yener, proje aşamasından uygulamaya ve periyodik
kontrollere kadarki süreçlerde MMO dahil olmak üzere
ilgili bakanlıklara, valiliklere,
belediyelere ve kullanıcılara
önemli görev ve sorumluluklar
düştüğünü hatırlattı.

KAZALARA SEBEP OLAN UNSURLAR
 Durak kapı kilitlerinin çalışmaması,
 Asansör halatlarının kopması
sonrası güvenlik tertibatının
devreye girmemesi,
 Asansörünün sınır kesicilerinin çalışmaması sonucu kabininin kuyu dibi tamponlarına
çarpması,
 Bina inşaat aşamasında kuyuya düşme,
 Montaj aşamasında elektrik
çarpması sonucu kuyuya düşme,
 Montaj aşamasında gerekli
güvenlik önlemleri alınmadan asansörün çalıştırılması
ve kuyu üstünde kabin ile tavan arasına sıkışma,
 Durak ve kabin kapısı açık pozisyonda iken asansörün hareket etmesi ve kabin ile durak

kapısı arasında sıkışma,
 İç kapısız asansörlerde kuyu
duvarı ile kabin eşiği arasında
sıkışmalar,
 Gerekli elektriksel önlemler
alınmadan revizyon faaliyeti
yapılması sırasında elektrik
çarpması, kabinde mahsur
kalmış olan kişilerin kurtarma prosedürüne uygun kurtarma yapılmadığı için yaşanan kazalar,
 Asansörün katta durma hassasiyetinin uygun olmaması
ve durak ile kabin arasında
seviye farklılıklarından kaynaklanan tökezleyerek düşmeler,
 Tahrik grubu dişli kırılması
sonucu, güvenlik tertibatının çalışmaması neticesinde
asansörün tavana veya kuyu
dibine çarpması.
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TMMOB MAKINA
MÜHENDISLERI
ODASININ ÇALIŞMALARI
Asansörün tasarımı, imalatı,
montajı, bakımı ve periyodik
kontrolleri dahil tüm süreçlerde mühendislik hizmetlerinin
verilmesi ve bu hizmetlerin
de bu konuda özel eğitim almış, yeterliliği odalarca belgelendirilmiş mühendislerce
verilmesi gerektiğini bildiren
Yener, “Hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak mühendislerin
ihtisaslaşması ve sadece yetkin olduğu konularda hizmet
vermesi gerektiğini savunan
Odamız, 12.02.2002 tarih ve
24638 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren
‘TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis
Yetkilendirme
Yönetmeliği’
uyarınca ülke genelinde eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir. Bugüne
değin Odamızca açılan kurslar
sonucunda, Asansör Avan Proje Hazırlama konusunda 10 bin
986, Asansör Uygulama konusunda ise 6 bin 875 üyemiz belgelendirilmiştir. Ayrıca Bakanlık yetkilendirmesi neticesinde
asansör periyodik kontrolünü
gerçekleştirecek
muayene

personellerinin
belgelendirilmesine yönelik düzenlediğimiz eğitimler neticesinde 2
bin 188 kişi belgelendirilmiştir.
Yine yetkili servislerde servis
teknik sorumlusu olarak görev
yapan mühendislere yönelik
düzenlediğimiz eğitimlerde
bin 588 kişi yetkilendirilmiştir”
açıklamasını yaptı.

dirildi. Odamız, meslek alanlarımızdan birisi olan asansörler konusunda onaylanmış
kuruluş olmak için Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına yaptığı başvuru neticesinde AB
resmî sitesinde duyurularak,
2022 No’lu kimlik numarası ile
‘Onaylanmış Kuruluş’ olarak
atandı.”

MMO’nun, asansör periyodik
kontrollerini kamusal denetim
olarak gördüğünü, kâr amacı
gütmeden, minimum maliyetle ve mümkün olduğunca
yaygın olarak gerçekleştirmek
gayretinde olduğunu anımsatan Yener, şu ifadelere yer
verdi:

Asansör sektöründe yaşanan
sorunlarının tartışıldığı, çözüm
önerilerinin geliştirildiği, MMO
öncülüğünde
gerçekleşen
kongre, kurultay, sempozyum
gibi etkinlikler düzenlediklerinin altını çizen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Yener,
“Asansör alanında bilimsel,
teknik ve Ar-Ge kapsamında
sektörel ve akademik çalışmaların yanı sıra eğitim ve uygulamaya ilişkin özgün bilgi ve
deneyimlerin paylaşıldığı ortamlar yine bu etkinliklerde yaratılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Bu doğrultuda 2012 yılına
kadar EMO ve MMO tarafından kontroller ortak yapılırken, 2012 yılından itibaren ise
yapılan yönetmelik değişikliği
ile kontrollerin Akredite olmuş
A Tipi Muayene Kuruluşları
tarafından yapılması sağlandı. Odamız Asansör Kontrol
Merkezi, TS EN ISO/IEC 17020
standardına göre AB-130-M
akreditasyon numarası ile akredite oldu, akabinde asansör
periyodik kontrollerine yönelik
Bakanlık tarafından yetkilen-

İŞINI DOĞRU YAPMAYAN
FIRMALAR, YILLIK
KONTROLLERDE TESPIT
EDILIYOR
Ülke genelinde akredite olmuş ve Bakanlık tarafından ilgili idarelerle protokol yapmak
için yetkilendirilen muayene

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi, Asansör Yönetmeliği
(2014/33/AB) çerçevesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda asansörlerin uygunluk değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme işlerine devam etmektedir:
 Asansörlerin ve Asansör Güvenlik Aksamlarının AB Tip İncelemesi Modül B (Ek IV-B)
 Asansörlerin Son Muayenesi Modül F (Ek V)
 Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uy-
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gunluğu Modül G (Ek VIII)
 Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu Modül
H1 (Ek XI)

kuruluşu sayısının 37 olduğunu
anımsatan TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Yener, “Odamız,
A Tipi Muayene Kuruluşu olarak yurt genelinde ilgili idareler
ile protokol imzalayarak asansörlerin periyodik kontrollerini
yapmaktadır” diye konuştu ve
eksikleri tespit edilen ya da kullanılması sakıncalı görülen asansörlerin, eksikleri giderildikten
sonra ikinci, bazen de üçüncü
kez kontrol edilerek raporlandığının da altını çizdi. Yener, “Yıllık
kontroller, can ve mal güvenliğini sağladığı gibi işini doğru
yapmayan, uygunluk belgesi
olmayan, gerekli koşulları yerine
getirmeyen bakımcı firmaların
tespit edilmesinde de etkili olmaktadır” ifadelerine yer verdi.
ETKIN DENETIMI YAPMAK
ÜZERE GÖREV ALMAYA
HAZIRIZ
Mesleki denetiminin etkin şekilde yerine getirilebilmesi için
Bakanlığa görüş ve önerilerini
sunduklarını ve sunmaya da devam edeceklerini bildiren Yener,
şu ifadeleri kullandı:
“Bilindiği üzere asansörler,
mekanik ve elektrik aksamlardan oluşmakta, asansör proje-

leri ve uygulamaları makina ve
elektrik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca asansörler İmar Kanunu ve bağlı
İmar Yönetmelikleri kapsamında kurularak işletilmektedir. Bu
gerçeklikten hareketle, asansörlerin projelendirilmesinden
kurulumuna kadar aktif rol alan
makina ve elektrik mühendislerinin bu alanda yeterliliklerinin
belgelendirilmesi ve Odamızın faaliyet konularından olan
Asansör Avan ve Uygulama
Projeleri’nin mesleki denetimleri de son derece önem taşımaktadır.
Odalarımız, üyelerimizin eğitilmesi ve mesleki yeterliliklerinin
belgelendirilmesinin yanı sıra,
asansör projelerinin teknik esas
ve usullere uygunluğunun denetiminde etkin görev alacak bilgi
ve deneyime sahip, ülkemizdeki
en yaygın örgütlü kuruluşlardır.
Yurt ölçeğinde yüzlerce şubesi,
temsilcilikleri bulunan ve binlerce uzman üyeyi aynı anda
görevlendirme olanağına sahip
meslek kuruluşları olarak Odalarımız, meslek alanlarımızın kamu
ve toplum yararına etkin denetimini yapmak üzere görev almaya hazırdır.”

KAYIT DIŞI
ASANSÖR
KAZALARI
Asansör sektörüne yönelik kaç kazanın meydana
geldiği, bu kazaların temel
sebeplerinin ne olduğu ya
da yargı süreçlerinde yaşanan gelişmeler üzerine
hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda
oluşturulmuş
istatistiki veri bulunmuyor.
Belediyelerin İtfaiye Daire
Başkanlıklarında toplanan
veriler ise bu konuda yeterli
değil. Yaralanma ve maddi
hasarla sonuçlanan çok sayıda kaza kayıtlara geçmemektedir.

MMO Tarafından Periyodik Kontrolü Yapılan Belediye, Asansör Sayısı ve Etiketlemeler
Kontrol
Yılı

Protokol İmzalanan
Belediye Sayısı

Asansör
Sayısı

Kırmızı
Etiket

Sarı
Etiket

Mavi
Etiket

Yeşil
Etiket

2015

359

61190

25156

2478

3143

30413

2016

410

74276

24507

813

18664

30292

2017

375

84582

20766

906

27783

35127

2018

361

100507

20204

2461

41705

36137

2019

395

115920

18033

4079

58515

35293

2020

373

131272

17526

4071

75184

34491
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GÜNDEM HABER

DEĞER VE MİKTAR OLARAK
TÜM ZAMANLARIN İHRACAAT
REKORUNA İMZA ATILDI

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri
Derneği, İnşaat
Malzemeleri Sanayi
Dış Ticaret Endeksi
Mart 2021 verileri doğrultusunda,
hem değer hem de
miktar olarak tüm
zamanların ihracat
rekoru kırıldığını
bildirdi
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T

ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
(Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret
Endeksi Mart 2021 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri
ihracatında Mart ayında yeni
bir rekora imza atıldı. İhracatın
miktar olarak 5,94 milyon ton,
değer olarak 2,45 milyar dolar
seviyesine ulaştığı Mart ayında
hem değer hem de miktar olarak tüm zamanların en yüksek
aylık ihracatı gerçekleşti.
Geçtiğimiz yıl Mart ayında
başlayan salgın nedeni ile
zayıflayan dış ticaret göstergeleri 2021 yılı Mart ayında
rekor seviyelere ulaştı. Türkiye
İMSAD’dan yapılan açıklamada, söz konusu rekorun geçen
yılın Mart ayına göre değil,
tüm dönem verilerine göre
gerçekleştiği bildirildi.
ARTAN TALEBIN
YIL SONUNA KADAR
SÜRMESI BEKLENIYOR
2021 yılı Mart ayında 2,45 milyar dolar seviyesine ulaşan
ihracat, Mart ayında değer
olarak en yüksek aylık ihracat
rakamına ulaştı. 2021 yılı Mart
ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak ise 5,94
milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece, Mart ayında
miktar olarak da tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı. İnşaat malzemeleri sanayi
ihracatı pazarlardaki iyileşme
ve canlanma beklentisi ile yük-

Mart ayında en yüksek
ihracat miktar artışı
yüzde 97,5 ile ağaç
ve ahşap ürünlerinde
gerçekleşti. Metal
bazlı ürünlerin ihracatı
yüzde 33,7 ve kimyasal
bazlı ürünlerin ihracatı
yüzde 33,4 yükseldi.

sek bir performans gösterdi.
Dış pazarlarda artan talebin yıl
sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
İnşaat malzemeleri sanayisinin
ortalama yıllık ihracat birim fiyatı, Mart ayında, geçen yılın
Mart ayına göre yüzde 24,2 arttı. 2020 yılı Mart ayı ortalama
fiyatı, salgın ortamında önemli
ölçüde düşmüştü. İhracat birim fiyatı 2021 yılı Mart ayında
0,41 dolar/kg oldu. 2021 yılında bu kez emtia fiyatlarındaki
artış ihracat birim fiyatını yukarı taşıdı. Pazarlarda aşılama ve
iyileşme beklentileri ile talep
artışının sürdüğü görülüyor.
Buna bağlı olarak Mart ayında inşaat malzemelerinde son
yılların en yüksek dış ticareti
gerçekleşti. İhracatta yüksek
seviyelerin sürmesi bekleniyor.
İNŞAAT MALZEMELERI
İTHALATI 815 MILYON
DOLARA YÜKSELDI
2021 yılı Mart ayı inşaat malzemeleri ithalatı 815 milyon do-

lara yükseldi. İthalat 2018 yılı
Mart ayından bu yana en yüksek değer olarak gerçekleşti.
2021 yılı Mart ayında inşaat
malzemeleri ithalatı miktar
olarak 293 bin 770 ton oldu.
İthalat miktar olarak 2018 yılı
Mayıs ayından bu yana en yüksek rakama ulaştı. İnşaat malzemeleri sanayisi ithalat birim
fiyatı 2020 yılı Mart ayında 2,56
dolar/kg iken 2021 yılı Mart
ayında 2,78 dolar/kg’ye ulaştı.
İthalat birim fiyatları da küresel
emtia fiyatları artışlarından etkilendi.
TÜM ALT ÜRÜNLERIN
İHRACATINDA ARTIŞ
YAŞANDI
2021 yılı Mart ayında inşaat
malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla
birbirlerine benzer eğilimler
gösterdi. Değer, miktar ve
birim fiyatlar olarak ihracatta
eğilimler artış yönünde oldu.
Geçen yılın Mart ayında yaşanmaya başlanan salgın ile
ihracatta zayıflama göstergeler meydana gelmişti. Bu nedenle, bu yılın Mart ayındaki
büyümelerde geçen yıldan
gelen baz etkisi de bulunuyor.
DEMIR ÇELIK
ÜRÜNLERINDE İHRACAT
YÜKSELDI
2021 yılı Mart ayında sekiz alt
ürün grubundan yedisinin ihracat birim fiyatları 2020 yılı
Mart ayına göre yükseldi. Sadece bir ürün grubunda ihracat birim fiyatı düştü. Mart
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ayında mineral, taş ve toprak ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 23,1
arttı. Demir çelik ürünleri
ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 18,5 yükseldi. Elektrik malzemeleri ve
teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 16,9
arttı. Prefabrik yapılar ortalama ihracat birim fiyatı ise
yüzde 72,9 yükseldi. Ağaç
ve ahşap ürünleri ortalama
ihracat birim fiyatı Mart
ayında yüzde 11,1 düştü.
2021 yılı Mart ayında sekiz
alt ürün grubunun yedisinde ihracat miktar olarak geçen yılın Mart ayının
üzerinde gerçekleşti. Sadece bir alt sektörde miktar olarak gerileme yaşandı. Mart ayında en yüksek

ihracat miktar artışı yüzde
97,5 ile ağaç ve ahşap
ürünlerinde
gerçekleşti.
Metal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 33,7 ve kimyasal
bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 33,4 yükseldi. Sadece
prefabrik yapılarda ihracat
miktar olarak yüzde 21,2
gerileme gösterdi.
2021 yılının Mart ayında 8
alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak yükseldi. Değer olarak
önemli artışların gerçekleştiği Mart ayında, geçen yılın zayıf geçen Mart ayının
baz etkisi de bulunuyor.
2021 yılı Mart ayında değer
olarak en yüksek ihracat
artışı yüzde 74,5 ile ağaç
ve ahşap ürünlerinde, yüzde 54,5 ile kimyasal bazlı
ürünlerde gerçekleşti.

TÜRKIYE SANAYI
İHRACATI MART
AYINDA İVME
KAZANDI
2021 yılı Mart ayında sanayi ürünleri
ihracatı değer olarak bir önceki şubat
ayına göre yüzde 18 yükseldi. Mart ayında küresel pazarlarda aşılama ile gelen
iyimserlik ve talep artışı sanayi ihracatını
olumlu etkiledi. Türkiye toplam sanayi
ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2021
yılının Mart ayında bir önceki yılın Mart
ayına göre yüzde 18,8 arttı. Mart ayı
sanayi ihracatı miktar olarak 2013 yılı
Ağustos ayından bu yana en yüksek aylık
ihracat oldu.
Mart ayında ihracatın değer olarak ivmelenmesinin nedenlerinden biri de ihracat
birim fiyatlarındaki artışın korunması
oldu. Sanayi malı ihracatında ortalama
birim fiyatları 2021 yılı şubat ayında 1,45
dolar/kg iken, 2021 yılı Mart 1,44 dolar/
kg seviyesinde gerçekleşti. Yüksek ihracat
birim fiyatı Mart ayında korundu. İhraç
birim fiyatlarındaki artışta küresel ölçekte yaşanan emtia fiyat artışları etkili oldu.
İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2021
yılı Mart ayında bir önceki Şubat ayına
göre yüzde 17,3 yükseldi. Miktar olarak
ise 2021 yılı Mart ayında, Şubat ayına
göre yüzde 5,8 artış gerçekleşti. İnşaat
malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin
ihracat ortalama birim fiyatı 2021 yılı
Şubat ayında 2,72 dolar/kg iken 2021
yılı Mart ayında 3 dolar/kg seviyesine
yükseldi. Küresel ölçekte emtia ve sanayi
malı fiyat artışları ile Türkiye’nin sanayi
ihracat birim fiyatları da yükseliyor.
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Sanayi ihracatı Mart ayında pazarlardaki yüksek talebe bağlı olarak yüksek bir
performans gösterdi.

KAPAK KONUĞU

METROPLAST ASANSÖR GENEL MÜDÜRÜ LEVENT AKDEMİR:

‘CE BELGELI KALITESIZ ÜRÜNLER
TEHLIKE SAÇIYOR’

Daha iyisini üretmek üzere kurulu olması gereken rekabet
ortamı, zaman içerisinde haksız rekabete dönüşerek,
asansörde güvenlik problemini gündeme taşıdı. Haber
Asansörü’ne özel açıklamalarda bulunan Metroplast Asansör
Genel Müdürü Levent Akdemir, CE belgesi almayı başarmış
kalitesiz ürünlerin tehlike saçtığına vurgu yaptı ve “Yeterince
denetim ve gözetimin yapılmamasından dolayı yerli asansör
sektörü için tehlikeli bir gidiş var. Bu iş teknik insanların elinden
çıktı ve maalesef tüccarların eline düştü” ifadelerini kullandı.
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M

etroplast
Asansör Genel Müdürü
Levent
Akdemir,
Haber Asansörü’ne özel açıklamalarda bulundu. Akdemir,
Türkiye’de rekabetin yanlış anlaşıldığının altını çizdi ve düşen
ürün kalitesine dikkati çekti.
“CE belgesi almayı başarmış
kalitesiz ürünler, piyasada satılıyor ve tehlike saçıyor” diye
konuşan Akdemir, haksız fiyat
rekabeti sonucunda, asansör
sektörünün küresel firmalara
teslim olacağına vurgu yaptı. Akdemir, yeterince denetim ve gözetim yapılmadığı
ve tüccar anlayışından çıkılmadığı sürece bu sorunların
çözelemeyeceğini ifade etti.
Akdemir, 24 yıllık geçmişi olan
Metroplast’ın faaliyetlerinden,
hizmete sundukları yeni ürünlerine ve sektörün karşı karşıya kaldığı sorunlara kadar pek
çok konu hakkında bilgi ve görüşlerini bizimle paylaştı.
Ô Öncelikle bize kendinizden ve kariyer hayatınızdan
bahseder misiniz? Levent
Akdemir kimdir?
Çocukluğumdan beri tasarımlarla uğraşıyorum ve mekaniğe çok büyük ilgim var.
Severek ve isteyerek meslek
lisesinde torna tesfiye bölümü
okudum. Meslek lisesinde karşılaştığım imkanlar beni cezbetti ve daha fazlasını yapmak
için Uludağ Üniversitesinde
öğrenime devam ettim. Bugüne kadar ücretli olarak hiçbir
iş yerinde çalışmadım. Meslek

lisesinde staj yaptığım dönem
dışında maaş almadım. Henüz
üniversite ikinci sınıfta okurken, iş hayatına atıldım. Küçük
bir atölye devralarak bazı parçaların üretimini yapmaya başladım. Böylece, 21 yaşımdayken ilk firmamı kurarak faliyete
geçtim.
Ô Metroplast’ın kuruluş hikayesi nasıl gerçekleşti?
1997 yılında Metroplast’ı kurdum. 1997 yılından bu yana
da Metroplast’ın kapıları kesintisiz hizmet, kesintisiz üretim anlayışıyla asansör sektörüne her gün açıktır. 24 yıl

içinde kendimizi geliştirmeye
devam ettik, daha sınırlı şartlardan daha büyük imkanlara
ulaşmayı başardık. Türkiye’de
asansör sektöründe ilk Ar-Ge
ve inovasyon şirketini kuran
biziz. 2010 yılında Metrolift
Asansör İnovasyon ismiyle
yeni bir şirket daha kurarak, bu
çatı altında çok önemli Ar-Ge
çalışmalarına imza attık, farklı
komponentler ürettik. Özellikle Türkiye’de ve dünyada
ilk olan ürünleri ürettik. Bunlardan bazıları hız regülatörleri, teflon patenler ve asansör frenleri. Biz, dünyada ve
ülkemizde ilk olan bu ürünleri
geliştirdik, gerekli testlerden
geçirerek piyasaya sunduk. Şu
ana kadar 60’ın üzerinde patentimiz var. Yılda ortalama en
az 4-5 patent alıyoruz. Ürünlerimizi bu patentlerle korumaya çalıştık.
Ô Şirketinizi
misyonunu
açıklar mısınız?
Müşteri odaklı çalışmamız ve
istenen kaliteyi sunuyor olmamız bizim için son derece
önemlidir. Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda en iyi
ürünleri tasarlamak ve üretme
hedefiyle çıktığımız bu yolda,
tasarımlarımızın
neredeyse
tamamının müşteri talepleri
doğrultusunda ortaya çıkartılan ürünler olduğunu söyleyebilirim.
Ô Üretim tesisinizin kapasitesi nedir? Hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?
Tuzla Deri OSB 3. kısımda
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2017 yılından beri hizmet veriyoruz. 60 personelimizle beraber 10 bin 300 metrekare kapalı alan, 2 bin metrekare de
açık alanı olan fabrikamızda
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tesisimizde dişlisiz asansör motoru, asansör kumanda
panosu, asansör güvenlik sistemleri, hız regülatörü, frenler,
hidrolik-kauçuk ve poliüretan
tamponlar ile birlikte 120 civarında asansör komponenti
üretiyoruz.
Ô Son dönemde Ar-Ge’sini
yaptığınız yeni bir ürün var
mı? Son dönem faaliyetleriniz nelerdir?
Son dönemlerde yaptığımız
en önemli çalışma senkron
motorlardı. Son bir yıl içerisinde 3 tip poliüretan tampon
ürettik, farklı kilogramlarda 2
tip senkron motor ürettik, şu
anda da 4 metre/saniye hıza
kadar yüksek hız pateni üzerinde çalışmalarımız mevcut.
10 MILYON TL’LIK AR-GE
Ô Kullanıcıların hizmetine
sunduğunuz dişlisiz asansör motorunun Ar-Ge sürecinden ve maliyetinden söz
eder misiniz?
Dişlisiz makine üzerinde yaklaşık 7 yıl Ar-Ge yaptık. Malzeme, makine, ekipman, Ar-Ge,
kalıp, aparat, model olmak
üzere yatırımlarımız gerçekleşti ve en az 10 milyon TL’lik
bir yatırım yaptık. Bu süreçte
Avrupa ve yakın coğrafyada
üretilen motorlar üzerinde incelemelerimiz oldu. Makina
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dairesiz asansörlerde kullanılması sebebiyle montajı yapıldıktan sonra ürünün problemsiz olması gerekiyor. Geri
dönüşü sıkıntılı bir ürün. Dolayısıyla bunun üzerinde titizlikle
çalıştık. En az 10 yıl çalışacak
bir motor ürettik. Son 4-5 yıldır
bu işe niyetlenen 10 civarında
firma oldu ama şu an bunu
üretebilen 4-5 firma kaldı. Onlardan birisi de biziz.
Ô Hedeflediğiniz satış rakamları nedir?
Bu yıl sonuna kadar ayda 250
makineye, 2022 yılında da
ayda bin makineye kadar üretimini ve satışını yapmayı planlıyoruz. Ürünümüzü dünyayla
buluşturmak için çalışıyoruz.
Ô En çok hangi ülkelere ih-

racat yapıyorsunuz?
Ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna,
İtalya ve Azerbaycan, Dağıstan gibi Türki Cumhuriyetlere
yapıyoruz.
Ô İhracat ağınızı çeşitlendirmek için geliştirdiğiniz bir
strateji var mı?
Bünyemizde görevli bir ihracat
ekibimiz var. Pandemi sebebiyle daha çok dijital teknolojiyi kullanarak çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
Ô COVID-19 süreci Metroplast’ın faaliyetlerini nasıl etkiledi?
Biz 2020 yılında pandemi öncesi dönemde ihracat atağı
yapmıştık. Bu atakla iç piyasadaki daralmayı tolere etmeyi
başardık. 2020 yılı ciromuz,
bir önceki yıla oranla yüzde

BATIYA YÖNELMEMIZ
LAZIM

30 oranda arttı. 2021’in ilk beş
ayında piyasadaki daralmayı biraz hissetmeye başladık,
ama bu bizim için büyük bir
daralma değildi. Şimdilerde
yeniden bir hareketlenme söz
konusu. Bu yılı da iyi bir yıl olarak kapatacağımızı düşünüyorum.
Pandemi döneminde fabrikamızdaki çalışmaları kademeli
olarak gerçekleştirdik. Çalışma
saatlerimizi sınırlayarak, herkesi kendi aracıyla işe gelmeye
davet ettik ve yakıt giderlerini
karşıladık. Yemekhanemizde
15’er kişilik ve 15’er dakikalık zaman dilimlerinde yemek
yenmesini sağladık. Kafeteryalarımızı kapatarak bulaşın önüne geçmeye çalıştık.

Ô Türkiye’yi imalat sanayisi
noktasında nasıl değerlendirirsiniz?
Birim maliyetler açısından
baktığımız zaman Türkiye çok
avantajlı. Türkiye’de enerji
maliyetleri bize çok yüksek
gelmesine rağmen, Avrupa ile
kıyasladığımızda daha düşük.
İşçilik maliyetleri neredeyse
beşte biri oranında. Teknoloji
olarak da her teknolojiye sahipseniz Avrupa ile çok daha
rekabetçi hale gelebiliyorsunuz. Ben Türkiye’nin imalat
sanayi olarak geleceğini iyi
görüyorum. Ancak Avrupalı
firmalardan ülke olarak sanayinin desteklenme modeli
hakkında öğrenmemiz gereken unsurlar var. Avrupa’da
sanayinin bugünlere nasıl geldiğinin araştırılması gerekiyor.
Avrupa’da iş kültürü, iş ahlakı
çok farklı. Bizim de biraz batıya yönelmemiz lazım.
ÜLKEME YATIRIM
YAPIYORUM
Ô Yerli yatırımcının güçlenmesi için önerileriniz nelerdir?
Türk sanayisinin kendini yenilemesi, makine teçhizat alt
yapısını güncellemesi ve yeni
teknolojilere açık olması lazım. Ar-Ge ve Ür-Ge’ye son
derece önem vermesi lazım.
Türkiye’nin sanayi geleceği
olduğuna inanıyorum. Kendi
adıma ben yatırım yapmaya
devam ediyorum. İnsanlar yurt

dışına para kaçırırken benim
yurt dışında bir liram yok. Kimileri paralarını yurt dışına kaçırırken, ben bu ülkeye yatırım
yapıyorum. Ben hala gelecek
yıllara yatırım yapıyorum.
Ô Yeni
yatırımlarınızdan
bahseder misiniz?
Senkron motoru daha seri
üretebilmek için onun bazı
ekipmanlara ihtiyacımız var.
Bunların tedariğine başladık.
Önümüzdeki aylarda üretim
alt yapımızı güçlendirmiş olacağız.
Ô Yatırım yaparken nasıl bir
strateji izliyorsunuz?
Her zaman özsermayesini
muhafaza etmiş bir firmayız.
Yoğun kredilere boğulmadık,
kredi kullandık ama her zaman
ölçümüzü bildik. 2020 yılı başlarında tüm alımlarımızı nakite
çevirdik. Onun da avantajlarını
yaşıyoruz.
Ô Yurt içi yurt dışı satış hedefleriniz nelerdir?
Üretim kapasitemizin en az
yüzde 50’sini ihracat yapma
hedefimiz var. Bu hedefimize 2020 yılında çok yaklaştık.
2021 yılında hedeflediğimiz
oranlara ulaşacağımıza inanıyorum.
Ô Canlı destek hattının işletmenize ne gibi katkıları
oldu?
Yaklaşık 2,5 yıldır canlı destek
hattını kullanıyoruz ve bu sayede çok iyi müşteri ilişkileri
geliştirdik. Çok faydasını gördüğümüzü söylemeliyim. Ver-
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Türkiye’de asansörün
kalitesi hızla düşünüyor. Bu
konuda gerekli önlemler
alınmazsa, sektör çok büyük
sıkıntılara gebe olacak.
Ancak, piyasa gözetimi ve
denetimi sistemi iyi işlerse
bunun önüne geçebileceğini
düşünüyorum.
diğimiz hizmet ile aynı zamanda da teknik servis ağımızla
bize duyulan güveni geliştirdik. Canlı satış hattımız ve teknik servisimiz beraber hareket
etti, müşteri sorunlarını yakından izleyerek çözüme ulaştırdılar. Bu da bize çok olumlu
yansıdı. Amerika, Kanada, Çin,
Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerle görüşmelerimiz oluyor ve
yeni pazarlarda yer alıyoruz.
Ô Markanızı gelecek 10 yılda nerede görüyorsunuz?
Metroplast olarak 1997 yılından beri tescilli bir markayız.
Yakın coğrafyamızda ürünlerimiz ve markamız tanınıyor.
Bunu daha yaygın bir hale getirmeye ve üretim kapasitemizi
artırmaya çalışıyoruz. Yurt dışı
fuarlar ile ya da müşteri temaslarıyla yurt dışındaki pazar
payını artırıp ülkemize döviz
kazandırmak istiyoruz. Yakın
dönemdeki en büyük hedefimiz bu.
PARA KAZANMADAN İŞ
YAPMASINLAR
Ô Sektöre yeni girecek fir-
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malara ne gibi önerileriniz
olur?
Evet yeni firmalar açılıyor, yeni
gireceklere benim önerim kaliteden ödün vermemeleri ve
gereksiz fiyat rekabetine girmemeleri. Para kazanmadan
iş yapmasınlar. Ben hayatım
boyunca para kazanmadan
iş yapmadım. Kimseyle fiyat
rekabetine girmedim. Birisini
batırayım, pazardan sileyim
diye uğraşmadım. Ben herkesin rızkının Allah tarafından verildiğini düşünen bir insanım.
Dolayısıyla birini batırmak, yok
etmek gibi bir niyetim olmadı
asla da olmayacak.
ASANSÖRÜN KALITESI
HIZLA DÜŞÜYOR
Ô Asansör sektöründe yaşanan haksız rekabetin önlenebilmesi için ne gibi önlemler
alınmalı? Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Türkiye’de rekabet çok yanlış
anlaşılıyor. Bakanlık tarafından
asansör stratejik ürün olarak
ilan edildi ve bu çok önemli bir
adımdı. Ancak, bugün bunun
bir değeri kalmadı. Haksız re-

kabet ortamıyla asansörlerimiz
her gün daha fazla kalitesizleşiyor. Yeterince denetim ve
gözetimin yapılmamasından
dolayı yerli asansör sektörü
için tehlikeli bir gidiş var. Bu iş
teknik insanların elinden çıktı
ve maalesef tüccarların eline
düştü. Tüccarlar da bunu basit
bir alım satım malzemesi olarak düşünüyor. Teknik detaylarıyla, kalitesiyle ilgilenmiyor,
yalnızca yaptığı kara bakıyor.
Dolayısıyla Türkiye’de asansörün kalitesi hızla düşünüyor.
Bu konuda gerekli önlemler
alınmazsa, sektör çok büyük
sıkıntılara gebe olacak. Ancak,
piyasa gözetimi ve denetimi
sistemi iyi işlerse bunun önüne
geçebileceğini düşünüyorum.
CE belgesi almayı başarmış
kalitesiz ürünler, piyasada satılıyor ve tehlike saçıyor. Kabinde kullanılan bir ayna kalitesiz
olabilir. Kalitesizse sizi güzel
göstermez belki, ama bir güvenlik komponenti kalitesiz ise
asansör düştüğü zaman hayatınızı kaybedersiniz. Aynadan
hayatınızı kaybetmezsiniz ama

asansör

düşerse

hayatınızı

Bursa’da Ticaret ve

Sana-

kaybeder veya yaralanırsınız.

yi Odası bir test laboratuvarı

Üreticiler hala yaptığı işin so-

kurdu.

rumluluğunun ve tehlikesinin

ürünler burada test ediliyor.

farkında değil. Yasalar da bu

Bizim ürünlerimiz de burada

kazalara sebep olan insanlara

test edildi. Sanayi İl Müdürlü-

önemli yaptırımlar getirmedi-

ğü tarafından ürünlerimiz alın-

ği için bu sorunun önüne ge-

dı, mühürlendi ve o mühürle

çemiyoruz.

birlikte giden kolilerin testleri

KÜRESEL MARKALARA
TALEP ARTIYOR

Piyasadan

toplanan

yapıldı. Ancak piyasa 15-20 kadar daha firma var. Onlar da bu
süreçten geçecekler. Hangileri

Böyle devam ederse, küre-

bu testten geçecek hangileri

sel oyuncuların zaman içinde

geçmeyecek belli olacak. Bu

güç kazanacağını ve pazar-

işe çok önem verilmeli. Asan-

daki paylarının büyüteceğini

sör güvenlik komponentleri

düşünüyorum. Çünkü küresel

test sürecinin mercek altında

oyuncular belli standartları ve

tutulması lazım.

kaliteyi her zaman muhafaza

Ô TASFED ile ilişkilerinizi
nasıl değerlendiriyorsunuz?

ediyorlar ama bizde haksız
rekabet olduğu için yerli asan-

TASFED’in kuruluşunda benim

sörler büyük ihalelerde tercih

çok emeğim var. TASFED’in

edilmiyor. Büyük ölçekli firma-

isim babası benim. TASFED’in

lar risk almamak için küresel

tüzüğünü yazan çalışma gru-

markalara yöneliyor.

bunda aktif olarak görev al-

dım. Antalya’da Metroplast
Asansör, Merih Asansör ve
Has Asansör’ün destekleriyle gerçekleştirdiğimiz Ulusal
Asansör Konferansı’nın sonuç
bildirgesinde, derneklerin bir
araya gelerek federasyon kurması kararını aldık ve çalışmalarına başladık. Federasyonumuz, şu an bakanlığın kapısını
çaldığı anda tüm kapılar açılıyor. Bakan ile görüşmeler çok
rahat sağlanabiliyor ve bu çok
güzel bir şey. Dolayısıyla, şimdi sektörü temsil eden önemli
bir kurum var. Sektörün sorunlarını iletebiliyor ya da sektör
içinde organizasyonları ve
duyuruları yapabiliyor. Sektör
üst kuruluşunun olduğunun
farkında. Bunlar sektör için
önemli adımlar ve daha fazlası için de çalışmalar yapılıyor.
Sektör olarak, Federasyonun
da katkısıyla güzel günler göreceğimize inanıyorum.
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YENİ ÜRÜN

METROPLAST KIMDIR?
1994 yılında, İstanbul Pendik’te üretime başlayan Metroplast Asansör, ürün yelpazesinin genişliği, yüksek kalitesi ve müşteri odaklı çalışmaları ile bugün 12 bin metrekarelik modern üretim
tesisiyle asansör güvenlik kompanentleri ve yedek parçaları üretmektedir.
DIŞ PAZARDA METROPLAST
ISO 9001:2008, CE, EAC, gibi, ulusal ve uluslararası birçok kalite belgesine sahip olan Metroplast Asansör, yüksek kalite standartlarındaki ürünlerini 43’ten fazla ülkeye ihraç etmektedir.
ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLERI NELERDIR?
Asansör güvenliğinde en önemli yere sahip olan asansör freni, hız regülatörü ve tampon üretimi yapılmaktadır.
METROPLAST’TA YENI NE VAR?
Dişlisiz Asansör Motoru (Senkron Gearless)
Metroplast Asansör’ün 2019 Avrasya Asansör Fuarında tanıtımını yaptığı dişlisiz motor grubunun
uzun süren Ar-Ge ve test çalışmaları neticesinde seri üretim ve satışı başladı.
Motorun Öne Çıkan Özellikleri
• Yüksek Konfor
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•

Sessiz Çalışma

•

Yüksek Enerji Verimliliği

•

Özgün Tasarım

•

Yüksek Güç ve Tork
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MRL RAY TİPİ REGÜLATÖR
• Raya bağlanma özelliğine sahip olduğundan dolayı sehpa gerektirmez ve kolay montaj imkanı sağlar.
•

Çift yönde hız kontrolü sağlamaktadır.

•

Sessiz çalışmaktadır.

MALİ PERSPEKTİF

2020’DE TÜRKIYE’NIN TOPLAM
İHRACATI DÜŞERKEN ASANSÖR
SEKTÖRÜ İHRACATINI YÜZDE 7 ARTIRDI

Mehmet Öner
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı
Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com

Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde
6 azaldığı 2020 gibi sıkıntılı bir
yılda asansör sektörünün ihracatını
yüzde 7 oranında artırması önemli
ve alkışlanması gereken bir başarıdır.
Bu başarının kutlanması ve başarıda
emeği geçen herkesin ayrı ayrı tebrik
edilmesi gerekiyor.

2

020 hem Türkiye için hem dünyanın
geri kalanı için kabus gibi bir yıl oldu.
Yılın nerdeyse tamamı koronavirüs etkisinde geçti. Koronavirüs bir yandan hayatı
çekilmez şekilde zorlaştırdı; diğer yandan alınan önlemler, kısıtlamalar, yasaklar sebebiyle
üretim, ihracat rakamları alt üst oldu. Ülkemizin önemli döviz gelir kalemi olan dış turizm
nerdeyse tamamen durdu. Tüm bu olumsuz
koşullar beraberinde ekonomik büyümeyi de
etkiledi. IMF’nin raporlarına göre dünya ekonomisi 2020 yılında yüzde 3,3 küçüldü. Türkiye ekonomisi ise, 2020 yılında dünyanın diğer
kesiminden pozitif ayrışarak yüzde 1,8 oranında büyüdü.
2020 YILI TÜRKIYE’NIN TOPLAM
İHRACATI 2019 YILINA GÖRE
YÜZDE 6 AZALDI

Büyüme oranında dünyanın diğer kesiminden
pozitif ayrışan ülkemizin 2020 yılı toplam ihracatı 2019 yılına göre yüzde 6 oranında düşmüş
durumda.
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Asansör Sektörü İhracat
Tutarı
(Dolar)

Türkiye’nin İhracat Tutarı
Dolar

İhracatın Bir
Önceki Yıla Göre
Artış Yüzdesi

2015

150.982.113.766

2016

149.246.999.263

-0,01

2017

164.494.619.316

0,10

2018

177.168.756.288

0,08

2019

180.832.721.702

0,02

2020
169.650.994.160
Kaynak: TUİK

-0,06

Türkiye’nin toplam ihracatı 2019 yılında 180.832.721.702 dolar
iken 2020 yılında yüzde 6 oranında azalarak 169.650.994.160 dolar olarak gerçekleşti.
2020 YILI ASANSÖR SEKTÖRÜ İHRACATI 2019 YILINA
GÖRE YÜZDE 7 ARTTI

İhracatın
Bir Önceki
Yıla Göre
Artış Yüzdesi

2015

125.727.696

2016

132.164.351

0,05

2017

159.867.006

0,21

2018

185.185.036

0,16

2019

229.460.456

0,24

2020
245.516.463
Kaynak: TUİK

0,07

Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 6 azaldığı 2020
gibi sıkıntılı bir yılda asansör
sektörünün ihracatını yüzde 7
oranında artırması önemli ve
alkışlanması gereken bir başarıdır. Bu başarının kutlanması
ve başarıda emeği geçen herkesin ayrı ayrı tebrik edilmesi
gerekiyor.
Hatırlarsanız, Haber Asansörü
Dergisi Mayıs-Haziran 2020 sayısı “Korona Sonrası Ekonomi
Nasıl Olacak” başlıklı yazımızda koronavirüs salgınının dünya ekonomisinde küçülmeye
yol açacağından; ancak Türkiye’nin ekonomik durumunun
farklı olması sebebiyle sonuçların farklı ortaya çıkabileceğini ve sebeplerini şöyle belirtmiştik.
“Bunun yanında ülkemiz ürünlerine ilişkin dış talepte de birden çok sebeple artış bekliyorum.
•

Salgın sırasında dünyanın
peşinden koştuğu solu-
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num cihazının hızla geliştirilip imalatına başlanarak
teknik kabiliyetinin gösterilmesi,
•

•

•

Aynı döneme denk gelen
Türkiye’de geliştirilen ve
üretilen İHA ve SİHA’ların
başarısı ile Türkiye’nin teknik kabiliyetinin tesadüf
olmadığı,
Tıbbi maske, koruyucu tulum gibi sağlık sarf malzemelerinin hızla üretimi ve
dünya için tedarikçi olunması,
Sağlık sisteminin hızlı ve
akıllıca kararlarla yönetilerek, başarılı bir salgın
yönetim performansı ile
Türkiye’nin yönetim kabiliyetinin dünya gündemine
taşınmış olması,

ülkemizi üretim, tedarik, yönetim, sağlık hizmeti sunumu
konusunda güçlü bir şekilde
tekrar dünyanın gündemine
taşımıştır. Ülkelerin bir bütün
olarak kabiliyetleri konusundaki algı, dış ticarette çok önem
arz ediyor. Şu anda yakaladığımız kalite, teknik beceri ve
kabiliyet algısı, mal ve hizmet
ihracat rakamlarımıza olumlu
olarak yansıyacak görünüyor.
Salgının Çin’den başlaması,
Çin’in salgına ilişkin gerçekleri uzun süre dünyadan gizlemesi, maske gibi sağlık sarf
malzemelerindeki kalitesiz ve
enfekte ürünleri dünyaya satmaya çalışması Çin’in ticari
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itibarını bu dönemde zedeledi. Ticari amaçlı ziyaretlerin
yapılamaması ve uzun süre insanların Çin’e gitmek istememe düşüncesi Çin’in ihracatını
mutlaka etkileyecek. Alternatif
tedarikçi olma konusundaki
bu tarihi fırsatın iyi değerlendirilmesi gerekiyor.”
Asansör sektörü koronavirüs
döneminde yukarıda bahsettiğimiz bu avantajları ve fırsatları çok doğru bir şekilde kullanarak 2020 gibi zor bir yılda
ihracatını yüzde 7 oranında
artırarak rüştünü ispatlamıştır.
ASANSÖR İHRACATI
İTHALATINI GEÇMIŞ VE
SEKTÖR DIŞ TICARET
FAZLASI VERIR DURUMA
GELMIŞTIR
Asansör sektörü yıllık ihracat
ithalat tutarları grafiği ve devamındaki veri tablosunda
görüleceği üzere, 2018 yılında
asansör ve asansör aksam parça ihracatı ithalatını geçmiştir.
2019 ve 2020 yıllarında ihracat tutarı ithalatın iki katından

fazla hale geldi. Bu durum
hem ülkemiz, hem sektör açısından önemli ve gurur verici.
İthalat rakamları 2016 yılından
itibaren, inşaat sektöründeki
durgunluk sebebiyle, hızla düşerken, ihracat rakamları son
altı yıldır kesintisiz artmakta.
Asansör sektörü yurt içi pazardaki daralmayı ihracat ile
aşmaya çalışıyor ve bunu başarmış da görünüyor.
2015 yılında 119 milyon dolarlık sektörel dış ticaret açığı
veren, yani sektörel ithalatı ihracatından fazla olan asansör
sektörü, son üç yıldır sektörel
dış ticaret fazlası vermektedir.
2020 yılında bu fazlalık 133
milyon dolara çıkmıştır. Bu da
takdir edilmesi gereken ayrı
bir başarıdır. Asansör sektörü,
net döviz kazandıran bir sektördür ve kazandırdığı döviz
tutarını her yıl artırarak yoluna
devam etmektedir.
İhracat, yurt içi satışla karşılaştırıldığında zor bir para
kazanma yolu. Uzun zaman
gerektiriyor, yeni pazarları ve

Asansör Sektörü İhracatı
(Dolar)

Asansör Sektörü İthalatı
(Dolar)

2015

125.727.696

245.608.568

-119.880.872

2016

132.164.351

288.912.192

-156.747.841

2017

159.867.006

224.667.741

-64.800.735

2018

185.185.036

164.847.342

20.337.694

2019

229.460.456

98.641.656

130.818.800

112.446.992

133.069.471

2020
245.516.463
Kaynak: TUİK

Dış Ticaret
Dengesi

kültürleri öğrenmeyi zorunlu kılıyor. Hele başlangıcı çok
daha sıkıntılı. Globalleşip adeta global bir köye dönen dünya ekonomisinde dış pazarlara
açılmak hem iç pazarın 100
katı büyüklükte muazzam bir
pazar büyüklüğüne hitap etmek anlamına geliyor; hem de
dünya pazarının çetin rekabet
şartlarında kalite ve fiyat ile
yer edinmeye çabalamak, yurt
içi pazarımıza girecek yabancı
firmalara karşı da dünya şartlarında hazır olmamızı sağlıyor.
Bir taraftan dünya pazarına saldırmak için daha kaliteli, daha
güçlü olurken; diğer taraftan
yeni kazandığımız yetenek ve
güçle iç pazarımızı korumak
daha kolay hale geliyor. Asansör sektörü ihracat yoluyla büyümek, ihracat yoluyla kalitesini artırmak ve ihracat yoluyla
artırdığı kalitesi ile iç pazarda
dünya devi rakiplerine karşı
rekabet gücünü artırmak stratejisini anlamış ve başarıyla uyguluyor görünüyor.
İHRACATIMIZIN KILO
BAŞINA FIYATINI
ARTIRMAMIZ GEREKIYOR
İhracat rakamları değerlendirilirken, toplam ihracat rakamının yanında kullanılan değerlendirme kriterlerinden biri
de kilo başına ihracat fiyatıdır.
Eğer kilo başına ihracat fiyatınız azalarak ihracat yapabiliyorsanız, aslında sadece fiyat
kırarak, fiyat avantajı ile ihracat
yapıyorsunuz demektir. Böyle
bir yol ilerleyen yıllarda ucuza

KG Başına Fiyat
(Dolar)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

İhracat

3,33

3,47

3,11

2,98

2,69

2,49

İthalat

4,53

4,62

4,27

3,88

3,44

3,78

mal satmak için çok çalışmak
anlamına geliyor.
İhracat ve ithalat kilo fiyatlarımıza baktığımızda enteresan
bir durumla karşı karşıyayız.
Kilo başına ihracat fiyatımız
düşüyor ve ithalatın kilo başına fiyatından daha düşük. Ancak 2020 yılı hariç kilo başına
ithalat fiyatları da düşme eğiliminde.
İthal edilen asansör ve asansör
aksam parçaları dünya markalarının ürünleri olduğu için, ihracat kilo fiyatımızın ithalat kilo
fiyatından düşük olması gayet
normal. İhracat kilo fiyatımızı,
zamanla kalite algısı ve marka
oluşturarak artırma imkanı ve
potansiyelimiz var.
Kilo başına ihracat fiyatımızın
düşmesi, kilo başına ithalat fiyatı ile birlikte değerlendirildiğinde alarm zillerinin çalmasını gerektirecek seviyede değil.

Yukarıdaki grafiğe baktığımızda kilo başına ithalat ve ihracat fiyatları paralel biçimde
düşüyor. Bunun anlamı sektördeki hem yurt içi, hem yurt dışı
fiyatlar düşüyor. Türk asansör
sektörü, dünya asansör sektöründeki bu fiyat düşüşünden
aynı oranda etkileniyor. 2020
yılında ithalat kilo başına fiyatlar küçük bir oranda artmış
görünüyor.
Orta ve uzun vadede kilo
başına ihracat fiyatımızı yükseltmemiz şart. Bunun yolu
da ihraç ettiğimiz asansör ve
asansör aksamalarının kalitesini, teknolojisini yükseltmek ve
global bir marka olarak satış
yapmaktan geçiyor.
EN ÇOK İHRACAT
YAPTIĞIMIZ 20 ÜLKE
2020 yılında en çok ihracat
yaptığımız ülkelere bakmakta
fayda var.
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İhracatımızın yüzde 74’ünü 20
ülkeye yapıyoruz. İhracat yaptığımız toplam ülke sayısı 134.

yaşanacak olumsuzluklar toplam satışlarımızı en az etkileyecektir.

Ne kadar çok ülkeye ihracat
yapabilirsek ve ülkelere yaptığımız ihracat bir iki ülkeye
yoğunlaşmaz ise dış ticarette
o kadar az risk altındayız demektir. Bunu başarabilirsek,
bir veya iki ülke piyasasında

Toplam ithalatımızın yüzde
64’ünü Çin’den yapıyoruz. Bu
günlerdeki Çin piyasasında
koronavirüs kaynaklı yaşanan
tedarik sıkıntısını, yerli üreticiler olarak hem ülkemiz hem
de ihracat yaptığımız diğer

Ülke

Toplam İhracat
İçindeki Payı
%

1

Cezayir

31.271.112

0,13

2

Rusya Federasyonu

17.830.842

0,07

3

Ukrayna

15.951.199

0,06

4

Irak

14.750.904

0,06

5

Suudi Arabistan

13.013.084

0,05

6

Azerbaycan

12.561.480

0,05

7

İsrail

10.344.854

0,04

8

Mısır

10.320.069

0,04

9

Gürcistan

9.069.556

0,04

10

İran

5.889.306

0,02

11

Fas

5.294.543

0,02

12

Özbekistan

4.479.128

0,02

13

ABD

4.319.725

0,02

14

Bulgaristan

4.242.493

0,02

15

Libya

4.006.334

0,02

16

BAE

3.896.029

0,02

17

Fransa

3.843.385

0,02

18

Kosova

3.470.622

0,01

19

İstanbul Endüstri ve 3.453.767
Tic.Serb.Böl.

0,01

20

Polonya

3.240.633

0,01

İlk 20 Ülke Toplamı

181.249.065

0,74

Toplam 2020 İhracatı

245.516.463

Kaynak: TUİK
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İhracat Tutarı
(Dolar)
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ülkeler için çözmemiz ve pazar payımızı artırmamız mümkün. 2020 yılındaki ihracat
artışımızın bir kısmı bu fırsatı
iyi değerlendirmemizden kaynaklanıyor. Yakaladığımız bu
avantajı kaybetmememiz gerekiyor.
En çok ihracat yaptığımız 20
ülkeye baktığımızda, bu ülkelerin komşu ve yakın çevre ülkelerden oluştuğunu görüyoruz. Sanki uçağa atlayıp, biraz
daha uzak mesafedeki ülkelerin pazarlarını da gözden geçirmemiz gerekiyor gibi.
İhracatta yakaladığımız bu ivmeyi sektör olarak kaybetmemeliyiz. Yurt içi piyasa tekrar
hareketlense bile ihracat şirketimizin temel önceliklerinden olmalı. Hatta “Bu şirketin
3 yıllık hedefi satışlarının en az
yarısının ihracat olmasıdır.” yazarak satış, pazarlama ve ilgili
tüm birimlerinin duvarlarına
asmalıyız ki kimse hedefimizi
unutmasın. İhracat, satış bedelinin peşin veya peşine yakın olması sebebiyle, yurt içi
piyasada vadeli çeklerle uğraşmaktan ve batan şirketler
sebebiyle alacaklarımızı tahsil
edememe riskinden bizi uzak
tutacaktır.
Son söz olarak, tekstil ihracatçılarının düştüğü hataya
düşmemeliyiz. Tekstil ihracatçıları, sektörün hareketli olduğu günlerde, ihracat fiyatında
birbirleri ile girdikleri rekabet
sonucu ihraç fiyatlarını inanılmaz düşürdüler. Sonuç: çoğu
iflas etti veya karın tokluğuna
ihracat yapmak zorunda kaldı.

SESSİZ ESTETİK
ESNEK SAĞLAM

KALiTELi GÜVENLİ

GRAFASANSÖR

KAUÇUK
ÜRÜNLER

PLASTİK
ÜRÜNLER

OTOMATİK KAPI
ÜRÜNLERİ

İvedik OSB Mah. 1463. Cad. No:5
Yenimahalle/Ankara
0 (312) 379 11 44
info@grafasansor.com
grafasansor.com

SEKTÖR HABER

ÇELİKRAY’DAN YÜKSEK HIZLI VE YÜKSEK KATLI
ASANSÖRLER İÇİN KILAVUZ RAY ÜRETİMİ

125X82X16 (B) %100 YERLİ
Çelikray, yüzde 100 yerli imal edilen yüksek kat ve
yüksek hızlı asansörler için asansör kılavuz raylarını
sektöre kazandırdı. “Sen kullan, torunun da kullansın”
sloganıyla hizmete aldıkları yeni kılavuz rayları
hakkında açıklama yapan Çelikray yönetiminden
Yunus Emre Paşalak, “30 yılı aşan üretimimiz boyunca
sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi ülkemizde ve
yurt dışında bütün müşterilerimizle paylaşmanın
heyecanını duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ç

elikray, yüzde 100 yerli
ve milli üretimle, asansör
sektörüne yeni bir ürün
daha kazandırdı. Yüksek kat
ve yüksek hızlı asansörler için
125x82x16 (B) asansör kılavuz
raylarını hizmete sunan Çelikray yönetiminden Yunus Emre
Paşalak, şu değerlendirmelerde bulundu:
“30 yılı aşan üretimi boyunca
sahip olduğu bilgi ve tecrübesini ülkemizde ve yurt dışında
bütün müşterileriyle paylamanın heyecanını duyuyoruz”
Paşalak, “Çelikray, kurulduğu
ilk günden itibaren kalite ve
müşteri memnuniyetine verdiği
önem, aynı zamanda da yatırım
stratejileri ve ekonomik fiyatları
başta olmak üzere, sektörümüzde tüm firmalar tarafından
örnek alınan bir noktadadır.
Zoru başarma azmimiz, müşteriye verdiğimiz önemle birlikte
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kısa zamanda büyük mesafeler katetmemize neden oldu.
Şirketimiz daima kalite, daima
hizmet, daima uygun fiyat istikrarı ve temin süresinde teslim gibi dürüstlük ilkesi başta
olmak üzere asla bu ilkelerinden vazgeçmemiştir” ifadelerini kullandı. Türkiye’de birinci
olduklarını bildiren Paşalak,
“‘Dünya sıralamasını zorluyoruz’ sloganıyla yeni yatırımlarla
daha kaliteli ve ekonomik bir
ürün sunmaya devam ediyoruz.
2019 yılında sektörümüzün yüz
akı olarak ISO 500 sıralamasında ilk bin firma arasında olmayı
başardık. Bu yılki hedefimiz ilk
500 içerisinde yer almaktır. Büyüklerimizin bize bıraktığı bu
mirası daha ileriye götürmektir.
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde
tüm dünyada en değerli, en
çok tercih edilen asansör rayı
üreten fabrika olmayı hedefli-

yoruz. 400’ün üzerinde çalışan
sayısını ne kadar yukarı çıkarabilirsek, ne kadar çok ülkeye
ürünlerimizi ulaştırabilirsek, en
ileri teknolojiyi uzman kadro ile
birleştirip kaliteli ürün ve fiyat
istikrarı sağlayabilirsek değerli
müşterilerimizi o kadar mutlu
edeceğimizi ve vazgeçilmez
olacağımızı düşünüyoruz.
2021 yılında Milli ve Yüzde Yüz
Yerli bir imalatımız olan yüksek
kat ve yüksek hızlı asansörler
için 125x82x16 (B) asansör kılavuz raylarınıda değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktan
gurur duyuyoruz. 2022 yılı ile
dört yıldır durgunluk yaşayan
inşaat sektörünün tekrar ivme
kazanacağını ve sektörümüzün
canlanacağını ümit ediyoruz.
Bu vesile ile sektörümüzde ki
tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz” açıklamasında
bulundu.

DÜNYADAN • ASANSÖR GÜNDEMİ

TK ELEVATOR S200 MERDİVEN ASANSÖRÜ,
RED DOT ÜRÜN TASARIMI 2021 ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI

T

K Elevator, hizmete sunduğu S200 merdiven
asansörü ile Red Dot
Ürün Tasarımı 2021 Ödülü’ne
layık görüldü. TK Home Solutions tarafından düşünülen ve
uluslararası üne sahip Pearson
Lloyd tasarım stüdyosu tarafından tasarlanan S200 merdiven
asansörü, TK Elevator’un Hollanda’daki son teknoloji fabrikası tarafından yönetilen beş
yıllık bir sürecin sonucu olarak
karşımıza çıktı. S200 merdiven asansörü, kullanıcılarına
benzersiz bir mobilite çözümü
sağlamakla birlikte, en son ergonomik tasarım ve teknolojiyi
içeriyor.
S200, koltuk ve ayak dayamasının merdivene en yakın mesafeyi sağlayacak şekilde birlikte
döndüğü patentli Gelişmiş
Döner Tesviye ile rakipsiz ergonomi sunuyor. Tasarım ödülüne
layık görülen ürünün, diğer bir
göze çarpan özelliği ise koltuk
ve ayak dayamasının otomatik
katlanıyor olması. Merdiven
asansörü, sadece bir düğmeye basarak merdiven üzerinde
minimum yer kaplayarak saklanabilir. Uygun bir yüksekliğe
yerleştirilen tasarımı sayesinde,
hareket halindeyken koltuk ve
ayak dayama yeri aynı hizada
kalarak sırtın ve dizlerin bükül-

TK Elevator, kullanıcıların hizmetine
sunduğu S200 merdiven asansörü ile
Red Dot Ürün Tasarımı 2021 Ödülü’nü
almaya hak kazandı

mesini önleyerek kullanıcıya
maksimum konfor sağlıyor.

cilere ürünlerinin iyi tasarımı

18 BIN BAŞVURU
ARASINDAN SEÇILDI

platformu sunan dünyanın

“Ürün Tasarımı”, “Markalar
ve İletişim Tasarımı” ve “Tasarım Konsepti” kategorilerinden oluşan Red Dot Ödül
Töreni, tasarımcılara ve üreti-

için kaliteyi değerlendirme
en büyük uluslararası tasarım
yarışmalarından biridir. Jüri,
70’den fazla ülkeden tasarımcılardan gelen 18 binden
fazla başvuru arasından kazananları belirledi.
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SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

OLASI
İHTIMALLER
ALGORITMASI
Yasemǐn Bulut
AYSKAD Yönetim Kurulu Başkanı
yaseminbulut@ayskad.org

Dergimizin dosya konusu asansör
güvenliği olunca, köşe yazım için
ilk aklıma gelen konu başlığı “Olası
İhtimaller Algoritması” oldu. Neden
böyle bir başlık seçtim? Çünkü
asansörler, modern kent hayatımıza
direkt etki eden çok bileşenli algoritmik
sistemlerdir. Asansör güvenliği nedir?
İnsanların can ve mal güvenliğini
tehdit eden çoklu bileşenler nelerdir?
Gelin hep birlikte inceleyelim…
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990’lı yıllarla modern kent yaşamının
bir parçası olarak hızla hayatımıza giren
çok katlı binalar, plazalar, rezidanslar ve
gökdelenlerle birlikte, bu yapılardaki insan
trafiğinin yoğunluğunu karşılayabilecek kapasitede asansörler de aynı hızla hayatımıza
dâhil oldu. Önceleri 4-8 kişilik olan asansörler,
artık 10-20 kişilik oldular. Böylece dikey taşıma aracı olarak nitelendirdiğimiz asansörler,
toplu dikey taşıma aracı statüsü almış oldular.
Asansörleri diğer toplu taşıma araçlarından
ayıran temel özellik, asansörlerin “self drive”
olmasıdır. Bu ne demek? Bu sistemin çalışması için ehliyetli bir sürücüye ihtiyaç olmaması
demektir. Konuyu biraz daha açmak gerekirse,
bir toplu taşıma aracının güvenli seyir etmesi
için aracın her türlü özelliğini bilen, herhangi
bir olumsuz durumda müdahale edebilecek
veya aracın içindekileri güvenli bir ortama taşıyabilecek bir sürücü (şoför, kaptan, vatman,
vb.) tarafından yönetilmesi gerekmektedir.
Oysa yine bir toplu taşıma aracı olmalarına

rağmen, asansörler de böyle
bir durum söz konusu değildir.
Güvenlik sistematiğinin doğru
yapıldığını düşündüğümüz bir
asansörü, kullanıcının butonlara basarak aşağı veya yukarı
yöne hareket ettirmesi sistemin kullanımı açısından yeterli
olmaktadır.
ASANSÖRLERDE
GÜVENLIK SISTEMATIĞI
NEDIR?
Asansörlerde güvenlik sistematiğini üç aşamada takip
edebiliriz. İmalat ve montaj
süreçleri tam güvenli ve standartlara uygun yapılan, halka
arz aşamasında tüm güvenlik prosesleri yerine getirilen
asansörler, yetkili kuruluşların
denetimi sonrası yeşil renkli güvenlik etiketlerini alarak
güvenlik sistematiğinin birinci
evresini tamamlar. Güvenli bir

şekilde halka arz edilen asansörlerin aylık ve yıllık periyodlarla belgeli firmalar tarafından
bakımların yapılması ve yetkili
kuruluşlar tarafından denetleniyor olması güvenliğin ikinci
aşamasını
oluşturmaktadır.
Üçüncü aşama ise son kullanıcının, bilgili ve bilinçli olmasıdır ki, bence sistemin doğru
çalışabilmesinin temelini bu
aşama oluşturmaktadır. Montaj firmaları standartlara uygun
kaliteli üretim yapan üreticilerle, inşaat taahhüt firmaları
yeterlilik belgeli montaj firmalarıyla, bina ve site yönetimleri
yine yeterlilik belgesi olan bakım ve servis firmalarıyla iş birliği yaparlarsa (yani asansörler,
profesyonellerine teslim edilirse) asansör güvenliğini teknik
açıdan tehdit eden hiçbir unsur kalmaz.
Bir çoğumuz için günlük hayatımızın her anına etki eden
asansörlerin güvenli kullanımına sadece teknik açıdan
bakmamız büyük hata olur.
Asansörler halka arz edildikten sonra devreye işin sosyal
boyutu dâhil olmuş oluyor ki
başlıkta dikkatinizi çekmeye
çalıştığım olası ihtimaller algoritmasını çeşitlendiren ve
asansör güvenlik sistematiğine direkt etki eden kullanıcı
faktörü burada büyük rol oynuyor.
Günlük kullanımın yanı sıra;
deprem, yangın, doğal afet
vb. gibi olağanüstü durumlar
başta olmak üzere, can ve mal

güvenliği için yüksek risk içeren asansörlerin güvenli kullanımı konusunda toplum olarak
hâlâ yeterli bilgiye sahip değiliz. Güvenli asansör kullanımı
hakkında bilgi sahibi olmak
dediğimizde güvenlik etiketlerinin ne anlama geldiğinden,
bakım firmalarında aranması
gereken teknik özelliklere ve
acil durumlarda yapılması gerekenlere kadar tüm aşamaları
halkımıza detaylarıyla anlatmalıyız. Peki bunu en doğru
şekilde nasıl yapabiliriz? Kamu
spotu uygulamasıyla…
KAMU SPOTU NEDIR?
Kamu spotu, Kamu Spotları
Yönergesi’nin 3(c) maddesine
göre “kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil
toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst
Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna
karar verilen bilgilendirici ve
eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları” anlamına
gelmektedir. 6112 sayılı Radyo
ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkındaki
Kanun’un, 10(5) maddesi gereğince Üst Kurul tarafından
tavsiye edilen kamu hizmeti
duyuruları ücretsiz yayınlanır
ve reklam sürelerine dâhil edilmez.
Teknoloji çağında olduğumuz
bugünlerde asansörler bizim
için vazgeçilmez makineler
oldu. Nasıl kullanmamız gerektiğini, kullanırken nelere
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dikkat etmemiz gerektiğini,
asansörü kullanan/kullanmayan 7’den 70’e herkesin bilmesi gerekenleri kamu spotlarıyla halkımıza anlatmalıyız.
Halkımızın bilgili ve bilinçli
birer asansör kullanıcısı olmasını sağlarsak, güvenliği etkileyecek (bu kelimeyi kullanmayı
hiç istemiyorum ama) kazalara
neden olacak olası ihtimallere
de temelden etki etmiş oluruz.

sı konusu, 2000’li yılların başlarında sektörümüzün bir araya geldiği ortamlarda en çok
konuşulan konulardan biriydi.
Benim de içinde bulunduğum
bir toplantıda konuyla ilgili bir
yetkilinin sözleri hâlâ kulaklarımda; “Asansörlerle ilgili yeni
standartlar, yeni yönetmelikler
getireceğiz. Türkiye’ de asansör kazaları bitecek, kamu
spotlarına gerek kalmayacak!”

Konuya sosyolojik açıdan bakarsak; herhangi bir konu hakkında bilgilendirilmiş insanın
bilgi sahibi olduğu konuya
dikkati yoğunlaşır, farkındalığı artar. Farkındalığı sağlanan
insanın çevresine karşı duyarlılığı artar. Kurallara uyar, uymayanları uyarır, olası olumsuzlukların önüne geçmek
için önlem alır veya alınmasını
sağlar. Kamu spotu uygulama-

Türk asansör sektörü o günlerden bu günlere çok yol
kat etti. Yeni standartlar, yeni
yönetmelikler, yeni düzenlemeler geldi ama Türkiye’ de
asansör kazaları hâlâ bitmedi.
Aksine büyük-küçük demeden hemen her kaza, medyanın gücüyle kamuoyuna lanse
edildi ve her kazada yerli asansör sanayisi bir kez daha yara
aldı.
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Ben buradan hem bir sivil
toplum kuruluşunun başkanı
olarak hem bu sektörden kazanç sağlayan bir paydaş olarak hem de çevresine duyarlı
sade bir vatandaş olarak bir
kez daha yetkililere ve ilgililere sesleniyorum. Elimizi taşın
altına koyalım. Gelin hep birlikte yerli ve milli asansör sanayimizin gelişmesine büyük
katkı sağlayacak kamu spotları uygulaması için bir adım
atalım. Hep birlikte bir kamuoyu oluşturalım. Yerli asansör
sanayisinin hak ettiği yerde
olmasını engelleyen bu konunun sektörümüz için ne kadar
büyük bir önem arz ettiğini
Sanayi ve Teknoloji bakanımız
sayın Mustafa Varank’a anlatalım. Hiç bir şey için geç kalmış
sayılmayız.

SEKTÖR HABER

MARDİN’DE ASANSÖR BAKIM VE
ONARIM YARDIMCISI EĞİTİMİ BAŞLADI

M

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünün “TRC3 Bölgesi’nde Genç
İstihdamının Teşviki için Teknik Destek” projesi kapsamında
Asansör Bakım Onarım
Yardımcısı Eğitimi Programı
başlatıldı

ardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dicle
Kalkınma Ajansı arasında yapılan protokol ile “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek” Projesi kapsamında Asansör Bakım ve Onarım Yardımcısı Eğitimi
programı başlatıldı. Artuklu Halk Eğitimi Merkezinin ev sahipliği yaptığı programa 15-29 yaş arası
gençler katılım sağladı.
Söz konusu eğitim programı 355 ders saatinden
oluşacak. Şu ana kadar 25 kursiyerin kayıt yaptırdığı
eğitim programı ile teori ve uygulamanın bir arada
yapıldığı dinamik bir sürecin başlayacağı, böylece
Güneydoğu Anadolu bölgesinde ihtiyaç duyulan
ara eleman (teknisyen veya tekniker) açığının kapatılabileceği düşünülüyor.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013
tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen “Meslekî
ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayan
kursiyerlere, mesleki açık öğretim bölümlerinde
okumaları durumunda 14 kredi verilecek.
Ayrıca kurs programını başarı ile tamamlayanlara,
kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep
edenlere Europass Sertifika eki verilecek.
Artuklu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ufuk Çete
Asansör bakım ve onarım alanında bölgenin ihtiyacı olan donanımlı
personel ihtiyacını, açtığımız bu kurs ve iki ay sonrasında açacağımız
ikinci bir kurs programı ile karşılamaya çalışacağız. İki kurs programımız sonunda sektöre, bu alanda eğitim almış 50 ustayı kazandırmış olmayı hedefliyoruz.
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AKE ASANSÖR’DEN BAŞKENT RAY’A
232 TAŞIMA ÜNITESI
AKE Asansör, Ankara’da metro hattının proje tedarikçisi
olarak AKM-Gar-Kızılay metro hattı projesine ait 52 yürüyen merdiven, 4 yürüyen
bant, 7 asansör ve 5 engelli
platformu anlaşması için imza
attı

MERIH ASANSÖR’E SGK’DEN TEŞEKKÜR BELGESI
Otomatik kapı, kabin ve paket asansör sistemleri
üretimiyle sektörün önemli paydaşlarından birisi
olan Merih Asansör, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teşekkür belgesi alarak ödüllendirildi.
Merih Asansör, konuyla ilgili olarak sosyal medya
hesaplarından şu paylaşımda bulundu:
“Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna
karşı yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz için
teşekkür belgesi almaya hak kazandık. Teşekkür
belgemiz, Sincan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür
Yardımcısı Perul Yeriçer tarafından Genel Müdür
Yardımcımız Berna Ökmen’e takdim edilmiştir. 44
yıldır ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin ve yerli ürün üretmenin haklı gururunu ve
mutluluğunu yaşıyoruz.”
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CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİNDE DÜZENLEME
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu çerçevesinde hazırlanan “CE İşareti
Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. İlgili düzenlemede, ürüne
“CE” işaretinin konulması ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelikle imalatçı, ithalatçı, dağıtıcı ve yetkili
temsilcilerin sorumlulukları belirlendi. Yönetmelikle imalatçı, ithalatçı ve yetkili temsiliciler,
teknik dosya ile AB uygunluk beyanını ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10

yıl süreyle muhafaza etmek ve talep edilmesi
halinde yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunmakla yükümlü odu. Yönetmelikte ayrıca, CE işaretinin
ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel
esaslar da belirlendi. Yeni yönetmeliğin yayımlanması ile 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği ise yürürlükten
kaldırıldı.

EFELER BELEDIYESINDE REKOR ASANSÖR DENETIMI
Efeler Belediyesi, ilçe genelinde asansör denetimlerinin tüm hızıyla devam ettiğine ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yetkilendirilen
A tipi Muayene Kuruluşu olan AKREDİTEST Periyodik
Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi tarafından ilçe genelinde asansör denetimleri yapılmaya devam ediyor.
Denetimlerde, tehlike arz ettiği belirlenen asansörlerin mühürlenerek kullanıma kapatıldığı bilgisine yer verilirken, son bir yılda 3 bin 414 adet asansörün periyodik kontrolünün yapıldığı kaydedildi.
Efeler Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vatandaşlarımızın can güvenliğini her şeyin üzerindedir. Bu sebeple çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
Bu kapsamda;
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2017 yılında 945 adet kontrol yapılarak, 28.820,43 TL,
2018 yılında 1012 adet kontrol yapılarak, 46.150,25 TL,
2019 yılında 1025 adet kontrol yapılarak, 57.944,28 TL,
2020 yılında 3414 adet kontrol yapılarak, 135.899 TL
idare payı toplanmıştır.”

KISA HABER TURU

ATO BAŞKANI: ‘KREDI ÖDEMELERININ
ERTELENMESINI TALEP EDIYORUZ’
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Gürsel Baran, kamu bankalarına çağrı yaptı ve
ticari krediler için erteleme talebinde bulundu. Baran, “Pandemi sürecince kamu banka-

larımız reel sektöre kesintisiz destek verdi. Bu
desteğin devam ederek, kredi taksit ödemelerinin ertelenmesini talep ediyoruz” açıklamasını yaptı

İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: ‘ÇEK TAHSILI VE İCRASI KARARI
PIYASALARDA CIDDI BIR BELIRSIZLIĞE YOL AÇMIŞTIR’
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yeni tip koronavirüs hastalığı
(COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke
genelinde uygulanan kısıtlamalar kapsamında hak
kayıplarının önlenmesi amacıyla tam kapanma dönemi için çek tahsili ve icra süreçleri ile ilgili düzenlemelerin piyasada çok ciddi bir belirsizlik yaratarak ödeme kaosuna yol açtığını söyledi.
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SANAYİ SEKTÖRÜ CİRO ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 53,5 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2021 toplam ciro endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve
hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),
2021 yılı Mart ayında yıllık yüzde 49,9 arttı
SANAYI SEKTÖRÜNDE YÜZDE 53,5 ARTIŞ
2021 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi
yüzde 53,5, inşaat ciro endeksi yüzde 27,7, ticaret ciro
endeksi yüzde 52,5, hizmet ciro endeksi yüzde 39,9
arttı.
TOPLAM CIRODA AYLIK YÜZDE 5,3 ARTIŞ
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında
ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Mart ayında aylık
yüzde 5,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı
Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7,
ticaret ciro endeksi yüzde 5,6, hizmet ciro endeksi yüzde 7,2 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 4,2 azaldı.

SANAYI ÜRETIMI YILLIK YÜZDE 16,6 ARTTI
Sanayi üretimi Mart 2021 verileri açıklandı. Buna
göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,7 oranda
büyürken, yıllık bazda yüzde 16,6 artış kaydedildi.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve
taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 14,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-

dirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde
11,9 arttı.
SANAYI ÜRETIMINDE
AYLIK YÜZDE 0,7 ARTIŞ
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı
Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalırken,
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.
BIR ÖNCEKI YILIN AYNI ÇEYREĞINE
GÖRE YÜZDE 12,3 ARTIŞ
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021
yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi
üretimi ise yüzde 2,6 arttı.
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İSO 500 LİSTESİNDE TÜPRAŞ ZİRVENİN SAHİBİ OLDU
İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu” 2020 yılı sonuçlarını açıkladı. 2020
yılında üretimden satışlara göre zirvenin sahibi 58
milyar 593 milyon TL ile TÜPRAŞ oldu. Sıralamada
ikinci Ford Otomotiv ve üçüncü de Oyak-Renault
Otomobil Fabrikaları oldu. Hazırlanan rapora göre,
İSO 500’deki kuruluşların ihracatı yüzde 12,8 gerileyerek 64,1 milyar dolar oldu.
İSO Yönetim
Kurulu Başkanı
Erdal
Bahçıvan,
“İSO 500’te
s o n u ç l a r,
ekonomimi-

zin sanayi gibi güçlü bir sacayağının olduğunu ortaya koydu. Enflasyonda ve finansman piyasalarında
tekrar başlayan olumsuzluklar ile ithal hammadde fiyatlarındaki artış, sanayicimiz üzerinde giderek daha
fazla baskı yaratıyor. Herkes için öngörülemezlik ve
istikrarsızlık olan enflasyon ile mücadeleyi mutlaka
kazanmalıyız. Enflasyonun olduğu ortamda yatırım
yapılmaz. Geçen yıl yatırım teşvik belgelerinde yaşanan yüksek
oranlı
artışa
rağmen, yatırım iştahı fiiliyata dönmedi”
ifadelerine yer
verdi.

YAPI RUHSATI VERILEN YAPILARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 87,5 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre,
bina sayısı yüzde 131,8, yüz ölçümü yüzde 87,5, değeri
yüzde 144,3, daire sayısı yüzde 105,6 arttı.
Açıklanan verilere göre söz konusu dönemde, yapı
ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 33,2 milyon metrekare iken; bunun 19,5 milyon metrekaresi
konut, 7,5 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,3 milyon
metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
EN YÜKSEK PAY YÜZDE 71,5 ILE IKI VE
DAHA FAZLA DAIRELI BINALARIN OLDU
Kullanma amacına göre 23,8 milyon metrekare ile en
yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı
binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon metrekare ile bir
daireli ikamet amaçlı binalar takip etti.

İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümünde Artış
Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre,
bina sayısı yüzde 12,5, yüz ölçümü yüzde 4,4, değeri
yüzde 34,5, daire sayısı yüzde 2,1 arttı.
TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜN YÜZDE 54,9’U
KONUT ALANI
Söz konusu yapılarda, toplam yüz ölçümü 33,2 milyon
metrekare iken; bunun 18,2 milyon metrekaresi konut,
8,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre 24,7 milyon metrekare ile en
yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı
binalar sahip olurken, bunu 1,8 milyon metrekare ile
toptan ve perakende ticaret binaları takip etti.
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RÖPORTAJ

VEMAS ASANSÖR,
YENİ TÜMLEŞİK
TESİSAT MODELİNİ
HİZMETE SUNDU
Vemas Asansör kurucusu Atilla
Verim, sektörde hareketliliğin
tekrar kazanılmasıyla birlikte,
ürün ve hizmetlerinde yenilemeye
gittiklerini bildirdi. Verim,
geliştirdikleri yeni tümleşik tesisat
modeli sayesinde mono blok
asansör panolarında artık daha
az kablo ve adresleme sistemi
kullandıklarını açıkladı.

K

apasite artırımına gittiği 2019 yılından bu yana,
ürün ve hizmet ağını genişleten Vemas Asansör,
sipariş aşamasından itibaren piyasaya sunduğu ürün ve hizmetler ile bölgede lider konumunu
güçlendirmeye devam ediyor. COVID-19 etkisiyle
daralan piyasa ve artan rekabete karşın, kalite performansında yeni bir yaklaşım sergilemeyi hedefleyen Vemas Asansör kurucusu Atilla Verim, Haber
Asansörü’ne özel yaptığı açıklamalarda, mono blok
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asansör panoları, direk duruş
ve STO kontaktörsüz yapı ile
CANBUS haberleşme protokolü sayesinde daha az kablo
ve adresleme sistemi kullanarak hazır tesisatlarında yenilemeye gittiklerini duyurdu ve
“Böylelikle tesisatımızı tümleşik bir yapı altında toplayarak, iş gücünü ve hata oranını
minimize ettik” açıklamasında
bulundu.
Bize kendinizden bahseder
misiniz?
1974 Fatsa doğumlu, evli ve
üç çocuk babasıyım.1987 yıllarında asansör imalatı ile başlayıp, 1996 yılına kadar imalat
ve montaj alanında personel
olarak faaliyet gösterdim.1996
yılında ise Samsun’da asansör
kumanda panosu ve asansör
market alanında kendi şirketimi kurarak, bilgi ve becerilerimi profesyonel anlamda bugünlere taşıdım.
Öncelikle Vemas’ın geçmişini ve gelişimini sizden dinlemek isteriz.
O dönemlerde kullanılan mekanik asansör panosu üretimi
ile başladığımız faaliyetlerimize, 1998 yılında ilk elektronik
kumanda kartımızı üreterek
elektronik kontrol sistemi alanında da yerimizi aldık. O tarihlerde üretmiş olduğumuz
kumanda kartımız ile ilgili hala
teknik servis hizmeti veriyor
olmamız, bizleri bugün dahi
gururlandırıyor. 2000 yılında
komşu ülkeler başta olmak
üzere, katılmış olduğumuz

uluslararası fuarların da etkisiyle ilk fuarımızı gerçekleştirmiş olduk.Türkiye’nin önde
gelen markalarıyla yaptığımız
iş birlikleri sayesinde, kumanda kontrol sistemleri alanında
hedeflediğimiz noktaya daha
hızlı ulaşarak sektördeki etkinliğimizi sürdürmeye devam
ettik. Sektörün ihtiyaçları ile
değişen standartların zamanında tespit ve takibini yaparak, ürünlerimizi bu alanda
sürekli yenilemeye gittik. İşin
mutfağından geliyor olmamız
nedeni ile Ar-Ge ve inovasyona önem veriyor olmamızın
geri dönüşlerini olumlu bir şekilde aldık. Sektörde kalifiye
personel eksikliği, yanlış malzeme seçimi ve projeye uygun
olmayan bağlantı hataları gibi
konuları görüp, 2014 yılında
ilk hazır tesisatımızı yaptık.
Hataları minimize ederek sektöre kazandırdık. 2018 yılının
son çeyreğinde baş gösteren
ekonomik kriz ile sektörün karşı karşıya kaldığı zorlu süreci

gözeterek, değişen talepler
doğrultusunda ürün yelpazemize iki ayrı marka daha ekledik. Hitap ettiğimiz müşteri
portföyünü genişleterek, sektörün tamamına hitap etmeyi
amaçladık. Yine bu gelişmeler
ışığında, sektöre daha iyi hizmet verebilmek adına, 2019
yılının başında imalathanemizi
yeniledik ve kapasite artırımına gittik.
Üretim tesisiniz nerede bulunuyor? Kapasiteleri nelerdir? Asansör sektörüne yönelik hangi ürün gruplarında
üretim yapıyorsunuz?
Üretim tesisimiz Samsun merkezli olup, yaklaşık 680 metrekare kapalı, bin metrekare de
açık alana sahiptir. Kumanda
kontrol sistemi alanında faaliyet göstermekteyiz.
Yeni ürün ve hizmetleriniz
hakkında bilgi verir misiniz?
Mono blok asansör panoları,
direk duruş ve STO kontaktörsüz yapı ile CANBUS haberleşme protokolü sayesinde daha
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az kablo ve adresleme sistemi
kullanarak hazır tesisatımızı yeniledik. Böylelikle tesisatımızı
tümleşik bir yapı altında toplayarak, iş gücünü ve hata oranını
minimize ettik.
Ürünleriniz ile kullanıcılara
ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Neden sizin ürünlerinizi tercih etmeliler?
Aslında bu iş, öncelikle sipariş
aşamasında başlıyor. İlk olarak, doğru ürünün seçimi için
müşterinin ihtiyacı belirleniyor.
Kolay devreye alınabilir ana
şemanın haricinde, pano çıkış
klemenslerinden başlayarak
kabin üstü, kuyu dibi, makine
dairesi gibi her bir bağlantı
noktasında o kısma ait etiketleme ve bağlantı şemalarıyla
kolay bağlantı imkanı sunuyoruz. İşinin ehli teknik servis
kadromuzla, hızlı ve yerinde
çözümler üreterek müşterilerimizin her zaman yanındayız.
PANDEMIDE
TAHMINIMIZDEN
FAZLASINI SATTIK
Yurt içi pazar payınız ve ihracatınız hakkında bilgi verir
misiniz?
Dünya ve ülkemiz olarak içinde bulunduğumuz malum
durumdan dolayı, aslında
bunun için bir oran vermenin çok doğru bir veri
olacağını düşünmüyorum.
Fakat, bizi sürekli üretim
kapasitesini artırmaya teşvik
eden taleplerle karşı karşıya
olduğumuzu söyleyebilirim.
Pandemi süresince müşte-
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rilerimizin yanında olmanın,
stok ve imkanlarımızı onlarla
paylaşmanın ve daha toleranslı davranmamızın getirisi
olarak satışlarımızda tahminlerimizin de üzerinde bir artış
gerçekleştirdik. Bu durum da

iç piyasadaki pazar payımızın
artmasına katkı sağladı.
En çok hangi ülkelere ihracatınız var? İhracatınızı çeşitlendirmek için neler yapıyorsunuz?
Başta komşu ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Irak olmak
üzere Cezayir, Fas, Libya, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri
gibi ülkelerle ihracatımız devam etmektedir.
Salgın sürecinde nasıl bir
strateji belirlediniz?
Öncelikle çalışanlarımızın ve
kendi sağlığımız için şirket içi
hijyen ve mesafe kuralları hakkında çok sıkı kararlar aldık.
İçinde bulunduğumuz sektör ve yaptığımız işin önemi
sebebiyle imalatımızı aksatmadan üretime devam ettik.
Satış ve teknik destek ekibi
gibi bazı birimlerimizi, uzaktan çalışma sistemine geçirerek, kendilerini ve ailelerini
koruyabilmek adına çeşitli
önlemler aldık. Depolarımızda-

ki stokların bize sağladığı avantaj ile bu süreci hiçbir sorun yaşamadan atlattık.
Şirketinizin 2021 yılı hedefleri nelerdir?
2021 yılının başında plandığımız ve bugün çok yol aldığımız
pazarlama biriminin başarısını
ihracat bölümünde de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aynı
zamanda, ihracat payımızı da
bununla doğru orantılı olarak
artırmayı planlıyoruz. Zaten
her yıl için ilk planlarımız arasında olan üretim geliştirme
ve Ar-Ge, bu yıl yine vazgeçilmez planlarımız arasında.
Türkiye’de
sektörümüzün
bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki durumun pazara yansıması nasıl oldu?
Ülkemizde üretilen ürünlerin,
uluslararası piyasada tercih
edilmesi ve sektörel bazda
ihracat rakamlarımızın ithalat
rakamlarının üstünde olması
hem vatandaş olarak hem de
üretici olarak bizleri gururlandırmaktadır. Fakat bir yandan

da ekonomik asansör yapma
çabası içerisinde olan bazı
firmaların, sektörü kalite anlayışının aksine, fiyat odaklı rekabet anlayışına sürüklediğini
görmekteyiz. Bu sebeple, gelecekte oluşabilecek olası sorunların endişesini yaşıyoruz.
İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve pandemi sürecinin
biraz daha normalleşmesi ile
bu durumun değişeceğine ve
geçmişte olduğu gibi kalite
odaklı rekabetin tekrar kazanılacağına inanıyorum.

Ô TASFED’in faaliyetlerini
ve Türkiye TASFED ile
ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
TASFED, sektörümüzün ana
çatısı ve çözüm merkezi olarak;
benim de başkanlığını yaptığım OKASDER (Orta Karadeniz Asansör Yürüyen Merdiven
ve İş İnsanları Derneği) ve toplamda 17 derneğin katılımıyla sektörün sorunlarını tespit
edip sektör ile kurumlar arası
köprü olmayı başarmış, köklü
çözümler bulmayı hedeflemiş
ve bu alanda da birçok başarıya imza atarak sektörümüzü
kurulduğu günden bu yana
başarı ile temsil etmiştir.
Eklemek istediğiniz bir şey
var mı?
Sektöre dair fikirlerimizi, eleştirilerimizi ve önerilerimizi ifade etme fırsatını bizlere sunduğunuzdan dolayı şahsım,
sektörüm ve tüm Vemas ailesi
olarak sizlere teşekkür ederiz.
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TASİAD ASANSÖR AKADEMİ YENİ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR

TASİAD, yeni eğitim ve öğretim yılının
yaklaşmasıyla birlikte Ocak 2021’de T.C. Millî
Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile imzaladığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü
kapsamında çalışmalarına hız verdi. İstanbul’da
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ile İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde, atölyelerin teknik donanımının
sağlanması için hazırlıklar yapılırken, aynı
zamanda eğitim görecek öğrencilere staj ve iş
imkanının sunulması da hedefleniyor.

T

üm Asansör Sanayici
ve İş İnsanları Derneği (TASİAD) Eğitim Komistesi’nin hayata geçirdiği ve
Ocak 2021 tarihinde İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaların atıldığı Mesleki Eğitim
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İş Birliği Protokolü kapsamında hazırlıklar başladı. TASİAD
Yönetim Kurulu, çalışmalara
ilişkin yayımladığı bildiride;
“Ülkemizde imalat sanayinin
gelişimi ve devamı için nitelikli
insan kaynağına olan ihtiyacın

her geçen gün artmakta olduğu bilinen bir gerçektir. Bu
durum asansör sektörü için de
geçerlidir. TASİAD Yönetim
Kurulu olarak kurulduğumuz
1988’den bugüne kadar, asansör sektörüne nitelikli iş gücü

kazandırmak için yaptığımız
çalışmalara bir yenisini daha
ekledik ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Ocak
2021 tarihinde Mesleki Eğitim
İş Birliği Protokolü’müzü imzaladık. TASİAD Eğitim Komitesi
öncülüğünde başlattığımız çalışmalarda; İstanbul’da asansör sistemleri eğitimi veren
Haydarpaşa MTAL ile İMMİB
Erkan Avcı MTAL’nin eğitim laboratuvar ve atölyelerinin yeni
teknoloji asansör sistemleri ile
donatılmasını ve eğitim alan
öğrencilerimize staj ve iş imkanı sağlamayı hedeflemekteyiz.
İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemi şartlarının
önümüzdeki günlerde biraz
daha normalleşeceği umuduyla Haziran ayından itibaren yoğunlaşacak olan çalışmalarda
ilk durağımız İstanbul Anadolu
Yakasının köklü meslek liselerinden biri olan Haydarpaşa
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir. Eğitim Komisyonumuz
Mart ayında okulu ziyaret ederek, okul yönetiminden asansör atölyeleri hakkında bilgiler almış ve ön çalışmalarını
tamamlamışlardır” ifadelerine
yer verdi.

masında asansör sistemleri
dalına yönlendirilmesi olarak
açıklandı.
TASİAD Yönetim Kurulu, konuyla ilgili olarak elektrik-elektronik bölümü öğrenci ve
velilerine, asansör sektörünün
tanıtımının yapıldığı online
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu ve
“Sektörümüz de her geçen
gün artan nitelikli personele
olan ihtiyacı, iş imkanlarını, güvenlik tedbirlerini ve protokol

kapsamında stajyer ve mezun
öğrencilere
sağlayacağımız
olanakları anlattık. Kurulduğumuz günden bugüne kadar
geçen 33 yıllık süreçte TASİAD
misyonu gereği Türk asansör
sektörünün gelişimi ve ilerlemesi için yaptığı öncü, köklü
ve ilkeli çalışmalara bir yenisini
daha eklemiş olmaktan mutluluk duyuyor, Mesleki Eğitim
İş Birliğimizin sektörümüze ve
eğitim camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz.” açıklamalarına yer verdi.

ONLINE BILGILENDIRME
TOPLANTISI YAPILDI
2021-2022
eğitim
öğretim dönemine yetiştirilmesi
planlanan “TASİAD Asansör
Akademi” için yapılan çalışmalardan bir diğeri de öğrencilerin, branş seçme aşa-
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AKE ASANSÖR’DEN İNOVASYON
VE GENÇ İSTIHDAMA KATKI

Y

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan AKE
Asansör, Yürüyen Merdiven ve Engelli Sistemleri üretim ve satış
firması Mesleki Eğitim Projesi’nin ikincisini tamamladı. Mühendis
yetiştirme ve sektöre kazandırma amaçlı proje, toplamda üç ay
sürdü ve programı bitiren kursiyerler sertifikalarını aldı

apılar içi insan ve yük
transferini gerçekleştiren asansör, yürüyen
merdiven ve engelli sistemleri üretmekte olan AKE Asansör’ün, deneyimsiz mühendisleri sektöre kazandırmak için
yürüttüğü Mesleki Eğitim Projesi’nin ikici etabı 700 başvuru
arasından seçilen 20 kursiyer
ile gerçekleşti. Asansör üretiminde tamamen yerli, yürüyen merdiven üretiminde de
yüzde 85 yerli üretim oranına
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“Bizim zamanımız imkânlar
dünyasıydı, sınırlı şartlarda iyi
işler yaptık, sizin zamanınız fırsatlar dünyası size sunulanları
en iyi şekilde değerlendirmeniz
gerekir. AKE Asansör’de öğrendikleriniz meslek hayatına
önde başlamanızı sağlayacak.”

sahip olan AKE Asansör, bu
proje ile inovasyona ve genç
mühendislere istihdam yaratan özel projelere liderlik etme
vizyonunu perçinledi.
Program kapsamında ilgi çeken başlıklardan bir diğeri de
AKE Asansör’ün kadın istihdamına verdiği önem olarak
karşımıza çıktı. AKE’nin, Mesleki Eğitim Projesi kapsamında
kursiyerlerin yüzde 30’u genç
kadın mühendisler tarafından
oluştu. Mayıs’a kadar süren
meslek eğitimlerinde kursiyerler asansör, yürüyen merdiven,
engelli sistemleri, kaset pano
bölümlerinde görev aldı. Ayrıca satın alma, üretim planlama
ve lojistik departmanlarında
da eğitim gördüler.
İŞKUR desteği ile yürütülen
ve yoğun talep gören projede eğitimin sonunda deneyim

KESKIN, GENÇ
MÜHENDISLERE
MESLEK HAYATLARINDA
BAŞARILAR DILEDI
kazanan mühendisler firma
bünyesinde çalışmaya başlayacaklar.
AKE Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Keskin yeni
mezun mühendislere deneyim
kazanmaları konusunda eğitim projesi ile fırsat sunduklarını söyleyerek, şu açıklamayı
yaptı:

Mesleki Eğitim Projesinden
mezuniyet sertifikalarını alan
genç mühendisler, program
boyunca bölüm yöneticilerinin kursiyerleri yetiştirme
konusunda emek verdiklerini, meslek hayatları boyunca
faydalı olacak bilgileri üç ayda
öğrendiklerini ve programı tamamlamaktan dolayı memnun
olduklarına yönelik görüşlerini
bildirdi.
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SEKTÖR HABER

AYSKAD AKADEMİLERİNDE
YENİ SEZON: ‘ASANSÖRDE
İYILIK HAREKETI’
BAŞLIYOR

AYSKAD COVID-19 salgını nedeni ile ertelenen “Asansör Sistemleri
Mesleki Eğitim Seferberliği” projesine 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla
devam edileceğini duyurdu. AYSKAD, proje ile hem mesleki eğitimli
yeni bir nesil yetiştirmeyi hem de daha fazla kadın iş gücünü sektöre
kazandırmayı hedefliyor.

A
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sansör ve Yürüyen
Merdiven Sanayi İş
Kadınları
Derneği

AYSKAD tarafından yapılan

(AYSKAD), dünyayı etkisi altına

dürlüğü ile 19.12.2019 tarihin-

alan yeni tip koronavirüs has-

de imzalanan Mesleki Eğitim

talığı (COVID-19) sebebiyle bir

İş Birliği Protokolü kapsamın-

süre erteleme kararı aldıkları

da çalışmalara 1 Haziran 2021

AYSKAD Akademileri’ne ka-

tarihi itibarıyla yeniden baş-

demeli normalleşme sürecinin

landığı duyuruldu. AYSKAD,

devreye girmesiyle beraber

bu proje ile Aydın, Bursa, Ma-

devam edeceklerini duyurdu.

latya, Kırıkkale, Samsun ve An-
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bildiride, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Mü-

talya’da bulunan altı meslek
lisesinde asansör uygulama
atölyeleri kuracağını açıkladı.
MESLEKI EĞITIMLI YENI
NESIL VE KADIN İŞ GÜCÜ
Eğitimlerin verileceği atölyelerin, son teknolojiye uygun
donatıldığı bilgisi verilirken,
aynı zamanda ülke genelinde
asansör eğitimi alan kız öğrencilere burs desteğinin de veri-

leceği belirtildi. AYSKAD,
bu protokol ile asansör
sektörüne mesleki eğitimli
yeni bir nesil yetiştirmeyi
ve daha fazla kadın iş gücünü sektöre kazandırmayı amaçlıyor.
AYSKAD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizin güçlü yarınları için teknoloji destekli
sanayi üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak
temel unsurun nitelikli iş
gücü olduğunu, nitelikli
iş gücünün sürdürülebilirliği için de meslek liselerinin önemli olduğunu
biliyoruz.
Asansörlerin
geleceğine yön verecek
iyi yetişmiş gençlerimizi
sektörümüze kazandırmak
için başlattığımız ‘AYSKAD
Akademi-Asansör
Sistemleri Mesleki Eğitim
Seferberliği’ projemiz, bu
düşünce anlayışından yola
çıkarak hazırlamış olduğumuz en önemli projemizdir.
İstanbul, Ankara ve İzmir
gibi büyük şehirlerimizde
teknolojik donanımlı atölyeler, teknik eğitimlerini
tamamlamış eğitimciler,
asansör mesleki eğitiminde adeta marka olmuş
okullarda eğitim alan öğrenciler varken; Anadolu’da henüz atölye dahi
kurulamamış, eğitim ma-

teryalleri olmayan, eğitmenlere yeterlilik eğitimleri verilememiş okullarda
eğitim almaya çalışan
öğrenciler bulunmaktadır.
AYSKAD olarak hayata
geçireceğimiz
‘Mesleki
Eğitim Seferberliği’ projemizle, Türkiye’nin dört
bir tarafında asansör mesleğini öğrenmek isteyen
öğrencilerin eşit ve nitelikli eğitim almalarını sağlamış olacağız. Böylece
Milli Eğitim Bakanlığımızın
2023 vizyonu olarak ortaya koyduğu ‘bütüncül’ ve
‘kapsayıcı mesleki eğitim’
modelini sektörümüze kazandıracağız.
Kurulduğumuz andan itibaren, ilklerin öncülüğünü
yapan derneğimiz eğitim
seferberliği projemizi hayata geçirme noktasında
yine bir ilke imza atıyor ve
‘Asansörde İyilik Hareketi’
kampanyasını başlatıyoruz. Kampanyanın geniş
kitlelere ulaşmasını sağlamak ve ciddi boyutta bir
kamuoyu oluşturmak için
AYSKAD’ın tüm sosyal
medya hesaplarının yoğun
olarak kullanılacağı ‘Asansörde İyilik Hareketi’ kampanyasının sektör içinden
400, sektör dışından 100
olmak üzere toplamda 500
sponsor firma, kişi ve kuruluş tarafından destekleneceğini öngörmekteyiz.

AYSKAD YÖNETIM
KURULU BAŞKANI
YASEMIN BULUT
Çalışmalarına Haziran ayının ilk haftası başlanılacak kampanya için Türk asansör sektörüne
çağrıda bulunan AYSKAD Yönetim Kurulu
Başkanı Yasemin Bulut, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yerli ve milli asansör sanayisinin teknoloji
odaklı büyümesi ve gelecekte emin ellere teslim edilmesi için çıktığımız bu kutsal mesleki
eğitim yolculuğunda; gelin hep birlikte el ele,
omuz omuza, sırt sırta verelim; birlik, beraberlik, dayanışma içinde olalım. Hepimizin
birbirini besleyeceği bir dünya çok kıymetli. İş
insanlarının temel sorumluluğu topluma değer
yaratmaktır. Gelin yarınlarımızın değerleri,
pırıl,pırıl gençleri sektörümüze kazandırmak
için birlikte hareket edelim, birlikte yol alalım.
Büyüğü, küçüğü, azı çoğu demeden sektörümüzün güzide dernekleri başta olmak üzere,
bu sektöre emek veren ve bu sektörden ekmek
yiyen herkesi kampanyamıza destek olmaya
çağırıyoruz. Biz AYSKAD olarak, inatla iyi
şeyler yapmaya devam edeceğiz. Asansör sektöründe; Türkiye’ de ilk, dünyada tek kadın
derneğinin bu iyi niyetli çabalarının karşılık
bulacağına gönülden inanıyor, tüm paydaşları
ciddiyet, iyi niyet ve samimiyetle kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Sevgi, iyilik
ve umut her zaman kalbinizde olsun.”
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Açıkladı:

HER ÜÇ İNŞAAT
MÜHENDİSİNDEN BİRİSİ İŞSİZ

T

MMOB İnşaat Mühendisleri Odası “Türkiye’de İnşaat Mühendis-

leri Gerçeği: İş, İstihdam ve
İşsizlik” raporunu yayımladı.
Her üç inşaat mühendisinden
birinin işsiz olduğu kaydedilen
rapora göre, inşaat mühendislerinin büyük çoğunluğunun
düşük ücretler karşılığında istihdam edildiği bilgilerine yer
verilirken, mühendislerin yüzde 47,8’inin mühendislik asgari ücretinin (4.200 TL) altında
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
“Türkiye’de İnşaat Mühendisleri
Gerçeği: İş, İstihdam ve İşsizlik”
başlıklı rapor yayımladı. Rapora göre,
her üç inşaat mühendisinden biri işsiz
çalıştığı kaydedildi. Bu verilere
göre her iki mühendisten birisinin mühendislik asgari ücretinin altında çalışıyor.
Düşük ücret alan mühendislerin, daha çok gençler ve kadınlardan oluştuğu bildirilirken,
25 yaşın altındaki mühendislerin yarısından fazlasının 2.825
TL’nin altında gelir elde ettiği
belirlendi.
Raporlanan verilerde kadın
mühendislerin, erkek mühendislere oranla daha düşük ge-

lir elde ettiği tespit edildi.
Yapılan araştırmaya göre, inşaat mühendislerinin önemli
bir bölümünün (yüzde 41,8),
çalışma alanı olarak yapım
hizmetlerinde görevli olduğu
tespit edildi. Yapım hizmetlerini yüzde 29,6 ile proje kontrol
ve onay hizmetleri, yüzde 26,2
ile yapı denetimi hizmetleri,
yüzde 25,7 ile projelendirme
ve yüzde 22,4 ile keşif ihale
dosyası düzenleme hizmetleri
ve teklif hazırlama takip etti.

ÇALIŞMA ALANLARINDA
KADIN VE ERKEK
MÜHENDIS ARASINDA
FARKLILIKLAR
Kadın mühendislerin, şantiye çalışma oranının oldukça
düşük olduğu tespit edilen
raporda, kadın mühendislerin
daha çok ofis içinde görevli
oldukları ortaya kondu. Genç
mühendislerin ise işçi sağlığı
ve iş güvenliği, araştırma-geliştirme ve planlama hizmetlerinde yoğunlaştıkları dikkat
çekti.
Yapılan incelemede, erkek
mühendislerin yüzde 23,6’sı
bir iş yeri ortağı ya da sahibiyken, bu oran kadın inşaat
mühendislerinde yüzde 10,6
olarak kaydedildi.
HER 4 MÜHENDISTEN 3’Ü
KENDI İŞINI KURMAK
İSTIYOR

Özel sektörde ücretli çalışan
her dört inşaat mühendisinden üçünün kendi işini kurmak
istediği bildirilen raporda, öne
çıkan gerekçeler mesleği daha
etkin icra edebilmek (yüzde
36,8), daha fazla para kazanmak (yüzde 28,5), daha rahat
bir iş ortamına sahip olmak
(yüzde 23,8) ve kariyer gelişimi
(yüzde 20,5) olarak ön plana
çıktı.
Özel sektörde olduğu gibi,
kamuda çalışan inşaat mühendislerinin çok önemli bir bölümünün (yüzde 63) kendi işini
kurmak istediği görülürken,
kendi işini kurmak isteyenlerin gerekçelerinin sıralamasına
bakıldığında, mesleği daha
etkin icra edebilmek (yüzde
32,7), daha fazla para kazanmak (yüzde 28,7), daha rahat
bir iş ortamına sahip olmak
(yüzde 24,8) ve kariyerini ge-

liştirmek (yüzde 13,8) olarak
kaydedildi.
İŞSIZ MÜHENDISLER
Araştırmaya katılan inşaat mühendislerinin yüzde 70,6’sının,
çalışma yaşamının bir bölümünde işsiz kaldığı belirlenirken, inşaat mühendislerinin
yüzde 26,2’sının 1-2 yıl arası,
yüzde 12’sinin 2-3 yıl arası ve
yüzde 9,9’unun ise 3 yıldan
uzun süreyle işsiz kaldığı tespit
edildi.
Araştırmaya katılan mühendislerin yüzde 28,2’sinin işsiz
olduğu raporlanırken, işsiz
mühendislerden yüzde 91’inin
iş aradığı, yüzde 9’unun ise iş
aramadığı belirlendi.
KADIN MÜHENDIS
İŞSIZLIĞI
Kadın inşaat mühendislerinin
yüzde 47,1’inin işsiz olduğu

PANDEMI DÖNEMI
HAK KAYIPLARI
Özel sektörde ücretli çalışan inşaat mühendislerinin yüzde 37’sinin işyerinde
pandemi ve ekonomik kriz nedeni ile
hak kayıpları yaşadığı belirlenirken,
öne çıkan hak kayıplarının sıralaması
ücretsiz izin (yüzde 33,2), ücretlerde
düşüş (yüzde 26,6), işten çıkarma (yüzde 19,6) ve öğle yemeğinin, servislerin
kaldırılması vb. kısıtlama önlemleri
(yüzde 4,4) şeklinde olduğu raporlandı.
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bildirilirken, 35 yaş altındaki
inşaat mühendislerinde işsizlik oranı yaklaşık 48,3 olarak
kaydedildi. Bu rakamlar doğrultusunda, her iki genç inşaat
mühendisinden birisinin işsiz
olduğunu ortaya kondu.
Raporda, yaşanan ekonomik
daralmanın ve küçülmekte
olan inşaat sektöründen dolayı mühendislik hizmetine olan
ihtiyacın azalmasına dikkat
çekilirken, artan mühendislik
fakültelerinin, azalan yeni yatırımların ve istihdam politikalarının altı çizildi. TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası yayımlanan raporda şu ifadelere yer
verdi:
“Resmi rakamlar dikkate alındığında, inşaat mühendisi işsizliğine tezat olacak şekilde
inşaat mühendisi ihtiyacı ol-

duğu görülmektedir. Ruhsat
verilen yapıların sayısına ve
mevzuat gereği bu yapıların
projelendirilmesinden, inşasına, denetimine kadar görevlendirilmesi gereken mühendis ihtiyacına baktığımızda
bırakalım ihtiyacın azalmış
olmasını, aksine ülkemizde
inşaat mühendisine ihtiyaç
duyulduğu görülecektir. Mevcut mevzuatın uygulanmasıyla
bile büyük oranda mühendis
istihdamı sağlanacaktır.
İnşaat mühendislerinin büyük
çoğunluğu TMMOB’nin belirlediği mühendislik asgari
ücretinin, hatta asgari ücretin
altında çalışmak zorunda bırakılmıştır. Tek taraflı feshedilen SGK protokolünün tekrar
hayata geçirilmesi ile ücretli
çalışan inşaat mühendisleri-

nin hak ettikleri taban ücretler
üzerinden ücret almaları sağlanacak ve hak kayıpları denetlenmiş olacaktır. Aynı protokol
ile uzun çalışma saatleri ve
mesai, izin ücretleri gibi konularda mühendislerin daha fazla
mağdur edilmemesi sağlanabilecektir.
İnşaat mühendisliği ara eleman statüsüne indirilemez.
Projelendirmeden yapı üretimine ve denetimine kadar
süreçlerin öznesi inşaat mühendisleridir. Enerji yatırımlarından, ulaştırma yatırımlarına,
altyapıdan projelendirmeye, iş
güvenliğine kadar birçok alanda nitelikli bir üretimin sağlanması için inşaat mühendisleri
mesleki donanımlarının gereğine uygun bir biçimde istihdam edilmelidir.”

MÜHENDISLER KENDI İŞINI KURMAK İSTIYOR
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Özel Sektör İnşaat Mühendisleri

Kamu İnşaat Mühendisleri

Özel sektörde ücretli çalışan her dört inşaat mühendisinden üçü kendi işini kurmak istiyor.

Kamuda çalışan inşaat mühendislerinin
çok önemli bir bölümü (yüzde 63) kendi
işini kurmak istiyor.

Gerekçeler:

Gerekçeler:

 Mesleği daha etkin icra edebilmek
(yüzde 36,8),

 Mesleği daha etkin icra edebilmek
(yüzde 32,7),

 Daha fazla para kazanmak (yüzde
28,5),

 Daha fazla para kazanmak (yüzde
28,7),

 Daha rahat bir iş ortamına sahip olmak (yüzde 23,8),

 Daha rahat bir iş ortamına sahip olmak (yüzde 24,8),

 Kariyer gelişimi (yüzde 20,5).

 Kariyerini geliştirmek (yüzde 13,8).
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İNŞAAT MALİYETLERİNDE
YÜKSELİŞ TRENDİ
DEVAM EDİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan
rakamlara göre, 2021 yılı Mart ayında inşaat maliyet
endeksi yıllık yüzde 31,97, aylık yüzde 3,44 arttı

T

ürkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı veriler, inşaat maliyet endeksinin, 2021 yılı
Mart ayında da artışa devam ettiği yönünde. Buna göre, 2021 yılı Mart ayında inşaat
maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,44,
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde
4,89, işçilik endeksi yüzde 0,36 arttı. Ayrıca bir
önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi
yüzde 37,96, işçilik endeksi yüzde 20,36 arttı.

de 31,62 arttı. Bir önceki aya göre malzeme en-

BINA İNŞAATI MALIYETLERI
YÜKSELMEYE DEVAM ETTI

göre malzeme endeksi yüzde 5,83, işçilik en-

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre
yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-

aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 39,76,

deksi yüzde 4,60, işçilik endeksi yüzde 0,24 arttı.
Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme
endeksi yüzde 37,42, işçilik endeksi yüzde 20,63
arttı.
BINA DIŞI YAPILARDA SON DURUM
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir
önceki aya göre yüzde 4,32, bir önceki yılın aynı
ayına göre ise yüzde 33,18 arttı. Bir önceki aya
deksi yüzde 0,78 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın
işçilik endeksi yüzde 19,37 arttı.

81

Mayıs - Haziran 2021 • Haber Asansörü

AVUKATINIZ CEVAPLIYOR

ASANSÖR KAZASI
NEDENI ILE DOĞABILECEK
CEZAI VE HUKUKI
SORUMLULUK
Av. Erdem Serdar
Vurgun
Türkiye ASFED Vekili
erdem@erdemserdarvurgun.av.tr

“Ceza yargılamasında her kişi, kendi
kusurlu fiilinden sorumludur.
Tazminat yargılamasında zarar
gören zararını tazmin için tüm
sorumlulara karşı dava açabileceği
gibi sorumlulardan dilediğine
de dava açabilir. Sorumluların
sorumluluklarının dayanakları başka
başka da olsa her bir sorumlu, zararın
tamamından sorumludur.”
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A

sansörler, günümüzün vazgeçilmez makinalarıdır. Asansörlerin
kullanım alan ve sayıları her geçen gün artmaktadır. Asansörler aynı zamanda bünyelerinde birtakım riskler de
barındırmaktadır. Asansörlerin barındırdığı risklerin, insan canına doğrudan etkisi
bulunduğundan mevzuatımızda sıkı yasal
ve idari düzenlemeler yer almaktadır.
Asansörün imalatından montajına, periyodik kontrolünden bakımına kadar birçok
alanda yer alan düzenlemeler, teknoloji ve
ihtiyaçların gelişimine paralel olarak gelişmektedir. Eldeki makalede, mevzuatta yer
alan detaylı düzenlemelere yer vermeye
olanak ve gerek görülmemiştir. Eldeki
makalede, risk gerçekleşir ve bir asansör
nedeni ile insan canına zarar gelirse ne tür
sorumluluklarının doğabileceği hakkında
kısa bir bilgi paylaşımı yapılacaktır.

A. CEZA HUKUKU
BAKIMINDAN
ASANSÖR KAZASI NEDENI
ILE BIR BIRDEN ÇOK
INSAN YARALANMIŞ
OLABILIR:
Bu durumda Türk Ceza Kanunu’nun 89’uncu Maddesinin uygulanması söz konusu olabilir.
Söze konu maddede, taksirle
bir insanın yaralanması durumunda failin ne şekilde cezalandırılacağı düzenlenmiştir.
Basit tanımıyla taksir, dikkat ve
özen yükümlülüğüne aykırılıktır.
Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak bir asansörün
kazaya karışması durumunda,
dikkat ve özen yükümlülüğüne
aykırı davranan kişinin cezalandırılması olasıdır.
ASANSÖR KAZASI
NEDENIYLE BIR INSAN
HAYATINI KAYBETMIŞ
OLABILIR:
Bu durumda Türk Ceza Kanunu’nun 85’inci Maddesinin
1’inci Fıkrası uygulanması söz
konusu olabilir. Söze konu
maddede taksirle bir insanın
ölmesi durumunda failin ne şekilde cezalandırılacağı düzenlenmiştir.
ASANSÖR KAZASI NEDENI
ILE BIRDEN ÇOK INSAN
HAYATINI KAYBETMIŞ
OLABILIR:
Bu durumda Türk Ceza Kanunu’nun 85’inci Maddesinin
2’inci Fıkrası uygulanması söz
konusu olabilir.

ASANSÖR KAZASI NEDENI
ILE BIR VEYA BIRDEN
ÇOK INSAN BIRLIKTE
HAYATINI KAYBETMIŞ VE
YARALANMIŞ OLABILIR:
Bu durumda Türk Ceza Kanunu’nun 85’inci Maddesinin
2’inci Fıkrası uygulanması söz
konusu olabilir.
BILINÇLI TAKSIR
MEVCUTSA:
Kimi zaman failin kusuru, basit
taksirle açıklanamaz. Fail taksire göre daha çok kınanmalı;
ancak bu kınama kasıtlı bir fiil
işlemiş kadar da olmamalıdır.
Fail, neticeyi öngörmüş, neticeyi istememiş ancak yine de
dikkat ve özen yükümlülüğüne
aykırı hareket ederek yaralanmaya neden olmuşsa, bilinçli
taksir vardır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, bina sorumlusunun asansörün bakımını hiç
yaptırmaması durumunda taksirli bir sorumluluğu; kırmızı etiketli asansörü çalışmaktan men
etmemesi bilinçli taksire dayalı
bir sorumluluğu gerektirebilir.
Bilinçli taksir durumunda ceza
miktarı artırılır.
GÜVENLIK TEDBIRLERI:
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü
Maddesine göre belli bir meslek veya sanatın gerektirdiği
dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen
taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan
fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına karar verilebilir.

B. TAZMİNAT HUKUKU
BAKIMINDAN
Asansör kazası nedeni ile zarar
gören kişiler, sorumlu olduklarını düşündükleri kişi/ kurumlardan tazminat talep edebilir.
Zarar gören kişilerin, sorumlularla aralarında bir hukuki ilişki
bulunabileceği gibi hiçbir hukuki ilişki bulunmaması da söz
konusu olabilir.
Örneğin asansör bakım şirketi
işçisi, asansöre bakım yapmakta iken gördüğü zarar nedeni
ile işvereninden tazminat talep
edebilir. Yine örneğin posta
dağıtım işçisi girdiği binada
kullandığı asansörde yaşadığı
kaza nedeni ile kat maliklerinden tazminat talep edebilir.
B.1. MANEVI TAZMINAT
Asansör kazası nedeni ile zarar
gören kişi yahut ölen kişinin
yakınları, sorumlulardan, çektikleri elem ve ıstırap nedeni ile
manevi tazminat talep edebilir.
B.2. MADDI TAZMINAT
Asansör kazası nedeni ile zarar
gören kişi yahut ölen kişinin yakınları, sorumlulardan, maddi
zararlarını talep edebilir.
Ölüm halinde özellikle cenaze
giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile
çalışma gücünün azalmasından
ya da yitirilmesinden doğan
kayıplar; ölenin desteğinden
yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar talep
edilebilir.
Yaralanma halinde özellikle te-
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davi giderleri, kazanç kayıpları, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden
doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan
kayıplar talep edilebilir.
C. SORUMLULAR
Bir asansörün kazaya karışmasında
“kaçınılmazlık”tan
bahsetmek mümkün değildir.
Çünkü yasal ve idari düzenlemelere uygun şekilde imal
edilen, periyodik kontrolleri
ve bakımı yapılan ve kullanılan
asansörün kazaya karışması
olasılığı bulunmamaktadır.
Olsa olsa, illiyet bağının kesilmesinden
bahsedilebilir.
Örneğin fenni usul ve esaslara uygun inşa edilmeyen bir
binada; yasal ve idari düzenlemelere uygun şekilde imal
edilen, periyodik kontrolleri
ve bakımı yapılan ve kullanılan
asansörde bulunduğu esnada
kişi depreme yakalanmış, deprem nedeni ile bina yıkılmışsa,
kişinin yaralanmasıyla asansör
arasında illiyet bağı kesilmiş
olacaktır.
Kaçınılmazlıktan bahsetmek
mümkün olmadığına göre
asansörün neden kazaya karıştığı yargı mercileri tarafından
araştırılacaktır. Yaptırılacak bilir kişi incelemesinde:
Asansörün mevzuata uygun
olarak imal edilip edilmediği,
Asansörün mevzuata uygun
olarak periyodik muayenelerinin yapılıp yapılmadığı,
Asansörün mevzuata uygun
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olarak bakımlarının yapılıp yapılmadığı,
Asansörün mevzuata uygun
olarak kullanılıp kullanılmadığı
hususları ile dış etken bulunup
bulunmadığı ve nedensellik
bağını kesen bir neden bulunup bulunmadığı incelenecektir.
Asansörün mevzuata uygun
olarak imal edilmediği anlaşılırsa asansörü imal eden ile
monte edenin,
Periyodik muayenelerinin ve
bakımlarının hiç yapılmadığı
anlaşılırsa bina sorumlusunun,
Periyodik muayenelerinin ve
bakımlarının mevzuata uygun
olarak yapılmadığı anlaşılırsa
muayene kuruluşunun, bakım
şirketinin ve bina sorumlusunun
sorumlulukları muhtemeldir.
Bu kişiler dışında sorumluluğuna başvurulabilecek kişiler
de bulunabilir. Örneğin binayı
inşa eden yüklenicinin, asansörün mevzuata uygun olarak
imal edilmediği anlaşılırsa
sorumluluğu
muhtemeldir.
Bunun dışında hiçbir kusuru
bulunmasa dahi binanın sahibinin veya sahiplerinin (kat
maliklerinin) kanundan doğan
tazminat sorumlulukları bulunmaktadır.
İdarenin tazmin sorumluluğuna özellikle değinmek isteriz. İdareden kastımız, il özel
idareleri ile belediyelerdir.
İdarenin, asansörün özellikle
montaj, bakım ve periyodik
muayene konularında geniş

yetkileri bulunmaktadır. İdare
hukukunda yetkinin karşılığı
sorumluluktur. İdarenin, örneğin ruhsat vermemesi gereken
bir asansöre ruhsat vermesi,
örneğin asansörün periyodik
kontrolünün hiç yapılmaması,
örneğin kırmızı etiketlenen bir
asansörün 60 gün içerisinde
elektriğinin kesilip mühürlenmemesi durumlarında, meydana gelecek zararlardan ilgili
İdarenin de sorumlu olacağı
değerlendirilmektedir.
BIRDEN FAZLA SORUMLU
BULUNMAKTA ISE:
Ceza yargılamasında her kişi,
kendi kusurlu fiilinden sorumludur.
Tazminat yargılamasında zarar gören zararını tazmin için
tüm sorumlulara karşı dava
açabileceği gibi sorumlulardan dilediğine de dava açabilir. Sorumluların sorumluluklarının dayanakları başka başka
da olsa, her bir sorumlu, zararın tamamından sorumludur. Örneğin bir apartmanda
kiracı olarak ikamet eden kişi,
asansör halatının kopması ve
asansörün düşmesi nedeniyle yaralanmışsa, sadece kat
maliklerine dahi dava açarak
tüm zararının tazminini talep
edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sorumluların birbirleri yerine değil,
birbirleri yanında sorumlu olduklarıdır. Tazminata mahkum
edilen sorumlunun, diğer sorumluya rücu etme hakkı bulunmaktadır.

RÖPORTAJ

RPM ELEKTRONIK,
BÜNYESINE KATACAĞI
YENI ÜRÜNLERI
ILE PAZAR PAYINI
GENIŞLETIYOR
Asansör kumanda panosu üretiminde
kısa sürede adını duyuran ve küresel
ölçekte ticaret ağını genişleten RPM
Elektronik’in kurucusu Saffet Babadağ
ile Haber Asansörü’ne özel bir sohbet
gerçekleştirdik. Babadağ,“Yola
çıktığımızda en önem verdiğimiz
düstur olan teknik destek, müşteri
memnuniyeti ve ürün kalitesi, bizi
alanımızda aranan bir firma ve marka
haline getirdi” diye konuştu.

K

uruluşunu gerçekleştirdiği 2006 yılından bu yana asansör kumanda panosu üretiminde sektörde emin adımlarla ilerleyen ve kaliteli ürün sunmayı kriter
haline getiren RPM Elektronik, müşterilerine
ürün sonrası sağladığı teknik destek hizmetinin de katkısıyla hem yurt içi hem de yurt
dışı pazarında aranan isimlerden birisi olmayı başardı. RPM Elektronik’in kurucusu Saffet

86

Haber Asansörü • Mayıs - Haziran 2021

Babadağ, kuruldukları günden
bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetlerden, hedeflerine ve
yaşanan rekabet ortamında
gördüğü sıkıntılara kadar pek
çok şeyi dergimiz ile paylaştı.
Öncelikle bize kendinizden
ve kariyer hayatınızdan bahseder misiniz?
Meslek lisesinden elektronik
bölümü mezunuyum. Bu işi
sevdiğim için sektörde bulunmak istedim. Sektöre 1993 yılında adım attım. 1994 yılında
ise bir fiil çalışmaya başladım.
İş hayatına, bir yıl kadar bir
süre ile akraba firmam olan
Babadağ Asansör’de başlamıştım. Akabinde, montaj ve
bakım üzerine hizmet veren
Baransel Makine’de devam
ettim. 2006 yılında özellikle
Ankara bölgesinde kumanda
panosunda yaşanan ihtiyacını fark ettim ve bir atılım yaparak, RPM Elektronik’i kurdum. Tabii ilk zamanlar biraz
zor oldu. Her şeyin başlangıcı
gibi, bizim başlangıcımızda
da zorluklar oldu. Ama 1-2 yıl
gibi kısa bir sürede sektöre
ağırlığımızı koymaya ve piyasada tanınmaya başladık. Bir
işe başladığınızda, piyasada
tanınmamak zordur. Bu aşama
biraz zor oldu, fakat süreç içerisinde bizi tanıyanların ve bizimle iş yapanların umutlarını
boşa çıkarmadık. Bu da bizim
sektörde ilerlememize vesile
oldu.

RPM Elektronik’in gelişimsel
sürecini nasıl özetlersiniz?
Ankara’da, asansör kumanda
panosunu üreten ve teknik
destek sağlayan bir firma yoktu. 2009 yılında Arkel’in Ankara bölge bayiliğini almak üzere
anlaşma yaptık. Arkel’in Türkiye’de anlaşma yaptığı, karşılıklı imza altına aldığı tek bayi firması biz olduk. Ar-Ge tarafını
Arkel işletti. Biz de firma olarak, Arkel’in ortaya çıkardığı
ürünleri piyasaya güzel sunma
işlemini ve bu ürünleri kullanacak olan firmaları adapte
etme işlemini ortaya koyduk.
2018 yılına kadar her geçen
gün potansiyelimizi daha çok
geliştirerek yükselme trendini
yakaladık.
Bizim ürünlerimiz ve sağladığımız teknik hizmet, bizi istediğimiz seviyelere taşıdı. Ürünün
kalitesinden asla taviz vermedim. Belki bu dönemsel olarak
satış adetlerimizde azalmaya
sebep oldu, ancak müşterilerimize teknik destek anlamında
gerekli tüm hizmeti sağladık.
Teknik destek, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi bizi
birinci sıraya taşıdı ve RPM
Elektronik’i bir marka haline
getirdi.
Şirketin vizyonu ve misyonu
nedir?
Gerek Arkel ürünlerinde, gerekse kendi ürettiğimiz ve
üreteceğimiz ürünlerde olsun

piyasada daha kalıcı olarak yer
edinmeyi düşünüyoruz. Son
kullanıcı olarak montaj firmalarını düşünürsek, onların da
işini kolaylaştıracak şekilde
sunabilmeyi arzuluyoruz. Hem
üretim hem de teknik destek
anlamında daha kaliteli, daha
sistemli işleyiş altında ürünleri
piyasaya sunabilmeyi ve tabii
ki bunu sürdürebilmeyi amaçlıyoruz.
Şirketinizin 2021 yılı belirlediği hedefler nelerdir?
RPM Elektronik olarak, bugüne kadar yurt dışı satış ekibimiz
olmadan kendi potansiyelimiz
üzerinden çalıştık. 2021 yılında
yurt dışı pazarımızı artırmaya
yönelik düşüncelerimiz var.
Yine bu çerçevede, yurt dışı
satış ekibi kurmayı planlıyoruz.
Tabii, bu biraz ticaretin ve ekonomik yapının gidişatına da
bağlı.
Ürün gruplarınız nelerdir?
Asansör kumanda panosu
üretimi yapıyoruz. Buna bağlı olarak, 2013 yılından sonra
da asansör kat kabin butonu
ve hazır tesisat soketi üretimi
yapmaya başladık. Firma olarak asansör motoru, hidrolik
ünite gibi ürünlerin satışlarını
yaptık. Yurt dışındaki müşterilerimize, ekipmanların sağlanması noktasında destek
verdik. Ama firma olarak bizim
ağırlığımız daha çok kumanda
panosu, asansör kat ve kabin
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butonlarının üretimi ile tesisat
aksamlarının hazırlanması yönündedir.
Ar-Ge’sini yaptığınız yeni bir
ürün var mı?
Son 2-3 yıldır kendi üretimimiz butonlar yapmaya çalıştık.
Bunun haricinde 2018 yılında,
kendi kumanda sistemimize
yönelik elektronik kumanda
kartı ve buna bağlı ekipmanlar
olarak gösterge kartları, TFT
ekranlar üzerine çalışmalarımız oldu. Son iki yıldır uygulanan TS 88-21’deki standarda
uygun haberleşme modülü ve
UPS gibi Ar-Ge’sini yaptığımız
ürünler üzerine çalışıyoruz. Bu
anlamda kullandığımız ürünlerin yanında, kullanımına yaklaştırdığımız ürünlerimiz de
mevcut. Yakın zamanda TFT
ekran, UPS, kumanda ve konuşma kartı olarak yeni ürün
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çıkarmayı hedefliyoruz.
Ürünleriniz kullanıcılara ne
gibi kolaylıklar sağlıyor?
Ürünlerinizi diğer firmaların
üretimlerinden ayıran nitelikler hakkında neler söylersiniz?
RPM Elektronik olarak, Arkel
ürünlerini piyasaya sunuyoruz.
Tabii ki yaptığımız ürünlere de
daha çok değer katmaya çalışıyoruz. Asansör sektöründeki
yönetmeliklerin uygunluğuna
da bağlı olarak ürünlerimizi
kalite standartlarında çıkarmaya ve bu anlamda da firmalara
destek vermeye devam ediyoruz. Çünkü sahada çalışan personelin, yeni çıkan standartlar veya yeni çıkan elektronik
ürünler konusunda yeterli bilgi
ve eğitimleri olmadığından
uygulamada teknik bilgiye
ihtiyaçları oluyor. Bu anlamda da sahada çalışan teknik

personele ne kadar destek ve
hizmet sağlarsak, sunduğumuz ürün ve hizmetin kalitesi
ön plana çıkıyor. Elbette bu
da bizim satışlarımıza yansıyor.
Bunu hem yurt içi hem de yurt
dışı pazarda gözlemliyoruz.
“ESKI SATIŞ
RAKAMLARINA
ULAŞMAYI
ARZULUYORUZ”
Yurt içi pazar payınız ve ihracatınız hakkında bilgi verir
misiniz?
Salgın sebebiyle sektörün daralmasına bağlı olarak, eski
hedeflerimizin çok gerisinde
kaldık. Eski potansiyeli, eski
satış rakamlarını yeniden yakalamak arzusundayız. Bu da
sadece asansör sektörüne değil, aynı zamanda inşaat sektörüne de bağlı bir durum.
Cari döngümüze baktığımız

zaman, daha çok yurt içi firmalarla ticari ilişkimiz olduğunu
söyleyebilirim. Yurt dışı pazarımız çoğunlukla, yurt dışına
paket malzeme satışı yapan
firmalar üzerinden sağlanıyor.
Baktığımız zaman 30-40 kadar
ülkeye bizden olmasa da dolaylı olarak bizim ürünlerimiz
gidiyor. Bunun yanında, satışını bizim yaptığımız Almanya,
Mısır, Azerbaycan, Suriye ve
Irak gibi bölgelerde ihracatımız devam ediyor.
En çok hangi ülkelere ihracatınız var? İhracat pazarınızı
genişletmek adına yaptığınız
bir çeşitlendirme var mı?
Yurt dışı pazarımıza potansiyel
olarak baktığımızda çoğunlukla Asya, Afrika ve Avrupa
ülkeleri var. Özellikle bir bölge
yoğun diyemiyorum, çünkü
yoğunluk durumu zaman zaman değişebiliyor, sirkülasyon
devam ediyor.
İhracat hedefleriniz nelerdir?
Yurt dışı pazarda çok söz sahibi bir ülke değildik. Teknolojik
olarak kaliteli ürünlerimiz de
yoktu. Herhangi bir ülkeden

satış ağı yakaladığımızda da
bunu devamını getiremiyorduk. Ama son 10 yıldır, ülke
olarak ciddi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Tabii bunun içinde de aksayan taraflarımız da var, ama demek ki iyi
olanları daha çok öne koyduk
ki bunlar kötü olanın önüne
geçti. Bugün baktığımızda,
Türk mallarına biraz daha sempati ile yaklaşılıyor. En azından
doğru firmalarla çalışıldığında,
doğru ürün ile hizmet verilebiliyor. Teknoloji devi Almanya’nın bile bizim sektörümüzle
alakalı ürünlerde ihracat alımları var.
İhracata yönelik önümüzdeki dönemlerde atacağınız
adımlar var mı?
Biz, daha çok potansiyelimizi
yurt dışı pazarına dolaylı yönlerden sağladık. Bu anlamda
pazarla bir tanışıklığımız da
oldu. Yurt dışındaki firmalar,
buraya gelirken 3-5 tane pano
alayım diyerek gelmiyor. Bu
sebeple,“Paket ürün mü yapsak?” diye de bir handikap
yaşadık. Ama biz, daha çok
kendi işimiz üzerinde uzman-

laşmak istediğimiz için paket
ürün noktasına giremedik.
Ekonominin ve piyasanın daralması ile son dönemlerde
“Yapsaydık, acaba olsaydı iyi
mi olurdu?” diye de düşündük. O yüzden yurt dışı pazarını belki paket anlamında
düşünüp bir şeyler ortaya koyabiliriz. Biz, yurt dışı pazarını
yine sadece kendi ürünümüzü
satmak anlamında arayacağız.
En azından pazara bakacağız.
Süreci takip edeceğiz.
Ürün, teknoloji ve hizmet
anlamında baktığınızda sizin
gibi kumanda panosu yapan
ve buton üreten firmalarla
kendinizi kıyasladığınızda ne
gibi farklılıklar var?
Arkel’in son dönemlerde ürettiği ürünler, sektörde üst teknoloji oluşturdu ve bir trend
yarattı. 2014 yılında Çin’de katıldığım fuarda gözlemlediğim
kadarıyla, Çin gibi bir pazarda
dahi firmalar yeni ürettiği aslında daha standartlarını oluşturmadığı daha henüz tam
satış ağını oluşturmadığı bir
haldeydi. Ama Arkel’i biz o
zaman kullanıyorduk. Bu du-
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rum bir trend oluşturdu. Biz
de RPM olarak, Arkel’in yeni
çıkardığı ürününü müşteriye
sevdirdik ve onu kullanmasını
sağladık. Gerekli desteği de
verdik. Bunun avantajını, biz
de sektör de gördü.
Salgın sürecinde nasıl bir
strateji izlediniz?
Salgın sürecinde ticaret yaptığımız firmaların, ihtiyaçlarını
bizden karşılamaya devam etmelerini sağlayacakları şekilde
bir yol izlemeye çalıştık. Bu süreçte piyasanın daralması, nispeten bizleri de etkiledi. Yine
de RPM Elektronik olarak, kalite unsuruna önem veren firmalar bize yakın durduğu için
nispeten kendimizi korumayı
başardık.
Sektörün geleceğini nasıl
öngörüyorsunuz?
Sektöre baktığımızda, çok daralan bir yapı içinde olduğunu
görüyoruz. İnşaat sektörünün gelişiminde de maalesef
durgunluk söz konusu. Fakat
nüfusumuz çoğalıyor ve göç
alanlarının da etkisiyle inşaat
potansiyelinin yeniden açılacağını düşünüyorum. En azından yaşanan bu iki yıllık daralmadan sonra inşaat sektörü
açısından mümkün olacağını
düşünüyorum.
“REKABETI PARA DEĞIL,
KALITE YÖNETMELIYDI”
Sektörde yaşanan rekabet
hakkında görüşlerinizi öğre-

90

Haber Asansörü • Mayıs - Haziran 2021

nebilir miyiz?
Sektörümüzle ilgili konuşulacak daha pek çok şey vardır
belki, ama sektörümüz sürekli
yara halinde. Baktığımızda,
pandemi ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle giderek daha da
daralan bir pazarda, asansör
sektöründe çok ciddi rekabet işler oldu. Rekabeti hep
para ile yapar olduk. Hâlbuki
biz teknik bir işle, teknoloji ile
uğraşıyoruz. Oysa rekabetimizi şekillendiren unsur kalite olmalıydı. Rekabet fayda
sağladığı sürece çok güzel bir
şeydir. Ama bu şekilde zarar
görüyoruz ve kazanamayan
bir sektör haline dönüşüyoruz.
Özellikle son aylarda bu işi artık bırakma derecesine gelen
firma yetkilileri ile görüştük.
Baktığımız zaman köklü firmalar, ama bu süreçten yorulmuş
firmalar. Silkelenip kendimize
gelmemiz lazım. Global firmalar, kendi ülkemizde rekabet
unsurunu çok daha ciddi seviyelerde işletiyor ve kendi yerlerini sağlamlaştırarak ilerliyor.
Bizim, bunlara müsaade etmememiz lazım. Aynı zamanda,
kendimizi teknoloji ve kalite
anlamında geliştirmemiz lazım. Marka unsuru ülkemizde
çok işlenir oldu, ama henüz
milli bir marka ortaya çıkartamadık. Türkiye’de asansör
sektörüne baktığımız zaman,
parça üretimi noktasında markamız var ama bütünsel an-

lamda baktığımızda hala bir
markamız yok. Bu anlamda,
sektörel olarak çok toplantılar
yapılıyor, çok söylemler gerçekleşiyor. Bireysel anlamda
fikir sunanlar oluyor. Ama gerçekçi olduğumuzda, maalesef
elde tutulur bir icraat yok.
Rekabette kaliteyi düşüren
unsurlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Elbette, daha kalitesiz malzeme kullanmak rekabette çıtayı
düşürüyor. Bizler üretici firmalar olarak ürünlerimizi montaj
firmalarına sunuyoruz. Montaj
firmalarının ürün tedariğinde
bir “ürün alma standardı” olsa
ve bu kriterlere uyan ürünleri
tedarik etmek için bir hedefi olsa belki ürünlerimiz daha
kaliteli olacak. Ama özellikle montaj firmaları, daha çok
bütçe yönüyle bu rekabeti
işlettikleri için bugün piyasa
kim daha uygun fiyatta ürün
veriyorsa, oraya yönelir hale
geldi. Böyle olduğu için de haliyle daha kalitesiz malzemeler
kullanılıyor. Bu da sektördeki
kaliteyi eritiyor.
Eklemek istediğiniz bir şey
var mı?
Öncelikle ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. Zaman içerisinde sektörümüzü çok daha
iyi yerlerde görmeyi umuyoruz. Bunun için de biz ve tüm
sektör paydaşlarımızın da üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz.

RÖPORTAJ

GRAF ASANSÖR,
PLASTIK VE KAUÇUK
ÜRETIMLERINI NANO
KOMPOZIT MALZEMELER
ILE SAĞLIYOR
Asansör plastik ve kauçuk malzemeleri üretimiyle sektörde ismini
duyuran Graf Asansör, doğa dostu bir anlayış ile sektöre daha
sağlam ve esnek malzemeler sunarak asansör seyahatinde konforun
artırılmasına katkıda bulunuyor. Graf Asansör Kurucusu İsmail Karteri,
dergimize yaptığı açıklamada; nano kompozit malzemeler üzerine
yaptıkları Ar-Ge çalışmasını, hali hazırda asansör sektörüne ürettikleri
plastik ve kauçuk ürünlere yansıtarak daha kaliteli ve çevre dostu
ürünler ile sektöre hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

A

sansör plastik ve kauçuk
malzemeleri
üretimiyle
pazarda
adından söz ettiren Graf Asansör Kurucusu İsmail Karteri, 24
yıllık sektörel deneyimi doğrultusunda asansörlerde nano
kompozit ürünlere duyulan
ihtiyacın arttığına işaret ederek, nano teknolojinin asansör
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ürünlerine empoze edilmesi
için alt yapı oluşturmaya başladıklarını açıkladı. Asansör
sektörüne plastik ve kauçuk
gurubunun yanı sıra otomatik
kapı malzemeleri üretimi ile
de hizmet ettiklerini kaydeden
İsmail Karteri; “Üretim modellerimizde nano teknoloji kompozit malzemeleri geliştirmeyi

ve ihracatını yapmayı planlıyoruz. Amacımız, nano kompozit
malzemeler kullanarak üretim
teknolojimizi geliştirmek. Böylece daha kaliteli, daha esnek,
uzun ömürlü ve dayanıklı malzemeleri asansör piyasasına
kazandırmayı
hedefliyoruz”
dedi. Graf Asansör Kurucusu
İsmail Karteri ile Graf Asan-

de de kendi işlerimizi yapmaya başladık. Asansör montaj,
bakım ve onarımında bu süre
içerisinde önemli deneyimler
kazandım. Sektörden kazanmış olduğum deneyimi, yine
sektöre hizmet etmek adına
biraz daha üretim ağırlıklı yapmaya karar verdim.

sör’ü, faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk.
Sohbetimize başlarken asansör sektörüne başlama süreciniz ve kariyerinizden bahseder misiniz?
Asansör sektörüne ilk kez 1997
yılında girdim. Valter’de asansör montajı yapmaya başladım. Kariyerime daha sonra
Akademik Asansör’de devam
ettim. 2000-2008 yılları arası
Akademik Asansör’de montaj
ustası olarak çalıştım. 2008 yılında Akademik Asansör’ün
Kone Asansör’e devredilmesiyle birlikte uluslararası firmaların taşeron firması olarak
2015’e kadar çalışmaya devam
ettim. 2015 yılına geldiğimiz-

Kuruluş hikayeniz nasıl gerçekleşti?
2015 yılında GRAF asansör
şahıs şirketi olarak kurulduk.
Asansör montajı, bakım ve
onarım firması olarak faaliyete
geçtik. 2017 yılında Ar-Ge geliştirme faaliyelerine başladık;
plastik kauçuk üzerine Ar-Ge
geliştirmeleri yaptık. Şu anda
Türkiye genelinde asansör
sektöründe kullanılan plastik
ve kauçuk ürünlerinin tedariğini sağlıyoruz. Ankara’da asansör alanında kauçuk ve plastikle ilgili ürünlerin her ikisinin de
üretimini bir arada yapan tek
firmayız.
Graf Asansör’ün ürün grupları nelerdir?
Kauçuk ürün grubumuzda; kabin aşırı yük takozları, asansör
makine daireli ve makine dairesiz titreşim takozları, halat
şişesi lastikleri ve çok çeşitli
asansör kauçuk ürünlerimiz
mevcut.
Plastik ürün grubumuzda; kabin ve ağırlık paten çeşitlerimiz, ray yağdanlığımız ve yağ
toplama kabımız, 36.nakilli
ve yüksek katlar için fleksibl
takozlarımız ve daha çok çe-
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şit asansör plastik ürünlerimiz
mevcuttur.
Otamatik kapı ürünlerinde ise
kat kapısı ve kabin kapısı makara ve plastik ve kauçuk ürünlerimiz çok çeşitli ve farklı markalarda üretimimiz mevcuttur.
Plastik kauçuk ürünlerinde her
çeşit tasarım kalıp farklı modelleme ile üretimlerimizle
hizmet vermekteyiz.
Neden plastik ve kauçuk? Bu
ürünleri tercih etmenizin sebebi nedir?
Üniversitede malzeme bilimi
üzerine değerli çalışmalar yapan akademisyenlerle yakından çalışma fırsatım oldu. Bu
çalışmalarını yakından takip
ettim ve bizzat çalışmalarına
katıldım. Plastik ve kauçuk malzemelerini çok detaylı öğrenme fırsatım oldu ve bu bilgimi,
asansör sektörüne faydalı olabilmek adına kullandım. Yıllardır asansör sektöründe montaj
dalında edindiğim deneyim
ile ürün gruplarımızda yer alan
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plastik ve kauçuk ürünlerde
edindiğim üretim bilgisi ile
harmanlayarak üretim yapmaya karar verdim. Sektörde bu
alanda yedek parça üreticisinin azlığı da bu kararı vermemizde etkili oldu. Şu an Ankara’da, özellikle de bizim gibi
asansör sektörünün içinden
gelmiş, asansör montajına dair
her şeyi bilerek bu parçaları
üreten başka bir firma yok. Biz
de bu eksiklikleri gördüğümüz
için plastik kauçuk malzemeleri ürettik. İmalatçı firmaların
dilinden anlayarak onlara tam
olarak ürünler üzerinde farklı
destek verebilmek adına birebir görüşüp, deneyimlerimizi
ürünlerimize yansıttık.
Ürünlerinizin avantajı nedir?
Neden sizin ürünlerinizi tercih etmeliler?
En büyük ürün özelliklerimizden bir tanesi, müşterilerimize
geri dönüştürülmüş malzeme
sunmuyor olmamız. Ürünlerimiz, tamamen birinci sınıf
malzemelerden üretiliyor. Aynı

zamanda, özellikle kauçuk
grubunda, doğal malzeme
kullanıyoruz. Asansörde olası
bir deprem anında bile darbe
ve vibrasyonu sönümleyececek bir malzeme kullanıyoruz.
Motor hareket ettiğinde doğal
olarak bir titreşim oluşturur ve
bu titreşim binayı da etkiler.
Ürettiğimiz takozlar vibrasyonu sıfıra indirdiği için binaya o salınımı vermiyor; hatta
deprem anında ürünlerimiz,
sıfır salınım vereceğinden dolayı binaya titreşim yaymıyor.
Özetleyecek olursak üretimlerimiz ile çevre dostu, sağlıklı
ve birinci sınıf ürünler kullanarak hem müşteri ve kullanıcı
sağlığını önemsiyor hem de
asansöre konfor sağlıyoruz.
Vibrasyonu kesmeyen ürünler, kabinde seyahat konforunu etkilemiyor mu?
Tabii ki… Kauçuk ve esnek
olmayan ürünler asansörlerde
kullanıldığında asansör kullanıcıları o titreşimi hisseder.
Asansör fazla kişi algılama sis-

temi Aşırı yük dediğimiz algılamayı sağlamaz ve asansörde
düşme riskini bile doğurabilir.
Bizim kullandığımız malzemeler özellikle Japon teknolojisinde binaların depreme
dayanıklı olmaları için temel
kolonlarda
kullanılmaktadır.
Özellikle köprü ayaklarında,
bina kolonlarında, hastanelerde bile bu ürünlerin daha
büyük çaplı malzemeleri depreme karşı kullanmaktadır. Bu
çok ileri bir mühendislik gerektiriyor ve şu an Türkiye’de
yok.
Nano teknoloji üzerine geliştirdiğiniz çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
2017 yılında nano teknoloji
malzemeleri adı altında ArGe çalışmaları gerçekleştirdik.
plastik, kauçuk ile ilgili nano
kompozit malzemeler üzerine üniversitede çalışmalarda
bulunduk. Bunlarla ilgili olarak çalışmalarımızı TÜBİTAK’a
sunduk, tez çalışmaları yaptık.
Nano teknoloji, ürün geliştirme olarak üzerinde çalıştığımız bir konu; fakat nano teknolojik malzemeleri piyasaya
arz etmek biraz zaman istiyor.
Çünkü bu malzemelerin maliyetleri diğer ürünlere göre
daha yüksek ve mühendislik
çalışmaları gerektiriyor. Günümüzde yüksek katlı, hızlı tonajlı
asansörlerin çoğalması sebebiyle konfor, estetik, güvenlik
gibi konular ön plana çıkmaya
başladı. Bunlarla ilgili olarak

da nano teknoloji malzemelere olan ihtiyacın zaman içerisinde artacağını öngörüyoruz. Bu sürecin takipçisiyiz ve
ileride nano teknoloji malzemelerini asansör sektöründe
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
Geliştirmekte
olduğunuz
yeni ürün ve sistemleriniz
var mı?
Sektörde edindiğim deneyim
ve çok uluslu firmalarda kazandığım tecrübeyi yerli asansör
üretimine ve aksam parçalarına da aktarmak için şu anda
Ar-Ge ve ürün geliştirme yapıyoruz. Asansör kumanda sistemleri, kuyu dibi revizyon seti
gibi malzemelerle ilgili bir çalışmamız daha var. Bu ürünler
ülkemizde kısmi olarak konumundaki yerini koruyor. Biz, bu
ürünleri tamamını yerlileştirme
çalışmaları içerisindeyiz.
Bizim hedefimiz, asansör kabin ve otomatik kapı imalatı
yapan firmalara doğal ve yüzde 100 ses yalıtımlı malzemeler üretmek.
Yatırım hedefleriniz nelerdir?
Asansör sektöründe kauçuk,
plastik, otomatik kapı tekerlekleri ile ilgili üretimlerimizi
geliştirmek istiyoruz. İlerideki
hedeflerimiz ise bunları nano
kompozit malzemelere entegre etmek. Asansör nano
kompozit malzemelerini katma değer olarak daha kaliteli,
daha esnek, daha uzun ömürlü, daha dayanıklı daha sessiz

çalışan bir malzeme olarak
asansör piyasasına kazandırmak istiyoruz.
Türkiye’de ve dünyamızda yapılaşmalar giderek dikey yapılar olarak yapılmaktadır. Şu an
tercih edilmese de ileride yüksek hızlı asansörlerde ve standart asansörlerde bile tercih
sebebi olacaktır. Bunun için
de şimdiden alt yapı sağlıyor
ve nano teknolojiyi asansör
ürünlerine empoze etmeye
çalışıyoruz.
Markanızı gelecek 10 sene
içerisinde nerede öngörüyorsunuz?
Asansör sektöründe kullanılan
kauçuk ve plastik imalatı ürünlerimiz ile 10 sene içerisinde
Türkiye’nin tamamına ulaşmayı, yurt dışı pazarında bulunmayı hedefliyoruz. Bununla
beraber, özellikle nano teknoloji kompozit malzemeleri geliştirmeyi ve ihracatını yapmayı
planlıyoruz. Amacımız, nano
kompozit malzemeler kullanarak üretim ağımızı geliştirmek.
Böylece daha kaliteli, daha
esnek, daha uzun ömürlü ve
daha dayanıklı ve daha sessiz
çalışan malzemeleri asansör
piyasasına kazandırmayı hedefliyoruz.
Eklemek istedikleriniz nelerdir?
Bana derginizde yer verdiğiniz
için size, TASFED’e ve ekibinize çok teşekkür ederim. Tüm
okuyucularımıza ise sağlıklı ve
bol kazançlı günler dilerim.
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BTSO’dan Yurt Dışı Bağımlılığını Azaltacak,
Öz Kaynağı Besleyecek Formül:

ASANSÖR GÜVENLIK EKIPMANLARI TEST
VE GELIŞTIRME MERKEZI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının hayata
geçirdiği asansör güvenlik aksamlarının
güvenilir şekilde test edildiği “Asansör
Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme
Merkezi” ile asansör sektörünün test
ve muayene hizmetlerinde yurt dışı
bağımlılığı azalırken, öz kaynağın da
Türkiye’de kalması destekleniyor
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B

ursa iş dünyasının çatı kuruluşu
konumunda olan Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası (BTSO) Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme
Merkezi (MESYEB) bünyesinde hayata
geçirilen “Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi” ile
asansör sektörünün test ve muayene
hizmetleri yurt dışına göre 3’te 1 maliyetle yapılıyor.

ASPAR ASANSÖR
GENEL MÜDÜRÜ
AKSÖZ: “AVRUPA’DA BU
ÖLÇEKTE BIR MERKEZ
GÖRMEDIM”
Aspar Asansör Genel Müdürü Serdar Aksöz, “Asansör
Güvenlik Ekipmanları Test ve
Geliştirme Merkezi”ne gerçekleştirdiği ziyarette, asansör
alanında dünyanın birçok ülkesine asansör ve ekipmanları
ihraç ettiklerini ifade ederek,
bu merkezin sektörün önemli
bir talebini karşıladığının altını
çizdi ve şu cümleleri kullandı:
“Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Asansör çok
önemli bir konu. Biz insan taşı-

yoruz. İnsan taşımanın bilincini
de taşımamız lazım. Güzel bir
hizmet hayata geçtiğini görüyorum. Firma olarak kendi kalitemizi başka bir kurum onay
verdiği zaman artı bir güvenilirlik hissediyoruz. Sektörde
uzun bir süre var olan bir temsilci olarak Avrupa’da böyle
bir test merkezi görmediğimi
rahatlıkla söyleyebilirim. Bu
merkez, imal edilen asansörlerde güvenilirliği artıracaktır.”
TÜMLEŞİK TEST
UYGULAMASI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yürütülen piyasa
gözetimi ve denetimi faali-

yetleri kapsamında hizmet veren merkez, ürünlerin belgelendirilmesi ve denetiminde
kullanılabiliyor. Ürünler üzerinde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin doğrulanması için bir
laboratuvar alt yapısına sahip
merkez, asansör güvenlik aksamlarından fren sistemi, hız
regülatörü, tampon, raylar ve
asansör motorlarının ayrı ayrı
test edilebildiği gibi asansör
parçalarının tümleşik olarak da
test edilebildiği ilk laboratuvarı da bünyesinde bulunduruyor. TÜRKAK tarafından akredite edilen merkez, sektörün
ihtiyaçlarını karşılayacak birçok
öncü teknolojiyi de ülkeye kazandırmasıyla dikkat çekiyor.
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DECO ASANSÖR SISTEMLERI’NDEN
GELECEK İÇIN İNOVASYON

2

2016 yılında “üretimde yeni bir güç birliği” sloganı ile yola çıktıklarını
ifade eden Deco Asansör Sistemleri Üretimden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Turan Ayvalı, teknoloji odaklı büyümeye devam
ettiklerini bildirdi ve “Yarının dünyasında bugünden var olabilmek
için inovatif çalışma sistemlerini uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

016
yılında
Kayseri
Mimarsinan
OSB’de
kurulan ve faaliyetlerine başlayan Deco Asansör
Sistemleri, sektörde kısa zamanda adından söz ettirmeyi
başaran firmalardan biri oldu.
Yıllık 30 bin kapı ve 2 bin kabin üretim kapasitesine sahip
Deco Asansör Sistemleri, 6
bin metrekaresi kapalı toplam
10 bin metrekare alana sahip
tesiste, bünyesinde bulunan
70 personel ile birlikte faaliyet
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göstermeye devam ediyor.
Yurt genelinde hemen hemen
tüm illerde montaj firmaları tarafından ürünleri kullanılmakta olan firma; kaliteli ürünleri,
müşteri odaklı yaklaşımı ve
satış sonrası destek hizmeti
ile dikkat çekiyor. 2017 yılı itibarıyla dış ticaret konusuna
da yönelen Deco Asansör Sistemleri, günümüzde 3 kıtada
toplam 25 ülkeye ürünlerini
ihraç ediyor. Dergimize özel
açıklamalarda bulunan Deco

Asansör Sistemleri Üretimden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Turan Ayvalı, “2016 yılında
‘üretimde yeni bir güç birliği’
sloganı ile Deco Asansör Sistemlerini kurduk. 3 ortaklı bir
firmayız ve her bir ortağımız
kuyudan gelme montaj firması. 25 yıllık sektör tecrübemizi
üretime yansıtmayı hedefledik. Hepimiz montaj kökenli
olduğumuz için uygulamada
üretim kaynaklı yaşanan sorunları ve eksiklikleri iyi biliyo-

ruz. Bu nedenle ürünlerimizi
çözüm odaklı, kaliteli, sürdürülebilir ve teknolojik olarak
üretmeye gayret gösteriyoruz.
Ürünlerimiz yurt içi pazarda
kabul gördü ve müşterilerimizden oldukça iyi geri dönüşler
aldık. Ürünlerimizin kaliteli ve
kullanışlı olması bize yurt dışı
pazarlardan da talep gelmesine vesile oldu. Kuveyt ile başladığımız ihracat seferberliğimize sırası ile Fas, Gürcistan
Arnavutluk, Kosova ve Irak’ı da
dahil ettik. Bugün itibarıyla 3
kıtada 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıl sonuna kadar ihracat
yaptığımız ülke sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemiz
için azimle ve kararlılıkla yılmadan çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.
Asansör sektörünün teknoloji
odaklı olarak büyüme gösterdiğine dikkat çeken Ayvalı, şu
ifadeleri kullandı:
“Tüm dünyada teknoloji çok
hızlı bir şekilde ilerliyor ve hayatımıza dahil oluyor. Asansör
sektörü de teknoloji odaklı
bir sektör konumunda. Biz de
Deco Asansör Sistemleri olarak inovasyona ve teknolojik
yatırımlara çok önem veriyoruz. Bünyemizde kurduğumuz
Ar-Ge ve Ür-Ge departmanlarımızda teknolojiyi ürünlerimize en uygun şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Son teknoloji
üretim makineleri ile hem zamandan tasarruf edip hem de
üretim kalitesini artırıyoruz.
Endüstri 4.0 ilkelerine uygun

Turan Ayvalı

Deco Asansör Sistemleri
Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
üretim
gerçekleştirebilmek
için planlamalar ve yatırımlar
yapıyoruz. Yarının dünyasında
bugünden var olabilmek için
inovatif çalışma sistemlerini
uyguluyoruz.”
HAM MADDE TEMININDE
BÜYÜK SORUNLAR
YAŞANIYOR
Sektörün yaşadığı sorunlar
hakkında da açıklamalarda bulunan Ayvalı, konuşmasını şu
cümlelerle noktaladı:
“Son iki yıldır dünya genelinde yaşanan pandemi, ticaret
hayatını da oldukça olumsuz
yönde etkiledi. Uygulanan kısıtlamalar ve yasaklarla üretim
faaliyetleri geriledi. Özellikle
ham madde temininde büyük
sorunlar yaşanıyor. Hammadde de yaşanan fiyat zamları-

nın aksine sektördeki yoğun
rekabet nedeni ile fiyatlar dip
seviyelere geriledi. Zararına
satış yapan firmalar bile var.
Birçok firma, üretimde maliyetini düşürmek için daha düşük
ve ucuz ürünler kullanmaya
yöneliyor. Güvenlik bizim sektörün en önemli unsuru. Biz bu
zor koşullarda bile asla ürün
kalitesinden taviz vermiyoruz.
Üretim de kullandığımız tüm
ürünlerimizi birinci sınıf malzemelerden imal ediyoruz. Ürünlerimizin her zaman arkasındayız. Mekanik aksamlarımıza
10 yıl süreli garanti veriyoruz.
Satış sonrası teknik hizmet
desteği sağlıyoruz. Sürdürülebilir üretim ve hizmet için tüm
gayretimizle çalışıyoruz. Bu ülkeye, sektörümüze ve müşterilerimize karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.”
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SEKTÖR HABER

TTSO MECLIS ÜYESI ŞABAN BÜLBÜL AÇIKLADI:
YAŞANAN REKABET ASANSÖR FIRMALARINDA
KURUMSALLAŞMAYI VE GELIŞMEYI ENGELLIYOR

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 23. Meslek Komitesi Meclis
Üyesi Şaban Bülbül, uluslararası firmalarla rekabet edebilecek
kurumsal yapısı güçlü yerli firmaların kurulması gerektiğini
belirttiği konuşmasında, çoğalan firma sayısı nedeni ile yetişmiş
eleman sıkıntısı yaşandığının altını çizdi ve “Bu durumun
yarattığı aşırı rekabet, asansör firmalarının kurumsallaşmasını
ve gelişimini engellemektedir” diye konuştu.

T
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rabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) 23.
Meslek Komitesi’nden

açıklama yaptı. Bülbül, asan-

bela astırarak asansör bakım

sör montaj ve bakım firması

ve montaj firması kurmamalı-

kurmanın devlet tarafından bir

dır. Bu durumun yarattığı aşırı

Meclis Üyesi Şaban Bülbül,

planlamaya tabi tutulması ge-

rekabet, asansör firmalarının

meslek komitesinde yer alan

rektiğini söyleyerek, şu ifade-

kurumsallaşmasını ve gelişimi-

asansör sektöründeki firmala-

lere yer verdi:

rın sorun ve talepleriyle ilgili

“Önüne gelen herkes bir ta-
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ni engellemektedir. Bu durum
birçok tavizi zorlamakta olup,

standartlar ve kalite adına kayıplara sebep olmaktadır. Çok
tehlikeli iş kapsamında olan
asansör sektörü, hala hak ettiği standartlara kavuşamamıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği
kapsamında çok tehlikeli iş
kabul edilen sektörde en yüksek SGK prim tutarları tarafımızdan ödenmektedir. Ancak,
çok tehlikeli iş kapsamındaki
sektörün piyasada gördüğü
değer çok altlardadır. Sürekli
firma sayısının çoğalması sebebiyle yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanmaktadır.”
SEKTÖR, ULUSLARARASI
FIRMALARA TESLIM
EDILMEDEN
GÜÇLÜ FIRMALAR
OLUŞTURULMALI
TTSO Meclis Üyesi Şaban Bülbül, yaptığı açıklamada 5-10
kişiden oluşan küçük firmaların
sektörü oluşturduğunu ifade
etti ve şöyle ekledi:

Şaban Bülbül
“Bir müddet sonra bazı firmalar kapatıp, yenileri açılmaktadır. Bu durum asansör
piyasasında istikrarsızlığa yol
açmaktadır. Kurumsal yapılanma olumsuz etkilenmektedir.
Ulusal ve uluslararası alanda
güçlü firmalar oluşamamaktadır. Uluslararası firmalar iç pazarda baskı oluşturmaktadır.
Sektördeki büyük işleri veya

işin kaymağını oluşturacak
projeleri bu firmalar almaktadır. Bunun da sebebi iç piyasada kurumsallaşarak ulusal
ve uluslararası firmalar oluşturulamamasıdır. Müşteri doğal
olarak marka tercihini uluslararası firmalardan yana kullanmaktadır. Bu uluslararası firmalarla montaj ve bakımda da
rekabetimiz mümkün değildir.
Uluslararası firmaların yaptığı işlerin ilerleyen günlerde
bakımını başka firmalar devralamamaktadır. Sonuç olarak, sektörde işçi sağlığı ve iş
güvenliğinden yıllık periyodik
denetimlere kadar, geçmişe
göre yapılan pek çok iyileştirmeyi önemsiyoruz ve destekliyoruz. Ancak sektör sonunda
uluslararası firmalara teslim
edilmeden, tedbirler alınarak
rekabete dayanıklı güçlü, marka firmaların oluşmasına zemin
hazırlanmalıdır.”
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ASANSÖR İŞ
KAZALARI
ÖNLENEBİLİR:
PEKİ YANLIŞ
OLAN NE?
Bahar Akın Gödek
Kimya Yüksek Mühendisi
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
4mevsim@dortmevsimosgb.com

“Asansörde kazaya ortam hazırlayan
‘etkisiz kişilerin müdahalesi, tehlikeli
davranış/durumlar, bakımsız
asansörler, denetim eksiklikleri ve
eğitim eksikliği’ gibi unsurların
önlenmesi için sistemli bir çalışmaya
ihtiyaç var.”
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Ü

lkemizde iş kazalarının büyük bir
oranını yapı işlerinde meydana gelen kazalar oluşturmaktadır. Dinamik bir çalışma sürdürülen yapı işlerinde
ciddi kazalara ve kayıplara yol açan asansör
çalışmaları kapsamındaki montaj ve bakım
onarım işleri yer almaktadır. Günümüzde
teknolojinin gelişimine bağlı olarak asansörlerin zaman kaybını önlemesi ve konforlu ulaşım imkanı sağlaması yanı sıra iş kazalarının ve güvenlik problemlerinin artışını
da yanında getirmiştir.
Asansör kazaları değerlendirmeye alındığında; montaj sürecinde gerçekleşen ve bakım
onarım çalışmaları sırasında gerçekleşen iş
kazaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Asansör
montaj sürecinde gerçekleşen iş kazaları incelendiğinde ağırlıklı olarak kuyuya düşme,
sıkışma ve ezilme, asansör düşmesi, elektrik
ile ilgili kazalar, cisim düşmesi ve makine

önemlidir. İş kazaları, büyük
oranla insan kaynaklı hatalardan meydana gelmektedir. Bu
nedenle iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınırken insan
hataları öngörülerek tedbirler
alınmalıdır. Örneğin asansör
bakım çalışmaları sırasında
bu alanda çalışma yapıldığını
gösteren bir uyarı levhası asılmalı, asansörün hareket etmesini sağlayan tüm bağlantılar
kesilmelidir.

kaynaklı kazalar oldukları görülmektedir. Bunun akabinde
asansör bakım ve onarım süreçlerinde oluşan kazalar bulunmaktadır. Yetersiz bakım
ve kontrol asansör kullanıcı
kazalarına neden olabileceği
gibi, kontrol ve bakım işlemlerine gereken özen ve önemin
gösterilmemesi bu işlemler sırasında iş kazalarına da neden
olmaktadır. Asansör bakım ve
periyodik kontrol sürecinde;
elektrik ile ilgili kazalar, sıkışma
ve ezilme kazaları, makine kaynaklı kazalar ve kabin ile birlikte düşme kazaları daha çok
sayıda görülmektedir. Asansör çalışmalarında iş sağlığı ve
güvenliği tedbirleri oldukça

«Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği» ve 05 Kasım 2011
tarih ve 28106 sayılı Resmi
Gazete’de “Asansör Bakım ve
İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” maddeleri kapsamında
bina yöneticisi, kullanıcıların
can ve mal güvenliğini sağlanmak adına asansörlerin yılda
en az bir kere kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür.
Bu yönetmelik kapsamında
Belediyelerin sınırları içerisinde yer alan tüm asansörlerin 1
Ocak 2012 tarihinden itibaren
yılda bir kez A tipi Muayene
Kuruluşu tarafından kontrol
edilmesini sağlamakla yükümlü olduğundan ve yıllık kontrollerinin yapılıp yapılmadığını
denetlemekten sorumlu olduğu belirtilmektedir.
Asansör kazalarının nedenlerini incelediğimizde, kaza nedenlerini şu şekilde sıralamak

mümkündür; yetkisiz kişilerin
müdahalesi, tehlikeli davranışlar ve durumlar, bakımsız
asansörler, denetim eksiklikleri, eğitim eksikliği.
Asansör kazalarının önlenmesi
için sistemli bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bunların başında iş
sağlığı ve güvenliği çalışmaları
gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yasal mevzuatı yerine getirecek şekilde
gerçekleştirilmelidir. Asansör
kazaları öncesi ve sonrası için
değerlendirmeye alınmalıdır.
Yapı işlerinde asansör iş kazaları maddi ve manevi kayıplara
neden olmaktadır. Asansör kazaları ile ilgili kayıtların düzenli olarak tutulması, kazaların
önlenmesi için yapılan çalışmaların iyileştirilmesi için çok
önemlidir. Aynı zamanda yapı
işlerinde yapılan teftişler önlemlerin artırılması açısından
olumlu sonuçlar doğuracaktır.
Belediyelerce ve valiliklerce
yapılması gerekli olan asansör
yıllık periyodik kontrollerinin
aksatılmaması kazaya neden
olacak sebeplerin ortadan
kaldırılmasına ve azaltılmasına
olanak sağlayacaktır. Bunların
yanında iş kazalarının yüzde
88’ine neden olan insan davranışları sonucu ortaya çıkan
iş kazalarının önlenmesi için iş
sağlığı ve güvenliği eğitimleri
aksatılmamalıdır.
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GÜNDEM HABER

YURT DIŞI MÜTEAHHITLIK HIZMETLERINDE
1972-2021/1’INCI ÇEYREK
RAKAMLARI AÇIKLANDI
TMB, 1972-2021 yılı Mart Dönemine ait hazırladığı Türk yurt dışı
müteahhitlik hizmetleri verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yurt dışı
pazara ilk kez 1972 yılında adım atan Türk müteahhitleri OcakMart 2021 tarihine kadar 128 ülkede 424,5 milyar ABD Doları
tutarında 10 bin 725 projeye imza attı

T

ürkiye Müteahhitler Birliği (TMB), dünden bugüne yurt dışı müteahhitlik hizmeti 1972-2021 1’inci
çeyrek raporunu yayımladı.
Türk ekonomisinin lokomotif
sektörlerinden olan, GSYH’nin
yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan
ve 1,5 milyon kişiye istihdam
sağlayan inşaat sektörünün
Türkiye’nin ekonomik kalkın-

104

Haber Asansörü • Mayıs - Haziran 2021

masındaki öneminin altının
çizildiği raporda, şu ifadelere
yer verildi:
“Diğer sektörler üzerindeki
doğrudan ve dolaylı etkileri dikkate alındığında, inşaat
sektörünün Türk ekonomisindeki payı yüzde 30’lara
ulaşmaktadır. Türk müteahhitlerinin ve yapı malzemesi üreticilerinin uluslararası pazarda-

ki sürekli artan rekabet gücü,
sektörün ödemeler dengesine
önemli katkılarda bulunmasını
sağlamaktadır.
1972 yılından 2021 yılı Mart ayı
sonuna kadar geçen sürede
Türk müteahhitleri, 128 ülkede
424,5 milyar ABD Doları tutarında 10 bin 725 proje üstlenmiştir. Ayrıca Türkiye, inşaat
malzemeleri üretiminde dün-

yanın önde gelen ülkelerinden
biridir.”
Türk müteahhitlik firmalarının
dünyanın 5 kıtasında, 128 ülkede rakipleriyle yüksek kaliteli,
uygun fiyatlı ve zamanında üretimle başarıyla rekabet ettiğinin belirtildiği raporda, “19722021/Mart döneminde, Türk
müteahhitlerinin yurt dışında
üstlendikleri işlerin ülkelere
göre dağılımı incelendiğinde,
Rusya Federasyonu’nun (yüzde 20) lider konumunu koruduğu, Rusya Federasyonu’nu
Türkmenistan (yüzde 11,5) ve
Libya’nın (yüzde 6,8) izlediği
görülmektedir. Bahse konu
49 yıllık süreçte sektörde, pazar, ürün ve iş çeşitlenmesi hız
kazanmış, bazı Türk firmaları,
uluslararası havaalanları, demiryolları, metro ve hafif raylı
sistemler gibi proje türlerinde
uzmanlaşmıştır.
1972 yılından günümüze kadar
geçen sürede en çok proje
üstlenilen sektörlerin dağılımında ilk 5 sıraya bakıldığında, konut projelerinin yüzde
13,7’lik pay ile ilk sırada yer
aldığı görülmektedir. Ardından sırasıyla; yol/köprü/tünel,
iş merkezleri, enerji santralleri
ve havaalanları gelmektedir.”
ifadelerine yer verildi.
Uluslararası toplam iş hacminin bölgesel dağılım itibarıyla değerlendirildiği raporda,
yüzde 46’lık bir pay ile ve diğerlerine göre açık farkla Avrasya ülkelerinin öne çıktığı

gözlenirken, Avrasya’yı sırasıyla Ortadoğu (yüzde 25,6), Afrika (yüzde 17,4), Avrupa (yüzde 7,1), Güney Asya ve Uzak
Doğu (yüzde 3,0) ile Amerika’nın (yüzde 0,9) izlediği tespit edildi. “Diğer bir deyişle,
1972-2021/Mart döneminde
Türk müteahhitlik firmalarının
uluslararası işlerinin yaklaşık
yüzde 50’sinin Avrasya ülkelerinde, yüzde 90’ının ise Avrasya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde gerçekleştirilmiş olduğu
söylenebilir.” açıklamasına yer
verilen raporda, son 20 yıllık
veriler kapsamında, Türk müteahhitlik firmaları tarafından
yurt dışında üstlenilen yeni
iş tutarlarının 2002 yılında 4,4
milyar ABD Dolar iken, bu rakamın 2007 yılında 25,8 milyar
ABD Doları seviyesine ulaştığı,
2009 yılında yaşanan küresel
finans krizinin etkisiyle de 20,2
milyar ABD Doları’na düştüğü
bildirildi.
GERILEME DEVAM ETTI
2010-2019 yılları arasında, Türk
müteahhitlik firmalarının yıllık
uluslararası iş hacminde inişli-çıkışlı bir görünümün hâkim
olduğu, 2010 yılında 23,8 milyar ABD Doları olan yıllık yeni
iş tutarının 2012 yılında 31,6,
2013 yılında ise 31,3 milyar
ABD Doları ile en yüksek seviyelere ulaştığı bildirildi ve şu
açıklamalara kaydedildi:
“2013 yılından sonra enerji
ve hammadde fiyatlarındaki
gerileme, Rusya Federasyo-

nu’na yönelik yaptırımlar gibi
konjonktürde ortaya çıkan gelişmelerle sektörde gerileme
başlamıştır. 2014 yılında yüzde
15 oranında bir düşüş kaydedilerek, yıllık iş hacmi 26,6
milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Ancak dünyadaki
siyasi ve ekonomik gelişmeler,
petrol ile emtia fiyatlarındaki
gerileme ve Rusya pazarında
yaşanan sorunların etkisi ile bu
rakam, 2016 yılında 15 milyar
ABD Doları düzeyine kadar
gerilemiştir.
Sektörün yıllık yeni proje tutarı
2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 22,8 milyar ABD Doları ve
19,5 milyar ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir. 2020 yılında
ise, salgın nedeniyle beklenen
20 milyar ABD Doları seviyesine ulaşılamayarak 15,1 milyar
ABD Doları düzeyinde kalmıştır.”
TÜRK MÜTEAHHITLERIN
YABANCI PAZAR ARAYIŞI
1970’li yıllarda Türk müteahhitlerin yabancı pazardaki iş fırsatlarını aramaya başlamasıyla
1972 yılında Libya’da hizmet
verilmeye başlandığının bildirildiği raporda, Türk müteahhitlik firmalarının Orta Doğu
ülkelerine yöneldiği hatırlatıldı
ve “Toplam iş hacminde yüzde 65,7’lik payla Libya, Türk
müteahhitlerinin uluslararası
arenaya açıldıkları bu ilk dönemdeki bir numaralı pazarları
olmuştur. Diğer ülkeler Suudi
Arabistan (yüzde 27,7), Kuveyt
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(yüzde 3,9), Irak (yüzde 2,6) ve
İran’dır (yüzde 0,1).

1990-1999 DÖNEMI:
PAZAR ÇEŞITLENMESI

(yüzde 8,6) ve yol/köprü/tünel
(yüzde 7,8) izledi.

Bu dönemdeki ana faaliyet
alanları arasında ise sırasıyla: endüstriyel tesisler (yüzde
30,1), liman (yüzde 27,1), yol/
köprü/tünel (yüzde 17,8) ve sulama (yüzde 5,9) projeleri yer
almıştır.” ifadeleri kullanıldı.

1990’lı yıllarda Orta Doğu ülkeleri ve Libya’da yaşanan
ekonomik bunalım ve siyasi
belirsizlikler
doğrultusunda
yakın bölgelerdeki diğer ülkelere yönelen Türk müteahhitlerin, Rusya Federasyonu ve
diğer Avrasya ülkelerinde tamamlanan projelerin sayısının,
uluslararası işlerin neredeyse
yüzde 60’ını oluşturduğu bildirildi.

2000-2009 DÖNEMI

1980-1989 DÖNEMI
1980’lerin sonunda Avrasya’da
gerçekleşen siyasi değişimlerin, Türk müteahhitlerinin yurt
dışındaki iş fırsatlarının daha
da gelişmesini sağladığının
ifade edildiği raporda, şu bilgiler kaydedildi:
“Bu dönemde konut (yüzde
40,2) ve baraj projeleri (yüzde
15,1) artış göstermiş, bunları
yol/köprü/tünel (yüzde 6,4) ve
endüstriyel tesis projeleri (yüzde 4,8) izlemiştir.”

Rapora göre, iş türlerinde konut inşaatlarının payı (yüzde
20,3) bir önceki döneme kıyasla önemli ölçüde gerileme
içerisinde olsa da yine de bu
dönem içinde birincil faaliyet
alanı olarak konumunu koruduğu dikkat çekti. Konut projelerini sırasıyla endüstriyel
tesis (yüzde 15,3), turizm tesisi

2000-2009 yılları arasında, yurt
dışı müteahhitlik faaliyetlerinin yine ağırlıklı olarak Rusya
Federasyonu’nda (yüzde 21,0)
gerçekleştiği, bu ülkeyi de
sırasıyla Libya (yüzde 10,3),
Türkmenistan (yüzde 10,1), Kazakistan (yüzde 8,5) ve Irak’ın
(yüzde 5,3) izlediği bildirildi.
2000-2009 döneminde konut projelerinin payı yüzde
10,8 olarak gerçekleşirken,
buna paralel olarak iş merkezi
(yüzde 10,6), yol/köprü/tünel
(yüzde 10,5), enerji santrali
(yüzde 6,8), endüstriyel tesis (yüzde 6,6) gibi projelerin
toplam içindeki paylarında da
önemli artışlar meydana geldiği görüldü.

TMB, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde 2000-2009 döneminde gerçekleşen
hızlı gelişmede rol oynayan faktörleri; yurt içindeki iş olanaklarının daralması, yurt dışındaki iş olanaklarının çekiciliği ve müteahhitlerin rekabet gücünün artması olmak üzere üç ana başlık altında toplayarak şu şekilde özetledi:
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• 2001 krizi sonrasında yurt içi yatırımlar
önemli ölçüde azalmıştır. Diğer taraftan, yurt
içindeki ihalelerde varlığını sürdüren “aşırı
düşük teklif ” sorunu nitelikli firmaları kendi
ülkelerinde iş yapamaz hale getirmiş ve iş geliştirme çabalarının yurt dışına yoğunlaşmasına neden olmuştur.

teahhitlik firmaları uluslararası standartlarda

• 1985-2000 döneminde yurt içi pazarda yabancı ortaklarla işbirliği içerisinde büyük ölçekli altyapı projeleri gerçekleştiren Türk mü-

coğrafi ve kültürel yakınlığımız bulunan ülke-
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üretim, proje yönetimi ve uluslararası finans
kuruluşları ile ilişkiler hakkında büyük deneyim kazanmıştır.
• Petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak, petrol ve doğalgaz zengini olan, aynı zamanda
lerdeki yatırımlar artmış ve Türk müteahhitleri için çekici iş fırsatları oluşmuştur.

2010-2019 DÖNEMI
2010-2019 döneminde Rusya Federasyonu (yüzde
17,8) Türk müteahhitleri için önde gelen pazar olma
konumunu korurken, bu ülkeyi sırasıyla Türkmenistan (yüzde 14,0), Irak (yüzde 7,8), Suudi Arabistan
(yüzde 6,5) ve Kazakistan (yüzde 5,0) takip etti. Bu
dönemde, yol/köprü/tünel ile konut projelerinin
payları sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 12,4’e yükselirken, havaalanı (yüzde 8,8) yeni bir alan olarak ortaya
çıkmış, bunu enerji santrali (yüzde 8,5) ve iş merkezleri (yüzde 7,6) olarak gerçekleşti.
2017 yılında 482,4 milyar ABD Doları’na ulaşan uluslararası inşaat pazarı büyüklüğü, 2018 yılında yüzde
1 gibi oldukça sınırlı bir gelişme kaydederek 487,3
milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. 2019 yılında
yüzde 2,9 oranında daralan uluslararası inşaat pazarı, 487,3 milyar ABD Doları’ndan 473,1 milyar ABD
Doları’na geriledi.
COVID-19’un Gölgesinde 2020 Yılı Müteahhitlik
Hizmetleri
2020 yılında, Türk müteahhitlik firmalarının, 57 ülkede
15,1 milyar ABD Doları tutarında 348 proje üstlendiğini bildiren TMB, yine bu dönemde lider pazarın
(yüzde 30,4 pay ile) yine Rusya Federasyonu olduğunu, ülkede 4,6 milyar ABD Doları tutarında 54 projenin yapımının Türk müteahhitlerce ihale edildiğinin
altını çizdi.
Yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu’nu 885,6

milyon ABD Doları tutarında 43 proje ile Cezayir’in,
841,1 milyon ABD Doları tutarında 4 proje ile Kuveyt’in, 743,3 milyon ABD Doları tutarında 7 proje ile
Romanya’nın ve 720,7 milyon ABD Doları tutarında
10 proje ile Ukrayna’nın izlediği bilgisine yer verildi.
Salgın şartlarına rağmen, 2020 yılı iş türlerinde yüzde 19,1’lik pay ile ilk sırayı konut projeleri alırken, bu
projeleri, yol-köprü-tünel (yüzde 17,1), enerji santrali
(yüzde 12,0), petrokimya tesisi (yüzde 9,5) ile havaalanı (yüzde 8,3) projelerinin takip ettiği kaydedildi ve
şu ifadeler kullanıldı:
“2020 yılında halen sürmekte olan salgın nedeni
ile yaşanan kısıtlamaların olumsuz etkisinin devam
ettiği yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde, pandemi
sonrası dönemi hedefleyen stratejilerin öneminin
arttığı görülmektedir.
Dünya ekonomisinde 2021 yılı için öngörülen büyüme kapsamında, küresel inşaat pazarından önemli
ölçüde pay alınması beklentisi mevcuttur. Bir süredir
dalgalanmakta olan petrol fiyatlarının son dönemde
yükseliş sergilemesi de sektörde yeni projeler açısından umut vermektedir.
Bu kapsamda, müteahhitlerimiz gerek geleneksel
pazarlardaki faaliyetlerin artırılması gerek Sahra-altı Afrika, Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkeleri gibi
potansiyel pazarlara girilmesi için çaba göstermektedir.”
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NISAN AYINDA
95 BIN 863
KONUT SATILDI
Mart ayında 11 bin 241 olan konut satış
rakamları Nisan ayında 95 bin 863’e
gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre
ise yüzde 125,1 oranda artış kaydetti

T

ürkiye genelinde konut satışları Nisan
ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 124,1
artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19
bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya
sahip oldu. Satış sayılarına
göre İstanbul’u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile
Ankara, 5 bin 505 konut satışı
ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en
az olduğu iller sırasıyla dokuz
konut ile Ardahan, 13 konut
ile Hakkari ve 50 konut ile
Gümüşhane oldu.
17 BIN 514 İPOTEKLI
KONUT SATILDI

Türkiye genelinde Nisan
ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına
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göre yüzde 2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu. Toplam
konut satışları içinde ipotekli
satışların payı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut
satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk
sırada yer aldı. İpotekli konut
satışının en az olduğu il bir
konut ile Hakkari oldu.
Diğer konut satışları Nisan
ayında Türkiye genelinde bir
önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 204,9 artarak 78 bin
349 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 491
konut satışı ve yüzde 19,8
pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların
payı yüzde 80,4 oldu. Ankara
6 bin 867 diğer konut satışı
ile ikinci sırada yer alırken,
Ankara’yı 4 bin 300 konut sa-

tışı ile İzmir izledi. Diğer konut
satışının en az olduğu il yedi
konut ile Ardahan oldu.
NISAN AYINDA 29 BIN 212
KONUT ILK DEFA SATILDI
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 96,7 artarak 29 bin 212
olurken, geçtiğimiz ayın rakamlarına göre düşüş sağladı. Mart
ayında ilk defa satılan konutun
sayısı 33 bin 365 olarak gerçekleşmişti. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde
30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul
5 bin 232 konut satışı ve yüzde
17,9 ile en yüksek paya sahip
olurken, İstanbul’u bin 869 konut satışı ile Ankara ve bin 530
konut satışı ile İzmir izledi.
İKINCI EL KONUT
SATIŞLARINDA YÜZDE
138,6 ARTIŞ
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 138,6 artış göstererek
66 bin 651 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin
28 konut satışı ve yüzde 21,0
pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları
içinde ikinci el satışların payı
yüzde 72,8 oldu. Ankara 7 bin
257 konut satışı ile ikinci sırada
yer alırken, Ankara’yı 3 bin 975
konut satışı ile İzmir izledi.
KONUT SATIŞLARI OCAKNISAN DÖNEMINDE
YÜZDE 6,5 AZALDI

Ocak-Nisan döneminde konut
satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalışla
358 bin 913 olarak gerçekleşirken, ipotekli konut satışı yüzde
55,8 azalışla 64 bin 730, diğer
satış türleri ise yüzde 23,9 artışla 294 bin 183 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar
yüzde 10,4 azalışla 109 bin 582,
ikinci el konut satışları yüzde
4,7 azalışla 249 bin 331 olarak
gerçekleşti.
YABANCILARA NISAN
AYINDA 4 BIN 77 KONUT
SATIŞI GERÇEKLEŞTI
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 416,1 artarak 4 bin
77 oldu. Yabancılara yapılan
konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı
ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara,
197 konut satışı ile Mersin ve
131 konut satışı ile Bursa izledi.
İRAN YINE BIRINCI
Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları
ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 13 bin
964 oldu.
Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye’den 557 konut satın
aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut
ile Rusya Federasyonu, 229
konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları
izledi.
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İNSAN KAYNAKLARI

BILINMEYENI
‘BEN’ OLAN
DENKLEMI
ÇÖZMEK
Rasime Sazak
Türkiye ASFED Eğitim Komitesi Üyesi
İnsan Kaynakları Uzmanı
rsmszk@gmail.com

“Kendini tanıma, bireyin sınırlarını
bilmesidir. Potansiyelimizi ve
yeteneklerimizi bilmek kadar bunları
nasıl kullandığımız da önemlidir.”

İ

letişim günümüzde en sihirli kelime
haline geldi. Kendimizi ne kadar doğru ifade eder ve karşımızdakini ne
kadar anlayabilirsek, sağlıklı iletişim kurmamız da o kadar kolay olur.
“Beni yanlış anladın!” veya “anlatamıyorum” gibi cümleler sarf etmek durumunda kalıyoruz, değil mi? Dolayısıyla
kendimizle iletişim; bu işin en önemli
yolculuğu haline geliyor. İnsanın kendisini hayatta nasıl konumlandırdığını, nasıl
ifade ettiğini, kendi kişilik yapısını ve yeteneklerini bilmesi gerekiyor. İşte kendimizi ifade etme çabamızda; başkalarının
bizi anlamadığına üzülmek yerine, “Kendimi ne kadar ifade edebiliyorum?” sorusuna cevap aramamız gerekir.
Bu konuda yardımcı olacak iki yöntemi
kısa kısa açıklamaya çalışacağım.
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Açık Alan: Kişinin kendisinin de başkalarının da bildiği alan

Kör Alan: Kişinin kendisinin bilmediği, fakat diğerleri tarafından bilinen özellikleri

Gizli Alan: Kişinin kendisi tarafından bilinen, ancak
başkalarından saklanan (duygular, geçmiş deneyimler, korkular, sırlar vb.) alan

Bilinmeyen Alan: Kişinin hem kendisinin hem diğerlerinin farkında olmadığı özellikleri

JOHARI PENCERESI
Johari, “bireyin kendini nasıl
tanıdığı” ve “başkalarının, bireyi nasıl tanıdığı” arasındaki
farklardan yola çıkıyor. Johari,
dört bölmeli ortak bir pencere olarak temsil edilir. Bu bölmelerin ikisi, bireyin kendisini
temsil ederken, diğer ikisi başkaları tarafından bilinmeyen
kısmı temsil ediyor.
Kendini tanıma ve daha iyi ifade edebilmek için açık alanın
genişletilmesi, bilinmeyen alanın ise daraltılması gerekmektedir. Sağlıklı bir iletişim sürecinde geliştirilmesi gereken
en önemli alan açık alandır.
KENDINE ŞANS VER…
Çok sevdiğim bir hikayeyi

paylaşmak istiyorum sizinle.
Eminim buna benzer hikayeler
duydunuz, belki de çevrenizde
tanıdığınız insanlar vardır.
Japonya’da bir çocuk 10 yaşındayken trafik kazasında sol
kolunu kaybetmiş.
Oysa çocuğun en büyük hayali
iyi bir judocu olmakmış.
Babası çocuğu judo ustasına
götürmüş.
Hoca çocuğa bir hareket göstermiş ve “bu hareketi çalış”
demiş.
Çocuk üç ay, altı ay derken
yıl boyunca hep aynı hareketi
tekrarlamış.
Hocaya gitmiş “Hocam bir yıldır aynı hareketi yapıyorum.

Bana başka hareket göstermeyecek misiniz?” demiş.
Bir gün hocası yanına gelip
“Hazır ol. Seni büyük turnuvaya yazdırdım. Yarın maça çıkacaksın.” demiş.
Delikanlı şok olmuş. Hem sol
kolu yok hem de bildiği tek
hareket varmış.
Ünlü judocuların katıldığı turnuvada hiç şansının olmayacağını düşünmüş.
Turnuvanın ilk müsabakasına
çıkmış. Derken ikinci, üçüncü
maç, yarı final ve final..
Delikanlı yine bildiği o tek hareketi yapmış ve rakibini yenmiş. Kupayı aldıktan sonra hocasının yanına koşmuş:
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─ Hocam nasıl oldu bu iş? Benim bir kolum yok ve bildiğim
tek bir hareket var. Nasıl oldu
da ben kazandım?
─ Bak oğlum, aynı hareketi o
kadar çok çalıştın ki artık bu
hareketi senden daha iyi yapan kimse yok.
İkincisi de o hareketin tek bir
karşı hareketi vardır. Onun için
de rakibinin senin sol kolundan tutması gerekir!
‘“İnsanların eksiklikleri aynı zamanda, en güçlü tarafları olabilir.”
Eksikleri bil, kendine güven!
SWOT ANALIZI
Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilmek hayatımızda bize yolumuzu ve yöntemimizi belirlememizi sağlayacaktır.
Kendini tanıma; bireyin kendi
duygularını, ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını, hedeflerini bilmesi
dolayısıyla da tercih yapabilmesi, kendinin ve gücünün
farkında olması anlamına gelir.
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Bu, aynı zamanda bireyin sınırlarını bilmesidir.
Potansiyelimizi ve yeteneklerimizi bilmek kadar bunları nasıl
kullandığımız da önemlidir.
1960’lı yıllarda Harvard Üniversitesi profesörleri tarafından
geliştirilen SWOT analizi, kolaylıkla kullanabileceğimiz bir
yöntemdir. Ancak, kendimize
sorduğumuz soruları cevaplarken objektif olmamız gereklidir. Yöntemi kendi kendinize
uyguladıktan sonra, dışarıdan

bir göz olarak sizi tanıyanlara
da sorular sorarak veri toplamış olursunuz.
Kişisel SWOT analizinizi sadece tek sefer için değil, buna
ihtiyacınızın olduğunu hissettiğiniz anlarda da yapabilirsiniz.
Böylece, içinde bulunduğunuz
durumu daha iyi anlayarak,
daha sağlıklı kararlar verebilirsiniz.
Mevlana’nın
dediği
gibi;
“Kendinden kendine sefer eyle”yelim...

GÜNDEM HABER

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ AÇIKLADI:

NISAN AYINDA İNŞAAT GIRDI
MALIYETLERINDE ENDIŞELENDIREN ARTIŞ

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden Türkiye
Müteahhitler Birliği, Nisan 2021 İnşaat Sektörü Analizi’ni yayımladı.
Raporda, inşaat sektöründeki girdi maliyetlerinin arttığına dikkat
çekildi ve şu ifadeler kullanıldı: “İnşaat sektöründe ciddi finansal
ve operasyonel sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar devamında
sektörün çok sayıda alt sektörle ilişkisi kapsamında ekonominin
genelinde nakit ihtiyacını artırarak kısa vadede önemli nakit akışı
sorunlarına sebep olmaktadır.”
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T

ürkiye Müteahhitler Birliği (TMB), ekonomi çevreleri ve sektör tarafından ilgiyle takip edilen Nisan
2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nu yayımladı. “Salgında
Ortak Kaygı; Ekonomi” başlıklı analizde, küresel ve ulusal
ekonomi ile inşaat sektörüne
ilişkin veriler kapsamlı biçimde
değerlendirildi.
Raporda, emtia fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan yükseliş
ile birlikte sektörde girdi maliyetlerinde görülen yüksek artışların ciddi sorun olmayı sürdürdüğüne değinilirken, aynı
zamanda, TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi’nin yıllık bazda
Ocak’ta yüzde 27,8 ve Şubat’ta
da yüzde 27,6 oranında arttığı
anımsatıldı. İnşaat sektöründe piyasa şartlarındaki hızlı
değişim, kurdaki dalgalanmalar, salgın ve salgın tedbirleri
kaynaklı çalışma koşullarının
değişmesi ve iş programlarındaki aksamalar yüzünden ciddi finansal ve operasyonel sorunlar yaşandığının belirtildiği
raporda şu ifadeler kullanıldı:
“Bu sorunlar, devamında sektörün çok sayıda alt sektörle
ilişkisi kapsamında ekonominin genelinde nakit ihtiyacını
artırarak kısa vadede önemli
nakit akışı sorunlarına sebep
olmaktadır.”
FIYAT FARKI ÖDEMESI
İHTIYACI ARTARAK
DEVAM EDIYOR

TMB’nin yayımladığı analizde,

Kamu projelerindeki
maliyet artışlarının
karşılanabilmesini
teminen firmalara
fiyat farkı ödemesi
veya şarta bağlı
olmayan fesih hakkının
tanınmasını içeren bir
düzenlemeye ihtiyaç
var.
kamu projelerindeki maliyet
artışlarının karşılanabilmesini
teminen firmalara fiyat farkı
ödemesi veya şarta bağlı olmayan fesih hakkının tanınmasını içeren bir düzenleme
ihtiyacının artarak devam ettiğinin altı çizildi ve şu bilgiler
kaydedildi:
“Ayrıca son olarak, sektörün
üzerindeki finansman yükünün
hafifletilmesi konusunda bir
gelişme beklenirken stopaj ve
KDV tevkifat oranlarında yapılan artışlar firmalar üzerindeki
baskıyı artırmıştır.
BORÇLULUK
ORANLARINDA ARTIŞ
DEVAM EDIYOR
“Bu kapsamda sektör üzerindeki vergi yükünün azaltılması
büyük önem taşımaktadır. Söz
konusu sorunlar paralelinde
finansman/nakit akışı sıkıntısı içerisinde kalan sektörde
borçluluk oranlarında artış da
sürmektedir. Ekim 2019’da
başlayan ve büyük şirketlerin
bankalara kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasını içeren
süreçte, yapılandırma 2020 yı-

lında 25 milyar TL büyüklüğüne ulaşmıştır. Mevcut tabloda
inşaat sektörünün sorunlu kredilerde başı çektiği izlenmektedir. Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu verilerine göre; Ocak 2021 itibarıyla
inşaat sektöründe kullanılan
nakdi kredi toplamı bir yılda
yüzde 20’den fazla artarak 300
milyar TL’ye ulaşmış, aynı dönemde tahsili gecikmiş kredi
oranı ise yüzde 9 olarak kaydedilmiştir.”
MALIYET ARTIŞINDA
KELEBEK ETKISISI
SÜRÜYOR
2020 yılında konut fiyatlarında
başlayan artışın, inşaat maliyetlerinde izlenen yükseliş
paralelinde devam ettiğinin
altının çizildiği raporda, Merkez Bankası tarafından kalite
etkisinden arındırılmış fiyat
değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat
Endeksi’nin (KFE) Ocak ayında aylık bazda yüzde 1,8, yıllık
bazda da nominal olarak yüzde 30,4 artış kaydettiği hatırlatıldı. Raporda şu açıklamalara
yer verildi:
“2011 yılı başından bu yana
açıklanan endeks veri setinde
böylece en hızlı yıllık yükseliş
yaşanmıştır. KFE reel olarak
Ocak’ta yüzde 13,5 ve son olarak Şubat’ta yüzde 13,1 oranında artmıştır. Küresel emlak
ajansı Knight Frank’in Global
Konut Fiyat Endeksi’ne göre;
Türkiye, konut fiyatlarında
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yıllık nominal artışta 56 ülke
arasında ilk sırada yer almıştır. “Markalı konut” olarak da
adlandırılanlar için açıklanan
REIDIN-GYODER Yeni Konut
Fiyat Endeksi’nde konut fiyatları Şubat ayında aylık yüzde
0,2 ve yıllık yüzde 6,2 artış kaydetmiştir.”
Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 2021 yılının ilk çeyreğini
değerlendirdiği raporda genel ekonomi ve sektöre ilişkin
özetle şu tespitlere yer verildi:
YURT DIŞINDA 3 AYDA
3,1 MILYAR DOLARLIK
PROJE ÜSTLENILDI
“Ticaret Bakanlığı verilerine
göre; 2021 yılı Ocak-Mart döneminde sektör, yurt dışında
3,1 milyar ABD Doları tutarında 52 proje üstlenmiştir. Böylelikle yurt dışı müteahhitlik
hizmetlerinde bugüne kadar
üstlenilen proje tutarı 424,5
milyar ABD Doları’na ve proje
sayısı da 10 bin 725 ’e yükselmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 2 milyar ABD Doları tutarında 50 proje üstlenen Türk
müteahhitlerinin bu yıla katma
değeri daha yüksek işlerle
başladığı da dikkat çekmiştir.
Geçen yıl ilk üç ayda projelerde 41,7 milyon ABD Doları
olan ortalama bedel, bu yılın
aynı döneminde 59,7 milyon
ABD Doları’na yükselmiştir.”
FINANSMAN İŞ
BIRLIKLERI
“Küresel pazarda artan ihtiyaç
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Önümüzdeki dönemde
Orta Doğu ve Afrika
bölgelerinde 5,4
trilyon ABD Doları
büyüklüğünde yeni
projenin hayata
geçirilmesi beklentisi
sektörün güçlü olduğu
bu coğrafyada
izlenecek hassas ve
proaktif yaklaşımları
daha da önemli hale
getirmiştir.

kapsamında finansman temini amacıyla TMB olarak, Türk
Eximbank, bankacılık sektörü,
uluslararası kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde bulunulmaktadır. Ayrıca Afrika
Kalkınma Bankası (AfKB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD), Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası
gibi çok taraflı kalkınma bankaları ve ihracat kredi kuruluşları ile ilişkileri geliştirmek
üzere çalışılmaktadır. Üçüncü
ülkelerde iş birliğine yönelik
olarak da özellikle Japonya
ve Güney Kore firmaları ile temaslar sürdürülmektedir.”
YURT DIŞINDA TÜRK İŞ
GÜCÜNÜ ARTIRMAYA
YÖNELIK ÇALIŞMA
BAŞLATILDI

Yurt dışı müteahhitlik
projelerinde
istihdam edilen Türk
vatandaşlarının yurt
dışında elde ettikleri
ücret gelirlerinin
vergiden istisna
tutulması önerisi
kapsamında, TMB
ile Gelir İdaresi
Başkanlığı bünyesinde
çalışma başlatılmıştır.

“Sektörün yurt dışı projelerinde istihdam edilen ve sayısı
yaklaşık 35 bin olarak ifade
edilen Türk iş gücü sayısının
salgının ardından yaklaşık 100
bine çıkarılması öncelikli hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Türk iş gücü istihdamını
teşvik amacıyla, yurt dışı müteahhitlik projelerinde istihdam
edilen Türk vatandaşlarının
yurt dışında elde ettikleri ücret gelirlerinin vergiden istisna
tutulması önerisi kapsamında
TMB ile Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalışma başlatılmıştır. İşçi-işveren uyuşmazlıkları konusunda yaşanan
sorunlara çözüm getirmek
üzere bir yasal düzenlemeye
de ihtiyaç bulunmaktadır.”

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

SAĞLIK

COVID-19 EVRIM
GEÇIRMEYE DEVAM EDIYOR:

VIRÜS KENDI
KENDINI İMHA
EDER MI?

G

azi Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Dekanı,
Halk Sağlığı Ana Bilim
Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan,
Haber Asansörü’nün sorularını
yanıtladı. Prof. Dr. İlhan, Türkiye’de ve dünyada yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19)
hakkında bilinmesi gerekenleri paylaşırken, toplam vakalar
içinde yüzde 85’i bulan mutant
virüs hakkında merak edilen o
soruyu yanıtladı. Dünya genelinde 3,5 milyona yakın insanın
öldüğü COVID-19’un varyant-
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ları bize neyi işaret ediyor? Virüs kendi kendini imha edebileceği şekilde evrim geçirebilir
mi? Detaylar haberimizde…
Karşı karşıya kaldığımız COVID-19 mutasyonu daha hızlı
bulaşıyor, ancak öldürücülüğünün de daha az olduğu
biliniyor. Mutasyona uğrayan COVID-19 kendi kendini
imha eder mi? Gelişmeler
bize neyi işaret ediyor?
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
“Mutasyon, virüsün yapısının
değişmesi anlamına geliyor.
Virüs, iki türlü yapısını değiştirebilir. Bu da bulaştırıcılık ve
hastalık yapıcılık bakımından

gerçekleşir. Bulaştırıcılığı artabilir veya azalabilir, hastalık
yapıcılığı artabilir, azalabilir.
Şu an aşikar olan durum ise
tüm mutant suşlarda artırıcılığın arttığı yönünde. Karşılaştığımız mutasyonlar daha hızlı
bulaşıyor. Fakat bir yandan
da hastalık yapma etkinliğinin
değiştiği ve değişmediğiyle
ilgili de belirli yaklaşımlar söz
konusu.
Mutant virüsü Türkiye’de yıl
başından beri görüyoruz. Yine
süreci izleyerek karar vermemiz gerekiyor, ama şu an geldiğimiz noktada hastalık yap-

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı
Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan,
Haber Asansörü’ne özel açıklamalarda bulundu.
COVID-19 mutasyonlarının toplam vakalar içindeki
payı yüzde 85’lere ulaşmışken, mutant virüsün
evrim geçirmesi ile kendi kendine yok olma ihtimali
insanları heyecanlandırdı. Peki bilimsel çalışmalar
virüsün evrim yolculuğunda bize neyi işaret ediyor.
COVID-19 kendi kendini imha edecek mi? COVID19’a dair bilinmesi gerekenler ve daha fazlası
haberimizde...
ma özelliği çok değişmemiş
gibi görüşü daha ağırlıklı, bulaş ihtimali ise çok yüksek.
Yine koronavirüs ailesinden
gelen SARS ve MERS’e baktığımızda, onların da bulaştırıcılığın azalması yönünde mutasyon yaşayıp kaybolduklarını
biliyoruz. Bizim de beklentimiz
bu yönde.”
GENÇLERDE VAKA
ARTMIYOR, PAYDA
DEĞIŞIYOR
Gençler arasında COVID-19
bulaşının artması ve yoğun
bakımlarda yaşlı nüfusun

yerini gençlere bırakmış olması gündemden düşmüyor.
Yansıyan tabloya göre gençlerde vaka artışının sebebi
nedir?
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: “Her iki aşı da Türkiye İlaç
Tıbbi Cihaz Kurumundaki (TİTCK) değerlendirmeden geçerek, acil kullanım onayı alan
aşılar. Gençlerde vaka artışı
diye düşündüğümüzde yanlış
yorumlamış oluruz. Aslında
olan payda değişimi. İleri yaştaki vatandaşlar aşı oldukları
ve hastalıktan korundukları
için haliyle gençler daha çok
hasta olmuşlar gibi ön plana

çıkıyor. Ancak payda şöyle artıyor; gençler biliyorsunuz daha
çok temas halindeler. Özellikle
20 ile 45-50 yaş arası daha çok
temas halinde. Bu yüzden de
doğal olarak gençlerde hastalık daha yüksekmiş gibi görünüyor.”
COVID-19 İŞITME KAYBI
YAPIYOR MU?
COVID-19’a yakalanan kişilerin tat ve koku kaybı yaşıyor
olmasına uzun bir süredir şahit olmamızın yanında, geçtiğimiz günlerde bu bilgilere
bir yenisi eklenerek işitme
kaybı yaşandığı da günde-
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me geldi. İncelemeler bize
neyi gösteriyor? COVID-19,
işitme kaybına sebep oluyor
mu?
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
“Son dönem bulgular arasında
yine tat ve koku kaybı var. Daha
çok şöyle düşünmek gerekiyor;
hala en dominant bulgular arasında ateş, solunum sıkıntısı,
nefes darlığı ve öksürük gibi
belirtiler var. Ama kimilerine
bakıyorsunuz tat ve koku kaybı
oluyor ve geri dönmesi uzun
zaman alabiliyor, kimisine bakıyorsunuz ishal oluyor, kimisinde ise başka iç organ hasarları
olabiliyor. Bu hastalık ülkemizde 13 aydır, dünyada da 18 aydır görülüyor. Biraz daha bekleyip takip etmek ve bilimsel
bulgularla yorum yapmak daha
doğru olacaktır.
İşitme kaybı için ise ayrı bir
değerlendirme yapmak lazım.
Öncesinde öğrenmemiz gereken, bu kişinin daha öncesinde de işitme kaybının olup
olmadığıdır. Örneğin bu vaka,
gürültülü bir yerde çalışıyor
muydu? Üretim bandı veya
montaj hattı gibi gürültülü
bir yerde çalışıyorsa ona göre
değerlendirip yorum yapmak
lazım. Bu tarz konuları meslek
hastalığı başlığı altında değerlendirebiliriz.”
Aşılama, COVID-19’a yakalanmaya engel olmuyor. Toplumsal bağışıklığa geçilmesi
durumunda da risk devam
edecek mi?
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
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“Koronavirüste şu an kullanılan aşılar, kişilerin, salgına yakalandıklarında hastalığı ağır
geçirmelerini engelliyor. Ama
ağır hastalık geçirmeyen kişilerin virüs yükü de daha az olduğu için dolaylı olarak bulaştırma ihtimali daha az oluyor.
O nedenle ağır hastalık geçirmeyi engelliyor. Doğrudan bulaştırıcılığı azaltıyor demek çok
zor. Eğer aşılamada toplum
genelinde yüzde 60 düzeyine
gelebilirsek, kişiler daha hafif
geçirecektir, virüs de bulaşacak kişi bulamayacaktır. Bu sadece bir il, bir bölge için değil
tüm dünyada geçerli olması
gerekir.”
ANTIKOR ÖLÇÜMÜ
Aşılama sonrası antikor ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşlarımız var. Antikor
ölçünün gereksiz olduğunu
söyleyen bilim insanları da
var. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Antikor
ölçümü yaptırmalı mıyız?
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: “Antikor ölçümünün hiç-

bir anlamı yok. Çünkü değişken ölçeklere göre ölçülüyor.
Gazi

Üniversitesi

Hastanesi

başka bir sistemle, Hacettepe
ise başka bir sistemle ölçüyor.
Önemli olan, niteliksel olarak
normal, düşük ya da yüksek
olup olmamasıdır. Oradaki nitel değerlendirmeye bakmak
lazım.”

5-10 YIL SONRA
YENI VIRÜSLERLE
KARŞILAŞABILIRIZ
Çin’de yeni virüslerin ortaya
çıktığı haberleri gündemi sık
sık meşgul ediyor. Tüm dünya COVID-19 ile mücadele
verirken pek çok insan hayatını kaybetti. Dünya ülkeleri
virüsten çok fazla ders çıkardı. Peki yeni salgınların önüne nasıl geçebiliriz?
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
“Yeni virüs her zaman gelebilir.
Unutmayalım ki yaklaşık olarak
Kasım Aralık gibi artık var olduğunu kabul etsek sürecin,
18 ay önce yoktu. Bir kişiye bulaşmasıyla hastalık ortaya çıktı.
Bugün itibarıyla 140 milyon
kişi enfekte olmuş, 3 milyondan fazla kişi de hayatını kaybetmiş durumda. Bir kişiden
çıkan virüs 1,5 yıl olmadan bu
kadar çok kayıp vermemize sebep oldu. Elbette her zaman
çıkabilir, elbette her zaman
bulaş söz konusu olabilir. O
yüzden tabii tüm dünya ülkelerinin davranışsal özelliklerini
göz önünde bulundurması gerekiyor. Örneğin bizim kültürümüzde yaban hayvanı yemek
gibi bir durum yok ama Çin’de
yaşananlara hep beraber şahit
olduk. Bu yüzden böyle bir risk
her zaman söz konusu. Bu tamamen bitebilir ve başka bir
virüs de ortaya çıkabilir. Grip
pandemisi de olabilir. Yaklaşık
olarak 100 yıl önce İspanyol
gribi olmuştu. Yine benzer bir
şey oldu. Beş yıl veya 10 yıl
sonra yine olabilir.”

KAPALI ORTAMDA
BULAŞI ÖNLEMENIN
YÖNTEMI
Pek çoğumuz iş ve özel hayatımızda kapalı ortamlarda
insanlarla bir araya gelmek
zorunda kalıyoruz. Peki kapalı ortamdaki riskleri nasıl
en aza indirgeyebiliriz?
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: “Nerede bir kapalı ortam
varsa orada bir risk olduğunu
bilmek gerekiyor. Kapalı ortamda camların açılması ile temiz hava hissedildiğinde risk
düşüyor. Maske takmak ve ortamın temiz hava ile havalandırılması çok önemli.”
Uzun süre maske takmanın
bir zararı var mı?
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
“Şu an için bildiğimiz kanıta
dayalı bir sorun söz konusu
değil. Sağlık çalışanları yıllardır
böyle çalışıyorlar.”

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYA
YEŞIL IŞIK
İki doz COVID-19 aşısı olanların son aşılanmalarından
sonraki 6-8 aylık süreçte
üçüncü bir takviye doz aşıya
ihtiyacı olacağı gündemde.
Bu konuda çalışmalar var mı?
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
“Antikora bakmak lazım. Ne
kadar gidiyor. ayrıca mutant virüs söz konusuysa ona yönelik
de aşıda br düzenleme yapılabilir. Aşı da mutant hale getirilebilir. Bu zor bir şey değil,
daha kolay bir teknoloji. Ona
göre karar vermek gerekir. Sadece sağlık çalışanları değil,
ilk sağlık çalışanlarında başladığı için vatandaşlar da aynı
şekilde üçüncü doz aşıları yapılabilir. Tabii ki salgın devam
ederse ve antikor seviyesi de
altı ay sonra düşmeye başlarsa
tabii ki olmak gerekecek.”

AÇIK HAVADA MASKE
ZORUNLULUĞU NE
KADAR DOĞRU?
Yurt dışında pek çok ülkede
açık havada maske takmak
zorundalığı yok, ancak ülkemizde ise bu durum daha
farklı. Bazı bilim insanları
oksijenle temas edilmesinin
önemine değinerek, açık havada bulaş riskinin düşük olduğunu ve maske takmanın
gereksiz olduğunu bildiriyor.
Türkiye’de
uygulanmakta
olan maske zorunluluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
“Tüm kamu sahalarında maske
takma zorunluluğu var.
Bizim uygulamamız doğru bir
uygulamadır. Çünkü bizde vaka
sayısı çok fazla ve çok kalabalık
bir ülkeyiz. Türkiye’deki insan
yoğunluğu, Avrupa’da olduğu
gibi değil. O yüzden uygulama
doğrudur. Açık havada maske
kuralına uyulmalıdır.”
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Rusya Asansör Haftası
1-3 Haziran 2021
Moskova, Rusya
http://lift.vdnh.ru

2021

LiftCity Expo Kahire
3-5 Temmuz 2021
Kahire, Mısır
http://liftcityexpo.com
Avrasya Asansör Fuarı
1-4 Eylül 2021
İstanbul, Türkiye
www.asansorfuari.com
Asansör ve Yürüyen Merdiven Teknolojileri Sempozyumu
22-23 Eylül 2021
Çevrim içihttps://liftsymposium.org
NAEC 72. Yıllık Kongre ve Sergisi
4-7 Ekim 2021
New Orleans, ABD
https://www.naecconvention.com
CTBUH Konferansı
Ekim 2021
Singapur ve Kuala Lumpur
www.ctbuh.org
X. Asansör Sempozyumu
18-20 Kasım 2021
Çevrim içi
www.mmo.org.tr
Küresel Asansör ve Yürüyen Merdiven Fuarı Dakka
Dakka, Bangladeş
18-20 Kasım 2021
https://www.gleexpo.com/
Uluslararası Asansör & Yürüyen Merdiven Sempozyumu
6-7 Aralık 2021
Amsterdam, Hollanda
https://www.elevatorsymposium.org
ISEE 2021
9-11 Aralık 2021
Mumbai, Hindistan
http://tak-expo.net
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IEE Expo 16-18 Şubat 2022
Mumbai, Hindistan
https://ieeexpo.in.messefrankfurt.com

NAEC 73. Yıllık Kongre ve Sergisi
18-21 Eylül 2022
Louisville, KY, ABD.
www.naecconvention.com

Uluslararası İran Asansör ve Yürüyen Merdiven
Sempozyumu
Tahran, İran
20 Şubat 2021
http://en.kt-uast.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&pageid=3043

E2 Forum Frankfurt
21-22 Eylül 2022
Frankfurt , Almanya
www.e2forum.com

Asansör İstanbul
10-13 Mart 2022
İstanbul, Türkiye
www.asansoristanbul.com

The Elevator Show Dubai
26-28 Eylül 2022
Dubai, BAE
www.elevatorshowdubai.com/en

Interlift 2022
26-29 Nisan 2022
Augsburg, Almanya
https://www.interlift.de

Euro-Lift
5-6 Ekim 2022
Kielce, Polonya
www.targikielce.pl

Elevcon 2022
31 Mayıs - 2 Haziran 2022
Prag, Çek Cumhuriyeti
http://www.elevcon.com

Liftex 2022
12-13 Ekim 2022
Londra, İngiltere
www.liftexshow.com

Ascen.tec Asansör Teknolojileri Fuarı
3-5 Haziran 2022
Atina, Yunanistan
http://ascen-tec.gr/en

Küresel Asansör ve Yürüyen
Merdiven Fuarı Afrika
18-20 Ekim 2022
Johannesburg, Güney Afrika
www.gleexpo.com/africa

Expo Elevador 2022
19-21 Temmuz 2022
Sao Paulo, Brazil
www.expoelevador.com

Lift Expo Italya
19-21 Ekim 2022
Milan, İtalya
http://www.liftexpoitalia.com
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KABİNLER

1977’DEN BUGÜNE
ASANSÖRÜN OLDUĞU
HER YERDE...
www.merihasansor.com | Tel: +90 312 640 15 60
Başkent OSB R.T. Erdoğan Bulv. Malıköy No: 8
Sincan - Ankara / TÜRKİYE

KAT VE KABİN
KAPILARI

TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

KOMPLE ASANSÖR
SİSTEMLERİ

TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

TASFED, ETKİN HYB DENETİMLERİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
 2021 YILININ TEK ASANSÖR FUARI İÇİN
GERİ SAYIM BAŞLADI

 ÇELİKRAY’DAN YÜKSEK HIZLI VE YÜKSEK KATLI
ASANSÖRLER İÇİN KILAVUZ RAY ÜRETİMİ

 KONUT ASANSÖRLERİNDE PERİYODİK
KONTROLLERİN 2 YILDA BİR
YAPILMASI GÜNDEMDE

 HER 3 İNŞAAT MÜHENDİSİNDEN BİRİ İŞSİZ
 ASANSÖR KAZASI NEDENİ İLE DOĞABİLECEK
CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUK

