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Başarının bir güneş gibi doğması için 
elimizden geleni yapacağız

D

eğerli meslektaşlarım ve sektör paydaşlarımız,

Geçtiğimiz yılın Mart ayından bugüne
devam etmekte olan koronavirüs salgını, dünyada olduğu gibi ülkemizde de
önemli kayıplar yaşamamıza sebep oldu.
Virüse maruz kalmanın bireysel yaşantılarımızda pek çok riski barındırmasının yanında, maalesef bulaşın önüne geçmek
için alınan tedbirlerle beraber de ticari
faaliyetlerde bir takım aksamalar meydana geldi. Ancak, bizler umutsuzluğa kapılmadan işlerimize devam etmeliyiz.
Salgın sırasında asansör sektörünün yaşadığı çeşitli sıkıntılara tanık olduk, gelişmeleri yakından takip ettik, gerekli
notlarımızı aldık. Yerli asansör ve yürüyen
merdiven sanayimizin temsilcisi olarak,
kamu nezdinde gerekli görüşmeleri ger-

Yusuf Atik

Türkiye Asansör
Sanayicileri Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

çekleştirdik ve sıkıntılarımızı dile getirdik. Bu doğrultuda, sektörümüzün alt yapısı ve geleceği için
çalışmalarımıza tüm hızıyla da devam edeceğiz.
Unutmayalım ki virüsle mücadelede aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Salgınla mücadelede yeni bir aşama kaydettiğimiz
şu günlerde, 60 yaş ve üzerinin aşılaması bitmiş
durumdadır. Yaz aylarında çalışmalarının tamamlanıp üretime geçmesini beklediğimiz yerli aşının
da piyasaya sürülmesiyle, umuyoruz ki ülkemizin
her bir ferdi hem kendi hem de toplum sağlığı için
gerekli olan aşılamayı yaptıracaktır.
Her gecenin bir sabahı, her kışın da bir baharı
vardır sevgili dostlarım. Bahar mevsimine girdiğimiz bu ay, yeniden dirilişin mevsimidir. Ramazan
Bayramı’nda bir kapanma olsa bile biz sektör paydaşları olarak, tüm gücümüzle yaza hazırlanmaya
devam edeceğiz. Çalışmalarına ara vermeden devam etmekte olan inşaat sektöründeki gelişmeleri
yakından takip ediyoruz. Biz de bu süreçte sektör
temsilcileri olarak, firmalarımızı kurumsal seviyeye
taşımak adına sistemli bir şekilde görevlerimizi ifa
etmeli, umutsuzluğa kapılmadan tüm enerjimizi
yerli asansör sektörünü hak ettiği mertebeye taşımak için kullanmalıyız.
Hedeflerimiz bir, sorunlarımız bir. Hedefe giden
yolda karşımıza çıkan engelleri kaldırmak için Türkiye ASFED çatısı altında çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yerli asansör sanayisinin bir
temsilcisi olarak, bilinmesi gerekir ki sonuna kadar
kararlılıkla yola devam edeceğiz. Yaşadığınız sıkıntıları her platformda dile getirecek ve başarının bir
güneş gibi doğması için elimizden geleni yapacağız.
Sevgili meslektaşlarım… Birlikte oldukça hepimizin kazanacağını unutmayalım, çünkü birlikten
güç doğar.
Sevgi ve saygılarımla…
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SUNUŞ
Merhaba değerli okurlarımız
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ergimizin yeni genel yayın yönetmeni olarak sizlerin karşısına çıkıyorum.
Yaklaşık 10 yıldır medya sektöründe aktif
olarak çalışmış bir gazeteci olarak, sizlerle
birlikte yeni bir denize yelken açıyorum.
Öğrenmenin hiçbir zaman bir sonunun
olmadığını bana her defasında hatırlatan
bir mecrada görev almaktan dolayı son
derece mutluyum. Türkiye ASFED çatısı altında, hep birlikte sektörel sorunları
dile getireceğiz ve bu sorunlara karşılık
getirilen çözüm ve öneriler doğrultusunda yaşanan tüm güncel gelişmeleri yine
birlikte yakından takip edeceğiz.
Maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de maruz kaldığımız yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele
kapsamında alınan tedbirlere paralel
olarak pek çok toplantı ve organizasyon
gerçekleştirilemedi. Aynı zamanda yönetimsel ve üretimsel süreçler de COVID-19
tedbirlerinden payına düşeni aldı. Bu sü-

reçte genel kurul toplantıları, fuarlar, organizasyonlar
birer birer ertelenirken, asansör üretim ve bakım süreçleri de olumsuz yönde etkilendi. Ancak biliyoruz
ki bayram sonrasında gerçekleşecek açılımla birlikte,
hepimiz işimize daha çok odaklanacağız. Ar-Ge çalışmalarından, üretimlere kadar pek çok süreçte sizlerin
sesinizi duyurmaya devam edeceğiz.
Dergimizin Mart-Nisan sayısında, Türkiye ASFED çatısı
altında üye derneklerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği toplantıya şahit olacağız. Sektör temsilcilerinin bu
toplantıda, belediyelerin farklı kontrol kriterleri, haksız
fiyat rekabeti ve mavi/yeşil etiketlerin kırmızıya dönüşlerine yönelik sürece dikkat çektiğini göreceğiz. Yine bu
sayımızda yer alan Türkiye ASFED’in mesleki eğitimde
imzasını taşıyan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”nün iki yıl süreyle uzatılmasına yönelik haberimiz, hepimizi umutlandıran gelişmeler arasında yerini alacak.
İlgiyle takip edilen “Bölgenin Sesi” köşesinin bu sayıdaki konuğu AKASDER oldu. AKASDER Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Gökgöz, gerçekleştirdikleri faaliyetlerden, bölgede yaşanan sorunlara ve temennilerine
değin tüm görüşlerini bizimle paylaştı.
Dergimizin özel röportajlarında ise Vitas Engelli Asansör Sistemleri ve BRM Elektronik’i konuk ederek geliştirdikleri hizmet ve ürünler üzerine keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.

Yaprak Aktaş

Genel Yayın Yönetmeni

haberasansoru@gmail.com

Dergimize özel köşe yazıları ile gündemdeki konuları
uzman bakış açıları ile mercek altına almaya da devam
ettik. Mali Perspektif köşesinde yazarımız Yeminli Mali
Müşavir Mehmet Öner, yeni yazısında çok önemli bir
konuyu gündeme getirerek; 1 Ocak 2021 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere değiştirilecek kurumlar
vergisi oranına değindi. İnönü Üniversitesinden yazılarıyla dergimize konuk olan Dr. Öğr. Üyesi Taner
Göktaş ile Prof. Dr. Müslüm Arkan, “Asansör Tahrik
Sistemlerinde Kullanılan Senkron Motorların Tasarımı” isimli çalışmalarıyla karşımıza çıktı. Yazarlarımıza
katkılarından dolayı teşekkür ederim. Yine dergimize
köşe yazılarıyla destek olan AYSKAD Yönetim Kurulu
Başkanı Yasemin Bulut’a, Dört Mevsim Ortak Sağlık
Güvenlik Birimi’nden Bahar Akın Gödek’e, Gen Grup
Sigorta’dan Güven Yurdakul’a ve Türkiye ASFED vekili
avukat Erdem Serdar Vurgun’a değerli katkılarından
dolayı çok teşekkür ederim.
Keyifli okumalar…
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Türkiye ASFED		

TÜRKİYE ASFED’DEN BAŞKANLAR TOPLANTISI

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TÜRKİYE ASFED) Yönetim Kurulu ve Üye Dernek
Başkanları 2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı online olarak gerçekleştirildi
TÜRKİYE ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2020 yılında sektörde
yaşanan gelişmeler ve üye derneklerin çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca 2021
yılının yol haritası da belirlendi.
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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
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İnsanları Derneği (OKASDER),
Mersin Asansör Sanayiciler Derneği (MERSİN AS. DER.), Doğu
Karadeniz Asansör Sanayicileri Derneği (DOKAS), Eskişehir
Asansörcüler Derneği (ESASDER), Anadolu Asansörcüler
Derneği (ANASDER) temsilcileri
katıldı.

Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu • BURSAD Yönetim Kurulu Üyesi

“SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞININ BU IŞE EL KOYMASINI BEKLIYORUZ”
Konuşmasına “Hep beraber zor bir sene
geçirdik.” diyerek başlayan BURSAD
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hilmi
Kaşlıoğlu, “Üyelerimizin de yaşadığı ortak sorunların başında gelen
belediyeler ve muayene kuruluşları
arasında kontrol kriterlerinin farklı
olmasından dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz.” diye konuştu.
Dosya hazırlamadan, etiket kriterlerine
kadar çok farklı konularda farklı uygulamaların
söz konusu olduğunu bildiren Kaşlıoğlu, bu sorunların giderilebilmesi için kurumlar arasında bir
eşgüdüm sağlanması gerekliliğinin altını çizdi.
Kaşlıoğlu, şöyle devam etti:

“Bir masa etrafında tarafları buluşturabilirsek ve hangi konuda hangi kriterin
uygulanacağını kararlaştırırlarsa biz
de rahat edeceğiz.”
Kaşlıoğlu, resmî ihalelerde işin alınmasından işin teslimi ve bakımına
kadar bir akreditasyon zorunluluğu
getirildiğini hatırlatarak, “Özellikle
küçük çaplı firmalar bu konuda ciddi
sıkıntılar yaşıyor. Üyelerimizden bu konuda
çok sayıda şikayet geliyor. Bu konuda da bakanlıklar arası koordinasyon sağlanması gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bir
koordinasyon sağlanırsa sektör rahatlayacaktır.
Biz artık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu işe
el koymasını bekliyoruz.” dedi.

Barış Sancak • DOKAS Yönetim Kurulu Başkanı

DOKAS YÖNETIM KURULU BAŞKANI SANCAK:
“FIYAT REKABETI KONUSUNDA ADIM ATILMALI”
Karadeniz bölgesinde piyasanın çok daraldığına dikkat çeken DOKAS Yönetim Kurulu
Başkanı Barış Sancak, “2021 yılı da
zor geçecek gibi görünüyor.” dedi.
Sancak, yeni imalat ve yeni montajlar konusunda yoğun bir rekabet
ortamı olduğunu vurgulayarak, şu
ifadelere yer verdi:
“Özellikle küçük firmalar uyguladığı
fiyat politikası sebebi ile bakım fiyatları
çok düştü. En büyük problemimiz bu. Kali-

teli montaj firmalarının ayakta kalabilmesi için fiyat
rekabeti konusunda adım atılmalı. Bakım
fiyatlarına bir taban fiyat getirilebilir mi,
kaliteli montaj firmalarının bu konudaki mağduriyetleri giderilebilir mi
bu konuya bakmamız lazım.
Farklı kurumların farklı uygulamaları konusunu ise biz Trabzon’da
aşmaya başladık. Bu konuda çok
fazla sorun yaşamıyoruz artık.”

[ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2021

15

Sebahattin Baki • Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Üyesi

“DÜŞÜK FIYATLA BAKIM YAPAN FIRMALAR,
FAALIYETLERI SEKTEYE UĞRATIYOR”
Trabzon’da piyasaya yeni giren firmalar konusunda sıkıntı yaşadıklarına vurgu yapan Türkiye
ASFED Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Baki, “Bu firmalar çok düşük fiyatlarla bakım yaparak piyasayı
bozuyorlar. Bu sebeple, üyelerimizin faaliyetleri sekteye
uğruyor. Çünkü köyleriyle birlikte Trabzon’un nüfusu 750
bin civarında. Şu anda Trabzon’daki firma sayısı 60’a ulaştı. Yeni firmalar, eski firmaların
elindeki bakımları düşük fiyatlarla
ellerinden alıyorlar. Bakım konusunda
Türkiye genelinde bir fiyat skalası ve prosedürü
uygulanabilirse iyi olur.” diye konuştu.
Uygun fiyata bakım yapan firmaların ardından,
etiket problemi yaşandığına dikkati çeken Baki,

şu açıklamayı yaptı:
“Trabzon’da A firmasının kontrol ettiği asansörü
bir sonraki yıl belediyenin yeni anlaştığı başka
bir firma kontrol ettiğinde etiket renklerini
kırmızıya çeviriyor. Bir önceki dönemde
bu işi yapan firma da zan altında kalıyor. Önceki firmanın eksik çalışma
yaptığı düşünülüyor. Bu tip sorunlar
sadece Trabzon’da değil, tüm şehirler
yaşanıyordur diye tahmin ediyorum.”
Kamuoyunun, periyodik muayeneler
konusunda yeterince bilgilendirilmediğini
belirten Baki, “Bakanlığımızın kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda kapsamlı bir çalışma
yapması gerektiğine inanıyorum. Böylesi bir bilgilendirme çalışması sektörümüzü de rahatlatacaktır.” diyerek sözlerine son verdi.

Muzaffer Hızarcı • MASDER Yön. Kur. Başkanı / Özcan Toprak • Türkiye ASFED Yön. Kur. Üyesi

“A TIPI MUAYENE KURULUŞLARININ FARKLI UYGULAMALARI
EN ÖNEMLI SORUN”
Toplantıda görüşlerini bildiren MASDER Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Hızarcı ve Türkiye
ASFED Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Toprak ise
şu bilgileri paylaştı:
“A tipi muayene kuruluşlarının farklı uygulamaları
bizim için en önemli sorunu oluşturuyor. Salgın
dolayısıyla A tipi muayene kuruluşları da çok
verimli olamadılar. Biz de bu dönemde sektör
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olarak çok verimli olamadık. Mevcut sorunlarımızı
da iletişim halinde kalarak il bazında çözmeye
çalışıyoruz.
H modülü olan firmalardan G modülü istenmesi
de büyük problem yaratıyor. Bu konuda Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşülerek soruna
çözüm bulunmasını istiyoruz.”

Ali Cirit • DENASDER Yönetim Kurulu Başkanı

“BENIM ASANSÖRÜME BENDEN BAŞKASI BAKACAKSA,
BENDEN YETKI BELGESI ALMASI GEREKMEZ MI?”
DENASDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cirit,
sektörün sıkıntılarının ortak olduğunu belirterek,
şu ifadeleri kullandı:
“Onaylanmış kuruluş, bizim asansörlerimizi kontrol etmeye gittiğinde
elamanlarımız da eşlik ediyor ve
onlara araç tahsis ediyoruz. Her
şeyi biz üstleniyoruz. Geçen sene
makine dairesinde olmasını istedikleri diyafonlar, bu sene ise
aşağıda olmalı diyorlar. Yöneticilerle
bu konuda da sıkıntı yaşıyoruz.”
Yeni kurulan asansör firmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Cirit, Denizli’de de benzer
problemlerin yaşandığına dikkat çekerek, büyük
firmaların zarara uğradığını belirtti.
Son zamanlarda Denizli’de yaşanan bir soruna
dikkat çeken Cirit, şu ifadeleri kullandı:

“Bir asansör firmasında iki mühendis çalışıyor
diyelim. Belgesi olmayan mühendis, üzerine tescil
çıkarıp gidip evinden küçük firmalara proje çiziyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Evde
oturan bir mühendis, belge çıkartarak
her yere hizmet veriyor. Biz, şirket
olarak her yere hizmet veremiyoruz. Biz, bakım listelerimizi zaten
belediyelere vermiş durumdayız.
Ancak şimdi Makine Mühendisleri
Odası da bizden liste istiyor.”
Cirit, “12 ve daha altında daire sayısı
olan binalar 2 yılda bir bize kontrol ettirilemez
mi?” dedi ve ekledi:
“Beyaz eşyamız bozulduğunda, bu eşyaya kendi
yetkili servisinden başkası gelip bakmıyor. Benim
asansörüme benden başkası bakacaksa, gelip
benden yetki belgesi alması gerekmez mi? Bu
konuda bir düzenleme yapılabilirse çok iyi olur.”

BEYAZ EŞYAMIZ BOZULDUĞUNDA,
BU EŞYAYA KENDI YETKILI
SERVISINDEN BAŞKASI GELIP
BAKMIYOR. BENIM ASANSÖRÜME
BENDEN BAŞKASI BAKACAKSA,
GELIP BENDEN YETKI BELGESI
ALMASI GEREKMEZ MI? BU
KONUDA BIR DÜZENLEME
YAPILABILIRSE ÇOK IYI OLUR.
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Atilla Verim • OKASDER Yönetim Kurulu Başkanı

VERIM: “BAKIM FIRMALARININ DEĞIŞTIRILMESI
BU KADAR KOLAY OLMAMALI”
Piyasa sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunan OKASDER Yönetim Kurulu
Başkanı Atilla Verim ise son yıllarda
piyasanın daralması, firma sayılarının ve rekabetin artmasıyla beraber, bakım konusunun daha
fazla önem kazanmaya başladığına vurgu yaptı. Verim, bakım
fiyatlarının düşürülmesi üzerinden
rekabet ortamı yaratılmasının kaliteyi
düşürdüğünü belirtti. Verim, sözlerine
şöyle devam etti:
“İnsanlar, bakıma daha önem vermeye başladı.
Bu da bazılarının iştahını kabartıyor. Örneğin,
bina yönetim firmaları. Kendi bünyelerinde olan
abonelerinin firmalarını topluca herhangi bir
bedelle anlaştıkları firmalara yönlendiriyorlar.
Bunların içinde garantili asansörler de olabiliyor.
Garantili asansörü birine verdiği zaman firmanın
noterden protesto çekmesi gerekiyor. Bu da bu
yıl itibarıyla 400 liralık bir masraf anlamına geliyor. Birçok firma, bu masrafı ödemek istemiyor
ya da bazı firmaların bundan haberi bile yok.
Firmalar, bu yüzden daha sonra çeşitli sorunlar
yaşayabiliyor. Asansör bakımını yapacak firmaların değiştirilmesi bu kadar kolay olmamalı.”

VERIM: “HERKES HER ŞEYI DAHA
UCUZA YAPMAYI MARIFET
HALINE GETIRDI”

“Montajcılarla görüştüğümde rekabetin çok fazla arttığını görüyoruz.
2018 yılının son çeyreğinden itibaren, rekabet için ucuz malzeme kullanma gibi yeni bir alışkanlık edindik.
Bu alışkanlık da ürünlere olumsuz
şekilde yansıdı. Bu da asansörün montajından sonra, muayene aşamasında bir takım sıkıntılar doğruyor. Montajcıların, bu konuda
biraz yalnız kaldığını düşünüyorum. İmalatçıların
sorunları da onlara yansıyor.
Herkes, her şeyi daha ucuza yapmayı marifet
haline getirdi. Bu ucuz rekabet, ürünlere çok
yansıdı. Federasyonumuzun bir hukuk birimi var.
Federasyonumuzun hukuk birimini aynı zamanda
sorunların çözüm merkezi haline de getirmeliyiz. Hukuk birimimizin işlevselliğini artırmamız
gerektiğine inanıyorum.
Ayrıca biz dernek olarak Sanayi Odası ile birlikte
bakım fiyatları konusunda tavsiye fiyat tarifesi
çıkarmaya çalışıyoruz. Federasyon olarak da
bu konuda geniş çaplı bir çalışma başlatmamız
gerektiğini düşünüyorum.”

Ahmet Fikret Gökhan • TASİAD Yönetim Kurulu Başkanı

TASİAD BAŞKANI’NDAN ÇALIŞTAY ÖNERISI
Kırmızı etiket sayısının gittikçe azaldığına
dikkat çeken TASİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Fikret Gökhan, “Sektörün iyiye gitmediğini görüyorum.”
açıklamasında bulundu. Gökhan,
yeni açılan firmalara dikkat çektiği
konuşmasında, “Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Buna karşı sesimizi çıkarmalıyız. Ortak çıkarı olan tarafların bir araya gelmesi lazım. Görüşlerimizi açıkça ifade
edeceğimiz çözüm önerilerimizi sunacağımız
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bir çalıştay düzenlemeliyiz. Asansör
firması kurmanın maliyeti en fazla
3-5 bin lira. Bizim bunlara karşı
artık bir tavır almamız gerektiğini
düşünüyorum.
Bu çalıştaya Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, TSE, muayene kuruluşları gibi tüm sektör bileşenlerini
davet etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Emek Mah. Ordu Cad. No:6/1, 34785, Sancaktepe, İstanbul, TURKEY +90 216 365 9242 | www.genemek.com | info@genemek.com

Ekrem Boyacıoğlu • ESASDER Yönetim Kurulu Başkanı

BOYACIOĞLU: “PIYASAYA GIRIŞ ZORLAŞTIRILMALI”
Artan firma sayısına dikkat çeken
ESASDER Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Boyacıoğlu, “Rekabet tabii
ki olmalı, ancak herkes bu sektöre
girmemeli. Örneğin, bir doğalgaz
firmasının asansör firması kurmaması lazım.” dedi. Boyacıoğlu,
şöyle devam etti:
“B+ Modül ile asansör tesis eden firmalardan SMM belgesi istenmiyor. Bu belge
istenmediği için de asgari ücretten göstererek bir
mühendisle anlaşıyorlar ve işlerini yürütüyorlar.
Bu firmalardan SMM Belgesi istenmesi lazım.
Firma açmanın bu kadar kolay olmaması lazım.
Bugün isteyen herkes gidip A tipi kuruluştan 7
bin - 7 bin 500 liraya belge alıp bu sektöre girebiliyor. Piyasaya girişinin zorlaştırılması lazım. Bu

sektöre yıllarını vermiş ve bu sektörde
bilgi birikimine sahip şirketlerin, bu
sektörde faaliyet gösterebilmesi
lazım. Bakanlığa bu konuda başvuruda bulunarak, firma açmanın
zorlaştırılması konusunda gerekli
girişimlerin yapılması gerektiğine
inanıyorum. Bunu başarırsak, bakımdaki fiyat rekabetinin de önüne
geçmiş oluruz.
Piyasada 50-60 liraya bakım yapıyorlar. Bunun
önüne geçilebilmesi için firma kurmanın zorlaştırılması lazım. Çalışandan MYK belgesi isteniyor, ama
şirket sahibinden herhangi bir belge istenmiyor….
Firma kurma şartlarının ağırlaştırılması lazım. Bunu
sağlarsak rekabeti otomatik olarak kendi rayına
sokmuş olacağız.”

Kemal Yıldırım • Kırıkkale As.Der. Yönetim Kurulu Başkanı

YILDIRIM: “MERDIVEN ALTI FIRMALAR DENETLENMELI”
Ulusal firmaların küçük firmalar üzerindeki baskıları hakkında yorum yapan
Kırıkkale As.Der. Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yönetmeliklerden aldıkları yetkilerle büyük firmalar bizim birçok
ihaleye katılmamızı engelliyorlar.
Örneğin, Kırıkkale’de 10-15 firma varken, son 1 sene içerisinde 4 firma daha geldi.
Yeni gelen bu firmaların hepsi bir çantayla kurulmuş firmalar. Şimdi Kırıkkale’de sektördeki
firmaları ziyarete gittiğimde, 10 firmadan 4’ünün
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kapalı olduğunu görüyorum. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, bu firmaları
yeterince denetlemiyor. Durumu
yetkililere anlattığımız zaman da
sanki biz başka insanların bu
sektörden ekmek yemesini istemiyormuşuz gibi suçlanıyoruz.
Bildiğiniz gibi Kırıkkale Ankara’ya
çok yakın. Ankara’dan şehrimize çok
düşük fiyatlarla bakım yapmaya gelenler
bile var.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu merdiven altı firmaların denetlenmesi lazım.”

Mustafa Demirbağ • ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı

DEMIRBAĞ: “MAVI VEYA YEŞIL ETIKETLI ASANSÖRLERIN KIRMIZIYA
DÖNÜŞÜNÜ KONUŞMALIYIZ”
Muayene firmalarının farklı uygulamalarına
dikkat çeken ANASDER Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Demirbağ, mavi
veya yeşil etiket almış asansörlerin
bir sonraki kontrollerinde neden
kırmızıya düştüğünün üzerinde
durulması gerektiğinin altını çizdi.
“Bu sorunun, mutlaka çözülmesi
lazım.” diye konuşan Demirbağ,
belediyelerin farklı uygulamalarıyla
ilgili dernek üyelerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Demirbağ, şu açıklamalarda bulundu:
“Belediyelerin farklı uygulamaları konusunda farklı
derneklerin üyelerinin yaşadıkları sorunları kayıt
altına alarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
bunların görüşülmesi gerekiyor.”
Mevcut sorunların metin halinde federasyona
sunularak, çalışmalara devam edilmesi gerektiğini
bildiren Demirbağ, şöyle devam etti:
“Sanayi İl Müdürlüklüleri denetimleriyle yeşil

etiketin bir ilgisi olmadığı sonucu ortaya
çıkıyor. Yani yeşil etiket almanın bir
anlamı olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Sanayi İl Müdürlüğünden
kontrole gelen ekiplerin, bir A
tipi muayene kuruluşununki gibi
bir kontrol listesi var mıdır? Bu
kontrol listesi ile ilgili bir çalışma
yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Bir diğer konumuz, bakım sözleşmesi
olan firmalarımızın bakım sözleşmelerinin yanında
muayene eksiklikleri belirlendiği zaman ayrı bir
ihaleyle bu muayene eksikliklerinin başka firmalarca yapılmasını yanlış buluyorum. Bu konuyu
Bakanlık nezdinde birkaç kez dile getirmiştik.
Ancak bu konunun önüne mutlaka geçilmesi
gerektiğini düşünüyorum.
Kooperatifleşme konusunda bir çalışma yapmak
istiyoruz. Bu konuda federasyon olarak nasıl bir
çalışma yapacağımızı tartışmak isteriz.”
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Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik
“İki gün önce Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına bir ziyarette bulunduk. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığında Sanayi Genel
Müdürü Halil İbrahim Çetin ve Sanayi
Genel Müdür Yardımcısı Serkan Çelik ile
kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.
Bu görüşmede bugün gündeme getirilen
birçok sorunu kendilerine ilettik. Sorunların bazılarıyla ilgili Bakanlık olarak çalışma
yapacaklarını ifade ettiler. Bakanlığın kendi
çalışmasını tamamlamasının ardından biz
de sektör olarak bir Çalıştay yapamayı planlıyoruz.
Bu çalıştayda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE, A tipi muayene kuruluşları, sektör
paydaşları da davet edilip bütün sorunları
ve çözüm önerilerini da dile getireceğiz.
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Görüşmede TSE standartları konusunu da
gündeme getirdik. Bildiğiniz gibi 11 standardın hepsi de İngilizce. Daha önceki görüşmelerimizde bu konuyu Sanayi Genel Müdürü
Halil İbrahim Çetin’e iletmiştik ve kendisi de
TSE ile görüşerek bu standartların Türkçeye
çevrilmesi konusunda çalışma yapılmasını
istemişti. Bunun üzerine şimdi TSE tarafından
bu standartlar Türkçeye çevriliyor. Çevirilerin
Türkçeleştirilmesi konusunda biz de ASFED
olarak destek olabileceğimizi söyledik.
Bugünkü toplantıda gündeme getirilen konuların derneklerimiz tarafından bize yazılı iletmesini de talep ediyoruz. Bakanlıkla
görüşmelerimizde bizlerden gelen yazıları
göstererek çözüm talep etmemiz daha kolay
olacaktır.”

SEKTÖR HABER

SON 5 YILDA 8 BİN 493 KİŞİ MESLEKİ
YETERLİLİK BELGESİ ALDI

Asansör sektöründe mesleki yeterlilik belgelendirme faaliyetleri devam ediyor.
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumuna
(MYK) bildirilen rakamlara göre, son beş yılda 8 bin 493 kişi belgelendirildi
Asansör sektörüne ait dört ana standart çerçevesinde, mesleki yeterlilik belgelendirme faaliyetleri
devam ediyor. Yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşları tarafından MYK’ye bildirilen verilere
göre, son beş yılda 8 bin 493 kişi belgelendirildi.
Son bir yıl içinde gerçekleştirilen belgelendirme
faaliyetleri ise bin 793 kişi ile sınırlı kaldı.

En çok belgelendirme faaliyeti
İstanbul’da gerçekleşti
Türkiye geneli veriler incelendiğinde, asansör
sektörüne ait dört meslek standardında en çok
belgelendirme faaliyeti, İstanbul ilinde ve Marmara bölgesinde gerçekleşti.
12UY0091-3
12UY0091-4

12UY0092-3
12UY0092-4

MYK’den alınan bilgilere göre, asansör sektörüne
ait yeterliliklerinin güncellenmesi üzerine yapılan
yeni çalışmalar söz konusu. Yeterlilikler üzerine
gerçekleştirilen güncelleme çalışmasının, yakın
zamanda yönetim kuruluna sunulacağı da ulaşılan bilgiler arasında.
Mesleki standartların yeniden değerlendirilmesi
çalışmasının ise 2023 yılında yapılması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, şu ana kadar asansör
sektöründen, mesleki standartların iyileştirilmesi
yönünde bir talep gelmedi. Sektörden ilave taleplerin gelmemesi durumunda meslek standartları
2023 yılında yeniden değerlendirmeye alınacak.

SON BEŞ YILDA VERILEN BELGE SAYILARI
Asansör Montajcısı

Seviye 3

1.327

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 3

885

Asansör Montajcısı

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 4
Seviye 4

1.068
5.213

Toplam belgelendirme sayısı 8.493
12UY0091-3
12UY0091-4
12UY0092-3

12UY0092-4

SON BIR YILDA VERILEN BELGE SAYILARI
Asansör Montajcısı

Seviye 3

302

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 3

163

Asansör Montajcısı

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Toplam belgelendirme sayısı 1.793
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Seviye 4

Seviye 4

172

1.156

BASIN

Türkiye ASFED		

MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İKİ YIL
SÜREYLE UZATILDI

Türkiye ASFED’in mesleki eğtimde imza attığı “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” iki yıl süreyle
uzatıldı. Türkiye AFSED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, konuyla ilgili olarak, “Asansör
sektörüne yeni ve genç umutları entegre etmeye devam edeceğiz. Mesleki eğitim alan yetişmiş
öğrencilerin de katkısıyla Türk asansör sektörünün küresel pazarda adından daha sık söz
edilmesini sağlayacağımıza, küresel firmalar çıkaracağımıza inanıyorum. ” diye konuştu

Türkiye ASFED’in 2018 yılında
bir ilke imza atarak mesleki ve
teknik eğitim okul/kurumlarında; asansör sektörünün, üretim,
montaj ve bakım hizmetlerinde,
belirlenecek meslek liselerinde
Elektrik-Elektronik Teknolojileri
Alanı Asansör Sistemleri dalında yeni teknolojiye dayalı alt
yapıyı oluşturmak ve bu alanda
eğitim gören öğrencilerin ihtiyaç duyulan, yeni teknolojileri
bilen teknik insan gücü olarak
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yetiştirilmesini sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzaladığı “Mesleki
Eğitim İş Birliği Protokolü” iki yıl
süreyle uzatıldı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye ASFED
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
Atik, sektöre yetişmiş personelin kazandırılmasında mesleki
eğitimin önemine değindi ve şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Türkiye ASFED olarak mesleki
eğitime çok önem veriyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen bu protokolün iki yıl
daha uzatılmış olması, şüphesiz
ki sağlanan eğitimin meyve vermesi sayesinde gerçekleşti.”

YUSUF ATIK: “HER
PLATFORMDA EĞITIMI
DESTEKLEMEYE
DEVAM EDECEĞIZ”
Atik, mesleki eğitimin güçlendirilmesi konusunda çalışmaların

takipçisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Türkiye ASFED olarak, bu çalışmalarımızın sonuna kadar arkasındayız ve her platformda
doğru eğitimin verilmesini desteklemeye devam edeceğiz.
Bugün bu protokol dahilinde
eğitim görmekte olan nesil,
ülkemizin yarınlarına güç verecek. İnanıyorum ki mesleki
eğitimin de katkısıyla bu gençler, asansör sektörüne yetişmiş
personel olarak sahadaki yer-

lerini alacaklar. Gençlerimizin,
istihdama ve üretime vereceği
katkılar sayesinde ülkemizdeki
asansör firmalarının yurt dışı pazarda daha çok yer alacağını,
aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de yerli asansör
sanayisinin gelişimine önemli
destekler vereceklerini düşünüyorum. Mesleki eğitim alan
yetişmiş öğrencilerin de katkısıyla yerli asansör sektörünün
küresel pazarda adından daha
sık söz edilmesini sağlayacağımıza, küresel firmalar çıkaracağımıza inanıyorum.”
Asansör sektörüne bağlı iş
kollarının, bir bütünün parçası olduğunun altını çizen Atik,
“Bu bir takım oyunu. Asansör
sanayimizi hep beraber güçlendireceğiz. Yerli asansör sanayisi olarak el ele verip gençleri
aramıza dahil edeceğiz ve sektörümüzü daha güçlü yarınlara
yine hep beraber taşıyacağız.”
diye konuştu.
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ASANSÖR TEKNİK KOMİTESİ ÇEVRİM İÇİ TOPLANDI
Kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir
araya getiren Asansör Teknik Komistesi
çevrim içi platformda toplandı. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
moderatörlüğünde gerçekleştirilen
toplantıda sektör temsilcileri yaşadıkları
sorunları ve çözüm için geliştirdikleri
önerileri paylaştı

Asansör Teknik Komitesi (ASTEK) 12 Nisan 2021
tarihinde çevrim içi olarak toplandı. ASTEK üyesi
kurum ve kuruluşların hazır bulunduğu toplantının
ana gündem maddelerinden birisini pandemi
sürecinde yaşanan sorunlar oluştururken; asansör aylık bakım ücretlerinin Bakanlık tarafından
belirlenmesi hususu ve periyodik kontrollerde
kasıtlı tahribata yönelik tedbirlerin uygulandığı
sosyal konut alanlarına ilişkin tanımlamalar da
sektör paydaşlarının katkıları çerçevesinde değerlendirmeye alındı.
Toplantıda söz alarak katılımcılara seslenen Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER) Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Demirbağ, yaptıkları
analizlere ve üyelerden toplanan geri dönüşlere
dikkat çekti. Maddi sıkıntılar yaşandığına işaret
eden Demirbağ, “Şöyle sorunlarla karşılaştık.
Sorunlardan birincisi ilk başta, servis hizmeti
verecek arkadaşlarımızın sokağa çıkmasıyla ilgili
kısıtlamalara uğraması. Biz bu konuda İçişleri
Bakanlığı ile gerekli yazışmaları yaptık. Personelimiz gittikleri uygulama alanlarında, sahada
bazen binaya giremediler, bazen risklerden dolayı binada asansörü kapatan kullanıcılar oldu.
Bazı resmî kurumlar, pandemi dolayısıyla sadece
engelli vatandaşlarımızın kullanabilmesi için belli
asansörleri çalıştırıyorlar, diğerlerini kapalı tutu-
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yorlar. Bu asansörlerin bakımını yaptırılmasının
istenmediği de oldu. Yönetmelikte de yine bu
asansörlerin mutlaka her ay bakılması gerektiği
yazıyor. İleriki aşamalarda bu durumun bir sorun
teşkil etmemesini umuyorum. Bu bize göre bir
mücbir sebepti.” ifadelerini kullandı.

Ya disipline edilmeliler ya da
sistemden çıkarılmalılar
Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özçakır ise
sektördeki değişken bakım fiyatlarına değindiği
konuşmasında, şu açıklamayı yaptı:
“Asgari fiyat belirlenmesinin iyi olacağı inancındayız. Sektörde yerlerde sürünen kalitesizliği
bir miktar ücret belirleyerek, yukarıya çekebiliriz
düşüncesindeyiz. Bakım firmalarının denetimlerini
biraz daha ciddiye almamız gerekiyor. Sahada
maalesef firmaların elemanı yok. Ama bir şekilde evraklarını tamamlayarak bakım yapıyorlar.
Bunlar sektörü ve bizleri rahatsız ediyor. Sahada
kayıtsız dolaşan bu arkadaşları biraz disipline
etmemiz veya sistemden çıkarmamız gerekiyor.
Genel olarak arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, bir fiyat belirlenmesinin sektörde ve en
azından kullanıcılar açısından da işin ciddiyetine
yönelik algı yaratacağı kanaatine vardık.”

MUSTAFA DEMIRBAĞ:
“İLK ADIM ATILDI”
ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Demirbağ, gerçekleştirilen
ASTEK toplantısı sonrası Haber Asansörü’ne özel açıklamalarda bulundu.
Demirbağ, “Uzun süredir toplanmayan
ASTEK’in toplanması bizim için bir ilk
adımdı. Paydaşlar bir araya geldi,
böylece birlik ve beraberlik sağlandı.
Gelişmelerin takipçisi olacağız ve sorunların çözümü için gerekli çalışmaları
hep beraber yapacağız. Toplantı oldukça verimli ve güzel geçti. Biz, bu tür
organizasyonların daha sık yapılmasını
temenni ediyoruz.
Bugün, sektör adına çok olumlu görüşmeler gerçekleşti. Sektörle ilgili paydaşların bir araya gelmesi, sorunların
ortak bir dille konuşulması bizler için
çok önemliydi. Bir koordinasyon sağlandığı için mutluyuz. Ülkemiz için de
daha olumlu sonuçlar çıkacağı izlenimi
edindik. Toplantı dahilinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.
Bugünkü toplantıyla ilgili çalışmalar
yapacak ve bir sonraki görüşmeler için
hazırlık içinde olacağız. Bu süreçlerin
tamamlanmasıyla birlikte istediğimiz
verimi almış olacağız.” ifadelerini kullandı.

İBRAHIM ÖZÇAKIR:
“ÇALIŞMALAR ZAMAN
IÇERISINDE ŞEKILLENECEK”
Toplantı sonrası değerlendirmelerde
bulunan ASFED Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Özçakır, şu ifadelere yer verdi: “Uzun süredir yapılmayan ASTEK
toplandı, güzel bir gündemle insanlar
bir araya geldi, değerli konulara temas
edildi. Görüşlerimizi bildirdik. Elbette
2-3 saatlik bir toplantı ile bazı kararlar
hemen alınamıyor. Bunun için sektör
temsilcileri yazılı beyanlarını Bakanlığa
iletecekler. Bu yazılı beyanlara istinaden Bakanlık tarafında bir görüş oluşturulacak. Tabii Sanayi Bakanlığı bunun tek ayağı değil, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı da konuya müdahil olmak
zorunda. İmar Mevzuatı konusunda
tekrar çalışmalar yapılacak; bilhassa
deprem konusunun altı çizilerek belirtildi. Bunlarla ilgili çalışmalar zaman
içerisinde şekillenecek.

[ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2021

29

SEKTÖR HABER

43’ÜNCÜ YAPI FUARI 14 ÜLKEDEN 238
YABANCI ALICIYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, koronavirüs tedbirleri kapsamında 6-9 Nisan
2021 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkez’inde gerçekleşti. Fuara 14
ülkeden 238 yabancı alıcının katılımı sağlandı
İnşaat ve yapı malzemeleri
sektörünün en önemli fuarları
arasında bulunan ve bu sene
43’üncüsü düzenlenen Yapı
Fuarı, koronavirüs salgınına
rağmen 6-9 Nisan tarihleri
arasında TÜYAP’ta gerçekleştirildi. Salgın önlemleri altında
gerçekleştirilen Yapı Fuarı - Turkeybuild Istanbul’un beklenenin
üzerinde yabancı ziyaretçi ve
alıcıyı ağırlaması dikkat çekti.
Bir önceki yıla göre bu yıl katılımcı başına düşen ziyaretçi
sayısında yüzde 93’lük bir artış olduğu bildirilirken, Fuarı
sanal Ticaret Platformu Hyve
Connect aracılığı ile takip eden
ziyaretçilerin yüzde 17’sinin yabancılardan oluştuğu da gelen
bilgiler arasında. Düzenlenen
fuar, 16 bin 899 kişi tarafından
ziyaret edildi. Asansör Sana-
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yicileri Derneği ve Asansör ve
Yürüyen Merdiven Sanayicileri
Derneği de stantları ile asansör
sektörünü temsilen fuarda yer
alan isimler arasındaydı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM
ATAĞI, YAPI
SEKTÖRÜNDE CIDDI BIR
YÜKSELIŞ BAŞLATACAK”
Hyve Group Bölge Direktörü
Kemal Ülgen, Türk yapı sektöründe yeni bir ihracat hamlesi
beklediklerini ifade ederek, fuarda 14 ülkeden 238 yabancı
alıcıyı ağırladıklarını belirtti ve
şunları kaydetti:
“Fuarımızda yaşanan hareketlilik yapı sektörümüzün hem dış
pazarlarda hem de iç pazarda
yüksek bir ivme yakalayacağı-
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nın habercisi. Türkiye’nin en rekabetçi sektörlerinden biri olan
yapı alanında yaklaşık 3 yıldır
21 milyar dolar seviyelerinde
ihracat gerçekleşiyor. Önümüzdeki iki yıl içerisinde hedefin
23 milyar dolar seviyelerine
ulaşmak olduğunu biliyoruz
ama fuarımızda gördüğümüz
manzara bu hedefin de aşılabileceğini bize gösterdi. Yeni
normal, tüm dünyada insanları
evlerinde daha fazla yaşamaya
itti ve insanlar yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek
için adımlar atıyorlar. Türkiye’de
de durum benzer. Ancak Türkiye’de ayrıca deprem risklerine
bağlı kentsel dönüşüm atağının
yeniden hareketlenmesi yapı
sektörü açısından ciddi bir yükseliş başlatacak.”

SEKTÖR HABER

Interlift için
yeni takvim
belirlendi

Yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınının mutasyona uğrayarak daha hızlı
yayılmaya başlaması, küresel çapta yeni ilave tedbirleri beraberinde getirdi. Bir süredir
erteleme haberlerinin geldiği fuarlara bu ay bir yenisi daha eklendi. Almanya’nın Ausburg
kentinde 19-22 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Interlift için takvim revize
edildi. Fuar, 26-29 Nisan 2022 tarihlerine ertelendi.

Interlift’in organizatörü AFAG
Messen ve VFA, 19-22 Ekim
2021 tarihlerinde Almanya’nın
Ausburg kentinde düzenlenmesi planlanan fuarın COVID-19
pandemisi sebebiyle 26-29
Nisan 2022’ye ertelendiğini
duyurdu. Yapılan bildiride şu
ifadelere yer verildi:
“Devam eden COVID-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkileri çok büyük. Fuar
sektörü de en çok etkilenen
sektörlerden biridir. Fuarlar
temas, karsılaşma ve alışveriş-

lerle olur. Bu nedenle fuarların
uygulanması pandemi sürecinde kısıtlanmıştır.
Bu nedenle, Interlift fuarı daha
sonraki bir tarihe erteledi. Fuar,
26 Nisan-29 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçeklesektir.”
COVID-19’un üçüncü dalgasını kırmak adına sıkı mücadele
gösteren Almanya’da kısıtlamaların gevşetilmemesi ve artan
vaka ve ölüm oranlarının etkisi,
organizasyonların gerçekleştirilmesi noktasında önemli bir
kıstas.

FUARA YERLI ASANSÖR
SEKTÖRÜNDEN
YOĞUN ILGI
Fuar
73’ünün
Fuar alanının
alanının yüzde 73’ünün
dolduğu
farklı ülkeden
ülkeden
dolduğu ve
ve 22
22 farklı

katılım sağlayacak 300’den
katılım sağlayacak 300’den
fazla firmanın olduğu gelen
fazla firmanın
olduğu
bilgiler
arasında.
Fuara gelen
yoğun

bilgiler
arasında.
Fuara yoğun
ilgi
gösteren
ülkelerden
birisi
de
Şu ana
kadar 6 biriTürk
ilgiTürkiye.
gösteren
ülkelerden
markasının
(AHŞu
& MET,
AKE,
si de Türkiye.
ana kadar

Aktel, Arkel, IDA, Mars Merih ve
Türkiye’den 41 firma yerini
ProLift) katılacağı gelen bilgiler
ayırmış durumda.
arasında.
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Asansör sektörü 5’inci kez CNR Expo
çatısı altında bir araya gelecek

Asansör sektörünü tek çatı altında buluşturan CNR Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı, bu
yıl 5’inci kez ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. 50’si yabancı olmak üzere 300’ün
üzerinde firmanın asansör, yedek parça ve teknik hizmetlerini sergileyeceği fuar, 65 ülkeden
gelecek olan bin kişilik alım heyetini ağırlayacak. Fuarın dört gün boyunca 40 bin sektör
profesyoneline ev sahipliği yapması bekleniyor
Türkiye’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 açmaya
hazırlanıyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık
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A.Ş. tarafından Türkiye Asansör
Sanayicileri Federasyonu (Türkiye ASFED) 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.
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Orta Doğu, Doğu Avrupa, Orta
Asya, Kuzey Afrika ve Bağımsız
Devletler Topluluğu ülkelerinin
asansör, yedek parça ve teknik
hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak
olan fuara aralarında Almanya,
Hindistan ve İtalya’nın da yer
aldığı 50’si yabancı 300’ün üzerinde firma katılacak.

DÖRT GÜNDE 40
BIN ZIYARETÇI
BEKLENIYOR
Fuarda, asansör sanayine
ilişkin yeni ürün ve hizmetler
görücüye çıkacak. T.C. Ticaret
Bakanlığının katılımcı firmalara
stant ve alan teşviki uyguladığı
fuarın, Türk asansör sektörünün birleştirici gücü olmasının
yanı sıra sektörün uluslararası
ticaretine de büyük katkılar sunması 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 IÇIN GELECEK
Sektörün yakından takip ettiği
fuar, bu yıl bugüne kadar düzenlenmiş en geniş kapsamlı
alım heyeti organizasyonuna da

n bin
65 ülkede yeti
m he
kişilik alı sör Fusa n
Avrasya A
luşacak
arı’nda bu

ev sahipliği yapacak. 65 ülkeden bin kişilik alım heyetinin 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
yetkililerinin de ziyaret etmesi
bekleniyor.

FUAR KATILIMLARINDA
HES KODU
ZORUNLULUĞU
Fuarda; yeni normalleşme döneminde katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına
alarak, olası risklerin bertaraf
edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI)
belirlediği kriterler kapsamında bir dizi önlem de alınacak.
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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Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi
ÇEVRİM İÇİ GERÇEKLEŞTİ
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli şubesi 15-18 Nisan tarihleri arasında çevrim içi platformda
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi verdi
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Kocaeli şubesi çevrim
içi Asansör Yetkili Servis Teknik
Sorumlusu Eğitimi’ne ev sahipliği
yaptı. Odanın, asansör sektörüne
yönelik eğitimlerinden biri olan
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi’nin gerçekleştirilmesiyle, Ülke ve Toplum Yararları
Doğrultusunda, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) ve Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında görev alacak
yetkili servis teknik sorumlularının
belgelendirilmelerini sağlanacak.
Eğitime TMMOB MMO veya EMO
üyesi, Makina, Mekatronik, Elektrik
veya Elektrik-Elektronik Mühendislerinin katılımı sağlandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, eğitimin
sonunda yazılı sınav yapılarak, sınavda başarılı olanlara kayıtlı olduğu Odası tarafından Asansör Yetkili
Servis Teknik Sorumlusu Mühendis
Yetki Belgesi verilecek.
Geçtiğimiz dönemlerde şube ve
temsilciliklerde yüz yüze gerçekleştirilen eğitimler, yeni tip koronavirüs
pandemisi nedeni ile çevrim içi olarak Zoom programı üzerinden tüm
Türkiye’ye açık olarak düzenleniyor.
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Asansör İşletme ve Bakım
Yönetmeliğinde değişiklik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Asansör İşletme ve Bakım
Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yönetmelik, Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
03 Nisan 2021 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de “Asansör
İşletme Ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” yayımlandı.
Buna göre, asansörün tesciline dair yönetmeliğin 7’inci Maddesinin 2’nci fıkrasında “Asansör monte eden, tescil işlemi
için aşağıda belirtilen belgelerin bir sureti ile birlikte ilgili
idareye başvurur.” kısmında yer alan d bendi “AB uygunluk
beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkilinin adı, soyadı
ve unvanına dair bilgileri içerecek şekilde kendisi tarafından
hazırlanan ve onaylanan yazılı beyan belgesi.” olarak değiştirildi.
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TSE ile OSBÜK yetkilileri çevrim içi toplandı
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK),
“TSE’nin Sanayicilere Yönelik Hizmetleri, OSB’lerde Yapılabilecek Muhtemel İşbirlikleri ve
TSE’den Beklentiler” konulu istişare toplantısı düzenledi
TSE ile OSBÜK tarafından düzenlenen “TSE’nin Sanayicilere
Yönelik Hizmetleri, OSB’lerde
Yapılabilecek Muhtemel İşbirlikleri ve TSE’den Beklentiler”
konulu istişare toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede,
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem
Şahin ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü katıldı. Çevrim içi
ortamda gerçekleşen toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan
Büyükdede, organize sanayi
bölgelerinin Türk sanayisinde
lokomotif rol oynadığına dikkat
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çekti.
Büyükdede, “Bakanlık olarak,
OSB’lerdeki sanayicilerimizin
uluslararası normlarda üretim
yapmaları ve dünyaya açılmalarını sağlamak gibi önemli bir
görevimiz var. OSB’ler içerisinde 64 binden fazla firma var
ve bu büyük bir güç. Türkiye
ekonomisinin önemli bir kısmı
OSB’ler içerisine şu anda yerleşmiş durumda.” diye konuştu.
TSE’nin çok iyi bir altyapısının
bulunduğuna dikkat çeken Büyükdede, var olan kapasiteyi iki
katına çıkarma çalışması yürüt-
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tüklerini ve yeniden yapılandırdıklarını bildirdiği konuşmasında, sanayicilerin ticari faaliyetlerinde dünyaya açılmaları ve
uluslararası standartlara kavuşturulması konusunda çok ciddi
bir çalışmanın içine girdiklerini
belirtti. Büyükdede, OSB’lerde
TSE’nin varlığının artacağına
işaret etti.

TSE BAŞKANI:
OSB’LERIN ÖNEMLI
GÖREVLER IFA ETTIĞINI
BILIYOR VE BUNA
INANIYORUM

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem
Şahin, TSE olarak Türkiye’deki
OSB’lerin gelişim serüvenine
şahit olduklarını bildirdiği konuşmasında şu ifadelere yer
verdi:

işaret ederek, TSE’nin uluslararası standart geliştiren bir kurum haline gelmesi için her türlü
desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. Kütükçü, sözlerine
şu ifadelerle devam etti:

“Organize sanayi bölgelerinin
Türkiye’de sanayinin gelişmesi,
çarpık kentleşme konusundaki
mücadelede sanayinin olumsuz
etkilerinin azaltılması, sanayicilerin kendi aralarındaki iş birliği
imkânlarını birleştirerek daha
etkin bir noktaya taşınmasında
önemli görevler ifa ettiğini biliyor ve buna inanıyorum.”

“Hepimizin hedefi, Türkiye’nin
daha fazla üreterek, daha
yüksek katma değer üreterek
kalkınmasına, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir oyuncu
haline gelmesine katkı vermek.
Biz bu işi bir takım oyunu olarak görüyoruz. Kurumlarımızın
her biri, bu takımın güçlü birer
oyuncusu.”

BU IŞ BIR ‘TAKIM
OYUNU’

Sanayi tesislerinin küresel rekabet güçlerinin artırılması için
standartlar konusunun ve TSE
ile yapılacak iş birliklerinin önemine değinen Kütükçü, TSE ile
imzalanan protokol kapsamın-

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise kurumlar arası iş birliğinin
ve koordinasyonun önemine

da, OSB’lere yönelik TS EN ISO
50001 Enerji Yönetim Sistemi
eğitimlerinin başladığını bildirdi. Kütükcü, sözlerine şöyle son
verdi:
“Eğitimler, OSB’lerimizin yoğun
ilgisiyle devam ediyor. Bu protokolün içeriğindeki belgelendirme, muayene ve gözetim,
deney ve kalibrasyon gibi alanlarda iş birliklerimizi adım adım
uygulamaya devam ederken
yeni iş birlikleriyle ilgili çalışmalarımızı da TSE ile birlikte
yürütüyoruz.”
Konuşmaların ardından, Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Hasan Büyükdede ve TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, toplantıya katılan OSB başkanları
ile bölge müdürlerinin sorularını
cevapladı.
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Deco Asansör Sistemleri İhracat Hedefini
Büyütmeye Devam Ediyor
Deco Asansör Sistemleri
Genel Müdürü Akif Şanlı,
yıl sonuna kadar ihracat
yaptıkları ülke sayısını 40’a
çıkarmayı hedeflediklerini
bildirdi
2016 yılında Kayseri Mimarsinan OSB’de kurulan Deco
Asansör Sistemleri, 6 bin metrekare kapalı alanda 65 kişilik
personeli ile kapı ve kabin üretimi yapmaya devam ediyor.
Yurt içi pazarın ardından yurt
dışına da açılan firma, bugün 3
kıta da toplam 25 ülkeye ihracat
gerçekleştiriyor.
Deco Asansör Sistemleri Genel
Müdürü Akif Şanlı, dergimize
yapmış olduğu açıklamada, “5
yıllık bir firma olmamıza rağmen
hem üretim hem de kalite açısından güzel bir ivme yakaladık. Ürünlerimizin kalitesini, yurt
içi pazardan gelen taleplerle

Akif Şanlı

Deco Asansör Sistemleri Genel Müdürü
test ettik. Ürün kalitemiz, dış
pazardan da talep gelmesine
vesile oldu. İlk ihracatımızı Kuveyt’e yaptık. Ardından sırası
ile Fas, Gürcistan, Arnavutluk,
Kosava ve Irak’a ihracat gerçekleştirdik. Günümüz itibarıyla
3 kıtada toplam 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Her ne kadar
yaşanan pandemi süreci bizleri

zorlasa da 2021 yılı sonu itibarıyla ihracat yaptığımız ülke
sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Türk ürünlerinin yurt dışında kullanılıyor olması bizler
için çok büyük bir gurur.” dedi.
Pandemi sürecinde fuarların iptal olması ve yüz yüze iletişimin
kısıtlanmasının kendilerini zorladığını ifade eden Akif Şanlı, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Özveri ile çalışan bir dış ticaret ekibimiz var. Bu zor süreçte
uzaktan bağlantı ile yurt dışındaki müşterilerimizle iletişim
kuruyoruz. Yaşanan tüm zorlukların azimle üstesinden gelip
satışlarımızı artırıyoruz. Gelecek
günlerin tüm dünya ve ülkemiz
için daha güzel olacağına inanıyoruz.”
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73 Yaşındaki Garanti Koza İnşaat
Resmen İflas Etti

Bir süredir hakkında süregelen tapu veya ipotek problemleriyle
gündeme gelen Garanti Koza için iflas haberi duyuruldu
Yaşanan ekonomik daralmadan en çok etkilenen inşaat
sektöründe, Garanti Koza’nın
iflas haberi gündeme bomba
gibi düştü. 1948 yılında kurulan
73 yıllık geçmişe sahip köklü
şirket Garanti Koza’nın iflasına karar verildi. Konuyla ilgili
olarak Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Mart 2021

tarihinde şirketin tasfiye işlemlerinin başladığını duyurdu ve
şu ifadelere yer verildi:
“2600-0 İstanbul Ticaret Sicil
Numarasında ve 3890006679
vergi numarasında kayıtlı ‘Oruçreis Mh. Teskstilkent Cd. Tekstilkent Sitesi B blok, No:12A/161
Esenler/İstanbul’ adresinde fa-

aliyet gösteren müflis Garanti-Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinin 30/03/2021
tarih saat 14:24 itibari ile iflasına karar verilmiş olup tasfiye
işlemlerine Müdürlüğümüzün
yukarıda yazılı dosyasından
başlanılmıştır. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan
olunur.”
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BRM721 VOIP ve TFT ekran modellerimizi
çıkarmaya hazırlanıyoruz

Nurullah Pireci
BRM Elektronik Kurucu Ortağı
BRM Elektronik Kurucu Ortaklarından Nurullah Pireci ile bir araya gelerek firma faaliyetleri,
hedefleri ve yeni ürünleri hakkında sohbet ettik. Nurullah Pireci, BRM Elektronik’in üç yıl önce
asansörler için 81-28 standardına uygun çift yönlü acil haberleşme sistemleri üretmek amacıyla
kuruluğunu belirterek, 2021 yılı içerisinde BRM721 VOIP ve TFT ekran modellerini çıkarmaya
hazırlandıklarını söyledi
Nurullah Bey, bize kısaca
kuruluş hikayenizden
bahseder misiniz?
BRM Elektronik, 2018 yılında
asansörler için 81-28 standardına uygun “çift yönlü acil haberleşme sistemlerini” yerli ve
milli olarak üretmek amacı ile
kuruldu. Üçüncü yaşını Mayıs
2021’de kutlayacak olan firmamız, yeni yaşında yeni ürün ve
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modelleri ile müşterileri ile buluşacak.

Vizyonunuz ve yatırım
hedefleriniz nelerdir?
BRM Elektronik, asansör sektörü başta olmak üzere elektronik alana bir dizi yatırım yapmaktadır. Asansör sektöründe
gelişen şartlar ve ileriye dönük
ihtiyaçları göz önüne alarak,
BRM Haberleşme modelleri-
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mizi, bugünün ihtiyaçları dışında gelecekte de faydalı olacak

şekilde tasarlıyor, donanımsal
ve yazılımsal alt yapılarımızı dizayn ediyoruz. Mottomuz, “He-

def tam kontrol” ile amacımızın
asansörlerde endüstri 4,0 ve

IOT sistemleri ile kontrolü sağ-

lamak, sahayı (personel, bakım,
revizon, kurtarma) her adımda
planlı bir şekilde yönetmektir.

BRM EKO SISTEMINI
KURMA ADIMLARINI
ATIYORUZ
Bu amaçlar ışığında BRM Eko
Sistemini kurma adımları atmaktayız. Özellikle BRM Cloud
yazılımlarımız, akıllı asansör
yatırımlarımız, APK uygulamalarımız ve asansör kontrol
kartı imalatçıları ile yaptığımız
iş birlikleri ile de 2021 yılı içerisinde hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yeni sahaya
süreceğimiz ürünlerimiz ile bu

eko sistemi daha da geliştirerek
sektörün hizmetine sunacağız.

BU YIL ALTI YENI
ÜRÜNÜ SAHAYA
SÜRECEĞIZ
Son dönem faaliyetleriniz
nelerdir? Ar-Ge’sini
yaptığınız yeni ürünleriniz
var mı?
BRM Elektronik, bünyesinde
üç farklı Ar-Ge ekibi barındırıyor. Ayrıca BRM Cloud ve
akıllı yazılımlar için de ayrı bir
yazılım ekibi ile çalışmaktayız.

BRM Elektronik için 2021 yılı
yenilikler yılı olacak. Bu yıl altı
yeni ürünü sahaya süreceğiz.
Bu ürünler ile BRM Eko Sistemi
oluşturmamız hız kazanacak
ve sektörümüzü ileri götürecek
adımları beraberce atmış olacağız.
Bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi planladığımız yeni ürünlerimizden iki tanesini Haziran
ayı içerisinde müşterilerimiz
ile buluşturmuş olacağız. Yeni
ürünlerimizden ilki; BRM721
VOIP modelimiz olan IP sistemi
ile çalışan, sim kart gerektirmeyen modelimiz. Bu modelimiz dünya da en son yazılım
teknolojisi olan SIP protokolü
ile çalışan bir alt yapıya sahip
olacak. İkincisi; TFT Ekran Modellerimiz. Bu modellerimiz ise
BRM Eko sistemine bağlı çalışan, uzaktan güncellenebilen
ve BRM haberleşme sistemini
içinde barındıran özelliklere sahip olacak. Bunların yanında
yeni çıkaracağımız ürünlere ise
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çok kısa bir süre içerisinde yine
sizlerle paylaşacağız.

Satış ve pazarlama ağınızdan
bahsedebilir misiniz? Yurt içi
ve yurt dışı satış hedefleriniz
nelerdir?
BRM Elektronik olarak yurt içi
pazarında 70’in üzerinde satış
noktamız ile yılda ortalama 17
bin adet ürün satmaktayız. Geniş satış ağımızı bu yıl 100 satış
noktasına çıkarmayı hedefliyoruz. Pandemi sürecinin etkisi ve
küresel tedarik zincirinde oluşan sıkıntılar nedeni ile yılın ilk
yarısında yaşanan daralmanın,
etkisini kaybedeceğini ve yılın
ikinci yarısının daha hızlı ve aktif
geçeceğine inanıyoruz.

AMACIMIZ 2021 YILI
SONUNDA YURT DIŞI
BAYILIKLERINI 15
ÜLKEYE ÇIKARTMAK

Ayrıca 2021 yılında yurt dışında
daha aktif pazarlama yapmayı amaçlıyoruz. Şu ana kadar
BRM ürünleri bayilerimiz aracılığı ile 42 ülkeye ihraç edildi.
Bu ülkelerde BRM ürünlerinin
performansını ölçmeye, eksik
yanlarımızı telafi etmeye aralıksız çalışarak devam etmekteyiz. Firmamız üzerinden ise
direk olarak üç ülke ile anlaşma yaptık. Yurt dışı bayilikleri
oluşturduk. Amacımız 2021 yılı
sonunda yurt dışı bayiliklerini
15 ülkeye çıkartmak.

BRM partnerlikleri ve bu
alandaki hizmetleriniz
hakkında da bilgi verebilir
misiniz?
BRM Elektronik olarak bünyemizde oluşturduğumuz “Acil
Çağrı Merkezi” de firmalarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Turkcell ile yapılan anlaşma

ile BRM Elektronik asansörcell
hatlarının satışını da yapmaktayız. Sim protokollerinde, LORA,
IOT alt yapısında geliştirme ve
dünyaya uyumluluk sağlama
alanlarında yazılım ve Ar-Ge
desteği için SİMCOM firması ile
anlaşma sağladık. Ayrıca BRM
teknik servis ağını geliştirmek
için bölgelerde çalışmalar yapmaktayız.

BRM üretim hattı ve personel
yapınız nasıl?
BRM ürünleri yazılımsal ve
donanımsal olarak yüzde 100
yerli ve millidir. BRM ürünleri
Türkiye’de partner firmamız
tarafından dizgisi yapılmakta
ve yazılım ve testlerin ardından
sahaya sürülmektedir. BRM
ürünlerinin her modülü detaylı
testlerden geçmekte müşterilerimize bu testlerin ardından
gönderilmektedir. BRM Ar-Ge
ve yazılım bölümümüzde toplam altı kişi çalışmaktadır. Test
ve imalat bölümünde yedi kişi,
teknik servis kısmında da iki kişi
çalışmaktadır. Bu yıl bünyemize yaklaşık beş personel daha
eklemeyi düşünmekteyiz.

Son olarak eklemek
istedikleriniz nelerdir?
Bana zaman ayırdığınız ve bu
sayfalarda yer verdiğiniz için
sizlere çok teşekkür ederim.
Önümüzdeki süreçte yer aldığımız CNR Avrasya Asansör Fuarı
ve İstanbul Asansör fuarında
tüm ziyaretçi ve misafirlerimizi
standımıza bekleriz.
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KÖŞE YAZISI

Yasemin BULUT
AYSKAD Yönetim Kurulu Başkanı
yaseminbulut@ayskad.org

Dönüşüm ve
COVID-19

P

andemi; dünya genelinde yaşayan insanların sağlığını tehdit
eden bulaşıcı hastalıklara verilen
genel isim. COVID-19 pandemisi ise
çaresi henüz tam olarak bulunamayan
COVID-19 virüsünün salgın süreci.
İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, insanoğlunun yaşamsal dengelerini
bu denli alt üst eden COVID-19 pandemisine neden olan küçücük bir virüsün dünyayı nasıl dize getirdiğine hep
birlikte şahit oluyoruz. Dünyayı bir yılı
aşkın bir süredir etkisi altına alan COVID-19 pandemisiyle insanoğlu neler
öğrendi? Hayatlarımıza neler getirdi?
Neler götürdü?
Olumsuzluklar karamsar duygularımızı artırdı. Mart 2020’de
korkutucu bir belirsizlikle
hayatımıza giren ve bugün
ülkemizde maalesef mutasyona uğramış türeviyle üçüncü pik dalgasını yapmakta olan
COVID-19,
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hepimizin bildiği bir gerçeği adeta
yüzümüze vurarak hatırlattı. “Doğanın
gücü karşısında insanoğlunun çaresizliği…” Evet, insanoğlu çaresiz ve
bu çaresizliğin getirmiş olduğu kaygılar, yitirdiğimiz yakınlarımızın acısı,
yaşamla ölüm arasındaki ince çizgideki
yalnızlığımız ile süre gelen belirsizlik
karamsar duygularımızın artmasına
neden oldu.
COVID-19 dünyaya üçüncü bir gözle bakmamızı sağladığı için biliyoruz
zannettiklerimizi yeniden öğrenmemizi sağladı. Bu süreçte sabırlı olmayı,

mücadeleyi bırakmamayı, yaradana daha çok sığınmayı
öğrendik. Hayatlarımız, film
şeridi gibi gözlerimizin önünden geçti. Nerden gelip, nereye gittiğimizi sorguladık. Farklı
aralıklarla yaşadığımız pandemi
kapanmalarında kendi kendimize yetmeyi öğrendik.
Hayatta kalmak için hijyenin,
maskenin ve tedbirlere uymanın çok önemli olduğunu, sevdiklerimizi korumak için kendimizden uzak tutmamız gerektiğini öğrendik. Yitirdiğimiz
aile üyelerimizin, dostlarımızın,
komşularımızın acılarıyla baş
etmeyi öğrendik… Hayatta çok
para kazanmanın, mal-mülk
sahibi olmanın, yüksek mevki
sahibi olmanın sağlığımızdan
daha önemli olmadığını öğrendik. Sağlık sektöründe en üst
kademeden en alt kademeye
kadar görevli tüm çalışanların
emeklerinin çok kıymetli olduğunu, haklarını asla ödeyeme-

yeceğimizi öğrendik. Hem de
bunu dünyadaki 8 milyar insanla aynı anda öğrendik.
Teknolojiyi öğrendik… Doğanın
karşısına çıkardığı güçlükleri
alt etmenin arayışı içinde olan
insanoğlu, bu güçlüklerin üstesinden gelmenin bir yolunu her
zaman buldu. Yine öyle oldu.
İçinde bulunduğumuz pandeminin tüm olumsuz şartlarından
kurtulmak için teknolojiye sarıldık. Toplumsallıktan, bireysele
geçiş yaptığımız pandemi döneminde günlük hayatın döngüsünü yakalayabilmek için
yediden yetmişe hepimiz dijitalleştik. Dijitalleşmenin gereği
olarak da önümüze sürülen tüm
teknolojik argümanları kullanmayı öğrendik. İş görüşmeleri
ve çok büyük toplantılar yapmak için dünyanın öbür ucuna
gitmeye gerek kalmadı. Hepimiz saniyelerle yarışırcasına
dijitalleştik. Pandemi öncesi,
insan neslinin sonunu getire-

ceğine inandığımız robotlar
pandemide daha çok hayatımıza sızmaya başladı. Zoom,
webinar, Big Data, FinTech,
Chatbot, Blokchain, Bitcoin,
kripto para ve sanal gerçeklik
gibi hayatımıza giren yeni teknolojik terimler oldu. Yani, artık
hayatlarımız ONLINE oldu.
Yaşadığımız bu zor günlerde
hem sağlıklı kalmaya hem de
işlerimizi yürütmeye çalışırken
mücadeleyi asla bırakmamalıyız. Bu mücadelede eşimiz,
çocuklarımız, ailemiz, aile büyüklerimiz, çalışanlarımız, hatta
komşularımız bile bize motivasyon kaynağı olabilirler. Yeter
ki biz sırt sırta verelim, sağlam
duralım. Dimdik ayakta birbirimize destek olalım, tedbirlere
uyalım.
Hepinize sosyal mesafeli, hijyeni bol, sağlıklı günler dilerim.
Sevgi ve umut her zaman kalbinizde olsun.

[ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2021

45

SEKTÖR HABER

GENÇ MÜHENDİSLER, AKE MEP İLE
SEKTÖRE KAZANDIRILIYOR

Asansör ve yürüyen merdiven sanayisinin önde gelen markalarından birisi olan AKE, Ağustos
2020’de başlattığı AKE Meslek Edindirme Projesi (AKE MEP) kapsamında, genç mühendisler
yetiştirerek sektöre kazandırmaya devam ediyor. AKE, yoğun ilgi üzerine projenin ikinci etabını
kursiyerlere düzenlediği toplantı ile başlattı
Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan
AKE Asansör, Yürüyen Merdiven ve Engelli Sistemleri üretim
ve satış firması Mesleki Eğitim
Projesi’nin ikincisini hazırladı.
Mühendis yetiştirme ve sektöre kazandırma amaçlı projenin
ilki, geçen yıl Ağustos ve Kasım
ayları arasında gerçekleştirilmişti. AKE Asansör yoğun ilgi
üzerine projenin ikinci etabını
kursiyerlere düzenlediği toplantı ile başlattı.

SEKTÖRÜN YENI
KADIN MÜHENDISLERI
YETIŞIYOR
Mesleki Eğitim Projesi’nin ikici
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etabı 700 başvuru arasından
seçilen 23 kursiyer ile gerçekleşecek. Kursiyerlerin yüzde
30’unu genç kadın mühendisler oluşturuyor. Mayıs’a kadar
sürecek meslek eğitimlerinde
kursiyerler asansör, yürüyen
merdiven, engelli sistemleri,
kaset pano bölümlerinde görev
alacaklar. Ayrıca satın alma,
üretim planlama ve lojistik departmanlarında da eğitim görecekler.

Canan Keskin Gürkan
AKE Asansör Genel
Müdür Yardımcısı
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İşkur desteği ile yürütülen ve
yoğun talep gören proje kapsamında, eğitimini tamamlayan
en az 15 deneyimsiz mühendis
firma bünyesinde çalışmaya
başlayacak.

AKE bünyesinde çalışan uzman
mühendisimiz mentör olarak
seçilmiş olup AKE MEP 1’ den
mezun stajyer mühendisimiz de
mentör yardımcısı olarak kursiyerlerimize eğitimleri boyunca
eşlik edecek. Deneyim şartı
aramadan deneyim kazandırmaya devam edeceğiz.”

GÜRKAN: “DENEYIM
ŞARTI ARAMADAN,
DENEYIM
KAZANDIRMAYA
DEVAM EDECEĞIZ”
Konuyla ilgili açıklama yapan
AKE Asansör Genel Müdür
Yardımcısı Canan Keskin Gürkan, genç yeteneklerin önüne
çıkan en önemli engellerden
birisi olan ‘deneyim’ kıstasına
değinerek, deneyimli mühendis
arayan firmalardan farklı olarak
yeni mezun gençlere öğrenme
imkânı sağlayıp deneyim kazanmalarına destek verdiklerinin altını çizdi. Genç mühendislerin sektöre kazandırılmasını
desteklediklerini bildiren Gürkan, Mesleki Eğitim Projeleri ile
ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Mesleğimizi gelecek nesillere sevdirmek, ülke istihdamına katkı sağlamak için elimizi
taşın altına koymak istedik. İlkini başarıyla tamamladığımız
projemizin ikincisine de hazırlandık. Tüm dünyada asansör
ve yürüyen merdiven üretimi

Çetin Keskin
AKE Asansör Yönetim
Kurulu Başkan
gelişmekte olan bir sektördür.
Biz de sektörümüze gençleri
yetiştirerek katkı sağlıyoruz.
Mesleki Eğitim Projemize Endüstri Mühendisliği, Makina
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu kursiyerler katılabilmektedirler. İlk
eğitime 19 kursiyer katıldı ve
eğitimin sonunda 18 kursiyeri
istihdam ettik. İkinci eğitimin
sonunda en az 15 kursiyeri istihdam etmeyi planlıyoruz.
AKE MEP 2. aşamamıza katılan
mühendislerin yüzde 30’u kadın. Ayrıca, program boyunca

DENEYIMSIZ
MÜHENDISLER IÇIN
UMUT OLACAK
Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Antalya Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürü Veli
Tekkanat ise deneyimsiz mühendisler için umut olduğunu
sektörde istihdam yaratması
açısından örnek bir uygulama
olduğunu vurguladı.
Toplantıda Mesleki Eğitim
Projesi Koordinatörü Zeynep
Yalçıner, kursiyerlere eğitim
süreçleri hakkında bilgi verdi.
Toplantının kapanış konuşmasında, AKE Asansör Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Keskin,
yeni mezun mühendislere deneyim kazanmaları konusunda
tüm imkânları eğitim projesi ile
sağladıklarını, fabrikanın ana
bölümlerini oluşturan asansör,
yürüyen merdiven, engelli sistemleri, kaset pano departmanlarında mentörler eşliğinde eğitimlerini alacaklarını belirtti. Daima yenilikçi projelerle sektöre
katkı sağlamayı amaçladıklarını
ekledi ve genç mühendislere
başarılar diledi.
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RÖPORTAJ

Yerli asansör sanayisinden dev devinim:
VİTAS Engelli Asansör Sistemleri küresel
pazara açılıyor

Eylül 2019’dan bu yana Kipsan Asansör çatısı altında faaliyetlerine devam eden VİTAS Engelli
Asansör Sistemleri Kurucu Ortağı Gökhan Toroğlu, dergimize özel yaptığı açıklamalarda orta
ve uzun vadeli yurt dışına açılma hedeflerini 2021 yılı içerisinde gerçekleştireceklerini duyurdu.
“Hepimiz birer engelli adayıyız.” diye konuşan Toroğlu, kullanıcılara modüler asansör
ürünlerinin bir çıktısı olarak engelsiz hayat sunmayı hedeflediklerini ve bu süreçte nelere
dikkat ettiklerini anlattı
Bize kuruluş hikayesinden
bahseder misiniz?
2016’da Kayseri’ye dönmemle
birlikte tanıştım asansör sektörüyle. 2017’den beridir de engelli platform sistemleri üzerine çalışıyorum. Şubat 2019’da
çalıştığım firmadan ayrıldıktan
sonra bir mühendis arkadaşımla birlikte VİTAS’ı kurma kararı
aldık. “Vizyonumuz inovatif ve
teknolojik asansör olsun, insanların hayatını kolaylaştıran
çözümler üretelim” diyerek yola
çıktık. 2019’un Eylül ayından bu

48

yana da Kipsan Asansör çatısı
altında faaliyetlerimize devam
ediyoruz. Böylece, asansör
sektörünün biraz daha özel bir
alanı olan engelli sistemlerinde
kendi yolculuğumuz başlamış
oldu.

Vizyonunuz ve yatırım
hedefleriniz nelerdir?
Bizim ismimiz vizyonumuzu anlatıyor aslında. VİTAS’ın açılımı
da bu. Kuruluş hikayemizde
bahsettiğimiz gibi; vizyonumuz
inovatif ve teknolojik asansör-
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ler üretmek, çağımıza uygun,
pratik, konforlu platformlarla
hayata katkı sağlamak diyebilirim. Yatırım hedeflerimizi kısa
vadeli ile orta ve uzun vadeli
hedefler olarak öncelikledik.
Açıkcası ilk önceliğimiz ve kısa
vadedeki hedefimiz; yurt içi piyasada kendini kabul ettirmiş
bir marka olma yolundaki dönüşümümüzü, teknolojik makine
ve ekipmanlarla desteklemek
ve istihdama katkı sağlayarak
da büyümeye devam etmek.
Bu gelişmelerle doğru orantılı

olarak da orta ve uzun vadeli
hedefimiz; ihracat ve yurt dışı
pazara açılmaktı, bunu da 2021
yılı içerisinde gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Yatırımlarımızı yurt
dışı bayilik ağlarıyla da genişletmek istiyoruz.

Son dönem faaliyetleriniz
nelerdir? Üzerinde
çalıştığınız projeler, ARGE’sini yaptığınız yeni bir
ürün var mı?
Son dönem faaliyetlerimize bakacak olursak, başta Ege bölgesi olmak üzere Türkiye’nin
doğusundan batısına platformlarımızın montajı devam ediyor.
Amacımız, Türkiye’nin her iline ve her bölgesine ulaşmak;
bunun için çaba gösteriyoruz.
Çağa ayak uyduramaz ve ürettiğiniz ürünleri teknoloji ile destekleyemezseniz, yok olmaya
mahkum kalırsınız. Biz de bunu
bildiğimiz için hali hazırdaki sistemlerimizi en iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Sürekli bir
AR-GE yapıyoruz aslında. Tabii
yeni bir ürünümüz de var. Testleri ve belgelendirme sürecinin
tamamlanmasıyla birlikte piyasayla tanıştırmayı hedefliyoruz.
Ayrıca üzerinde çalıştığımız birkaç projemiz daha var. Onları
da yakında paylaşacağız.

Ürün gruplarınızdan
bahseden misiniz?
Şu an için açık ve kapalı tip engelli platformları üretiyoruz. Kapalı tip platformlarımızda hidrolik ve vidalı tahrik seçeneklerimiz mevcut. Ayrıca kişiye veya

kuruma özel çalışmalarımız da
var. Kabinli modellerimizden,
teleskopik asansör kapılı modellerimize, çarpma tip kapılı
modellerinizden standart platformumuza kadar geniş bir ürün
grubumuz var aslında. Gelen
talepleri inceleyip, ürün çeşitliliğimizle en uygun çözümü
sunabiliyoruz diyebilirim.

Asansör kullanıcısına ne gibi
özellikler sağlıyorsunuz?
Bizim alanımızdaki ürünler,
2006/AT/42 makine direktifine
bağlı ürünler. Şu an piyasadaki
konvansiyonel asansörlerden
farkı hızı. (Maksimum 0,15 m/
sn hızında olması.) Onun haricinde normal asansörlere göre
daha inovatif bir yapıda. Kuyu
dibi, asansör kuyusu ve makine dairesi olmaması, daha az
elektrik tüketimi ve daha çevreci olması, 220V ile çalışabilirliği,
iç mekan veya dış mekan farkı
olmaksızın montajının yapılabiliyor olması belli başlı özellikleri
aslında.

Üretim ve dağıtım
noktasında yaşadığınız
sıkıntılar var mı?
Dağıtım noktasından çok, üretim noktasında yaşadığımız sıkıntılar olabiliyor zaman zaman.
Geçen yıldan bu yana süregelen pandemi süreci, ham madde ve tedarik sürecini bazen
zorlayabilmekte. Kullandığımız
bazı ekipmanların menşei yurt
dışı olduğu için mevcut piyasa
koşulları, döviz kurlarının hareketliliği de üretim noktasında

İLK ÖNCELIĞIMIZ VE KISA VADEDEKI
HEDEFIMIZ; YURT IÇI PIYASADA
KENDINI KABUL ETTIRMIŞ BIR
MARKA OLMA YOLUNDAKI
DÖNÜŞÜMÜMÜZÜ, TEKNOLOJIK
MAKINE VE EKIPMANLARLA
DESTEKLEMEK VE ISTIHDAMA
KATKI SAĞLAYARAK DA BÜYÜMEYE
DEVAM ETMEK. BU GELIŞMELERLE
DOĞRU ORANTILI OLARAK DA
ORTA VE UZUN VADELI HEDEFIMIZ;
IHRACAT VE YURT DIŞI PAZARA
AÇILMAKTIR.
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sorunlar oluşturabiliyor. Bu aslında sadece bizim sektör değil, ülkece üretim konusunda
yaşadığımız sıkıntılardan.

“PRATIK
MONTAJLANABILIR
OLMASI, KONFOR VE
ESTETIK EN BAŞTAKI
TASARIM ILKEMIZ”
Asansörlerin tasarımında
hangi özelliklere dikkat
ediyorsunuz?
Ürünlerimizi tasarlarken her
parçayı geniş bir bakış açısıyla değerlendirip tasarlıyoruz.
Pratik montajlanabilir olması,
konfor ve estetik en baştaki
tasarım ilkemiz. Bunlar görsel
tasarım kısmı. Tabi her proje
kendine özel olduğu için bi de
bunun mühendislik kısmı var.
Dayanım hesapları, sistemin
ihtiyacı olan tork, uygulanabilirliği ve çevresel faktörlerdeki
kabiliyetleri de işin görünmeyen
kısmı. Hepsini ayrı ayrı inceleyip, hesaplayıp ürünlerimizi
tasarlıyor ve üretime geçiyoruz.

ÇAĞA AYAK UYDURAMAZ VE
ÜRETTIĞINIZ ÜRÜNLERI TEKNOLOJI
ILE DESTEKLEYEMEZSENIZ, YOK
OLMAYA MAHKUM KALIRSINIZ.

Kullanıcılar neden VİTAS’ı
seçmeliler?
Geniş bir ürün çeşitliliğimiz
olması bizi tercih etmeleri
için başlıca sebeplerden diyebilirim. Her talebi en ince
detaylarıyla değerlendirmeye
çalışıyoruz. Mevcut mimariye
en uygun, estetik çözümler
sunuyoruz.
Ürün çeşitliliğimizin haricince,
satış sonrası destek de diğer
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tercih sebepleri olabilir. Engelli platformlarındaki mevcuttaki
arıza ve sorunları iyi bir şekilde
analiz ettiğimiz için bu sorunları
en aza indirgeyerek ürünlerimizi piyasaya sunuyoruz. Daha
sonrasında olabilecek sorunların çözümü noktasında da her
türlü desteği veriyoruz. Hepimiz
birer kullanıcıyız sonuçta. Bir
ürünün satışı değil satış sonrası
desteği en önemli detayı. Kullandığımız ekipmanlarda kalite
birinci önceliğimiz. Çalıştığımız
firmalar da kendilerini dünyada
ispatlamış markalar. O yüzden
de bunları değerlendirerek VİTAS’ı tercih edebilirler.

Bünyenizde kaç kişi
çalışıyor?
Kipsan Asansör bünyesinde
30’un üzerinde personel sayımız var. Engelli platformu birimimizde de şu an 6-7 kişilik
bir ekibimiz mevcut. İlerleyen
süreçte bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz.

“ENGELSIZ YAŞAMA
KATKI SAĞLIYOR
OLMAK BIZIM IÇIN
GURUR KAYNAĞI”
Engelsiz yaşam sistemleri
sloganıyla yola çıktınız.
Hedeflenen satış rakamlarına
ulaşabildiniz mi?
Öncelikli olarak hepimiz birer
engelli adayıyız sonuçta. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları gözlemlediğiniz
için bu sorunları aşmak adına
ürünler üretiyoruz. O yüzden

engelsiz yaşama katkı sağlıyor
olmak bizim için gurur kaynağı.
İlk etapta Hedeflediğimiz satış rakamlarının üzerine çıktık.
Müşterilerimizin çoğunun yaptığımız işlerin referansıyla bize
ulaşıyor olması bizi motive eden
en önemli detay. Bunlar da bize
doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve hedeflerimizi büyütmemizdeki en önemli sebep
diyebilirim.

“PERSONELLERIMIZIN
SAĞLIĞI IÇIN GEREKLI
OLAN HER TÜRLÜ
TEDBIRI ALDIK”
Pandemi döneminde ne gibi
önlemler aldınız? Bu dönemi
sektör olarak sağlıklı bir
şekilde atlatmak için ne gibi
önerileriniz olur?
Pandemi süreci takdir edersiniz
ki küresel bir problem. Dünyanın her yerinde ciddi sıkıntılar
yaratan bir süreç. Hayatımızdaki en önemli değer sağlık.
Biz de sağlığımızı korumak ve
bu dönemi başarıyla atlatmak
adına tüm önlemlerimizi aldık ve
almaya devam ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına
dikkat ederek üretim yapıyoruz.
Personellerimizin sağlığı için
gerekli olan her türlü tedbiri
aldık. Dezenfeksiyon noktalarımızı oluşturduk.
Günlük ateş ölçümlerimizi
yapıyoruz. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Şehir dışı
montaj vs. durumlarında, geri
dönüşlerimizde gerekli testle-
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rimizi kimsenin sağlılığını riske
etmemek adına yaptırıyoruz.
Sektör olarak da gerekli tedbirleri alarak çalıştığımızda,
belirlenen kurallara riayet ettiğimizde ve daha temkinli davrandığımızda bu süreci kolaylıkla
aşabiliriz diye umut ediyorum.

“İYI BIR
GÖZLEMCIYIM”
Biraz kendinizden bahseden
misiniz? Asansör sektörüyle
yolunuzun kesişme hikayesi
nasıl?
Kendimden bahsedecek olursam, farklı sektörlerde çalışmış, kendini geliştirmeyi seven, araştırmacı bir yapım var
diyebilirim. Mesleğim gereği
makine ve ekipmanları, güç ve
aktarım, tahrik sistemleri vb. konularla ilgili biriyim. Dünyadaki
gerek sektörel gerek mesleğimle alakalı konuları inceleyip, yakından takip ediyorum. İyi bir
gözlemci olduğumu söyleyebilirim. Asansör sektörüyle 2016
yılında tanıştım. Uzunca bir süre
Karadeniz’de yaşadım ve mem-
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BIR ÜRÜNÜN SATIŞI DEĞIL
SATIŞ SONRASI DESTEĞI EN
ÖNEMLI DETAYI. KULLANDIĞIMIZ
EKIPMANLARDA KALITE BIRINCI
ÖNCELIĞIMIZ. ÇALIŞTIĞIMIZ
FIRMALAR DA KENDILERINI
DÜNYADA ISPATLAMIŞ
MARKALAR. O YÜZDEN DE BUNLARI
DEĞERLENDIREREK VİTAS’I TERCIH
EDEBILIRLER.

leketim olan Kayseri’ye dönmeyi planlıyordum. Benim
gibi sektörde olan abimin
sayesinde asansör sektörüyle tanıştım. Daha sonra
iki firmada üretim müdürü
olarak görev aldım. En son
çalıştığım firma kendi içinde
bir yapılanmaya gidince ben
de ayrılarak bu alanda yoluma devam etme kararı aldım.
Şimdi de büyük bir keyifle
çalışmaya devam ediyorum.

Eklemek istediğiniz bir
şey var mı?
Her kriz bir fırsattır aslında.
Küresel bir problem olan
pandemi sürecini yaşıyoruz
tüm dünya ile birlikte. Virüsün
Çin’de çıkmış olmasından
kaynaklı, yatırımcılar Orta
Doğu bölgesine doğru kaymaya başladı. Bu süreci iyi
bir şekilde analiz edersek ve
değerlendirebilirsek, gerek
ülkemiz gerekse sektörümüz
adına bişeyler başarmanın
tam zamanı olabilir. Ülkemizi, sektörümüz açısından
dünyada daha üst noktalara
ulaştırabiliriz. Teknolojiyi yakından takip ederek ve ürettiğimiz ürünlerdeki teknolojik
alt yapıyı güçlendirerek daha
ileri seviyelerde olmamamız
için bir neden yok. Sektörümüz geniş bir sektör ve çok
başarılı firmalarımız da mevcut. İnovasyonu, AR-GE çalışmalarını kendimize misyon
edinmemiz gerek. Teşekkür
eder, sağlıklı günler dilerim.

VIRÜSÜN ÇIN’DE ÇIKMIŞ OLMASINDAN KAYNAKLI, YATIRIMCILAR ORTA
DOĞU BÖLGESINE DOĞRU KAYMAYA BAŞLADI. BU SÜRECI IYI BIR ŞEKILDE
ANALIZ EDERSEK VE DEĞERLENDIREBILIRSEK, GEREK ÜLKEMIZ GEREKSE
SEKTÖRÜMÜZ ADINA BIŞEYLER BAŞARMANIN TAM ZAMANI OLABILIR.
ÜLKEMIZI, SEKTÖRÜMÜZ AÇISINDAN DÜNYADA DAHA ÜST NOKTALARA
ULAŞTIRABILIRIZ. TEKNOLOJIYI YAKINDAN TAKIP EDEREK VE ÜRETTIĞIMIZ
ÜRÜNLERDEKI TEKNOLOJIK ALT YAPIYI GÜÇLENDIREREK DAHA ILERI
SEVIYELERDE OLMAMAMIZ IÇIN BIR NEDEN YOK.
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SEKTÖR HABER

Ankara’da 25 metrelik panoramik asansör
yapımında sona yaklaşıldı
Bir süredir yapımı devam
eden 25 metre uzunluğundaki
panoramik asansörde
çalışmalar tamamlanmak
üzere. Konuyla ilgili açıklama
yapan Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok,
panoramik asansör ve seyir
terası için “Ziyaretçilerimize
nefes aldıracak bir eser
olacak.” diye konuştu.
Keçiören Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü tarafından Estergon
Türk Kültür Merkezi’ne inşa
edilen panoramik asansörün
yapımında sona yaklaşıldı. 25
metre uzunluğundaki asansör
hizmete başladığında panoramik bölmesiyle ve seyir terasıyla hem Estergon Kalesini
hem de Kalaba Türk Dünyası
Meydanı’ndan başlayarak Fatih Caddesi boyunca yer alan
ormanlık alanı seyretme noktası
olacak.
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YEŞILE BAKACAK
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, Estergon Türk
Kültür Merkezine inşa edilen
25 metre uzunluğunda panoramik asansörün yapımında
sona yaklaşıldığını ve asansörün önümüzdeki günlerde
hizmete başlayacağını belirtti.
Altınok, “Estergon Kalemiz,
tarihi değerlerimizi geleceğe
taşıyan, kültürel benliğimizi
canlı tutan bir eserimizdir. Bu-
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raya inşa ettiğimiz panoramik
asansör ve seyir terasıyla da
hem Estergon Kalemizi hem de
Karadeniz’in yeşilini aratmayan
ormanlık alanlarımızı seyretme
fırsatı sunacağız. Panoramik
asansör ve seyir terası ziyaretçilerimize nefes aldıracak
bir eser olacak.” dedi.
Keçiören’i ziyaret edenlerin
Estergon Türk Kültür Merkezini ve buraya inşa edilen yeni
panoramik asansörü muhakkak
görmesi gerektiğini söyleyen
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, “Estergon Kalemizi turizmin merkezi haline
getirdik. Burayı ziyaret eden
turistlerimiz dolu dolu vakit
geçirebiliyorlar. Türk sanatının
birçok motifi eserimizde yer alıyor. Kalemiz, içinde bulunan
Ören Köşk katı (restoran), seyir
terası ve kümbetiyle oldukça
estetik bir görünüme sahip.”
ifadelerini kullandı.

Antalya’da iki panoramik asansör, kapsamlı
bakımın ardından hizmette
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Konyaaltı Beach Park’ta
yer alan iki panoramik
asansörde ağır bakım ve
revizyon çalışması yaptı. Proje
hataları nedeni ile sık sık
arızalanan asansörler baştan
sona yenilendi. Öncelikle
Atatürk Kültür Parkı içinden
Beach Park’a inişi sağlayan
40 metrelik asansör hizmete
girdi. Önümüzdeki günlerde 15
metrelik asansör de hizmete
başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında
yapılan ancak proje hataları nedeniyle sık arızalanan iki asansörde kapsamlı bir yenileme
çalışması yaptı. Asansörler, Fen
İşleri Dairesi Bakım ve Onarım
Şube Müdürlüğü tarafından
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı güncel

yönetmeliğe uygun yenilenerek güvenli hale getirildi. Beach
Park’a, Atatürk Kültür Parkı’ndan inişi sağlayan vatandaşların yoğun olarak kullandığı
40 metrelik panoramik asansör
hizmet vermeye başladı. Önü-

müzdeki günlerde Açık Hava
Tiyatrosu yanındaki 15 metrelik
asansör de hizmete girecek.

AĞIR BAKIM VE
REVIZYON ÇALIŞMASI
TAMAMLANDI
Ağır bakım ve revizyon çalışmaları kapsamında 15 ve 40 metrelik seyir mesafeli panoramik
asansörlerde, kabin içi revizyon
işlemi yapılırken, fren sistemleri
de yenilendi. Mevcut motor, ağır
kullanıma uygun olmadığı için
yeni 16 kW gücünde motor takıldı. Kabin ve motor uyumlu yeni
halatlar çekildi. Güneşe ve sıcağa maruz kalmasından dolayı
arıza veren kumanda panosunu
yenilendi. Projede olmayan denge ağırlık zincirleri takıldı.
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2021 Yılı Kurumlar Vergisi Oranı

% Kaç?

K

urumlar vergisi oranının kaç olduğunu
sormak, bu konuda
yazı yazmak inanın
bana da garip geliyor. Ticari
faaliyetlerini devam ettiren ve
kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödeyen şirketlerin en
temel haklarından bir tanesi,
ödeyeceği veya ödemek zorunda kalacağı kurumlar vergisini baştan itibaren bilmektir.
Bu hak anayasamızın 73’üncü
maddesindeki “Vergi, resim,
harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” cümlesi
ile vücut bulmaktadır. Hukukun
temel prensiplerinden biri olan
“kanunların geriye yürümezliği”
ilkesi gereğince de herhangi
bir yılda uygulanacak kurumlar
vergisi oranının yıl başlamadan
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kanunla belirlenmiş olması gerekir. Anayasa Mahkemesi’nin
benzeri konularda kullandığı
“hukuki öngörülebilirlik ve bilinebilirlik” prensibi de buna
işaret etmektedir.
Vergilemenin yapılacağı yıl
başlamadan kurumlar vergisi
oranı belli olmalı ki şirketler
kazançlarından ne kadar vergi ödeyeceklerini bilerek ticari
hesaplarını yapabilsinler. Şirketler banka kredisi kullanırken,
önlerine gelen iş yada yatırım
fırsatlarını değerlendirirken,
yatırımdan elde edilecek kazançtan kullandıkları kredi
için ödeyecekleri faiz sonrası
kalan kazanç üzerinden, kurumlar vergisi ödenmesi sonrası şirkete kalan tutara göre
yatırım kararlarını almaktadır.

Hiç hesapta olmayan kurumlar
vergisi, artışı başlanmış yatırımlardaki kar getirisi hesaplarını
alt üst ederken; azalan vergi
sonrası kar tutarı sebebiyle yeni
yatırımlara başlama iştahını da
ciddi şekilde azaltmaktadır.

2021 YILI BAŞINDAKI
KURUMLAR
VERGISI ORANI
Hepimizin bildiği üzere, 2006
yılından 2017 yılına kadar kurumlar vergisi oranı yüzde 20
olarak uygulandı. 2018, 2019
ve 2020 yılları için ise 5 Aralık
2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061
sayılı kanunun 91’inci maddesi
ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na
eklenen Geçici 10’uncu maddesi gereğince yüzde 22 olarak uygulandı. Geçici 10’uncu
maddenin belirlediği yılların
bitmesi ile 1 Ocak 2021 günü
uyandığımızda kurumlar vergisi
oranı, Kanun’un 32’nci madde-

si gereğince tekrar yüzde 20
oranına indi.
Kurumlar vergisine mahsuben,
her üç ayda bir geçici vergi
adıyla ödediğimiz, aslında kurumlar vergisinin üçer aylık hesaplanması ve ödenmesi olan,
geçici vergi oranları da bu güne
kadar hep kurumlar vergisi ile
aynı oranda oldu.

Kurumlar vergisi oranının
yüzde 20’den yüzde 25’e
çıkartılarak beş puan
artırılması, ödenecek
kurumlar vergisinin yüzde
25 artması anlamına
geliyor.

2021 YILI
BAŞINDAN ITIBAREN
UYGULANACAK
YENI KURUMLAR
VERGISI ORANI
Tam kurumlar vergisi oranı tekrar yüzde 20’ye indi diye düşünürken; 2 Nisan 2021 tarihinde
Meclis Başkanlığına sunulan
“Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin
14’üncü maddesi ile Kurumlar
Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü madde ile halen
yüzde 20 olan kurumlar vergisi
oranının, 2021 için yüzde 25
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ve 2022 yılı için yüzde 23 olarak uygulanması öngörülüyor.
Buna göre kurumlar vergisi oranı 2021 için beş puan, 2022 için
üç puan artacak.

toplanarak dikkate alınacağı
için, geçici vergi açısından da
ödenecek tutarın yıllık bazda
kazancın yüzde 25 oranındaki
kısmı olacağını söyleyebiliriz.

Geçici vergi uygulaması ise biraz daha karışık. 2021 yılı için
1’inci geçici vergi döneminde
oran yüzde 20, devamındaki üç
geçici vergi döneminde oran
yüzde 25 olarak uygulanacak.

MAÇ DEVAM EDERKEN
KURAL DEĞIŞTIRILIYOR

2022 yılının tüm dönemlerinde
geçici vergi oranı yüzde 23 olarak uygulanacak.
2021 yılı 1’inci geçici vergi döneminde farklı oran uygulansa
da sonraki geçici vergi dönemlerinde 1 Ocak tarihinden itibaren elde edilen kazançlar
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Yukarıda bahsettiğimiz üzere
2021 yılının 3,5 ayını tamamladığımız şu günlerde, maçın
başladığı 1 Ocak tarihi de geçerli olarak kural değişikliği
yapılmak üzere. Pandemi sebebiyle olağanüstü koşulların
yaşandığını hepimiz kabul ediyoruz. Ancak kurumlar vergisi
oranının yüzde 20’den yüzde
25’e çıkartılarak beş puan artırılması, ödenecek kurumlar
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vergisinin yüzde 25 artması
anlamına geliyor. Zaten tüm
şirketlerin satışları ve karlılıklarının düştüğü bu dönemde
böyle bir artış şirketlere ağır bir
yük getirecek. Bunun yanında,
geriye doğru yürüyecek kanun
değişikliği yapılması hem vergi mükelleflerinin hukuka olan
güvenlerini sarsacak hem de
konunun yargıya taşınmasına
sebep olacaktır.
Kurumlar vergisi hesaplaması
hiç bu kadar karmaşık olmamıştı. Şirketlerin ödenecek kurumlar vergisi hesaplamalarını
ve vergi ödeme zamanı hazır
bulunduracakları fonlarını bir
daha gözden geçirmesi gerekiyor.

BÖLGENİN SESİ

AKASDER Yönetim Kurulu Üyesi Gökgöz:
‘Resmî kurumların yabancı firma
hayranlığına son verilmeli’
Her sayıda ilgiyle takip edilen,
farklı bir şehir ve derneklerle
ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hazırlanan “Bölgenin
Sesi” köşesinin bu sayıdaki
konuğu, Akdeniz Asansör Yürüyen Merdiven Sanayicileri ve
İşadamları Derneği (AKASDER)
oldu. Sektörün bölgedeki durumunu değerlendirmeye alan
AKASDER Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Gökgöz, bölgedeki
asansör sektörü yapılaşması
ve sektörel faaliyetlerin geliştirilmesi sürecine ilişkin görüşlerlerini bildirdi. Gökgöz, yerli
asansör sektörünün büyük projelerde yer alması noktasında
yaşadığı sıkıntılara değindi ve
“Resmî kurumların yabancı firma hayranlığına son verilmeli.”
diye konuştu

Öncelikle bize kendinizden
bahseder misiniz?
Hüsnü Gökgöz: 1980 yılında
asansör sektörüne girdim ve
41 yıldır sektör içinde faaliyet
gösteriyorum. Bugüne kadar
elde ettiğim bilgi ve tecrübeyi
de gerek dernek faaliyetleri,
gerekse federasyon faaliyetleri
ile gelecek nesillere aktarmak
için çaba içerinde oldum. Geçmişte AKASDER’de gerçekleştirilen bir çok faaliyetin de
içinde bulunmakla birlikte, bir
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dönem AKASDER başkanlığı
da yaptım. Halen AKASDER’de
yönetim kurulu üyeliği ve Türkiye ASFED’de genel sekreterlik
görevini yürütüyorum.

“Sektöre yeni
kazanımlar sağlamaya
devam edeceğiz”
AKASDER ne zaman ve
hangi şartlar ile kuruldu?
Bize derneğin kuruluşu ile
ilgili kısaca bilgi verebilir
misiniz?
Hüsnü Gökgöz: AKASDER,
1985 yılında Antalya’da asansör sektöründe kurulan ilk derneklerden birisi olma özelliğine
sahip. AKASDER konumu itibarıyla başta Antalya olmak üzere
Isparta ve Burdur firmalarına
hitap etmekte ve buralarda da
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faaliyet göstermektedir. Bölgede sektör adına birçok faaliyette bulunmuş, özellikle Sanayi
İl Müdürlükleri ve belediyeler
ile yaptığı çalışmalar neticesinde, sektör bir çok kazanım elde
etmiştir. AKASDER, değişen
mevzuat ve standartlar ile birlikte güncel olayların gelişimsel
süreçlerinde hem üyeler hem
de bölge firmalar için eğitim
gibi organizasyonlar gerçekleştirmiştir. Böylece, sektör için
yeni kazanımların elde edilmesine vesile olmuştur, gelecekte
de olmaya devam edecektir.

Güncel üye sayınız nedir?
Ne kadar üye ile faaliyet
gösteriyorsunuz?
Hüsnü Gökgöz: Asansör sektöründe sivil toplum kuruluşu
oluşumu konusunda yeterli bilincin henüz oluşmamış olması
nedeni ile bölgemizde (Antalya-Isparta-Burdur) 126’sı HYB’li, yaklaşık 350 firma olduğu
halde, üye sayımız maalesef
27’dir.

Derneğin gelecek vizyonu
için neler söylersiniz?
Hüsnü Gökgöz: Dernek olarak
en önemli çalışmamız, mevcut
firmaların dernek çatışı altında
buluşması ve asgari müştereklerde birlikte hareket etme

şuurunda buluşmak olacaktır.
Toplumumuzda, sivil toplum kuruluşu olarak bir arada olmanın
gerekliliğini anlatabilmek ve bu
doğrultuda diğer tüm firmaların dernekle bir arada olmasını
sağlamak sektör adına atılacak
en önemli adımlardan birisidir.

“Aynı şehrin farklı
belediyeleri birbirinden
farklı yaklaşımlar
sergiliyor”
Bölgeniz ile ilgili tespit
ettiğiniz genel sorunlar
nelerdir?
Hüsnü Gökgöz: Asansör sektörü sorunları bölgesel farklılıklar gösteren bir yapıda değil, bu bölgede olan ne sorun
varsa Karadeniz’de veya Güneydoğu Anadolu bölgesinde
de aynı sorunlar var. Bölgesel
sorun olarak bahsedeceğimiz
bir sorun aslında yok. Ancak,
asansör sektörünün de ilişkide
bulunduğu özellikle belediye-

lerle yaşanılan sorunlardan
bahsedebiliriz.
Örneğini Antalya ilinde Muratpaşa Belediyesi ile Konyaaltı Belediyesi veya Kepez
Belediyesi arasında asansör
tescilinde farklı uygulamaların
olması anlaşılabilecek bir durum değildir. Bizler, bu konunun
Türkiye’nin her yerinde maalesef aynı olduğunu görüyoruz.
Mesela Eskişehir Odunpazarı
Belediyesinde farklı Tepebaşı
Belediyesinde yine farklı uygulamalar söz konusu. Bu durum,
tüm Türkiye’de aynı özellikler
sergiliyor; aynı şehrin farklı
belediyeleri birbirinden farklı
yaklaşımlar sergiliyor.
Genel olarak baktığımızda,
sektörün bir araya gelerek de
üzerinde konuştuğu haksız rekabet yapan veya buna zemin
hazırlayan merdiven altı firmalar
ile A tipi muayene kuruluşlarının
gerçekleştirdiği farklı uygula-

malar söz konusu.

Bölgeyi asansör ve yürüyen
merdiven sektörünün
potansiyeli açısından
değerlendirebilir misiniz?
Hüsnü Gökgöz: Antalya ve
çevresi, turizm açısından ülkemizin dışa açılan yüzü olarak
çok önemli bir konuma sahiptir.
Bu sebeple de özellikle 90’lı yıllarda çok yoğun bir yapılaşma
olduğunu söyleyebiliriz, ancak
özellikle oteller ve bazı büyük
kapsamlı projelerin asansörleri, yurt dışı kaynaklı firmalarca
yapılırken; bölgemizdeki yerli
firmalar, yalnızca konutlarda ihtiyaç duyulan asansör hizmetini
sağlayabildi.

Antalya, yabancı
firmaların markajı
altında
Antalya bölgesi halen büyük
bir pazar. Yabancı firmaların
gözü başından beri bu bölgede ve burada olmaya devam
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edecektir. Bölgede çalışmakta
olan yaklaşık 50 bin asansör
olduğunu düşünecek olursak,
Antalya bölgesi yatırımcıların
her zaman gözde bölgesi olmaya devam edecektir.

Önümüzdeki günlerde
AKASDER olarak
yürüteceğiniz faaliyetler ve
projeler hakkında bilgi verir
misiniz?
Hüsnü Gökgöz: AKASDER
olarak yürüteceğimiz en önemli
faaliyet; sektöre personel yetiştirmek amacı ile örnekleri Ankara, Eskişehir ve Kayseri illerinde
federasyon öncülüğünde yapılan meslek liselerine açılan
asansör bölümünden Antalya
bölgesine de yapılmasını sağlamak olacaktır.
Ayrıca, üye sayımızın artması ile birlikte alt yapısı güçlü,
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eğitimli, vizyon sahibi firmaların
da aramıza katılmasıyla daha
kapsamlı çalışmalar yapmak
olacaktır.

Yerli asansör sektörü
üreticisi ve montajcılarının,
piyasadaki yabancı
marka baskısına karşı
yok olmaması adına nasıl
önlemler alınmalı?
Hüsnü Gökgöz: Yerli asansör
sektörü, küçük küçük firmalardan oluşmakta ve gerek teknik
kapasiteleri gerekse ekonomik
güçleri yeterli seviyede olmadığından maalesef büyük projelerde yer alamamaktadırlar.

“Resmî kurumların
yabancı firma
hayranlığına son
verilmeli”
Bunula birlikte, özellikle resmî
kurumlar tarafından yetkililerce
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hazırlanan şartnamelerin maalesef yabancı hayranlığı ile
hazırlandığını ve bunların tamamen yabacı firmaları tarif ettiğini söyleyebilirim. Bu sebeple
pek çok yerli asansör firması
bu ihalelere girememektedirler. Örneğin bir şartnamede,
asansör firmasının 25 milyon TL
ciro yapmış olması ve toplam
satışının yüzde 25’inin Avrupa
Birliği ülkelerine yapılmış olması
gerekliliği gibi birtakım şartlar
aranmaktadır.
Resmî kurumlara, yerli asansör sektörünün geldiği nokta iyi
anlatılmalı ve yabancı hayranlığına son vermek için gerekli çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.

“Birleşmenin
muhakkak sancıları
olacaktır”
Tüm bunlar doğrultusunda,

yerli asansör sektörünün
geleceğini değerlendirebilir
misiniz?
Hüsnü Gökgöz: Bütün firmalarımız, aslında birlikte hareket etmenin ne kadar önemli
olduğunun bilincinde; ancak
birleşememenin sıkıntısını yaşayan, kurumsal olmanın ne kadar
önemli ve gerekli olduğunu bildiği halde kurumsallaşmaktan
çekinen bir yapıya sahip.

Birleşmenin muhakkak
sancıları olacaktır
Ama birlikten doğan gücün ne
olduğunun yeterince anlaşılmaması; geçmişte buna önder
olacak oluşumların, hüsrana

uğrayan birkaç denemenin de
yarattığı etkiyle hala birleşmekten korkan bir yapıda sürüklenip gitmektedir.
Bu durumda, iyi bir gelecek öngörmek çok zor ve hayali bir
yaklaşım olur.
Ancak, yine de tamamen ümitsiz değiliz. Devletin bu konuda
çalışmaları var; küresel çapta
firmalar çıkarmak için destekleri
var. Ümit ediyoruz ki bu çalışımlar yakında meyvesini verir.

Türkiye ASFED çatısı altında
birleşen derneklere buradan
çağrıda bulunmak istediğiniz
bir konu var mı?

Hüsnü Gökgöz: Türkiye ASFED çatısı altında birleşen
dernekler, güçlerini birleştirmek küresel güçlerle rekabet
edebilecek güçlü bir yapıya
kavuşmak için birlikte hareket
etme şuuru ile çalışmalara devam etmektedir.
Türkiye ASFED çatısı altında
birleşen derneklerden ziyade,
bir çatı altında buluşamadığımız
derneklere çağrımız olacaktır.
Sektör açısından gerek bakanlıklar nezdinde gerek küresel
güçlere karşı birlikte hareket
etmek için en azından asgari
müştereklerde beraber olmak
zorundayız.
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GÜNDEM HABER

Mart ayında tüm zamanların
en yüksek ihracatı yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayı ve ilk çeyrek dış ticaret rakamlarını
açıkladı. Pekcan, Mart ayında tüm zamanların en yüksek aylık ve ilk çeyrek
ihracat rakamlarına ulaşıldığını duyurdu
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin
de katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart
ayı ve ilk çeyrek ihracat rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan,
Mart ayında tüm zamanların en
yüksek aylık ve ilk çeyrek ihracat rakamlarının yakalandığını
duyurdu ve konuyla ilgili olarak
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“Bu, ihracatçılarımızın bir zaferidir.” diye konuştu.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayı verilerine dikkat çeken Bakan Pekcan, Aralık ayında 17 milyar 847
milyon dolarla en yüksek aylık
ihracat rakamına ulaşılarak
başka bir rekorun daha kırıldığını anımsattığı konuşmasında
şu ifadelere yer verdi:
“Şimdi bu rekorumuzu da
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geçerek aylık ihracat tutarları
bakımından çok önemli yeni
bir rekor elde etmiş bulunuyoruz. Mart ayında ihracatımız,
geçen sene Mart ayına göre
yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985
milyon dolara ulaşmıştır. 19’a
ulaştık neredeyse. Bu rakam,
tüm zamanların en yüksek aylık
ihracat rakamıdır. 18 milyar doları bile gerçekleştirememiştik,
19 milyar doları yakaladık çok

şükür. Bu ihracatçılarımızın bir
zaferidir. “ diye konuştu.
Yeni tip koronavirüs hastalığı
(COVID-19) salgınının da etkisiyle 2020 yılında düşüş kaydeden ihracat rakamlarına işaret
eden Pekcan, en yüksek yıllık
ihracatın gerçekleştiği 2019 yılı
Mart ayındaki verilerle yapılan
karşılaştırma sonucunda ihracatta yüzde 16,2 gibi oldukça
yüksek bir artışın sağlandığını
bildirdi. Pekcan, “İthalatımız
ise mart ayında geçen senenin
aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar
olmuştur. Mart ayı dış ticaret
açığımız, 2020’nin Mart ayına
göre yüzde 14,2 gibi önemli
bir düşüş göstererek 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara
gerilemiştir. Enerji hariç dış
ticaret açığımız ise 1,9 milyar
dolardır. Bu da enerji hariç dış
ticaret açığında geçen seneye
göre yüzde 39,2’lik bir düşüşe
karşılık gelmektedir. İhracatın
ithalatı karşılama oranı mart
ayında geçen seneye göre 9,2
puan yükselerek yüzde 80,2
olmuştur. Enerji hariç karşılama
oranı ise 10,2 puan artışla yüzde 90,6 olarak gerçekleşmiştir.”
şeklinde konuştu.

İhracat rakamları
tırmanışına devam
ediyor
2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin
dış ticaret rakamlarını paylaşan
Ticaret Bakanı Pekcan, ilk çeyrekte kaydedilen ihracat rakam-

larının, geçen sene ilk çeyrek
rakamlarına göre yüzde 17,3
artış sağlayarak 50 milyar 23
milyon dolar olduğunun altını
çizdi. Pekcan, sözlerine şöyle
devam etti:
“Bu değer, bugüne kadarki en
yüksek ilk çeyrek ihracat değeridir. Bu şekilde, 2020 son çeyreğinde olduğu gibi ilk çeyrekte
de 50 milyar doların üzerinde
bir ihracat yapma başarısını
gösterdik. İki çeyrek üst üste
50 milyar doları aşmış bulunmaktayız. 2021 yılı ilk çeyrekteki ithalatımız geçen sene ilk
çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla
61 milyar dolar olmuştur. Yılın
ilk çeyreğinde dış ticaret açığı
geçen sene ilk çeyreğe göre
yüzde 15,2 oranında kayda
değer bir düşüş göstererek
13 milyar dolardan 11 milyar
dolara gerilemiştir. Enerji hariç
dış ticaret açığımız ise 3 milyar
925 milyon dolar olup, bu da
geçen sene aynı döneme göre
yüzde 15,3’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir.”

Bakan Pekcan, yılın ilk çeyreğinde, ihracatın ithalatı karşılama oranının 2020 yılının ilk
çeyrek rakamlarına göre 5,3
puan arttığını ve yüzde 81,9’a
yükseldiğini bildirdi. Pekcan,
enerji hariç karşılama oranının
ise 2,6 puan artışla yüzde 92,5
olduğunun altını çizdi.

ABD’ye ilk 3 ayda
yüzde 32 oranında
ihracat artışı
Dış ekonomik ilişkiler çerçevesinde görüşmelerin devam
ettiğine vurgu yapan Bakan
Pekcan, Birleşik Krallık ile
“Serbest Tercihli Anlaşma”nın
sorunsuz bir şekilde ve zamanında imzalandığının altını çizdi
ve “2021 yılında şu ana kadar
sadece kendim 22 uluslararası
üst düzey görüşme gerçekleştirme imkânım oldu.” diye
konuştu. Pekcan, 18 Mart tarihinde Joe Biden yönetiminde
ticaret temsilcisi olarak göreve
gelen Katherine Tai ile yaptıkları
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ilk görüşmenin detaylarından
söz etti ve verimli bir temasın
sağlığını ifade etti. Türkiye ve
Amerika Birleşik Devletleri’nin
(ABD) ticari ilişkilerinde gündemde olan pek çok konuda
birlikte çalışmaya yönelik yapıcı
bir zeminde hareket etmeye karar verdiklerini bildiren Pekcan,
ABD’ye gerçekleşen ihracatın ilk
üç aylık verilerde yüzde 32 gibi
önemli bir artış gerçekleştirdiğini
ifade etti ve şöyle ekledi:
“ABD önem verdiğimiz stratejik
bir pazar. Bu anlamda, ABD’li
muhataplarımızla da yakın bir
iş birliği halinde çalışarak, ikili
ticari ve ekonomik ilişkilerimizi
daha da ileri noktalara taşıyacağımızı değerlendiriyorum.”

Gümrük Birliğinin
güncellenmesi
ekonomik fayda
sağlayacak güzel bir
açılım olacak
Pekcan, Avrupa Birliği (AB)
üye ülkeleriyle gerçekleştirilen
temaslara değinerek, son üç
ayda üç farklı AB Komiseri ile
bizzat görüştüğünü söyledi.
Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Geçtiğimiz günlerde yapılan
AB Liderler Zirvesi’nde, ülkemizle pozitif bir gündem oluşturulması üzerinde durulmuştur.
Bu gelişmeyi önemli ve doğru
bir adım olarak görüyoruz. Türkiye ve AB ekonomileri birbirlerini tamamlayan ekonomilerdir.
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“TÜRKIYE VE AB EKONOMILERI
BIRBIRLERINI TAMAMLAYAN
EKONOMILERDIR. ZAMAN,
ORTAKLIK ILIŞKIMIZI HER IKI
TARAF IÇIN DE MÜMKÜN OLAN EN
YÜKSEK FAYDAYA DÖNÜŞTÜRME
ZAMANIDIR. GÜMRÜK BIRLIĞI’NIN
GÜNCELLENMESI HER IKI TARAFA
DA EKONOMIK FAYDA SAĞLAYACAK
GÜZEL BIR AÇILIM OLACAKTIR.”
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Zaman, ortaklık ilişkimizi her iki
taraf için de mümkün olan en
yüksek faydaya dönüştürme
zamanıdır. Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi her iki tarafa da
ekonomik fayda sağlayacak
güzel bir açılım olacaktır. Daha
önce de dile getirdiğimiz üzere,
Türkiye olarak biz hazırız. Yolumuza yenilenmiş bir Gümrük
Birliği ile devam etmek, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerini yeni
bir boyuta taşımak istiyoruz.”

İlk çeyrekte yakalanan
ivme sürdürülecek
Pekcan, sözlerine şu ifadelerle
son verdi:
“Bugün, sene sonundaki 184
milyar dolarlık hedefimizi aşmaya bir adım daha yaklaştık. İlk
çeyrek itibarıyla yakaladığımız
bu ivmeyi sürdürerek sene sonunda oldukça güzel, ülkemizin gerçek ihracat potansiyelini
yansıtan, güçlü bir ihracat rakamını hep birlikte göreceğiz.”

GÜNDEM HABER

SANAYİ BAKANI:
‘ÜRETİM ÇARKLARI DÖNMEYE DEVAM EDİYOR’
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde
açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının
ekonomiye olan yansımalarını
şu ifadelerle değerlendirdi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, finansal
piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin
gerçekleriyle örtüşmediğini bildirdiği konuşmasında,“Güçlü
sanayi altyapımızla üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye
devam ediyor.” ifadelerini kullandı

“EN YÜKSEK BÜYÜME
ORANINA ULAŞAN
IKINCI ÜLKE OLDUK”
“Küresel ekonominin yüzde
3’ten fazla küçüldüğü bir yılda,
uyguladığımız etkin politikalarla
dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık. 2020 yılında
kaydettiğimiz yüzde 1,8’lik büyüme ile Çin’in ardından G-20
ülkeleri arasında en yüksek
büyüme oranına ulaşan ikinci
ülke olduk. Bu başarı, ekonomimizin salgın sonrası dönemdeki
potansiyeli için önemli mesajlar
barındırıyor. 2020 yılı son çeyreğinde G-20 ülkeleri arasında
sanayi üretimini en çok artıran
ülke olduk.”

“TAM KAPASITE
FAALIYETE
GEÇILMESIYLE 19
MILYAR DOLAR KATKI
SAĞLAYACAK”
2007 yılından bu yana 22 endüstri bölgesi ilan edildiğini
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TÜRKIYE’NIN ROTASINI YATIRIM, ÜRETIM, ISTIHDAM VE
IHRACATTA TUTMAKTA KARARLIYIZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Son dönemde
birileri bazı idari tasarrufları bahane ederek bir kaos ortamı
oluşturma, yatırımcıları tedirgin etme gayreti içinde. Türk
ekonomisi bu tür tezviratlara karşı güçlüdür. Son günlerde
finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmediğini ifade etmek istiyorum.
Güçlü sanayi alt yapımızla üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla tam
bir koordinasyon içinde Türkiye’nin rotasını yatırım, üretim,
istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız.”
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belirten Bakan Varank, “Bu
endüstri bölgeleri tam kapasite faaliyete geçtiğinde
cari dengemize yaklaşık 19
milyar dolar katkı sağlayacak. Özel sektör yatırımlarını
özendirmek ve desteklemek
için kapsamlı bir teşvik sistemi
uyguluyoruz. Teşvik sistemimizde bölgesel kalkınmayı,
stratejik sektörler ve ürünlerdeki yatırımları önceliyoruz.
2003’ten bugüne yaklaşık 1,5
trilyon liralık sabit yatırımla 2,8
milyon istihdam öngören 75
binin üzerinde yatırım için teşvik belgesi düzenledik.” diye
konuştu.

AR-GE ALT YAPISI
ETKISINI GÖSTERIYOR
Bakan Varank, “Son 18 yılda
destek sistemimizden faydalanan bin 608 Ar-Ge ve tasarım merkezi faaliyete geçti.
Uyguladığımız politikalarla ArGe harcamalarının milli gelire
oranını 2002-2019 arasında
yaklaşık iki kat artırarak yüzde
1,06’ya ulaştırdık.” şeklinde
konuştu. Harcamaların yüzde 64’ünün, finansmanın ise
yüzde 56’sının doğrudan özel
sektör eliyle gerçekleştiriliyor
olması gerektiğine dikkat çeken Bakan, “Aynı dönemde,
Ar-Ge yapan insan kaynağımız yaklaşık 4 kat artışla 306
bine ulaştı. Ar-Ge altyapısı ve
insan gücüne yaptığımız yatırımlarla, yıllık patent başvuru
sayısı da yaklaşık 10 kat artarak 20 bine yaklaştı.” dedi.

ENDÜSTRI BÖLGELERI TAM KAPASITE FAALIYETE GEÇTIĞINDE CARI
DENGEMIZE YAKLAŞIK 19 MILYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAK.
ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINI ÖZENDIRMEK VE DESTEKLEMEK
IÇIN KAPSAMLI BIR TEŞVIK SISTEMI UYGULUYORUZ. TEŞVIK
SISTEMIMIZDE BÖLGESEL KALKINMAYI, STRATEJIK SEKTÖRLER VE
ÜRÜNLERDEKI YATIRIMLARI ÖNCELIYORUZ.
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Asansör Tahrik Sistemlerinde Kullanılan
Senkron Motorların Tasarımı
Sektördeki mevcut durum
Bilindiği gibi şehirleşmenin artması, modern yaşamın getirdiği
yenilikler ve kalabalıklaşan nüfusun da etkisiyle, günümüzde asansör sistemleri hem yük
hem de insan taşımacılığında
önemli bir rol oynamaktadır.
Gelişen teknolojilere paralel
olarak, özellikle insan taşımasında kullanılan asansörlerde
kabin içi aydınlatma sistemleri, kabin havalandırması, kabin
güvenilirliliği ve konforlu bir şekilde katlar arası geçişler vb.
konularda kabin içi sistemlerde
ülkemizde ve dünyada önemli
iyileştirmeler yapılmıştır. Özellikle asansör kabin sistemleri
üreten firmalar, bu konularda
oldukça fazla araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları
yaparak mevcut teknolojiye
ayak uydurmaktadır. Tabii bü-

70

[ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2021

tün bu gelişmelerin ışığında,
kabin dışında kalan asansör
tahrik sistemleri üzerine de çalışmalar yapılması kaçınılmaz
hale gelmiştir. Özellikle klasik
asansör sistemlerinde bulunan
makine dairesi, mimari açıdan
bir alan kaplamaktadır ve bu
sistemlerde kullanılan klasik
tip redüktörlü motorların yağ
bakımı ek işletme maliyetlerine
sebep olmaktadır. Ayrıca bu tip
motorların ortaya çıkardığı mekaniksel gürültüler özellikle bina
içi uygulamalarda son katlarda
bulunan dairelerde gürültüye
sebep olmakta ve kat sakinlerini huzursuz etmektedir. Enerji
verimliliği açısından da düşük
olan bu motorlar, genel anlamda ek enerji maliyetine ve mevcut şebekede ek yüklenmeye
sebep olmaktadır. Bu durum,
son kullanıcının enerji kullanım

maliyetini de artırmaktadır.
Son yıllarda motor teknolojilerindeki gelişmelerin ışığında,
asansör tahrik sistemlerinde
kullanılan motorlarda da önemli
ölçüde iyileştirmeler yapılmıştır.
Özellikle motorun dönen kısmında (rotor) hazır manyetik alan
sağlayan mıknatısların bulunduğu sürekli mıknatıslı senkron
motorlar, günümüzde asansör
tahrik sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Elektrik enerjisini verimli bir şekilde
kullanabilmek için geliştirilen
bu motorlarda dişli ve redüktör sistemlerinin olmaması, ek
bakım maliyetlerini düşürmekte
ve mekaniksel gürültülerin de
azalmasıyla birlikte daha sessiz
ve güvenilir bir çalışma ortamı
sağlamaktadır. Ayrıca bu motorları kontrol eden sürücü panolarının, genellikle son katlarda kapı yanına konulması ve bu
motorların raylara veya duvara
monte edilmesi ile birlikte makine dairesi gerekliliği ortadan
kalkmakta ve böylece imara
daha fazla alan bırakılmaktadır. Böylece makine dairesi ve
dişli kutusu ihtiyacının ortadan
kalkması, yüksek verimlilik (yüzde 90 civarı), yüksek moment
yoğunluğu, sessiz çalışma ve
düşük hacim gibi avantajlara
sahip olan bu motorlar asansör
sistemlerinde oldukça talep gören motorlar arasında yerlerini
almışlardır.

Şekil 1. Mıknatısların rotora belli
bir eğimle yerleştirilmesi

lışmalar yapılmakta ve elde
edilen bilgi-birikim ve bulgular
üniversite-sanayi iş birliği gibi
protokoller kapsamında değerlendirilerek, sektörün mevcut
talep ihtiyacını karşılayabilecek
motorların üretimi yapılabilmektedir. Bu motorlarda kullanılan
yüksek akı yoğunluğuna sahip
doğal mıknatısların (NdFe35-N-

dFe50 gibi) genellikle Çin ve
Almanya gibi ülkelerden temin
edilebilmesi, teslimat ve montaj
süresi gibi sebeplerden dolayı
firmalar talep dengesini karşılayamamaktadır. Dolayısıyla
bu durum ülkemizde bulunan
asansör kabin ve parça üretimi
yapan firmaları kendi tahrik motorunu üretmeye teşvik etmekte, böylece kabin içi sistemler
ile birlikte kompakt bir asansör
sistemini firmalar ürün portföyüne koymaya çalışmaktadır.
Bu durumun dışa bağımlılığı
azaltacağı ve nakliye maliyetlerini de oldukça düşüreceği
kaçınılmazdır.

Tasarım kriterlerinin ve
parametrelerin seçimi
Asansör sistemlerinde kullanılan sürekli mıknatıslı senkron
motorların tasarımı üzerine literatürde birçok çalışma bulunmaktadır [1-4]. Özellikle ülkemizde ve dünya genelinde
bilim adamları, akademisyenler
ve AR-GE tasarım mühendisleri bu konu üzerine oldukça

Şekil 2. Sürekli mıknatıslı senkron motorda tasarım parametreleri [1]

Durum böyle olunca bu motorların tasarımı konusunda
da ülkemizde ve dünyada
oldukça önemli bilimsel ça-

[ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2021

71

fazla kafa yormakta ve enerji
verimliliği daha yüksek, daha
düşük moment salınımı olan,
daha ucuz ve güvenilir sürekli
mıknatıslı senkron motorların
tasarımı üzerine çalışmalar yapmaktadırlar.
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Teknik bağlamda bu tarz motorların tasarımında firma isteklerinin net olarak bilinmesi ve
bu duruma bağlı olarak tasarım
kriterlerinin belirlenmesi tasarım
açısından öncü rol olmaktadır.
Özellikle tasarımı yapılacak
olan motorların ne kadar güç
üretmesi gerektiği, hangi hızda
çalışacağı ve dolayısıyla üreteceği momentin net olarak
belirlenmesi konusu oldukça
önemlidir. Bunun dışında tasarlanacak motorun kullanıldığı
alana bağlı olarak hacminin belirlenmesi ve fiyat/performans
oranı açısından maliyetlerinin
düşük olması da önemli teknik
konular arasındadır. Ön tasarım
kriterleri belirlendikten sonra
ikinci aşamada stator, rotor ve
mıknatıslar gibi motora ait parçaların geometrik ölçülerinin ve
stator oluk, rotor kutup sayılarının belirlenmesi ve bu ölçülerde
uygun standartlara uyulması
üretim devamlılığı açısından
oldukça önemlidir.

Tasarımda önemli olan diğer
konular ise motorun çekeceği akımın ve dolayısıyla motor
sarım sayısı ve kullanılacak
kablonun çapının belirlenmesidir. Burada önemli olan asansör katlar arasında çalışırken
motorun stator akım yoğunluğunun çok yüksek olmaması,
böylece sargı izolasyonunun
da korunmasıdır. Özellikle tam
ve aşırı yüklenme koşullarında
bu durum motorun güvenilir bir
şekilde çalışabilmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca motorda
üretilen moment üzerindeki salınımının düşük olması asansör
kabinindeki vuruntuyu oldukça
düşürmekte ve kullanıcıya seyahat açısından konfor sağlamaktadır. Motor vuruntu momentini
(cogging torque) düşürebilmek
için motorun üzerine yapıştırılan doğal mıknatıslar, belirli
bir eğimle eklenerek vuruntu
momenti düşürülmektedir. Şekil
1’de sürekli mıknatıslı senkron
motorda mıknatısların küçük
parçalar halinde belirli bir eğimle yerleştirildiğine dair bir örnek
görülmektedir. Bu eğim miktarı
(skew factor), bilgisayar tabanlı
analizler ile belirlenmekte ve
optimum moment performansı
sağlanabilmektedir.

Şekil 3. 48 oluk-20 kutuplu senkron
motorun iki boyutlu modeli

Şekil 4. Senkron motorun manyetik akı dağılımı ve akı yolları
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Tasarımı yapılacak olan motorda mıknatıs kalınlığı, mıknatıs
doluluk oranı, oluk (slot) yapısı
ve kullanılan malzemelerin özelliği de önemli rol oynamaktadır.
Şekil 2’de tasarımda kullanılan
bazı parametreler görülmektedir. Bu parametreler uygun
yazılımlar ve optimizasyon yöntemleri ile ayarlanarak motorun
dinamik performansı artırılmaya
çalışılmaktadır.

Örnek çalışma
Şekil 3’te asansör tahrik sistemi için tasarlanan 6.4 kW
gücünde ve 240 Nm moment
üreten 48 oluklu-20 kutuplu
sürekli mıknatıslı senkron motorun iki boyutlu bir kesiti görülmektedir. Tasarımda motorun
elektriksel, mekaniksel ve geometrisel özelliklerinin yanı sıra
manyetiksel özellikleri de göz
önüne alınmıştır. Motorun ana
geometrisi asansör uygulamaların da talep edilen boyutlara
uygun olarak belirlenmiştir.
Motor tasarımı sürecinde parametrik analizler ve çok amaçlı
optimizasyon teknikleri kullanılarak hava aralığı, mıknatıs
kalınlığı, mıknatıs doluluk oranı,
oluk açıklığı ve uzunluğu vb.
parametrelerin motorun dinamik çıkış performansına etkisi

incelenerek optimum değerler
elde edilmiştir.
Şekil 4’te motorda tam yük
koşullarında meydana gelen
manyetik akı dağılımı ve akı yolları görülmektedir. Şekilden de
görüldüğü gibi motor manyetiksel olarak doyuma (saturation)
girmemekte ve manyetik akılar
kutupların pozisyonuna göre
simetrik olarak dağılmaktadır.
Şekil 5’te ise motorun çıkış
momenti ve stator akımları görülmektedir. Görüldüğü gibi
motorun çektiği akımlar yeterli
büyüklükte olup stator akım
yoğunluğu yaklaşık 7 A/mm²
civarındadır. Bu durum bize
tasarımı yapılan motorda sargı izolasyonunun korunduğunu
ve böylece güvenli bir çalışma ortamı sunduğunu göstermektedir. Ayrıca motorun çıkış
moment grafiği incelendiğine
tasarım kriterlerini karşıladığı ve
moment salınımının da oldukça
düşük olduğu görülmektedir.

senkron motorların tasarımında birçok önemli parametre
bulunmaktadır. Motor tasarım
kriterlerinin önceden belirlenmesi ve buna bağlı olarak motorun elektriksel, mekaniksel ve
manyetiksel parametrelerinin
uygun parametrik analizler ve
çok amaçlı optimizasyon teknikleri ile ayarlanarak motorun
dinamik performansının iyileştirilmesi gerekmektedir. Motor
tasarımı yapılırken bilgisayar
tabanlı paket programları kulla-

nılarak bu parametrelerin motor
dinamik performansı üzerine
etkisi kolayca incelenebildiği
görülmektedir. Tabii ki bütün
bu tasarım kriterleri ve analizleri yapılan motorlar oldukça
hassas ve dikkatli üretim işlemlerinden geçirilmeli ve uygun
yüklenme testleri yapılmalıdır.
Gerekli sertifikasyon işlemleri
tamamlanan bu motorlar, hızlı
bir şekilde ticarileştirilerek mevcut pazara sunulabilmektedir.

Şekil 5. Senkron motorun çıkış momenti ve stator akım grafiği

Sonuçlar
Görüldüğü gibi asansör tahrik sistemlerinde kullanılan
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TOBB ve TÜRKPATENT arasında ‘Çerçeve İş
Birliği Protokolü’ imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)
arasında, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin “Çerçeve İş Birliği Protokolü” imzalandı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TÜRKPATENT Başkanı
Prof. Dr. Habip Asan tarafından
imzalanan protokol ile Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların
sınai mülkiyet hakları konusunda
bilinçlendirilmesi ve TOBB bünyesinde faaliyet gösteren oda/
borsalara, sektör meclislerine,
kadın ve genç girişimci kurullarına ve akademik danışmanlara
yönelik etkinliklerle iş dünyasının
fikri ve sınai mülkiyet haklarına
ilişkin bilgi düzeyinin artırılması
amaçlanıyor.

lerin tesciline yönelik kurumsal
kapasiteleri güçlendirilecek.
TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Patent ve Marka
Vekilleri Meclisi ile ortaklaşa
düzenlenecek etkinliklerle iş
dünyasının fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin farkındalık
düzeyi artırılacak, sicile kayıtlı
patent ve marka vekilleri ara-

Geliştirilen işbirliği kapsamında,
TOBB’a üye olan işletmelerin sınai mülkiyet ihtiyaçları belirlenerek, sanayicilere müşteri odaklı
ve yerinde hizmet sunulacak.
Ayrıca TOBB’a bağlı oda ve
borsaların coğrafi işaretli ürün-
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sındaki iletişim güçlendirilerek
sektörün gelişimine yönelik faaliyetler yürütülecek.
Protokol kapsamında TOBB ve
TÜRKPATENT, üniversite-sanayi arasında ve farklı ölçekteki
firmaların kendi aralarında iş
birliğinin geliştirilmesine yönelik
olarak ortak projeler ve etkinlikler gerçekleştirecek.

GÜNDEM HABER

TMB, 33’ÜNCÜ GENEL KURUL İÇİN SANDIK
BAŞINA GİTTİ

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 33’üncü genel kurul
toplantısı için sandık başındaydı. Yapılan genel kurul toplantısı
sonucu 2004-2011 yılları arasında aynı görevi üstlenen Erdal
Eren, yeniden göreve geldi
TMB, 33’üncü genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katıldığı genel kurulda
yeni yönetimi için sandık başına
gidildi. Türkiye Müteahhitler Birliğinin yeni başkanı 2004-2011
yıllarında da aynı görevi yürüten
Erdal Eren oldu.

EREN: ‘STK’LAR VE
KAMU ILE IŞBIRLIĞINI
GELIŞTIRECEĞIZ’
TMB Başkanı Erdal Eren, yaptığı
açıklamada, Türk müteahhitlerin
gerek yurt içinde gerekse yurt
dışında zor bir süreçten geçtiğini
ifade etti. Böyle bir süreçte 10 yıl
aradan sonra tekrar TMB Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatan

Eren, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Mevcut yönetimin bıraktığı noktadan daha ileriye gitmek için
çalışacağız. Hem üyelerimizin
hem inşaat sektörünün hem konut
sektörünün hem de genel olarak
ülkemizin sorunları için fikirler üretmeye, çözüm önerileri sunmaya çalışacağız. Arkadaşlarımla
beraber elimizden geldiğince
bir sivil toplum örgütü olmanın
sorumluluğunu yerine getirmeyi
hedefliyoruz. Türkiye’nin kalkınması için sivil toplum kuruluşları
ve kamu ile işbirliğini mutlaka devam ettireceğiz ve geliştireceğiz.
Sivil toplum kuruluşlarının kendi
sorumluluklarına sahip çıkarak
eleştirecekleri şeyler varsa eleştirebilmelerini ama çözüm önerilerini de ortaya koymaları gerektiğini
düşünüyorum.”

TÜRKIYE’NIN KALKINMASI IÇIN SIVIL
TOPLUM KURULUŞLARI VE KAMU
ILE IŞBIRLIĞINI MUTLAKA DEVAM
ETTIRECEĞIZ VE GELIŞTIRECEĞIZ.SIVIL
TOPLUM KURULUŞLARININ KENDI
SORUMLULUKLARINA SAHIP ÇIKARAK
ELEŞTIRECEKLERI ŞEYLER VARSA
ELEŞTIREBILMELERINI AMA ÇÖZÜM
ÖNERILERINI DE ORTAYA KOYMALARI
GEREKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM.
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Şubat ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı

Şubat ayı verilerine göre Türkiye’de ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
9,6 oranda artarak 16 milyar 9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 9,4
artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle
oluşturulan genel ticaret sistemi
kapsamında üretilen geçici dış
ticaret verileri açıklandı. Buna
göre 2021 yılı Şubat ayı ihracat

rakamları, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 9,6 artarak 16
milyar 9 milyon dolar, ithalat ise
yüzde 9,4 oranında artarak 19
milyar 308 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

İhracat verileri, 2021 yılı
Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 5,9 artarak 31 milyar 38
milyon dolar, ithalat ise yüzde
1,4 artarak 37 milyar 388 milyon

Aylara göre dış ticaret, Şubat 2021

Milyon ABD Dolar

İhracat (FOB) Değişim
Aylar

Ocak-Şubat
Şubat
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Yıl

Değer

2020

29 310

2021

31 038

2020

14 608

2021

16 009

%
5,9

9,6

İthalat (CIF) Değişim
Değer

36 858
37 388
17 644
19 308
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%
1,4

9,4

Dış ticaret
dengesi

Değer

-7 548
-6 350
-3 036
-3 299

Değişim
%
-15,9

8,7

İhracatın ithalatı
karşılama oranı
%

79,5
83,0
82,8
82,9

dolar olarak açıklandı.

Enerji ürünleri ve altın
hariç ticaret rakamları

İhracat ithalat gelişim hızı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021
Şubat ayında yüzde 9,7 artarak
13 milyar 955 milyon dolardan,
15 milyar 307 milyon dolara
yükseldi.
Şubat ayında enerji ürünleri ve
parasal olmayan altın hariç ithalat yüde 17,9 artarak 13 milyar
172 milyon dolardan, 15 milyar
531 milyon dolara yükseldi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Şubat 2021

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı
Şubat ayında 224 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Dış ticaret
hacmi yüzde 13,7 artarak 30
milyar 839 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Söz konusu ayda
enerji ve altın hariç ihracatın
ithalatı karşılama oranı yüzde
98,6 oldu.

Dış ticaret
açığında artış
Şubat ayında dış ticaret açığı
bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 8,7 artarak 3 milyar 36
milyon dolardan, 3 milyar 299
milyon dolara yükseldi.

Sektörlere göre dış ticaret

İhracatın ithalatı karşılama oranı
2020 Şubat ayında yüzde 82,8
iken; 2021 Şubat ayında yüzde
82,9’a yükseldi.
Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 15,9 azalarak
7 milyar 548 milyon dolardan, 6
milyar 350 milyon dolara geri-
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ledi. İhracatın ithalatı karşılama
oranı 2020 Ocak-Şubat döneminde yüzde 79,5 iken, 2021
yılının aynı döneminde yüzde
83,0’a yükseldi.

Ülkelere göre ihracat

İmalat sanayinin
toplam ihracattaki payı
yüzde 94,2
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Şubat ayında imalat
sanayinin payı yüzde 94,2 olarak belirlenirken; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün
payı yüzde 3,6, madencilik ve
taşocakçılığı sektörünün payı
yüzde 1,8 olarak kaydedildi.
Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta
imalat sanayinin payı yüzde
94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde
3,8, madencilik ve taşocakçılığı
sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri dış ticareti

Ara mallarının toplam
ithalattaki payı
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Şubat ayında ara mallarının payı
yüzde 75,1, sermaye mallarının
payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,9 oldu.
İthalatta, 2021 Ocak-Şubat
döneminde ara mallarının payı
yüzde 75,7, sermaye mallarının
payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

En çok ihracat
Almanya’dan
Şubat ayının en çok ihracat ya-
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Özel ticaret sistemine göre dış ticaret

pılan ülkesi 1 milyar 498 milyon

Ocak-Şubat döneminin verileri

yüzde 79,2; yüksek teknoloji

ya’yı sırasıyla; 965 milyon dolar

birinciliğini kimseye kaptırmadı.

ri ithalatı içindeki payı ise yüzde

dolar ile ABD, 833 milyon dolar

440 milyon dolar olurken, bu

Fransa takip etti. İlk beş ülke-

milyon dolar ile Rusya, 3 milyar

toplam ihracatın yüzde 31’ini

1 milyar 602 milyon dolar ile

dolar ile Almanya oldu. Alman-

incelendiğinde Çin, ithalattaki

ürünlerinin imalat sanayi ürünle-

ile Birleşik Krallık, 917 milyon

Çin’den yapılan ithalat 4 milyar

ile İtalya, 755 milyon dolar ile

ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 534

Özel ticaret sistemine
göre ihracat verileri

ye yapılan ihracatın toplamı,

212 milyon dolar ile Almanya,

Özel ticaret sistemine göre ih-

oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde de ihracatta ilk sıra yine Almanya’nın

oldu. Almanya’ya yapılan ihra-

cat 2 milyar 952 milyon dolar
olarak kaydedildi. Almanya’yı

1 milyar 849 milyon dolar ile

ABD, 1 milyar 778 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar

698 milyon dolar ile İtalya ve
1 milyar 492 milyon dolar ile

Fransa takip etti. İlk beş ülkeye
yapılan ihracatın toplam payı,
Ocak-Şubat dönemi toplam ih-

racat verilerinin yüzde 31,5’ini
oluşturdu.

Çin ithalatta ilk sırada

İtalya, 1 milyar 579 milyon dolar
ile ABD izledi. İlk beş ülkeden
yapılan ithalat, toplam ithalatın
yüzde 38,4’ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden

arındırılmış seriye göre; 2021
yılı Şubat ayında bir önceki aya

göre ihracat yüzde 1,9 aza-

lırken, ithalat yüzde 1,1 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış
seriye göre ise; 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre ihracat yüzde 10,6,
ithalat yüzde 10,0 arttı.

Yüksek teknolojili
ürünlerin imalat sanayi
ihracatındaki payı

13 olarak kaydedildi.

racat, Şubat ayında bir önceki

yılın aynı ayına göre yüzde 8,8

oranda artarak 15 milyar 102
milyon dolar, ithalat ise yüzde
9,1 artarak 18 milyar 581 milyon
dolar olarak kaydedildi.

Şubat ayında dış ticaret açığı
yüzde 10,4 artarak 3 milyar 152

milyon dolardan, 3 milyar 480

milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı

2020 Şubat ayında yüzde 81,5

iken, 2021 Şubat ayında yüzde
81,3’e yükseldi.

2021 yılı Ocak-Şubat dönemi

ihracat verileri, bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 5,9
artarak 29 milyar 365 milyon do-

Yüksek teknoloji ürünlerinin

lar olarak bildirilirken, ithalatın

içindeki payı yüzde 3 olarak

milyar 408 milyon dolar olarak

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Şubat

imalat sanayi ürünleri ihracatı

yüzde 2,4 artış sağladığı ve 36

2 milyar 241 milyon doları bul-

kaydedildi.

gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Şubat ayında imalat sanayi

Ocak-Şubat döneminde dış ti-

payı yüzde 79,6 olarak belirle-

7 milyar 824 milyon dolardan, 7

lerinin imalat sanayi ürünleri

İhracatın ithalatı karşılama oranı

olarak açıklandı. Ocak-Şubat

yüzde 78,0 iken, 2021 yılının

ayında Çin’den yapılan ithalat
du. Rusya, 1 milyar 706 milyon
dolarlık ithalat rakamıyla ikinci
olurken, bu ülkeleri sırasıyla

1 milyar 701 milyon dolar ile

Almanya, 931 milyon dolar ile

İtalya, 850 milyon dolar ile ABD
izledi. İlk beş ülkeden yapılan
ithalat, toplam ithalatın yüzde
38,5’ini oluşturdu.

ürünlerinin toplam ithalattaki

caret açığı yüzde 10,0 azalarak

nirken; yüksek teknoloji ürün-

milyar 43 milyon dolara geriledi.

ithalatı içindeki payı yüzde 12,5

2020 Ocak-Şubat döneminde

döneminde imalat sanayi ürün-

lerinin toplam ithalattaki payı

aynı döneminde yüzde 80,7’ye
yükseldi.
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İnşaat sektörü güven endeksi düştü

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken, inşaat sektöründe düştü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
sektörel güven endekslerini
açıkladı. Buna göre, hizmet ve
perakende ticaret sektörlerinde
güven endeksi yükselirken; inşaat sektöründe düştü. Mevsim
etkilerinden arındırılmış güven
endeksi Mart ayında Şubat
ayına göre; hizmet sektöründe
yüzde 5,1 ve perakende ticaret
sektöründe yüzde 0,2 artarken,
inşaat sektöründe yüzde 4,0
azaldı.

Hizmet sektörü güven
endeksi 105,5 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış
hizmet sektörü güven endeksi
Şubat ayında 100,4 iken, Mart
ayında yüzde 5,1 oranında ar-
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Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Mart 2021

tarak 105,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya
göre, son üç aylık dönemde iş
durumu alt endeksi yüzde 1,2
artarak 103,0 oldu. Son üç aylık
dönemde hizmetlere olan talep
alt endeksi yüzde 3,9 artarak
101,8 değerini aldı. Gelecek üç
aylık dönemde hizmetlere olan
talep beklentisi alt endeksi ise
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yüzde 10,1 artarak 111,7 oldu.

Perakende ticaret
sektörü güven endeksi
Mevsim etkilerinden arındırılmış
perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında yüzde 0,2 oranında artarak 109,2
değerini aldı. Perakende ticaret
sektöründe bir önceki aya göre,

son üç aylık dönemde iş hacmi
satışlar alt endeksi yüzde 4,0
azalarak 117,3 oldu. Mevcut
mal stok seviyesi alt endeksi
yüzde 1,6 artarak 94,1 değerini
aldı. Gelecek üç aylık dönemde
iş hacmi-satışlar beklentisi alt
endeksi ise yüzde 3,8 artarak
116,2 oldu.

İnşaat sektörü güven
endeksi, bir önceki aya
göre yüzde 4 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83,1 iken,
Mart ayında yüzde 4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.
İnşaat sektöründe bir önceki
aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi
yüzde 0,8 azalarak 76,3 oldu.
Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt
endeksi ise yüzde 6,8 azalarak
83,2 değerini aldı.
İnşaat sektöründe Mart ayında girişimlerin yüzde 51,5’i
faaliyetleri kısıtlayan herhangi
bir faktörün olmadığını, yüzde
48,5’i ise faaliyetlerini kısıtlayan
en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe
faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları” Şubat ayında yüzde 26,3
iken Mart ayında yüzde 24,5,
“talep yetersizliği” Şubat ayında yüzde 25,7 iken Mart ayında
yüzde 23,2 ve “diğer faktörler”
Şubat ayında yüzde 27,2 iken
Mart ayında yüzde 24,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri,
alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2021

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven ve eğilim endeksleri, Mart 2021

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven ve eğilim endeksleri,
Mart 2021

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven ve eğilim endeksleri, Mart 2021
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Bakan Varank:
‘AB ile ilişkileri güçlendirmenin elzem
olduğu bilincindeyiz’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam
üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun
bilincindeyiz.” dedi ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında bugüne kadar
toplam 87 projeye, 800 milyon avroluk destek sağlandığını bildirdi
Bakan Varank, Sheraton Otel’de
gerçekleştirilen “Rekabetçi
Sektörler Programı Tanıtım
Toplantısı”nda konuştu. Yeni
tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınının oluşturduğu
etkilere değinerek konuşan Bakan, AB ile ilişkileri güçlendirmenin ve tam üyelik yolundaki
çalışmalara odaklanmanın her
zamankinden daha elzem olduğunu bildirdi. Bakan Varank,
“Ekonomik, siyasi ve sosyal
alanlardaki iş birliği faaliyetlerimizi, uyum düzenlemelerimizi
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hız kesmeden sürdürüyoruz.”
diye konuştu.
Bu programlar kapsamında
sağlanan desteklerin Bakanlığın genel teşvik ve destek
sisteminin önemli bir ayağını
oluşturduğunu belirten Bakan
Varank, bugüne kadar IPA kapsamında 800 milyon avro destek sağladıklarına vurgu yaptı.
Rekabetçi Sektörler Programı’nın 2014-2020 yıllarını
kapsayan 2’nci dönemini ise
“Rekabetçilik ve Yenilikçilik”
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temasıyla hayata geçirdiklerine değinen Bakan Varank, şu
ifadelere yer verdi:
“Bugüne kadar yaklaşık 250
milyon avro bütçeli 41 projeyi
destekledik. Bunlar arasında,
yerli COVID-19 aşı ve ilaçlarının
geliştirilmesinden otonom araçlara, dijital oyun sektöründen,
yosundan yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden dijital dönüşüme kadar çok çeşitli
projeler yer alıyor.”
Bakan Varank, 2020 yılında İs-

tanbul’da başlatılan 10 milyon
avro bütçeli Yetkinlik Merkezi
projesi ile KOBİ’ler için akıllı
imalat uygulamaları ve süreç
geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini hatırlatarak, “Kurulacak
merkez, KOBİ’lerin Ar-Ge ve
inovasyon kabiliyetlerini geliştirmelerinin yanında ihracat potansiyellerinin artırılmasına katkı
sağlayacak.” diye konuştu.

BAKAN VARANK: “1
TRILYON AVROLUK
KAYNAK HAREKETE
GEÇECEK”
Varank, 2021-2027 döneminde AB’den sağlanacak Katılım
Öncesi Fonlar ve AB programlarına ulusal katılım noktasında
tüm paydaşlarla istişare halinde
olduklarını söyledi.
Varank, yaklaşık 1 trilyon avroluk bir kaynağı harekete geçirecek bu programın, yeşil ve
dijital dönüşüm için gereken
yatırımlara kaynak ve bütçe garantisi sağlayacağına dikkati
çekerek, “COVID-19 süreciyle
birlikte, ekonomik daralmanın
etkilerini bertaraf etmek ve AB
sanayisini yeniden canlandırmak için bu projelere hız verildiğini görebiliyoruz. YatırımAB
programı dışında, 2021-2027
döneminde Tek Pazar, Ufuk
Avrupa ve Dijital Avrupa programları da hayata geçirilecek.
Yaşanan bu gelişmeler, AB
ile ticari finansal ve siyasi ilişki içerisinde olan tüm ülkeleri

TAMAMLAYICILIK VE SINERJI SAĞLAMAYI HEDEFLIYORUZ
AVRUPA BIRLIĞI TÜRKIYE DELEGASYONU BÜYÜKELÇISI NIKOLAUS MEYERLANDRUT, TÜRKIYE ILE AB’NIN SANAYI VE TEKNOLOJI ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ
IŞ BIRLIĞINE HAKKINDA, “AB TARAFINDAN FINANSE EDILEN REKABET,
YENILIK, İSTIHDAM VE EĞITIM EYLEMLERI ARASINDA TAMAMLAYICILIK VE
SINERJI SAĞLAMAYI HEDEFLIYORUZ.” DEĞERLENDIRMESINI YAPTI.
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etkisi altına alıyor. Oluşturulan
bu finansman mekanizmalarına
ülkemizin de erişebiliyor olması
oldukça önemli.” şeklinde konuştu.

ÜLKEMIZIN GELECEĞINI
AVRUPA’DA GÖRÜYORUZ
AB üyelik sürecine sadece
şartlar gereği ya da ekonomik
çıkar bakımından yaklaşma-

dıklarının altını çizen Bakan
Varank, “AB’nin insan hakları,
hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti ve serbest ticarete dayalı
değer yargıları bizim medeniyet
anlayışımızla örtüştüğü için AB
ile ortaklık kurmak istiyoruz.”
dedi. Varank, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:
“Cumhurbaşkanımızın sıklıkla
ifade ettiği üzere, biz ülkemizin

geleceğini Avrupa’da görüyoruz. Avrupa’nın geleceğinin de
Türkiye’ye bağlı olduğuna inanıyor, Türkiye’nin üyelik sürecini
AB açısından bir sınav olarak
görüyoruz. Savunulan temel ilkelerin ne kadar özümsendiği,
özellikle çok kültürlülük iddiasının ne kadar samimi olduğu,
AB’nin önümüzdeki dönemde
ortaya koyacağı yaklaşımla ortaya çıkacak.”

KOBİ’LER IÇIN 1 MILYAR AVRO SERMAYE FINANSMANI
SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI VARANK, IPA 1 DÖNEMINDE DESTEKLENEN PROJELERDEN
YAKLAŞIK BIN 500 KOBİ’NIN FAYDALANDIĞINI DUYURDU. 300’E YAKIN YENI IŞLETMENIN TÜRK
EKONOMISINE KAZANDIRILDIĞININ ALTINI ÇIZEN VARANK, KOBİ’LER IÇIN 1 MILYAR AVROLUK
SERMAYE FINANSMANI IMKANI OLUŞTURDUKLARINI BILDIRDI.
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İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YÜKSELDİ

İnşaat maliyet endeksi 2021 yılı Ocak ayında artış kaydetti
İnşaat maliyet endeksi, 2021
yılı Ocak ayında bir önceki aya
göre yüzde 7,44 bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 27,82
arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,22, işçilik
endeksi yüzde 17,69 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına
göre malzeme endeksi yüzde
32,17, işçilik endeksi yüzde
19,45 arttı.
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İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Ocak 2021

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Ocak 2021

Bina inşaatı maliyet
endeksi yıllık yüzde 28,36,
aylık yüzde 7,78 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi,
bir önceki aya göre yüzde
7,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,36 oranda arttı. Bir önceki aya göre
malzeme endeksinde yüzde
3,32, işçilik endeksinde ise
yüzde 18,35 artış kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi
yüzde 33,02, işçilik endeksi
de yüzde 19,70 oranda arttı.
Bina dışı yapılar için
inşaat maliyet endeksi
yıllık yüzde 26,00, aylık
yüzde 6,30 arttı
TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, bina dışı yapılar
için inşaat maliyet endeksi,
bir önceki aya göre yüzde
6,30 oranda artarken, bir
önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 26,00 arttı. Bir önceki
aya göre malzeme endeksi
yüzde 2,90, işçilik endeksi
yüzde 15,29 arttı. Ayrıca bir
önceki yılın aynı ayına göre
malzeme endeksi yüzde
29,46, işçilik endeksi yüzde
18,51 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Ocak 2021

İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları (%), Ocak 2021

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları (%), Ocak 2021
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Ekonomik Güven Endeksi Mart Ayında
3,3 Puan Arttı
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 95,8 iken, Mart ayında
yüzde 3,3 oranında artarak 98,9 değerine yükseldi

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, ekonomik güven
endeksi Mart ayında yüzde 3,3
artış kaydederek 98,9’a yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki bu artışın, tüketici, reel
kesim (imalat sanayi), hizmet
ve perakende ticaret sektörü
güven endekslerindeki artış-

lardan kaynaklandığı bildirildi.
Tüketici güven endeksi bir
önceki aya göre Mart ayında
yüzde 2,5 oranında artarak 86,7
değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 110,2
değerini, hizmet sektörü güven

Grafik 1: Ekonomik güven endeksi, Mart 2021
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endeksi yüzde 5,1 oranında
artarak 105,5 değerini, perakende sektörü güven endeksi
yüzde 0,2 oranında artarak
109,2 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde
4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları,
Mart 2021

GÜNDEM HABER

Toplam Ciro Yıllık Yüzde 30,2 Arttı
Toplam ciro yıllık değişim oranı (%), Ocak 2021

Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan verilere
göre, ciro endeksinde
geçtiğimiz Ocak ayında yıllık
yüzde 30,2 artış kaydedildi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro
endeksi (2015=100), 2021 yılı
Ocak ayında yıllık yüzde 30,2
oranında arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak
ayında yıllık sanayi sektörü ciro
endeksi yüzde 40,5, inşaat ciro
endeksi yüzde 3,7, ticaret ciro
endeksi yüzde 33,2, hizmet ciro
endeksi yüzde 8,2 arttı.

Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (%), Ocak 2021

Toplam ciro aylık değişim oranı (%), Ocak 2021

Toplam ciroda aylık
yüzde 2,1 artış
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro
endeksi (2015=100), 2021 yılı
Ocak ayında aylık yüzde 2,1
arttı.

Ciro endeksleri aylık değişim oranları (%), Ocak 2021

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak
ayında aylık sanayi sektörü ciro
endeksi yüzde 1,7, inşaat ciro
endeksi yüzde 8,6, ticaret ciro
endeksi yüzde 2,4 artarken,
hizmet ciro endeksi yüzde 0,2
azaldı.

[ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2021

89

GÜNDEM HABER

KOLAY İHRACAT PLATFORMU 2.0
LANSMAN TOPLANTISI YAPILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde
gerçekleştirilen Kolay İhracat Platformu 2.0 Lansman Toplantısında önemli açıklamalarda
bulundu. Pekcan, “Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel
müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak
ulaştırıyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen Kolay İhracat Platformu 2.0
Lansman Toplantısı’ndan seslenen Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan, “Bugünden itibaren Kolay İhracat
Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine
ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz.” diye
konuştu. Pekcan, ekonomideki istikrarın devam
etmesine ve rekabetin sürüdürülebilmesi için
inovasyon temelli büyümeye yönelik yatırımların
gerçekleştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
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Türkiye’nin ihracat vizyonuna katkı sağlamak
amacıyla girişimcilerin hizmetine sunulan en
önemli araçlardan olan Kolay İhracat Platformu’nun yenilenen yapısından bahseden Pekcan,
“Çağın koşulları gereği kaçınılmaz hâle gelen
dijital dönüşüm kavramının ekonomik ve toplumsal yaşamımızı nasıl etkilediğini ve iş yapma
biçimlerimizi nasıl kökünden değiştirdiğini hepimiz görüyor ve yaşıyoruz. Ekonomilerin rekabetçi
kalabilmeleri için inovasyon temelli büyümeye
yatırım yapmaları gerektiğini biliyoruz. Bakanlık olarak ülkemizin makro ekonomik istikrarına
olumlu etkileri olan ihracatın artırılmasına yaptığı
katkıların bilinciyle teknolojinin ve dijital dünyanın
tüm imkanlarını kullanıyoruz.” şeklinde konuştu.

VERIYI DOĞRU KULLANAN
KAZANIYOR
Türkiye’de, ihracat yapısının dijitalleşme ekseninde gelişmesine büyük önem ve hassasiyet
gösterildiğini bildiren Pekcan, bu gelişme alanlarından birisinin de veriyi doğru biçimde kullanmak
olduğunun altını çizdi.
“İçinde bulunduğumuz dijital çağda, veriyi doğru
şekilde kullanabilenler öne geçiyor.” diye konuşan Pekcan, sözlerine şöyle devam etti:
“Veriyi kullanırken hem en güncel analiz yöntemlerinden yararlanarak doğru kararları alabilmek
hem de verinin ortaya koyduğu bilgiyi kullanıcı
dostu bir şekilde tüm girişimcilerimizin hizmetine
sunabilmek oldukça önem arz ediyor. Biz de
Bakanlık olarak bu doğrultuda çalışmalarımıza
devam ediyor, ticaret erbabı vatandaşlarımız
için dijitalleşme ve otomasyon adına hayata
geçirmiş olduğumuz projelerin her biriyle ayrı
ayrı gurur duyuyoruz. Kolay İhracat Platformu,
tam da bu amaçla devreye aldığımız; kapsamı,
niteliği, hedef kitle ve etki alanı, ayrıca içinde
barındırdığı teknoloji itibarıyla en heyecan verici
projelerimizin başında yer alıyor. Kolay İhracat
Platformu, ihracat hedefi olan KOBİ’lerimizin,
kooperatiflerimizin ve girişimcilerimizin ihtiyaç
duydukları her bilgiye tek bir platformdan, en
güncel haliyle ulaşmalarını sağlıyor. Bu dijital
çağın bize sağladığı büyük çaplı verileri makine

öğrenmesi algoritmalarıyla işleyerek, ülkemizin
ihracat vizyonuna önemli bir katkı sunuyor.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı ekonomi
reformlarına değinen Ticaret Bakanı Pekcan,
Kolay İhracat Platformu’nun ülke ihracatının tabana yayılmasını tesis edeceğini ve ülkenin yatırımlar, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki
büyümesine ivme kazandıracağına inandığını
sözlerine ekledi.

PEKCAN: DANIŞMANLIK HIZMETININ
KAPSAMINI EN ÜST DÜZEYE
ÇIKARDIK
Kolay İhracat Platformu’nun, Dünya Ekonomik Forumunun ticaret raporunda, yapay zeka alanında
en iyi uygulamalardan birisi olarak gösterildiğini
ve küresel anlamda kamu eliyle kaynaklı en gelişmiş ihracat destek platformu olarak nitelendirildiğini ifade ederek, “Bu çerçevede Bakanlık
olarak standartları oldukça yükseğe taşıdığımızı
ve bu alanda dünya çapında bir ilki gerçekleştirdiğimizin altını çizmek isterim.” diye konuştu.

GENIŞ EĞITIM MODÜLÜ
“Yeni eklediğimiz modüllerle birlikte Kolay İhracat Platformunun sunmuş olduğu danışmanlık
hizmetinin kapsamını ve değerini en üst düzeye
çıkarmış bulunuyoruz.” şeklinde konuşan Pekcan,
Kolay İhracat Platformu 2.0 ile içerik bakımından
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içerik ve yapıdaki birçok veri, ihracatçımıza bütüncül bir danışmanlık hizmeti veriyor. Platforma
eklediğimiz en kapsamlı modüllerden bir diğeri
ise, makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak
ihracatçılarımızın mevcut ürünlerine özel alternatif ürün önerileri yapan ‘Alternatif Ürün Öneri
Robotumuz’.”

adeta yep yeni bir platform ortaya çıkardıklarını
ifade etti ve şu bilgileri kaydetti:
“Modüllerimizin başında makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak hedef pazar tavsiyesi
sunmanın yanı sıra, ürün çeşitlendirmesi için
de öneriler sunan alternatif bir ürün robotu geliyor. İhracatçılarımıza sadece pazar tavsiyesi
vermekle kalmıyor; doğrudan iletişim kurabilecekleri 18 milyon alıcı bilgilerini de kendilerine
sunuyoruz. Ayrıca, çok geniş bir eğitim modülü
hazırladık. Burada farklı ihracat olgunluğuna
sahip firmalarımız için 100’ün üzerinde eğitim
videosu bulunuyor. İhracata dair hiçbir bilgisi
bulunmayan bireylerin dahi ihracat yapmasını
sağlayacak olan adım adım ihracat rehberimiz
ile firmalarımızın yabancı dil engelini de aşmalarına yardımcı olmak ve yazışma usullerinde
profesyonellik kazanmalarını sağlamak üzere
İngilizce yazışma şablonları yer alıyor.”

PLATFORM, 16 FARKLI VERI
TABANININDAN BESLENIYOR
Kolay İhracat Platformu’nun güncel kalmasının
öneminden bahseden Ticaret Bakanı Pekcan,
mevcut entegrasyonlara yenilerini ekleyerek 16
farklı veri tabanından beslenen bir altyapı ortaya
koyduklarını duyurdu ve sözlerine şunları ekledi:
“Platformumuzda bir araya getirdiğimiz farklı
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“Birliktelik kuralları analizi” yöntemi ile firmaların
cirolarının önemli miktarda arttığına dikkat çeken
Bakan Pekcan, bu yöntemi, ürün çeşitlendirmesi
yaparken ihracatçılara destek olmak amacıyla
kullandıklarını bildirdi ve “Sahip olduğumuz firma
bazlı milyonlarca satır veriyi işleyerek, firmalarımızın birlikte ihraç ettiği veya edebileceği ve
karşı taraftaki firmaların da birlikte ithal ettiği
ürünleri çözümlüyoruz. Birliktelik kuralları analizi
için dünyada en çok kullanılan algoritmalardan
yararlanarak istatistiksel olarak anlamlı ilişkileri
yakalıyoruz. Bu sayede, bir anlamda ticaretin
şifrelerini beraber çözüyoruz. Kapsamlı analizler neticesinde hangi ürünlerin ticarette birlikte
hareket ettiğini belirliyor, altılı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) göre firmalarımıza ürün
özelinde ‘birlikte ihraç edilebilecek ürünleri’ öneriyoruz.” diye konuştu.

PLATFORM ILE POTANSIYEL
MÜŞTERILERE ÜCRETSIZ VE
ARACISIZ ULAŞMA IMKÂNI
Kolay İhracat Platformu’nu zenginleştirirken firmalarca en çok talep edilen bilgilerden birisinin de
alıcı bilgileri olduğunu kaydeden Bakan Pekcan,
“Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile
firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve
aracısız olarak ulaştırıyoruz.” dedi.
Platformun temel ilkesinin firmaya özel danışmanlık sunmak olduğunu hatırlatan Pekcan, firma
profillemesi yapılarak ihracatçılara kendileri için
en uygun alıcıların sunulduğunu bildirdi. Pekcan, firmaların ve alıcıların özelliklerinin dikkate
alındığının da altını çizerek, “İhracatçıların beyannamelerden gelen verilerini değerlendirerek,

özelinde mail şablonları Türkçe ve İngilizce olarak platformlara eklendi. Bu şablonlar yalnızca
dil engelini kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda
kullanıcıların kurumsal yazışma kurallarını öğrenmeleri bakımından önemli bir fırsat da sunuyor.”

seçtikleri ürün ve ülkedeki alıcı bilgilerini onlara
sunuyoruz. Böylece, ihracat yapma potansiyellerinin en yüksek olduğu firmalarla eşleşme ve
iletişime geçme imkânı sunuyoruz, firmalarımızın
emeklerinin karşılığını alma şansını artırıyoruz.
Platformda, kurumsal kullanılarımızın erişebileceği toplam 18
milyon alıcı bilgisi mevcut.
Söz konusu 18 milyon
firma bilgisi, 190’ın
üzerinde ülke ve 5
bin 400’ün üzerinde altılı GTİP
bazında ürünü
kapsıyor. Platformda yer alan
verilerin geçerliliğini belirli
aralıklarla teyit
eden bir mekanizma kurduk. Bu
sayede, faaliyetini
durdurmuş firmaları düzenli bir şekilde sistemden
temizleyeceğiz.” açıklamasında
bulundu.

YABANCI DIL ENGELINE
ÇÖZÜM GETIRILDI
İhracatın önündeki en önemli zorluluklardan birisinin yabancı dil engeli olduğunu ifade eden
Bakan Pekcan, bu konuya çözüm ürettiklerini
ifade ettiği konuşmasında, “İhracatta yabancı dil
engelini kolaylıkla aşabilsin düşüncesiyle kamu

YURT DIŞINDAKI POTANSIYEL
ALICILAR ILE FIRMALARIN
EŞLEŞMESI SAĞLANIYOR
Yenilenen platformda yer alan ihracat kokpiti
modülünün, firmaların ileriye yönelik yol haritası
çizmelerine olanak sağlayan bir yapıya dönüştüğünü kaydeden Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Platformumuz, firmaya özel danışmanlık ilkesi doğrultusunda, firmalarımızın ihracat
ve devlet desteği bilgileri dikkate alarak
profilleme gerçekleştiriyoruz.
Bu profillemeye
göre firmalarımızı, kendileri
için en uygun
devlet desteklerine yönlendiriyoruz. Kolay
İhracat Platformu
ile ihracatçılarımıza
yalnızca alıcı firma
bilgilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda, yurt
dışındaki potansiyel alıcıların da
firmalarımıza kolaylıkla ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla, AskTurkiye web sitesi platforma
entegre edilerek sekiz farklı dilde hizmet veren
bir yapıya kavuştu. Sağlanan entegrasyon ile
firmalarımız, platformumuzun İhracat Kokpiti
Modülünden profil oluşturduklarında, AskTürkiye üzerinden kendileri için hazırlanan modern
sayfalarda firma ve ürünlerine yönelik tanıtım
yapma imkânına kavuşuyorlar.”
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Şubat ayında düşen konut satışları
Mart ayında yükselişe geçti

Mart ayı konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4
artarak 111 bin 241 olarak gerçekleşti
Geçtiğimiz Şubat ayında, bir

Konut satışı, Mart 2021

önceki yılın aynı ayına göre yüz-

de 31,6 oranında azalan konut

satışları, Mart ayında yükselişe
geçti. Mart ayı verilerine göre,

Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 2,4 artarak 111 bin

241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve
yüzde 19,8 ile en yüksek paya
sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u
11 bin 3 konut satışı ve yüzde

9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636
konut satışı ve yüzde 6 pay ile
İzmir izledi.
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Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile
Ardahan, 16 konut ile Hakkari
ve 52 konut ile Tunceli oldu.

İPOTEKLI KONUT
SATIŞLARI YÜZDE 49,7
AZALDI
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Türkiye genelinde Mart ayında
ipotekli konut satışları bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 49,7
azalış göstererek 21 bin 815
oldu. Toplam konut satışları
içinde ipotekli satışların payı
yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.
İpotekli satışlarda İstanbul 4

bin 643 konut satışı ve yüzde
21,3 pay ile ilk sırada yer aldı.
İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Konut satış sayısı, Mart 2021

89 BIN 426 KONUT EL
DEĞIŞTIRDI
Diğer konut satışları bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 36,9
artarak 89 bin 426 olarak kaydedildi. Diğer konut satışlarında
İstanbul 17 bin 364 konut satışı
ve yüzde 19,4 pay ile ilk sıraya
yerleşirken, İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer
satışların payı yüzde 78,9 oldu.
Ankara 8 bin 224 diğer konut
satışı ile ikinci sırada yer aldı.
Ankara’yı 5 bin 158 konut satışı
ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut
ile Ardahan oldu.

İLK DEFA SATILAN
KONUT SAYISI 33
BIN 365 OLARAK
AÇIKLANDI
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mart ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 33 bin 365 oldu.
Toplam konut satışları içinde ilk
satışın payı yüzde 30,0 oldu. İlk
satışlarda İstanbul 6 bin 317
konut satışı ve yüzde 18,9 ile
en yüksek paya sahip olurken,
İstanbul’u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut
satışı ile İzmir izledi.

Satış şekline göre konut satışı, Mart 2021

Satış durumuna göre konut satışı, Mart 2021

Satış şekline göre konut satışı, Mart 2020-2021
Satış durumuna göre konut satışı, Mart 2020-2021

İKINCI EL KONUT
SATIŞLARINDA YÜZDE
4 ARTIŞ
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Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
4,4 artış göstererek 77 bin 876
oldu. İkinci el konut satışlarında
da İstanbul 15 bin 690 konut
satışı ve yüzde 20,1 pay ile ilk
sırada yer aldı. İstanbul’daki
toplam konut satışları içinde
ikinci el satışların payı yüzde
71,3 oldu. Ankara 8 bin 905 konut satışı ile ikinci sırada yer
alırken, Ankara’yı 4 bin 800
konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satış sayısı, Mart 2021

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Mart 2021

KONUT SATIŞLARI
OCAK-MART
DÖNEMINDE YÜZDE
22,9 AZALDI
Ocak-Mart döneminde konut
satışları bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 22,9
azalışla 263 bin 50 olarak gerçekleşirken; ipotekli konut satışı
yüzde 63,5 azalışla 47 bin 216,
diğer satış türleri ise yüzde 1,9
artışla 215 bin 843 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar
yüzde 25,2 azalışla 80 bin 370,
ikinci el konut satışları ise yüzde
21,8 azalışla 182 bin 680 olarak
gerçekleşti.

YABANCILARA YAPILAN
KONUT SATIŞI YÜZDE
39,9 ARTTI
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 39,9 artarak 4 bin
248 oldu. Yabancılara yapılan
konut satışlarında, Mart ayında
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ilk sırayı 2 bin 119 konut satı-

şı ile İstanbul aldı. İstanbul’u
sırasıyla 889 konut satışı ile
Antalya, 252 konut satışı ile

Ankara, 184 konut satışı ile

Mersin ve 129 konut satışı ile
Yalova izledi.

Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise

bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 9,7 azalarak 9 bin
887 oldu.
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ÜLKE UYRUKLARINA
GÖRE EN ÇOK İRAN
VATANDAŞLARINA
SATIŞ YAPILDI
Mart ayında İran vatandaşları
Türkiye’den 663 konut satın
aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419
konut ile Rusya Federasyonu,
302 konut ile Afganistan ve 166
konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

TÜRKİYE
ASANSÖR
SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU

Sektörün Birleştirici Gücü
w w w. a s f e d . o r g . t r

AVUKATINIZ CEVAPLIYOR

AV. ERDEM SERDAR VURGUN
Türkiye ASFED Vekili

Kiralayanın hapis hakkı

HAPIS HAKKININ KULLANILMASI
IÇIN GEREK MAHKEMEYE GEREK
ICRA DAIRESINE BAŞVURULMUŞ
OLSUN, HER IKI DURUMDA DA
KARARIN ICRASI IÇIN REHNIN
PARAYA ÇEVRILMESI YOLUYLA
ICRA TAKIBI AÇILIR; HAPIS HAKKI
KULLANILAN EŞYALARIN DEFTERI
TUTULUP BORÇLUYA ÖDEME EMRI
TEBLIĞ EDILIR.

K

ira sözleşmesinde
kiralayanın asıl edimi, eşyanın kullanım
hakkını kiracıya devretmesidir; kiracının asıl edimi
ise kira bedelini ödemesidir.
Kiralayanın ve kiracının birçok
yan edimleri de bulunmaktadır.
Kiralayan, kira bedellerini teminat altına almak için, kira
sözleşmesinin başlangıcında
bir takım tedbirlere başvursa
da bu tedbirler genel olarak yeterli olamamaktadır. Kötü niyetli
veya acze düşen kiracılardan
kira bedellerini tahsil etmekte
zorluklar yaşanmaktadır.
Kanun, kiralayana, belli koşulların varlığı halinde, kiracısının
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malı üzerinde hapis hakkı kullanabilmesini öngörmektedir.
Böylece kiralayan, kira bedellerini teminat altına alabilecektir.
Konuya girmeden önce, hapis
hakkından kısaca bahsetmek
uygun olacaktır:
Hapis hakkı, borçlunun rızasıyla
alacaklının egemenliğinde bulunan, borçluya ait taşınır eşyalar üzerinde kurulan, alacağın
teminatı kabul edilen bir tür rehindir. Alacak ödenmezse veya
yeterli teminat gösterilmezse
hapis hakkı sahibi, alacağını bu
eşyalardan karşılayabilir. Şöyle
ki; rehnin paraya çevrilmesi suretiyle icra takibi yapıp rehinli
malları sattırabilir.

Hapis hakkı, kaynağını Türk Medeni Kanunu’ndan alır. Ancak
Türk Borçlar Kanunu’nda kira
ilişkisi için özel hükümler öngörülmüştür. Türk Borçlar Kanunu’ndaki düzenleme, sadece
taşınmaz kiralarında uygulanır.
Kiralayanın hapis hakkı, kanundan doğmaktadır. Kiralayanın
hapis hakkını kullanabilmesi için
kiracıya ait eşyaların, kiralayan
nezdinde bulunmasına gerek
yoktur. Kiracının kiralananda
bulundurduğu ve kiralananın
döşenmesine veya kiralananın
kullanmasına yarayan eşyalar
üzerinde kiralayan hapis hakkını kullanabilir.
Kiralayan her tür alacağı için
hapis hakkı kullanamaz. Önceki
bir yıllık ve işlemekte olan altı
aylık kira bedeli için hapis hakkı
kullanılabilir.
Taşınmazda bir alt kiracı varsa, alt kiracının kiracıya olan
borcunu aşmamak üzere, alt
kiracının eşyaları hakkında da
hapis hakkı kullanılabilir.
Hapis hakkının amacı alacağın teminatı olduğundan, borç
ödenmez veya yeterli teminat
gösterilmezse, üzerinde hapis
hakkı kullanılan eşyanın satışı
istenileceğinden, haczi kabil
olmayan eşyalar üzerinde hapis
hakkı kullanılamaz.
Kiralanan taşınmazda bulunan
eşyalar, kiracıya ait olmayabilir. Bu eşyalar örneğin çalınmış
veya kaybolmuş eşyalar ola-

bilir. Sahibinin rızası dışında
elinden çıkan bu tür eşyalarda
da kiralayanın hapis hakkı bulunmaktadır. Ancak kiralayanın
hapis hakkı, kiralayanın iyi niyetli olması koşuluyla vardır ve
eşyanın sahibinin haklarından
sonra gelir.

HAPIS HAKKI NASIL
KULLANILACAKTIR?
Hapis hakkının kullanımı için
sulh hukuk mahkemesinden
veya icra dairesinden talepte
bulunmak gerekmektedir. Talepte, alacağın varlığı ile kiralayanın mal kaçırma şüphesi
yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Alacağın varlığını ispat
etmek için, öncelikle ilişkinin
varlığını ispat etmek gerekeceğinden, yazılı olmayan kira

sözleşmelerinde hapis hakkının kullanılması pek mümkün
görülmemektedir.
Mahkemeden istenilen hapis
hakkı kullanım izni, değişik iş
dosyası üzerinden görülür;
bir koruma tedbiri olduğu için
duruşma açılmasına gerek bulunmamaktadır. Mahkemenin
vereceği karar istinaf kanun
yoluna tabidir.
İcra dairesinden istenilen hapis
hakkı kullanımı izni, icra dosyası
üzerinden görülür. Dairenin kararına karşı ilgililer, icra hukuk
mahkemesine şikayet yoluyla
başvurabilir. Böylece dairenin
kabul ya da ret kararı hakkında
icra hukuk mahkemesince bir
değerlendirme yapılabilir.
Hapis hakkının kullanılması için
gerek mahkemeye gerek icra
dairesine başvurulmuş olsun,
her iki durumda da kararın icrası için rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla icra takibi açılır; hapis
hakkı kullanılan eşyaların defteri
tutulup borçluya ödeme emri
tebliğ edilir.
Defteri tutulan eşya, kiralanandan kaçırılırsa alacaklı, on gün
içinde kolluk birimlerine başvurarak, eşyanın kiralanana geri
getirilmesini sağlama hakkına
sahiptir.
Takip kesinleştiğinde haciz safhası dışında taşınırların satımına ilişkin hükümler uygulanarak
taşınırlar satılır ve kiralayanın
alacağı karşılanır.
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GÜNDEM HABER

TOBB kurulan ve kapanan şirket
istatistiklerini açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) 2021 yılı Mart ayında kurulan ve
kapatılan şirket istatistiklerini açıkladı

TOBB tarafından açıklanan verilere göre Mart
2021’de, Mart 2020’ye göre kurulan şirket sayısı
yüzde 31,5 oranda artarken; kurulan kooperatif
sayısı yüzde 4, kurulan gerçek kişi ticari işletme
sayısı ise yüzde 12,9 oranında arttı. Mart 2021’de,
kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre
yüzde 27,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme
sayısında yüzde 39,7 oranında artış olup; kapanan kooperatif sayısında yüzde 27,6 oranında
azalış kaydedildi.

2021 yılı Mart ayında kurulan
şirketlerin sayısında bir önceki aya
göre arttı
Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde
10,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,9 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,8
oranında arttı.
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Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında
yüzde 26,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde

600 oranında artış olup, kapanan gerçek kişi

ticari işletme sayısında yüzde 25,3 oranında
azalma kaydedildi.

Mart 2021’de tüm illerde şirket
kuruluşu gerçekleşti
Mart 2021’de kurulan toplam 11 bin 34 şirket ve
kooperatifin yüzde 85’ini limited şirket, yüzde

13,6’sı nı anonim şirket, yüzde 1,4’ünü ise kooperatif oluşturmakta. Şirket ve kooperatiflerin

yüzde 38,5’i İstanbul, yüzde 10’u Ankara ve yüz-

de 6,1’inin İzmir’de kurulduğu bilgisi hazırlanan
veriler arasında. Aynı zamanda Mart ayında tüm

illerde şirket kuruluşu gerçekleştiği de gelen
bilgiler arasında yer alıyor.

2021 Mart Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

Kurulan*
Tasfiye
Kapanan**

OCAK- MART
Bir Önceki
Bir Önceki
(3 Aylık)
MART ŞUBAT Aya Göre MART
Yılın Aynı
2021
2021
Değişim
2020 Ayına Göre
Değişim
2020 2021
(%)
Değişim (%)
(%)

ŞİRKET
TÜRÜ
Şirket
Kooperatif

10.879
155

9.856
145

10,4
6,9

8.276
149

31,5
4,0

27.908 32.064
395
399

14,9
1,0

Ger.Kişi Tic.İşl.

3.080

2.636

16,8

2.729

12,9

8.432

8.309

-1,5

Şirket
Kooperatif
Şirket
Kooperatif

1.508
29
973
42

1.341
8
769
6

12,5
262,5
26,5
600

1.220
52
763
58

23,6
-44,2
27,5
-27,6

4.477
149
3.705
273

4.620
60
2.694
54

3,2
-59,7
-27,3
-80,2

Ger.Kişi Tic.İşl.

2.021

2.705

-25,3

1.445

39,7

7.487

7.616

1,7

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.
* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi
ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. 2021 yılı Mart ayında 4.605, Ocak-Mart döneminde 5.352 gerçek
kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Mart
et
2021’de şirk
erin
fl
ve kooperati t, bin
ticare
3 bin 692’si
’u
t ve bin 310
808’i imala
u.
ld
ründe kuru
inşaat sektö
ek kişi ticari
Bin 37 gerç
e ticaret
işletmesi is
kusektöründe
.
ruldu

Kurulan şirketlerin sermayelerinin
toplamı, yüzde 279,2 oranında arttı
2021 yılında toplam 32 bin 463 şirket ve kooperatif
kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 27 bin 861 limited
şirket, toplam sermayenin yüzde 42,6’sını, 4 bin 197
anonim şirket ise yüzde 57,4’ünü oluşturdu. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamının, Ocak
ayına göre yüzde 279,2 oranında arttığı kaydedildi.
2021 Mart Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri

OCAK
2021
ŞUBAT
2021
MART
2021
2021
TOPLAM

Sayı

Anonim

Kollektif

Kom.

Limited

Sermaye (TL)

1.372

3

9.954

1.753.991.149

2.895.000

4.116.176.050

Sermaye (TL)

1.329

2

8.525

866.849.302

105.000

3.953.350.525

Sermaye (TL)

1.496

1

9.382

13.998.305.319

10.000

4.278.924.750

Sermaye (TL)

4.197

6

27.861

16.619.145.770 3.010.000

Sayı

Sayı

Sayı

12.348.451.325

Kooperatif
99

Genel Toplam
11.428
5.873.062.199

145

10.001
4.820.304.827

155

11.034
18.277.240.069

399

32.463
28.970.607.095
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İnşaat sektöründe
yeni atılımlar
Mart 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 692’si ticaret, bin
808’i imalat ve bin 310’u inşaat sektöründe kuruldu. Mart
2021’de kurulan gerçek kişi
ticari işletmelerinin; bin 37’si
toptan ve perakende ticaret
motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 828’i inşaat,
358’i gayrimenkul faaliyetleri
sektöründe yer aldığı gelen
bilgiler arasında.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 319’u toptan ve
perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 140’ı inşaat, 123’ü imalat
sektörüne ait.
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 928’i toptan
ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin
onarımı, 315’i inşaat, 218’i ise
imalat sektöründen.

Mart 2021’de kurulan
155 Kooperatifin
64’ü Konut Yapı
Kooperatifi
Mart 2021’de kurulan 155
Kooperatifin 64’ü Konut Yapı
Kooperatifi, 46’sı İşletme Kooperatifi 18’inin ise Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi olarak
kurulduğu gelen bilgiler arasında.
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REKLAM
TEKLİFİ
ALMAK İÇİN...

QR kodu
cep telefonunuzun
kamerasına okutmanız
yeterli.

KÖŞE YAZISI

GÜVEN YURDAKUL
GEN GRUP Sigorta Teknik Departman Müdürü
info@gengrup.com

İŞİMİZ
SORUMLULUKLARIMIZ
ve SİGORTA

D

ünyada, gelişmiş ülkelerde sorumluluk
sigortalarının bilinirliği ülkemize göre
yüksek olduğu bilinmektedir.
Ülkemizde düşük sigortalılık
oranlarının önemli nedenleri
arasında gelir seviyesi, kadercilik anlayışı ve yetersiz bilinç
başta gelmektedir. Gün geçtikçe sigortalılık bilincinin artması
ve tüketicinin sigorta bilincine
erişmesiyle birlikte ülkemizde
sorumluluk sigortalarının sayısı artmaktadır. Araştırmalara
göre, ülkemizde kişi başına
düşen poliçe sayısı 1,2 iken;
dünya ülkelerinden Almanya’da kişi başı 10 adet olduğu
görülmüştür.
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2015 yılında genel sorumluluk
sigortalarında üretilen poliçe
adedi 3 milyon 456 bin 178’dir.
2017 yılında bu rakam, 3 milyon
639 bin 428 adet olarak kayıtlara geçmiştir. 2020 yılında ise 4
milyon 355 bin 192’dir. 2015 yılında yapılan adet ile 2017 yılına
oranla yüzde 5 artmıştır. 2017
yılı rakamları ile 2020 arasında
yüzde 15 oranında artış görülmektedir. 2015 yılından 2020
yılına kadar geçen sürede yaklaşık yüzde 21 artış görülmektedir. İstatistiklerin gösterdiği
gibi gün geçtikçe artan oranlar,
ülkemizdeki sigortalılık bilincinin zamanla artacağına işaret
etmektedir.

Sorumluluk sigortaları konusu
olan “mesleki sorumluluk sigortası”, insanlarla daha fazla
mesai ilişkisinde bulunan ve
görev alanı gereği hizmet verirken zarar vermeye müsait olan
mesleğe ait kişilerin veya tüzel
kişiliklerin, mesleki görevleri
sırasındaki yanlış ya da eksik
işlemleri sonucunda olabilecek
zararlar dolayısıyla ödeyecekleri yasal tazminatlar için teminat
sağlayan bir sigortadır.
Her mesleğin güzel yanları olduğu kadar zor yanları da mevcuttur, fakat bazı meslekler hata
kabul etmeyeceği gibi ve en
ufak bir yanlış uygulama nedeni
ile sorunlar da yaşanabilmektedir. Böyle durumlarda sehven
de olsa dahi 3’üncü şahıslar
zarar görebilir ya da sorun yaşayabilirler. Sorumluluk sigortaları ile bu gibi aksi durumlarda
oluşacak zararlar teminat altına
alınmış olur. Birçok meslek erbabının, mesleğini icra ederken
mesleki sorumluluk sigortalarını olmazsa olmaz olarak kabul
edip, daha meslek hayatlarına
başlarken kendilerini teminat altına almalarını sağlamaları için
bu sigortaların bir çoğu zorunlu
hale getirilmiştir.

Mesleki sorumluluk
sigortaları ve asansör
yetkili servisleri
Asansör yetkili servisleri mesleki sorumluluk sigortası, konut ve
ticari binalarda bulunan asansörlerde meydana gelebilecek
kazalar sonucu asansörün ba-

MESLEKI SORUMLULUK SIGORTASI, INSANLARLA DAHA FAZLA MESAI
ILIŞKISINDE BULUNAN VE GÖREV ALANI GEREĞI HIZMET VERIRKEN ZARAR
VERMEYE MÜSAIT OLAN MESLEĞE AIT KIŞILERIN VEYA TÜZEL KIŞILIKLERIN,
MESLEKI GÖREVLERI SIRASINDAKI YANLIŞ YA DA EKSIK IŞLEMLERI
SONUCUNDA OLABILECEK ZARARLAR DOLAYISIYLA ÖDEYECEKLERI YASAL
TAZMINATLAR IÇIN TEMINAT SAĞLAYAN BIR SIGORTADIR.
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kım, onarım hizmetini gerçekleştiren yetkili servise karşı
3’üncü kişiler tarafından ileri
sürülebilecek tazminat taleplerini teminat altına alan sigorta türüdür. 6 Nisan 2019 yılında
yayımlanan resmî gazetede
asansör yetkili servislerinin de
zorunlu olarak 550 bin TL limit
ile mesleki sorumluluk sigortasının yaptırılması zorunlu hale
getirilmiştir.

YAPILACAK OLAN MESLEKI SORUMLULUK SIGORTASI ILE RISKI EN
AZA INDIREREK, OLUŞACAK TAZMINAT TALEPLERINI, POLIÇELERDE
BELIRLENEN LIMITLER DAHILINDE RISKI ORTADAN KALDIRMIŞ VE
KENDIMIZI 3’ÜNCÜ KIŞILERDEN GELECEK TAZMINAT TALEPLERINE
KARŞI KORUMUŞ OLACAĞIZ. MESLEKI SORUMLULUKLAR OLSUN, DIĞER
TÜM BRANŞLAR DA OLSUN SIGORTA BIZIM ZIRHIMIZDIR. ZIRHIMIZI
KUŞANIP IŞIMIZE DEVAM EDELIM.

Bütün bu bilgiler ışığında, her
meslekte olduğu gibi asansör
yetkili servisleri için de risk her
zaman mevcuttur. Yapılacak
olan mesleki sorumluluk sigortası ile riski en aza indirerek,
oluşacak tazminat taleplerini,
poliçelerde belirlenen limitler
dahilinde riski ortadan kaldırmış ve kendimizi 3’üncü kişilerden gelecek tazminat taleplerine karşı korumuş olacağız.
Mesleki sorumluluklar olsun,
diğer tüm branşlar da olsun sigorta bizim zırhımızdır. Zırhımızı
kuşanıp işimize devam edelim.
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TÜRKİYE’NİN
ASANSÖR
DERGİSİ
H A B E R

Türkiye’nin Asansör Dergisi

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

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

GÜNDEM HABER

KOBİ’LERE 1 MİLYON DİJİTALLEŞME DESTEĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada KOBİ’lere 1 milyon TL’ye
kadar dijitalleşme desteği sunacaklarını bildirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ’lere 1 milyon
TL’ye kadar dijitalleşme desteği
vereceklerini duyurdu. Bakan
Varank, KOSGEB’in “İmalat
Sanayinde Dijitalleşme” temasıyla 3’üncü çağrıya çıktığını
bildirdiği açıklamasında, dijital
teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan
KOBİ’leri destekleyeceklerini
belirtti ve şu ifadeyi kullandı:
“Dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem
oluşturmaya devam edeceğiz.”
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek
Programı’nın “İmalat Sanayinde
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Dijitalleşme” çağrısı üzerinden yazılı açıklama yapan Bakan Varank,
“İmalat sanayisinde dijital dönüşüm,
11’inci Kalkınma Planımız ve 2021
Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programımızın odak alanları arasında yer
alıyor. Biz de dijital teknolojiler ile
verimliliğin artmasını, standartlara
tam uyumlu ve kaliteli ürünlerin üretilmesini ve böylece KOBİ’lerimizin
rekabet gücünü arttırmayı hedeflerimiz arasına koyduk. Bildiğiniz
gibi içinde bulunduğumuz pandemi
süreci, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdi. Bu dönemde birçok
yeni kavram hayatımıza girdi. İmalat
sektörü olarak baktığımızda salgın
ile birlikte dijitalleşmenin tetiklendiğini görüyoruz. KOBİ‘lerimiz iş
süreçlerine dijitalleşmeyi entegre
etmeye başladı. İmalat sanayimiz,
artık dijital dönüşümün ne kadar
önemli olduğunu daha iyi kavradı.”

DESTEKLENECEK PROJELERİN KAPSAMI

 Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı,
 İmalat sanayinde nesnelerin interneti,
 İmalat sanayinde endüstriyel robot teknolojileri,
 İmalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri,
 Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem
ve bileşenleri,
 İmalat sanayinde siber güvenlik,
 İmalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri
 İmalat sanayinde sanal gerçeklik/artırılmış gerçeklik.

BAŞVURU İÇİN SON
TARİH 17 MAYIS
“İmalat Sanayinde Dijitalleşme”
temayla ilk çağrıya 2019 yılında
çıktıklarını anımsatan Bakan, şu
ifadelere yer verdi:
“İlk ikisinde olduğu gibi bu yeni
çağrımızda da KOBİ’lerimize 300
bin liraya kadar geri ödemesiz, 700
bin lira kadar geri ödemeli olmak
üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Böylece yerli
ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi
KOBİ’lerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Başvuruları, 17 Mayıs’a
kadar alacağız. KOBİ’lerimiz çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabilir.
Çağrı sonuçlarını da Temmuz ayında açıklamayı planlıyoruz.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bahar Akın GÖDEK
Kimya Yüksek Mühendisi B Sınıfı İş Güvenliği
Uzmanı Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
4mevsim@dortmevsimosgb.com

YAPI İŞLERİNDE
COVID 19 PANDEMİSİ

Ç

ok kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni
tip koronavirüs hastalığı
(COVID-19) pandemisi
sürecinden, her kesimden insan ve işletme etkilenmiş durumdadır… Yürürlüğe giren
yeni uygulamalar ile insanların
ve işletmelerin yaşam şekilleri
değişime uğramıştır ve uğramaya da devam edeceği düşünülmektedir. Toplumu sağlık,
sosyal ve ekonomik olarak derinden etkileyen geçmiş pandemiler, salgın riskinin gerçekçi
biçimde değerlendirilmesi ve
salgına etkin bir şekilde müdahale edilmesinin yanı sıra olayın
ciddiyetinin toplum tarafından
doğru algılanması ve verilecek toplumsal yanıt bakımın-
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dan da son derece önemlidir.
COVID-19 pandemisi kapsamında, ülkemizde bir çok iş
sektöründe evden çalışma
şekli hayata geçirilmiştir. Tüm
işletme ve sektörler gibi yapı
işleri de COVID-19 salgınından
hem süreç açısından hem de
ekonomik açıdan etkilenmiştir.
Buna istinaden yapı işleri, dinamik çalışma yapısı gereği evden çalışma şekline müsait bir
sektör değildir. Bu durum göz
önünde bulundurularak, personel istihdamı açısından büyük
bir paya sahip olan yapı işlerinin işleyişi şantiyede COVID-19
tedbirleri alınarak sürdürülmek
durumundadır. Ayrıca yapı işleri sürekli değişen ve yoğun bir
alt işveren çalışması gerektiren

bir sektördür. Bu sirkülasyon ve
yoğunluk göz önünde bulundurularak tedbirler alınmalıdır.
Öncelikle işverenler, çalışanları
etkileyebilecek acil durumları belirlemeli ve buna istinaden de sınırlayıcı tedbirler alınmalıdır. İş yerinde
çalışanlar işveren, işveren vekili,
iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı
gibi konu hakkında yeterli bilgiye
sahip kişiler tarafından bilgilendirilmelidirler. Şantiye çevresine
COVID-19 tedbirleri ve alınması
gerekli olan kurallar asılarak çalışanlara tebliğ edilmelidir. Yatakhane, yemekhane ve dinlenme
tesisi gibi alanlarda, bu alanların
kullanım amacına uygun tedbirler
alınarak temas riski en aza indirilmeli, sosyal mesafe kurallarına
göre kullanım ortamları oluşturulmalıdır. Yatakhane, yemekhane
ve dinlenme alanlarında yeterli
havalandırma sağlanmalı, doğal
havalandırma sağlanamıyorsa
hava temizleme cihazları kullanılmalıdır. Yemekhanelerde, kullanım
kapasitesi belirlenerek iş planları

ŞANTIYE ÇEVRESINE COVID-19
TEDBIRLERI VE ALINMASI GEREKLI
OLAN KURALLAR ASILARAK
ÇALIŞANLARA TEBLIĞ EDILMELIDIR.
YATAKHANE, YEMEKHANE VE
DINLENME TESISI GIBI ALANLARDA,
BU ALANLARIN KULLANIM
AMACINA UYGUN TEDBIRLER
ALINARAK TEMAS RISKI EN AZA
INDIRILMELI, SOSYAL MESAFE
KURALLARINA GÖRE KULLANIM
ORTAMLARI OLUŞTURULMALIDIR.
YATAKHANE, YEMEKHANE VE
DINLENME ALANLARINDA YETERLI
HAVALANDIRMA SAĞLANMALI,
DOĞAL HAVALANDIRMA
SAĞLANAMIYORSA HAVA TEMIZLEME
CIHAZLARI KULLANILMALIDIR.
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aksatılmadan dönüşümlü yemek molaları oluşturulmalıdır.
Yemekler çalışanlara kumanya
ile hijyenik ambalajlar içerisinde
uygun kıyafet (eldiven, maske,
bone, önlük) kullanan personel
tarafından dağıtılmalıdır. Şantiyedeki ortak alanlar ve sıkça
temas edilen tüm yüzeylerin
rutin temizliği yapılmalıdır. Bununla birlikte, iş istasyonları,
tezgahlar, kulplar, kapı kolları,
paylaşılan araçlar ve benzeri
ekipmanlarında temizliğine dikkate edilmelidir. Yemekhane
ve yatakhane, ofis ortamları ve
diğer kapalı mekânların düzenli
bir şekilde dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
Çalışanların hem çalışma alanları içinde hem de ortak kullanım alanlarında yeterli ve
uygun miktarda su, sabun ve
alkol bazlı el dezenfektanlarına
erişimi sağlanmalıdır. Tek kullanımlık el havlusu ve temassız
çöp kovalarından yararlanılmalıdır. Sosyal mesafe kurallarına
uyularak kapasite düzenlemesi
yapılmalı, alan açısından yetersiz olduğu durumlarda da ek
alanlar oluşturulmalıdır. Şantiye
alanlarında, ateş ölçüm çizelgesi oluşturularak günlük şantiye girişinde ve şüpheli durumlarda derhal ölçüm alınarak bu
kişiler izole edilmelidir. Şantiye
sahasına dışarıdan ziyaret ve
denetim için gelen iş güvenliği
ekipleri ile kamu denetçilerinin
ateş ölçümleri yapılmadan içeri
alınmamalıdır. Tüm kişisel koruyucuların, kişilerin kendisi-
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İŞVEREN, PANDEMI SÜRECIYLE
ILGILI GÜNCEL GELIŞMELERI,
BUNUNLA ILGILI TEKNOLOJIK
GELIŞMELERI TAKIP ETMELIDIR.
ORTAMDAKI VIRÜSÜ YOK EDEN
CIHAZLAR, KIŞIYI DEZENFEKTE
EDEN KORIDOR CIHAZLAR GIBI
TEKNOLOJIK GELIŞMELERI TAKIP
EDEREK IŞ YERINDE UYGULAMAYA
GEÇIRMEK IŞVERENIN
YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEDIR. İŞVEREN
COVID-19’UN BULAŞMASINI
ENGELLEMEK IÇIN IŞYERINDE
IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI
ÖNLEMLERINI UYGULAMAZ ISE
IŞÇILERIN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA
HAKLARI BULUNMAKTADIR.
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ne özgü kullanımı sağlanmalı,
kesinlikle ortak kullanıma izin
verilmemelidir.
Belirtilen tüm tedbirlere işçilerin ve işverenin uyumu halinde COVID-19’dan korunma
tedbirleri yerine getirilmiş ve
koruma sağlanmış olacaktır.
İşveren de pandemi nedeni ile
işin yürütümü sırasında sosyal
mesafeyi koruyacak, yayılmayı engelleyecek önlemleri
almakla yükümlüdür. İşveren,
pandemi süreciyle ilgili güncel
gelişmeleri, bununla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmelidir.
Ortamdaki virüsü yok eden cihazlar, kişiyi dezenfekte eden
koridor cihazlar gibi teknolojik
gelişmeleri takip ederek iş yerinde uygulamaya geçirmek
işverenin yükümlülüğündedir.
İşveren COVID-19’un bulaşmasını engellemek için işyerinde
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulamaz ise işçilerin
çalışmaktan kaçınma hakları
bulunmaktadır.

KÖŞE YAZISI

KORONA GÜNLERİNDEKİ GÜCÜMÜZ;

MOTİVASYONUMUZ

“

Pazartesi günü diyete
başlıyorum”, “Her gün
spor yapacağım” veya
“Bundan sonra erken
kalkıp, erken yatacağım.” diye
aldığınız kararlar var mı? Peki
bu kararlara ne kadar uyuyorsunuz veya 1-2 gün sonra kararlılığınızda bir esneme oluyor
mu?
Hepimizin kendi kendine verdi-
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ği sözler, bir o kadar da tutamadıkları vardır herhalde… Bu
kendi kendimizle olan disipline
olma çabamız aslında güzel…
Ancak, sürdürülebilirliğindeki
aksamalara baktığımızda bir
sürü içsel nedenlerimiz söz
konusu… Belki bir genelleme
olacak; ancak bu nedenlerin
toplamına MOTİVASYON diyebiliriz.

MOTIVASYON NEDIR?
Kişilerin, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu
ve istekleri ile harekete geçmeleri, uygun davranışlarda bulunmalarıdır. Bu tanımdan yola
çıkarak, bizi harekete geçiren
içimizdeki güdü veya isteklilik
halidir diyebiliriz. Dolayısıyla hedefler belirleyip, planlar
yapmak ve kararlar almak içsel
motivasyon yolculuğumuzda ilk
aşamadır. Ancak bu isteklilik
halinin davranışa dönüşmesi
durumu da ne kadar motivasyona sahip olduğumuzun da
göstergesi haline dönüşüyor.
Yeni tip koronavirüs hastalığı
(COVID-19) vakalarının arttığı, günlük yaşantımızdaki
alışkanlıklarımızı terketmek
zorunda kaldığımız ve “kısıtlama, karantina, maske, vaka
vb.” kelimelerini duyduğumuz
bu zor günlerde motivasyon
da ihtiyacımız olan en önemli
duygu haline geldi. Bir taraftan üretmek, bakım ve montaja devam etmek, yeni müşteri
bağlantıları yapmak, kısaca
çalışmak durumundayız. COVID-19 günleri başladığından
bu tarafa, asansör sektörü çalışanları hız kesmeden, ek önlemlerle çalışmasına devam etti
ve bugünlerdeki kısıtlamalara
rağmen de devam edecek. O
zaman gerek kendimiz, gerek
çalışanlarımız için motivasyon
dediğimiz bu duyguyu daha da
güçlendireceğiz.

MOTIVASYONU
ETKILEYEN FAKTÖRLER

ÇALIŞANLARIN ŞIRKET HEDEFLERI
DOĞRULTUSUNDA BAŞARMA
ISTEĞININ OLUŞTURULMASI,
BU ISTEĞIN SÜREKLILIĞININ
SAĞLANMASI MOTIVASYON
ARTIRICI INSAN KAYNAKLARI
UYGULAMALARIDIR.

Motivasyonu etkileyen iç ve
dış etkenler bulunmaktadır. İç
etkenler kişinin iç dünyası ile
dışsal etkenler ise dış çevreden
gelen etkilerdir.
İç motivasyon, kendi psikolojik
dengemiz ile ortaya çıkan bir
güdülenme halidir. İçimizden
gelen, yapmaktan keyif aldığımız ve içsel tatmin duygusuna
ulaşmak için bizi harekete geçiren güçtür. Etrafımızda tam
da böyle kendisiyle ve hayatla
barışık ilaç gibi gelen insanlar
vardır. İşte zor şartlara veya
olumsuzluklara rağmen, içinde
beslediği bir motivasyon tohumu olan insanlar. Onlar, güneşi
gördüğünde veya lezzetli bir
yemek yediğinde bile hemen
tomurcuk veren çiçekler gibidir. Yani popüler söylemle “güç
içimizde”
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Dış motivasyon, dışarıdan gelen destek veya telkinlerle yakaladığımız bir iyi olma halidir.
Yarışmada ödül kazanmak,
işyerinde performans primi almak gibi durumları dış etkenler
olarak örneklendirebiliriz.

ÇALIŞMA ORTAMINDA
MOTIVASYONUN GÜCÜ
“Sevdiğin işi yaparsan, ömrün
boyunca çalışmazsın.” diyor
Konfüçyüs… Diğer bir yaygın
söylem de “Sevdiğin işi yap,
yaptığın işi sev.”
İş yaşamında insanların yaptıkları işi sevmeleri, zorluklar
karşısında yılmayıp güçlü bir
performans göstermelerinin altında yatan nedenlerden birisi
de sahip oldukları motivasyon
düzeyi olmaktadır.
Çalışanların şirket hedefleri
doğrultusunda başarma isteğinin oluşturulması, bu isteğin
sürekliliğinin sağlanması motivasyon artırıcı insan kaynakları
uygulamalarıdır. Çalışma ortamına, işlerine, ekip arkadaşlarına karşı motivasyonu yüksek
olan çalışanlarda; iyileştirme,
öneride bulunma ve yüksek
performans gibi olumlu sonuçları elde edilmektedir. Ancak
insanların çok çeşitli hedefleri ve her çalışanın motivasyon kaynakları farklıdır. Kimisi
için takdir edilmek motivasyon
sağlarken, kimisi için bu iyi bir
maaştır. Uygun motivasyon
kaynaklarını bulmak ve bu
kaynakları sürdürülebilir kılmak
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ANCAK INSANLARIN ÇOK ÇEŞITLI HEDEFLERI VE HER ÇALIŞANIN MOTIVASYON
KAYNAKLARI FARKLIDIR. KIMISI IÇIN TAKDIR EDILMEK MOTIVASYON SAĞLARKEN,
KIMISI IÇIN BU IYI BIR MAAŞTIR. UYGUN MOTIVASYON KAYNAKLARINI
BULMAK VE BU KAYNAKLARI SÜRDÜRÜLEBILIR KILMAK YÖNETICILERIN VEYA
IŞVERENLERIN GÖREVLERI ARASINDA YER ALIYOR.
yöneticilerin veya işverenlerin
görevleri arasında yer alıyor.
Her insanın motive olma şekli, gücü ve süreci farklıdır. Bu
yüzden yöneticilerin/işverenlerin çalışanlarını iyi tanıması
ve motivasyonel uygulamaların
sürekliliğini sağlaması gerekmektedir.
Motivasyonu yüksek ve mutlu
çalışma ortamı için birkaç öneri;
 Ekiplerinize ulaşılabilir, gerçekçi hedefler belirlemek
 Kişisel gelişimini destekleyici uygulama ve eğitimlere
katılmak
 Mesleki yetkinliğini artırmak,
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yatırım yapmak
 İnisiyatif kullanmasını sağlamak
 Takdir etmek, ödüllendirmek
 Hataların öğretici olmasını
sağlamak
 Karşılaştığı zorluklarda destek olmak
 Önerilerini dikkate almak,
uygulanabilirliğini birlikte
değerlendirmek
 İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK
Sağlıklı, bereketli ve iç/dış motivasyonun yüksek olduğu güzel
günler dileğimizle…

Türkiye ASFED Üyesi Dernekler
 AKASDER [Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği]
 ANASDER [Anadolu Asansörcüler Derneği]
 ADASİAD [Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği]
 AYSKAD [Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği]
 BURSAD [Bursa Asansör Sanayicileri Derneği]
 DENASDER [Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Sat. Der.]
 DOKAS [Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]
 ESASDER [Eskişehir Asansörcüler Derneği]
 GAYSAD [Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]
 GÜNAYSAD [Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği]
 HATASDER [Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]
 KIRASDER [Kırıkkale Asansörcüler Derneği]
 KAYSAD [Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]
 MASDER [Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]
 MERSİN AS.DER. [Mersin Asansör Sanayiciler Derneği]
 OKASDER [Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İş İnsanları Derneği]
 TASİAD [Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği]

ÖZEL DOSYA

İnsanların ömrünü aşı ve temiz su uzattı:

Nedir bu aşı
karşıtlığı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı,
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan,
dergimize özel açıklamalarda bulundu.
İlhan, aşı karşıtlığına yönelik, “Bu
görüşü savunanların uzmanlıklarına,
yetkinliklerine ve yeterliliklerine bakmak
gerekiyor. Açıkçası çok tartışılacak bir
konu değil.” diye konuştu ve Ramazan
ayında da aşılama çalışmalarının devam
ettiğine dikkat çekerek, vatandaşlara
“Aşıyı ihmal etmesinler.” çağrısında
bulundu
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Haber Asansörü’ne özel
açıklamalar yapan İlhan, tüm
dünyada artan koronavirüs
vakalarına ve yaşanan can
kayıplarına rağmen aşı karşıtı
olan vatandaşlara yönelik şu
ifadeleri kullandı:
“Aşıların etkinliği çok açıkça
görünmekte. Bu dünyadaki
insan ömrünün uzamasının geçen yüzyılda keşfedilen aşılar
ve temiz suyun sağlanmasına
borçluyuz. Bugün 10 milyonlarca insan 50 yaştan sonrasını görüyorsa, bunun tamamen
sebebi ilaçlardan da öte temiz
su ve aşılamadır. Bu çok kanıta
dayalı bir bilgi. Şu an için baktığımızda korunmada farklı bir
yol yok. Fiziksel mesafe, maske, hijyen ve temizliğe devam
edilmek zorunda. Aynı zamanda hasta olursak da hastalığı
hafif geçirmek için aşı yapılmalı.

Başka bir seçenek söz konusu
değil. Aşı karşıtlığını savunanların farklı bir yöntemi varsa,
kanıtı varsa tabii ki tüm bilim
dünyası bunu değerlendirir.
Yine bu görüşü savunanların
uzmanlıklarına, yetkinliklerine
ve yeterliliklerine bakmak gerekiyor. Hangi eğitimi almışlar,
hangi konularda çalışmaları
var, tıp alanından mı değil mi
diye bakıp ona göre yorum yapmak gerekiyor. Çok tartışılacak
bir konu değil açıkçası. Vatandaşlarımız, sırası geldiği zaman
aşılarını olsunlar.”

AŞILAMA RAMAZAN’DA
DA DEVAM EDIYOR
Ramazan ayında da aşılama
sürecinin devam ettiğini bildiren İlhan, “Diyanet İşleri Başkanlığı oruçluyken aşı olunabileceğini söyledi. Geç saatlere

kadar aşılamalar devam ediyor.
Aşıyı ihmal etmesinler.” diye
konuştu.

65 YAŞ ÜZERI HER
DÖRT KIŞIDEN
BIRI AŞI OLMADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 65 yaş üzeri vatandaşlar arasında her dört kişiden
birinin aşılanmadığını yönelik
konuşmasını anımsatan İlhan,
“Açıkçası bu çok da beklediğimiz bir durum değildi. Şu an
için de aşıya talep, belki Ramazan ayının etkisiyle daha
az gibi görünüyor ama sırası
gelen vatandaşların bir an önce
aşılanması gerekiyor ki hastalığa yakalanırlarsa daha hafif
geçirebilsinler. Nitekim bunun
kanıtları da var. Ocak-Nisan ayları arasında aşılı oldukları için
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65 yaş üzerinde hastaneye
yatışlar yarı yarıya azalmış
durumda. Sağlık çalışanlarında ise bu durum dörtte bire düşmüş durumda.
Sağlık çalışanları aslında
tüm Türkiye’nin karşılığı.
Çünkü 20 yaşında teknisyenlerimiz, hemşirelerimiz
olarak sağlık çalışanımız da
var, 80 yaşında hocalarımız
da var. Demek ki oranları
dörtte bire düşürdüğüne
göre aşı bu derecede etkili
oluyor.” diye konuştu.
BioNTech aşısı için randevusu oluşturulan, ancak randevuya gitmeyen
vatandaşların aşı israfına
sebep olması üzerine daha
önce yedek liste yapılması
önerisinde bulunan İlhan,
konuyla ilgili olarak Sağlık
Bakanlığının üzerinde çalışma yaptığını söyledi.

FARKLI YAŞ
GRUPLARINDA
AŞININ ETKINLIK
ORANLARI
DEĞIŞIYOR MU?
İlhan, aşılanan farklı yaş
gruplarında farklı etkinlik
oranlarının elde edilip edilmediğiyle ilgili soruya, tüm
gruplarda bir azalmanın
söz konusu olduğu yanıtını
verdi ve ekledi:
“İleri yaş grubunda daha
farklı hastalıklar veya yan-
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daş hastalıklar olduğu için
hastalığa yakalanmaları
durumunda daha ağır geçirmeleri söz konusu olabiliyor. Etkinlik farkının olmadığını söyleyebiliriz, ama ileri
yaş grubunda hastalıklara
bağlı olarak koronavirüs
hastalığını daha ağır geçirebiliyorlar.”

İNAKTIF VE
mRNA AŞILARIN
UYGULAMA
YÖNTEMLERI
Çinli Sinovac ile Alman BioNTech aşılarının üretilme
yöntemleri sebebiyle doğan farklılıklarını sorduğumuz İlhan, mRNA ve inaktif
aşılara yönelik uygulama
açısından bir farkın söz
konusu olmadığını bildirdi.
İlhan, “Her ikisini de iki doz
yapıyoruz ve her ikisinin de
koruyuculuğunun en az altı
ay olduğuyla ilgili bilgiler
mevcut. Süreç yeni başladı.
Dünyada ilk aşılama Ekim
ayında başladı. Ekim’den
bu yana ilk altı ay yeni bitti. Dokuz ay mı koruyacak
yoksa 12 ay mı koruyacak
göreceğiz. Bekleyip takip
edip görmek gerekiyor.
Ancak şu var; her ikisi için
de etkinlik yönünden baktığımızda bir fark söz konusu
değil. Vatandaşlar hangisini
istiyorlarsa onu yaptırabilirler. Yeter ki aşıyı olsunlar.”
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