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Değerli meslektaşlarım ve sektör paydaşlarımız,
Hem ülkemiz hem de sektörümüz 

ekonomisi açısından zor bir yılı geride 
bırakıp, beklentilerin yüksek olduğu 
2020 yılına adım attık. Durgun geçen 
2019 yılının ardından gelen bu yeni 
yıldan hepimiz umutluyuz. Son aylarda 
alınan kararların ve ekonomik göster-
gelerde görülen iyileşmelerin piyasalara 
yansıyacağı beklentisi içindeyiz. Beklen-
ti ve umutların gerçeğe dönüşmesi için 
bizim de daha çok çalışmamız ve doğru 
stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. 

Asansör Sanayicileri Federasyonu 
(ASFED) olarak kurulduğumuz günden 
bu yana yerli asansör sektörünün bü-
yümesi ve dünya standartlarında layık 
olduğu yere ulaşması için mücadele 
veriyoruz. Bunu sağlamanın en önemli 
yolunun da eğitimden geçtiğine inanıyo-
ruz. Bu amaçla 2017 yılından bu yana 
sürdürdüğümüz mesleki eğitim çalış-
malarımızı, bu yıl da sürdürmeye devam 
edeceğiz. 2019 sonu itibari ile Fede-
rasyonumuzun -sektör firmalarından 
destek alarak- kurduğu iki okulumuz 
faaliyete geçerek eğitimlere başladı. An-
kara’da ve Eskişehir’de kurulan ASFED 
Asansör Akademilerinin ardından 2020 
yılı içinde iki okulu daha tamamlayarak 
asansör okullarımızın sayısını dörde çı-
kartmayı hedefliyoruz. KAYSAD derne-
ğimizin organizasyonuyla Kayseri’de bir 
kaç ay içerisinde açılacak olan üçüncü 
asansör akademimizin ardından yine 
Federasyona bağlı derneklerimizden 
GAYSAD organizasyonunda dördüncü 
okulumuzu da Gaziantep’te açacağız. 
Diğer iki akademimiz gibi, Kayseri ve 
Gaziantep’te açacağımız okullar da son 
teknolojilerle donatılmış atölyelerde eği-
tim verecekler.

Yerli asansör sanayi, iç piyasanın 
daralmasıyla birlikte 2019 yılının sade-
ce ilk sekiz ayında 146.453.524 Milyar 
Dolar ihracat yaparken, 67.292.041 

Milyar Dolar ithalat gerçekleştirerek dış 
ticarette önemli bir ivme kazanmıştır. 
Kaydettiğimiz bu hızlı ivmenin 2020 yı-
lında daha istikrarlı ve doğru adımlarla 
büyüyeceğine, küresel markalarla girdi-
ğimiz yarışta bir adım daha ileriye gide-
ceğimize inanıyorum.

Değerli meslektaşlarım,

Firma ve derneklerimizi sık sık ziya-
ret etmekteyim. Benim de gözlemledi-
ğim ve bu ziyaretler sırasında sıkça dile 
getirilen çok önemli bir konuya dikkat 
çekmek istiyorum:

Sektör olarak ihracat hacmimiz 
büyürken ortalama birim fiyatlarımız 
önemli oranlarda düşmektedir. Bu daha 
çok mal satmak ama daha az döviz ka-
zanmak demektir.  Bunun nedeni bazı 
firmalarımızın içeride uyguladıkları -fi-
yata dayalı- yanlış rekabet politikasını 
dış piyasalarda sürdürmeleridir. Düşük 
fiyatla mal satabilmek için kaliteyi düşü-
ren bu firmalar Türk asansör sektörünün 
yurtdışındaki olumlu imajına zarar ver-
mektedirler. Bu yerli asansör sektörüne 
yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu 
politika kısa vadede avantaj sağlıyor gö-
zükse de uzun vade de sürdürülemez. 
Firmaları ayakta tutan istikrardır. İstikrar 
da ancak kalite ile sağlanır. Bugünü kur-
tarmak için yarını baltalayan bu zihniye-
te karşı çıkmak ve dur demek zorunda-
yız. Yerli asansör firmalarımız neyi iyi 
yapıyorlarsa, hangi üründe daha iyilerse 
onu daha iyi yaparak, daha kaliteli ya-
parak ihracata yönelmeleri gerekir. İstik-
rarlı ihracat artışı ancak böyle sağlanır.

Tüm sektör paydaşlarımın ve yurt-
taşlarımızın 2020 yılının bereket ve hu-
zur içinde geçmesini dilerim. Önümüz-
deki günlerde birlik ve beraberlik içinde 
yerli asansör sektörünün daha güçlü 
günlere doğru hep beraber inşa etmek 
dileklerimle...

Yusuf Atik
ASFED YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI

BAŞKANDAN
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Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) olarak 
oldukça yoğun bir yılı geride bıraktık. 2019’a şöy-

le bir baktığımızda; ASFED’in Mesleki ve Teknik Eğitim 
alanındaki yoğun çabalarıyla açılan iki büyük asansör 
akademisi ile başlayan yıl, ardından Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na stratejik sektör olmak için sunulan Sektör 
Raporu, Sivil Toplum ve Dernekçilik Semineri, Avrasya 
Asansör Fuarı, ASFED Olağan Genel Kurulu, bu yıl yü-
rürlüğe girecek olan TSE EN 81-28 Çalıştayı ile devam 
etti.  Son olarak ise Aralık 2019’da Eskişehir ASFED 
Asansör Akademisi’nin açılışı ile yılı yoğun bir tempo-
da tamamladık. Biz de  bu yoğun gündem maddeleri 
ile dergimizi hazırlarken, 2020 yılında da aynı çalışma 
heyecanı ile devam edeceğimizin haberlerini şimdiden 
verebiliriz. Kayseri ve Gaziantep’de açılacak iki büyük 
asansör akademisi ile tarihi öne alınan Avrasya Asan-
sör Fuarı, ASFED ve dolayısıyla sektör gündeminin de 
önemli faaliyetleri arasında olacak.  



Senenin bu ilk sayısında, yıl boyunca takip edebile-
ceğiniz önemli sektörel fuarlar üzerine sizler için bir 
çalışma hazırladık. Ayrıca bu sene 21-24 Ekim tarih-
leri arasında CNR EXPO’da gerçekleştirilecek Avras-
ya Asansör Fuarı üzerine detaylı bilgiler ve Ticaret 
Bakanlığı’nın katılımcılara sağladığı maddi destek 
hakkında da her şeyi takip edebileceğiniz haberle-
rimize yer verdik. Yine geçtiğimiz sene sonunda ko-
nunun tüm paydaşlarının ASFED organizasyonu ile 
bir araya geldiği ve bir sonuca ulaştırdığı TSE EN 81-
28 Çalıştayı’nın raporunun da tam halini sizler için 
derledik. Yeni konut projeleri, gündemden önemli 
açıklamalar, sektörden firma ve dernek haberleri ile 
dolu bir içerik sizleri bekliyor. Ayrıca; ASFED’in ön-
derliğinde öğretime başlayan Türkiye’nin en büyük 
asansör akademisi “Eskişehir ASFED Asansör Aka-
demisi”nin  özelliklerini, merak edenler için detaylı 
bir haber halinde sunduk. 

Her sayıda merakla beklediğiniz “Kapak Konuğu” 
köşemize, bu dönem de sizden gelen olumlu talepler 
doğrultusunda devam etme kararı aldık. Zaman za-
man sektör firmalarının yöneticilerini ağırladığımız 
dergimizde, zaman zaman da sektör ile bağlantılı 
önemli kurum ve kuruluşların yöneticilerini sizlerle 
buluşturmaya devam edeceğiz. Bu sayımızda röportaj 
talebimizi kırmayarak bizlere asansör sektörünün de 
içinde yer aldığı inşaat malzemeleri sanayi hakkında 

önemli bilgiler veren Türkiye İMSAD (İnşaat Malze-
mesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Ferdi Erdoğan konuğumuz oldu. Sayın Erdo-
ğan’ı dergimizde konuk etmekten duyduğumuz onu-
ru ve mutluluğu bir kez daha dile getirerek, Türkiye 
İMSAD ekibine teşekkürlerimizi sunarız. 

Dergimizin ilgiyle takip edilen köşelerinde yine gün-
deme ilişkin önemli yazıları ile yazarlarımızı takip 
edebilirsiniz. Mali Perspektif köşemizde; Yeminli 
Mali Müşavir Mehmet Öner, İş Sağlığı ve Güvenli 
Köşemizde Kimya Yüksek Mühendisi Bahar Akın 
Gödek, Avukatınız Cevaplıyor köşemizde ASFED Ve-
kili Avukat Zeynep Tepegöz, Sektörel Değerlendirme 
– Türkiye köşesinde Zeki Şamlıoğlu, Teknik Köşe’de 
Mavili Elektronik İzmir Bölge Müdürü Özcan Uğurlu 
yazılarıyla bu sayımıza çok şey kattılar. Ayrıca Özel 
Mesai/Gezi köşemizde sevilerek takip edilen Fotoğ-
raf Sanatçısı Gülcan Acar, dergimiz için uzaktaki 
kardeşlerimiz Gagavuzya’yı yazarak, hem  fotoğraf-
ları hem de verdiği bilgiler ile bizi Gagavuzlarla bu-
luşturdu. Yazıp insanlarla paylaşmak kadar kıymetli 
bir eylemi dergimiz okurlarına sunan tüm yazarları-
mıza teşekkürü bir borç bilirim...

Haberleriniz ile birlikte, dergimiz ile ilgili tüm yo-
rumlarınızı haberasansoru@gmail.com adresinden 
bizlerle paylaşabilirsiniz. 

Keyifli okumalar...

sunuş
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ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu)’in 
iki yıldır üzerinde çalıştığı unvan değişikliği 
onaylanarak, ilgili makamlarca gerekli tüm 
koşulları sağladığı görülmüş ve “Türkiye” 
ibaresini almaya hak kazanmıştır. İçişleri Ba-
kanlığı’nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Mü-
dürlüğü’nün ASFED üzerine yaptığı inceleme-
lerde, kamu yararına pek çok proje yürütüyor 
olması, eğitime sunduğu katkılar ve asansör 
sektörünün gelişimi için yaptığı faaliyetler göz 
önüne alınarak çok özel koşullarda verilen 
“Türkiye” unvanını almasını onayladı. 

Bakanlık Makamı’nın 10.01.2020 tarih ve 176 
sayılı Olur’ları ile uygun görüldüğü, ASFED 
Yönetimine iletilerek bundan böyle Federas-

yonun, “Türkiye Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu” unvanıyla anılacağı bildirilmiştir. 
Asansör dallarının açılmasını sağlayarak 
mesleki ve teknik eğitime sunduğu katkılar, 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine kazandırdığı 
ASFED Asansör Akademileri, kamu farkın-
dalığını arttırmak için yaptığı yayınları, kamu 
yararı gözeten eğitim ve bilgilendirme çalış-
maları ASFED’in “Türkiye” ibaresi almasında 
önemi etkenler arasında bulunuyor.

Aynı zamanda ASFED, bu unvanı alan ikinci 
sivil toplum örgütü olarak da önemli bir adım 
atmış oldu. Konu ile ilgili sektör temsilcilerini 
bilgilendiren detaylı çalışmalar önümüzdeki 
günlerde başlayacak

ASFED  ASFED  
“TÜRKİYE”“TÜRKİYE”  

İBARESİNİ ALMAYA İBARESİNİ ALMAYA 
HAK KAZANDIHAK KAZANDI

“TÜRKİYE ASANSÖR SANAYİCİLERİ FEDERASYONU”
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Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu (ASFED), 4 Aralık 
2019’da Ankara’daki mer-
kez binasında Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve federasyona 
bağlı dernek başkanlarının 
katılımı ile Olağan Toplantı-
sını gerçekleştirdi. 

Yapılan toplantıda 18 Aralık 
2019’da özel bir törenle açı-
lacak olan Eskişehir ASFED 
Asansör Akademisi’nin son 
hazırlıkları hakkında bilgi 
paylaşımı ile 2019 yılı bütçe 

değerlendirmesi yapıldı. 
Ayrıca, toplantıda CNR Hol-
ding yetkililerinin katılımı ile 
Ekim 2020’de beşincisi dü-
zenlenecek Avrasya Asan-
sör Fuarı’nın çalışmaları 
üzerine değerlendirmelerde 
bulunuldu. 

AVRASYA ASANSÖR FUARI İÇİN 
HAZIRLIKLAR TAMAM

2020 yılının uluslararası 
platformda sektörü bir araya 
getirecek tek fuarı olan Av-

rasya Asansör Fuarı, asan-
sör firmalarının lider marka-
larını ağırlamaya hazırlanı-
yor. Konu ile ilgili düzenle-
yici kurulda yer alan ASFED 
ve TASİAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile CNR EXPO Genel 
Müdürü Ercüment Yıldızerler 
ve Fuar Grup Müdürü Er-
dem Taylanlı bir araya geldi.  

TARİHİN DEĞİŞMESİ  
OLUMLU KARŞILANDI

Toplantıda fuarın tarihinin 

ASFED VE TASİAD’DAN  
AVRASYA ASANSÖR FUARI’NA TAM DESTEK
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değişmesi ile ilgili sektör 
tepkilerinin çok olumlu ol-
duğunu belirten Fuar Grup 
Müdürü Erdem Taylanlı 
şunları söyledi; “CNR yöne-
timinin Nisan 2019’da yap-
tığı toplantılar neticesinde 
21-24 Ekim 2020 tarihi ko-
nusunda mutabık kalınmıştı. 
Akabinde hemen Rusya 
ve Almanya fuarlarında ta-
nıtımlara başladık. Sektör 
firmaları ile irtibatlar kuruldu. 
Bu görüşmeler neticesinde 
şunu söyleyebiliriz ki; genel 
itibariyle tarihimiz herkes 
tarafından olumlu karşılan-
dı. 2020 yılının uluslararası 
ölçekli tek fuarı olduğumuz 
için yurt dışı ziyaretçi ka-
pasitesinin de çok yüksek 
olmasını bekliyoruz. Başta 
Avrupa, Ortadoğu, Rusya, 
Türkî Cumhuriyetler gibi pek 
çok ülkeden alım yapmaya 
hazır bir müşteri kitlesi ile de 
irtibat halindeyiz.”

FUAR İÇİN TİCARET 
BAKANLIĞI’NDAN TEŞVİK ALINDI

Ticaret Bakanlığı ile yapılan 
görüşmeler neticesinde 
Avrasya Asansör Fuarı için 
teşvik alındığını açıklayan 
CNR EXPO Genel Müdürü 
Ercüment Yıldızerler, Ticaret 
Bakanlığı Teşviği ile katılım-
cı firmaların stant ve alan 
maliyetlerinin yüzde 50’sini 
bir üst limite bağlı olarak 
geri alabileceklerini anlattı. 
Asansör fuarının yapılacağı 
salonlarda önemli fiziki iyi-
leştirmelerin yapıldığı bilgi-

sini de paylaşan Yıldızerler, 
“Bu sene fuar katılımcı ve zi-
yaretçilerimizi yenilenmiş bir 
yüz ile karşılayacak. Fuarın 
dış yollarında yeni bir pey-
zaj yapıldı. Asansör fuarının 
yapılacağı salonların tavan 
ışıklandırması tamamen LED 
aydınlatmalarla değiştirildi, 
pek çok yenileme çalışmala-
rı yapıldı. Hatta tüm salonun 
kamera sisteminde de bir 
yenileme yapılarak güvenlik 
önemleri arttırıldı” açıklama-
sında bulundu.

LOKASYON OLARAK  
HÂLÂ GÜÇLÜYÜZ

Atatürk Havalimanı’nın taşın-
ması ile birlikte akıllara takı-
lan CNR Expo İstanbul Fuar 
Merkezi’ne ulaşımın nasıl 
olacağı sorularına da açıklık 
getiren Ercüment Yıldızerler, 
“Eylül 2019’dan itibaren ha-
vaalanı ve fuar arasında kar-
şılıklı shuttle servislerini dev-
reye aldık. Yerli yabancı tüm 

fuar ziyaretçileri bu shuttle 
hizmetimizden faydalana-
biliyor. Sabah 09:30’dan 
itibaren görevlilerimiz tüm 
ziyaretçilerimizi yönlendiri-
yor. Şimdiye kadar yapılan 
hiçbir fuarda ulaşımda ak-
sama yaşanmadığını gönül 
rahatlığı ile söyleyebiliriz” 
dedi.

Fuar Grup Müdürü Erdem 
Taylanlı ise lokasyon olarak 
hâlâ avantajlı olduklarını 
ifade ederek, “Kapıya ka-
dar gelen bir metro ağı var. 
Birçok önemli otel ve resto-
ranlar bu bölgede yer alıyor. 
Yurt içi ve yurt dışından 
gelen alıcılar bu bölgede 
konaklamaya devam ediyor. 
Havaalanının taşınmış olma-
sı bizim diğer fuarlarımız-
daki ziyaretçi sayılarımızda 
hiç bir azalmaya sebebiyet 
vermedi. Asansör fuarında 
da ulaşım ile ilgili olarak 
herhangi bir sorun yaşan-
mayacaktır” açıklamasında 
bulundu.

ERDEM TAYLANLI - ERCÜMENT YILDIZERLER
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Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED)’nun, Türkiye’de 
asansör eğitimde farkındalık yaratan ve önemli bir 
dönüşümün başlangıcına işaret eden projesinin ikinci ayağı 
da tamamlandı.

ASFED’in Milli Eğitim Bakan-
lığı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü ile 28 
Mart 2018 günü imzaladığı 
protokole istinaden Mesleki 
ve Teknik Liselerde asansör 
bölümlerinin açılması yö-
nünde karar alınmıştı. Yakla-
şık iki yıldır süren çalışmalar 
neticesinde Ankara’da açı-
lan ilk akademinin ardından 
ikincisi de hayata geçiriliyor. 

Beş yüz metre kare kulla-
nım alanı ile Türkiye’deki 
asansör akademilerinin 
en büyüğü olma özelliğine 
sahip, Eskişehir ASFED 
Asansör Akademisi 18 Ara-
lık 2019’da yoğun bir katılım 
ile Tepebaşı Devlet Malze-
me Ofisi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi bünyesinde 
açılışını gerçekleştirdi. 

AÇILIŞA ÇOK 
SAYIDA SEKTÖR 

TEMSİLCİSİ 
KATILDI

Eskişehir’de yapılan açılışa 
Türkiye’nin dört bir yanında-
ki sektör temsilcileri yoğun 
bir katılım gösterdi. Açılış, 
ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik, ESASDER 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ekrem Boyacıoğlu ve  Eski-
şehir Tepebaşı Devlet Mal-
zeme Ofisi Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi Müdürü 
Kadir Yalçın’ın ev sahipliğin-

ESKİŞEHİR  
ASFED ASANSÖR AKADEMİSİ AÇILDI
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de yapılırken, konuklar ara-
sında; Eskişehir Organize 
Sanayi Başkanı Nadir Kü-
peli, Eskişehir Sanayi Odası 
Başkanı Celalettin Kesikbaş, 
Eskişehir Ticaret Odası Baş-
kanı Metin Güler, Milli Eğitim 
Bakanlığı Sosyal Ortaklar 
ve Projeler Daire Başkanı 
Şennur Çetin, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Sektörler 
Daire Başkanı Serkan Çelik, 
Eskişehir Sanayi İl Müdürü 
Hakan Cirit, Asansör ve Te-
leferik Dairesi Şube Müdürü 
İlyas Menderes Büyüklü, 
ASFED Üyeleri, ASFED Üye-
si Dernek Başkanları ve pek 
çok sektör temsilcisi katılım 
gösterdi. Konuklara sürecin 
anlatıldığı, katkıda bulunan 
firma yetkililerine plaketle-
rinin taktim edildiği progra-
mın sunuculuğunu ise AS-
FED Eğitim Komitesi Üyesi 
Rasime Sazak üstlendi. 

YALÇIN: “BU OKUL ÖZELLIKLERI 
ITIBARIYLE ÜLKEMIZDEKI BIR KAÇ 

ÖNEMLI MESLEK LISESINDEN  
BIRI OLACAKTIR”

Öncelikle konuşmalarını 
yapmak üzere Tepeba-
şı Devlet Malzeme Ofisi 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü Kadir Yalçın 
kürsüye davet edildi. Yalçın 
konuşmasında akademinin 
yer aldığı okul hakkında bil-
giler verdi.  Yalçın; “Ülkemi-
zin en büyük ve günümüzün 
en son teknolojisi ile hazır-
lanmış Asansör Sistemleri 
Dalı Akademisi’nin malzeme 
tedarikinde yardımlarını 
esirgemeyen ASFED üyele-
rine ve kurulum süresince 
günlerce gecelerce çalışan 
Eskişehir Asansörcüler Der-
neği Üyelerine şükranlarımı-
zı sunarız. Bu okul özellikleri 
itibariyle ülkemizdeki bir kaç 
önemli meslek lisesinden 
biri olacaktır. ” dedi. 

KÜPELİ: “ESKIŞEHIR’DE BU ALANDA 
IHTIYAÇ DUYULAN NITELIKLI 
ARA ELEMAN EKSIKLIĞININ 

GIDERILMESINE BÜYÜK KATKI 
SAĞLAYACAKTIR”

Akademinin açılmasına 

destek veren Kurumlardan 
Eskişehir Organize Sanayi 
Başkanı Nadir Küpeli, asan-
sör için “can ve mal güvenli-
ğinin emanet edildiği önemli 
araçlardan biri” diyerek 
asansörün ve bu mesleği 
icra edenlerin önemine de-
ğindi. Küpeli; “Şehrimizde 
açılan ASFED Asansör 
Akademisi, nitelikli iş gücü 
açığının önlenmesi ve Eski-
şehir’de bu alanda ihtiyaç 
duyulan nitelikli ara eleman 
eksikliğinin giderilmesine 
büyük katkı sağlayacaktır”.

ESKİŞEHİR 
SANAYİ ODASI, 
AKADEMİNİN 

ÖNEMLİ 
DESTEKÇİSİ OLDU

KESİKBAŞ: “Eskişehir Sa-
nayi Odası olarak eğitimle 
ilgili her konuyu destekle-
meye devam edeceğiz”

Rasime SAZAK

Kadir Yalçın Celalettin Kesikbaş
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ASFED Asansör Akademi-
si’nin en büyük destekçi 
Kurumlarından birisi de Es-
kişehir Sanayi Odası oldu. 
Açılışa katılarak bir konuşma 
yapan Eskişehir Sanayi 
Odası Başkanı Celalettin 
Kesikbaş “eğitimli insanlar” 
yetiştirme gerekliliğinden 
bahsetti. Kesikbaş konuş-
masını şöyle devam ettirdi; 
“Ben ASFED Başkanı Yusuf 
Atik ve ASFED üyelerini teb-
rik ediyorum. Çok özel bir 
sektörde, derinlemesine her 
şeyi öğretebilecekleri yeni 
bir sistem kuruldu burada. 
Bu anlamda okulun ve öğ-
rencilerinin yollarının açık 
olmasını temenni ediyorum. 
Eskişehir Sanayi Odası Üye-
lerimizden olan Tepe Asan-
sör ve Sitimek Asansör’ün 
okula önemli katkıları var. Bu 
da Odamız açısından ayrıca 
bir gurur vesilesi. Eskişehir 
Sanayi Odası olarak eğitimle 
ilgili her konuyu destekleme-
ye devam edeceğiz.”

GÜLER: “BURADAN MEZUN OLAN 
TÜM ÖĞRENCILERIN IŞ BULMA 

IMKANI OLACAK”

Açılış konuşmalarında 
önemli açıklamalar yapan 

Eskişehir Ticaret Odası Baş-
kanı Metin Güler ise; “Çok 
emek ve uğraşın olduğu 
önemli bir projeyi bugün 
hep beraber hayata geçi-
riyor olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu projeler biz 
iş insanları için çok de-
ğerli. Bizim hep üzerinde 
durduğumuz şudur; eğer 
sanayi ve eğitimi bir araya 
taşıyamazsak uzun soluklu 

ve sürdürülebilir hamleler 
yapamayız maalesef. Nite-
likli insan gücü çok önemli. 
Buradan mezun olan tüm 
öğrencilerin iş bulma imkanı 
olacak. Artık öğrenci asan-
sörü, mezun olduktan sonra 
inşaatta çalışırken görmeye-
cek, daha okurken burada 
görmeye ve eğitimlerini al-
maya başlayacak. ” dedi.

Metin Güler
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BOYACIOĞLU: “TEMENNI 
EDIYORUM KI BURADAN MEZUN 

OLACAK BIR ÇOK BAŞARILI 
ÖĞRENCIMIZ GELECEKTE BU 
MESLEĞE HIZMET EDECEK”

Projeye çok emek veren 
ve ASFED adına projenin 
bölgedeki sorumlusu olan 
ev sahibi dernek ESASDER 
(Eskişehir Asansörcüler 
Derneği) idi. ESADER Der-
nek Başkanı Ekrem Boya-
cıoğlu açılış konuşmasında 
katkı sunan tüm sektör tem-
silcilerine teşekkürlerini ile-
terek; “hayaldi gerçek oldu” 
dedi. Boyacıoğlu; “Bizim 
mesleğimizin adı yoktu. Sa-
dece diğer mesleklerin al-
tında toplanıyordu. Oysa ki 
mesleğimiz hiç bir mesleğe 
benzemiyor. Bizler, asan-
sörcülüğün tüm mesleklerin 

bir araya gelerek meydana 
getirdiği bir ürün ortaya koy-
duğunu ve bunun da ayrı 
bir branş olması gerektiğini 
daha yeni gündeme getire-
bildik. Bugün burada artık 
tamamen lisede alacakları 
özenli bir eğitim  ile bu işin 
yapılmasını sağlayacağız. 
Asansör, uçaktan sonra en 
önemli ulaşım aracı olma-
sına rağmen, asansörcüye 
verilen önem maalesef 

buna kıyasla çok kötü bir 
konumda. Biz mesleğimizin 
değerini gösterebilmek ve 
dünya standartlarında bir 
yere ulaşması için ancak 
eğitime destek vererek ve 
bu okulların var olması ile 
gerçekleştirebiliriz. Temenni 
ediyorum ki buradan mezun 
olacak bir çok başarılı öğ-
rencimiz gelecekte bu mes-
leğe hizmet edecek.”

Ekrem Boyacıoğlu
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ATİK: “OKULUMUZ, MESLEKI EĞITIM 
KONUSUNDA DÜNYADA SAYILI 

OKULLAR ARASINA GIRMEYE ADAY 
NITELIKTE” 

Projenin mimarlarından 
ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik açılış ko-
nuşmasına; Ankara’da milli 
eğitim ile başlayan süreci ve 
devam eden Kayseri proje-
sini kısaca özetleyerek, sek-
törden okulların yapılmasına 
katkı sunan tüm sanayicilere 
teşekkürlerini sunarak 
başladı. Atik; “Eskişehir’deki 
okulumuz Türkiye’deki 
asansör okullarının en 
büyüğü olma özelliği-
ne sahip. Mesleki eğitim 
konusunda da dünyada 
sayılı okullar arasına girme-
ye aday nitelikte. Ankara, 
Eskişehir ve Kayseri’deki 
okullarımızın ardından farklı 
illerde ASFED’e üye dernek-
lerimizin bünyesinde de bu 
mesleki eğitimi verecek yeni 
okullar açmak istiyoruz.”

ATİK: “ Yerli asansörcüye 
devletin desteği tam”
Yusuf Atik konuşmasında 
sektörün güç birliği des-
teğine ihtiyaç duyduğunu 
belirterek; “Projenin hayata 
geçirilmesinde çok önemli 
yeri olan Milli Eğitim Ba-
kanlığı’mıza şükranlarımı 
sunuyorum. Ayrıca Sayın 
Sanayi ve Teknoloji 
bakanımız Mustafa Varank 
asansör sektörüne büyük 
önem veriyor ve katkılar su-
nuyor. Bizler devletimizin bu 
desteğini almışken, tüm yerli 
üreticiler ve montajcılar ola-
rak bir araya gelerek bir güç 
birliği oluşturmalı ve yerli bir 
asansör markası ortaya koy-
malıyız. Yerli asansörcüye 
devletin desteği tam. Bizler 
eğitimle de bunu destekle-
yerek yukarılara çıkartmalı-
yız. Tüm katkı sunanlardan 
Allah razı olsun. Hayırlı 
uğurlu olsun” dedi. 

ÇETİN: “BU PROJEYI OLUŞTURAN 
HERKESI BIR AILE OLARAK 

GÖRÜYORUZ”

Okulun mimarı Kurumlardan 
Milli Eğitim Bakanlığı adına 
proje sorumluluğunu yü-
rüten Milli Eğitim Bakanlığı 
Sosyal Ortaklar ve Projeler 
Daire Başkanı Şennur Çetin 
de açılışta bir konuşma yap-
tı. Çetin; “Bu projeyi oluş-
turan herkesi bir aile olarak 

görüyoruz. Ve bundan son-
ra asansör ile ilgili yapılacak 
tüm projelerde de bu aile ile 
birlikte olmaya devam ede-
ceğiz”, dedi.

Çetin ASFED Eskişehir 
Asansör Akademisi’nin öne-
mi için ise; “Burası sadece 
asansör bölümünde eğitim 
alan öğrencilere eğitim 
vermeyecek. Bu akademi 
adına yaraşır bir şekilde, 
Türkiye genelinde asansör 
bölümü öğretmenlerimizin 
de eğitimlerini tamamlamak 
üzere gelecekleri bir akade-
mi olacak. Öğretmenlerimi-
zin eğitimlerini de yine siz 
sanayici iş insanları ile birlik-
te gerçekleştireceğiz. İleride 
bir hayalimiz daha var. O da 
bu eğitmleri, bölümün deva-
mı olan üniversite boyutuna 
taşınarak alandaki mühen-
dislerin yetişmesine neden 
olmak. Umarım o günleri 
hep beraber görürüz” ifade-
lerini kullandı. 

Yusuf Atik Şennur Çetin
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KATKI SUNAN KURUM VE 
KURULUŞLARA PLAKETLERİ 

VERİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından tüm katkı sunan firma, 
kurum ve kuruluşlara plaketleri takdim edildi.
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KONUKLARI, OKULUN 
İLK ÖĞRENCİLERİ 

KARŞILADI

Törenin ardından okulun açılışı yapılarak 
kokteyl eşliğinde okul ziyaretçilere tanı-
tıldı. Okulun ilk öğrencileri ise, konukları 
karşılayan ekip arasındaydı. 

MEHMET ALİ YAVUZ’UN 50. YILI KUTLANDI
“Bize öğrettiklerin için teşekkür ederiz”
Açılış töreninde bir sürpriz yapılarak, Eskişehir’den Türkiye’ye dağılan RATE Asansör 
kurucusu ve sektörün duayenlerinden Mehmet Ali Yavuz’un sektördeki 50. yılı kutlandı. 
Eskişehir’de pek çok asansörcüyü yetiştiren Mehmet Ali Yavuz’a bugünün anısına bir he-
diye sunuldu. Yavuz’un öğrencilerinden SİTMEK Asansör Kurucusu Ekrem Boyacıoğlu ile 
TEPE Asansör Kurucusu Sinan Tepe, kendisine bir plaket vererek “Bize öğrettiklerin için 
teşekkür ederiz” dediler. 
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ESKİŞEHİR ASFED AKADEMİ’NİN MİMARLARI
Akademinin tamamlanması aşamasında 29 firmadan destek alındı. ASFED Eskişehir Asan-
sör Akademisi’nin kurulmasında katkı sunan sektör firmalarımız ve markaları adına plaket 
alan yöneticileri ise şöyle;

AH-MET ASANSÖR  - AHMET MADENCİ

AKIŞ MAKİNA  - İLKER ATALAY

ALAZ MAKİNA - LEVENT TUNACI

ARKEL – MELİH KÜÇÜKÇALIK

BRM ELEKTRONİK – NURULLAH PİRECİ

BULUT MAKİNA - SABİT BULUT

BÜYÜKALPLER –ORHAN BÜYÜKALPLER

CE MÜHENDİSLİK – CEM BOZDAĞ

CENTA ASANSÖR –TANSU ŞARLAK

ÇELİKRAY –AHMET MISIRLIOĞLU

EMS HIZ TEKNİK – MAHMUT ÇAKI

EYTA ASANSÖR –FERHAN CANARSLAN

İLERİ ASANSÖR – EBRU İLERİ

KÖKEN DEMİR ÇELİK –HÜSEYİN SAVCI

KÜÇÜK GRUP – MEVLÜT KÜÇÜK

MERİH ASANSÖR – BERNA ÖKMEN

METROPLAST –LEVENT AKDEMİR

ÖZBERK ASANSÖR –ÖZDEN YILDIZ

RANTAŞ ASANSÖR – RECEP AKTAŞ

RATE ASANSÖR – MEHMET KURUNÇ

SİSTEM ÇELİK HALAT – CEYHUN KULUĞ

SİTİMEK ASANSÖR – YİĞİT BOYACIOĞLU

ŞENAS ASANSÖR – ŞENOL BEREKET

TEKİN MAKİNA – MEHMET ÖZTEKİN 

TEPE ASANSÖR - SERDAR TEPE
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“ESKİŞEHİR 
ASFED ASANSÖR 

AKADEMİSİ”

ASFED ve Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nın belirlediği Anka-
ra, Eskişehir ve Kayseri’de 
seçilen pilot okullardan ilki 
Merih Akademi olarak 2018-
2019 eğitim yılında öğretime 
başlamıştı. Tamamı sektör 
desteği alınarak yapılan Es-

kişehir ASFED Asansör Aka-
demisi’nin ise; 2019-2020 
eğitim öğretim yılında ders 
başı yapması yönünde çalış-
malar tamamlandı.

“ASANSÖR”  İLK 
KEZ KENDİ İSMİ İLE 

ANILAN OKULLARINA 
KAVUŞTU

ASFED’in yürüttüğü eğitim 

projesinin en önemli özel-
liklerinden birisi, daha önce 
başka isimler altında anılan 
asansör dalının protokol ile 
birlikte bir uzmanlık dalı ola-
rak değerlendirilmeye baş-
laması oldu. 2018’den önce 
“Elektromekanik Taşıyıcılar 
Bölümü” adı altında bir kaç 
ders ile okutulan asansör 
bölümü, ASFED‘in Milli 
Eğitim Bakanlığı ile yaptığı 
ortak çalışmalar sayesinde 
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hazırlanan eğitim modülleri 
ve ders kitapları olan bir 
meslek dalı olarak “Asansör 
Sistemleri Dalı” şeklinde ad-
landırılacak. Asansörün ken-
di ismi ile anılan bölümlerine 
kavuşması, asansör sektörü 
açısından bir ilk olması se-
bebiyle ayrıca önem taşıyor.

ESKİŞEHİR 
ASFED ASANSÖR 
AKADEMİSİ’NİN 

ÖZELLİKLERİ NELER?

Eskişehir Tepebaşı Dev-
let Malzeme Ofisi Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
bünyesinde açılan akade-
minin kendine ait müstakil 
bir binası bulunuyor. Okul 
bahçesinde yer alan iki katlı 
beş yüz metrekarelik bina-
da, iki adet iki duraklı eğitim 
asansörleri kurularak, tüm 
tasarımı da öğrencilerin eği-
timlerine göre belirlendi. Es-
kişehir’de ESASDER (Eski-
şehir Asansörcüler Derneği) 
çatısı altında toplanan Eski-
şehirli üretici ve monte eden  
firmaların önemli katkılarıyla 
akademi bir yıldan kısa bir 
sürede tamamlandı.

DERSLİK 
TASARIMLARI VE 

PLANLARINI ASFED 
HAZIRLADI

Hem bakım hem de mon-
taj eğitiminin verileceği 
asansörler; makina dairesiz 
elektrikli ve hidrolik asan-
sör olmak üzere iki farklı 
sistemde kuruldu. Ayrıca 
yine eğitimler için 6 tane 
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boş asansör kuyusu inşa edilerek, 
öğrencilerin montaj ayrıntılarını öğ-
renecekleri pratik alanlar oluşturul-
du. Akademiye kurulan malzemeler 
öğrenci kullanımına uygun güvenlik 
önlemleri dahilinde hafif ve küçük 
boyutlu olarak tasarlandı. Okulda 
ayrıca, kapı montajı ile ilgili bir pratik 
alanı daha bulunuyor. Atölyenin üst 
katında ise; her kuyu için ayrı bir 
makina dairesi ve kuyu ile irtibat-
lanmış pano bağlantıları bulunuyor. 
Tüm tasarım ASFED akademile-
rinden mezun olacak öğrencilerin 
eksiksiz bir asansör eğitimi alması 
amacıyla düşünerek oluşturuldu. 

OKULA SEKTÖR YATIRIMI;  
1 MİLYON 250 BİN TL

ASFED (Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu)‘in önderliğinde akademi 
planlarına uygun olarak alt yapısı çi-
zilen, eğitim materyalleri hazırlanan 
okul için ASFED hiç bir nakdî destek 
toplamadı. Gerekli olan tüm malze-
meler üretici firmalardan temin edi-
lirken, montajları da yine sektördeki 
montajcı firmalar tarafından yapıldı. 
İnşası için gerekli olan malzemelerin 
ve işçiliğin temini de yine sektör fir-
malarının güç birliği ile sağlandı. Es-
kişehir Sanayi ve Ticaret Odalarının 
da önemli katkıları ile tamamlanan 
akademi için Asansör firmalarından 
29 marka destek verdi.

YERLİ ASANSÖR SEKTÖRÜ 
GÜCÜNÜ BİR KEZ  

DAHA ORTAYA KOYDU

 Asansör sektörünün imece usulü 
ile bir araya getirdiği tüm malzeme 
ve işgücünün toplam maliyeti ise bir 
buçuk milyonu buldu. Yerli asansör 
sektörü akademiye sağladığı destek 
ile gücünü bir kez daha göstermiş 
oldu. 
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18 Aralık 2019’da Eskişehir ASFED Asansör 
Akademisi’nin açılış töreni yoğun bir katılım 
ile gerçekleştirildi. Açılışta, ASFED Üyeleri, 
Milli Eğitim ve Sanayi Bakanlığı yetkilileri, 
okulun açılmasında katkı sunana sektör 
firmalarının yöneticileri ile birlikte pek çok 
Eskişehirli sanayici bir araya geldi. 

ASFED Asansör Akademisi’nin önemli 
destekçilerinden birisi de Eskişehir Sanayi 
Odası oldu. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı 
Celalettin Kesikbaş’ın ev sahipliğinde açılış 
öncesi bir yemek düzenlendi. Sanayi Oda-
sı’nın lokalinde bir araya gelen konuklar soh-
bet etme imkanı buldu. 

SEKTÖR ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI’NIN 
YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
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DOKAS (Doğu Karadeniz 
Asansör ve Yürüyen Merdi-
ven Sanayicileri Derneği), 
31 Ocak 2019’da, 9. Olağan 
Genel Kurul’unu gerçek-
leştirerek yönetim deği-
şikliğine gitti. Trabzon’da 
düzenlenen toplantıya DO-
KAS’a üye 18 firmanın yet-
kilileri katıldı. Toplantıda 
yapılan seçim sonucunda 
Sancak Asansör’ün kuru-
cusu Barış Sancak, uzun 
süredir DOKAS Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yürü-
ten Zeki Şamlıoğlu’ndan 
görevi devraldı.

Seçim ardından Haber 
Asansörü dergisine açık-
lamalarda bulunan San-
cak, sektördeki birlikteliği 
artırmayı hedeflediklerini 
belirterek, “Can ve mal 
güvenliğine haiz asansör 
sektöründeki üyelerin müş-
terek menfaatlerini korumak, 
sektörün kayıt içerisine 
alınmasını sağlamak, haksız 
rekabeti önlemek gibi temel 
konularda çaba göstererek 

bu amaçlara yönelik önemli 
projeleri hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz” dedi. Sancak 
yaptığı açıklamada ayrı-
ca;  “DOKAS çok eski ve 
köklü bir dernek. Biz yeni 
bir enerji ile derneğimizin 
kurumsal alt yapısını güç-
lendirerek, yurt içi ve yurt 
dışında temsil ve tanıtım 
çalışmalarını arttırmak isti-
yoruz. Aynı zamanda üyeler 
arası sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmanın sağlanması, 
sektörün ekonomik ve 
kültürel anlamda gelişerek 

kalkınması için çalışmalar 
gerçekleştirmek ve mesleki 
haklarımızın korunması 
amacı ile faaliyetlerimizi sür-
dürmek istiyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

DOKAS’ın yeni Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 12 Şubat 
2020’de bir toplantı daha 
düzenleyerek önümüzdeki 
yılın faaliyet planları üzerine 
görüş alışverişinde bulundu. 
Yönetim, DOKAS logosu 
için de yeni bir çalışma 
yaptı.

DOKAS’ın Yönetim Kurulu 
Üyelerinde görev dağılımı 
ise şöyle oldu:
Yönetim Kurulu Başkanı, 
Barış Sancak
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı, Serdar Aydın
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı, Ahmet Yılmaz
Sayman , Turgay Değer-
menci
Genel Sekreter, Ümit Ali 
Yurdakul

DOKAS’DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ
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Barış Sancak
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ANASDER, METES VE ASO  
İLE ORTAK PROJE BAŞLATTI

ANASDER (Anadolu Asan-
sörcüler Derneği), 21 Aralık 
2019’da METES (Mesleki 
Test ve Sertifikalandırma 
Merkezi ) ve ASO (Ankara 
Sanayi Odası) ile birlikte 
mesleki yeterlilik belgesi 
üzerine bir proje başlattı. 

Asansör montaj ve bakım 
alanında zorunlu olan Mes-
leki Yeterlilik Belgesi’nin 
alınabilmesi için METES’de 
yapılan eğitimlerin ardından 
bir sınav gerçekleştirildi. Ya-
pılan sınav ile başarılı olan 
33 çalışana belgeleri ücret-
siz olarak verildi. ANASDER 
yetkililerinin yaptığı açıkla-
maya göre; devlet teşvikle-
rinin artması ile birlikte proje 
daha çok kişiye ulaşarak 
devam edecek. Dernek, bu 
imkanlardan tüm çalışanın 
faydalanmasını amaçladık-
larını dile getirerek, asansör 
alanında Mesleki Yeterlik 
Belgesi almak isteyen çalı-
şanların dernekten konu ile 
ilgili bilgi alabileceklerini de 
ekledi. 
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TÜM ASANSÖR KAPI ÇEŞİTLERİ İÇİN TEK NOKTA
“ONE POINT FOR ALL LIFT DOOR OPTIONS”

A. H. Renda Mah. Ankara Cad.
No: 234/A Merkez / ÇANKIRI

info@doorlifesansor.com.tr
info@liftorasansor.com

doorlifeasansor.com.tr
liftorasansor.com

0850 303 53 87
444 60 29

   “Kalite

  Kapıda
 Başlar”

   “Daima

 Yukarı”



MEB Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü ile 
Asansör ve Yürüyen Mer-
diven Sanayi İş Kadınları 
Derneği AYSKAD arasında 
düzenlenen Mesleki Eğitim 
İş Birliği 16 Aralık 2019 tari-
hinde sözleşmesi Ankara’da 
imzalanan protokol ile yürür-
lüğe girdi. 

Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liselerinde Elektrik Elektro-
nik Teknolojisi Alanı Asansör 
Sitemleri Dalı’nda eğitim 
gören öğrencilerin, sektörün 
nitelikli insan gücü ihtiyacını 
karşılamaya yönelik yetiştiril-
melerini, öğretmenlerin alan 
yeterliliklerinin arttırılmasına 
yönelik hizmet içi eğitim ça-
lışmalarının yapılmasını ve 
sektörde kadın istihdamını 
desteklemeye yönelik kız 
öğrencilere eğitim bursu ve-
rilmesi konularını kapsayan 

iş birliği protokolü ile Türkiye 
genelinde 6 bölgede 12 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesine fayda sağlanması 
hedefleniyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürü Kemal Varın 
Numanoğlu, Sosyal Ortaklar 
Projeler Daire Başkanı Şen-
nur Çetin, AYSKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Yasemin 

Bulut ve AYSKAD Yönetim 
Kurulu üyelerinin hazır bu-
lunduğu protokol imza töre-
ninde konuşan Numanoğlu,  
yaptıkları mesleki eğitim 
çalışmalarıyla gençlerin 
ara eleman değil, “aranılan 
eleman” olarak sanayide 
yer almalarını sağladıklarını, 
okul-sanayi iş birliklerinde 
köprü görevi üstlenen sivil 
toplum kuruluşlarının mes-
leki eğitime katkılarının çok 
önemli olduğunu, ifade etti. 

Konu ile ilgili konuşan Bulut 
ise; diğer sektörlerde oldu-
ğu gibi asansör sektöründe 
de kadın iş gücü niteliğinin 
arttığını ve gelişimini hız-
landırdığını ifade etti. Bulut; 
ilk etapta 2019-2020 eğitim 
öğretim döneminde asansör 
meslek eğitimi alan 14 kız 
öğrenciye burs desteği ve-
receklerini, okulların kariyer  

AYSKAD’DAN KIZ ÖĞRENCİLERE 
ÖNEMLİ DESTEK
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günlerinde ebeveynlere 
ve öğrencilere  yapa-
cakları sektör tanıtımları 
ile bu sayının her yıl art-
masını hedeflediklerini 
de sözlerine ekledi.

Bulut konuşmasında 
ayrıca mesleki eğitimin 
dönemine dikkat çeke-
rek; “AYSKAD olarak 
Türk Asansör sektörüne 
önemli katkılar sağlaya-
cak böyle bir mesleki 
eğitim iş birliğinin tarafı 
olmaktan büyük gurur 
ve mutluluk duyuyoruz. Sek-
törümüz için hayırlı, uğurlu 
olsun” dedi.

AYSKAD’DAN BELMA 
SATIR’A ZIYARET

MEB ile iş birliği protokolünü 
imzalayan AYSKAD Yönetim 
Kurulu ve üyeleri,  gün için-
de TBMM Dilekçe Komis-
yonu Başkanı, AK Parti İs-
tanbul Milletvekili  A. Belma 
Satır’ı makamında ziyaret 
etti. Türk asansör sektörü 
hakkında bilgilerin payla-
şıldığı görüşmede, mesleki 
eğitim ve kadın istihdamı 
konularındaki projelere de 
değinildi. 

Türkiye Kadın Girişimciler 
Derneği (KAGİDER) Kurucu 
Üyesi olan Belma SATIR, 
Türkiye’nin kalkınmasında 
kadın sivil toplum örgüt-

lerinin çalışmalarının çok 
önemli ve değerli olduğunu, 
asansör sektöründe kadın 
gücünü ortaya koyan bir 
derneğin kurulmuş olmasın-
dan dolayı büyük memnu-
niyet duyduklarını ifade etti. 
Satır, asansör sektörünün 
sorunlarının çözümünde de 
kadın bakış açısıyla geliş-
tirilen çalışmaları destekle-
yeceklerini ve  her zaman 
AYSKAD’ ın yanında olacak-
larını belirti.

BAKAN YARDIMCISI 
BÜYÜKDEDE 

AYSKAD HEYETINI 
MAKAMINDA  
KABUL ETTI

AYSKAD Heyeti aynı gün 
içinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede ile de bir gö-
rüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmenin ana gündem 
maddesini asansör sektö-
rünün bir “oda” olmasının 

önemi üzerinde duruldu. 
Dernekten yapılan açıklama-
da; “Haksız rekabetin önüne 
geçilebilmesi, ölçek ekono-
misinin oluşturulabilmesi, 
finansmana erişimi kolaylaş-
tırılması ve yerli markalaşma 
konularının ivedilikle çözüme 
kavuşması için sektörün 
tamamını tek çatı altında 
toplayacak bir meslek odası 
kurulması gerektiği konusun-
da taleplerimizi ilettik” ifade-
lerine yer verildi.

35[ HABER ASANSÖRÜ ] Ocak • Şubat 2020



Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın koordinesinde, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nın des-
teği ile 2020 yılında TOKİ 
tarafından yapımına baş-
lanacak 100 Bin Konut’un 
duyurusu 12 Aralık 2019’da 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
yapıldı. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi Beştepe Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen tanıtımda pro-
jelerin öncelikle yapısının; 
depreme dayanıklı, mahalle 
kültürünü yaşatacak ve ya-
tay mimariye sahip olacağı 
vurgusu öne çıktı.

100 Bin Sosyal Konut Tanı-
tım Toplantısı’nda konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile fi-
nansmanına destek veren 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkililerini tebrik etti. Çev-
re Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum ile Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak’ın da 
katıldığı toplantıda işbirliği 
için sözleşmeler imzalandı.

TOKİ 857 BİN  
KONUT İNŞA ETTİ

Bugüne kadar TOKİ vasıta-
sıyla yüzde 90’ı sosyal konut 
vasfında 857 bin konut inşa 
edildiğini bildiren Erdoğan, 

100 BİN SOSYAL KONUT 
PROJESİ BAŞLADI
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sosyal konut kampanyası 
çerçevesinde başlatılan ilk 
50 binlik konut projesinin 
vatandaşlardan büyük ilgi 
gördüğünü de ifade eden 
Erdoğan, “Biz de hem sayıyı 
artırmaya hem de kampan-
yayı sürekli hale getirmeye 
karar verdik. Bugünkü tanı-
tım töreniyle 2020 programı-
mız kapsamında ülkenin 81 
vilayetinde 100 bin sosyal 
konutun da inşa sürecini 
başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı 
itibarıyla temeli attıktan son-
ra azami 1 ila 1,5 yıl içinde 
konutları bitirip sahiplerine 
teslim edeceğiz.” diye ko-
nuştu. 

PROJE TOPLAM BEDELİ 
17 MİLYAR  

300 MİLYON LİRA

Hedeflerinin bundan sapma 
olmaması ve vatandaşların 
zemin artı 2, zemin artı 3 ya 
da zemin artı 4 olmak üzere 
bu binalara yerleşmeleri 
olduğuna değinen Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bunu sağlamak suretiyle 

ayrıca 24 bin derslikli okul-
lar, 40 bin yatak kapasiteli 
hastaneler, bine yakın ticari 
iş yeri, kamu kurumlarının 
hizmet binaları, stadyumlar, 
çok sayıda sosyal ve kültü-
rel tesisin TOKİ tarafından 
ülkeye kazandırıldığını, ülke 
genelinde 96 millet bahçesi-
nin de TOKİ tarafından inşa 
edildiğini belirtti.

ERDOĞAN : 
“İNŞA SÜRECİNİ 
BAŞLATIYORUZ”

Bu yılın ilk aylarında 250 bin 

ERDOĞAN, “BIZ DE HEM SAYIYI 

ARTIRMAYA HEM DE KAMPANYAYI 

SÜREKLI HALE GETIRMEYE KARAR 

VERDIK. BUGÜNKÜ TANITIM 

TÖRENIYLE 2020 PROGRAMIMIZ 

KAPSAMINDA ÜLKENIN 81 

VILAYETINDE 100 BIN SOSYAL 

KONUTUN DA INŞA SÜRECINI 

BAŞLATIYORUZ. 
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hem depreme dayanıklı 
hem de görünümü itibarıyla 
gerçekten kadim tarihimiz-
deki mahalle kültürünü ye-
niden hakim kılmanın adım-
larını atmış olacağız. Bu 
projelerle vatandaşlarımıza 
yüzde 10 peşinatın ardın-
dan kalan tutarın tamamı 
için aylık 894 liradan başla-
yan taksitler ve 240 aya va-
ran vadelerle ev sahibi olma 
imkânını sağlayacağız. Böy-
lece 100 bin dar gelirli ai-
lemizin kira öder gibi konut 
sahibi olabilmelerini temin 
edeceğiz. 100 bin konutluk 
bu projenin toplam yatırım 
bedeli yaklaşık 17 milyar 
300 milyon lirayı buluyor.”

“SADECE EKONOMİK 
DEĞİL KÜLTÜREL 

BAKIMDAN DA ÖNEMLİ”

Kampanyanın sadece 
ekonomik bakımdan değil 
kültürel bakımdan da önemli 
olduğunu vurgulayan Er-
doğan, projelerin meydanı, 
camisi, okulu, çarşısı, parkı, 

yeşil alanı, bina cepheleri ve 
diğer tüm özellikleriyle ge-
leneksel mahalle kültürünü 
yaşatacak şekilde tasarla-
nacağını bildirdi.

ALBAYRAK : “FİNANSAL 
ALTYAPI HAZIR”

Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, “100 Bin 
Sosyal Konut Projesi” ile 
dar gelirli vatandaşları çok 
düşük maliyetle konut sahibi 
yapacaklarını belirterek, her 
yıl 100 bin konutu vatandaş-
larımıza kazandıracak bu 
proje modelinin finansal alt-
yapısını tamamladık.” dedi.

Toplantıda, ekonomide 
kaydedilen ilerlemeleri ön-
celikli olarak vatandaşlara 
yansıttıklarını vurgulayan 
Albayrak, şunları da dile 
getirdi: “İstiyoruz ki hiçbir 
vatandaşımızın en temel 
haklarından olan barınma 
sorunu kalmasın. Bizim mü-
cadelemiz, büyük ve güçlü 
Türkiye mücadelesi. Bu ide-
alin ancak bağımsız ve güç-

lü bir ekonomiyle mümkün 
olacağına inanıyoruz. Tüm 
politikalarımızı, stratejimizi 
bu doğrultuda hazırlıyor ve 
uyguluyoruz. Ülkemizi bu 
değere kavuşturmak, mille-
timizin huzurunu, refahını, 
sosyal ve ekonomik imkânını 
daha da artırmak için gece 
gündüz demeden çalışma-
ya devam edeceğiz.”

“YÖRESEL DOKUYA 
VE YATAY MİMARİYE 
UYGUN PROJELER”

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi›nin 
ruhuna uygun olarak, toplu-
mun her kesimiyle istişare-
lerde bulunarak, şehirlerin 
geleceğine dair önemli ka-
rarlar aldıklarını söyledi.

Toplu Konut İdaresinin 
(TOKİ) gece gündüz de-
meden 850 bin bağımsız 
bölüm ürettiğini bildiren Ku-
rum, sosyal donatılarıyla 1 
milyonun üzerinde bağımsız 
bölümün inşasını gerçek-
leştirdiklerini, bu süreçte ev 
alamayan, dar gelirli vatan-
daşlara umut olmak için, 
3,5 milyon kişiyi “sıcak ve 
mutlu” yuvalarına kavuştur-
duklarını anlattı.

Engellilere öncelik tanıdık-
larını, engelli çocukların ge-
leceğe neşeyle ve güvenle 
bakmaları için özel parklarla 
engelsiz yaşam merkezleri 
inşa ettiklerini dile getiren 
Kurum, tüm konut projelerin-
de şehit ailelerine ve gazi-
lere de öncelik tanıdıklarını 
ifade etti.

38 [ HABER ASANSÖRÜ ] Ocak • Şubat 2020



KURUM: “2023 YILI 
HEDEFİMİZ 1,5 MİLYON 

KONUTUN KENTSEL 
DÖNÜŞÜMÜNÜ 
SAĞLAMAK”

Bakan Kurum, “Kentsel 
dönüşümde 2023 yılı he-
defimiz 1,5 milyon konutun 
dönüşümünü sağlamak. 
Şehirlerimize gittik, tespitle-
rimizi yaptık. 81 ilimizde acil 
öncelikli dediğimiz 1,5 mil-
yon konutun dönüşümünü 
başlattık ve bu çerçevede 
her yıl 300 bin konutu dö-
nüştüreceğiz. Bu konutların 
yüzde 15’ini Bakanlığımız 
Toplu Konut İdaresi eliyle 
yapacak, kalan konutları 
da belediyelerimize ve özel 
sektörümüze destek olmak 
suretiyle gerçekleştirece-
ğiz.” diye konuştu.

2019’da, 25 bini İstanbul’da 
olmak üzere 65 bin konutun 
dönüşümüne başladıklarını 
belirten Kurum, bu proje-
lerde yatay mimariyi esas 
alındığını aktardı.

TOKİ DÜNYA ÜLKELERİNE 
DE KONUT YAPIYOR

Murat Kurum, Endonezya, 
Sri Lanka, Pakistan ve So-
mali’nin ardından Arnavutluk 
için de seferber olduklarını 
vurgulayarak, “TOKİ ger-
çekleştirmiş olduğu tüm bu 
projeler sayesinde, sade-
ce bina yapan bir kurum 
olmaktan çıkmış, bugün 
Türkiye’nin ve dünyanın en 
önemli sosyal hizmet kurum-
larından biri haline gelmiş-
tir.” ifadelerini kullandı.
Kurum: “Sosyal konutları-
mızın inşasına 2020 yılının 
ilk çeyreğinde başlayıp en 

kısa sürede tamamlamak 
istiyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Kurum, yöresel dokuya ve 
yatay mimariye uygun, ma-
halle kültürünü ve komşuluk 
ilişkilerini yaşatan, enerji 
verimli ve sıfır atık uyumlu 
projeleri hayata geçirecek-
lerine işaret ederek, şunları 
kaydetti: “Atıklarını kaynağın-
da ayrıştırmak suretiyle geri 
dönüşümdeki oranımızı da 
artıracağız. Sosyal konutları-
mızın inşasına 2020 yılının ilk 
çeyreğinde başlayıp en kısa 
sürede tamamlamak isti-
yoruz. İnşallah bu projeyle, 
işçiden memura, ev hanımın-
dan esnafa milletimizin tüm 
kesimleri, özellikle de dar 
gelirli vatandaşlarımız, sabit 
taksit, düşük peşinat ve uzun 
vade imkânlarıyla ev sahibi 
olabilecekler.” dedi
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Asansör sektörünün lokomotif 
sektörü olan inşaat sektöründe 
2019 yılının sonlarında 
başlayan canlanma, 2020’de 
daha çok kendini hissettirecek 
gibi görünüyor. Özellikle devlet 
destekli projelerin yoğun 
bir şekilde başlıyor olması 
ile birlikte, Türkiye’nin pek 
çok ilinde kentsel dönüşüm 
projelerinin de hızlandığını 
görüyoruz. 

ERZİNCAN TERCAN’A 
YENİ 351 KONUT 

GELİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığı(TOKİ) tarafından Erzin-
can’ın Tercan ilçesi Camii-
şerif mahallesi 2’nci etapta 
inşa edilecek 351 konutun 
ihalesi yapıldı.

13 Ocak Pazartesi günü 

gerçekleştirilen ihale kap-
samında ayrıca 5 dükkânlı 
ticaret merkezi inşaatı ile 
altyapı ve çevre düzenleme-
si işleri yer alıyor.

TOKİ, projelerinin ortak 
ilkesi ise yatay mimariden 
ödün vermeden projeler 
geliştirmek oldu. Yatay mi-
mari anlayışıyla yükseklikleri 
zemin+3 olacak konutların 

287’si 2+1,64’ü 3+1 planda 
yapılacak.

DİYARBAKIR’A YENİ 
277 KONUT

Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığı (TOKİ)’nın bu sene yapı-
mına başlayacağı bir diğer 
proje ise Diyarbakır’ın Yeni-
şehir İlçesi Üçkuyu Mahalle-
si 1’nci etabı oldu. TOKİ’den 
yapılan açıklamaya göre, 
ihalesi yapılan bölgeye 277 
konutluk bir proje yapılacak.

11 Aralık 2019 Çarşamba 
günü gerçekleştirilen ihale 
kapsamında ayrıca 14 dük-
kanlı ticaret merkezi ve cami 
inşaatı ile altyapı ve çevre 
düzenlemesi işleri de yer 
alıyor. Yatay mimari anlayı-
şıyla yükseklikleri zemin +4 
olacak konutların 217’si 2+1, 
60’ı 3+1 planda yapılacak.

2020, YENİ KONUT 
PROJELERİ İLE BAŞLADI
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KÜTAHYA’YA YATAY 
MİMARİLİ KONUTLAR

Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığı (TOKİ)’nin yatay 
mimari anlayışı ile geliştir-
diği projelerin bir yenisi de 
Kütahya’da hayata geçiyor. 
Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi 
Moymul Mahallesi’nde 2 
etaptan oluşan, toplamda 
981 konutun 1’nci etabında 
inşa edilecek 500 konutun 
ihalesi yapıldı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 
günü gerçekleştirilen ihale 
kapsamında 14 dükkanlı 
ticaret merkezi ve 1 cami 
inşaatları ile altyapı ve çevre 
düzenlemesi işleri yer alıyor.

Yatay mimarinin esas alın-
dığı projede konutların yük-
seklikleri zemin+4 olacak. 
Konutlar 2+1 ve 3+1 planın-
da yapılacak.

Projeyle yerleşim alanı; par-
kı, peyzajı, sosyal donatıları, 
oyun ve spor alanları ile 
şehre değer katacak yeni 
bir yaşam alanı oluşacak.

GİRESUN KONUT 
İHALELERİ 

TAMAMLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığı (TOKİ) tarafından Gire-
sun’un Merkez İlçesi Aksu 
Mahallesi’nde 2’nci etapta 
inşa edilecek 309 konutun 
ihalesi yapıldı.

10 Aralık 2019 Salı günü 
gerçekleştirilen ihale kap-
samında ayrıca altyapı ve 

çevre düzenlemesi işi yer 
alıyor.

BURSA NİLÜFER’DE 
YENİ BİR CAZİBE 

MERKEZİ

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 
yeni bir cazibe merkezi ol-
maya aday bir projenin de 
ihalesi tamamladı. TOKİ’den 
yapılan açıklamaya göre; 
Nilüfer ilçesinde inşa edile-
cek 246 konutun ile birlikte 
ihale kapsamında ayrıca 24 
dükkan inşaatı ile altyapı ve 
çevre düzenlemesi işleri yer 
alıyor.

Projeyle Bursa Nilüfer’de 
dükkânları, spor ve oyun 
alanları, parkı ve peyzajıyla 
şehre değer katacak güven-
li ve modern yeni bir cazibe 
merkezi oluşacak.

KOCAELİ 
DİLOVASI’NA 429 

YENİ KONUT

Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) tarafından 
Kocaeli Dilovası’na inşa 
edilecek 429 konutun ihale-
si de gerçekleştirildi. TOKİ 
proje ile ilgili olarak; “Koca-
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eli Dilovası Sosyal Konutları, 
geleneksel ve modern mi-
marinin izlerini buluşturan 
kurgusuyla şehrin yerel de-
ğerlerini geleceğe taşıyor. 
Bölgenin doğasıyla uyumu, 
az katlı konut blokları ve ge-
leneksel Türk evi çizgilerin-
den esinlenerek yapılacak” 
ifadesini kullandı.

Projeyle yerleşim alanı; spor 
ve oyun alanları, parkı ve 
peyzajıyla şehre değer ka-
tacak yeni bir yaşam alanı 
olacak.

TOKİ’DEN DENİZLİ’YE 
YATAY MİMARİLİ 

KONUTLAR

TOKİ’nin 2020 projelerinden 
bir diğeri ise Denizli’nin Ça-
meli ilçesinde olacak. 

25 Kasım 2019 Pazartesi 
günü gerçekleştirilen ihale 
kapsamında 94 konut,  3 
dükkân, cami ile altyapı ve 
çevre düzenlemeleri de bu-
lunuyor.

ÇANAKKALE’DE 
MAHALLE KÜLTÜRÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığı( TOKİ) tarafından 
Çanakkale Merkez’de ya-
pılacak 171 konutun ihalesi 
yapıldı. Gerçekleştirilen 
ihale kapsamında ayrıca 4 
ticaret merkezi, cami ile alt-
yapı ve çevre düzenleme işi 
yer alıyor.

Bu doğrultuda proje hakkın-
da TOKİ; “Şehirlerin binlerce 
yıllık geçmişi, tarihi değerleri 
ve kentsel kimlikleri ışığında 
modern ve gelenekselin 
sentezlendiği yeni sosyal 
konutlar inşa eden TOKİ’nin 
Çanakkale projesinde ahşap 
görünümlü pencere kapla-
malar, zemin seviyesinde 
doğal taş kullanılacak”, şek-
linde açıklama yaptı.

“İnsan Odaklı” az katlı konut 
üretiminin gerçekleşeceği 
projede konutların yüksek-
likleri zemin+3 ve zemin+4 
olacak.

İSTANBUL SİLİVRİ’YE 
483 KONUT

Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığı (TOKİ)’nin 2020 yılında 
başlayacak bir yeni projesi 
ise İstanbul’un Silivri İlçe-
si Alipaşa Mahallesi’nde 
3’üncü etapta inşa edilecek 
483 konutluk yaşam alanı 
oldu.
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Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü ile Çekmeköy Bele-
diyesi, geçtiğimiz günlerde 
Asansör Periyodik Kontrol 
Toplantısı başlığında vatan-
daş ve kurum yetkililerini 
bir araya getiren bir semi-
ner düzenledi.  Seminerde 
asansör periyodik kontrolle-
rinin önemine ilişkin sunum-
lar gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü koordinatörlü-
ğünde düzenlenen toplantı-

ya Sanayi ve Teknoloji İstan-
bul İl Müdürü Ümit Ünal ile 
Çekmeköy Belediye Başkan 
Yardımcısı Ömer Yazısı, A 
Tipi Muayene Kuruluşu Ro-
yalCert Teknik Koordinatörü 
Muzaffer Yaşar ve çok sayı-
da ilgili katıldı.

Asansör periyodik kontrol-
lerin hayati önemi üzerinde 
durulan toplantıda Sanayi 
ve Teknoloji İstanbul İl Mü-
dürü Ümit Ünal şunları dile 

getirdi;   “Bakanlığımız, ürün 
güvenliği stratejisi bağla-
mında asansör konusunu 
her zaman gündeminde 
tutmaktadır. Vatandaşlarımız 
her gün kullandıkları asan-
sörler için sağlıklı hizmet 
alabilmelidir. Bu konuda 
asansörlerin yıllık muayene-
leri ile ilgili olarak yetkilen-
dirilen A tipi muayene ku-
ruluşlarıyla sürekli iş birliği 
halindeyiz”.

2020 yılında asansör konu-
sunda vatandaşların bilinç-
lendirilmesine yönelik daha 
fazla çalışma yapılmasına 
ağırlık vereceklerini de be-
lirten Ünal; “kamu kurumları 
ile vatandaş arasındaki iş 
birliğinin de mümkün kılın-
ması gereklidir”, dedi.  

Toplantıya Çekmeköy ilçe-
sindeki site yöneticileri ile 
birlikte çok sayıda asansör 
firması yetkilisi de katılım 
gösterdi.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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Asansör Kontrol Merkezi’nin TÜRKAK tarafın-
dan gerçekleştirilen Re-Akreditasyon Deneti-
mi tamamlandı. Makina Mühendisleri Odası, 
akredite muayene kuruluşu Asansör Kontrol 
Merkezi’nin TÜRKAK tarafından yapılan TS 
EN ISO/IEC 17020 standardına göre re-ak-
reditasyon denetimi 02-27.12.2019 tarihleri 
arasında Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Mersin, Samsun, Trabzon ve 
Zonguldak Şubelerimizde gerçekleştirildi.

AB-0130-M numaralı akreditasyon sertifikası 
kapsamına yeni alanların da eklendiği söz 
konusu denetimlerde, Asansör Periyodik 
Kontrolleri, Kaldırma ve İletme Makineleri Pe-
riyodik Kontrolleri, Basınçlı Kaplar ve Kazan-
lar Periyodik Kontrolleri, Tahribatsız Muayene, 
Doğalgaz İç Tesisat, Bacalar ve Yangından 
Korunma Sistemleri alanlarında saha ve ofis 
denetimleri yapıldı.

AKM, TÜRKAK DENETİMİ TAMAMLANDI
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Makina Mühendisleri Odası, 
teknik görevlileri için Asan-
sör Kontrol Merkezi kapsa-
mında eğitimler vermeye 
devam ediyor. Vasıflandırma 
eğitimleri adı altında yapılan 
çalışmalar hem asansör 
hem de yürüyen merdiven 
sistemlerini kapsıyor.

Makina Mühendisleri Odası 
teknik görevlileri için 9-12 
Ocak 2020 tarihleri ara-
sında tamamlanan eğitim,  
Yürüyen Merdiven/Bant 
Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli vasıflandırma eği-
timleri başlığında toplandı. 
İstanbul’daki eğitimlere; 
Ankara, İstanbul, Bursa, An-
talya, Zonguldak ve Diyar-
bakır’dan 14 teknik personel 
katılarak vasıflandırıldı. 
Eğitimleri ise; Aydın Arat, 
Ali Kaan Uzunsoy ve Bülent 
Göksülük verdi.

VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİ YAPILDI
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Sessiz, Güvenli, 
Tümleşik

Silent, Safe, 
Integrated

U-STO “Safe Torque Off”
Kontaktörsüz Tümleşik Asansör Kumanda 
ve Sürücüsü
Integrated Lift Controller and Driver Not 
Requiring Contactors

• Kumanda kartı ve sürücünün tüm üstün özellikleri 
bir arada 

•  Tek menüden kolay ayarla uyumlu çalışma

•  Otomatik doğrudan kata yanaşma

•  Motor ve kurtarma kontaktörlerine gerek yok

•  Ana kart üzerinde
 › UCM (KKH) izleme 

 › Kapı kontaklarını köprüleme

 › Faz izleme / koruma

•  Dişlisiz makinelerde zengin enkoder seçeneği 
(EnDat, SinCos, SSI, BiS)

•  Ayrıntılı hata kaydı

•  Kolay pano örgüsü

• Darbeli çalışma ile frenden kurtarma

•  UPS ile akülü kata getirme çözümleri 

•  Enkoder kartlarının kolayca takılması

• All superior features of the controller and driver in 
the same device

•  Harmonised operation via easy set-up in a single 
menu

•  Automatic direct landing

•  No need for motor and rescue contactors

• On-board features;
 › UCM monitoring 

 › Door contact bridging

 › Mains failure monitoring

•  Rich choice for encoder at gearless machines 
(EnDat, SinCos, SSI, BiS)

•  Detailed fault register

•  Easy switchbox layout

•  Recovery from actuated safety gear via 
“hammering mode”

•  Emergency lowering via UPS or battery based 
systems

• Easy installation of encoder cards

www.mik-el.com

Otomatik Doğrudan Yanaşma İşleviyle Yanaşma Mesafesinin Sıfırlanması
Cancellation Of The Crawling Distance Using The Automatic Direct Landing Function

Seyahat Hızı
Travel Speed 

Yanaşma Hızı
Crawling Speed 

Yanaşma Mesafesi
Crawling Distance 

Frenleme Mesafesinin 
Optimizasyonu Öncesi 
Seyahat Eğrisi
Travel Curve Before Braking 
Distance Optimization 

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

Doğrudan 
Yanaşma
Direct Landing



Asansör Sanayicileri 
Federasyonu (ASFED), 
12 Şubat 2020’de yılın 
ilk Olağan Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nı 
gerçekleştirdi. 
Yoğun bir gündemin 
paylaşıldığı toplantı 
öncesinde ASFED’e bağlı 
derneklerden AYSKAD’ın 
Yönetim Kurulu üyeleri ile 
de bir görüşme yapıldı.

ASFED’e bağlı 17 dernekten 
gelen talepler ve öneriler 
neticesinde, sorunların çö-
zümü konusunda daha et-
kili çalışmalar yapılabilmesi 
amacıyla yılın ilk toplantısı 
Ankara’da gerçekleştirildi. 

ASFED YÖNETİM KURULU 
YILIN İLK TOPLANTISINDA  

BİR ARAYA GELDİ
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SEKTÖRDE KADIN İŞ GÜCÜNÜN 
ARTTIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Asansör sektörünün ilk ka-
dın derneği olan AYSKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yasemin Bulut ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Meltem Bü-
ger ile Didem Özalpaşan 12 
Şubat 2020’de ASFED ile bir 
toplantı gerçekleştirdi. Top-
lantıda öncelikle AYSKAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Mel-
tem Büger, derneğin 2023 
vizyonunu anlatarak, yapı-
lacak projeler ile ilgili bilgi 
verdi. Ardından, mesleki eği-
timde öğrenim gören kız ço-
cukları için MEB ile protokol 
imzalayan AYSKAD projesi 
değerlendirilirken, sektörde 
kadın iş gücünün arttırılması 
konusu da gündeme getiril-
di. ASFED, sektörde kadın 
iş gücünün çok önemli ol-
duğunu belirtti. Yönetim ku-
rulu üyeleri AYSKAD’a konu 
üzerine yaptığı çalışmalar ile 
ilgili teşekkürlerini etti.

ZORUNLU ASANSÖR SİGORTASI 
ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPILDI

30737 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan, Asansör İşlet-
me Bakım Yönetmeliği’nin 
Madde 13, 12. Fıkrasında  
yer alan zorunlu asansör 
sigortası Nisan 2020’den 
itibaren yürürlüğe girecek. 
Konu ile ilgili montaj firma-
larının çözülmesini bekle-
dikleri pek çok soru ise hala 
gündemde. ASFED Vekili 
Zeynep Tepegöz, üyelerden 
gelen sorular çerçevesinde 
konu üzerine yaptığı çalış-
malar hakkında bilgilendir-
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me yaptı. Toplantıda, önü-
müzdeki günlerde sigorta 
şirketleri ile bir toplantı yapı-
lacağını da bildirdi.

ASFED’İN TOKİ TOPLANTISI 
HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

10 Şubat 2020 günü ASFED 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Atik yönetimindeki 
bir heyet ile TOKİ 2 No’lu 
Uygulama Dairesi Baş-
kanlığı’nda Osman Direnç 
ile bir toplantı yaptı. TOKİ 
projelerinde yerli asansör 
firmalarını görmezden ge-
lindiği ve ihalelerin daha 
çok uluslararası firmalara 
verildiği konusunda ASFED 
üyelerinden Federasyona 
yapılan şikayetler dile ge-
tirildi. TOKİ 2 No’lu Uygu-
lama Dairesi Başkanlığı’na 
karşılaşılan bu sorunlar ile 
ilgili ayrıntılı bir rapor sunu-
larak önümüzdeki günlerde 
konuların çözümü için yeni 

bir görüşme talep edildi.

ASFED BÜTÇE 
DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Toplantının son bölümünde 
ise; Serbest Mali Müşavir 
Ali Yılmaz’ın katılımı ile 2019 
yılı mali değerlendirmesi ve 
2020 yılı bütçe planlaması 
hakkında bir sunum yapıldı.

ASFED’in yılın ilk  Olağan 
Yönetim Kurulu Toplantısına 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Atik, Başkan Yardım-
cısı Ahmet Fikret Gökhan, 
Genel Sekreter Hüsnü Gök-
göz, Sayman Nuri Kuzan, 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
İbrahim Özçakır, Sabahat-
tin Baki, Muzaffer Kızancı, 
ÖzcanToprak, Kasım Mah-
sereci, Murat Emre Üstün, 
Servet Karabacak, Avukat 
Zeynep Tepegöz, Serbest 
Mali Müşavir Ali Yılmaz, 
İdari Müdür Gülay Pala ve 
İsmail Yiğit katılım gösterdi.
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TİCARET BAKANLIĞI  
AVRASYA ASANSÖR FUARI’NA  

DESTEĞİ ARTIRDI

Ticaret Bakanlığı, 2020 
yılında “Sektörel Nitelikli 
Uluslararası Yurt içi Fuarla-
rın Desteklenmesine İlişkin 
2014/4 sayılı Karar” kapsa-
mında CNR Avrasya Asan-
sör Fuarı’na verdiği destek 
limitini artırdı. 

Buna göre; alanında, 2020 
yılının İstanbul’daki tek 
uluslararası fuarı olan CNR 

Avrasya Asansör’ün 76 Bin 
TL olan üst limiti, yeni dü-
zenleme ile 82 Bin TL›ye 
yükseldi. Destek kapsa-
mında Bakanlıkça alınan 
kararın uygulama usul ve 
esaslarındaki yükümlülükleri 
yerine getiren CNR Avrasya 
Asansör Fuarı’nın katılımcı-
ları yer kirası ve stant ma-
liyetleri için ödenen fatura 
tutarının 82 Bin TL ye kadar 

olan kısmının %50’sini geri 
alabilecekler.

Türk asansör sektörünün 
en önemli temsilcilerinin 
yer alacağı, katılımcıları için 
yüksek kapasiteli ticaret im-
kanı sağlayan CNR Avrasya 
Asansör Fuarı, 21-24 Ekim 
2020 tarihleri arasında CNR 
EXPO İstanbul Fuar Merke-
zi’nde düzenlenecek.
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BU YIL HANGİ ASANSÖR 
FUARLARI VAR?

2020 YILINDA ASANSÖR FUAR ve SEMPOZYUMLARI LİSTESİ

Fuarlar hemen her sektörün, 
farklı kesimlerinden üretici, 
tüketici ve çalışanlarını bir 
araya getiren önemli etkin-
likleri olarak iş dünyasının 
vazgeçilmezleri... Fuarlar, 
asansör sektörü için de yıl 
içerisinde gerek katılımcı, 
gerekse ziyaretçi olarak 
olsun, yeni ürünleri ve tek-
nolojileri takip edebilmek ile 
birlikte sektör çalışanlarını 
bir araya getiren önemli or-

ganizasyonlar olarak sürekli 
gündemimizde. Biz de bu 
sebeple okuyucularımız için, 
sektörümüzü doğrudan ya 
da dolaylı yollardan ilgilen-
diren, hem yurt içi hem de 
yurt dışında katılımcı ya da 
ziyaretçi olarak katılabilmeyi 
düşünecekleri fuarları mer-
cek altına aldık. 

Aralarında Ticaret Bakanlı-
ğı’nın desteklediği prestijli 
fuarların da yer aldığı bu 

uzun listelerin içinden, sek-
tör için faydalı olabileceğini 
düşündüğümüz fuar ve 
sempozyumlar oldukça faz-
la. Yurt içi – Yurt dışı olarak 
ayrı ayrı sıraladığımız fuar 
ve sempozyumları kronolojik 
sıralamaya göre aşağıdaki 
listeden takip edebilir, şim-
diden 2020 planlarınız içine 
dahil olacakları yanlarına 
notlar alarak çalışma dosya-
nıza ekleyebilirsiniz.
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15-17 EKİM 2020
ASANSÖR SEMPOZYUMU
EMO ve MMO tarafından düzenlenen Asansör Teknolojileri üzerine Sempozyum
Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir
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2020 ASANSÖR FUARLARI / YURT İÇİ

TARİH FUAR İSMİ KONU YER NOT İLGİLİ

12-15.03.2020 ORTADOĞU 
İNŞAAT FUARI

Yapı Malzemeleri,Yapı Tek-
nolojileri,Elektrik Sistemleri,-
Malzemeleri,Otomasyon,A-
sansör,İş ve İnşaat Makine-
leri,Doğalgaz,Isıtma, Soğut-
ma,Havalandırma ve Tesisat 
Malzemeleri Fuarı

Tüyap Diyar-
bakır Fuar ve 
Kongre Merkezi

26-29.03.2020
MERYAPI, 

YAPI,İNŞAAT VE 
TEDARİKÇİLERİ 

FUARI

Yapı, İnşaat Malzemeleri Fu-
arı

CNR Expo Mer-
sin Yenişehir 
Fuar Merkezi

02-05.04.2020
SAMSUN İNŞAAT 

FUARI 2020 (Güneş 
Enerjisi Özel 

Bölümü)

Yapı, Yapı ve İnşaat Malze-
meleri, Tesisat, Isıtma, Soğut-
ma, Havalandırma, Doğalgaz 
ve Teknolojileri Fuarı

Tüyap Samsun 
Fuar ve Kongre 
Merkezi

09-12-04.2020 BURSA YAPI FUARI

Yapı ve İnşaat Malzemeleri,  
Dekorasyon ve Aksesuarları,  
Isıtma, Soğutma, Havalandır-
ma ve Teknolojileri Fuarı

Tüyap Bursa 
Uluslararası 
Fuar ve Kongre  
Merkezi

16-19.09.2020 ADANA İNŞAAT 
2020

Yapı Malzemeleri, İş ve İnşa-
at Makineleri, Altyapı, Müte-
ahhitlik Hizmetleri Fuarı

Tüyap Adana 
Uluslararası  
Fuar ve Kongre 
Merkezi

15-17.10.2020 ASANSÖR 
SEMPOZYUMU

EMO ve MMO tarafından dü-
zenlenen Asansör Teknoloji-
leri üzerine Sempozyum

MMO Tepekule 
Kongre ve Sergi 
Merkezi - İzmir

21-24.10.2020 AVRASYA 
ASANSÖR FUARI

Asansör, Yürüyen Merdiven 
Teknolojileri, Üreticileri ve Te-
darikçileri Fuarı

İstanbul Fuar 
Merkezi

22-25.10.2020 KAYSERİ İNŞAAT 
FUARI

Yapı Malzemeleri,Yapı Tek-
nolojileri,Elektrik Sistemleri,-
Malzemeleri,Otomasyon,A-
sansör,İş ve İnşaat Makine-
leri,Doğalgaz,Isıtma, Soğut-
ma,Havalandırma ve Tesisat 
Malzemeleri Fuarı

Kayseri OSB 
- Tüyap Ulusla-
rarası Fuar ve 
Kongre Merkezi

EDİTÖRÜN SEÇİMİ

21-24.10.2020 TATEF ENDÜSTRİ 
FUARI Akıllı Fabrikalar Fuarı İstanbul Fuar 

Merkezi
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2020 ASANSÖR FUAR ve SEMPOZYUMLARI / YURT DIŞI
TARİH FUAR İSMİ KONU YER NOT İLGİLİ

27-29.02.2020
IEE EXPO 

(INTERNATİONAL 
ELEVATOR AND 

ESCALATOR EXPO )

Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Teknolojileri 
Fuarı

Mumbai, 
Hindistan

27.02.2020

10. ULUSLARARASI 
İRAN ASANSÖR 

VE YÜRÜYEN 
MERDİVEN 

SEMPOZYUMU

Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Teknolojileri 
Sempozyumu

Tahran, İran

09-11.04.2020 LİFTCİTY EXPO 
KAHİRE

Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Teknolojileri 
Fuarı

Kahire, 
Mısır

06-09.05.2020 WEE EXPO CHİNA
Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Teknolojileri 
Fuarı

Shanghai, 
Çin

22-24.05.2020
ASCEN.TEC-
ASANSÖR 

TEKNOLOJİLERİ 
2020

Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Teknolojileri 
Fuarı

Atina, Yu-
nanistan

11-13.07.2020
ENDONEZYA 

ASANSÖR 
VE YÜRÜYEN 

MERDİVEN FUARI

Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Teknolojileri 
Fuarı

Cakarta, 
Endonezya

14-16.07.2020 EXPO ELEVADOR 
2020

Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Teknolojileri 
Fuarı

Sao Paulo, 
Brezilya

07-09.09.2020 THE ELEVATOR 
SHOW

Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Teknolojileri 
Fuarı

Dubai, Bir-
leşik Arap 
Emirlikleri

13-16.09.2020
NAEC 71. YILLIK 

KONGRE VE 
SERGİSİ

Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Teknolojileri 
Kongre ve Sergi

Huston, TX, 
Amerika
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2020 yılının ilk aylarını 
yaşadığımız şu gün-
lerde 2019 yılına ilişkin 
veriler yavaş yavaş ya-

yınlanmaya başladı. Asansör 
sektörünün dış ticaret verile-
rine baktığımızda hem ülke-
miz, hem de sektör açısından 
sevindirici sonuçlar var. An-
cak bu verileri ve sonuçları 
değerlendirirken son üç yıldır 
asansör sektörünün doğrudan 
bağlı olduğu inşaat sektörün-
de ülkemizde yaşanan dur-
gunluğu gözden kaçırmamak 
lazım.

Son beş yılın ithalat ve ihracat 
rakamlarına dolar bazında 
grafik ve tablo olarak bakalım.

2018 ve 2019 yıllarında asan-
sör ve asansör aksam parça 
ihracatı ithalatını geçmiş du-

rumda. 2019 yılındaki ihracat 
ithalatın iki katından fazla. 
Bu durum hem ülkemiz, hem 
sektör açısından önemli ve 
gurur verici. İthalat rakamları 
2016 yılından itibaren, inşaat 
sektöründeki durgunluk sebe-
biyle, hızla düşerken, ihracat 
rakamları son beş yıldır kesin-

tisiz artmakta. Asansör sektö-
rü yurtiçi pazardaki daralmayı 
ihracat ile aşmaya çalışıyor ve 
bunu başarmış da görünüyor.

İhracat, yurt içi satışla kar-
şılaştırıldığında zor bir para 
kazanma yolu. Uzun zaman 
gerektiriyor, yeni pazarları ve 

Asansör Sektörünün  
2019 Dış Ticaret Karnesi

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com

Dolar 2015 2016 2017 2018 2019
İhracat 125.727.696 132.164.351 159.867.006 185.185.036 205.896.094
İthalat 245.608.568 288.912.192 224.667.741 164.847.342 90.995.832

Asansör Sektörü 2019 Dış Ticaret Karnesi 
Mehmet Öner 
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı 
Yeminli Mali Müşavir 
moner@monerymm.com 
 

2020 yılının ilk aylarını yaşadığımız şu günlerde 2019 yılına ilişkin veriler yavaş yavaş yayınlanmaya 
başladı. Asansör sektörünün dış ticaret verilerine baktığımızda hem ülkemiz, hem de sektör açısından 
sevindirici sonuçlar var. Ancak bu verileri ve sonuçları değerlendirirken son üç yıldır asansör 
sektörünün doğrudan bağlı olduğu inşaat sektöründe ülkemizde yaşanan durgunluğu gözden 
kaçırmamak lazım. 

Son beş yılın ithalat ve ihracat rakamlarına dolar bazında grafik ve tablo olarak bakalım. 

 

 

Dolar 2015 2016 2017 2018 2019 
İhracat 125.727.696 132.164.351 159.867.006 185.185.036 205.896.094 
İthalat 245.608.568 288.912.192 224.667.741 164.847.342 90.995.832 

 

2018 ve 2019 yıllarında asansör ve asansör aksam parça ihracatı ithalatını geçmiş durumda. 2019 
yılındaki ihracat ithalatın iki katından fazla. Bu durum hem ülkemiz, hem sektör açısından önemli ve 
gurur verici. İthalat rakamları 2016 yılından itibaren, inşaat sektöründeki durgunluk sebebiyle, hızla 
düşerken, ihracat rakamları son beş yıldır kesintisiz artmakta. Asansör sektörü yurtiçi pazardaki 
daralmayı ihracat ile aşmaya çalışıyor ve bunu başarmış da görünüyor. 

İhracat, yurt içi satışla karşılaştırıldığında zor bir para kazanma yolu. Uzun zaman gerektiriyor, yeni 
pazarları ve kültürleri öğrenmeyi zorunlu kılıyor. Hele başlangıcı çok daha sıkıntılı. Globalleşip adeta 
global bir köye dönen dünya ekonomisinde dış pazarlara açılmak hem iç pazarın 100 katı büyüklükte 
muazzam bir pazar büyüklüğüne hitap etmek anlamına geliyor; hem de dünya pazarının çetin rekabet 
şartlarında kalite ve fiyat ile yer edinmek yurtiçi pazarımıza girecek yabancı firmalara karşı dünya 
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kültürleri öğrenmeyi zorunlu 
kılıyor. Hele başlangıcı çok 
daha sıkıntılı. Globalleşip 
adeta global bir köye dönen 
dünya ekonomisinde dış 
pazarlara açılmak hem iç 
pazarın 100 katı büyüklükte 
muazzam bir pazar büyük-
lüğüne hitap etmek anlamı-
na geliyor; hem de dünya 
pazarının çetin rekabet şart-
larında kalite ve fiyat ile yer 
edinmek yurt içi pazarımıza 
girecek yabancı firmalara 
karşı dünya şartlarında hazır 
olmamızı sağlıyor. Bir taraf-
tan dünya pazarına saldır-
mak için daha kaliteli, daha 
güçlü olurken, yeni kazan-
dığımız yetenek ve güçle iç 
pazarımızı korumak daha 
kolay hale geliyor.

İhracat rakamları değer-
lendirilirken, toplam ihracat 
rakamının yanında kullanılan 
değerlendirme kriterlerinden 
biri de kilo başına ihracat 
fiyatıdır. Eğer kilo başına ih-
racat fiyatınız azalarak ihra-
cat yapabiliyorsanız, aslında 

sadece fiyat kırarak, fiyat 
avantajı ile ihracat yapıyor-
sunuz demektir. Böyle bir 
yol ilerleyen yıllarda ucuza 
mal satmak için çok çalış-
mak anlamına geliyor.

İhracat ve ithalat kilo fi-
yatlarımıza baktığımızda 
enteresan bir durumla karşı 
karşıyayız.

KILO BAŞINA IHRACAT FIYATIMIZ 
DÜŞÜYOR VE ITHALATIN KILO 

BAŞINA FIYATINDAN DAHA DÜŞÜK. 

İthal edilen asansör ve 
asansör aksam parçaları 
dünya markalarının ürünleri 
olduğu için, ihracat kilo fiya-
tımızın ithalat kilo fiyatından 
düşük olması gayet normal. 

KG Başına Fiyat 
Dolar 2015 2016 2017 2018 2019

İhracat 3,33 3,47 3,11 2,98 2,64
İthalat 4,53 4,62 4,27 3,88 3,48

şartlarında hazır olmamızı sağlıyor. Bir taraftan dünya pazarına saldırmak için daha kaliteli, daha güçlü 
olurken, yeni kazandığımız yetenek ve güçle iç pazarımızı korumak daha kolay hale geliyor. 

İhracat rakamları değerlendirilirken, toplam ihracat rakamının yanında kullanılan değerlendirme 
kriterlerinden biri de kilo başına ihracat fiyatıdır. Eğer kilo başına ihracat fiyatınız azalarak ihracat 
yapabiliyorsanız, aslında sadece fiyat kırarak, fiyat avantajı ile ihracat yapıyorsunuz demektir. Böyle 
bir yol ilerleyen yıllarda ucuza mal satmak için çok çalışmak anlamına geliyor. 

İhracat ve ithalat kilo fiyatlarımıza baktığımızda enteresan bir durumla karşı karşıyayız. 

 

 

KG Başına Fiyat Dolar  2015 2016 2017 2018 2019 
İhracat 3,33 3,47 3,11 2,98 2,64 
İthalat 4,53 4,62 4,27 3,88 3,48 

 

Kilo başına ihracat fiyatımız düşüyor ve ithalatın kilo başına fiyatından daha düşük.  

İthal edilen asansör ve asansör aksam parçaları dünya markalarının ürünleri olduğu için, ihracat kilo 
fiyatımızın ithalat kilo fiyatından düşük olması gayet normal. İhracat kilo fiyatımızı, zamanla kalite 
algısı ve marka oluşturarak artırma imkanı ve potansiyelimiz var.  

Kilo başına ihracat fiyatımızın düşmesi, kilo başına ithalat fiyatı ile birlikte değerlendirildiğinde alarm 
zillerinin çalmasını gerektirecek seviyede değil. Yukarıdaki grafiğe baktığımızda kilo başına ithalat ve 
ihracat fiyatları paralel biçimde düşüyor. Bunun anlamı sektördeki hem yurtiçi, hem yurtdışı fiyatlar 
düşüyor. Türk asansör sektörü dünya asansör sektöründeki bu fiyat düşüşünden aynı oranda 
etkileniyor. 

En son 2019 yılında en çok ihracat yaptığımız ülkelere bakmakta fayda var. 

 

Ülke  İhracat Dolar Toplam İhracat 
İçindeki Payı  

% 
1 Cezayir 23.301.308 11,3 
2 İran 12.969.839 6,3 
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İhracat kilo fiyatımızı, za-
manla kalite algısı ve marka 
oluşturarak artırma imkanı 
ve potansiyelimiz var. 

Kilo başına ihracat fiyatı-
mızın düşmesi, kilo başına 
ithalat fiyatı ile birlikte de-
ğerlendirildiğinde alarm 
zillerinin çalmasını gerekti-
recek seviyede değil. Yuka-
rıdaki grafiğe baktığımızda 
kilo başına ithalat ve ihracat 
fiyatları paralel biçimde 
düşüyor. Bunun anlamı 
sektördeki hem yurtiçi, hem 
yurtdışı fiyatlar düşüyor. 
Türk asansör sektörü dünya 
asansör sektöründeki bu 
fiyat düşüşünden aynı oran-
da etkileniyor.

En son 2019 yılında en çok 
ihracat yaptığımız ülkelere 
bakmakta fayda var.

İhracatımızın % 68’ini 15 
ülkeye yapıyoruz. İhracat 
yaptığımız toplam ülke sayı-
sı 124. 

Ne kadar çok ülkeye ihra-
cat yapabilirsek ve ülkelere 
yaptığımız ihracat bir iki 
ülkeye yoğunlaşmaz ise 
dış ticarette o kadar az risk 
altındayız demektir. Bunu 
başarabilirsek bir veya iki 
ülke piyasasında yaşanacak 
olumsuzluklar toplam satış-
larımızı en az etkiler.

Yeri gelmişken hemen be-
lirtmekte fayda var. Toplam 
ithalatımızın hemen yarısı-
nı Çin’den yapıyoruz. Bu 
günlerdeki Çin piyasasında 
korona virüsünden kaynaklı 
yaşanan tedarik sıkıntısını, 

yerli üreticiler olarak hem 
ülkemiz, hem de ihracat 
yaptığımız diğer ülkeler için 
çözmemiz ve pazar payımızı 
artırmamız mümkün.

En çok ihracat yaptığımız 
15 ülkeye baktığımızda, bu 
ülkelerin komşu ve yakın 
çevre ülkelerden oluştuğu-
nu görüyoruz. Sanki uçağa 
atlayıp biraz daha uzak me-
safedeki ülkelerin pazarla-
rını da gözden geçirmemiz 
gerekiyor gibi.

İhracatta yakaladığımız bu 
ivmeyi sektör olarak kay-
betmemeliyiz. Yurtiçi piyasa 
tekrar hareketlense bile 
ihracat şirketimizin temel 
önceliklerinden olmalı. Hatta 
“Bu şirketin 3 yıllık hedefi 
satışlarının en az yarısının 

ihracat olmasıdır” yazarak 
satış, pazarlama ve ilgili 
tüm birimlerinin duvarlarına 
asmalı ki kimse hedefimizi 
unutmasın. İhracat, satış 
bedelinin peşin veya peşine 
yakın olması sebebiyle, yurt 
içi piyasada vadeli çeklerle 
uğraşmaktan ve batan şir-
ketler sebebiyle alacakları-
mızı tahsil edememe riskin-
den bizi uzak tutacaktır. 

Son söz olarak tekstil ihra-
catçılarının düştüğü hataya 
düşmemeliyiz. Tekstil ihra-
catçıları, sektörün hareketli 
olduğu günlerde, ihracat 
fiyatında birbirleri ile girdik-
leri rekabet sonucu ihraç 
fiyatlarını inanılmaz düşür-
düler. Sonuç: çoğu iflas etti 
veya karın tokluğuna ihracat 
yapmak zorunda kaldı.

Ülke İhracat 
Dolar

Toplam İhracat 
İçindeki Payı %

1 Cezayir 23.301.308 11,3
2 İran 12.969.839 6,3
3 Azerbaycan 12.366.084 6,0
4 Irak 11.808.428 5,7
5 Rusya Federasyonu 10.508.479 5,1
6 Ukrayna 9.799.390 4,8
7 Mısır 9.784.306 4,8
8 İsrail 9.713.454 4,7
9 Suudi Arabistan 9.533.734 4,6
10 Gürcistan 9.180.857 4,5
11 Fransa 5.022.370 2,4
12 Fas 4.540.805 2,2
13 Libya 4.103.065 2,0
14 Bulgaristan 3.824.407 1,9
15 BAE 3.689.204 1,8

Toplam 140.145.730 0,681
Toplam 2019 İhracatı 205.896.094
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İş kazaları, Dünyada ve 
Türkiye’de çok önemli bir 
sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İş kazaları so-
nucu meydana gelen kayıp-
lar, bütün ülkelerin ortak so-
runu olmasıyla birlikte gerek-
li ve yeterli önlemlerin alın-
masıyla bu kayıpların önemli 
ölçülerde azaltılabileceği 

de bir gerçektir. Türkiye’de 
iş kazaları ve meslek hasta-
lıklarını neden olduğu direk 
ve indirekt maliyetler, ülke 
ekonomisi üzerinde önemli 
bir mali yük oluşturmaktadır. 
İş kazalarının sektörel dağılı-
mı incelendiğinde ise, metal 
sektörünün ilk sırada yer 
aldığı görülmektedir. 

DÖKÜM SEKTÖRÜNDE  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bahar Akın GÖDEK
Kimya Yüksek Mühendisi

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

4mevsim@dortmevsimosgb.com
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İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
terminolojisinde en başta 
“tehlike” ve “risk” kavram-
larının yerli yerine oturması 
gerekir. Çalışana zarar 
verme potansiyeline sahip 
her şey tehlikedir. Risk ise 
tehlikenin meydana gelme 
ihtimalidir.

Keza tüm iş sağlığı ve gü-
venliği yapılanması çalışa-
nın sağlığı ve güvenliği bağ-
lamında oluşturulmalıdır. İş 
Kanununa göre her işveren 
iş yerinde işçilerin sağlığı ve 
iş güvenliğini sağlamak için 
gerekli olanı yapmak ve bu 
husustaki şartları, araçları 
noksansız bulundurmakla 
yükümlüdür. Çelik döküm 
yapan dökümhanelerde 
başta imalatı, taahhüdü ve 
kalıbı sonrasında bakımı, 
arızası, onarımı ve denetimi 
sırasında meydana gelebile-
cek kazalar önlenmelidir.

Çelik döküm yapan iş yer-
lerinde birçok farklı etkenin 
çalışma koşullarını etkilediği 
aşikârdır. Döküm atölyele-
rinde fiziksel, kimyasal, ça-
lışma ortamının genel yapısı 
gibi birçok farklı tehlike söz 
konusudur. Çalışma koşul-
larını etkileyen faktörlerin 
ortam ölçümleri, ergonomik 
değerlendirme yöntemi veya 
tehlikenin oluşma olasılıkları 
değerlendirilmelidir. Tehli-
keli sınıfta  yer alan bu tip 
işyerlerinde, çalışanlar üze-
rindeki etkilerini azaltmak, iş 
sağlığının geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynayacaktır.

Döküm atölyelerinde siliko-
siz başta olmak üzere pek 
çok hastalık yoğun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sili-
kosiz havadaki solunabilir 
tozların akciğerlere yapı-
şarak kişinin alveollerinin 
tıkanması olarak kabaca 
ifade edilebilir. Pek çok 
araştırma silikosizin özellikle 
dökümhanelerde sıklıkla 
görüldüğünü ortaya koy-
maktadır. 

Dökümhanelerde çalışma 
koşullarını en fazla etkileyen 
kriter termal konfor şart-
ları, gürültü ve toz olarak 
belirlenmiştir. TS EN ISO 
9004:2001 standardına 
göre çalışma koşulları: “İş 
yeri yönetiminin, kuruluşun 
performansını artırmak için, 
çalışma ortamının motivas-
yon, tatmin ve çalışanların 
performansı üzerinde pozitif 
bir etkiye sahip olmasını 
sağlaması gerekir. İnsani 
ve fiziksel faktörlerin bir 
bileşimi olarak uygun bir 
çalışma ortamının yaratılma-
sı ısı, sıcaklık, rutubet, ışık, 
hava akımı, hijyen, temizlik, 

ses, titreşim ve kirlenme vb. 
gibi hususların da dikkate 
alınması ile olasıdır.” Bu 
bağlamda özellikle fırınlar 
bölgesinde termal konfor 
şartlarının iyileştirilmesi el-
zemdir. Kimyasal faktörler 
ana kriteri altında toz etkisi 
altında kalma, değerlendi-
riciler tarafından iş güvenli-
ğine en çok etki eden diğer 
bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Olivin ya da 
kromitit minerali içeren ka-
lıp kumları, silis kumlarına 
nazaran toz etkisinde kalma 
açısından daha iyi sonuçlar 
vermektedir.

Aynı zamanda potalardan 
ve ergitme fırınlarından or-
taya çıkan metal sıçraması 
ciddi yanıklara ve kazalara 
neden olur. Bozulan kalıp 
kumlarının ya da benzeri 
enstrümanların çalışma 
ortamındaki genel hijyen 
kurallarını bozmaktadır. Bu 
yüzden genel hijyen prose-
dürleri mümkün olduğunca 
yazılı bir şekilde ele alınıp 
değerlendirilmelidir. 
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“GÜVENLI ASANSÖRE BINMEK 
HEPIMIZIN HAKKI” 

Neredeyse hepimiz, hemen 
hemen her gün en basit 
ulaşım aracı olan asansö-
rü kullanıyoruz. Peki, bu 
asansörlerin güvenli olup 
olmadığı nasıl tespit edili-
yor? Kim tarafından onayla-
nıyor?  Makina Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Başkanı 
Fikri Düşünceli, Bursa’da 
Bugün’e, Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği hakkın-
da bilgiler verdi.

DÜŞÜNCELİ: “Yönetmelikle 
amaçlanan, asansörlerin in-
sanın can ve mal güvenliğini 
tehdit etmeyecek şekilde 
kullanımını sağlamaktır”

DÜŞÜNCELİ: “Asansörler 
vatandaşların kullandığı en 
basit ulaşım araçlarından. 
Asansörlerin 24 Haziran 
2015 tarihinde çıkarılan 
29306 sayılı resmi gazete-
de yayınlanan asansörlerin 
bakım ve periyodik kontrol 
yönetmeliğine göre her yıl 
yapılması gereken kontrolle-
ri bu yönetmeliğe göre ya-
pılmaktadır. Bu yönetmelikle 
amaçlanan, asansörlerin in-
sanın can ve mal güvenliğini 
tehdit etmeyecek şekilde 
kullanımını sağlamaktır. Bu 
periyodik kontrolü yaptırma 
sorumluluğu bina sahibin-
de, yaptırılması ve yapma 
sorumluluğu ise belediyeler 
veya valiliklerdir. Bu konuyla 
ilgili belediyelerin kendisinin 

denetim yaptığı gibi, elinde 
teknik eleman yoksa A tipi 
muayene kuruluşu dediği-
miz, Türkiye Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) tarafın-
dan akredite edilmiş kuru-
luşlar vasıtasıyla bu yönetim 
kontrolü kapsamında kontrol 
yapılmaktadır”.

“500 BIN ASANSÖRDEN  
223 BINI GÜVENSIZ”

Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’ndan alınan verilere 
göre, Türkiye’de 500 binin 
üzerinde asansör bulun-
duğunun tahmin edildiğini 
söyleyen Düşünceli, “2018 
verilerine göre, 435 bin 
asansöre yapılan kontrolde, 
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asansörlerin yüzde 51’i yani 
223 bin asansörün güven-
siz olduğu tespit edilmiş 
ve kırmızı etiket almış, 21 
bini kusurlu, 102 bini hafif 
kusurlu ve 87 bin asansör 
güvenli olarak tespit edilmiş. 
Belediyelerin hemen hemen 
hepsi bu kontrolleri A tipi 
muayene kuruluşlarına yap-
tırıyor, Makina Mühendisleri 
Odası olarak biz de bu ku-
ruluşlardan biriyiz. Uzman 
ve deneyimli kadrolarımızla 
Türkiye’nin pek çok yerin-
de belediyelerle birlikte bu 
kontrolleri yapıyoruz” dedi.

“PIYASAYI REGÜLE ETTIK”

Başlarda uygulamanın 
rant amacıyla kullanıldığını 
söyleyen Düşünceli, “2008 
yılında başlatılan çalışma-
larda odamız bu işin kamu 
eliyle yapılması, piyasaya 
ve ticarete açılmaması ko-
nusunda ısrarcı olmuş fakat 
bunda başarılı olamamıştır. 
İlk uygulamalarda bu işlem 
ticarete açılarak gerçek-
leştirilmek istenmiştir. Baş-
larda uygulama,  şirketler 

vasıtasıyla, rant aracı olarak 
görülmüş, uygulanan fahiş 
fiyatlarla, kâr etme aracı 
olarak kullanılmıştı, Makina 
Mühendisleri Odası’nın ve 
duyarlı belediyelerin sürece 
dahil olmasıyla bu ücretler 
bakanlıkça tespit edilerek 
piyasa regüle edilmiştir” ifa-
delerini kullandı.

“KAMU HIZMETINI KAMU 
KURULUŞLARI YAPMALIDIR”

Asansör periyodik denetim-
lerinin kamusal bir faaliyet 

olduğunu, vatandaşla-
rın can ve mal güvenliğinin 
ticarete konu edilmemesi 
gerektiğini belirten Düşün-
celi, “Makina Mühendis-
leri Odası Bursa Şubesi, 
Yalova, Bursa, Balıkesir 
ve Çanakkale’de faaliyet 
göstermekte buradaki 
belediyelerle sözleşmeler 
kapsamında asansör dene-
timlerini yapmaktadır fakat 
son yıllarda özellikle beledi-
yelere bu işi rant aracı gö-
ren firmalar, siyasi partiler 
vasıtasıyla baskı yapmakta 
Makina Mühendisleri Odası 
ile yapılan sözleşmelerin 
iptal edilip, kendileriyle an-
laşılmasını istemekte. Bu 
denetimlerin kar amacı gü-
den şirketlere devredilmesi 
ilerde pek çok sorun yaşan-
masına neden olabilir, kamu 
eliyle yapılması gereken bir 
hizmetin kamu kuruluşlarıyla 
yapılması yerinde olacaktır. 
Güvenli bir kentte yaşamak 
hepimizin hakkı, güvenli 
asansöre binmek hepimizin 
hakkı” diyerek sözlerine son 
verdi.
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Cihan Özcan ve Suat Özcan 
tarafından Aydın’da kurulan 
LİFTUP Asansör, kabin, kapı 
ve yedek parça üreticisi ola-
rak hizmet verdiği fabrika-
larına ek olarak İstanbul’da 
yeni bir fabrika daha kurdu. 
Liftup  İstanbul’un yeni or-
tağı ise; geçmişte sektörün 
önde gelen firmalarında 
yöneticilik yapan Ahmet 
Gündoğdu oldu. Alanında 
önemli işlere imza atan LİF-
TUP Asansör, müşteri port-
föyleri doğrultusunda Aydın 
fabrikaları ile birlikte, İstan-
bul’dan Türkiye ve dünyaya 
daha kolay bir ağ kurmayı 
hedefliyor.

Liftup İstanbul’un Kurucu 
Ortağı ve Bölge Müdürü 
olan Ahmet Gündoğdu yeni 
oluşum ile ilgili şu bilgileri 

verdi; “Liftup Asansör, Ay-
dın’da 4.000 m2 üzerinde 
kapalı alana sahip fabri-
kasında 10 yıllık montaj ve 
üretim tecrübesine sahip. 
Daha çok kabin ve otomatik 

kapı üretimi üzerine çalışı-
yoruz. Liftup’ın Türkiye’nin 
ticari başkenti İstanbul’u da 
firmaya dahil etme fikri bizi 
bir araya getirdi. Aydın’daki 
yerimiz aynı şekilde faaliye-
tine devam ederken, biz de 
buradaki ekibimiz ile birlikte 
İstanbul ayağını yürütece-
ğiz”, dedi.

Gündoğdu, Liftup İstan-
bul’un önümüzdeki dönem 
hedeflerini ise; “Hem ihra-
cat hem de iç piyasanın 
nabzının tutulacağı Liftup 
İstanbul›da, kendi üretimle-
rimizin yanı sıra kaliteli pa-
ket asansör malzemelerinin 
de yer aldığı geniş bir ürün 
yelpazesini özel fiyatlarla 
müşterilerimize sunmayı 
hedefliyoruz”, şeklinde ifade 
etti.

LİFTUP ASANSÖR,  
İSTANBUL’DA YENİ YERİNİ AÇTI
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Ahmet Gündoğdu 
LİFTUP İstanbul  
Kurucu Ortağı
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Bu yıl ikincisi düzenlenen 
Uluslararası Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sempoz-
yumu (IEES) 3-4 Aralık 2019 
tarihlerinde Las Vegas’ta 
Bally’s Hotel and Casino’da 
yapıldı. Dünyanın her yerin-
den 100’den fazla katılımcı-
nın ağırlandığı sempozyu-
mun ev sahipliğini ise Eleva-
tor World, Inc. ve Liftinstituut 
Solutions B.V. yaptı. 

“BIZIM GÖREVIMIZ 
GÜVENLIĞI 
SAĞLAMAK”

Sempozyumun bu sene 
ki teması; “Asansör ve 
Yürüyen Merdivenlerin 
Kullanım Süreleri Boyunca 
Güvenliğinin Temini: Bakım 
ve Muayene” oldu. Konu 
üzerine 10 ülkeden gelen 
firma yetkilileri tarafından 20 
sunum gerçekleştirildi. Açı-
lış oturumunda, Liftinstituut 
Solutions Yönetim Kurulu 

Başkanı Marco Waagme-
ester bir konuşma yaparak; 
sempozyum için neden  
Las Vegas’ın seçildiğini şu 

şekilde anlattı: “ Las Vegas 
deyince aklınıza ne gelir? 
Kumar oynamak. Bizim 
söylediklerimizin tam tersi. 
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24 www.elevatorworld.eu • January - February 2020

EVENTS

IEES 2019
The Second Annual International Elevator and 
Escalator Symposium gathered experts who 
shared their knowledge over two full days. 

by Angela C. Baldwin

LAS VEGAS’TA ULUSLARARASI 
ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN 

SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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Güvenlik konusunda kumar 
oynamayız. Bizim görevimiz 
güvenliği sağlamak.  Bakım 
ve muayene birbiriyle ilintili 
konular olduğu için güven-
likle ilgili olarak bu konular-
dan bahsetmemiz bir tesa-
düf değildir.”

Elevator World Genel Mü-
dürü ve Yönetim Kurulu 
Başkanı T.Bruce MacKinnon 
ise ABD’de düzenlenen ilk 
IEES’te hazır bulunan katı-
lımcıları selamlayarak “gü-
venlik” konusunun önemine 
dikkat çekti. MacKinnon; 
“Bu etkinliğin ilkini,  IEES’i 
2018’de İstanbul’da düzen-
ledik.  Önemli bir konu olan 
güvenlik konusunda bu yıl 
da ABD’de Liftinstituut ile 
çalışmaktan heyecan du-
yuyoruz. Burad asansör fir-
malarında çalışan uzmanlar, 
dünyanın dört bir yanından 
danışmanlar, Nevada’nın 
baş asansör müfettişi, Asan-
sör Endüstrisi Çalışmalarını 
Koruma Fonu üyeleri, Wal-
mart’tan temsilci de olmak 
üzere pek çok önemli insan 
var. Bu iki gün boyunca 

burada yapılacak sunumları 
beğeneceğinizi umuyorum” 
dedi.

“RISKLERIN 
AZALTILMASINDA 

BAKIM VE 
MUAYENENIN 

ROLÜ”
Sempozyumun ilk sunumu-
nu, “Risklerin Azaltılmasında 
Bakım ve Muayenenin Rolü” 
başlığı ile  Louis Bialy yaptı.  
Bialy, 2003-2016 yılları ara-
sında yapılan asansörlerle 
ilintili ölümle sonuçlanan 
kazaların artışından ve 
güvenliğin temininde risk 

değerlendirmesinin ne denli 
önemli bir rolü olduğundan 
bahsetti. “Her hayat önem-
lidir, bu yüzden güvenliği 
artırmak için çok iş yapıldı. 
Güvenliği sağlamak için 
asansör ekipmanlarının ba-
kımı ve muayenesinin yapıl-
ması zorunludur, ”dedi. 

“YENILIKÇI 
TASARIM 

SEKTÖRÜMÜZÜN 
AYRILMAZ BIR 
PARÇASIDIR”

Robert Kaspersma ise “Ye-
nilikçi Tasarımlar: Bakım ve 
Muayene Zorlukları Yaratır 
mı?” başlıklı sunumuyla 
“Yenilikçi tasarım sektörü-
müzün ayrılmaz bir parça-
sıdır” vurgusu yaptı. Ardın-
dan sırasıyla; Shanderry 
Elevator and Escalator 
Consultants’tan Max Guijt 
“Asansörler ve Yürüyen 
Merdivenlerin Kullanım Sü-
releri Boyunca Güvenliğini 
Azaltabilecek Faktörler” 
başlıklı bir sunum yaparken, 
Liftinstituut Solutions BA-
E’den Erol Akçay “Bakım: 
Kaliteyi Arttırmanın Doğru 
Yaklaşımı” üzerine hazırla-
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dığı çalışmasıyla güvenlikte 
bakımın öneminden söz etti.

Öğleden sonraki diğer su-
numlarda ise;

 �Toshiba Elevators’tan 
Mohamed Ibriham “Dikey 
Taşıma Sistemlerinde 
Güvenlik – Çileli Bir Yol-
culuk” 

 �ATIS ELEVATOR Inspe-
ctions LLC’den Charlie 
Slater “ABD’de Hükümet 
tarafından Değerlendirilen 

Asansör Muayeneleri” 

 �Mitsubishi Electric 
Corp.’tan Naohiko Suzuki; 
“Mitsubishi Asansörlerin 
Uzaktan Bakım Hizmeti” 

 �NEII and Brian Blacka-
by of B. Blackaby and 
Associates’ten Kevin 
Brinkman’ın “Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sektö-
ründeki En İyi Siber Gü-
venlik Uygulamaları”

 �Otis Türkiye’den Onur 

Artıkoğlu’nun “Sürdürü-
lebilir Bakım Üzerindeki 
Teknolojik Etkiler”

 �The Netherlands’a bağ-
lı DLR Adviesgroep 
B.V.’den Reinier Geradts 
ve Jeroen Bazuin ise “Bi-
nalara Yönelik Ulaşım Çö-
zümlerinin Güvenilirliğinin 
ve Sürekliliğinin En Üst 
Düzeye Çıkarılması” ko-
nulu sunumlarıyla oldukça 
ilgi çekti. 

TÜRKIYE’DEN 
MERIH ASANSÖR DE 
BIR SUNUM YAPTI

Sempozyumun ikinci günün-
de de yine yoğun bir gün-
dem ile sunumların takibine 
devam edildi. Türkiye’den 
Merih Asansör Genel Müdür 
Yardımcısı Emre Köroğ-
lu’nun “Kablosuz Bağlantı 
ve Uzaktan İzleme Özellikli 
Bir Kapı Sürücüsü ile Artırıl-
mış Güvenlik ve Öngörücü 
Bakım” konulu öne çıkan 
çalışmaların içinde yer aldı. 

Emre Köroğlu Erol Akçay Onur Artıkoğlu
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Köroğlu, saha çalışanların-
da karşı karşıya kaldıkları 
risklerin azaltılması ihtiyacı-
na değinerek; “Bakım işini 
düzgün yapmalıyız. Amaç 
riskin azaltılması, bakım 
bütünlüğünün ve öngörü-
cü bakımın temin edilmesi 
olmalı. Saha çalışanları ve 
nihai kullanıcılar için güven-
lik beklentilerinizi yükseltin” 
şeklinde konuştu.

“GLOBAL BIR 
STANDARDIZASYONA 
GITMEK BÜYÜK BIR 

GIRIŞIM”
Günün sonraki konuşmacısı 
olan TÜV Rheinland’den 
Manuel Diez ise; “Global 
bir standardizasyona git-
mek büyük bir girişim. Bu 
daha önce hiç yapılmamıştı. 
Başarmanın eşiğindeyiz” 
dedi.  Daha sonra VDA’dan 
Robert Cuzzi ve Harry Vyas 
kürsüye çıkarak; “Güvenliği 
ve Güvenilirliği Artırmak 
için Zorunlu Dikey Taşıma 
Periyodik Muayene ve Test 
Programının Başarı bir Uy-
gulaması –NYC Modelinin 
bir Benzeri” konusunda bir 
sunum yaptılar. 

TAK Mathews’in “İtfaiye 
ve Tahliye Asansörleri ve 
MRL’ler” başlıklı sunumun-
da, tahliye durumunda ma-
kine dairesiz asansörlerin 
kullanımının zorluklarından 
bahsetti: “Tahliye durumun-
da makine dairesiz asansör-
lerin kullanılmasının diğer 
asansörlerden farklı riskleri 
vardır. Bunu inkâr etmeyi 
bırakıp bir sorunumuz oldu-

ğunu kabul etmeliyiz.  Bütün 
dünyadaki itfaiyecilerin ma-
kine dairesiz (MRL) asan-
sörler konusunda eğitilmesi 
şart.”

2020 SEMPOZYUMU 
AMSTERDAM’DA 

OLACAK
Kapanıştaki panelden önce 
bir çekiliş daha yapıldı ve 
kazanana Amsterdam’da 
yapılacak olan 2020 IEES 
için 1000  Dolar değerin-
de bir bilet takdim edildi. 
Moderatörlüğünü Bialy’nin 
yaptığı panele Artıkoğlu, 

Kaspersma, Mathews ve 
asansör, yürüyen merdiven 
ve yürüyen yolların düzen-
lenmesinden sorumlu bir 
birim olan İşletme ve Sanayi 
Departmanının Mekanik 
Uygunluk Bölümü Müdürü 
Brennan Paterson katıldı. 
Geniş kapsamlı tartışmaların 
yapıldığı panelin ardından 
Waagmeester  Liftinstituut 
adına teşekkürlerini iletirken 
herkesi 7-8 Aralık tarihlerin-
de Hollanda’nın Amsterdam 
kentinde düzenlenecek olan 
IEES’e davet etti. Daha fazla 
bilgi için https://elevators-
ymposium.org/  sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz.  
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“BİZLER BATI’NIN “BİZLER BATI’NIN 
STANDARTLARIYLA ÜRETİP, STANDARTLARIYLA ÜRETİP, 

DOĞU’NUN FİYATLARIYLA DOĞU’NUN FİYATLARIYLA 
REKABET EDİYORUZ”REKABET EDİYORUZ”

Yılın ilk sayısında kapak konuğumuz inşaat malzemesi sektörünün 
çatı kuruluşu Türkiye İMSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferdi 
Erdoğan oldu. 1984 yılında kurulan Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği), inşaat malzemesi sanayisini hem yurt içi hem de 
yurt dışında temsil eden önemli bir sivil toplum örgütü.

74 [ HABER ASANSÖRÜ ] Ocak • Şubat 2020

KAPAK KONUĞUKAPAK KONUĞU



Ferdi Erdoğan ile 38 sektör 
derneği, 75 sanayici firma 
ve paydaş kurum üyeleri ile 
sektöründe 32 binden fazla 
noktaya etkin bir şekilde 
ulaşan Türkiye İnşaat Mal-
zemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD)’nin faali-
yetlerini ve 2020’de inşaat 
sanayisindeki öngörülerini 
konuştuk. Dernek olarak 
edindikleri önemli verileri 
bizimle paylaşan Erdoğan, 
asansör sektörüne dair 
önemli tespitlerde bulundu.

“TAHSILAT SORUNUNUN BIR AN 
ÖNCE ÇÖZÜLMESI GEREKIYOR”

İnşaat sanayisi 
açısından 2019’un 
bir değerlendirmesini 
yaparsanız, neler 
söylersiniz? 

FERDİ ERDOĞAN: Tür-
kiye İMSAD olarak her ay 
üyelerimizden aldığımız 
bilgiler doğrultusunda en-
deks raporları hazırlıyoruz. 
Bu endeks raporlarında son 
zamanlarda karşılaştığımız 

tablo şu; üretim endeksi, 
istihdam, yurt içi siparişler, 
yatırım beklentileri, ihracat 
siparişleri ve güven kade-
meli de olsa bir artış eğilimi 
gösteriyor. Fakat tahsilat 
endeksi tablosu 2013 yılın-
dan bu yana sürekli aşağı 
doğru gidiyor. 2019 Aralık 
ayı endeks raporunda tahsi-
lat endeksi 2013 yılı için baz 
aldığımız 100 baz puanına 
göre 27,6 puana inmiş du-
rumda. Tahsilat konusunda 
inşaat malzemesi üreticileri 
ya parasını hiç alamıyor ya 
da geç alıyor. Oranlara bak-
tığımızda ise büyük bir kıs-
mın geç aldığını görüyoruz. 
En çok zorluk yaratan kısım 
da burası. Eğer firmalar hiç 
tahsilat yapamıyorsa maale-
sef iflas ediyor. Dolayısıyla 
tahsilat sorununun bir an 
önce çözülmesi gerekiyor. 

Erdoğan, 2013 yılına 
kadar kademeli bir 

şekilde artan inşaat 
harcamalarının 
2014’ten itibaren 
ekonomik şartlardan 

etkilenerek 
düşüşe geçtiğini 
belirtiyor. Ancak 
bunlar arasında 
en çok düşüşün 
konut sektöründe 
yaşandığını ifade 
etti.

FERDİ ERDOĞAN: Müte-
ahhitlik ve malzeme dahil 
toplam inşaat harcamaları, 
geriye doğru baktığımızda 
2010 yılında 96 milyar dolar 
iken, 2013 yılında 161 milyar 
dolara ulaştı ve sonrasında 
2014, 2015, 2016 yıllarının 
konjonktürel şartlarından 
çok fazla etkilenerek 140 
milyar dolara geriledi. Top-
lam inşaat harcamaları 2018 
yılını ise 130 milyar dolar ile 
kapadı. 161 milyar dolardan 
130 milyar dolara  doğru 
gerçekleşen düşüşte asıl 
düşüşün konut sektöründe 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Altyapı ve konut dışı bina 
harcamalarının nispeten 
kendini korumuş olduğunu 
görüyoruz. 
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ERDOĞAN: “BUGÜN ‘KAPASITEM 
DÜŞTÜ’ DIYENLER, ŞU ANKI 
KAPASITELERININ GERÇEK 

KAPASITELERI OLDUĞUNU KABUL 
EDEREK GELECEK PLANLARINI 

YAPMALILAR.” 

FERDİ ERDOĞAN: Biz bu 
arada hep beraber bir kö-
pük yarattık. 2019 yılında ise 
bu köpük gitti… Bugün ‘ka-
pasitem düştü’ diyenler, şu 
anki kapasitelerinin gerçek 
kapasiteleri olduğunu kabul 
ederek gelecek planlarını 
yapmalılar. 2019 yılı eko-
nominin getirdiği şartların 
sektörel büyümeye yetme-
diğini gösterdi. En büyük 
işsizlik inşaat sektörü ve 
inşaat malzemeleri sanayi-
sinde yaşandı. 2018 yılında 
yaşadığımız tecrübeler bize 
şunu gösterdi: % 2,6 büyü-
me Türkiye’ye yetmedi.Biz 
gelişmekte olan bir ülkeyiz. 
Rekabet edeceksek bizim 
% 4-5’in üzerinde büyüme-
miz gerekir. 

FERDI ERDOĞAN INŞAAT 
SEKTÖRÜNDE IKI SORUNA DIKKAT 
ÇEKIYOR; TALEP DÜŞÜKLÜĞÜ VE 

FINANSMAN SORUNU...

2020’de inşaat alanında 
pozitif yönde bir ivme 
bekliyor musunuz? 2020 
öngörüleriniz nelerdir? 

FERDİ ERDOĞAN: 2020 
yılının ikinci yarısından itiba-
ren sektörümüz adına daha 
kalıcı gelişmeler yaşanaca-
ğını öngörüyoruz.  2020’de 
ekonomide %5 oranında 
bir büyüme bekliyoruz fakat 
inşaat sektöründe iki konu 
sıkıntı yaratmaya devam 
ediyor. Birincisi talep dü-
şüklüğü, ikincisi finansman 
sorunu. Yeni alınan sipariş-
ler önümüzdeki dönemde 
başlayacak inşaat işlerine 
işaret eden bir gösterge 
ve bu sektörde heyecan 
yaratan bir konu. Ancak ma-
alesef bu oran halen düşük 
seviyelerde. 

İnşaat malzemeleri sanayisi, 
gerek toplam üretim, dış 
ticaret ve istihdamdaki payı, 
gerekse diğer sektörlerle 
yakın ilişkisi sebebiyle ülke-
miz için stratejik önem arz 
eden sektörlerden biri. Ülke-
mizin inşaat malzemelerinin 
kalite açısından dünya ça-
pında bilinir ve güvenilir bir 
konumda olması, bizi küre-
sel ticarette emin adımlarla 
ilerlemeye teşvik ediyor. 

Ancak jeopolitik gerginlikler 
ihracatı zorlaştırabilir. 5 yıl 
önce 23 milyar dolarlık ihra-
cata ulaşmayı başarmış in-
şaat malzemesi sanayicileri 
olarak 2020’de 23-24 milyar 
dolar seviyesine ulaşaca-
ğımıza inanıyoruz. Ayrıca 
inşaat malzemeleri sektörü-
nün de %1-2 arasında bü-
yüyeceğini öngörüyoruz.

ERDOĞAN: “BIZLER BATI’NIN 
STANDARTLARIYLA ÜRETIP, 

DOĞU’NUN FIYATLARIYLA REKABET 
EDIYORUZ”

Türkiye’de pek çok sanayi 
alanında “yerli ve milli” 
politikası yerleştirilmeye 
çalışıyor. İnşaat sanayisinde 
kullanılan malzemelerin 
yerlileşmesi konusunda 
Türkiye hangi aşamada? 

FERDİ ERDOĞAN: Her 
platformda dile getiriyoruz; 
bizler Batı’nın standartlarıyla 
üretip Doğu’nun fiyatlarıyla 
rekabet ediyoruz. Ülkelerin 
maliyet endeksi ile kıyasla-
dığımızda, 98 baz puanla 
batımızdaki ülkelerden 
daha düşük bir endekse 
sahipken, doğumuzdaki ge-
lişmekte olan ülkelerden de 
daha yüksek bir endekse 
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sahibiz. Türkiye’nin üretim 
maliyet endeksi 98, ABD’nin 
100, Almanya’nın 121, İngil-
tere’nin 109, Fransa’nın 124, 
İtalya’nın 123 ve Brezilya’nın 
123 iken Çin’in 96, Hindis-
tan’ın 89, Singapur’un ise 
82 puanda olduğunu görü-
yoruz.  Son yıllarda Endüstri 
4.0 çok konuşuluyor. Biz 
ülke olarak mutlaka verimlili-
ğe odaklanmalıyız. 

HEDEF YÜKSEK TEKNOLOJIYE GEÇIŞ

“Sanayicinin “ -mış 
gibi” gibi yaparak 
değil, sonuç odaklı 
Ar-Ge için çok 
daha fazla yatırım 
yapmalı”

FERDİ ERDOĞAN: İnşaat 
malzemeleri alanında yük-
sek teknolojiye geçişi hedef-
lemeliyiz. En güçlü kasları-
mız olan inşaat malzemeleri 
sanayisinde yüksek teknolo-
jiyi geliştirmemiz gerekiyor. 
Ülke olarak 2003’te 1 milyar 
dolar olan yüksek teknolojili 
ürün ihracatını 5 milyar dola-

ra taşıdık. Geçen bu süreçte 
Çin ise 41 milyar doları 600-
650 milyar dolara taşıdı. 
Demek ki yapmamız gere-
ken daha çok iş var. Türkiye 
olarak, yıllık toplam Ar-Ge 
harcamalarımız Milli Gelir’in 
% 1’i kadar olup yaklaşık 
8,0 milyar dolar civarında. 
Çin % 2 ile 250 milyar dolar, 
Almanya % 3 ile 110 milyar 
dolar, ABD % 2,5 ile 450 
milyar dolar Ar-Ge harca-
ması yapıyor. ABD’de sade-
ce Apple, Türkiye toplamı 
kadar Ar-Ge harcamalarına 
sahip. Bu nedenle, ihracatı 
en öncelikli hedef olarak 
belirleyen ülkemizin Ar-Ge 
kaynak ve hedeflerini tekrar 
tekrar gözden geçirmesi; 
sanayicinin “ - mış gibi” gibi 
yaparak değil, sonuç odaklı 
Ar-Ge için çok daha fazla 
yatırım yapması; üniversite-
lerin daha fazla bilimsel ma-
kale üretmesi; çok daha faz-
la sayıda patent, buluculuk, 
fikir hakkı alınmasına teşvik 
edilmesi gerekmektedir.

“ERDOĞAN: 
“Hem asansör 
üretiminde hem de 
yürüyen merdiven 
üretiminde 
gerileme 
yaşandığını 
görüyoruz”

İnşaat malzemelerinin 
önemli bir tamamlayıcısı 
olan asansör sektörünün 
son durumu Türkiye’deki 
gelişimi açısından neler 
söylersiniz?

FERDİ ERDOĞAN: Sektö-
rümüz için önemli bir baş-
vuru kaynağı olan Türkiye 
İMSAD Yapı Sektör Raporu 
ile inşaat malzemeleri sa-
nayisinde yer alan 37 alt 
sanayi ve ürün için ayrıntılı 
bilgi ve verileri paylaşıypruz. 
2019 yılında yayınladığımız 
ve bir önceki yılın verilerinin 
yer aldığı rapora göre ül-
kemizde 2018 yılı itibarıyla 
asansör üretimi yapan 100 
firma ve yürüyen merdiven 
yapan 5 firma bulunuyor. 
2018 yılında hem asansör 

TÜRKIYE OLARAK, YILLIK TOPLAM AR-GE 

HARCAMALARIMIZ MILLI GELIR’IN % 1’I KADAR 

OLUP YAKLAŞIK 8,0 MILYAR DOLAR CIVARINDA.
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üretiminde hem de yürüyen 
merdiven üretiminde gerile-
me yaşandığını görüyoruz. 
Rapora göre 2018 yılında 55 
bin 320 asansör ve bin 215 
yürüyen merdiven üretildi. 
Oysa 2017 yılında 58 bin 
226 asansör, bin 240 yürü-
yen merdiven üretilmişti. 

Türkiye önemli ölçüde 
asansör, yürüyen merdiven 
ve körük ithalatı yapıyor. 
İthalatın 2016 yılında en 
yüksek seviyesine ulaştığını 
ve 2017 ile 2018 yıllarında 
ise miktar olarak gerilediği-
ni görüyoruz. 2018 yılında 
199,6 milyon dolar tutarında 
asansör yürüyen merdi-
ven ithalatı yapıldı. Türkiye 
asansör, yürüyen merdiven 
ve körük ihracatının büyük 
bölümünü komşu ve yakın 
ülke pazarlarına yapıyor. 
2018 yılında en yüksek 
ihracat Cezayir’e yapıldı. 
Cezayir’i, İsrail, Rusya, İn-
giltere ve Gürcistan izledi. 
Ukrayna, Kuveyt, Irak, BAE 
ve Katar ilk 10 pazar içinde 

yer alırken 4 sırada bulunan 
İngiltere, ilk 10 pazar için-
deki tek gelişmiş ülke olarak 
karşımıza çıkıyor.  Türkiye 
en yüksek asansör, yürüyen 
merdiven ve körük ithalatını 
Çin’den yapıyor. Toplam 
ithalatın yarısından fazlası 
Çin’den gerçekleşiyor. 

“Türkiye inşaat 
malzemeleri 
sanayisi, Batı’daki 
tüm rakipler ile 
rekabet edecek 
kabiliyette ve 
kalitede üretim 
gerçekleştiriyor.”

Yerli asansör markalarının 
kullanımını arttırmak için 
neler yapılabilir? 

FERDİ ERDOĞAN: Bir ön-
ceki hükümette Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanı olan 
Sayın Faruk Özlü ile 2018 
yılında gerçekleştirdiğimiz 
Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayi Zirvesi’nde yaptı-
ğımız strateji yol haritası 

çalışmalarında Sayın Bakan 
Faruk Özlü, Sayın Müsteşar 
Veysel Yayan ve ilgili Ge-
nel Müdürler; 9 katı geçen, 
motorundan otomasyon 
sistemlerine, sensörlerinden 
aksamlarına kadar tamamı 
yerli -montajı kast etmiyo-
rum- toplamalı asansörün 
imal edilmesi konusunda, 
Bakanlık olarak üretimden 
özellikle kamu projelerin-
de kullanımına kadar tüm 
garantileri sağlayacaklarını 
ve vereceklerini ifade et-
mişlerdi. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne geçiş 
sonrası, ekonominin de 
biraz geriye gitmesiyle şu 
anda Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda proje devam 
ediyor mu ya da durdu mu 
bilemiyoruz ama bu proje 
oldukça önemliydi. 

Diğer taraftan projelerin 
markalı ürünlerle daha kolay 
satılacağını varsayan müte-
ahhitlere bu konuda katılmı-
yoruz. Türkiye inşaat mal-
zemeleri sanayisi, Batı’daki 
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tüm rakipler ile rekabet ede-
cek kabiliyette ve kalitede 
üretim gerçekleştiriyor. Bu 
konuda Bakanlıkların, bele-
diyelerin hatta tüketicilerin 
kamuoyu baskısı oluşturma-
sının sağlanması gerekiyor.  

“2020-2030 
YILLARINDA 

SEKTÖRÜN EN 
ÖNEMLİ VİZYONU 

“AKILLI ŞEHIRLER” OLACAK

Binalarda enerji verimliliği 
konusunda önemli 
çalışmalar yaptığınızı 
biliyoruz. Konunun asansör 
ayağının önemi hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 

İnşaat malzemeleri sanayisi 
üç alana odaklandı: İhracat, 
yenileme pazarı ve kentleş-
me. Geleceğin şehirleri ola-
rak gündemde olan “Akıllı 
Şehirler”e dönüşme süreci-
ne uyum için verimlilik, tek-
nolojik dönüşüm, uygulama 
teknikleri 2020-2030 yılları 
arasında sektörün en önemli 

vizyonu olacaktır. Tüm dün-
ya, hızlı bir şekilde kentlere 
göç etmenin sonucunda 
oluşan kaynak problemlerini 
yönetmek amacıyla kentleri 
akıllı şehir projeleriyle yeni 
bir dönüşüme zorluyor. Baş-
ta enerji olmak üzere gıda, 
su ve atık yönetimi kentsel 
dönüşümlerde olmaz olmaz 
yönetilmesi gereken kay-
naklar. Bildiğiniz gibi 2019 
Aralık ayında Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı koordinas-
yonunda hazırlanan «Ulusal 
Akıllı Şehirler Stratejisi ve 
Eylem Planı» ile ilgili Cum-
hurbaşkanlığı genelgesinin 

Resmi Gazete›de yayım-
lanması oldukça önemli 
bir gelişme. Türkiye’de bu 
modellerin oluşmasını öngö-
ren çalışmalar başladı. Artık 
kentsel dönüşüm değil akıllı 
şehirlere dönüşüm demek 
daha doğru bir ifade haline 
geldi. 

“Asansörler için 
az enerji ile en 
yüksek performans 
gelecekte öne 
çıkacak”

FERDİ ERDOĞAN: Bina-
larda enerji verimliliğinin 5 
safhada olması gerekiyor. 
Bunlar; ısıtma ve soğutma, 
aydınlatma, yatay ve dikey 
taşıma, pişirme ve son ola-
rak pompalar. Dolasıyla ya-
tay ve dikey taşımada başta 
asansörler en önemli enerji 
verimliliği sağlayacak alan-
lardan birisi. Az enerji gideri 
ile en yüksek performansı 
almak, akıllı şehirlerin en 
önemli performans sistemi. 
Asansörleri ve yürüyen mer-
divenleri de bu performans 
sistemi dışında düşüneme-
yiz. 
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SEKTÖRÜMÜZÜN TEMEL 
SORUNLARINDAN BIRI  

HAKSIZ REKABET

Geçtiğimiz Kasım 
ayında dokuzuncusunu 
düzenlediğiniz, “Uluslararası 
İnşatta Kalite Zirvesi” 
sonuçları hakkında kısaca 
bilgi verebilir misiniz? 

FERDİ ERDOĞAN: Ulus-
lararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nin 9’uncusunu, ‘Re-
kabetin Şifreleri: Sınırsız Ti-
caret’ temasıyla düzenledik. 
Zirvemizin temasını ‘Sınırsız 
Ticaret’ olarak belirledik. 
Çünkü Türkiye olarak inşaat 
malzemesi üretiminde dün-
yanın en büyük 5 ülkesin-
den biriyiz. Küresel Rekabet 
Endeksi’nde yer alan 140 
ülkenin 115’ine ihracat ger-
çekleştiriyoruz. Almanya, 
İngiltere, ABD, Kanada, 
İsrail, Irak en önemli pazar-
larımız. Bununla birlikte en 
çok ihracat yaptığımız ülke-
ler arasında Çin, Romanya, 
Fransa, Yemen ve İtalya da 
bulunuyor. 

Zirvenin Rekabeti Bozan-
lar-Maverik Sendromu 
başlıklı oturumunda haksız 

rekabet konusunu inceledik. 
Maverik Sendromu oyunbo-
zan, kuralları kendine göre 
değiştirmeye çalışan kişi 
ya da kurumları tanımlıyor. 
Dolayısıyla bu tanım sektö-
rümüzde yaşanan haksız 
rekabet konusunu oldukça 
iyi özetliyor. 

“DIŞ PAZARLARDA ÖNCELIKLE 
SATIŞ YAPTIĞIMIZ ÜLKELERI ÇOK IYI 

ANLAMAMIZ GEREKIYOR”

FERDİ ERDOĞAN: Dış 
pazarlarda öncelikle satış 
yaptığımız ülkeleri çok iyi 
anlamamız gerekiyor. Yurt-
dışındaki müşteriler bizden 
sadece düşük fiyat beklemi-
yor. Kalitesi yüksek ürünleri 
bekliyor. İnşaat malzemeleri 
sanayicilerinin kalitesi de 
zaten bilinen bir gerçek. 
İhracatımız miktar ve fiyat 
olarak artıyor olsa da ki-
logram başına birim değeri 
düşüyor. Fiyat konusunda 
ciddi bir rekabet içindeyiz. 
Sektörümüzün ihracatında 
miktarsal artışlar var ancak 
katma değerli ürün ihracatı-
mız çok az. Bazı pazarların 
tek tedarikçisiyiz. Yine de 
fiyat rekabetini aşamıyoruz.

KÜÇÜK OLSUN BENIM OLSUN’ 
DEMEK YERINE GÜÇLERIMIZI 

BIRLEŞTIRMEMIZ GEREKIYOR”

FERDİ ERDOĞAN: İhraç 
ürünlerinde katma değerin 
artması çok daha önemli. 
Küresel piyasalarda katma 
değerli ürünlere baktığımız 
zaman dünya pazarının 
küçük oyuncuları arasın-
dayız. Bu durum karşı ta-
rafta bizim marka algımızın 
yukarı çekilmesinde sıkıntı 
yaratıyor. Zirvede de dile 
getirildiği gibi ‘Küçük olsun 
benim olsun’ demek yerine 
güçlerimizi birleştirmemiz 
gerekiyor. Değer zincirinin 
tümüne hakim olmadan fark 
yaratmamız mümkün değil. 

TAKLITÇILIKLE MÜCADELE 
ETMELIYIZ

FERDİ ERDOĞAN: Bu 
noktada bir diğer konu ise 
taklit ürünler. Çin taklitçilikte 
birinci, Türkiye ikinci sırada. 
Kayıt dışı üretim ile müca-
dele etmemiz gerekiyor. 
Türk ihracatçısı açısından 
bu durum kötü bir imaj ya-
ratıyor. Kayıt dışı üretim ile 
mücadele etmemiz gereki-
yor. Hız, maliyet ve kalite 
üçgenini sağlamalıyız. Bu, 
tedarik zinciri yönetiminde 
maliyeti ve müşteri memnu-
niyetini etkileyen en önemli 
faktör.
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Türkiye İMSAD Hakkında kısaca bilgi 
veebilir misiniz?

FERDİ ERDOĞAN: 36 yıl önce bir grup 
duayen sanayici, Türkiye inşaat malze-
mesi sanayisinin gelişimi ve sürdürülebilir 
büyümesi için bir araya gelerek Türkiye 
İMSAD’ın kuruluşuna öncülük etti. 1984 
yılından bu yana yurtiçi ve yurtdışı faali-
yetlere aktif olarak devam eden Türkiye 
İMSAD olarak, bugün 76 sanayici, 39 sek-
tör derneği ve 27 paydaş kurum üyemizle 
sektörü tek çatı altında toplamanın gururu-
nu yaşıyoruz.

Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde 
ve yurt dışında iş birlikleri geliştiriyor, iç 
pazardaki gelişmeleri yakından izliyor ve 
ihracatta ulaşılan başarının artarak sür-
dürülebilmesi için, dış pazarları yakından 
takip ediyoruz.

Türkiye İMSAD olarak inşaat sektörünün 
çok önemli grupları olan 35 farklı alt sek-
törü temsil ediyoruz. 36 yıla sığdırdığımız 
çok sayıda zirve, etkinlik, toplantı, kamu 
temasları, proje, rapor ve yayınlar ile pay-
daşlarımıza en yüksek değeri katmayı he-
defledik. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki 
yıllarda da aralıksız sürdüreceğiz.
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İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?
6331 sayılı kanunda İş Kazası 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesine 
göre iş kazası sayılan ve tazminat davası açılabilecek haller 
şunlardır:

 �İşçinin işverene ait işyerinde bulunduğu sırada uğradığı 
her türlü bedensel veya ruhsal zararlar iş kazası sayılır. 
İşçinin ne şekilde yaralandığı veya öldüğünün önemi yok-
tur. İşçinin maruz kaldığı olay işyerinde gerçekleşmişse, iş 
kazası olarak kabul edilir ve tazminat davasına konu edi-
lebilir. Örneğin, kalp krizi işyerinde gerçekleştiği takdirde 
Yargıtay tarafından, sadece bu nedenle iş kazası olarak 
kabul edilmektedir.

 �Bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin görevli olarak 
işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl 
işini yapmaksızın geçen zamanlarda işçinin maruz kaldığı 
fiiller iş kazası olup tazminat davasına konu olabilir.

 �İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle işçi 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte 
olduğu iş nedeniyle gerçekleşen her türlü olay iş kazası 
olarak tazminat davasına konu olabilir.

 �Emziren kadın işçinin, iş mevzuatı gereğince çocuğuna 
süt vermek için ayrılan zamanlarda maruz kaldığı kazalar 
iş kazasıdır.

AV. Zeynep TEPEGÖZ
ASFED Vekili

İŞÇİLER BAKIMINDAN  

İŞ KAZASI NEDİR ? 
İş kazası, işçinin işverenin 
otoritesi altında bulunduğu 
bir sırada gördüğü iş veya işin 
gereği dolayısıyla aniden ve 
dıştan gelen bir etkenle onu 
bedensel veya  ruhsal zarara  
uğratan olaydır.
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 � İşçinin, işverence sağ-
lanan bir taşıtla işin ya-
pıldığı yere gidiş gelişi 
sırasında meydana gelen 
her türlü kaza iş kazasıdır.  

İş Kazasının Bildirimi 
İş kazası, işveren tarafından 
mutlaka Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirilmek zorun-
dadır. İşveren veya işçinin 
bildirimi üzerine SGK müfet-
tişler aracılığıyla inceleme 
yaparak meydana gelen 
olayın iş kazası olup olma-
dığını, olayın oluş şekli ve 
tarafların kusur durumunu 
düzenleyen bir inceleme 
raporu düzenler. İnceleme 
raporunda olayın iş kazası 
olarak nitelendirilmesi ha-
linde hak sahibi iş mahke-
mesinde doğrudan maddi 
ve manevi tazminat davası 
açabilir. 

İş Kazası Neticesinde Ceza 
Soruşturması
İş kazasının meydana gel-

mesiyle birlikte bağlı olunan 
kolluk birimine işveren ta-
rafından bildirim yapılması 
gerekmektedir. Bildirimin 
yapılmasıyla birlikte ilgili 
iş kazası için soruşturma 
dosyası açılır. İş kazası-
nın ölümlü olması halinde   
savcılık tarafından kusurlu 
şahısların tespit edilerek 
kusurlu kişiler aleyhine ceza 
davası açılmaktadır.

İş kazası nedeniyle ölüm 
meydana gelmesi halin-
de, şayet ilgililere  kusur 
atfedilebilmişse Türk Ceza 
Kanunu’nun ilgili hükümleri 
gereği ceza davası açılır ve 
şirket yetkilileri ve sorumlu-
lukları tespit edilen şahıslar 
sanık olarak yargılanırlar. 
Kusurlu bulunan kişiler hak-
kında  ölüm halinde 2 yıldan 
6 yıla kadar, ölümle birlikte 
birden çok kişinin yaralan-
masına sebep olunmuşsa 
2 yıldan 15 yıla kadar hapis 
cezası  ile yargılanırlar. 

IŞVEREN VEYA IŞÇININ BILDIRIMI 

ÜZERINE SGK MÜFETTIŞLER 

ARACILIĞIYLA INCELEME YAPARAK 

MEYDANA GELEN OLAYIN IŞ KAZASI 

OLUP OLMADIĞINI, OLAYIN OLUŞ 

ŞEKLI VE TARAFLARIN KUSUR 

DURUMUNU DÜZENLEYEN BIR 

INCELEME RAPORU DÜZENLER.
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İŞ KAZASI 
NEDENİYLE AÇILAN 

DAVALAR 
İş Kazası Neticesinde SGK 
Tarafından Açılacak Rücu 
Davaları
 işçi geçirmiş olduğu iş 
kazası neticesinde  SGK 
tarafından  gerekli yardımlar 
yapılarak geçici ödemesi 
ve sürekli iş göremezlik ge-
liri bağlanması, ölüm geliri 
yada ölüm aylığı vb.  öde-
meler yapılmaktadır. 

SGK iş kazası ne-
ticesinde müfettiş 
raporlarına, açılmış 
olan ceza dosyaları-
nı da dikkate alarak  
işverenin kasti ve 
kusurlu hareket-
lerine, işverenin 
işçilerin sağlığını 
korumaya yönelik 
düzenlemelere uy-
mamasına, mevzu-
atın gerektirdiklerini 
yerine getirmemesi-
ne göre kusur ora-
nını belirler.  Kurum 
tarafından karşılanan 
işçiye ve hak sahiplerine 
bağlanan gelirlere ve aylık-
lara  ilişkin olarak Kurum da 
kusurları oranında işveren 
ve işverenle birlikte sorumlu 
olan kişilere rücu edilir. 

Tespit Davası 
İş kazası, Sosyal Güvenlik 
Kurumuna (SGK) bildiril-
mesine rağmen meydana 
gelen olay SGK tarafından 
iş kazası olarak kabul edil-
memişse hem SGK hem de 
işverenin davalı olarak gös-

terileceği bir “iş kazasının 
tespiti davası” açılabilir. 

TAZMİNAT 
DAVALARI 

Maddi Tazminat  Davası 
İş kazası geçiren işçi, ruhen 
ve/veya bedenen  uğradı-
ğı zararlar nedeniyle Türk 
Borçlar Kanunu’nun 51 ve 
devamında düzenlenen  
hükümlere göre zararının 
giderilmesini talep edebile-
cektir. İş kazası neticesin-
de işçinin ölümü halinde; 

cenaze giderleri, tedavi 
giderleri (ölümden önce bir 
tedavi süreci var ise), çalış-
ma gücünün azalmasından 
yada yitirilmesinden doğan 
kayıplar, ölenin desteğinden 
yoksun kalan kişilerin bu 
sebeple uğradığı kayıpları 
talep edebilir. İş kazası ne-
ticesinde işçinin  bedensel 
zarara uğraması halinde, 
cenaze giderleri, tedavi gi-
derleri, kazanç kaybı, çalış-
ma gücünün azalmasından 
ya da yitirilmesinden doğan 

kayıplar, ekonomik gelece-
ğin sarsılmasından doğan 
kayıpları talep edebilir. 

İş kazasından kaynaklı 
maddi ve manevi  tazminat 
davaları hem asıl işverene 
hem de tüm alt işverenlere 
(taşeron) karşı açılabilir. 
Örneğin, A şirketi yaptığı 
inşaatın elektrik işlerini 
taşeron olarak B Şirketine 
vermiş, B şirketi de asan-
sör işlerinin bir kısmını C 
şirketiyle birlikte yapmışsa; 
C şirketi işçisinin iş kazası 

neticesinde ölmesi 
halinde, müteselsi-
len ve müştereken 
ödenmek kaydıyla 
tüm şirketlere (A, B 
ve C) karşı iş kazası 
nedeniyle maddi ve 
manevi tazminat da-
vası açılabilir.

İş kazası geçiren 
işçi, işveren aleyhine 
açtığı maddi tazmi-
nat davasında  işçi-
nin geleceğe yönelik 
hak kayıplarını da 
talep edebilmektedir. 

İş kazası nedeniyle açılacak 
davalardan olan maddi taz-
minat davası için en önemli 
belgelerden biri SGK müfet-
tişleri tarafından düzenlenen 
tutanaklar ve belgelerdir. 
Nitekim SGK müfettişleri, 
iş kazasını yerinde incele-
yerek, tarafların ifadelerine 
başvurur, iş kazası geçiren 
işçinin sigorta bilgileri ve 
çalışma koşulları, maaşı vb. 
hususlarda bilgi sahibi ola-
rak ve her türlü araştırmayı 
yaparak raporunu düzenler. 
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Bu nedenle gerek kusur 
oranlarının belirlenmesi 
gerekse de işçinin iş gücü 
kaybının tespit edilmesinde 
SGK müfettişleri tarafından 
hazırlanan raporlar önemli 
işleve sahiptir.  SGK tedavi 
süresi sonunda önce sü-
rekli iş göremezlik oranını 
belirler, oranı % 10 ve üstü 
olanlar için inceleme yapılır. 
% 10  dan az oranlar için 
inceleme yapılmaz, zira 
sürekli iş göremezlik geliri 
bağlanmaz. % 10’dan  az 
oranı olanları, kaza ve kusur 
oranlarının ispatı için SGK 
dışındaki delillere başvur-
ması doğru olacaktır. 

Manevi Tazminat Davası
Bir kimsenin bedensel bü-
tünlüğünün zedelenmesi 
durumunda, olayın özellik-
leri göz önünde tutularak, 
zarar görene uygun bir 
miktar paranın ödenmesi 
şeklinde Borçlar Kanunun 
madde metninde ifade edil-
miştir. Şayet ağır bedensel 
zarar veya ölüm halinde 
de zarar görenin veya öle-
nin yakınlarının da manevi 

tazminat talep edebileceği 
Türk Borçlar Kanununda yer 
almıştır. Yakınların manevi 
tazminat istemi için ağır za-
rar kavramı genelde sürekli 
iş göremezlik oranının % 50 
olması olarak uygulanır. Ağır 
zarar görmeyenin yakınları 
manevi tazminat isteyemez, 
yalnızca kendi adına isteye-
bilir.

Destekten Yoksun Kalma 
Tazminatı 
Destekten yoksun kalma 
tazminatı, iş kazası netice-
sinde  ölümün  gerçekleştiği 
zaman ortaya çıkacak taz-
minat türüdür. Bu davanın 
açılması için öncelikle  iş 
kazası yada meslek has-
talığı neticesinde bir ölüm 
meydana gelmiş olması, 
ölenin yakınlarının da bu 
şahsın desteğinden yoksun 
kalacak olmaları gerekmek-
tedir. İşçinin ölümünden 
dolayı varsa eşi, çocukları, 
annesi, babası, bakmakla 
yükümlü olduğu kimseler, 
işçinin desteğinden yoksun 
kalmakta ve  maddi anlam-
da kayba uğramaktadır. 
Bu davayı açmak için, ölen 

işçinin  sağlığında destek-
ten yoksun kalacağını iddia 
eden kişilere bakacak güçte 
olması ve tazminat talep 
edenler (davacılar), ölen 
işçinin yardımına muhtaç 
olmasına bakılır. 

Görevli Mahkeme (İş Kazası 
Nedeniyle Maddi ve Manevi 
Tazminat)
İş kazası nedeniyle açılacak 
maddi ve manevi tazminat 
davalarında Asliye Hukuk 
Mahkemeleri (iş mahkeme-
leri) görevlidir.

Yetkili Mahkeme (İş Kazası 
Nedeniyle Maddi ve Manevi 
Tazminat)
İş kazası nedeniyle açılacak 
maddi ve manevi tazminat 
davalarında iş kazasının 
gerçekleştiği, yani haksız 
fiilin gerçekleştiği yer mah-
kemesi yetkilidir. Bunun 
yanı sıra genel yetki kuralları 
da geçerli olmakla beraber 
davalının ikametgahında da 
dava açılabilecektir. HMK 
değişikliği sonrası davalar 
zarar görenin İkametgahı 
mahkemelerinde de açıla-
bilmektedir. 
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Asansör sektörünün 
içinde bulunduğu 
problemler  defa-
larca tartışılmıştır, 

hatta bu tartışmalar sektörü-
müzün en önemli gündem 
maddeleri olarak hâlâ tartı-
şılmaya devam etmektedir. 
Ülkemizde, sektör içinde yer 
alan  işletme sahipleri,  bağ-
lı oldukları dernekler  veya 
federasyon çatısı altında dü-
zenlenen toplantılarda za-
man zaman bir araya gele-
rek bu problemleri dile getir-
mektedirler. Ancak ne yazık 
ki, çok fazla tartışılmasına, 
toplantılarla uzun mesailer 
harcanmasına rağmen, top-
lantılarda alınan kararlar ya 
da sunulan öneriler  fiiliyata 
geçirilememekte, dolayısıyla 
da problemlerimizin çözü-
müne etki yapamamaktadır. 

Şüphesiz  şirketlerin kurum-
sallaşması adına bazı adım-
lar atılmaktadır bunları yok 
sayamayız. 

Tüm bu gelişmelere rağ-
men, bölgesel anlamda fa-
aliyet gösteren şirketler için 
iki önemli tehlike mevcuttur:

1.FİRMA SAYISI 
SINIRLANDIRILMALI

Asansör montaj ve bakım 
firması kurmak devlet tara-
fından bir planlamaya tabi 
olmayıp isteyen istediği yer-
de firma kurabiliyor. Üstelik 
kurulan bölgeye dair firma 
sayısı üzerine bir sınırlama 
da yoktur. Bu durumun; ya-
rattığı aşırı rekabet, asansör 
firmalarının kurumsallaş-
masını ve gelişimini engel-
lemektedir. Para kazanma 
kaygısı ile gelen birçok 

Zeki ŞAMLIOĞLU
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

TÜRK ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN 
SORUNLARININ  
TEMEL KAYNAĞI NEDİR?
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firma yaptığı işten taviz ve-
rirken, standartlar ve kalite 
adına kayıplara da sebep 
olmaktadır. Örneğin; aylık 
50 TL ye bakım yapan firma 
ile nasıl rekabet edeceksin? 
Pek çok yerde fiyatın  belir-
leyici olduğu aşikardır. Buna 
göre; fatura keserse 9 TL’si 
KDV’dir, kalan 41 TL’ye 
bakım yapmaktadır. Bu 
durumda, gerçekten bakım 
yapılmakta mıdır? Veya fatu-
ra kesilmekte midir? 

“ÇOK TEHLİKELİ İŞ 
KAPSAMINDA OLAN 
ASANSÖRCÜLÜĞÜN, 

PİYASADA GÖRDÜĞÜ DEĞER 
ÇOK ALTLARDADIR.” 

Çok tehlikeli iş kapsamında 
olan asansör sektörü hâlâ 
hak ettiği standartlara kavu-
şamamıştır. İşçi sağlığı ve İş 
güvenliği kapsamında çok 
tehlikeli iş kabul edilen sek-
törde en yüksek prim tutar-
ları tarafımızdan ödenmek-
tedir. Ancak, çok tehlikeli iş 
kapsamında olan asansör-
cülüğün, piyasada gördüğü 
değer çok altlardadır. 

“KURUMSAL YAPILANMA 
ETKİLENMEKTEDİR”

Yine her geçen gün artan 
firma sayısı sebebiyle, yetiş-
miş eleman sıkıntısı da doğ-
maktadır. Kurumsal güçlü 
firmalar değil, 5 ila 10 kişi 
den oluşan küçük firmalar 
sektörü oluşturmaktadır. Bir 
müddet sonra ise bazı fir-
malar  kapanıp yerine yeni-
leri açılmaktadır. Bu durum 

asansör piyasasında istik-
rarsızlığın en büyük sebe-
bidir. Kurumsal yapılanma 
etkilenmektedir, ulusal ve 
uluslar arası alanda güçlü 
firmalar oluşamamaktadır. 
Sektörde yapılan düzenle-
melerle, geçmişe göre yol 
aldığımız inkar edilemez 
ancak hala ulusal ve uluslar 
arası bir montaj ve bakım 
firmamız yoktur. Avrupa’da 
bu sektör nasıl çalışmakta-

dır? Her isteyen istediği ilde 
asansör montaj ve bakım 
firması kurabilmekte midir?  
Veya asansör montaj ve 
bakım firması kurmak hangi 
şartlara bağlıdır?

“TÜM BU PROBLEMLERİ 
ÇÖZMEK İÇİN, FİRMA 

SAYISINDA BİR PLANLAMAYA 
GİDİLMELİDİR”

Noter ve Eczane örnekle-

rinde olduğu gibi, Her yere 
eczane açamıyorsunuz. 
Peki ama nerede eczane 
açabilirim? Bunun da bir 
kriteri var. Serbest eczane 
sayıları, ilçe sınırları içindeki 
nüfusa göre en az 3 bin 500 
kişiye bir eczane olacak 
şekilde düzenlenmiştir. Bu 
nedenle, açacağınız bölge-
de kontenjan dolmuş olabilir 
ve siz bu belirdiğiniz yerde 
eczane açamayabilirsiniz.

Bizim alanımızda da bir 
planlamaya gidilirse, firma 
sayısı çoğalmayacağı için 
pek çok yetişen eleman 
firmalar bünyesinde ka-
lacak ve rekabet birbirini 
yok etmeye yönelik olma-
yıp,  daha güçlü ulusal 
firmalar doğurmaya yönelik 
olacaktır.

2.KÜRESEL ÖLÇEKLİ 
FİRMALARIN PİYASA  

  BASKISI
Uluslararası firmaların iç 
pazarda oluşturduğu baskı 
ciddi boyutlara ulaşmıştır. 
Bu baskı iki şekilde tarif 
edilebilir birincisi; sektördeki 
büyük işleri veya tabiri caiz-
se “işin kaymağını” oluştura-
cak projeleri küresel ölçekli 
yabancı firmalar almaktadır. 
Bunun da sebebi olarak da, 
iç piyasada kurumsallaşa-
rak ulusal ve uluslararası bir 
marka oluşturamamış oldu-
ğumuz görülebilir. Müşteri 
doğal olarak marka tercihini 
uluslararası  firmalardan 
yana kullanmaktadır. Doğu 
Karadeniz bölgesinden 
örnek verirsek; uluslararası 

BIR MÜDDET SONRA ISE BAZI 

FIRMALAR KAPANIP YERINE 

YENILERI AÇILMAKTADIR. BU 

DURUM ASANSÖR PIYASASINDA 

ISTIKRARSIZLIĞIN EN BÜYÜK 

SEBEBIDIR. KURUMSAL YAPILANMA 

ETKILENMEKTEDIR, ULUSAL VE 

ULUSLAR ARASI ALANDA GÜÇLÜ 

FIRMALAR OLUŞAMAMAKTADIR
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firmaların bölgemizdeki bazı 
firmaları satın aldığını bili-
yoruz.  Çünkü uluslararası 
firmalarla montaj ve bakım 
da rekabetimiz mümkün gö-
rülmüyor. Montaj işlerinde, 
özellikle marka bilinirlikleri 
olduğu için tercih edilmek-
tedirler. Montaj sonrası 
bakım işlerine gelince de 
zaten bu küresel firmaların 
bakımlarını yerel firmalar  
yapamamaktadır. Çünkü 
imalatları kendilerine özgü 
olup, malzemeler de ancak 
kendi firmalarından temin 
edilebilmektedir. Uluslara-
rası firmalar Anadolu’da her 
bölgeye yerleşmektedirler 
ve bu firmalarla rekabet im-
kanımız olmayıp, pastanın 
kalan kısmında bölgesel 
yerli firmalar birbirimizi yok 
etmeye odaklı vahşi bir re-

kabet yaşamaktayız.

 Sonuç olarak, sektörde 
işçi sağlığı ve iş güvenli-
ğinden yıllık periyodik de-
netimlere kadar, geçmişe 
göre yapılan pek çok 
iyileştirmeyi önemsiyoruz 
ve destekliyoruz, tüm bu 
yapılanlar firma yapılan-
malarında istediğimiz 
kurumsallaşmayı getirme-
mektedir. Hâlâ 50TL’ye 
bakım yapılabilmektedir 
ve asansör montaj - ba-
kım firmalarında sayısal 
artış hızla devam etmek-
tedir. Sektör, sonunda 
uluslararası firmalara 
teslim edilmeden, biran 
önce tedbirler alınarak 
rekabete dayanıklı güçlü, 
küresel marka adayı fir-
maların oluşmasına zemin 
hazırlanmalıdır.

SEKTÖRDEKI BÜYÜK IŞLERI VEYA 

TABIRI CAIZSE “IŞIN KAYMAĞINI” 

OLUŞTURACAK PROJELERI KÜRESEL 

ÖLÇEKLI YABANCI FIRMALAR 

ALMAKTADIR. BUNUN SEBEBI OLARAK 

DA, IÇ PIYASADA KURUMSALLAŞARAK 

ULUSAL VE ULUSLARARASI BIR MARKA 

OLUŞTURAMAMIŞ OLDUĞUMUZ 

GÖRÜLEBILIR.
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OMARLIFT TÜRKİYE’DEN 
ANKARA’YA ÖNEMLİ YATIRIM

ASFED (Asansör Sanayicileri 
Federasyonu)’in “stratejik 
sektör” olmak yolunda iki yıldır  
Bakanlık nezdinde yaptığı 
çalışmaların sonuçlarını 2019 
yılında almış ve sektörümüzün 
otomotiv, uçak ve savaş sanayi 
gibi önemli sektörler arasında 
yer aldığını duyurmuştuk. 
Asansörün stratejik konuma 
yükselmesinin meyvelerini ise 
OMARLIFT TÜRKİYE’den gelen 
bir haber ile almaya başladık. 
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Davut Keleş
Omarlift Türkiye / Ankara Fabrika Müdürü
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Hidrolik asansör sistemle-
rinin dünyada öde gelen 
firmalarından OMARLIFT’in 
Türkiye distribütörü, asansö-
rün “stratejik sektör” konu-
muna alınması ile önemli bir 
yatırım teşvikini çok kısa bir 
sürede alarak çalışmalarına 
başladı. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın “Yatırım Teş-
viği” altında, “Orta Yüksek” 
ve “4. Bölge Destekleri”n-
den yararlanan OMARLIFT 
TÜRKİYE, hidrolik asansör 
alanında önemli bir atılım 
yapmaya hazırlanıyor.  

Aldığı yatırım teşviki ile 
Ankara’da yeni fabrikasını 
kuran OMARLIFT TÜRKİ-
YE’nin Fabrika Müdürü Da-
vut Keleş ile özel bir röportaj 
yaptık. Keleş, teşvik alma 
sürecini, yatırım için neden 
Ankara’yı tercih ettiklerini 
ve önümüzdeki süreçte 
OMARLIFT TÜRKİYE’nin 
hedeflerini okuyucularımız 
ile paylaştı.

Öncelikle hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyoruz. Bize 
kısaca Omarlift Türkiye’den 
bahsedebilir misiniz?

DAVUT KELEŞ : Bildiği-
niz gibi Omarlift, hidrolik 
asansör sistemleri alanında 
dünyanın lider markaların-
dan birisi. Üretilen ürünlerin 
hepsi kendini ispat etmiş 
ve piyasada aranan özel-
liklere sahiptir. Bir diğer 
özelliğimiz ise çok yaygın 
bir servis ağı ile müşterile-
rimize satış sonrası deste-
ğimizi de eksik etmemiz. 
Biz de Omarlift’in Türkiye 
ayağı olarak yaklaşık 7 
yıldır İstanbul’daki merkez 
ofisimizden Türkiye’nin her 
yerine hizmet veriyoruz. Çok 
özel ve ince işler yapıyoruz. 
Çünkü hidrolik sistemler, 
özel uzmanlık isteyen bir 
alan. Teknik donanımı tam 
bir ekibin yapabileceği işler 
üretiyoruz. Bizim bu konuda 
çok yetkin bir ekibimiz var. 

Bakanlık’ın yayımladığı 
yatırım teşviki ile önemli 
bir destek aldınız bu süreci 
paylaşır mısınız?

DAVUT KELEŞ: biz uzun 
süredir yeni bir yatırımın alt 
yapısı için çalışıyorduk. İlk 
olarak kısa bir süre önce An-
kara’da şu an taşınacağımız 
fabrikamızı satın alarak işe 
başladık. Ardından fabri-
kanın içini tamamlamak ve 
makinalarımız almak için da-
nışman şirketimiz ile birlikte 
Bakanlık teşviklerine başvu-
ruda bulunduk. Biz, teşvik 
cevabının bir süre daha uza-
yacağını beklerken çok kısa 
bir sürede bu desteği aldık. 
Buradan ASFED’e “stratejik 
sektör” olmak için verdiği 
çabalardan dolayı bir kez 
daha teşekkür ederiz. Çünkü 
danışman firmamızın da bize 
söylediği; sektörümüzün 
stratejik sektör olması ile bu 
kadar sürede önemli bir teş-
vikten faydalanabildik. 

Amacımız Omarlift 
Türkiye olarak hidrolik 

asansör sistemleri alanında 
fark yaratan üretimleri müşteri-

mizle buluşturmak. Hidrolik asan-
sör sistemleri bizim işimiz ve bu işi 
severek yapıyoruz. Sektörümüzde 

kalite standartlarını oldukça 
yükseğe taşıyacağımızdan 

hiç şüphemiz yok.
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Aldığınız teşvik neleri 
kapsıyor?

DAVUT KELEŞ: Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının 4. 
Bölge teşviklerinden yarar-
lanarak 5 milyon TL’lik ma-
kina ve ekipman desteğini 
aldık. Bunun içinde %45 
hibe desteği, KDV muafiyeti 
ve %4 faiz indirimini yer 
alıyor. Ayrıca 6 yıl boyunca 
çalışanlarımızın asgari üc-
ret üzerinden primlerini de 
devlet karşılayacak. Eğer 
fabrikayı daha önce almış 
olmasaydık, fabrika yatırımı 
için de önemli bir teşvik 
alabileceğimiz yönünde bil-
gi verildi. Ama biz sadece 
fabrika donanımı için teşvik 
başvurusunda bulunduk. 
Dolayısıyla bu alanda yatı-

rım yapmak isteyenlere bu 
teşvikleri bundan sonra çok 
daha iyi takip etmelerini ve 
“stratejik sektör” olmamızla 
gelen teşvikleri kaçırmama-
larını tavsiye ederiz.

Ankara için önemli bir 
yatırım. Neden yatırımınız 
Ankara’ya yapmayı tercih 
ettiniz?

DAVUT KELEŞ: Öncelikli 
nedenimiz; bizim müşteri-
mizin %60 Anadolu şehir-
lerinde. Ankara, orta nokta 
ve önemli ticaret yolları için 
bir kavşak konumunda. 
Ayrıca biz yatırım için bir 
alt yapı çalışması yaparken 
araştırmalarımız sonucunda 
gördük ki, Ankara’da hiç 
hidrolik asansör sistemleri 
üzerine çalışan bir firma 
yok. Bu da bizim için ayrıca 
bir avantaj yaratacaktır diye 
düşünüyoruz. 

Ankara’daki yeni fabrikanın 
özellikleri neler? 

DAVUT KELEŞ: Fabrika-
mız 5 bin m2 kapalı alana, 
bin beş yüz m2  açık alana 
sahip olmakla birlikte ofis-
ler için ayrılmış üç katlı da 
bir binası vardır. Ankara 
Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nde, kavşak nok-
talarının önemli bir kesişim 
noktasında. Burası, yerimizi 
görmek ve ürünlerimizi ince-
lemek için gelecek müşteri-
mizin rahatlıkla ulaşabilece-
ği bir konum.  Ankara’dan 
dünyaya açılan önemli 
asansör markaları ile de 
komşu durumdayız. Burada 
daha çok yurt içi pazarımıza 
ek olarak ihracat odaklı çalı-
şacağız.  

OMARLİFT Türkiye’nin 
bundan sonraki gelecek 
hedefleri nelerdir?

DAVUT KELEŞ: Şunu belirt-
mekte yarar var; biz bundan 
sonra hem İstanbul hem de 
Ankara ayağından çalışarak 
daha yaygın bir hizmet ağı 

Yeni 
fabrika kurmak, 

işlerini büyütmek iste-
yen tüm sektör paydaşlarının 

sunulan bu imkanları takip et-
melerini ve doğru adımlarla kalite 

standartlarını yükseltmeye yönelik 
yatırımlar yapmalarını temenni 

ederim. Asansör Sanayicileri 
Federasyonu’na da bir kez daha 

destekleri için Omarlift aile-
si olarak teşekkürleri 

sunarım.

Davut Keleş - Bünyamin Kocabey
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kurmayı hedefliyoruz. İstan-
bul’daki çalışma sistemimiz 
ve yerimizde herhangi bir 
değişiklik olmayacak. Ben 
ve Kurucularımızdan Bün-
yamin Bey Ankara ayağının 
yönetimi için artık daha 
çok Ankara’da bulunaca-
ğız. Ankara ayağımızda 
hidrolik asansör sistemleri 
üzerine paket asansör 
ağırlıklı çalışacak. Hedefi-
miz iki yıl içerisinde üreti-
mimizin %50’sini ihracata 
kaydırmak. Aynı zamanda 
Ankara’dan Anadolu müş-
terimize daha iyi hizmet ve-
rebileceğiz. İnşallah Mayıs 
sonunda taşınma işlerimiz 
tamamlayarak Haziran 
2020’de Ankara fabrikamız-
da üretimimize başlayaca-
ğız. Amacımız Omarlift Tür-
kiye olarak hidrolik asansör 
sistemleri alanında fark 
yaratan üretimleri müşteri-
mizle buluşturmak. Hidrolik 
asansör sistemleri bizim 
işimiz ve bu işi severek 
yapıyoruz. Sektörümüzde 
kalite standartlarını oldukça 

yükseğe taşıyacağımızdan 
hiç şüphemiz yok. 

Sektörün Stratejik sektör 
olması ile ilgili neler 
söylersiniz?

DAVUT KELEŞ: Biz bu 
konuda ASFED’in yaptığı 
çalışmaları takip ediyorduk 
ama açıkçası “stratejik 
sektör” olmamızın çıktıları-
nın bu kadar kısa sürede 
teşviklere yansımasını bek-
lemiyorduk. Danışmanımız 
bizi bu alanda iyi yönlendir-
di ve teşviklerimizi hemen 
sektörümüzün açılan bu 
kapıdan faydalanabilecek 
mecralara yönlendirdi. Yeni 
fabrika kurmak, işlerini bü-
yütmek isteyen tüm sektör 
paydaşlarının sunulan bu 
imkanları takip etmelerini ve 
doğru adımlarla kalite stan-
dartlarını yükseltmeye yö-
nelik yatırımlar yapmalarını 
temenni ederim. Asansör 
Sanayicileri Federasyo-
nu’na da bir kez daha des-
tekleri için Omarlift ailesi 
olarak teşekkürleri sunarım.

Hedefimiz iki yıl 
içerisinde üretimi-

mizin %50’sini ihracata 
kaydırmak. Aynı zamanda 
Ankara’dan Anadolu müş-
terimize daha iyi hizmet 

verebileceğiz.
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TS EN 81-28 +AC ASANSÖR 
YAPIMI VE MONTAJI İÇİN 
EMNİYET KURALLARI –İNSAN 
VE EŞYALARIN TAŞINMASI 
İÇİN ASANSÖRLER-BÖLÜM 
28:YOLCU VE YÜK YOLCU 
ASANSÖRLERİ İÇİN UZAKTAN 
ALARM ÇALIŞTAYI

ASFED Asansör Sanayicileri 
Federasyonun öncülüğünde 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı yetkilileri, sistem üretici 
firma yetkilileri, onaylanmış 
kuruluş yetkilileri, A Tipi 
muayene kuruluş yetkilileri, 
GSM Operatörleri yetkilileri 
ve derneklerimizden 53 
temsilcinin katılımı ile HM 
Commerce Otel’de TS EN 
81-28 +AC Çalıştayı yapıl-
mıştır.

Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Sanayi ve Verimlilik 
Genel Müdürü Halil İbra-
him Çetin Çalıştay’ın açılış 
konuşmasında aşağıdaki 
hususlara değinmiştir.

“Yapılan çalışma takdire 
şayan bir konu Federas-
yon’a ve sizlere takdirlerimi 
arz ediyorum. Asansör bir 
çok aksamın bir araya ge-
lerek oluşturduğu bir ürün. 
Bu arada aksam üreticileri 
kısmını düşünmemiz la-

zım; asansör sonuçta can 
taşıyor bunun içinde can 
ve mal emniyeti önemli bir 
konu. Firmalarımızın da 
hem teknik hem de idari 
tedbirler alması gerekiyor.  
Bunun sonucunda bizim de 
Avrupa Birliği’nden uyum-
laştırdığımız mevzuatlar ve 
Bakanlığımız’ın yayınladığı 
yönetmelikler var. Ciddi 
bir ekosistem oluşturulmuş 
durumda. Bunların hepsini 
uyumlu bir şekilde çalışması 
sonucunda hedefe ulaşa-
cağız. Böyle bir hizmeti ya-
parken de yerli teknolojinin, 
oluşmasına çaba gösterme-
liyiz. Hep birlikte ileriye doğ-
ru adımlar atacağız. TS-EN 
81-28 standardı önemli bir 
konu. 

Bu konuda Asansörcüler 
bir araya gelerek faydalı bir 
çözüm üretirlerse, biz ortak 
bir çözüm ürettik derlerse, 
bu aşamada biz de karşı 
çıkmayız. Ama biz şu ürünü 
herkes kullanacak şeklinde 
bir yaklaşım içinde olmayız, 
olmadık, olmayacağız. En 
rekabetçi ve en faydalı çö-
züm bulmanız konusunda 
önemli çalışmalardan çıka-
cak çıktıları, biz de dikkatle 
inceleyeceğiz. Bu inançla 
teşekkür ediyorum. Önemli 
bir iş yapıyorsunuz. Yurdu-
muzdan önemli markalar 
çıkaracağımıza, yurt dışında 
kalitesi ile Türkiye’den aldık 
denecek iyi markalı asan-
sörlerin yapılacağına inanı-
yorum. Bu tür çalıştaylarda 
yukarıdan bir organizasyon 

ASFED ÇALIŞTAY 
SONUÇ BİLDİRGESİ
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var, aşağıdan da bu organi-
zasyona destek olan sizler 
varsınız. İyi bir sonuç olaca-
ğınıza inanıyorum hepinize 
teşekkür ediyorum.”  

ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik konuşmasın-
da asansör sektörünün öne-
mine değinerek, TS EN 81-
28 konusundaki çalıştayın 
hayırlı uğurlu olması temen-
nisinde bulunmuştur. 

SUNUŞLAR
SUNUM 1
Çalıştay’ın ilk bölümünde 
ASFED Yönetim Kurulu üye-
si İbrahim Özçakır, “STAN-
DARTIN GEREKLERİ” ko-
nusunda sunum yapmıştır.

Sunumda aşağıdaki husus-
lara değinmiştir:

 �TS EN 81-28 standardının 
geçtiği yönetmelik ve di-
ğer standartlar.

 �Asansör yönetmeliği 
(2014/33/AB) TEMEL 
SAĞLIK VE GÜVENLİK 
GEREKLERİ kısmında;    

4. DİĞER TEHLİKELER 
4.5. Kabinler, kurtarma hiz-
meti ile kalıcı irtibatı sağla-
yan çift yollu haberleşme ve 
sesli alarm donanımına sa-
hip olmalıdır, denilmektedir.

Ülkemizde 14 Haziran 2017 
tarihinde “Asansörlerin 
Tasarımına İlişkin Usul 
ve Esaslar tebliğinde 
“ aşağıda bulunan geçici 
madde ile ifade edilmiştir. 

Asansörlerin periyodik 
kontrolünde ve tescilinde 1 
Eylül 2017 ‘den itibaren yeni 

yapılacak asansörlerin TS 
EN 81-20 ve 81-50 standart-
larına uyması zorunlu hale 
gelmiştir. 

Geçici Madde 
“(2) İlgili ruhsat makamı 
tarafından 1/9/2017 tarihin-
den sonra onaylanan asan-
sör avan veya uygulama 
projelerine uygun olacak 
şekilde piyasaya arz edilen 
asansörlerin periyodik kont-
rolünde ve tescilinde, TS 
EN 81-20 ve TS EN 81-50 
standartlarında yer alan ya-
pım ve montaj için güvenlik 
gereklilikleri aranır.”

TS EN 81-20 standardında:
5.2.1.6 Acil durum çıkışı 
Kuyuda mahsur kalmış kişi/
kişilerin kurtulması için hiç 
bir vasıta sağlanmamışsa, 
EN81-28’e göre alarm siste-
mi için sığınma alanından/
alanlarından kullanılabilecek 
şekilde alarm başlatma ci-
hazları, mahsur kalma tehli-
kesinin bulunduğu yerlerde 
montajı yapılmalıdır. 

Kuyu alanlarının dışındaki 
alanlarda mahsur kalma teh-
likesi varsa, bu tür tehlikeler 
bina sahipleri ile görüşülme-
lidir. 

5.12.3 ACİL DURUM ALARM 
TERTİBATI VE ÇİFT YÖNLÜ 
HABERLEŞME SİSTEMİ
5.12.3.1 Bir kurtarma ça-
lışmasında iki taraflı ses 
iletişimine müsaade eden 
kalıcı teması sağlayan EN 
81- 28’e uygun olarak bir 
uzaktan alarm sistemi mon-
te edilmelidir. 

5.12.3.2 Kabin içi ile acil du-

rum müdahalesinin yürütül-
düğü yer arasında doğrudan 
sesli haberleşmenin müm-
kün olmadığı veya asansö-
rün seyir mesafesinin 30m’yi 
geçtiği durumlarda, kabin içi 
ile acil durum müdahalesinin 
yürütüldüğü yer arasında 
Madde 5.4.10.4‘te belirtilen 
acil durum kaynağından 
beslenen çift yönlü haber-
leşme sistemi veya benzeri 
bir sistem tesis edilmelidir, 
denilmektedir.

TS EN 13015 + A1 Standar-
dında: 

4.3.2 Tesis sahibine 
verilecek bilgi
4.3.2.5 İnsan/yük asansörü 
sahibinin, EN 81-28’de 
açıklandığı şekilde, tesisin 
sürekli olarak kullanılabilir 
olmasını sağlamak üzere 
çift yönlü iletişim araçlarını 
etkin kılması ve kurtarma 
servisiyle 24 saat bağlantı 
kurulabilirliği sağlaması ge-
rektiği.

TS EN 81-70 Standardında:
5.4.4.3 Alârm sistemi, EN 
81-28’e ve aşağıdaki ku-
rallara uygun olmalıdır. Ku-
manda paneli üzerine veya 
panelin üst kısmına yerleşti-
rilmiş, acil durum alârm terti-
batı, aşağıdakilerden oluşan 
görünür ve sesli işaretlerle 
teçhiz edilmelidir.

a) Alârmın verildiğini belirt-
mek üzere, acil durumun 
iletimi için sesli işaretle bir-
likte sarı renkte aydınlatılmış 
piktogram.

b) Acil durum çağrısının/
alârmın kayıt edildiğini belirt-
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mek için sesli işaretle birlikte 
(ses bağlantısı) yeşil renkte 
aydınlatılmış piktogram 
genellikle gereklidir. Sesli 
işaretin (ses bağlantısı) 
ses seviyesi 35 dB(A) ile 
65dB(A) arasında, mahal 
şartlarına göre, ayarlanabilir 
olmalıdır, denilmektedir.

Üreticiler yeni TS EN 81-28 
AC Standardının gereklilikle-
rini yerine getirmelidir.

SUNUM 2
Çalıştay’da Abdurrahman 
Aksöz tarafından yapılan 
“YURT DIŞI UYGULAMA-
LAR” konulu sunumda, 
aşağıdaki hususlar dile 
getirilmiştir:

 �Her ülkede farklı Alarm 
Merkezleri ve Kurtarma 
Servisleri yaklaşımı bulun-
maktadır.  Daha önceleri 
çoğunlukla  OEM firmala-
rın kurduğu sistemlerde 
gördüğümüz acil durum 
iletişim sistemleri EN81-
28 çalışmaları ile bir stan-
dart üzerinden yapılması 
gerekliliği hâsıl olmuştur. 

 �Almanya’da bazı firmalar 
cloud üzerinden çağrı 
merkezi hizmeti vermek-
tedirler. Almanya’da 24 
saat kurtarma hizmeti 
firma tarafından sağlana-
mayan tesislerdeki asan-
sörler “NOTZENTRUM” 
ismi ile  çağrı ve kurtarma 
merkezlerine kayıt edil-
mektedir. Bu merkezler 
belediye sınırları dahi-
linde kurulu bulunmakta 
ve kurtarma hizmeti son-
rasında hizmet verilen 
asansör servis dışı olarak 

bırakılmakta ve asansör 
bakım firmasına raporlan-
maktadır.

 �Yine bildiğimiz kadarı 
ile Çek Cumhuriyeti’n-
de “Asansör Acil Durum 
ve Kurtarma Merkezi” her 
şehirde kurulmuş ve hiz-
met vermektedir. 

 �Asansör yaş ortalama-
sının yüksek olduğu ül-
kelerde bu servis daha 
önemli bir hale gelmiştir. 
İspanya uygulamasında 
sistemler özel bir firma 
tarafında monte edilmek-
te, cihaz ve hatlar için 
herhangi bir ücret talep 
edilmez iken, herhangi bir 
mahsur kalma durumun-
da oluşan acil durum ara-
ması ve takibindeki kur-
tarma faaliyeti saat ücreti 
hesabı tesis sahiplerine 
veya montaj firmalarına 
fatura edilmektedir. 

 �Tüm bu çalışmalar, genel 
bir kullanım alışkanlığı ve 
bilinçlendirme üzerine 
kurulu olmalıdır. Mobil ile-
tişim ağları birçok konuda 
çözüm getirse de olum-
suzluk olasılıkların hepsini 
karşılamamaktadır. EN81-
28 olası risklerin ortadan 
kaldırılmasına yönelik ola-
rak özellikle Nisan 2019 
yayımlanan TS EN 81-28 
AC  bu çalışmanın tüm 
paydaşlarının sorumluluk 
ve yetkilerini tanımlamak-
tadır. 

 �Asansörde mahsur kal-
ma durumunda oluşan 
koşullar için bir örnek de  
İngiltere’den.  Londra’da 

itfaiye her gün ortalama 
17 mahsur kalma vakası 
müdahale etmektedir ve 
yıllık 6500 kurtarma faa-
liyetinin sadece 57’sinde 
mahsur kalan kişi medikal 
tedaviye ihtiyacı olmuştur. 
Genel bir düzeltici yakla-
şım getirmek için sorum-
luların eksikleri sebebi ile 
oluşan durumlarda kur-
tarma başına 290 Pound 
ceza verilmesi kararlaştı-
rılmıştır.

 �İTALYA: Beş büyük çağrı 
merkezi olduğu  ve  ye-
relde de küçük organi-
zasyonların bulunduğunu 
ve ölçek olarak büyük 
firmaların kendi içinde 
çağrı merkezi ve kurtarma 
servisi çalıştırmaktadırlar.

 �ALMANYA: Firma dâhi-
linde veya Acil Kurtarma 
Servisi bünyesinde yapıl-
dığı biliyoruz.

 � İSPANYA: Özel Kurum 
üzerinden Cihazların 
Asansöre tesisi yapıldı-
ğı  ve kurtarma hizmeti 
üzerine faturalandırıldığı, 

 �ÇEKYA: Her şehirde acil 
durum merkezi kuruldu-
ğu, 

 �İSVİÇRE: Firma bünye-
sinde oluşturulmuş Acil 
kurtarma Servisi ve Küçük 
ölçekli firmalar için gece 
bekçilerine yönlendirildiği 
bilinmektedir.

SUNUM 3
“DENETİMLERDE  ALARM 
SİSTEMLERİ” konusunda 
Mustafa Görmüş tarafından 
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bir sunum yapılmıştır.

Mutafa Görmüş “Dene-
timlerde neden alarm 
sistemleri aranmaktadır?” 
sorusuna cevaben hazırladı-
ğı sunumunda; “İki türlü de-
netim var. Birincisi piyasaya 
arz öncesi onaylanmış kuru-
luşlarca yapılan denetimler, 
bir de piyasaya arz sonrası 
A Tipi Muayene kuruluşla-
rınca yapılan periyodik kont-
roller. Piyasaya arz öncesi 
denetimlerde neden alarm 
sistemi aranmaktadır diye 
baktığımızda, 2014/33/AB 
asansör yönetmeliğinde her 
şey tanımlamıştır. Burada 
belirtilen ifadeler doğrul-
tusunda alarm tertibatı, iki 
yönlü haberleşme ve diğer 
unsurlar değerlendirmeye 
alınır. EK 1 Temel sağlık 
güvenlik kurallarının 4.5. 
maddesi der ki; kabinler 
kurtarma servisi ile kalıcı 
irtibatı sağlayan çift yönlü 
haberleşme ve sesli alarm 
donanımına sahip olmalı-
dır. Bizim denetimlerle ilgili 
asıl çıkış noktamız bu olur. 
Bundan yola çıkarak 81/20 
de belirtilen ve bizi 81/28’in 
şartlarını uygulamaya yönle-
niriz” dedi. 

81-28’in kritik bir noktası 
olan kuyu dibinde mahsur 
kalma konusuna da değinen 
Mustafa Görmüş; “Bir baş-
ka kritik nokta kuyu dibi 
ve ya kabin üstünde mah-
sur kalma. Bizim asansör 
yönetmeliğimizde sadece 
asansör kabini içerisinde 
mahsur kalmaktan bahset-
mekte ama asansörlerde 
bir makina sayıldığı için ve 

asansör yönetmeliğimizin 
içerisinde burada yer alma-
yıp da asansörle ilişkili olan 
temel makina yönetmeliğinin 
temel sağlık ve güvenlik 
maddelerine de uyulmalıdır 
ifadesi var. Buradan yola 
çıkarak da 2006/42/AB Ma-
kina Emniyet Yönetmeliği 
Madde 1.1.2.(a)’ya yön-
lendiriyor. Bu madde bizi 
kuyu dibi ve kabin üstünde 
mahsur kalma var ise yine 
bizi çift yönlü haberleşmeyi 
sağlayan bir alarm tertibatı 
uygulama gerekliliğimizi or-
taya koyuyor. 81/20 diyoruz, 
50 diyoruz, 28 diyoruz asıl 
olan bizim asansör yönet-
meliğimiz ve makina emni-
yeti yönetmeliğimiz” dedi.

ÇALIŞTAY SORU-CEVAP 
BÖLÜMÜ
Çalıştay katılımcılarından 
gelen sorular çıkarılmış ve 
bu sorulara cevap aranan 
benzer ve ortak sorular bir-
leştirilmiştir.

Birleştirilen Sorularla ilgili 
Değerlendirmeler: 
1. 81-28+AC 2019 NE ZA-

MAN YÜRÜLÜĞE GİRE-
CEK?

TS EN 81-28 AC standardı 
TSE kaynaklarına baktığı-
mızda yürürlükte olan bir 
standart. Standardın geçiş 
dönemi ile ilgili bir takvim 
görülememiştir. Avrupa’da 
çelişkiye düşen standartlar 
en geç Mayıs 2020 de geri 
çekilerek yürürlüğe gire-
cektir. 

2. TS EN 81-28 ÜRETİCİ-
LERİNİN HANGİ BEL-
GELERE SAHİP OLMASI 

GEREKMEKTEDİR?

Yapılan görüşmelerde EMC 
belgesi olması gerektiği 
ayrıca firmaların düzenleye-
ceği (standardın 6.2 mad-
desini karşılayan) AB uy-
gunluk beyanlarının yeterli 
olacağı görüşü oluşmuştur. 
Yürürlükte olan 1999/57/AT 
Telsiz ve Telekomünikasyon 
terminal ekipmanları yönet-
meliğinin Avrupa’da güncel 
hali olan 2014/53/EU’nun 
bu cihazlar için gerekli olup 
olmadığının Bakanlığımız’ın 
yönlendirmeleri neticesinde 
açığa çıkacaktır. 

3. TS EN 81-28 STANDAR-
TINA GÖRE ÜRETİLEN 
ÜRÜNLER DE  ASGARİ 
HANGİ ÖZELLİKLER OL-
MALIDIR?

Alârm sistemleri standardın 
Madde 4’ün güvenlik kural-
larına ve/veya koruyucu ted-
birlerine uygun olmalıdır. Ek 
olarak, alarm sistemleri, ilgili 
dokümanlar tarafından ele 
alınmayan ancak önemli ol-
mayan tehlikeler için TS EN 
ISO 12100 ilkelerine uygun 
olarak tasarlanacaktır.

Alarmlar; Alarm ekipmanı,  
alarm filtresine tabi tutul-
duğundan emin olmak için 
tam alarm bilgilerinin bakım 
sırasında bile onaylanana 
kadar yayınlanmasını sağ-
layacaktır. Kabulden önce, 
alârmın verilmesi, başarısız 
olursa, tekrar verme/ver-
meler arasındaki gecikme, 
haberleşme şebekesine 
uyumlu olarak asgarî süreye 
indirilmelidir.  Haberleşme 
şebekesi özelliklerinin ge-
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rektirdiği durumlarda (EN 
81-20:2014, 0.4.2) ve ha-
berleşme kesilirse, alârmın 
kabulünden sonra herhangi 
bir tekrar verme alârm teç-
hizatı tarafından engellen-
memelidir. Alârm sistemi 
kurtarma servisinden gelen 
haberleşmeyi alârm son 
buluncaya kadar kabul ede-
bilmelidir.Alârm bilgilerinin, 
filtreleme süresi hariç, ileti-
ciye gönderilmesi geciktiril-
memelidir. Alarm ve alarm 
sonu arasında, herhangi 
bir alarm filtreleme atlanır. 
Kabulden sonra haberleşme 
kesildiyse, alârm teçhizatı 
otomatik tekrar aramayı dur-
durmalıdır.

Alarm sonu alarm siste-
minden kurtarma servisine, 
alarmla ilgilenildiğinin ve 
kabinde mahsur kalan kişi-
nin olmadığının bildirilme-
sine imkân veren tedbirler 
sağlanmalıdır. Alarmın sonu, 
yalnız alarmın ait olduğu 
tesis tarafından başlatılma-
lıdır. Alârmın sonunu başla-
tan araçlar yetkili olmayan 
bir kişinin erişemeyeceği 
konumda olmalıdır. Alârm 
teçhizatının uzaktan tekrar 
devreye almaya izin vermesi 
için tedbirler alınmalıdır.

Acil Elektrik Güç Kaynağı; 
Herhangi bir alârm, elektrik 
güç beslemesi anahtar-
laması veya elektrik güç 
beslemesi kesilmesi durum-
larında dahi engellenmemeli 
veya kaybedilmemelidir. 
Acil bir elektrik güç kaynağı-
nın kullanıldığı durumlarda, 
kurtarma servisini otomatik 
olarak bilgilendirecek, acil 

durum elektrik güç kayna-
ğının durumunu aktaracak 
tedbirler sağlanmalıdır. 
Bunun, acil durum elektrik 
güç kaynağının, 15 dakikalık 
sesli iletişim de dahil olmak 
üzere alarm sisteminin bir 
saatlik çalışmasını sağlamak 
için yeterli kapasiteye sahip 
olmadığı durumlar olduğu 
düşünülmelidir. Verici alarm 
sistemine entegre edilmişse 
(örneğin, GSM-modülü), acil 
durum elektrik güç kaynağı-
na ilişkin standardın gerek-
sinimleri vericiye uygulanır.

Asansör kabinindeki bilgi-
ler; Alarm sistemi, aşağıda-
ki maddeleri içeren, kabin 
butoniyer panelinin içine 
veya üzerine entegre edil-
miş, görünür ve sesli sinyal-
lerle donatılacaktır.

a)TS ISO 4190-5: 2006’ya 
uygun sarı grafiksel sembol, 
Tablo C.1,No1, bir alarm 
gerçek bir alarm olarak 
doğrulandığında, yani filtre-
lemenin sona ermesinden 
sonra, alarmın sonuna ka-
dar aydınlatılır.

b)35 dB (A) ile 65 dB (A) 
arasında, kaynaktan bir 
alarm gerçek bir alarm ola-
rak onaylandığında, örneğin 
filtrelemenin bitmesinden 
sonra, saha koşullarına 
uyacak şekilde ayarlanabi-
len, kaynaktan 1 m’de ses 
basıncı seviyesi olan bir 
sinyal ile sesli iletişim kuru-
lur. Akustik sinyalin sürekli 
olması gerekli değildir;

c)TS ISO 4190-5: 2006’ya 
Tablo C.1, Sayı8. Uygun 
yeşil bir grafik sembol, Sesli 

iletişim sırasında aydınlatıl-
mış olmalıdır.

Alarm filtreleme; Alarm 
sisteminin alarm başlatma-
larını filtrelemesini sağlamak 
için hazırlık yapılacaktır. Bu 
amaçla, filtre, aşağıdaki 
olaylardan herhangi biri 
oluştuğunda alarmı başla-
tamaz:

 �Kabin kilit açma bölgesin-
deyken, 

 �Kabin ve kat kapıları ta-
mamen açıksa, 

 �Menteşeli kapı olduğu 
durumda kabin kapıları 
tamamen açık ve kat ka-
pılarının kilidi açılmışsa,

 �Kabin hareket halinde ise.

Alarm sistemi, alarm baş-
latma cihazına 3 saniyeden 
kısa bir süre basıldığında 
alarm başlatmalarını filtre-
lemek için de tasarlanabilir. 
Alarm sisteminin manuel 
olarak test edilmesine izin 
vermek için, alarm başlatma 
cihazı 30 saniyeden daha 
uzun olmayan bir süre bo-
yunca sürekli olarak basıl-
dığında filtre atlanır. Ancak, 
bakım ve / veya onarım 
sırasında başlatılan alarm-
larda filtre atlanmayacaktır. 
Alarm sisteminde ayrıca, 
ehil ve yetkili kişi tarafından 
alarmın filtrelenmesini devre 
dışı bırakmak ve yeniden 
etkinleştirmek için araçlar 
sağlamalıdır.

Tanımlama; Alarm ekip-
manları, kurtarma hizmetinin 
test sırasında bile asansörü 
tanımlamasını sağlayacaktır.
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İletişim; Alârm başlatma 
cihazı ile alârmın başlatıl-
masından sonra, mahsur 
kalan kullanıcılar tarafından, 
başka hiçbir hareket gerekli 
olmamalıdır. Alarm başla-
tıldıktan sonra, kullanıcı 2 
yönlü iletişimi kesemez. Kul-
lanıcının her zaman, alarm 
sırasında, alarmı yeniden 
başlatması mümkün olacak-
tır. Sesli iletişim ekipmanları, 
konum koşullarına uyacak 
şekilde ayarlanabilir.

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik / Güvenilir-
lik: Alârm sistemi, asansö-
rün kullanıcıları tarafından 
ihtiyaç olduğu her zaman 
çalışmaya hazır olmalıdır 
(Bakınız EN 81-20:2014, 
0.4.2). Alârm teçhizatı, 
alârm bilgilerini başka bir 
kabul teçhizatına göndere-
bilmelidir.  Alarm teçhizatı, 
alarmın giriş sinyalini otoma-
tik olarak simüle edecektir. 
(otomatik test) ve alarm 
için kullanılan aynı bağlantı 
aracını kullanarak, kurulu-
mun sahibinin kararlaştırdığı 
sıklıkta test etme amacıyla 
alım teçhizatına bağlayarak 
kontrol etmeli ve en az 3 
günde bir tekrarlanmalıdır. 
Grafik semboller (bir sani-
ye kapalı, bir saniye açık) 
otomatik testin başarısız 
olduğunu, son başarısız 
otomatik testten bir sonraki 
başarılı bağlantıya kadar bir 
saatten daha geç olmadığı-
nı gösterir. Alarm başlatma 
durumunda, grafik sembol-
lerin aktivasyonu alarm sü-
resi boyunca belirtildiği gibi 
normal olarak çalışacaktır.

Elektriksel Ara yüz; Asan-
sörün alarm sistemi ve 
elektrikli güvenlik cihazları 
arasındaki herhangi bir 
elektrik ara yüzü, TS EN 
81-20:2014, 5.10.3.2 ve 
5.11.2.1.2 gerekliliklerine 
uyacaktır.

Alarm başlatma cihazı; 
Alarm başlatma cihazı(ları), 
kabinde ve asansör boşlu-
ğunda kullanıcıların mahsur 
kalma riski olan yerlerde 
kurulacaktır. (bkz. TS EN 
81-20:2014, 5.2.1.6). Ka-
bin içinde, kabin butoniyer 
paneli üzerinde veya bitişik 
olmalıdır ve kabin tabanın-
dan 850 mm ve 1 200 mm 
arasında bir yükseklikte 
olmalıdır.

Alarm ekipmanlarına erişi-
lebilirlik; alarm ekipmanları 
sadece yetkili kişiler tarafın-
dan erişilebilen yerlere mon-
te edilecektir..

Parametrelerin değiştiril-
mesi; alarm sistemi çalışma 
parametrelerine erişimi, 
erişim kodları gibi yöntemler 
ile korunmalıdır.

4. ASANSÖR KABİN ÜSTÜ 
VE KUYU DİBİNDE ACİL 
ALARM SİSTEMLERİ NA-
SIL OLACAKTIR?

Kuyuda mahsur kalmış kişi/
kişilerin kurtulması için hiç-
bir vasıta sağlanmamışsa, 
EN 81-28’e göre alarm sis-
temi için sığınma alanından/
alanlarından kullanılabilecek 
şekilde alarm başlatma 
cihazları, mahsur kalma 
tehlikesinin bulunduğu yer-

lerde montajı yapılmalıdır. 
Standartta örneklerde ol-
duğu gibi alarm başlatma 
bir buton ile sağlanmalıdır. 
Firmaların Asansör kullanma 
talimatlarında bakımı kaç 
kişi ve nasıl yapılacağının 
tanımına göre, alarm baş-
latma butonlarının kullanım 
özellikleri belirlenir. Örneğin 
sesli iletişimin olup olmaya-
cağı gibi.

5. 81-28+AC 2019 STAN-
DARTINDA ÜRÜNLER-
DEN EK İSTEKLER NE-
LERDİR?

Yukarıda açıkladığımız 
olması gerekenlere ilave 
olarak, bu yeni sürümde 
aşağıdaki değişiklikler uy-
gulanmıştır.

 �Alarm çalışması için kul-
lanılan herhangi bir pilin 
durumunun göstergesi ve 
doğru şarjı; şarj durumu 
ve tanımlı olan bekleme 
ve kullanım süresindeki 
gerekli doluluğu kontrol 
ederek merkeze bilgi ver-
mesi,

 �Alarm sistemi için ses se-
viyeleri ve ayar aralığı; 35 
ile 65 desibel arası ayar. 
Engellilere yönelik indük-
siyon döngü bağlantısının 
olması,

 �Kabin içindeki alarm sis-
teminin kurtarma hizmeti 
ile iletişim kurmada başa-
rısız olmasının belirtileri. 
İletişim kurulamaması du-
rumunda uyarılar. Kabin 
içindeki sarı ve yeşil ışık-
ların bir saniye aralıklarla 
yanması gibi.
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6. TS EN 81-28 OLAN YER-
LERDE ALARM DA OLA-
CAK MI?

TS EN 81-28 cihazlarının 
tam olarak kullanılması 
durumunda ayrıca alarm 
kullanılmasının gerekmediği 
ifade edilmiştir. Yine kontrol 
edilmesi gereken firmaların 
Asansör kullanma kılavuz-
larında belirttikleri bakım 
talimatları gerekli olup olma-
dığını belirleyecektir.

7. TS EN 81-28 ÜRÜN 
OLAN YERLER DE  MEV-
CUT İNTERKOM DA GE-
REKLİ Mİ?

Cihazların bulunduğu asan-
sörlerde ayrıca kabin ile 
giriş katı arasında çift yönlü 
haberleşme yapılan inter-
komlara gerek yoktur. Sa-
dece kabin içi ile acil durum 
müdahalesinin yürütüldüğü 
yer arasında doğrudan sesli 
haberleşmenin mümkün 
olmadığı veya asansörün 
seyir mesafesinin 30 m’yi 
geçtiği durumlarda, kabin 
içi ile acil durum müdahale-
sinin yürütüldüğü yer arasın-
da acil durum kaynağından 
beslenen çift yönlü haber-
leşme sistemi veya benzeri 
bir sistem tesis edilmelidir.

8. ÇAĞRI MERKEZLERİNİN 
YAPISI VE İŞLEVİ NASIL 
OLMALI?

Avrupa’dan 4-5 tane örnek 
verilerek, çağrı merkezine 
çok önemli olduğu büyük 
firmaların veya belli 
firmaların kendi çağrı mer-
kezlerini kurabilecekleri gibi 
ya bağımsız bir çağrı mer-

kezi veya kurtarma servisi 
ile anlaşma yapabilecekleri 
belirtilmiş bunun için de 
Federasyon’un veya Bakan-
lık’ın bir model oluşturma 
konusunda tavsiyeleri 
istenmiştir.

9. HAT SORUMLULUĞU VE 
BİNA SAHİBİNE DÜŞEN 
GÖREVLER VE YÜKÜM-
LÜLÜKLER NELERDİR?

Genel olarak Asansörlerin 
kullanımından tesis sahibi 
diye bahsedilen kişi ve ku-
rum bina adına sorumludur. 
TS EN 13015 ASANSÖR VE 
YÜRÜYEN MERDİVENLE-
RİN BAKIMI – BAKIM TALİ-
MATLARI İÇİN KURALLAR 
standardımızda net olarak 
sorumluluklar tanımlanmıştır. 
Burada tesis sahibini bilgi-
lendirmeyi asansör firmaları 
ile A Tipi Muayene kuruluş-
ları ortaklaşa bilgi paylaşımı 
yapmalıdırlar. Cihazlarla 
beraber üretici firmaların 
yönetmelik ve standartlara 
göre hazırlayacakları kullan-
ma kılavuzları ile birlikte te-
sis sahiplerini de bilgilendi-
recek ek sayfa yapabilirler.

10. MONTAJ FİRMASI-
NA DÜŞEN GÖREVLER 
YÜKÜMLÜLÜKLER

Tasarımı yapan montaj 
firmaları doğru ürünü kul-
lanmaktan sorumlu ayrıca 
kullanıcıyı eğitmek ve bilinç-
lendirmesi gerekiyor.

11. KABİN İÇİNE ÖZEL 
ETİKETLEME YAPILACAK 
MI?

81-28 standardına göre 

takılmış olan cihaz var ise; 
kabin içerisinde kullanma 
talimatlarında veya ayrıca 
bir etiket ile belirtilmelidir.

12. MUAYENE FİRMA-
LARININ  81-28 ÜRÜN-
LERİN TEST METODLARI 
NASIL OLMALI?

Standardın 6.3 maddesinde 
belirtilen hizmete almadan 
önce gerçekleştirilecek mu-
ayene ve testler yapılarak 
uygunluğu onaylanmalı yıllık 
periyodik kontrollerde de 
incelenmelidir.

13. MAHAL KAVRAMI-
NIN DETAYLANDIRIL-
MASI NASIL OLMALI VE 
KAPICILARIN MAHAL 
KAVRAMI İÇİNDEKİ YERİ 
NEDİR?

Mahal kavramının açıklan-
ması eğer binada veya te-
siste 24 saat esaslı devamlı 
orada duran örneğin  otel 
resepsiyonu gibi otel veya  
24 saat esaslı güvenlik olan 
yerler gibi yerlerde kabin ile 
iletişimi bu  noktalara bağ-
layarak sağlanabilir. Ancak 
kullanılacak cihazlar 81-28 
standardının asgari özellik-
lerini sağlamalıdır. Besleme 
kontrolü, filtreleme, otomatik 
testler vb. Burada olan gö-
revlilerinde eğitilmesi monte 
eden ve/veya bakım firması 
tarafından yapılmalı ve kay-
da alınmalıdır.

Burada bina görevlilerinin 
Türkiye’deki işlevinin farklı 
olması, birden fazla bina-
ya bakmaları, ilgilenmeleri 
resmi günlerde veya tatil-
lerde izinlerinde yerlerine 

100 [ HABER ASANSÖRÜ ] Ocak • Şubat 2020



bakacak herhangi bir kişinin 
olmaması ve bu konuda 
deneyimlerin insanla konu-
şacak ve onu teskin edecek 
deneyimlerinin olmaması 
gibi nedenlerden dolayı 
kapıcıların kesinlikle mahal 
kavramı içerisinde yer alma-
ması önerilmektedir.

14. STANDARDIN ESKİ 
ASANSÖRLERE UYGU-
LANMASI NASIL OLA-
CAK?

Mevcut asansörler için şu 
anda Yönetmeliklerde bir 
mecburiyet yoktur. Firmalar 
büyük revizyonlar sonrası 
ve bina ihtiyacının doğması 
(özel konut kalma riski olan 
yapılar) sonrasında kullana-
bilirler. 

15. 81-28 CİHAZLARI-
NIN BİNAYA TAŞINMA-
SI VE STANDART DIŞI 
ÜRÜNLERİN KULLANIMI 
İLE OLUŞACAK  DURU-
MUN HUKUKİ YAPTIRIM-
LARI NELERDİR?

Cihazlar asansörün bir 
parçası, standartta açık ve 
net bir şekilde yazılmıştır. 
Yerinden sökülen cihazlar 
asansör piyasa gözetimi 
ve denetimi veya periyodik 
kontrollerde  tespit edildi-
ğinde cezai şartı vardır. 
Yani sonuçta asansörün 
parçası yerinden sökülmüş 
anlamına geldiği için bakım 
yapan firmaları zor durumda 
kalacakları aşikardır. Asan-
sörün bir parçası olduğu 
unutulmamalıdır.  

Cihazlar uygunsuz ise sarı 
olacaktır. Üreticilere özel ta-

lepler gelmekte bu talepler 
içerisinde kolay sökülebilir 
olması ve eski tip  interkom 
modülü olarak kullanılabil-
mesi yönündedir. Ama bu 
tür talepler standarda uyma-
dığı için üreticilerimiz tara-
fından dikkate alınmaması 
gerektiği belirtilmiştir.

16. MAHAL KAVRAMIN-
DA OLAN ASANSÖRLER-
DE KULLANILAN İNTER-
KOMLARIN ÖZELLİĞİ NE 
OLMALI?

Tanımlanan mahal kavra-
mında kullanılan İnterkomlar  
81-28 gibi pil kontrollerinin 
yapıldığı, filtrelemelerin  
olduğu, otomatik testlerin 
kayıt edildiği, parametre 
kayıtlarının tutulduğu ses 
ayarının yapılabildiği özellik-
lerde olması gerekmektedir.

17. STANDARDA UY-
MAYAN ÜRÜNLERİN SO-
RUMLULUĞU VE CEZAİ 
ŞARTI KİMLERE AİT?

Standart olmayan ürünlerin 
sorumluluğu asansör tasarı-
mını yapan firmada olmakta 
yani montaj firmasında 
olmaktadır. Firmanın savun-
masında, piyasada satılan 
ürünlerin uygun olacağı 
düşüncesi satıcıları bağla-
maz. Burada en önemlisi, 
kullanıcı olarak üreticilerden 
bu cihazların 81-28’e uygun 
olduğunu belirten beyanları 
almamız veya yazılı bir ev-
rak olarak karşısına koyma-
mız gerekir. 

Kullanıcı olarak asansör 
firmaları sorumlu olacak-
tır. Eğer pano ile beraber 

geliyorsa bu belgeye satın 
alma taleplerinde uygun 
cihazın istendiği belirtile-
cektir. Alınan ürünün uygun 
olduğu da kontrol edilecek-
tir. Asansörde önemli olan 
izlenebilirliğin sağlanması 
gerekiyor. Nerede ne kulla-
nıldığının teknik dosyalarda 
belirtilmesi gerekiyor. So-
nuçta tasarımı yapan doğru 
ürünün üzerine takmakla 
mükellef olan asansörü 
monte edendir.  Bu ürünle-
rin satın almasını yaparken 
sözleşme yapmalı eğer hata 
üreticiden geldiyse bunu 
tanzim veya değişimini talep 
etmek gerekiyor.

ÖNERİLER / TALEPLER
1-Üreticiler 
Kullanma ve montaj kılavuz-
larının tam olması, testlerin 
nasıl yapılacağı konusunda 
ayrıntılı bilgilerin olması ge-
rekir. Ayrıca cihazların aktif-
leştirilmesi için kullanıcılara 
yönelik bir form oluşturulma-
sı sağlanmalıdır.

Gerekli evrakların tamam-
lanması AB beyanlarının 
oluşturulması önerilmekte-
dir.

Kurtarma merkez veya 
servislerine verilecek alt 
yapıda olması gerekmek-
tedir. Otomatik testleri ve 
bataryayı takip edecek ya-
zılımların (cloud ) sisteminin 
veya buna benzer sistemin 
olması gerekmektedir. Açık 
kaynak kodlu yazılım siste-
minin olması gerekmektedir. 
Cihazların dışarıdan gele-
cek etkilere karşı korunaklı 
olması gerekmektedir. 
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Ayrıca standartlara uygun 
doğru ürün üretilmesi 81-28 
ürünün eski interkom gibi 
çalışmamasının önlemlerinin 
alınması, cihazın kılavuzla-
rında cihaz bakımının nasıl 
yapılacağı, risk formlarının 
oluşturulması, etiketlere ya-
zılacak bilgilerin belirtilmesi 
uygun olacaktır.

2-Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı
Milli mevzuatlarda acil 
kurtarmalarda kullanılacak 
yöntemlerin belirlenmesi ko-
nusunda çalışma yapılması, 
var olan çalışmalara bina 
girişleri ile asansör makine 
dairelerine ulaşım ve giriş 
çalışmalarının ilave edilmesi 
önerilmektedir.

3-Pano Üreticileri
Aşağıda belirtilen filtreleme 
sistemini oluşturmak için 
pano çıkışına gerekli çıkışla-
rı bırakmaları,

Alarm sisteminin alarm baş-
latmalarını filtrelemesini sağ-
lamak için hazırlık yapmaları 
gerekmektedir.

Bu amaçla, filtre, aşağıdaki 
olaylardan herhangi biri 
oluştuğunda alarmı başla-
tamaz: 

 �Kabin kilit açma bölgesin-
deyken 

 �Kabin ve kat kapıları ta-
mamen açıksa 

 �Menteşeli kapı olduğu 
durumda kabin kapıları 

tamamen açık ve kat ka-
pılarının kilidi açılmışsa;

 �Kabin hareket halinde ise.

Alarm sistemi, alarm baş-
latma cihazına 3 saniyeden 
kısa bir süre basıldığında 
alarm başlatmalarını filtre-
lemek için de tasarlanabilir. 
Alarm sisteminin manuel 
olarak test edilmesine izin 
vermek için, alarm başlatma 
cihazı 30 saniyeden daha 
uzun olmayan bir süre bo-
yunca sürekli olarak basıl-
dığında filtre atlanır. Ancak, 
bakım ve / veya onarım sıra-
sında başlatılan alarmlarda 
filtre atlanmayacaktır.

Alarm sisteminde ayrıca, 
ehil ve yetkili kişi tarafından 
alarmın filtrelenmesini devre 
dışı bırakmak ve yeniden 
etkinleştirmek için araçlar 
sağlamalıdır.

4-Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

 �Mahal kavramının tekrar 
gözden geçirilmesi ve 
tanımının tam olarak ya-
pılması, 

 �Mahal kavramında per-
sonel tanımının 7/ 24 
saat esaslı veya binanın 
çalışma saatleri ile ilintili 
olması dikkate alınarak, 
tanımlarının açık ve net 
şekilde yapılması, kapı-
cıların (Soru cevap bölü-
münün 13. Maddesindeki 
dayanaklara istinaden) 
mahal kavramındaki yeri-

nin yeniden değerlendiri-
lerek, uygun çözümlerin 
sağlanması,

 �Periyodik kontrol de oto-
matik testlerin raporunun 
istenmesi,

 �Periyodik kontrol yönet-
meliğinde 81-28 Standar-
dında yer alan 6.2 ve 6.3 
maddelerinin gereklilikle-
rinin aranmasının sağlan-
ması,

 �Makine dairesi girişlerinin 
(bina girişlerinin) ortak 
anahtarlama olması hu-
susunda çalışma başla-
tılması,

 �Periyodik kontrol listesine 
imei kaydının zorunlulu-
ğunun eklenmesi, 

 �Çağrı merkezleri ve kur-
tarma servisleri için alt 
yapının gereklerinin oluş-
turulması,

 �Kamu spotu ile bu cihaz-
ların gönüllü olarak eski 
asansörlere de takılması-
nın özendirilmesi,

 �Endüstri 4.0 için üretici 
firmalar ile ortak çalışma 
grubu oluşturulması,

 �Doğru ürün tarifinin yapı-
larak asansör firmalarına 
duyurulması,

 �Bakanlık’ın gelecek viz-
yonu oluşturularak üre-
ticilerin yönlendirilmesi 
sektörümüz için uygun 
olacaktır.
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ÖZET
Binalarda olası yangınlarda ve depremlerde 
asansörlerin kullanılır durumda olması ka-
binlerde bulunan insanların mahsur kalması 
ve dumandan etkilenmesi riskini doğurmak-
tadır. Yaşanan yangınlar sonucu bu riski en 
aza indirmek üzere öncelikle “yangın anında 
asansörleri kullanmayınız” işaretleri kulla-
nılmış ve halen kullanılmaktadır. Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 
TS EN 81-73 ve TS EN 81-77 Standartları 
yayınlandıktan ve yürürlüğe girdikten sonra 
asansörlerin yangın ve deprem anındaki 
davranışları belirlenen kurallar çerçevesinde 
otomatik olarak sağlanabilmektedir. Bu me-
tinde, yönetmelikte ve standartta belirtilen 
kuralların yorumlanarak ve uygulama pra-
tikleri ile bezenerek daha kolay anlaşılır ve 
uygulanabilir kılınması amaçlanmıştır. 

1.GİRİŞ
Asansörler bu alanda uzmanlaşan Elektrik 

ve Makina Mühendisliği meslek disiplinle-
rince projelendirilmekte ve uygulanmakta-
dır. Yangın algılama ve alarm sistemleri de 
Elektrik Mühendisliği meslek disiplinlerince 
projelendirilmekte ve uygulanmaktadır. 
Asansörlerin yangın ve deprem uyarılarına 
bağlı davranışlarına ilişkin kurallar belirlen-
miş olsa da söz konusu iki uzmanlığın tesi-
sat projelerinde ve uygulamalarında eksikler 
olduğu görülmektedir.   

2. KONU İLE İLGİLİ MEVZUATTA YER ALAN 
KURALLAR
Konu ile ilgili yönetmelikte ve standartlarda 
yer alan kuralları hatırlatacak olursak;

Binaların Yangından korunması Hakkında 
Yönetmelik 

MADDE 62- 

(5) Yüksek binalarda ve topluma açık yapı-
larda kullanılan asansörlerin aşağıda belirti-

ASANSÖRLERİN YANGIN VE DEPREM 
UYARISINA BAĞLI DAVRANIŞLARININ 
MEVZUAT BELİRLEMELERİ IŞIĞINDA 
YORUMLANMASI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Özcan UĞURLU
Elektrik Mühendisi

Mavili Elektronik Tic. Ve San. AŞ.
ozcan.ugurlu@mavili.com.tr
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len esaslara uygun 
olması gerekir:

a) Asansörlerin, 
yangın uyarısı al-
dıklarında kapılarını 
açmadan doğrultu-
ları ne olursa olsun 
otomatik olarak acil 
çıkış katına döne-
cek ve kapıları açık 
bekleyecek özellik-
te olması gerekir. 
Ancak, asansör-
lerin gerektiğinde 
yetkililer tarafından 
kullanılabilecek 
elektrikli sisteme 
sahip olması da 
gerekir. 

b) Asansörlerin, 
yangın uyarısı alın-
dığında, kat ve kori-
dor çağrılarını kabul etmemesi gerekir.  

c) Birinci ve ikinci derece deprem bölge-
lerinde bulunan yüksek binalarda, deprem 
sensöründen uyarı alarak asansörlerin dep-
rem sırasında durabileceği en yakın kata 
gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek 
tertibat ve programa sahip olması gerekir.

TS EN 81-73 Standardı
5.3 Yangın algılama sinyali alındığında 
asansörün davranışı

Yangın anında asansörün tepkisi için pren-
sip, kabinin belirlenmiş durağa gitmesi ve 
yolcuların çıkmasının sağlanmasıdır.

5.3.1 Otomatik yangın algılama ve alarm 
sisteminden veya elle çağırma tertibatın-
dan yangını gösteren bir sinyal alındığında, 
asansör aşağıdaki şekilde tepki vermelidir:

a) Bütün durak kumandaları ve “kapıyı tek-
rar açma butonu” dâhil kabin kumandaları 
etkisiz kılınmalı ve 

b) Bütün mevcut kayıtlı çağrılar iptal edilme-

lidir.

c) Asansör, alınan 
sinyal ile başlatılan 
otomatik komutları 
aşağıdaki belirtilen 
şekilde takip etme-
lidir:

1) Makina gücü ile 
çalışan otomatik 
kapılı asansörler, 
durakta park hâlin-
deyken, kapılarını 
kapatıp belirlenmiş 
durağa duraksız 
hareket etmelidir.

2) Elle çalışan veya 
makina gücü ile 
çalışan otomatik 
olmayan kapılar, 
kapılar açık durakta 
park

hâlindeyse, durakta hareketsiz hâlde kalma-
lıdır. Kapılar kapalı ise belirlenmiş durağa 
duraksız hareket etmelidir.

3) Belirlenmiş duraktan uzaklaşan asansör-
ler normal olarak durmalı ve mümkün olan 
en yakın durakta kapıları açılmadan hareket 
yönünü değiştirmeli ve belirlenmiş durağa 
gitmelidir.

4) Belirlenmiş durağa doğru hareket eden 
asansörler belirlenmiş durağa duraksız ha-
rekete devam etmelidir.

5) Güvenlik tertibatının çalışması nedeniyle 
hareketi engellenen asansörler hareketsiz 
kalmalıdır.

TS EN 81-77 Standardı
Sismik algılama sistemi aktif hale geldiğin-
de, asansör kontrol sistemleri kabin ve kat-
lardan yapılmış tüm çağrıları iptal etmeli ve 
yeni komut almamalıdır.

Asansör kullanımda ise, en fazla 0,3 m/s 
beyan hızı ile hareket ederek karşı ağırlıktan 
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uzak bir konumda olacak şekilde dur malı, 
kapılarını açmalı ve yeni komut almamalıdır.

Kurtarma ekiplerinin kabinin konumu ve 
içinde kimsenin olup olmadığından emin 
olabilmesi için asansör kapıları açık olarak 
beklemelidir.

3. ASANSÖRLERİN YANGIN VE DEPREM 
ALGILAMASI SONRASI DAVRANIŞLARINA 
İLİŞKİN UYGULAMALAR  
Yangın algılama ve alarm sistemi ile asansör 
kontrol panosu arasındaki elektriksel bağ-
lantıya ilişkin projelendirme ve uygulamalar 
incelendiğinde; genelde oluşan yangın alar-
mının konum bilgisine bakılmaksızın asan-
sörlere önceden belirlenmiş durağa (yani 
kaçış katına) git uyarısının tek bir röle mo-
dülü vasıtasıyla kontrol edilmesinden ibaret 
olduğu görülmektedir. 

Binanın her hangi bir katındaki asansör lo-

bileri, asansör makine daireleri ve asansör 
kuyuları hariç diğer kapalı hacimlerde (daire 
içleri, odalar, ofisler v.b.) yangın algılaması 
oluştuğunda henüz asansörleri önceden be-
lirlenmiş kata yönlendirmeye gerek yoktur. 
Yangının duman etkisi asansör lobilerine si-
rayet etmediği sürece asansörler kullanımda 
olabilir. Yangının duman etkisi binanın her 
hangi bir katındaki asansör lobileri, asansör 
makine daireleri ve asansör kuyuları gibi bir 
noktasına erişmiş ve algılanmışsa bu durum-
da asansörler önceden belirlenmiş durağa 
yani kaçış katına yönlendirilmelidir.  

Eğer yangın algılaması kaçış katındaki - yani 
önceden belirlenmiş durağın önündeki - lo-
bide bulunan detektörlerden yapılmışsa, bu 
durumda asansörler alternatif belirlenmiş 
durağa yönlendirilmelidir. 

Yangın algılaması yapıldıktan sonra yuka-

 
 

Asansör Sempozyumu 13-15 Ekim 2016 // İzmir   

Binanın kaçış katında sulu söndürme sisteminin akış anahtarı alarm bilgisi yangın alarm sistemi 
kanalıyla oluştuysa, bu durumda yangının etkilerinin asansör lobisine erişip erişmediğine 
bakılmaksızın asansör önceden belirlenmiş alternatif durağa yönlendirilmelidir. 
 
Asansör makine dairesi ya da asansör kuyusu sulu yangın söndürme sistemi akış anahtarı alarm 
bilgisi yangın alarm sistemi kanalıyla oluştuysa, bu durumda asansör en yakın durakta 
durmalıdır.  
 
Projelerde ve uygulamalarda deprem dedektörlerinin genelde asansör makine dairelerine 
konumlandırıldığı ve her asansör kontrol panosu için tekil olarak seçildiği görülmektedir.  
Deprem dedektörünün binanın yer küreye temas ettiği katta tesis edilmesi etkin algılama 
açısından gerekliliktir. Diğer taraftan binada tek bir deprem dedektörünün tesis edilmesi, bu 
dedektör sinyalinin yangın alarm sistemine aktarılması, yangın alarm sistemi tarafından röle 
modülleri kanalıyla her asansör panosunda kontrolün gerçekleştirilmesi, tesisat kolaylığı ve 
ekonomikliğin yanı sıra verilerin kayıt altına alınabilmesi, doğal gazı kesme gibi diğer gerekler 
için kullanılabilmesi ve tek bir noktadan izlenebilir olması kolaylığını sağlamaktadır.  
 

  
 
Şekil 1. Yangın alarm konum bilgilerine bağlı asansör kontrolü 
 
Binalar için üretilen yangın senaryolarında, yangının oluştuğu kat ve kat içindeki mahal 
durumuna göre kontrol edilecek ekipmanlar belirlenirken asansörlerin yangın ve deprem 
durumundaki davranışları Tablo 1’de olduğu gibi yangın alarm sisteminin mekanik ve elektrik 
sistemler ile uyumunu belirleyen senaryolara dahil edilmelidir. Yangın alarm sistemi 
projelerinde asansör kontrolüne ilişkin kontrol elemanları eksiksiz projelendirilmeli ve tesis 
edilmelidir. 
 

Şekil 1. Yangın alarm konum bilgilerine bağlı asansör kontrolü
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rıda belirtilen olasılıklarda asansör kontrolü 
yapabilmek için yangın algılamasının (en 
azından yüksek binalarda ve topluma açık 
yapılarda) akıllı, noktasal adres kontrol ve 
göstergeli özellikte projelendirilmesi ve se-
çilmesi gerekmektedir. 

Binanın kaçış katı hariç diğer katlarından bi-
rinde sulu söndürme sisteminin akış anahtarı 
alarm bilgisi yangın alarm sistemi kanalıyla 
oluştuysa, bu durumda yangının etkilerinin 
asansör lobisine erişip erişmediğine bakıl-
maksızın asansör önceden belirlenmiş dura-
ğa yani kaçış katına yönlendirilmelidir. 

Binanın kaçış katında sulu söndürme sis-
teminin akış anahtarı alarm bilgisi yangın 
alarm sistemi kanalıyla oluştuysa, bu du-
rumda yangının etkilerinin asansör lobisine 
erişip erişmediğine bakılmaksızın asansör 
önceden belirlenmiş alternatif durağa yön-
lendirilmelidir.

Asansör makine dairesi ya da asansör ku-
yusu sulu yangın söndürme sistemi akış 
anahtarı alarm bilgisi yangın alarm sistemi 
kanalıyla oluştuysa, bu durumda asansör en 
yakın durakta durmalıdır. 

Projelerde ve uygulamalarda deprem de-
dektörlerinin genelde asansör makine da-
irelerine konumlandırıldığı ve her asansör 
kontrol panosu için tekil olarak seçildiği gö-
rülmektedir.  Deprem dedektörünün binanın 
yer küreye temas ettiği katta tesis edilmesi 
etkin algılama açısından gerekliliktir. Diğer 
taraftan binada tek bir deprem dedektörü-
nün tesis edilmesi, bu dedektör sinyalinin 
yangın alarm sistemine aktarılması, yangın 
alarm sistemi tarafından röle modülleri ka-
nalıyla her asansör panosunda kontrolün 
gerçekleştirilmesi, tesisat kolaylığı ve ekono-
mikliğin yanı sıra verilerin kayıt altına alına-
bilmesi, doğal gazı kesme gibi diğer gerek-

Asansör 
belirlenmiş durağa 

git

Asansör alternatif 
belirlenmiş durağa 

git

Asansör en yakın 
durağa git

Katlardaki asansör lobileri duman dedektörü X

Kaçış katı asansör lobisi duman dedektörü X

Asansör makine dairesi duman dedektörü X

Asansör kuyusu duman dedektörü X

Katlardaki sulu söndürme sistemi akış anahtarı 
alarm bilgisi

X

Kaçış katı sulu söndürme sistemi akış anahtarı 
alarm bilgisi

X

Asansör makine dairesi sulu söndürme sistemi 
akış anahtarı alarm bilgisi

X

Asansör kuyusu sulu söndürme sistemi akış 
anahtarı alarm bilgisi

X

Deprem dedektörü X

YANGIN ALGILAMASININ KONUMU

ASANSÖR KONTROLÜ

Tablo 1. Asansör kontrolüne ilişkin senaryo
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ler için kullanılabilmesi ve tek bir noktadan 
izlenebilir olması kolaylığını sağlamaktadır. 

 Binalar için üretilen yangın senaryolarında, 
yangının oluştuğu kat ve kat içindeki mahal 
durumuna göre kontrol edilecek ekipmanlar 
belirlenirken asansörlerin yangın ve deprem 
durumundaki davranışları Tablo 1’de oldu-
ğu gibi yangın alarm sisteminin mekanik ve 
elektrik sistemler ile uyumunu belirleyen se-
naryolara dahil edilmelidir. Yangın alarm sis-
temi projelerinde asansör kontrolüne ilişkin 
kontrol elemanları eksiksiz projelendirilmeli 
ve tesis edilmelidir.

4. SONUÇ
Olası yangınlarda ve depremde asansörler-
de insanların mahsur kalmaması için yangın 
ve deprem algılama sistemleri ile asansör 
kontrol panoları arası gerekli tesisatlar ve 
donanımlar projelendirilmelidir ve tesis edil-
melidir. Binalarda akıllı adresli ve kontrol 
özellikli yangın algılama ve alarm sistemleri 
tesis edilmeli ve bu sistemlerin asansör 
kontrolüne ilişkin donanımları tesis edilmeli 
ve sebep/sonuç senaryoları yapılmalıdır. 
Asansör alanında çalışan Elektrik ve Maki-
na Mühendisleri ile yangın alarm sistemleri 
alanında çalışan Elektrik Mühendislerinin 
yangın ve deprem anında asansörlerin dav-
ranışlarına ilişkin yönetmelik ve standartların 
kurallarına uygun proje, tesisat, kontrol ve 

denetim işlemlerini yerine getirebilecek 
düzeye gelebilmesi eğitsel çalışmalarla sağ-
lanmalıdır. 

Özellikle yüksek yapılardaki bu konudaki 
eksiklik ruhsat veren Belediyeler tarafından 
proje aşamasında tespit edilip giderilmelidir. 
Belediyelerde yeterli sayıda ve bilgide per-
sonel bulunamadığından Elektrik ve Makina 
Mühendisleri Odalarının Şubeleri ile Beledi-
yeler arasında Mesleki Denetim Protokolleri 
yapılarak, projelerin içerik denetimleri yapıl-
malı, bu ve benzeri konulardaki eksiklikler 
proje aşamasında giderilmelidir. Aksi halde 
yapılarda olası yangınlar ve depremler so-
nucu can kayıplı sonuçlar yaşanabilir.

KAYNAKLAR
[1]  EN 81-73 Asansörler – Yapım ve montaj 
için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asan-
sörleri için özel uygulamalar – Bölüm 73: 
Yangın anında asansörlerin davranışı

[2]  EN 81-77 Asansörler – Yapım ve montaj 
için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asan-
sörleri için özel uygulamalar – Bölüm 77: 
Sismik durumlara tabi asansörler

[3]  Binaların yangından korunması hakkın-
da yönetmelik

[4]  Mavili Elektronik Tic. Ve San. AŞ. Uygu-
lama notları
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HALK ASANSÖR  
FİRMALARINDAN ŞİKAYETÇİ

Karabük merkezde yaklaşık 
2 bini bulan asansörlü bina-
larda asansörlerin periyodik 
bakım, onarım ve denetim 
kontrollerinin düzenli yapıl-
madığı ile ilgili vatandaşların 
şikayetleri had safhaya ulaş-
mış durumda.

Karabük merkezde faaliyet 
gösteren ona yakın özel 
asansör firmaları, binalarda-
ki asansörlerin aylık düzenli 
bakımını yapmak ve yine 
tek yetkili denetçi firma olan 
Türkiye Makine Mühendis-
leri Odası (TMMO) Karabük 
Şubesi de her asansörü 
senede bir kere denetleyip, 
kontrol etmek zorunda. İlgili 
bakanlığın yönetmelikleri 
gereği istenilen bakım ve 
denetimlerin eksik yapıldığı-
na dair şikayetlerin bir hayli 
fazlalaşmasının en büyük 
nedeni olarak asansörlerin 
senede bir kere denetim-
lerini yapan yetkili firmanın 
zafiyetinden kaynaklandığı 
öne sürülüyor.

ASANSÖR FİRMALARI AYLIK 
BAKIM YAPIYOR MU?

Karabük merkezde faaliyet 
gösteren ona yakın asansör 
firması iki bine yakın olan 
asansörlü binaların yönetici-
leri, sahipleri veya yetkilileri 
ile yaptıkları bakım sözleş-
mesi gereği her ay 50 ila 
250 TL para alıyor.

Aylık ortalama piyasadan 

200 Bin TL gibi bir rakamı 
bakım parası olarak alan 
asansör firmaları yönetmelik 
gereği, bakımlarından so-
rumlu oldukları asansörlerin 
her ay, yağlama ve temizli-
ğini, kontrollerini, kurtarma 
çalışmalarını, kullanıma 
veya yıpranmaya bağlı bile-
şenlerin onarım ile değişimi-
ni yapıyorlar mı? Bu sorular 
cevap beklerken, kullanıma 
açılan bir asansörün bakım 
ve onarım eksikliğinden 
dolayı bir yıl sonra kötü bir 
hale geldiği de en çok şi-
kayete konu olan bir husus 
olarak ortaya çıkıyor.

TEK YETKİLİ DENETÇİ 
FİRMA DENETİMLERİNİ NE 
KADAR DÜZENLİ YAPIYOR?

Karabük Belediyesi tara-
fından yetki verilen ve tek 
yetkili denetçi firma olan 
Türkiye Makine Mühendis-

leri Odası (TMMO) Karabük 
Şubesi, asansör firmaları-
nın aylık bakımlarını yapan 
asansörlerin her birini sene 
de en az bir kere denetim 
kontrolü yapmak zorunda. 
Fakat birçok asansörlerin 
denetimlerinin TMMO Kara-
bük Şubesi tarafından de-
netlenmediği, denetlenen-
lerin de kusurlarının gideril-
mesinde firmalara ne kadar 
yaptırım uygulatabildiği de 
ayrı bir tartışma konusu.

TMMO Karabük Şube Baş-
kanı Mustafa Danapınar, 
asansör firmalarını değil, 
asansörleri denetlemek ile 
sorumlu olduklarını vurgula-
sa da firmaların vatandaş-
lardan aldıkları bakım para-
larının karşılığında bakımları 
yapmadıkları veya eksik 
yaptıkları da çözüm bekle-
yen bir rant sorunu olarak 
kamunun önüne çıkıyor.
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ASP Mühendislik ve DECO Asansör olarak 
Kayseri merkezli faaliyet gösteren; kat kapısı 
ve kabin imalatçısı firma, Kayseri’deki 
yerini büyüterek yeni binasına taşındı. 22 
Ocak 2020’de Trakya bölgesindeki asansör 
firmaları ile ilk açılış törenini gerçekleştiren 
ASP yetkilileri, misafirlerini yeni yerlerinde 
ağırladı.

ASP; Kayseri Tekstilkent’te beş katlı yeni 
binasında; idari alan, depolama ve sergile-
me alanları olarak faaliyet gösterecek. Konu 
ile ilgili bilgi aldığımız ASP Mühendislik ve 
DECO Asansör Kurucu Ortağı Mehmet Özlü; 
“Yeni yerimiz Talatpaşa mahallesi, İlyaz 
Caddesi numara 15, C Blok’da yer alıyor. 
Burada imalatımız bulunmuyor. Deco Asan-
sör olarak faaliyet gösterdiğimiz Mimarsinan 
Organize Sanayi’ndeki yerimiz değişmedi. 
Burada sadece idari bölümlerimiz, depola-
ma ve sergileme alanlarımız yer alıyor” dedi.

ASP ve DECO YENİ ŞUBESİ İLE ARTIK 
İSTANBUL’DA
ASP, ayrıca İstanbul Ümraniye’de bir yeni 
şube daha açtı. Özlü yeni şube için; “İstanbul 

şubemizi kurmaktaki amacımız; İstanbul’dan 
Trakya, Marmara Bölgesi ve İzmir’e kadar 
Decodoor markası ile üretmiş olduğumuz 
öncelikle otomatik kapı ve kabinimiz olmak 
üzere tüm paket malzemenin projelendirmesi 
belgelendirilmesi  ile birlikte satışını yapmayı 
amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ASP MÜHENDİSLİK KAYSERİ’DE  
YENİ BİNASINA TAŞINDI
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Asansör kumanda sistemleri üreticisi Aybey 
Elektronik, Nisan 2018’den beri yürüttüğü 
tescilli AR-GE Merkezi çalışmaları için Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan belgesini aldı. 
19 Kasım 2019 günü Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Ankara’da düzenlediği tören ile 
belgesini alan firma, Ar-Ge Merkezi ile ilgili şu 
bilgileri paylaştı: “ Aybey Elektronik,  Nisan 
2018’den bu tarafa Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tescilli Ar-Ge Merkezi olarak çalışma-
larını sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde 10 
adet projenin tamamlandığı merkezimizde; 16 
mühendis, 10 teknisyen olmak üzere toplam 
26 kişi çalışmaktadır.”

Açıklamasında, “AR-GE, kuruluşumuzdan 
itibaren  vazgeçilmez bir çalışma disiplini-
miz” ifadelerini kullanan Aybey; “Firma-
mız, Ar-Ge avantajı sayesinde yıllar 
boyunca yenilikçi tasarımlar sun-
mayı başarmıştır. Çalışmaları-
mızı ileride daha da arttırarak, 
yeniliklerimizi devam ettir-
mek ve  üretken kurumsal 
geçmişimizi geliştirerek 
sürdürmeyi hedefliyoruz” 
dedi.

AYBEY ELEKTRONİK AR-GE  
MERKEZİ BELGESİNİ ALDI 
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Tasarımda mükemmelliği dünya çapında 
ölçen en eski ve tanınmış programlardan 
birisi olan GOOD DESIGN, 2019’un Aralık 
ayında gerçekleştirildi.  1950’de Chicago’da 
kurulan tasarım yarışmasının “Yapı Malze-
meleri” alanındaki ödülü bu yıl Türkiye’den 
AYBEY Elektronik’in AE-MAESTRO tasarımı-
na verildi.

KONTAKTÖRSÜZ ÇALIŞMA ÖZELLIĞI

Asansör kumanda kartı ve motor sürücü-
nün bir arada bulunduğu kompakt tümleşik 
kumanda sistemi AE-MAESTRO, elektrikli 
asansörler için tasarlanmış olması ile bir-

likte kontaktörsüz çalışma özelliğine sahip. 
Bu özelliğiyle asansör kumanda panosuna 
sessiz çalışma ve uzun kullanım ömrü sağ-
laması AE-MASTRO’yu öne çıkarıyor. Ayrıca 
ürün; çift mikro işlemcili mimarisi sayesinde 
yüksek performansta motor sürme kabiliye-
tine sahip.

AE-MAESTRO kapalı çevrim, redüktörlü ve 
dişlisiz her tür motor ve enkoder ile kullanı-
labileceği gibi modernizasyon işlemleri için 
açık çevrim uygulamalarını da destekliyor. 
Tümleşik kumanda sistemi, EN81-20/50 ve 
EN81-1’e uygun projelerde de kullanılabili-
yor.

AE-MAESTRO TASARIM  
ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU

AYBEY Elektronik’in 2019 yılında tasarlayarak piyasaya sürdü-
ğü, kompakt tümleşik kumanda sistemi AE-MAESTRO taşıdığı 
pek çok özelliği ile GOOD DESIGN ödülünün sahibi oldu.
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Ticaret Bakanlığı, Ocak ayı 
“Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf 
Ve Kooperatif Verileri”ni 
açıklandı. Buna göre;  Ocak 
ayında bir önceki yılın aynı 
ayına kıyasla % 6,10 oranın-
da artan ihracat, 14 milyar 
765 milyon dolar olarak ger-
çekleşti.

Ticaret Bakanlığı’nın son iki 
ayın verilerine göre belirledi-
ği dış ticaret rakamları, eko-
nomi ile ilgili önemli verileri  
ortaya koyuyor. Son 12 aylık 
dönemde ihracat 181 milyar 
567 milyon dolar seviyesine 
yükselirken, ocak ayı ithalatı 
ise %18,96 artarak 19 milyar 
229 milyon dolar olmuştur.

DIŞ TICARET HACMI  
%13,01 ARTTI 

Ocak ayında dış ticaret 
açığı 4 milyar 464 milyon 
dolar olarak gerçekleşirken, 
dış ticaret hacmi ise bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
% 13,01 artarak 33 milyar 
994 milyon dolara yükseldi. 
2020 yılı Ocak ayında ihra-
catımızın ithalatımızı karşıla-
ma oranı ise %76,8 düzeyin-
de gerçekleştirildi.

EN FAZLA IHRACAT  
MOTORLU KARA 

TAŞITLARINDA OLDU
“Motorlu Kara Taşıtları” fas-
lında ihracat Ocak ayında 
%4,99 artışla 2 milyar 128 

milyon dolar olarak gerçek-
leşti. Ocak ayında en fazla 
ihracat yapılan diğer fasıllar 
ise sırasıyla “Kazanlar ve 
makineler” (1 milyar 401 mil-
yon dolar) ve “Demir ve çe-
lik” (791 milyon dolar) olarak 
kaydedildi.

EN FAZLA IHRACAT 
YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ocak ayında en fazla ih-
racat yaptığımız ülkeler 
sırasıyla Almanya, İtalya ve 
İngiltere olurken ithalatta 
ise ilk üç sırayı Rusya Fe-
derasyonu, Çin ve Alman-
ya almıştır. Ocak ayında 
ihracatçılarımız 214 farklı 
ihracat pazarına ulaşmayı 

OCAK AYI İHRACATI 
%6,10 ARTTI
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başarmıştır. Ocak ayında 
İtalya’ya ihracat bir önceki 
yılın aynı ayına göre %9,6 
artarken, İngiltere’ye ihracat 
%9,1 oranında azalış gös-
termiştir. Öte yandan, Ocak 
ayında en fazla ihracat yapı-
lan ülkeler arasında yer alan 
ABD’ye ihracat %10,6 ora-
nında artarken, Fransa’ya 
ihracat ise %14,0 oranında 
artış göstermiştir.

TICARETTE YENI YOLLAR 
VE YENI ÜLKELER

Ocak ayında Avrupa Birliği 
ülkelerine yapmış olunan 
ihracat bir önceki yılın aynı 
ayına göre % 3,25 artışla 
7 milyar 384 milyon dolara 
yükselirken söz konusu 
ülkelere yapmış olunan 
ihracat, toplam ihracatın 
%50,0’sini oluşturmuştur. 
Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın işaret ettikleri 
“Ticarette Yeni Yol Haritası” 
çerçevesinde 2020 yılı Ocak 
ayında Türkiye’nin potan-
siyel pazarlarından Çin’e 
ihracat %1,7 oranında, Mek-
sika’ya ihracat ise %17,6 
oranında Rusya’ya ihracat 

ise %26,8 oranında artış 
göstermiştir. Bunun yanın-
da, Ocak ayında görülen 
Hırvatistan’a %94,2’lik, Ma-
lezya’ya %79,8’lik, Kırgızis-
tan’a %71,8’lik ve İsviçre’ye 
%64,8’lik ihracat artışları 
dikkat çekmiştir.

KOLAYLAŞTIRICI 
DIŞ TICARET 

UYGULAMALARINA DIKKAT 
ÇEKILDI

Ocak ayı dış ticaret verilerini 
açıklayan Ticaret Bakanlığı, 
yayımladığı basın bültenin-
de dış ticarette Türkiye’ye 
güvenin önemine dikkat çe-
kiyor. Açıklamada konu ile 
ilgili olarak; “Bakanlık olarak 
ülkemizin en kolay ve en gü-
venli ticaretin yapıldığı ülke 
olma amacı doğrultusun-
da geliştirmiş olduğumuz 
“Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Uygulaması” başarıyla de-
vam ediyor. Söz konusu 
uygulama kapsamında bir-
çok kolaylıktan faydalanarak 
rekabet güçlerini artırmayı 
başaran 484 firma, 2020 yılı 
Ocak ayında toplam ihraca-
tımızın %30,41’ini, toplam 

ithalatımızın ise %37,38’ini 
oluşturuyor. Bakanlığımızın 
sunduğu kolaylaştırıcı dış 
ticaret uygulamalarından 
faydalanan firmalarımızın 
toplam dış ticaret hacmi 
2020 yılında 11 milyar 155 
milyon Dolar olarak gerçek-
leşmiştir. (4 milyar 230 mil-
yon dolar ihracat, 6 milyar 
925 milyon dolar ithalat)” 
ifadeleri kullanıldı.

TICARET YAPAN FIRMA 
SAYISI ARTTI

Ticaret bakanlığı Dış Ticaret 
verileri iel birlikte Ocak ayı 
genel ticaret verileri hakkın-
dada bilgiler sundu. Buna 
göre; Türkiye’de faaliyet 
gösteren aktif firma sayısı 
2020 yılı Ocak ayı itibariyle 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre 16 bin 718 artışla, 1 
milyon 927 bin 60’a yükselir-
ken, limited şirketler toplam 
aktif firmaların % 44,1’ini 
oluşturmuştur. 

KADINLARIN IŞ HAYATINDA 
DAHA AKTIF 

Ocak ayı sonunda ülkemiz-
de faaliyet gösteren esnaf 
ve sanatkâr sayısı işyeri 
sayısı 1 milyon 959 bin 417 
olmuştur. 2020 yılının başın-
dan beri esnaf ve sanatkâr 
sayısında13 binlik artış kay-
dedildi. Ticaret Bakanlığı 
yaptığı açıklamada, kadın-
ların ekonomideki yerlerinin 
çok daha güçlenmesi için 
önemli adımlar attıklarının 
altını çizdi. Ocak ayı sonu 
itibarıyla kadın esnaf ve sa-
natkâr sayısı 296 bin 892’ye 
yükselirken kadın esnaf sa-
yısının ise son bir yılda 8 bin 
arttığını açıkladı.
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TÜRKİYE GENELİNDE 1 
MİLYON 348 BİN 729 
KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Konut satışları 2019 yılında 
bir önceki yıla göre %1,9 
azalarak 1 milyon 348 bin 
729 oldu. Türkiye genelinde 
konut satışları 332 bin 508 
ipotekli, 1 milyon 16 bin 221 
diğer satış türünde gerçek-
leşti. 2019 yılında ipotekli 
satışların payı %24,7 oldu. 
Türkiye’de 2019 yılında ilk 

el konut satışı 511 bin 682, 
ikinci el konut satışı ise 837 
bin 47 olarak gerçekleşti. İlk 
el konut satış  oranı %37,9, 
ikinci el konut satış oranı 
%62,1 oldu. Konut satışla-
rında 2019 yılında, İstanbul 
237 bin 675 konut satışı 
ve %17,6 pay ile ilk sırayı 
aldı. İstanbul’u, 132 bin 486 
konut satışı ve %9,8 pay ile 
Ankara, 79 bin 221 konut 
satışı ve %5,9 pay ile İzmir 
izledi. En az satış ise 185 
konut ile Ardahan’da oldu.

2019 ARALIK AYINDA 
202 BİN 74 KONUT 

SATILDI

“EN ÇOK KONUT SATIŞI 
İSTANBUL’DA” 

Türkiye genelinde konut 
satışları 2019 Aralık ayında 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre %47,7 oranında arta-
rak 202 bin 74 oldu. Konut 
satışlarında, İstanbul 40 
bin 317 konut satışı ve %20 

2019 YILI KONUT SATIŞ 
İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
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ile en yüksek paya sahip 
oldu. Satış sayılarına göre 
İstanbul›u, 20 bin 84 konut 
satışı ve %9,9 pay ile Anka-
ra, 12 bin 284 konut satışı 
ve %6,1 pay ile İzmir izledi. 
Konut satış sayısının düşük 
olduğu iller sırasıyla 29 ko-
nut ile Hakkari, 33 konut ile 
Ardahan ve 103 konut ile 
Tunceli oldu.

2019 ARALIK AYINDA 
50 BİN 278 İPOTEKLİ 

KONUT SATILDI

Türkiye genelinde 2019 
Aralık ayında ipotekli konut 
satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre %603,4 oranında 
artış göstererek 50bin 278 
oldu. Toplam konut satışları 
içinde ipotekli satışların payı 
%24,9 olarak gerçekleşti. 
İpotekli satışlarda İstanbul 
10 bin 137 konut satışı ve 
%20,2 pay ile ilk sırayı aldı.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ 
SONUCUNDA 151 796 
KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2019 
Aralık ayında Türkiye ge-

nelinde bir önceki yılın aynı 
ayına göre %17 oranında 
artarak 151 bin 796  oldu. 
Diğer konut satışlarında 
İstanbul 30 bin 180 konut 
satışı ve %19,9 pay ile ilk 
sıraya yerleşti. İstanbul’daki 
toplam konut satışları içinde 

diğer satışların payı %74,9 
oldu. Ankara 13 bin 873 
diğer konut satışı ile ikinci 
sırada yer aldı. Ankara’yı 8 
bin 548 konut satışı ile İzmir 
izledi. Diğer konut satışının 
en az olduğu il 26 konut ile 
Ardahan oldu.
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YENİ KONUT SATIŞI  
75 BİN 480 

Türkiye genelinde ilk defa 
satılan konut sayısı 2019 
Aralık ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre %8 artarak 
75 bin 480 oldu. Toplam 
konut satışları içinde ilk 
satışın payı %37,4 oldu. İlk 
satışlarda İstanbul 14 bin 
772 konut satışı ve %19,6 
ile en yüksek paya sahip 
olurken, İstanbul’u 6 bin 79 
konut satışı ile Ankara ve 3 
bin 760 konut satışı ile İzmir 
izledi.

126 BİN 594 KONUT  
EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el 
konut satışları 2019 Aralık 
ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre %89 artış göste-
rerek 126 bin 594 oldu. İkin-
ci el konut satışlarında da 
İstanbul 25 bin 545 konut 
satışı ve %20,2 pay ile ilk 
sıraya yerleşti. İstanbul’daki 
toplam konut satışları için-
de ikinci el satışların payı 
%63,4 oldu. Ankara 14 bin 5 
konut satışı ile ikinci sırada 
yer aldı. Ankara’yı 8 bin 524 
konut satışı ile İzmir izledi.
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2019 YILINDA 
YABANCILARA KONUT 
SATIŞI %14,7 ARTTI

Yabancılara yapılan konut 
satışları 2019 yılında bir 
önceki yıla göre %14,7 
oranında arttı. Yabancılara 
yapılan konut satışlarında 
2019 yılında ilk sırayı 20 bin 
857 konut ile İstanbul, ikinci 
sırayı 8 bin 951 konut ile 
Antalya aldı. Antalya’yı 2 bin 
539 konut satışı ile Ankara 
ve 2 bin 213 konut satışı ile 
Bursa izledi.

IRAKLILAR EN ÇOK 
SATIŞ YAPILAN 

VATANDAŞLAR OLDU

Irak vatandaşları 2019 yı-
lında Türkiye’den 7 bin 596 
konut satın aldı. Irak’ı 5 bin 
423 konut ile İran, 2 bin 893 
konut ile Rusya Federasyo-
nu, 2 bin 208 konut ile Su-
udi Arabistan ve 2 bin 191 
konut ile Afganistan izledi. 
Aralık ayında ise Irak vatan-
daşları Türkiye’den 897 ko-
nut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 
763 konut ile İran, 362 konut 
ile Rusya Federasyonu ve 
312 konut ile Afganistan 
izledi.

KONUTLARIN 775 BİN 
653’Ü ERKEKLERE,  

420 BİN 276’SI 
KADINLARA SATILDI

Türkiye genelinde 2019 yı-
lında, erkekler %57,5 pay ile 

775 bin 653, kadınlar %31,2 
pay ile 420 bin 276 konut 
sahibi olurken, %1,8 pay ile 
24 bin 141 konut kadınlar ve 
erkekler tarafından ortaklaşa 
alındı.

İstanbul 66 bin 414 konut 
satışı ve %15,8 payla Tür-
kiye’de kadınlar tarafından 
en fazla konut satın alınan il 
oldu. İstanbul’da 126 bin 170  
konut erkekler tarafından 
alınırken, kadınlar ve erkekler 
tarafından ortak alınan konut 
sayısı 5 bin 337 oldu. En az 
konut satışının gerçekleştiği 
iller kadınlarda 46 konut ile 
Ardahan, erkeklerde 125 ko-
nut ile Hakkari oldu.
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2019 yılı sanayi üretim endeksi verileri 
açıklandı. Tüm sanayi gruplarının geneline 
baktığımızda, sanayi üretimi %5,1 artarken, 
imalat sanayi sektöründeki artış %5,3 ora-
nında oldu.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans 
yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve ima-
lat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, 

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 
yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,1 
azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 art-
tı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üreti-
mi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ  
%5,1 ARTTI
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TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) yıllık ve 
aylık bazda inşaat maliyet endekslerini 
değerlendiren bilgileri 13 Ocak 2020’de 
paylaştı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi 
yıllık %7,62 artarken, aylık %0,2 azaldı. Bina 
inşaatı maliyet endekslerinde ise, genel 
endekse göre yaklaşık bir puan daha fazla 
artık gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayın-
da bir önceki aya göre %0,02 azaldı, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %7,62 arttı. Bir 
önceki aya göre malzeme endeksi %0,15 
azaldı, işçilik endeksi %0,23 arttı. Ayrıca bir 
önceki yılın aynı ayına göre malzeme endek-
si %0,74, işçilik endeksi %25,61 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %8,57 
arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya 
göre %0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%8,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme 

endeksi %0,05 azaldı, işçilik endeksi %0,30 
arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre 
malzeme endeksi %1,78, işçilik endeksi 
%25,78 arttı.

Bina dışı yapıların maliyet endeksi yıllık 
%4,50 arttı 
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, 
bir önceki aya göre %0,34 azaldı, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %4,50 arttı. Bir önceki 
aya göre malzeme endeksi %0,46, işçilik 
endeksi %0,06 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın 
aynı ayına göre malzeme endeksi %2,51 
azaldı, işçilik endeksi %24,96 arttı.

YILLIK İNŞAAT MALİYET 
ENDEKSİ %7,62 ARTTI
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“GAGAVUZYA”
Uzaktaki Kardeşim

   GÜLCAN ACAR
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TÜRKSOY (Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı), fo-
toğraf sanatı aracıyla Türk 
Cumhuriyetleri’nin doğal 
güzelliklerini, tarihi değerle-
rini ve zengin kültürünü tüm 
dünyaya yansıtmak ama-
cıyla yaptığı “Fotoğrafçılar 
Buluşması” etkinliklerinin on 
beşincisini, 2017 yılında Ga-
gavuzya’da  gerçekleştirdi. 
Etkinlik tarihi Gagavuzya’nın 
“Milli Giyim Festivali (Gaga-
vuzya Gergefi)”’ni de içine 
alacak şekilde seçilmişti. 
Etkinlik fotoğrafçılarından 
biri olarak Gagavuzya’da 
geçirdiğim beş günlük süre, 
“uzaktaki yakınlarımız” olan 
Gagavuzların nasıl kendile-
rine has bir ulus olduklarına 
tanık olma fırsatı vermiş 
oldu. 

“KÜLTÜRLERINI 
YAŞATMA 

MÜCADELESI 
VERIYORLAR”

Moldova’nın güneyinde, 
Prut nehri ile Ukrayna ara-
sında “Gagavuz Yeri Özerk 
Bölgesi”nde yaşayan Ga-
gavuz Türkleri, dünyanın 
diğer yerlerinde yaşayan 
Türk topluluklarına göre 
dilleri günümüz Türkçesine 
en yakın olanlardandır. Bu 
yakınlık sadece dilde değil, 
bugün yaşatılan pek çok 
gelenek, görenek, el sanatı, 
müzik, dans gibi kültürel 
değerlerde de korunduğu 
görülebilir. Gagavuzlar, 
karmaşık ve sorunlu Balkan 
coğrafyasında, yüzyıllardır 
varlıklarını ve kültürlerini 

Bizden kilometrelerce uzakta, 
hakkında çok da fazla bir şey 
bilinmeyen ufak bir kara parçasını 
vatan tutmuş soydaşlarımızın 
toprakları Gagavuzya... Binlerce 
yıllık ortak tarihimiz, aynı dili 
kullanan ortak iletişim biçimimiz, 
kültürel benzerliklerimiz ve 
bizi birbirimize uzakta da olsa 
yakınlaştıran sevgi bağımız... Bu 
yolculuk uzaktaki kardeşlerimizin 
toprakları Gagavuzya’ya... 

Moldova’nın başkenti Kişinev 
Havalimanı’na indiğimizde, 
Gagavuzya‘ya ulaşmak için 
bizi bekleyen 130 km’lik yol 
gözümüzde oldukça büyümüştü. 
Bizi karşılayan rehberimiz ile 
başkent Komrat’a doğru ilerlerken, 
yol boyu hasadın henüz yapıldığı 
tarım arazilerinin yarattığı 
pastoral panorama nefesimizi 
kesmiş, yol yorgunluğunu 
tamamen unutturmuştu. 
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korumuş tek Hristiyan Orto-
doks Türk toplumudur. 18. 
yüzyılda Balkan toprakların-
dan kopup Moldova toprak-
larına yerleşen Gagavuzlar, 
uzun bir tarihi geçmişin Türk 
temsilcileri olarak kendileri-
ne has özelliklerini koruma 
mücadelesi sürdürmekte-
dirler. 

GÜNÜMÜZDE 
GAGAVUZYA

Gagavuzların bilinen ta-
rihinde Bizans, Selçuklu, 
Osmanlı, Bulgar, Romen 
ve Rus egemenliği görülür. 
Romenler ve Ruslar arasın-
da birkaç defa el değiştiren 
bölge günümüzde Moldo-
va Cumhuriyeti içerisinde 
yer alır. 1991 yılında halkın 
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büyük çoğunluğunun oyunu alan bir 
referandumla bağımsızlığı onaylanır. 
1994 yılında yasal şeklini alan ve 1995 
yılında onaylanan anlaşma ile içişlerin-
de bağımsız, dış işlerinde Moldova’ya 
bağlı “Özel Hukuki Statülü Bölge” ha-
lini alır. 

Gagavuzların tarihi boyunca kaçı-
nılmaz olarak yaşadığı dil, din ve 
kültürel değişimler bir yozlaşmaya 
neden olmamış, hatta kültürlerine bir 
zenginlik olarak yansımıştır. Öyle ki 
Gagavuzların bu çoğul etnik etkileşim 
sonucunda kendilerine özgü, farklı bir 
kültürel yapı oluşturdukları görülüyor. 
Bu farklılık özellikle Türk olduğu halde 
Hristiyan inancına sahip olmaları ile 
belirginleşiyor. Eski Türk inanışlarını 
Hristiyan Ortodoks inanışı ile kaynaş-
tırdıklarından, diğer Ortodoks Hristi-
yanlarından da ayrışırlar. Örneğin Ana 
dili Türkçe olan Gagavuzlar dini ritüel-
lerinde hâlâ Türkçe’yi kullanıyorlar.
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“KÖYLERDEKI TÜRK 
KONUKSEVERLIĞI 
IÇINIZI ISITACAK”

Gagavuzya’da nüfusun 
büyük bölümü tarım ve 
hayvancılıkla uğraştığından 
köylerde yaşıyor. Köylerin 
düzeni ve temizliği,  karşı-
laştığımız insanların güler 
yüzü ve konukseverliği, bize 
unutulmaya yüz tutmuş Türk 
konukseverliğini hatırlatmış-
tı. Gittiğimiz köylerdeki ilgi 
noktaları arasında Gaidar 
köyü-Halı Dokuma Müzesi, 
Avdarma Köyü-Ahşap Ürün-
ler Müzesi, Beşalma Kö-
yü-Gagavuzyanın ilk Etnog-
rafya Müzesi olan Dmitry 
Kara Müzesi sayılabilir. 

“BAŞKENT 
KOMRAT”

Gagavuzya 1850 km2’lik 
bir alan içerisinde yaklaşık 
170 bin nüfusa sahip. Başta 
başkent Komrat olmak üze-
re Çadır-Lunga ve Volka-
neşti üç büyük kenti. Ancak 
kentler ilginç bir şekilde 

Moldova topraklarına par-
çalı olarak yerleşmiş. Orta 
halli bir Anadolu kasabasını 
andıran 25 bin nüfuslu Kom-
rat, gayet temiz, düzenli ve 
sakin bir kent diyebiliriz. 
Komrat’da gezilecek yerler 
arasında Aziz John Katedra-
li, Yerel Tarih Müzesi, Gaga-
vuz Kültür Müzesi, Atatürk 
Kültür Merkezi, Gagavuz 
Zafer Geçidi, anıt ve parklar 
sayılabilir. Komrat’da Tür-
kiye’de de denkliği kabul 
edilen bir de üniversite var-
dır. Geleneksel yemeklerin 
bulunduğu lokantalar, genç-
lerin vakit geçirebileceği 
sakin kafeler de bulunuyor. 
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GAGAVUZYA’NIN “MILLI GIYIM FESTIVALI” 
GÖRÜLMEYE DEĞER...

Gagavuz konut mimarisindeki coşku, festivaline de yansı-
mıştı adeta. Her yıl yapılan “Milli Giyim Festivali”nde, Gaga-
vuz kültürüne ait ne varsa sergilenmiş, güzelliği ile ünlenmiş 
Gagavuz kızları üzerlerindeki geleneksel giysileri bir defile 
ile konuklara sunmuşlardı. Yapılan danslar, çeşitli gösteriler 
ile konuklar da iyice şenlenmiş, bizler de fotoğrafa iyice doy-
muştuk.

“BÜYÜLEYICI GAGAVUZYA MIMARISI”
Bir fotoğrafçı olarak Gagavuz mimarisinden bahsetmeden 
olmaz. Özellikle köylerde, evlerin dış cephesindeki naif de-
senler her sanatçıyı buralara getirecek nitelikte. Ahşap pen-
cere pervazlarındaki süslemeler, bahçe duvarlarındaki renkli 
boyamalar, duvarlara kazınmış kuş, horoz, ördek, geyik, lale, 
üzüm desenleri… Rengarenk, doğa ile dost Gagavuz kültü-
rünün dışa vurumu olmuş sanki...
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GAGAVUZYA’DA NE 
YENIR, NE IÇILIR? 

Moldova, Dünyanın önemli 
şarap üreticileri arasındadır 
ve üzüm bağlarının önemli bir 
kısmı da Gagavuzya toprakla-
rında yer alıyor. Gagavuzya’da 
da çok sayıda şarap fabrikası 
bulunuyor. Dolayısıyla ucuz 
ama çok lezzetli şaraplar ta-
dabilirsiniz. Yemek kültüründe 
çorba, yahni, mısır unlu yemek-
ler, lahana ve yaprak sarmaları 
gibi Türk yemeklerine benzer 
lezzetler bulabilirsiniz. Kon-
gaz’da “Gagauz Sofrası” adlı 
geleneksel mimari ile yapılmış 
yeme-içme ve konaklama tesisi 
benim önerebileceğim yerlerin 
başında gelir. 

GAGAVUZYA’YA NASIL GIDILIR?
Her türde ve renkte Türk pasaportu için vize almanıza gerek 
yok. Gagvuzya’da 90 güne kadar vizesiz kalınabiliyor. En 
uygun ulaşım şekli Kişinev’e hava yolu ile ulaşım ve ardın-
dan 130 kilo metrelik bir karayolu ile bir buçuk saatte baş-
kent Komrat’a ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara ve İzmir’den 
direkt uçuşlar bulunuyor. 
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