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Ümit Turhan Anısına...

“BİZİM HİKAYEMİZ YARIM KALDI”
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Değerli meslektaşlarım
Her alanda yerli ve milli ürün-

ler kullanılması, dışa bağımlılığın 
azaltılması ve her sektörde dünya 
çapında yerli markalar çıkartılması, 
devletimizin gündeminde yer alı-
yor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
yerli asansör sektörü olarak dünya 
çapında bir marka çıkarmamızı is-
tiyor. Bu konuda her türlü desteği 
vereceklerini belirtiyorlar.

Biz de federasyon olarak yerli 
asansör markası çıkarma çalışma-
larına 2018 yılında başladık. Bu 
amaçla bakanlıkla temas halinde 
olduk ve ziyaretlerde bulunduk.

2018 yılının son günlerinde fe-
derasyonda, Türkiye’nin her yerin-
den gelen sektör mensuplarının ka-
tılımıyla yaptığımız toplantıda bu 
konuyu görüştük.

Bu konuda neler yapılması ge-
rektiği, eksiklerimizin ve avantaj-
larımızın neler olduğunu içeren bir 
rapor hazırladık ve 24 Ocak 2019 
tarihinde Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan Yardımcısı ve Sanayi Verimli-
lik Genel Müdür Dr. Halil İbrahim 
Çetin’e takdim ettik. Söz konusu 
rapora ve içeriğine ilişkin geniş bir 
haber dergimizde yer alıyor.

Federasyon olarak marka konu-
sundaki çalışmalarımız 2019 yılın-
da artarak devam edecek.

Ülkemizde yabancı marka asan-
sör tercihinin en önemli nedeni 
dünya markası denince akla gelen 

firmaların yüz, yüz elli yıllık firma-
lar olmaları yani bizden çok önce 
yola koyulmuş olmalarıdır. Zaten 
biz yerli asansörcüler de mesleği 
onlardan öğrendik.  İkinci önemli 
neden, ülkemizde yaygın olan “İthal 
edilen her şey iyidir.” “Yabancılar 
bizden daha iyi yapar.” anlayışıdır. 
Büyük inşaat projelerini yapanlar 
da bu nedenle yabancı marka asan-
sör kullanmakla övünüyorlar.

Bu gerçekler bizim marka olma 
yolunda umudumuzu kırmamalı ve 
bir yerden başlamalıyız. Ama acele 
etmemiz gerekiyor. Çok uluslu şir-
ketler iştahla ülkemize bakıyor.

Yerli asansörcüler olarak, bu gi-
dişata duyarsız kalırsak ileride bu-
nun bedelini sektör olarak hepimiz 
öderiz. İmalatçılar ayrı, montajcılar 
ayrı ayrı mücadele ederek bu gidi-
şattan kendimizi koruyamayız. Güç-
lerimizi birleştirerek markalaşırsak 
ayakta kalırız. Markalaşmanın yolu 
büyük ölçekli firma ve kuvvetli ser-
maye yapısına erişmekten geçiyor. 
Firmalarımızın bölünerek çoğal-
mak yerine birleşerek, güçlenme 
yoluna gitmesi gerekiyor. 

Federasyon çatısı altında bu 
konuda beraber çalışalım, sektö-
rümüzün geleceğini beraber belir-
leyelim, sektörümüzün geleceğine 
beraber yürüyelim. 

Hepinize, hayırlı, bol kazanç di-
liyorum. 

Sevgi ve saygılarımla…

Yusuf Atik
ASFED YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI
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Yazılardan yazarları sorumludur.

2019 yılının ilk sayısından tüm Haber Asansörü okuyucularına 
merhaba...

Yeni yılın bu ilk sayısı ile birlikte; Türkiye’nin Asansör Dergisi 
Haber Asansörü de yayın hayatının ikinci yılının yeni sayısı ile 
sizlerle buluştu. Yola çıkarken dergimiz için belirlediğimiz ilkeli 
yayın anlayışı çerçevesinde, asansör ve yürüyen merdiven sektö-
rüne yeni bir soluk getiren dergimize destek veren tüm okuyucu-
larımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Her sayımızda yeni konular 
ve sektörün yararına pek çok değerli fikirlerini paylaşan, gerek 
teknik gerekse sosyal konular ile ilgili yazılarını bizlerle paylaşan 
tüm yazarlarımıza ise ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliriz. 

Sektörde bir dönüşüm ve değişim yılının başlangıcındayız. Bil-
diğiniz üzere ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu ), asan-
sör sektöründe markalaşma ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın desteği ile önemli çalışmalar yapıyor. Bu konuda 
ASFED’in yaptığı çalımalar ile ilgili adımları Ekim-Kasım 2018 
sayımızdan bu yana yaptığımız haberler vasıtası ile sizlerle pay-
laşıyoruz. ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik’in Sayın 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşmesi-
nin ardından gündeme gelen; asansörde küresel bir yerli marka 
oluşturma düşüncesi, ASFED’e bağlı olsun olmasın tüm asansör 
derneklerine gönderilen bilgilendirme yazısı ile sektör ile payla-
şılmıştı. ASFED’in tüm sektöre yaptığı çağrı ile yerli markaların 



birleşerek küresel güçlü bir yapı oluşturabil-
mesi ve markalaşma konusunda ileriye yönelik 
ne gibi kalıcı adımlar atılabileceği konusunda 
önemli toplantılar düzenlemişti. Bu doğrultuda 
tüm görüşlerini ASFED’e bildiren derneklerin ve 
Dergimizin de Yayın Kurulu üyesi olan Maliye 
Eski Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir 
Mehmet Öner’in çalışmaları ile önemli bir sektör 
raporu hazırlandı. Bakanlık ile çalışmaların ta-
mamlanmasının ardından kamuoyu ile de ciddi-
yetle paylaşılacak olan bu raporda; sektörümüz 
ile ilgili şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış 
önemli veriler paylaşılacak. Bakanlık desteği ile 
hazırlanan yerli bir küresel marka çalışmaları 
ile ilgili yapılan tüm çalışmalar ile ilgili en net 
bilgileri, dergimiz haberlerinden ve web sitemiz 
olan www.haberasasnsoru.com.tr’den öğrenebi-
lirsiniz. 

Dergimizin merakla beklenen “Kapak Konuğu” 
köşemizde her sayı sektörün başarılı isimleri-
ne ve gündemdeki çalışmalarına yer veriyoruz. 
Ancak bu sayımızda kapağımızı geçtiğimiz yı-
lın sonunda aramızdan ayrılışı ile bizleri derin 
bir acıya boğan E Asansör Genel Müdürü Ümit 
Turhan’a adayarak, onun anısına bir sayı ha-
zırladık. Çalışkanlığı ve işindeki başarısı kadar, 
yaşam enerjisi ve hiç bitmeyen neşeli halleri ile 
yakın dostları tarafından asla unutulmayacak 
olan Ümit Turhan’ı tanımayanlar da tanısın, çok 
genç yaşta kaybedilen bu değerli isim dergimiz 
sayfaları ile de ölümsüzleşsin istedik. Öncelikle; 
bu bölümün hazırlanması düşüncesini paylaşıp, 

sizlere aktarılmasına en büyük katkıyı sağlayan 
yakın dostlarından Ce Mühendislik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cem Bozdağ’a, İzmir’de bizleri ağır-
layarak, Ümit Turhan’ı sizlere en doğru şekilde 
anlatabilmemiz için tüm organizasyonu üstle-
nen E Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
İnal’a ve Ege Lift Asansör Yönetim Kurulu Başka-
nı Emre Sapmaz’a çok teşekkür ederiz. Ayrıca bir 
kez daha bu erken ve acı kayıp ile sarsılan sektö-
rümüze başsağlığı diler, Ümit Turhan’ın sevgili 
ailesine Allah’tan sabırlar dileriz...

Dergimizde, sektörde geçtiğimiz iki ayda yaşa-
nan gelişmeler ile birlikte yeni bir yılın başlan-
gıcı ile pek çok alanda üreticiye ve KOBİ’lere sağ-
lanan destekler konusunda öne çıkan haberlere 
yer vermeye çalıştık.  Ayrıca teknik uzmanlık 
isteyen köşe yazılarımızda yeni kapı teknolo-
jileri üzerine önemli bilgiler paylaşan MERİH 
Asansör Genel Müdür Yardımcısı Emre Köroğlu 
ve HAS Asansör AR-GE Merkezi Danışmanı Tol-
ga Soğucak’ın köşe yazılarını da okuyabilirsiniz. 
Mali Perspektif, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sektörel 
Değerlendirme, Geniş Açı köşelerimizin değerli 
yazarları da ilgi ile okuyacağınız konularla say-
falarımızda yerini aldı. 

2019’un ikinci sayısında, “4. Uluslararası Asan-
sör ve Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri 
Fuarı” CNR Avrasya Asansör Fuar’ında ASFED ve 
Haber Asansörü stantlarında sizlerle buluşana 
dek hoşça kalın...

Keyifli okumalar...

editörden...



i ç i n d e k i l e r

“ASANSÖRDE KÜRESEL BİR TÜRKİYE MARKASI” 
İÇİN SEKTÖR RAPORU HAZIRLANDI

Asansör Sanayicileri Federasyonu 29 Aralık 2018’de Ankara’da toplanarak 
“Asansörde Türkiye Markası” ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacak olan 
sektör raporu üzerine çalıştı. 

BAKAN VARANK YENİ DESTEKLERİ 
AÇIKLADI: “KOBİ’LERİ ULUSLARARASI 
REKABETİN AKTÖRÜ HALİNE GETİRMEK 
İSTİYORUZ”

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM  
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

SEKTÖRÜN EN GÖZDE BULUŞMA NOKTASI “CNR AVRASYA 
ASANSÖR FUARI 2019” 51 ÜLKEYİ AĞIRLAYACAK

Asansör Sempozyumu  
2018 Sonuç Bildirisi (18-20 Ekim 2018)

Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarı (Avrasya Asansör Fuarı), 
20-23 Mart 2019 tarihleri arasında, CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. Dünyanın sektör bazında en önemli fuarlarından biri olan Avrasya 
Asansör Fuarı 25 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenecek.  

Mesleki ve teknik eğitimin geleceği için 25 Ocak 2019’da 
İstanbul’da tüm ilgili Kurum ve Kuruluşların katılımı ile 
gerçekleşecek bir projeye için bir araya gelindi. 

36

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN 
İHRACATA DESTEK
2019’DA 3 MİLYAR 104 MİLYON LİRALIK 
DESTEK VERİLECEK

56
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72
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24



KİPSAN ASANSÖR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

62
ÜMİT TURHAN ANISINA...

İNŞAAT MALİYET ENDEKSLERİ 
%29,95 ARTTI95

“BİZİM 
HİKAYEMİZ 

YARIM KALDI”

E ASANSÖR GENEL MÜDÜRÜ

ÜMİT TURHAN

İMALAT PMI ARALIK 2018  
RAPORLARI AÇIKLANDI94

ÖZEL MESAİ / GEZİ 100

88

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi 
performansı konusunda düzenli olarak raporlama hazırlayan İstanbul 
Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri 
Endeksi) Aralık dönemi anket sonuçlarını açıklandı.

Kayseri’nin köklü asansör firmalarından birisi olan KİPSAN Asansör yenilenen 
fabrikası ile üretim tesisini genişleterek büyümeye devam ediyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2018 İnşaat 
Endeksi Verilerini 22 Ocak 2019’da açıkladı. TÜİK 
verileri aylık bazda inşaat endekslerinin azalışını 
işaret ederken, yıl bazlı değerlendirmelerde yükselen 
endeksler dikkat çekiyor.

Beyaz Bir Düş Vakti...
Safranbolu’da



Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu 29 Aralık 2018’de 
Ankara’da toplanarak 
“Asansörde Türkiye Marka-
sı” ile ilgili Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’na yapılacak 
olan sektör raporu üzerine 
çalıştı. Raporun hazırlan-
ması için yoğun bir çalışma 
yapan Maliye Bakanlığı Eski 
Baş Hesap Uzmanı ve Ye-
minli Mali Müşavir Mehmet 
Öner, çalışmaları ile ilgili 
Yönetim Kurulu’nu bilgilen-
dirirken gelen önerileri de 
değerlendirdi. 

DÜNYADA KÂRLILIK ORANI EN 
YÜKSEK SEKTÖR

Asansörde yerli sermayenin 
gücü ile bir Türkiye markası 
ortaya çıkartmak için yoğun 
bir mesai harcayan Asansör 
Sanayicileri Federasyonu, 
konu ile ilgili pek çok kurum 
ve kuruluş ile bağlantılı ola-
rak kapsamlı bir veri tabanı 
oluşturdu. Hazırlanan dos-

yada; asansör sektörünün 
dünyadaki durumunun tahlil 
edilmesi ile birlikte, Türki-
ye’de neler yapıldığına dair 
detaylı bir analiz yer alıyor. 
ASFED’in hazırladığı rapora 
göre; asansör ve yürüyen 
merdiven sektörünün orta-
lama kârlılık oranı, dünya 
kârlılık oranı ortalamasının 2 
ile 3 kat üzerinde yer alıyor. 
Dünya asansör ve yürüyen 
merdiven pazar büyüklüğü 
için farklı hesaplamalar ve 
tahminler olması ile birlikte 
Credit Suisse raporuna göre 
2016’daki dünya pazar payı 

61.000.000.000 EURO se-
viyesindedir. Dikkat çekici 
olan ise asansör ve yürüyen 
merdiven sektörünün ortala-
ma kârlılık oranının, internet 
yazılımları, yarı iletken ekip-
manları, eğlence yazılımları, 
sistem ve uygulama yazılım-
ları, bilgisayar ve bilgisayar 
parçaları, ilaç üretimi, ha-
berleşme ekipmanları, bilgi 
sitemleri, biyoteknoloji gibi 
yüksek kârlılık ve yüksek 
teknoloji barındıran sektör-
lerin oranına yakın ve eşit 
olması. 

“ASANSÖRDE KÜRESEL BİR TÜRKİYE MARKASI” 
İÇİN SEKTÖR RAPORU HAZIRLANDI
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YERLİ FİRMALAR YOK OLMA 
TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Hazırlanan dosyada, yerli 
asansör sanayisinin gele-
ceği için oldukça çarpıcı 
gerçekler de göz önüne 
seriliyor. Dünyada oldukça 
önemli bir paya sahip olan 
asansör ve yürüyen merdi-
ven  pazarından en büyük 
payı ise dünya devi 5 büyük 
küresel marka alıyor. Ve-
rilere göre; bu beş büyük 
küresel markanın dünya pa-
zarındaki toplam payı %70 
olarak kabul ediliyor. Türki-
ye’de asansör pazarında da 
oldukça etkili olan küresel 
sermaye markalarının en 
önemli özelliği ise bir çoğu-
nun 100 yıl gibi bir geçmişe 
sahip olmaları ile birlikte 
kurdukları etkili dağıtım ağı. 
Bu da sektöre yeni rakiple-
rin girmesini engellerken, 
bir diğer yandan rakip olma 
potansiyeli olan bir çok 
yerli firmayı da satın alarak 
büyümeye devam etmele-
rini sağlıyor. Yerli imalat ve 
montaj firmalarının bir çoğu 
üretimden, montaj, bakım ve 
revizyon alanına kadar her 
alanda küresel markaların 
baskısı altında ayakta kalma 
mücadelesi vermektedir.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YABANCI 
MARKA TERCİHİ YERLİYİ BİTİRİYOR

ASFED raporunda; yerli 
markaların gelecekte yok 
olma tehlikesi ile ilgili olarak  
ele alınan en önemli sebep-
lerden birisi de, bilinirlikleri 
sebebiyle küresel asansör 
markalarının inşaat sektö-

ründe her geçen gün artan 
bir oranda tercih edilmesi 
olarak gösteriliyor. Havaa-
lanları, metro istasyonları, 
alış veriş merkezleri, dört 
yıldız ve üzeri oteller, özel 
hastaneler gibi pek çok 
alanda neredeyse hiç bir 
yerli marka asansörün kul-
lanılmadığı görülüyor. Tüm 
bunların sonucunda; küresel 
yabancı markaların pazar 
payı artarken, asansörün 
aylık bakım/onarım mali-
yetini karşılamak zorunda 
kalan bina maliklerinin aylık 
ödeyecekleri bakım ücretle-
ri, yerli asansörlerin bakım 

ücretlerinin 3 ile 5 katına 
üzerine çıkmaktadır. 

ATİK : “ASANSÖRDE KÜRESEL 
 BİR TÜRKİYE  

MARKASI MİLLİ BİR MESELEDİR”

Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’nın girişimleri ve desteği 
ile asansörde küresel bir 
Türkiye markası çalışmala-
rın hızlandırılması üzerine 
yoğun bir gündem ile ça-
lışan Asansör Sanayicileri 
Federasyonu Yönetim Ku-
rulu adına konuşan Başkan 
Yusuf Atik konunun milli bir 
mesele olduğunu söyledi. 
Atik; “Asansörde çıkartaca-
ğımız yerli bir küresel marka 
Türkiye ekonomisi için ol-
dukça önemli bir katkı sağ-
layacaktır. Raporumuzda 
da geçen sektörün pazar 
payına ve kârlılık oranına 
baktığınızda, asansör ve 
yürüyen merdiven sanayisi 
gelecekte Türkiye ekono-
misinin geleceğidir. Tüm 
bunlarla birlikte bir de tüm 
dünyaya kolaylıkla dağı-
tım yapabilecek jeopolitik 
konuma sahip olduğumuz Mehmet Öner
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gerçeğini de unutmamak lazım. Bu bizim için büyük bir 
avantajdır. Oluşturulacak küresel bir yerli markaya tüm 
kamu kuruluş ve özel sektörün inşası aşamasında des-
tek verilerek milli bir mesele olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Nasıl ki yerli otomobil, yerli cep telefon, 
yerli savunma sanayine sahip çıkıyorsak yerli bir asan-
sör ve yürüyen merdiven sanayisine de aynı oranda 
sahip çıkmalıyız” dedi.

ATİK: “TEK EKSİĞİMİZ BİR ARAYA GELEREK  
BİR ORTAKLIK KÜLTÜRÜ KURMAK”

Asansör Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik, yerli küresel bir asansör markası için 
Türk asansör sektörünün her türlü alt yapıya sahip ol-
duğunun da altını çizdi. Atik; “Türk asansör ve yürüyen 
merdiven sektörü, tüm parçalarını üretebilen bir alt ya-
pıya sahiptir. Türkiye, dört bir yanında kurulu pek çok 
yerli asansör fabrikası ve yetişmiş pek çok donanımlı 
mühendise sahiptir. Tek eksiğimiz bir araya gelerek 
bir ortaklık kültürü kurmak. Güçlerimizi birleştirebilirsek 
dünya pazarında yerli ve küresel bir asansör markası 
ile yok olmak yerine, varlığımızı arttırabiliriz”, dedi.

ASFED RAPORUNU BAKANLIĞA SUNDU

ASFED tüm bu görüşler ile birlikte, küresel bir yerli 
marka için belirlediği yol haritası önerilerini değerlen-
dirdiği raporu; ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik başkanlığındaki bir heyet ile 24 Ocak 2019 günü 
Bakan Yardımcısı ve Sanayi Verimlilik Genel Müdür Dr. 
Halil İbrahim Çetin’e takdim etti. 

KONKORDATO 
HAKKINDA 

BİLGİ VERİLDİ
29 Aralık 2018’de yapılan ASFED 
Yönetim Kurulu toplantısında Tür-
kiye’nin farklı yerlerinden gelen 
Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek 
başkanlarına önemli konularda da 
bilgiler verildi. Son günlerde ekono-
mideki daralma sebebiyle, sektörü-
müz ile bağlantılı pek çok şirketin 
konkordato ilan etmesiyle birlikte 
akıllarda soru işaretleri oluşmaya 
başladı. Bu konu ile ilgili çalışmalar 
yapan ASFED Vekili Avukat Zeynep 
Tepegöz, konkordato üzerine bir 
sunum yaptı. ASFED’e bağlı dernek 
başkanlarının ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin sorularını cevaplayan 
Tepegöz konu ile ilgili detaylı bilgi 
almak isteyenlere de mail yolu ile 
destek verebilecek. 

GENEMEK ASFED 
AJANDALARINA 
SPONSOR OLDU

Türkiye’nin en büyük Buton ve Bu-
tonyer üreticilerinden GENEMEK, 
her sene düzenli olarak ASFED ta-
rafından hazırlanıp bastırılarak sek-
töre ücretsiz olarak dağıtılan ajan-
dalar için bu sene tek sponsor firma 
oldu. GENEMEK Yönetim Kurulu 
Başkanı Devrim Gecegezer’e ve 
emeği geçen tüm GENEMEK ailesi-
ne Asansör Sanayicileri Federasyo-
nu’na verdikleri destek için teşekkür 
sunularak, sektöre sağladıkları pek 
çok öncü ve yapıcı katkılarının öne-
mi vurgulandı.
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Anadolu Asansörcüler 
Derneği (ANASDER), 
Ankara’daki sektör 
temsilcileri ile bir araya 
gelerek Piyasa Gözetim 
Denetim (PGD) üzerine 
merak edilen soru ve 
sorunların dile getirildiği 
bir bilgilendirme toplantısı 
düzenledi.

29 Ocak 2019’da ANAS-
DER genel merkezinde  
düzenlenen toplantıda, TSE 
(Türk standartları Enstitüsü) 
Muayene Gözetim Merkez 
Başkanlığı’ndan Elektrik 
Elektronik Yüksek Mühen-
disi Oktay Akman, sektör 
temsilcilerinin sorularını 
cevapladı. Oktay Akman ile 
birlikte ANSDER’in daveti ile 
toplantıya katılan TSE Mü-
hendisleri, üç saat boyunca 
gelen tüm sorulara cevap 
vererek PGD ile ilgili sahada 

yaşanan sorunların çözümü-
ne yönelik mesleki tecrübe-
lerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantıya ANSDER üyesi 

pek çok firma temsilcisi ile 
birlikte ANASDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Demirbağ, Başkan Yardım-
cısı Hakan Başkararağaç, 
Genel Sekreter Tahir Kara-
tekelioğlı, Üye Arif Bar, İdari 
Müdürler Naciye Çetinkaya 
ve Aydın Öncan da katılım 
gösterdi. Toplantı sonunda, 
ANASDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Demirbağ, 
TSE Yüksek Mühendisi Ok-
tay Akman’a katılımlarından 
dolayı bir teşekkür plaketi 
sundu.

ANASDER’DE PGD  
SORULARI CEVAPLANDI

Mustafa Demirbağ 
Oktay Akman
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ADANA’DA  
YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Adana Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADASİAD), 12 Ocak 2019’da Adana’daki 
merkezlerinde gerçekleştirilen bir genel kurul ile yeni dönem yönetimini belirledi. 

Adana ve çevresinde faali-
yet gösteren asansör sektö-
rünün pek çok öncü firma-
sının dernek üyesi olduğu 
ADASİAD, 2019 Olağan 
Genel Kurulu’nu geniş bir 
katılım ile gerçekleştirdi.12 
Ocak 2019’da gerçekleşen 
toplantı ile yapılan seçimler-
de, uzun süredir derneğe 
önemli katkılarda bulunan 
ADASİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ümit Özlü yerini, 
Hamit Yıldırım’a bıraktı. 
Genel Kurul’a tek liste ile 

gidilen seçimde oyların 
tamamını alarak yönetimi 
devralan Hamit Yıldırım‘ın 
beraberinde çalışacak Yö-
netim Kurulu ise şöyle;

Yönetim Kurulu Başkanı, 
Hamit Yıldırım (2H Asansör)

Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı, Hacı veli Topatan 
(Gökçe Beyza Asansör)

Genel Sekreter, Kerim Ozan 
Gökoğlan (Vulkan Asansör)

Sayman, Mesut Yıldız (Sis-
tem Asansör)

Üye, Nuri Kuzan (Çukurova 
Asansör Market)

ADASİAD’da seçilen Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ile başla-
yan yeni dönemin Başkanı 
Hamit Yıldırım; tüm üyelere 
teşekkür ederek, yeni dö-
nemde önemli projelerle 
sektöre katkı sağlayacakları-
nı dile getirdi. 

18 [ HABER ASANSÖRÜ ] Ocak • Şubat 2019

SEKTÖR HABER



ultra ince kat ve kabin butonyerleri

GEN Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti.
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4. Uluslararası Asansör, Yürüyen Merdiven 
Sanayi ve Teknolojileri Fuarı

20-23 Mart 2019



Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarı (Avrasya Asansör Fuarı), 20-23 Mart 2019 tarih-
leri arasında, CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dünyanın sektör bazında en önemli 
fuarlarından biri olan Avrasya Asansör Fuarı 25 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenecek.  

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuar-
cılık tarafından düzenlenen fuarda, sektörün 
önde gelen 250 markası en yeni ürünlerini 
sergileyecek. Asansör kabininden otomatik 
kapı sistemlerine, elektronik aksamlardan 
güvenlik sistemlerine ve aksesuarlarına 
kadar birçok ürünün görücüye çıkarılacağı 
fuarda, asansörlerde periyodik bakım ve uy-
gulamalar gibi konularda çeşitli seminerler 
de düzenlenecek. 

Aralarında Almanya, İngiltere, Irak, Malezya, 
Kosova, Arnavutluk, S. Arabistan, Lübnan, 
Rusya, Çekya, Makedonya, Bulgaristan, 
Romanya, Etiyopya, Katar, Yunanistan, İs-
panya, Bulgaristan, Brezilya, Meksika, İran, 

Mısır, Cezayir, Fas, Ukrayna, Gürcistan, Pa-
kistan’ın da bulunduğu 51 ülkeden gelecek 
alım heyetleri katılımcı firmalarla görüşmeler 
yaparak yeni iş bağlantıları kuracak.  

ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLER BİR ARAYA GELECEK

Asansör sektörünün yeni tasarım ve hizmet-
lerinin sergileneceği, katılımcı ve sektör alı-
cılarının iş bağlantılarını artıran CNR Avrasya 
Asansör Fuarı; katılımcı firmalara sağladığı 
geniş network imkanı ile kapılarını 2019’da 
daha güçlü açmaya hazırlanıyor.

Uluslararası olan Avrasya Asansör Fuarı; 
asansör sanayisinin rekabet ve marka gü-

SEKTÖRÜN EN GÖZDE BULUŞMA NOKTASI 
“CNR AVRASYA ASANSÖR FUARI 2019” 

51 ÜLKEYİ AĞIRLAYACAK

20 [ HABER ASANSÖRÜ ] Ocak • Şubat 2019

SEKTÖR HABER



cünü göstereceği bir platform olarak öne 
çıkıyor. Fuar, sunduğu işbirliği fırsatlarıyla 
katılımcı firmaların ihracat hedeflerine ulaş-
masına büyük katkılar sağlıyor. Türkiye’nin 
asansör alanında üretim ve tedarik üssü 
olmasını da sağlayan fuar, asansör ve yü-
rüyen merdiven sanayinde ürün ve hizmet 
sağlayan firmalar arasındaki iş birliğini de 
güçlendiriyor.   Özellikle son dönemde tek-
nolojiye ayak uydurarak üretim kalitesine 
artıran Türk asansör sanayi, asansör üretimi 
ve yürüyen merdiven pazarının yurt dışına 
açılmasına oldukça önem veriyor. Türki-
ye’deki ihracat yapan sektörlerin içerisinde 
önemli yere sahip olan asansör sanayi, 
ulaşmak istedikleri ihracat oranlarına ise 
Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı ulaşmayı 
hedefliyor. 

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN  
YATIRIMCILAR CNR’DA OLACAK

2017 yılında, Türk fuarcılık sektörünün en 
büyük yatırımı olan BIA’yı (Business In-
telligence Agency) hayata geçiren CNR 
Holding, bu yatırım ile fuarların yabancı 
alıcı rakamını daha da artırmayı hedefliyor. 
Bu sayede, 2018’de düzenlediği fuarların 
yabancı alıcı rakamlarında % 50’lik bir artış 
yakaladı. Uluslararası İş Geliştirme Depart-
manı’nın da desteği ile hayata geçirdiği ve 
toplam 11 milyon dolarlık bir yatırım yapılan 
Global Pazar İstihbarat Sistemi ile dünyanın 
dört bir yanından sektör alıcıları CNR Avras-

ya Asansör Fuarı’na davet edildi. Fuarda, bu 
alıcıların ihtiyaçları doğrultusunda Türk fir-
maları ile buluşması sağlanacak. Bu sistem 
sayesinde fuara getirilecek olan sektör alı-
cıları katılımcı firmalarla birebir iş görüşmesi 
gerçekleştirecek. 

CNR Holding’in alanlarında uzman ve çok 
sayıda yabancı dile hakim 240 profesyo-
nel çalışanı, yabancı alıcılarla iletişime ge-
çerken, özellikle farklı ülkelerden asansör 
alımı yapan ve daha önce Türkiye pazarı-
na girmemiş alıcılara ulaştı. BIA (Business 
Intelligence Agency) sisteminin katkısıyla 
CNR Avrasya Asansör Fuarı’nı,yerli ve ya-
bancı 35 bin sektör alıcısının ziyaret etme-
si hedeflendi.  

FUARI TİCARET BAKANLIĞI DA DESTEKLİYOR

Dünya asansör sektörünün en büyük iki 
fuarından biri olan CNR Avrasya Asansör 
Fuarı’nda, Türk asansör sektörü için şimdiye 
kadar düzenlenen en kapsamlı “Alım He-
yetleri B2B Eşleştirme Programı”’ları düzen-
lenecek. Bu organizasyonlardan ilki CNR 
Holding tarafından hayata geçirilecek. CNR 
Holding Hosted Buyer programları çerçeve-
sinde, yüksek alım gücüne sahip çok sayıda 
yabancı firma temsilcisi katılımcı firmalarla 
birebir iş görüşmesi gerçekleştirecek. 

Diğer alım heyeti organizasyonu ise Ticaret 
Bakanlığı desteği ile düzenlenecek. Fuarın 
ticari kapasitesini oldukça yukarılara taşıya-
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cak olan alım heyeti desteklerinden sadece 
fuar katılımcıları faydalanabilecek.

ZİYARETÇİLER TÜRK HAVA YOLLARI  
İLE İNDİRİMLİ UÇACAK

Sektörün Türkiye’deki en büyük fuarı olan 
Avrasya Asansör Fuarı’nın  “Resmi Hava 

Yolu” şirketi ise Türk Hava Yolları oldu. Fuar 
ziyaretçileri, CNR Holding ve Türk Hava 
Yolları arasında yapılan anlaşma ile fuara % 
20 indirimli seyahat edebilecek. Ziyaretçiler, 
indirimli rezervasyon ve biletleme işlemleri-
ni, Turkish Conventions üzerinden, Delege 
Segmesini tıklayıp, “012TKM19” etkinlik ko-
dunu girerek elde edebilecekler.

FUARA NASIL ULAŞIRIM?
CNR Avrasya Asansör Fuarı, CNR 
EXPO’nun Atatürk Havalimanı’nın yanında 
olması sebebiyle hem dış ülkelerden hem 
de İstanbul dışından gelenler için ulaşım 
kolaylığı sağlıyor. Alternatif arterler E5, 
TEM Otoyolu ve Sahil Yolu’nun kesişme 
noktasında bulunması CNR EXPO’ya İs-
tanbul içinden de ulaşımı kolaylaştırıyor. 
Marmaray, Bakırköy ve Yenikapı Deniz 
Otobüsü İskeleleri’ne olan yakınlık da ayrı 
bir avantaj. 

Bunun dışında CNR EXPO’ya ulaşmak için;
1. Metro:  Hacıosman-Yenikapı Metrosu ile 

Havaalanı Bağlantısı kullanarak “Dünya 
Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar merkezi” 
istasyonunda inebilirsiniz.

2. Marmaray: Anadolu yakasından Marma-

ray-Yenikapı Havalimanı Metro bağlan-
tısı kullanılarak “Dünya Ticaret Merke-
zi-İstanbul Fuar merkezi” istasyonunda 
inebilirsiniz.

3. Metrobüs: Avcılar-Söğütlüçeşme Metro-
büs hattı ile Ataköy-Şirinevler durağına 
ulaşıp, havalimanı Metro bağlantısını 
kullanarak yine “Dünya Ticaret Merke-
zi-İstanbul Fuar merkezi” istasyonunda 
inebilirsiniz.

4. Deniz Otobüsü : Deniz otobüsü hatlarını 
kullanarak Bakırköy iskelesine ulaşıp ko-
laylıkla CNR EXPO’ya gelebilirsiniz. 

5. Tramvay : Kabataş-Bağcılar hattı ile ko-
laylıkla havalimanı Metrosuna ulaşabilir 
“Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar 
merkezi” istasyonunda inebilirsiniz.
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TMMOB Elektrik Mühendis-
leri Odası (EMO) ve TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) tarafından düzenle-
nen Asansör Sempozyumu, 
“Tasarım ve Teknoloji” ana 
teması ile 18-20 Ekim 2018 
tarihleri arasında İzmir`de 
Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezinde, 543`ü kayıtlı 
delege olmak üzere yaklaşık 
1.450 kişinin katılımıyla ger-
çekleştirilmiştir. 

13 kurum ve kuruluş ta-
rafından desteklenen 
sempozyum boyunca 10 
oturumda 29 bildiri sunu-
mu, ilköğretim çağındaki 
çocukların bilinçlendirilmesi 
amacıyla “Asansör ve Yü-
rüyen Merdiven/Bantların 
Güvenli Kullanımı” ko-
nusunda eğitim çalışması, 
“Asansörlerde Artık Akım 

Anahtarı Kullanımı” ve 
“Asansörlerde Kaynaklı 
İmalat Yöntemleri” konu-
larında iki eğitim, “Asansör 
Sektöründe Yerli İmalat 
ve Yerli İmalatın Destek-
lenmesi” konulu bir sabah 
toplantısı ve asansör peri-
yodik kontrolleri konusunda 
“Periyodik Kontrol Bina 
Yöneticisi Bilgilendirme 
Toplantısı” gerçekleştiril-
miştir. Sempozyuma paralel 
olarak düzenlenen sergiye 
24 kurum ve kuruluş katıl-
mış, katılımcılar yeni ürün ve 
teknolojileri görme olanağı 
bulmuşlardır.

Sempozyum kapsamında 
düzenlenen “Onaylanmış 

Kuruluşların Uygunluk 
Değerlendirme Süreci” 
konulu çalıştay ve “Asansör 
Periyodik Kontrol Yönet-
meliği” başlıklı panelde; 
T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Türk Akreditas-
yon Kurumu, Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sana-
yicileri Derneği, Asansör 
Sanayicileri Federasyonu, 
Ege Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Der-
neği, Türk Standartları Ens-
titüsü, Elektrik Mühendisleri 
Odası, Makina Mühendisleri 
Odası temsilcilerinin katılı-
mıyla konular ayrıntılı olarak 
tartışılmış, görüş ve öneriler 
üretilmiştir.

Asansör Sempozyumu  
2018 Sonuç Bildirisi 
(18-20 Ekim 2018)
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Sempozyum sonucunda aşa-
ğıdaki konuların kamuoyuna 
sunulması karar altına alın-
mıştır:

1. Asansör tasarımı, pro-
jelendirilmesi, montajı, 
revizyonu, bakımı ve peri-
yodik kontrolü, malzeme, 
risk değerlendirmesi, iş 
güvenliği, enerji verimliliği, 
mevzuat ve ilgili stan-
dartlar üzerine teorik ve 
uygulamalı bilgiye sahip 
uzmanlaşmış mühendis-
lere sektörün gereksinim 
duyduğu, asansörlerin 
sadece elektrik, makine ve 
mekatronik mühendisliği 
disiplinlerinin meslek ala-
nına girdiği, asansörlerin 
tasarımından projelendi-
rilmesine, montajından 
işletilmesine, bakımından 
periyodik kontrolüne kadar 
tüm hizmetlerin mühendis-
lik hizmeti olduğu vurgu-
lanarak, Odalarımızın tüm 
bu süreçte meslektaşlarına 
yönelik eğitim ve belgelen-
dirme faaliyetlerini gelişti-
rerek sürdürmesi ve bunun 
ivedilikle mevzuata girmesi 
gerekliliği belirtilmiştir

2. Meslek odalarının kuruluş 
yasalarının verdiği görev 
çerçevesinde, kamu yara-
rına ve kamu adına sürdür-
düğü üretim ve denetim 
hizmetlerinin kalitesinin 
yükseltilmesi amacıyla, 
mesleki denetim hizmet-
lerinin önündeki yerel ve 
merkezi siyasi iktidarlarca 
konulan tüm engellerin ve 
sınırlamaların kaldırılması 
gerektiği ve mesleki de-
netimin olmazsa olmaz 

koşulunun “uzmanlık ve 
belgelendirme” olduğu 
belirtilmiştir.

3. Projelerin denetiminden ve 
uygulanmasından sorumlu 
ilgili İdare personellerine 
Meslek Odaları tarafından 
eğitim verilebileceği, yapı 
denetiminde görev alan 
mühendislerin ise meslek 
odaları tarafından asansör 
konusunda eğitilmeleri ve 
belgelendirilmeleri gerekli-
liği ifade edilmiştir.

4. Sektörün nitelikli ara ele-
mana gereksinim duydu-
ğu, ülkemizin teknik ele-
man yetiştirme konusunda 
eğitim politikasının olma-
ması nedeniyle meslek 
yüksekokullarının ve mes-
lek liselerinin sanayinin 
gereksinimi olan nitelikli 
ara elemanı yetiştiremedi-
ği, bu konudaki en önemli 
görevin Milli Eğitim Bakan-
lığı’na düştüğü belirtilerek, 
üniversitelere, ara teknik 
eleman yetiştiren okulla-
ra ve meslek odalarına 
önemli görevler düştüğü 

vurgulanmıştır.

5. T.C. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından 
açıklanan verilere göre 
2017 yılında 370.943 adet 
asansörün periyodik kont-
rolünün gerçekleştiğini ve 
bu asansörlerin periyodik 
kontrollerde yaklaşık % 
64 kırmızı, % 4 sarı, % 16 
mavi ve % 16 oranında ye-
şil etiket aldığı; takip kont-
rolleriyle birlikte bu oranla-
rın % 23 kırmızı, % 1 sarı, 
% 39 mavi ve % 37 yeşil 
etiket değerlerine düştüğü 
görülmüştür. Kontrol ve 
iyileştirme faaliyetlerinin 
günden güne asansörlerin 
güvenlik seviyelerini iyi-
leştirdiği ifade edilmiştir. 
Bakanlığın yetkili montaj 
ve bakım firmalarına yöne-
lik denetimleri genişleterek 
sürdürmesinin merdiven 
altı olarak tabir edilen ba-
kım firmalarının faaliyetleri-
ni engelleyeceği, periyodik 
kontrollere ilişkin bakım fir-
malarının sorumluluklarının 
artırılmasının gerekliliği ve 
periyodik kontrol sonucu 

25[ HABER ASANSÖRÜ ] Ocak • Şubat 2019

SEKTÖR HABER



uygunsuz bulunan asan-
sör ve bakımcı firmalara 
Bakanlıkça da yaptırımda 
bulunulması gerektiği vur-
gulanmıştır.

6. Asansör Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği kapsamında 
A Tipi muayene kuruluş-
larınca yerine getirilen 
periyodik kontrol çalışma-
sının sağlıklı ve verimli bir 
şekilde yürütülebilmesi 
için, halkın konu hakkında 
bilgilendirilmesi gerektiği, 
bu konuda T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, ilgili 
muayene kuruluşları, mes-
lek odaları ve sektör der-
neklerinin ortak davranma-
sı gerektiği vurgulanmıştır

7. Belediye kayıtlarında gö-
rünmeyen asansörlerin 
tespit edilerek; periyodik 
kontrollerinin bir an önce 
yapılması ve can güvenli-
ğinin sağlanması için ilgili 
bakanlıklar, belediyeler, A 
tipi muayene kuruluşları ve 
meslek örgütlerinin katılı-
mıyla yürütülecek özel bir 
çalışmaya ihtiyaç duyul-
duğu ifade edilmiştir. Pe-
riyodik kontrollerin sağlıklı 
olarak gerçekleştirilmesi 
ve muayene kuruluşlarının 
sorumluluk alanındaki tüm 
asansörlere ilişkin tespitte 
bulunulabilmesi için en 
azından ilk kontrollerde 
sürenin iki yıla çıkarılması 
dile getirilmiştir. 

8. Asansör periyodik muaye-
nesinin, asansörün teknik 
düzenlemeye uygunlu-
ğunun kontrolü olmadığı 
belirtilmiş, bu ayrımın net 

olarak yapılması gerektiği 
vurgulanmıştır. 

9. Asansör Periyodik Kont-
rol Yönetmeliği ile birlikte 
yapılmaya başlanılan 
asansörlerde yüklü test-
lerin önemi dile getirilmiş, 
bunun bir zorunluluk oldu-
ğu ve teknik düzenleme 
kapsamında sağlıklı olarak 
yapılmadığı ifade edilmiş-
tir.

10. T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 17 
tanesi asansör yönetme-
liği kapsamında olmak 
üzere 29 firmanın Onay-
lanmış Kuruluş olarak 
atandığı, ONTEK sistemi 
üzerinden alınan rapora 
göre 4104 adedi Birim 
Doğrulama (Modül G) 
olmak üzere 6573 adet 
asansöre belgelendirme 
yapıldığı belirtilmiştir. 
Ayrıca ONTEK sistemin-
de, montaj adresinin 
girilmesinin zorunlu tutul-
ması, yüklü testlerle ilgili 
video-fotoğraf yüklemesi 
yapılacak alan oluşturul-
ması ve Bakanlığın resen 
denetim yapabilmesi için 
Onaylanmış Kuruluşların 
belgelendirme iş prog-
ramlarını girecekleri takvi-
min oluşturulmasının he-
deflendiği vurgulanmıştır.

11. Onaylanmış kuruluşların 
modüler uygulamalarının 
doğru yürütülemediği, 
tescil öncesi ilk periyodik 
kontrolden geçemeyen 
bir ürünün Modül G bel-
gelendirmesi ile bu süreci 
geçebildiği, Modül B 

uygulamasının asansör 
tasarım incelemesi olmak-
tan çıkarılarak, son kont-
rol formu doldurulması 
seviyesine getirildiği, Mo-
dül B+E uygulamasının 
ise apayrı bir probleme 
dönüşerek, usta onaylı 
asansör sertifikası haline 
getirildiği, asansör tasa-
rımı ve incelemesi yerine 
bir uygulama projesi de-
netimine dönüştürüldüğü, 
güvenlik gerekleri, hesap, 
mukavemet, çözümlerinin 
aranmaz olduğunun tes-
piti yapılmıştır.

12. Onaylanmış kuruluşlar 
tarafından yapılan birçok 
risk analizinin temel sağlık 
ve güvenlik gereklerini 
tam olarak sağlayıp sağ-
lamadığı konusunda ciddi 
şüphelerin olduğu belirtil-
miştir. 

13. Asansör konusunda en 
fazla onaylanmış kuru-
luş ve denetim kurulu-
şu bulunan ülkelerden 
biri olduğumuz halde 
asansör montajı ve ürün 
kalitesinde aynı oranda 
bir yükselişten maalesef 
bahsedilemediği, yapılan 
asansör testlerinde birçok 
çalışmayan sertifikalı ürün 
olduğu ifade edilmiştir. Bu 
kadar uygunsuz ürünün 
piyasaya sertifikalı olarak 
sürülebilmesinin sistemin 
güvenilirliği ve ülkemizde-
ki işleyişte sorun yarattığı 
ve düzeltilmesi için ge-
rekli çalışmalara hemen 
başlanması gerektiği be-
lirtilmiştir.
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14. Onaylanmış kuruluşların 
ve denetim firmalarının 
uygulama yöntemleri, uy-
gulama sonuçları ve saha-
daki test sonuçlarının takip 
edilmesinin gerektiği, 
buradan elde edilen so-
nuçların, Bakanlık ve TÜR-
KAK tarafından firmaların 
(üretici, montaj, onaylayan 
ve kontrol) denetimleri için 
de kullanılması gerektiği 
tespiti yapılmıştır.

15. TÜRKAK denetçilerinin 
başarılarını değerlendir-
mesi gerektiği, sahadan 
yapılan geri bildirimleri 
dikkate alması talep edil-
miş ve denetimler esna-
sında sürekli teknik per-
sonel değişiklikleri yaşan-
masının süreci olumsuz 
etkilediği ifade edilmiştir.

16. Sektörde yılda en az 50 
bin asansörün kurulumu-
nun yapıldığı, tahminen 
800 binin üzerinde asan-
sörün işletme süreçlerinde 
gerçekleştirilen bakım 
ve onarımda kullanılan 
malzeme, cihaz ve ekip-
manlarla birlikte sektörün 
yaklaşık 2 milyar dolarlık 
bir ekonomik hacme sahip 
bulunduğu ve sektörde-
ki yetkili firma sayısının 
yaklaşık 3 bin civarında 
olduğu tespiti yapılmış-
tır. Dikey yapılaşmanın 
artmasıyla birlikte, asan-
sörlerden kaynaklı olarak 
cari açık miktarının da 
büyüme eğilimine gire-
ceği göz önüne alınarak, 
acilen Ar-Ge teşviki başta 
olmak üzere, yerli üretimi 
artırmak için önlem alın-

ması çağrısı yapılmıştır. 
Yürüyen merdivenlerin % 
85’ine yakınının, hidrolik 
asansörlerin ise neredey-
se tamamının ithal edildiği 
gerçeğinden hareketle, 
dışa bağımlılığın azaltılma-
sı için finansman, kalifiye 
işgücü ve Ar-Ge destek-
lerinin artırılması, sektör-
de sahip olunan bilgi ve 
birikimin ortak bir çaba 
ile uygulamaya ve katma 
değere dönüştürülerek 
yerli üretimin ve ürün kul-
lanımının teşvik edilmesi 
talep edilmiş ve dışa ba-
ğımlılığın çözümü için özel 
bir politikaya ihtiyaç duyul-
duğu vurgulanmıştır.

17. Son yıllarda özellikle elekt-
rikli asansör aksamlarının 
yerli olarak üretiminde 
ciddi gelişmeler olmasına 
rağmen, ülkemizde bu 
konuda bir markanın öne 
çıkmadığı tespiti yapıl-
mıştır. Ülkemizin yatırım 
ve işletim deneyimleri, 
mevcut teknoloji altyapısı, 
özellikle imalat sanayimiz 
ve mühendislik seviyesi 
dikkate alındığında yerli 
markaların oluşması için 
yeterli olanaklar mevcut-
tur. Bunun için öncelikle 
doğru politikalar ve doğru 
teşvikler ile Türkiye’nin 
kendi iç piyasasını bu yeni 
anlayışa göre yönlendir-
mesinin, sektör bileşenle-
rinin aralarındaki çelişki ve 
rekabeti derinleştirmekten 
ziyade ortak bir çaba 
içerisinde iş ve güçlerini 
birleştirmelerinin gereklili-
ği belirtilmiştir. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, TSE, 

meslek odaları, üretici fir-
malar, akademisyenler ve 
sektörel kuruluşların sağ-
layacağı aktif desteğin, 
yerli üretim ve markaların 
geliştirilmesinde önemli bir 
rol oynayacağı dile getiril-
miştir.

18. Asansör Teknik Komitesi 
(ASTEK)’in ve Bakanlık 
tarafından oluşturulan 
komisyonun işlevsel hale 
getirilmesi gerektiği ifade 
edilmiştir. 

19. Asansör Yönetmeliklerine 
ve standartlara uygun 
üretim, bakım, piyasa 
gözetim ve denetimi ile 
periyodik kontrol uygu-
lamalarında yaşanan 
sorunların çözümüne 
ilişkin etkin koordinasyon 
zeminlerinin yaratılmasının 
gerekliliğinden hareketle, 
asansör alanındaki sorum-
lu kurum ve kuruluşların 
(Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı, yapı ruhsatı vermekle 
yetkilendirilen kuruluşlar, 
onaylanmış kuruluşlar, A 
tipi muayene kuruluşları, 
asansör montaj ve bakım 
firmaları, bina yönetici-
leri, sektör dernekleri ve 
meslek odalarının) bu 
sorunların çözümünde bil-
ginin paylaşılmasına önem 
vermeleri, ortak çalışmalar 
gerçekleştirmeleri ve işbir-
liği içinde çalışmalarının 
gerekliliği vurgulanmıştır.

20. Binaların güvenli ve kon-
forlu asansör tesis edilme-
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sine uygun olarak proje-
lendirilmesi ve yapımında 
sıklıkla eksiklikler yaşandı-
ğı, bina tasarımı aşaması-
nın en başında asansöre 
ilişkin hususların belirlenip 
ilgili projelerin gerektiği 
şekilde oluşturulmasının 
önemi belirtilmiş; asansör 
avan ve uygulama, mimari 
ve statik projelerin tekni-
ğe ve mevzuata uygun 
olarak hazırlanması ve 
uygulanması konularında 
sorumlulukların tanımlanıp, 
yaptırımların belirlenmesi 
için yasal düzenlemele-
rin gerekli olduğu ifade 
edilmiştir. Bu noktada 
binaları yaptıranlar ve yapı 
denetim firmalarına somut 
sorumluluklar yüklenmesi, 
Meslek Odalarının süreçte 
aktif olarak yer alması hu-
susunun mevzuatlarda net 
olarak belirtilmesi gerekti-
ği vurgulanmıştır.

21. Asansörlerin, engelliler ve 
hareket kısıtlılığı bulunan 
kişiler için öncelikli gerek-
liliklerden olduğu, asan-
sörlerin farklı engel grup-
larından kullanıcılar için 
gerekli donanımlarla mon-
te edilmesi ve işletilmesi 
gerekliliği vurgulanmıştır. 

Bunun için mevcut yasal 
düzenlemelerin var olduğu 
ancak uygulamada sorun-
lar olduğu, binaların proje 
aşamasından itibaren etkin 
denetimler ile mevzuatların 
uygulanmasının sağlanma-
sı gerektiği ifade edilmiştir.

22. Yürüyen merdivenlerin ve 
yürüyen yolların montaj, 
bakım, işletme ve periyo-
dik kontrolleri konusunda 
mevzuatın olmadığı ifade 
edilmiş ve bu ekipmanların 
güvenli kullanımının asan-
sörler gibi önemli olduğu, 
yürüyen merdiven ve yolla-
rın montaj, bakım, işletme 
ve periyodik kontrolünü 
düzenleyecek mevzuat 
çalışmalarının bir an önce 
başlaması gerektiği vurgu-
lanmıştır. 

23. Kablolu Taşıma Tesisatı 
Yönetmeliği (2016/424/AB) 
kapsamında piyasaya arz 
edilen her kablolu taşıma 
tesisatı için, İnsan Taşımak 
Üzere Tasarlanan Kablolu 
Taşıma Tesisatının Ruh-
satlandırılması, Bakım Ve 
İşletilmesine Dair Tebliğ 
(SGM: 2009/11) gereğince 
ruhsat talebinde bulunan 
esas yapımcı tarafından 

yapılan müracaatlar son-
rasındaki kontrollerde ek-
sikliklerin giderilmediği ve 
ruhsatlandırılmadan kul-
lanıldığı tespiti yapılmıştır. 
Yıllık periyodik kontroller 
için ve faal olan tesislerin 
denetlenmesi konusunda 
ilgili bakanlık tarafından 
istenilen düzenlemelerin 
yapılması gerekliliği belir-
tilmiştir.

24. Türkiye’nin iş kazalarında 
Avrupa ve dünyada ilk 
sıralarda, ölümlü iş ka-
zalarında ise Avrupa’da 
birinci sırada olduğu göze-
tilerek, özellikle işverenler 
ve çalışanlar olmak üzere 
işçi sağlığı ve iş güvenliği 
kültürünün yerleşmesi için 
başta T.C. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı olmak üzere ilgili 
tüm bakanlıklara, işveren-
lere, işveren örgütlerine, 
sendikalara, yazılı ve gör-
sel basına, meslek odala-
rına ve sektörel derneklere 
önemli görevler düştüğü 
vurgulanmıştır.

TMMOB Elektrik  
Mühendisleri Odası

TMMOB Makina  
Mühendisleri Odası
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İHRACAT GEÇEN YILIN AYNI AYINA 
GÖRE %0,4 ARTTI

Ticaret Bakanlığı, tarafından 
değerlendirilen verilere göre 
hazırlanan dış ticaret rapor-
larının Aralık ayı sonuçları 
açıklandı. Bakanlıktan yapı-
lan açıklamaya göre; aralık 
ayında ihracat bir önceki 
yılın aynı ayına göre %0,4 
oranında artarak 13 milyar 
902 milyon dolara yükseldi. 
İhracat Aralık ayındaki bu 
değeriyle en yüksek Aralık 
ayı değerine ulaştı. İthalat 
ise %28,2 azalarak 16 mil-

yar 577 milyon dolara geri-
ledi.

2018 yılının tamamında ih-
racat bir önceki yıla kıyasla 
%7,1 artarak 168,1 milyar 
dolara yükseldi ve bu ihra-
cat verisi bir önceki rekor 
olan 157,6 milyar dolarlık 
seviyenin üzerine yüksele-
rek Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek yıllık ihracatı olarak 
kayıtlara geçti. 2018 yılında 
ithalat %4,6 oranında azalış 
ile 223,1 milyar dolara ge-
rilerken, dış ticaret hacmi 
391,2 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. 2018 yılında 

ihracatımızın ithalatımızı kar-
şılama oranı bir önceki yıla 
göre 8,2 puan artışla %75,3 
düzeyine yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA, EN 
FAZLA İTHALAT RUSYA’DAN

Aralık ayında en fazla ihra-
cat yaptığımız ülkeler sıra-
sıyla Almanya, İngiltere ve 
İtalya olurken ithalatta ise 
ilk üç sırayı Rusya, Almanya 
ve Çin aldı. Almanya’ya ih-
racatımız 2018 yılının tama-
mında %7 artış göstererek 
16 milyar 170 milyon dolara 
yükselirken, İngiltere’ye ih-

ARALIK AYI DIŞ TİCARET 
VERİLERİ AÇIKLANDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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olduğu “Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Uygulaması” ça-
lışmalarına devam etmesi. 
Söz konusu uygulama 
kapsamında birçok kolay-
lıktan faydalanarak rekabet 
güçlerini artırmayı başaran 
407 firma, 2018 yılı sonu 
itibarıyla toplam ihraca-
tımızın %30,1’ini, toplam 
ithalatımızın ise %38,3’ünü 
oluşturuyor.

Bakanlığın sunduğu kolay-
laştırıcı dış ticaret uygu-
lamalarından faydalanan 
firmaların toplam dış ticaret 
hacmi 2018 yılı Ocak-Aralık 
döneminde 136 milyar dola-
ra ulaştığı da yapılan açıkla-
malar arasında.

racatımız ise aynı dönemde 
%15,8 artarak 11 milyar 117 
milyon dolara yükseldi ve 10 
milyar dolar eşiğini aştı.

DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALARA 
YELKEN AÇILIYOR

Ticaret Bakanlığı’nın yapılan 
basın açıklamasına göre; 
Türkiye dış ticarette sadece 
potansiyelini güçlendirmi-
yor, aynı zamanda dünyanın 
birçok yerine erişim sağlı-
yor. Aralık ayı ile birlikte yıl 
genelinde ihracatçılarımızın 
ulaştığı pazar sayısı 242’ye 
ulaştı.

Aralık ayında Avrupa Birliği 
ülkelerine yapılan ihracat bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
%0,8 artışla 6 milyar 574 
milyon dolara yükselirken, 
2018 yılının tamamında Av-
rupa Birliği ülkelerine yaptı-
ğımız ihracat ise %13,7 ar-
tışla 84,1 milyar dolar oldu. 
Yine Aralık ayında Afrika 

kıtasına yaptığımız ihracat 
%22,5 artış gösterirken yılın 
tamamında Afrika kıtasına 
yapılan ihracat %23,9 arttı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 
belirlenen ”Ticarette Yeni 
Yol Haritası” kapsamında 
Bakan Ruhsar Pekcan’ın 
işaret ettiği potansiyel pa-
zarlara ihracat konusunda 
da önemli artışlar kayıtlara 
geçti. Öyle ki, Aralık ayında 
diğer potansiyel pazarlar-
dan Meksika’ya ihracatımız 
%71 oranında, Hindistan’a 
ihracatımız ise %48,8 ora-
nında artış gösterdi.

HEDEF: TİCARETİN EN KOLAY VE 
GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMAK 

Ticaret Bakanlığı’nın önü-
müzdeki dönem için belirle-
diği en önemli hedeflerden 
birisi de; Türkiye’nin en 
kolay ve en güvenli ticaretin 
yapıldığı ülke olma amacı 
doğrultusunda geliştirmiş 

Aralık ayında diğer 
potansiyel pazarlardan 
Meksika’ya ihracatımız 
%71 oranında, Hindistan’a 
ihracatımız ise %48,8 
oranında artış gösterdi.
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ASANSÖR İKİNCİ PGD DENETÇİ 
EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürün-
leri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 
tarafından 2019 yılı içerisinde 2500 adam/
gün olarak yapılması planlanan eğitimlerin 
ikinci aşaması gerçekleştirildi. Asansörlere 
ilişkin eğitimler ise, hem teorik ve hem de 
uygulamalı olarak uzman eğitmenler tarafın-
dan verildi.

Asansör ve Teleferik Ürün Grubu’nda, de-
netim personeli bulunmayan illerde yer alan 
denetim personeli ve denetçi kimlik kartlarını 
yeni almış denetim personeli için düzenle-
nen bu eğitimler, 16-17 Ocak 2019 tarihleri 
arasında uygulamalı ve teorik bir müfredat 
üzerinden gerçekleştirildi. Eğitimin ilk gü-

nünde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Asansör ve 
Teleferik Şubesi eğitmenleri tarafından Ak-
reditasyon Standardı (TS EN 17020) Eğitimi, 
Asansörlere İlişkin Temel Standard (TS EN 
81-1+A3, TS EN 81-20, TS EN 81-70) Eği-
timi, Elektrik Tahrikli Asansör Kontrol Liste-
lerinin Değerlendirilmesi ve Asansör Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hakkında 
ayrıntılı bir program ile başladı. Eğitimin 
ikinci günü ise, Sincan/ANKARA TOKİ Ko-
nutlarında yer alan 6 adet asansörde, TSE 
denetim personeli ve asansör montaj firması 
katılımlarıyla uygulamalı eğitimler verilerek, 
denetim personelinin bu alandaki yetkinlik-
leri arttırıldı.
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AYSKAD’ın daveti ile bir 
araya gelen eğitimciler, 
Bursa’da yapılan toplantıda 
okullarında verdikleri meslek 
derslerinde karşılaştıkları 
sorunları paylaştılar. AYS-
KAD mesleki eğitim konu-
sunda başlattığı çalışmalar 
konusunda da katılımcılara 
bilgiler verildi. Eğitimciler; 
mesleki eğitim konusunda 
sorunların tam anlamıyla 

çözüme ulaştırılması nok-
tasında artık daha somut 
adımlar atılması gerekliliğini 
ifade etti.

Toplantı sonrası bir açıkla-
ma yapan AYSKAD yöneti-
mi; toplantıdan aldıkları not-
lar doğrultusunda atılacak 
adımlarla ilgili tespitlerde 
bulundu. Buna göre önü-
müzdeki süreçte; “okulları-

mızın donanım eksikliklerinin 
giderilmesi, öğretmenleri-
mizin mesleki gelişimlerinin 
sağlanması, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile işbirliği dahilin-
de müfredat programlarının 
güncellenmesi ve eksik 
kalan konuların müfredat 
programı içine alınması” ko-
nularında çalışmaların hız-
landırılması ile ilgili yönetim 
kararı alındı.  

ASANSÖR BÖLÜMÜ 
ÖĞRETMENLERİ BURSA’DA BİR 

ARAYA GELDİ

Türk asansör sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanı yetiştirmek konusunda çalışmalar yapan 
AYSKAD (Asansör ve Yürüyen Merdiven İş Kadınları Derneği), Türkiye genelinde Elektromekanik Taşıyı-
cılar dalında eğitim veren meslek liselerinin öğretmenleri ile 11 Ocak 2019 tarihinde Bursa Has Asansör 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde bir araya geldi. 
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BAKAN VARANK YENİ DESTEKLERİ AÇIKLADI: 
“KOBİ’LERİ ULUSLARARASI 

REKABETİN AKTÖRÜ HALİNE 
GETİRMEK İSTİYORUZ”

Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank, Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı‘nın (KOS-
GEB) 2019 yılı desteklerini 
ve yeni vizyonunu 14 Ocak 
2019’da açıkladı. Bakan-
lık’tan yapılan yazılı açıkla-
mada KOSGEB’in büyümeyi 
ve istihdamı odağına alarak; 
katma değeri ve kapasiteyi 
geliştiren teknolojik yatırım-
lara öncelik vereceği vurgu-
su dikkat çekti.

KOBİ’LERE 10 MİLYON TL’YE 
KADAR DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “İş Birliği 
Destek Programı” kapsa-
mında KOBİ’lere pek çok 
yeni imkan ile teknoloji ve alt 
yapı geliştirme imkanı sunan 
KOSGEB destekleri ile ilgili 
açıklama yaptı. Varank; “İş 
Birliği Destek Programı ile 
ilk kez teknoloji düzeyi yük-
sek KOBİ’leri büyük işletme-
lerle işbirliği yapmaları ha-
linde 10 milyon TL’ye kadar 
destekleyeceğiz. Girişimci-
liği Geliştirme Destek Prog-
ramını yüksek teknolojiye 
uyarladık. Yeni girişimciye 

360 bin TL’ye kadar kaynak 
sağlayacağız. Teknoyatırım 
Destek Programını ise ha-
zırlıklarını sürdürdüğümüz 
“Uçtan Uca Yerlileştirme 
Programı” şemsiyesi altında 
çalıştırarak ülke ekonomisi-
nin önceliklerine göre haya-
ta geçireceğiz” dedi.

TEKNOLOJİ TABANLI KOBİL’LERE 
TAM DESTEK

Varank, söz konusu prog-
ramlarda erken ödeme im-
kânı getirdiklerini belirterek, 
“Desteğin başlangıç tarihin-
den itibaren üç ay içerisinde 

başvuranlar, erken ödeme-
den yaralanabilecek, erken 
ödeme için Kredi Garanti 
Fonu kefaleti de devreye gi-
recek. KOSGEB’in başvuru 
süreçlerini de basitleştirerek 
dijital dönüşüme tabi tuttuk. 
Daha önce KOBİ’lerimizden 
yaklaşık 400 evrak istiyor-
duk. Artık bunlar e-Devlet’e 
taşındı. KOSGEB, 88 hizme-
ti e-Devlet üzerinden verme-
ye başladı. Yeni dönemde 
teknoloji tabanlı KOBİ’leri 
daha çok destekleyip, KO-
Bİ’leri uluslararası rekabetin 
aktörü haline getirmek isti-
yoruz.” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı  
Mustafa Varank
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hacmi oluşturmasını bekliyoruz. 
Bu bütçenin 208.6 milyon TL’si 
KOSGEB tarafından destekle-
necek. Bunlar içerisinde maki-
ne, teçhizat, yazılım, personel, 
kira, teknik danışmanlık ve eği-
tim giderleri yer alıyor.” dedi.

İTHAL EDİLEN ARA MALLAR 
YERLİLEŞTİRİLECEK

Varank, programla birlikte 
firmaların yatırım süreci içe-
risinde ticarileşmeye yönelik 
giderlerinin destekleneceğini 
de ifade etti. Mevcut durumda 
destek kararı alınan 73 projey-
le de ilgili bilgi veren Varank, 
“Nanoteknolojik su bazlı radar 
soğurucu kaplama malzemesi, 
milli metro aracı boji iskeleti, 
askeri kullanım amaçlı yardımcı 
güç ünitesi APU ve yerli modü-
ler trafik radarı (TRAFİDAR) gibi 
teknolojik ürünlerin üretimi des-
teklenecek. Yapılan yatırımlar 
ile istihdama da katkı sağlaya-
cağız. Özellikle ithalatı yüksek 
ara malların yerlileştirilmesi 
için yakında ilan edeceğimiz, 
“Uçtan Uca Yerlileştirme” prog-
ramıyla KOSGEB desteklerine 
daha bütüncül ve stratejik yak-
laşma şansını yakalayacağız. 
Bu sayede tedarikçi ve üreti-
cilerin beraber çalışarak cari 
açığı azaltacağı bir modelde 
KOSGEB’ten daha verimli bir 
şekilde faydalanacağız.“ diye 
konuştu.

İŞ BİRLİĞİNE 10 MİLYON TL

Varank, 2019’da KOBİ’lerin 
büyük işletmelerle yapacakları 
iş birliklerini ilk kez destek kap-
samına aldıklarını bildirerek , 
“KOBİ’ler, tabiri caizse abileri 

DESTEKLERLE 490 MİLYON TL’LİK 
YATIRIM HACMİ BEKLENİYOR

Yapılan açıklamada KOS-
GEB’in 2019 yılına yeni bir 
vizyonla girerek, yüksek tek-
nolojiyi odağına aldığının altı 
özenle çiziliyor.  KOSGEB’in 
2019 yılında üç ayrı destek 
programını bu bakış açısı 
ile yenileyerek KOBİ’lerin 
kullanım imkanına sunuyor.  
Bakan Varank, kamuoyu 
ile paylaşılan bu destekler 
için “Milli Teknoloji ve Güçlü 
Sanayi” vizyonuyla çalış-
malar yürüttüklerini belirte-
rek; “Teknoyatırım Destek 
Programını, hazırlıklarını 
sürdürdüğümüz Uçtan Uca 
Yerlileştirme Programı şem-
siyesi altında çalıştırarak 
ülke ekonomimizin öncelik-
lerine göre hayata geçirece-
ğiz. Yeni yılda Teknoyatırım 
Destek Programı ile Ar-Ge 
ürünlerinin endüstrileşme-
sine ve ticarileşmesine özel 
önem vereceğiz. Program 
çağrısını bu hafta açacağız. 
2018 yılında orta-yüksek ve 
yüksek teknoloji alanında 
kabul edilen 73 projenin 
490 milyon TL’lik bir yatırım 

BAKAN VARANK, KAMUOYU İLE 

PAYLAŞILAN BU DESTEKLER İÇİN 

“MİLLİ TEKNOLOJİ VE GÜÇLÜ 

SANAYİ” VİZYONUYLA ÇALIŞMALAR 

YÜRÜTTÜKLERİNİ BELİRTEREK; 

“TEKNOYATIRIM DESTEK 

PROGRAMINI, HAZIRLIKLARINI 

SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ UÇTAN UCA 

YERLİLEŞTİRME PROGRAMI 

ŞEMSİYESİ ALTINDA ÇALIŞTIRARAK 

ÜLKE EKONOMİMİZİN 

ÖNCELİKLERİNE GÖRE HAYATA 

GEÇİRECEĞİZ”, DEDİ.
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olan büyük işletmelerle iş 
birliği yapmaları halinde 
destekten faydalanacak. 
İş Birliği Destek Programı 
kapsamında ilk kez teknoloji 
düzeyi yüksek KOBİ’leri 10 
milyon TL’ye kadar destek-
leyeceğiz. Daha önce bu 
rakam, sadece 1.5 milyon 
TL idi.  Yine önceki versi-
yonda 5 KOBİ’nin bir araya 
gelmesi şartı vardı. Bunu da 
ikiye indirdik. Programımı-
zın çağrısı açık, başvuruları 
bekliyoruz” dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE 360 BİN TL

KOSGEB’in yeni girişim-
cilere yönelik planlanan 
Girişimciliği Geliştirme Des-
tek Programı’nda önemli 
bir değişikliğe gittiklerini 
anlatan Varank, “Yeni giri-
şimci programımızla, hem 
geleneksel girişimcileri des-
tekleyecek hem de imalat 
sektöründe faaliyet gösteren 
ileri teknoloji girişimcilerin 
yanında olacağız. Yani Giri-
şimciliği Geliştirme Destek 
Programını yüksek tekno-
lojiye uyarladık. Eğitimini 
almış, işletmesini kurmuş ve 
yüksek teknoloji seviyesinde 
faaliyet gösterecek cesur 

girişimcilere 360 bin TL’ye 
kadar destek sağlayacağız. 
Girişimcilerimizi çağrısı açık 
olan bu programa başvur-
maya davet ediyorum” diye 
konuştu.

GAZİ, ŞEHİT YAKINLARINA 
POZİTİF AYRIMCILIK

Varank, bu program kap-
samına giren girişimcilerin 
kadın, engelli, gazi, şehit 
yakını veya genç olması 
halinde pozitif ayrımcılık 
uygulayacaklarının da altını 
çizerek, “İşletmede çalışan-
ların sigortalarının kaç gün 
yatırıldığı üzerine kurulu 
bir performans desteğimiz 
var. Bu girişimcilere her yıl 
performans desteğine ek 
olarak 5 bin TL daha destek 

vereceğiz. Girişimcilerimiz 
2 yıl boyunca bu destekten 
faydalanabilecek.” dedi.

ERKEN ÖDEME İMKANI

Üç programda da ilk kez 
erken ödeme yapılacağının 
müjdesini veren Varank, 
şunları söyledi: “Girişimcilik-
te desteklemeye esas tuta-
rın yüzde 50’si, iş birliğinde 
yüzde 30’u, teknolojik ürün-
de yüzde 25’i erken öde-
nebilecek. Erken ödeme; 
makine, teçhizat ve yazılım 
için olacak. Desteğin baş-
langıç tarihinden itibaren üç 
ay içerisinde başvuranlar, 
bu imkandan yararlanacak 
ve erken ödeme için Kredi 
Garanti Fonu kefaleti de 
devreye girecek.”
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Ticari Uyuşmazlıklarda Zo-
runlu Arabuluculuk Dönemi 
bilgilendirme toplantısı 15 
Ocak 2019’da Ankara Sana-
yi Odası’nın ev sahipliğinde 
yapıldı. Toplantıya ASO 
Başkanı Nurettin Özdebir, 
Adalet Bakanlığı Arabulu-
culuk Daire Başkanı Hakan 
Öztatar, Ankara Bölge Ad-
liye Mahkemesi 3. Hukuk 
dairesi Başkanı İlker Koçyi-
ğit ve çok sayıda ASO üyesi 
sanayici katıldı.

Toplantının açılışında konu-
şan ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir, 2018 yılında iş-
çi-işveren uyuşmazlıkların-
da, 1 Ocak 2019 tarihinden 
itibaren ise ticari uyuşmaz-
lıklarda dava şartı olarak 
arabuluculuk sisteminin zo-
runlu hale geldiğini hatırlattı.

Yargının iş yükü sorununa ve 
işleyişteki tıkanıklığa dikkat 
çeken Özdebir, “Günümüz-
de uyuşmazlıkların alternatif 
ve dostane çözüm yöntem-
leri ile çözülmesi konusunda 
ASO olarak biz de katkı 
sağlamak istedik ve ulusal 
ve uluslararası alanda ge-
çerliliği olan, kabul görmüş, 
güvenilir ve hızlı çözümler 
üreten ASO Tahkim, Arabu-
luculuk ve Uzlaştırıcılık Mer-
kezini (ASOTAUM) kurduk. 
Bu merkezle geçtiğimiz yıl 
işçi işveren uyuşmazlıkların-
da birçok sorunu çözdük. Bu 

dönem de ticari uyuşmazlık-
ları çözmek için biz hazırız” 
dedi.

ÖZDEBİR: “FİRMALARIMIZIN 
UNVANI MAHKEME 
KORİDORLARINDA 
YANKILANMIYOR”

Ticari uyuşmazlıklarda ara-
buluculuk kurumunun çok 
faydalı olacağını ve uyuş-
mazlıkların büyük çoğunlu-
ğunun yargıya taşınmaksızın 
çözülebileceğini dile getiren 
Özdebir, “İş dünyasında 
en ihtiyacımız olan şeylerin 
başında zaman geliyor. Yar-
gılamalar ise mahkemelerin 

ASOTAUM KURULDU
“ASO: Ticari Uyuşmazlıklarınızı Çözmeye Hazır”

Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir
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iş yoğunluğu sebebi ise or-
talama 3-4 yıl sürüyor. Oysa 
burada en fazla 6 haftada 
çözüme kavuşturabiliyorsu-
nuz. Hem de taraflar kendi 
iradeleri ile çözüm yoluna 
gidiyor. Firmalarımızın unva-
nı mahkeme koridorlarında 
yankılanmıyor” dedi.

Arabuluculuk’ta gizlilik siste-
minin esas olduğunu belir-
ten Özdebir, “Malum yargı-
lamalar açık. İsteyen duruş-
malara katılıp dinleyebiliyor. 
Bu durumda ticari sırlarımı-
za dahi vakıf olabiliyorlar. 
Oysa arabuluculukta süreç 
tamamen gizli tutuluyor. Sa-
dece taraflar ve arabulucu 
uyuşmazlık konusuna vakıf 
oluyorlar. Arabuluculuk sü-
recinde konuşulanlar, ortaya 
konan dokümanlar uyuş-
mazlık yargıya taşındığında 
kesinlikle kullanılamıyor” 
diye konuştu. 

Arabuluculuk Daire Başkanı 
Hakan Öztatar da dünya hu-
kuk sitemi içerisinde Arabu-
luculuk modelinin her geçen 
gün yaygınlaştığını belirtti. 

Arabuluculuğun dostane 
çözüm yöntemi olduğunu 
söyleyen Öztatar, ” Dünya 
genelinde arabuluculuk, 
160 ülkede faaliyet göste-
riyor, Türkiye161’inci ülke 
oldu. Dünyadan farklı olarak 
hukukçuların arabuluculuk 
yaptığı tek ülke Türkiye’dir. 
Normalde bir dava ancak 
200-400 gün arasında so-
nuçlandırılabiliyor. Biz bunu 
28 gün belirledik. İtalya’da 
bu süre 6 ay. 2018 sonu 
itibari ile 420 bin uyuşmazlı-
ğın yüzde 67’sini anlaşmay-
la çözdük” dedi.

Arabuluculuktaki gizlilik ilke-
sine de değinen Hakan Öz-
tatar, “Duruşmalarda ticari 
sırlarınız ortaya çıkar ama 
arabuluculuk sisteminde 
bilgileriniz gizlidir. Taraflar 
mahkemede konuşama-
dıklarını burada rahatça 
konuşabilirler. Görüşme 
sırasındaki beyanlar ve 
ifadeler gerek taraflarca ge-
rekse arabulucu tarafından 
kesinlikle üçüncü kişilere 
anlatılmaz” dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahke-
mesi 3. Hukuk Dairesi Baş-
kanı İlker Koçyiğit ise ticari 
uyuşmazlıklarda, tarafların 
dava açmadan önce ara-
buluculara başvuracaklarını 
belirterek şunları söyledi: 
“Başvurular, uyuşmazlığın 
konusuna göre yetkili mah-
kemenin bulunduğu yerler-
deki arabuluculuk büroları-
na, büroların bulunmadığı 
yerlerde de görevlendirilen 
yazı işleri müdürlüklerine 
yapılacak. Görevlendirilen 
arabulucular, tarafları görüş-
meye çağıracak. Arabulucu-
lar, kendilerine iletilen baş-
vuruları en fazla 6 haftada 
sonuçlandıracak, bu süre 
zorunlu hallerde 2 hafta 
daha uzatılabilecek. Görüş-
meler sonrasında anlaşma 
sağlanamaması halinde 
dava açılabilecek. Arabulu-
cuya başvurulmadan dava 
açıldığının anlaşılması halin-
de, herhangi bir işlem yapıl-
maksızın davanın, dava şartı 
yokluğu sebebiyle usulden 
reddine karar verilecek” 
diye konuştu.
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Toplantının ana konusu “Asansör sektö-
ründe yerli ve küresel bir marka oluşturul-
ması” idi. Öncelikle ifade etmek isterim ki 
toplantı beklenen ilgiyi maalesef görmedi. 
Halbuki sektörümüzün geleceğine yönelik 
yapılması zaruret haline gelmiş, Ulusal ve 
Uluslararası bir marka oluşturulması, ilk 
defa böyle bir çatı altında tartışılmaktaydı.  
ASFED tarafından markalaşma hakkında, 
bağlı derneklerin görüşleri sorulduğunda, 
16 dernekten sadece birkaçının  konuyu 
önemseyerek cevap yazması da dernek-
lerimizin konu hakkında ne kadar duyarlı 
olduğunu da göstermektedir. Ulusal mar-
ka oluşturulması hakkında olumsuz fikir 
beyan eden kimse olmamasına rağmen, 
marka oluşturmak için yapılacak birlikteli-
ğin başarılacağına inancın olmadığı göz-
lemlenmektedir. Böyle düşünen arkadaş-
lara,  zaten uzun vadede, isteseler de bu 
piyasada olamayacaklarını bir kez daha 
hatırlatmak isterim. Çünkü uluslararası 
firmaların yerel piyasadaki büyüme stra-
tejileri, yerel firmaların hareket alanlarını 
gün geçtikçe daraltmaktadır. Toplantıda, 
sayın Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap 

Zeki ŞAMLIOĞLU
Elektronik ve Hab. Müh. 

DOKAS, Doğu Karadeniz Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği Başkanı

ULUSAL MARKA 
OLUŞTURMAK  
İÇİN NE YAPMALIYIZ ?
29.12.2018 Cumartesi günü saat 10:30’da  
ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu) 
Merkezi’nde yapılan toplantıdan sonra düşün-
celerimi dergimiz okurları ile de paylaşarak 
sektörümüz için çok önemli olan bu konuda bir 
çağrıda bulunmak ihtiyacını hissettim. 
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Uzmanı ve Yeminli Mali 
Müşavir Mehmet ÖNER, 
sektörün değerlendirmesini 
yaparak çok faydalı bilgiler 
aktarmıştır.  Özetle “ Yarın 
keşke dememek için bu 
zorlu mücadeleyi başlatma 
zamanıdır” diyerek yerli 
asansör sektörünün gelece-
ği konusunda bizleri uyar-
mıştır. 

Asansör sektöründe asan-
sör parçalarını üreten fir-
malar ve Asansör  montaj 
ve bakımını yapan firmalar 
olarak ulusal veya uluslara-
rası markamız yoktur. Hiçbir 
firmamızın küresel rekabet 
içerisinde mücadele etme 
imkanı da yoktur. Ulusla-
rarası 5 büyük marka yıllık 
gelirlerinin %70 den fazlası-
nı bakım gelirlerinden elde 
etmekte olup, ülkemizde 
bakımları olan firmaları satın 
alarak büyüme politikalarını 
sürdürmektedir. Şayet yerel 
firmalar olarak birleşerek 
ulusal ve uluslararası bir 
marka oluşturamazsak re-
kabet kabiliyetimiz gittikçe 

azalacaktır. Bu durumda, 
somut bir adım atabilmek 
için öneriler sıralayarak siz 
sektör temsilcilerinin destek-
lerini, fikirlerini ve önerilerini 
beklediğimizi bir kez daha 
vurgulamak isterim. Yerli 
küresel bir marka için neler 
yapmalıyız, nasıl bir yol iz-
lemeliyiz konusunda ise bir 
kaç madde sıralayabilirim;

1. Ülke çapında, yıllık en 
az 1000 adet asansör 
montajı kapasitesi oluştu-
rabilecek firmalarla bir üst 
yapı oluşturmalı,

2. Yıllık en az 1000 adet 
asansör  montaj kapasi-
tesine sahip firmalar, üst 
yapıda oluşturulan bu 
firmanın kendi markasıyla 
ürettiği malzemeleri kul-
lanmalı,

3. Üst yapı firmasının kendi 
markasıyla ürettiği veya 
kendi adına ürettirdiği 
malzemelerin yetkili alıcısı 
ve ortağı olan bölgesel 
montaj  firmaları tesis et-
meli,

4. Üst yapıyı oluşturan 
firmalar olarak  faaliyet 
gösterdikleri bölgelerin-
de faaliyetlerine devam 
ederken sadece üst yapı 
firmasının ortağı olup, 
malzemelerini bu firma-
dan temin edecek bir 
yapı kurmalı.

Genel çerçevesini çizmeye 
çalıştığım bu yapılanmanın 
oluşabilmesi için en az 15-
20 montaj firması  (yılda en 
az 1000 adet  montaj) ve 
1-2 üretici firma ortaklığı ye-
ter şarttır . Bu ortaklık sayıla-
rı daha fazla da olabilir. 

İfade etmeye çalıştığımız 
böyle bir yapılanmaya ilgi 
duyan, bu konuda fikri olan 
ve  bu oluşumun içerisinde 
bende olabilirim diyebilecek 
firmaların ASFED’in çağrısı-
na destek vererek ASFED 
merkezinde tekrar bir araya 
gelmelidir. Zaman geçir-
meden küresel markalarla 
rekabet edebilecek yerli bir 
markanın oluşumu için ça-
lışmalıyız.
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Geniş Açı

Ergün GÜNEŞ

SİSLİ ORTAMLARDA 
GÖRÜNÜR OLMAK GEREKİR

İşler durgunlaştığı, cirolar, 
siparişler azalmaya başladığı 
zaman bizim patronların ilk 
aklına gelen reklam gelirlerini 
kısmak olur.

Yılbaşı ajandası ve promosyon-
ları, çiçek satışları ve reklam 
harcamaları ülkemizde işlerin 
nasıl gittiğini gösteren baro-
metredir. 

Dünya Gazetesi’nin 18 Ocak 
2019 tarihli nüshasında Güven 
Sak konuyu şöyle dile getirmiş: 
“2019 yılbaşına kimse ajanda 
göndermedi. Neden? Ben bu 
durumun, 2019 yılı iktisadi da-
ralmasının son derece sarih bir 
göstergesi olduğu kanaatinde-
yim.”

Sıkılınca ilk aklımıza gelen he-
men reklamdan kısmak oluyor. 
Ben tam tersini savunuyorum. 
Bunu rahatlıkla söylüyorum, 
çünkü reklam ve promosyon işi 
yapmıyorum. Ekonominin böyle 
dalgalı zamanlarında, sisli or-
tamlarda daha görünür olmak 
gerektiği kanaatindeyim.

Tasarrufu nerede yapmak 
gerektiğini iyi bilmek gerekir. 
Attığınız taş ürküttüğünüz kur-
bağaya değmelidir. Başka im-

kânlar ve yollar aramak varken 
işlerinizin sıkıntıda olduğunu 
cihana ilan etmenin manası 
yoktur.

Gazeteci Rıdvan Akar, “Bir 
Dünya Kurmak” adlı kitabında 
Hüsnü Özyeğin’in hayatını an-
latıyor. Kitapta Özyeğin’in 2001 
krizinde neler yaptığı da var. 

Hüsnü Özyeğin, bankasını ya-
şatabilmek için New York’taki 
dairesini, tablolarını, bankanın 
otomobillerini satmış. Tasarru-
fa gitmiş. Banka maliyetlerini 
çok sıkı biçimde denetlemiş. 
Tuvalet kâğıdından elektrik 
faturasına kadar bin doların 
üstündeki her harcamayı ince-
lemiş, mesai bitiminde banka-
nın katlarını tek tek dolaşarak 
ışıkları kapatmış. Haliyle banka 
çalışanları da yapılan her har-
camada daha dikkatli olmaya 
başlamışlar ve bu tasarruf ted-
birleri sayesinde de Hüsnü Öz-
yeğin Finansbank’ı batmaktan 
kurtarıp rekor fiyatla satmış.

Firmalar için bazı yıllar genişle-
me dönemidir. Bazı yıllar derin-
leşme dönemidir. İşlerin nereye 
gideceği öngörülemiyorsa de-
rinleşmek ve kökleşmek gere-

kir. Bunun için önce soğukkan-
lılığı korumak asla panik ve kriz 
tellallığı yapmamak ve iletişim 
güçlendirmek en doğrusudur.

Şirketin durumunu kâğıt üze-
rinden okumak, toplantı masa-
larında zaman geçirmek doğru 
değildir. Doğru olan, yemek-
haneye inmek, işçinin yanına, 
müşterilerin ayağına gitmektir. 
Onları dinlemek, ihtiyaçlarını 
görmek, sorunlarını bilmek, 
havayı koklamak kısacası masa 
başında değil sahada olmak 
gerekir.

Böyle zor dönemlerde tanıtım 
faaliyetleri daha etkili ve güç-
lüdür. Zor bir döneme rağmen 
faaliyetlerin aynen devam ettiği 
ve güvenilir bir firma olduğunuz 
mesajını verir. 

Şirketinin kasasını, kendi cebi 
olmaktan çıkarmayan, büyük 
düşünmeyen, para harcamak-
tan korkan krizden zarar görür. 
Tersini yapanların, belki bir 
tane tapuları az olur, arabaları 
bir model düşük olur, ama kalı-
cı olurlar. 

İyi bir işadamı 100 metre değil 
maraton koşandır.
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ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SANAYİ  
İŞ KADINLARI DERNEĞİ

(AYSKAD)

BASIN BİLDİRİSİ
20 Aralık 2018 tarihinde, asansör denetimi ile görevli MMO (Makina Mühendisleri Odası)  
mensubu kadın mühendise görevi başındayken, asansör monte eden firma yetkilisi  tara-
fından sözlü ve fiziki şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin ulusal medyada yer alan haberlere 
istinaden, asansör sektörünün sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak yaptığımız inceleme ve 
değerlendirmeler sonucunda; 

Derneğimizin ilgili komisyon üyelerinin girişimleriyle, iddia edilen olayın taraflarıyla bire bir 
görüşmeler sağlanmış, yapılan görüşmelerden elde edilen bilgi ve belgeler ışığında hazır-
lanan ayrıntılı rapor,  bağlı bulunduğumuz üst kurum olan Asansör Sanayicileri Federasyo-
nu’na sunulmuştur. 

Öncelikle belirtmek isteriz ki, asansör sektörünün toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan kadın 
sivil toplum kuruluşu olarak; sektörde var olan sorun sarmalının tüm detaylarını içinde barın-
dıran bu olayın, kadına şiddetin sıkça tartışıldığı günlerde asansör sektörüyle bağlantılı ola-
rak gündeme gelmesinden, derin üzüntü duymaktayız. 

Sektörümüzün itibarını zedeleyici bu tür olayların bir daha yaşanmaması için  konunun hem 
sektörel hem de toplumsal açıdan ele alınacağı bir çalışma yapılması gerektiğine inanıyoruz. 
Asansör  sektörünün otorite kurumları, sivil toplum örgütleri ve ilgili Bakanlıklar ile  bir araya 
gelerek, sorunlara konvansiyonel çözümler arayacağımız, aynı zamanda  sektörde kadın iş 
gücünün arttırılmasına imkan sağlayacak iyileştirmelerin irdeleneceği “Asansör sektöründe 
Kadın İş Gücünün Önemi” konulu bir çalıştay yapmak üzere girişimlerimize başlamış bulun-
maktayız. 

Türk Asansör Sektörünün bağımsız ve tarafsız kadın gücü olarak konuya sağ duyulu ve ob-
jektif yaklaşım gösterdiğimizi bildirir, tarafların kanuni haklarını korumak için başlattıkları yargı  
süreci devam ederken,  kamu vicdanını ve kadın vicdanını rahatlatmak adına, konunun hu-
kuki süreçte de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SANAYİ
İŞ KADINLARI DERNEĞİ Adına 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yasemin BULUT
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı BUTGEM ve BURSAD 
geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek ortak bir eğitim çalışması için iş birliği 
yapma kararı aldılar. Buna göre pek çok alanda mesleki eğitimlerin verildiği 
BUTGEM’de bundan böyle Asansör alanında da mesleki eğitimler başlayacak.

Türkiye’nin en büyük Asan-
sör Bakım, Onarım ve Montaj 
Meslekleri Eğitim Merkezlerin-
den birisi olan BTSO Eğitim 
Vakfı BUTGEM tesislerinde,  
ülke genelinde nitelikli iş gücü 
istihdamında farkındalık ya-
ratmak üzere mesleki eğitim 
faaliyetleri yapılıyor. Bu eğitim 
faaliyetleri kapsamında BUR-
SAD (Bursa Asansör Sanayici-
leri Derneği)’ın da katkıları ile 
Asansör Eğitimleri düzenlen-
meye başlıyor. Yaklaşık 500 
kursiyerin eğitime katılacağı 
ücretsiz programlarda, asan-
sör sektörüne yönelik düzen-
lenecek 3 ayrı eğitim ile sek-
törün nitelikli personel açığına 
katkı sağlanması amaçlanıyor.

MEB ONAYLI SERTİFİKA
BUTGEM’de; otomotiv, teks-
til, muhasebe, otomasyon 
ve plastik sektörüne yönelik 

21 farklı eğitim programında 
eğitimler gerçekleştirilecek. 
Uzman eğitmenler tarafından 
yaklaşık 10 bin saat verilecek 
olan eğitimlere 18-35 yaş arası 
ve en az lise mezunu kişilerin 
katılabileceği, gündüz ve ak-
şam saatlerinde ücretsiz ola-
rak verilecek kurslara başvuru-
lar, BUTGEM binasına şahsen 
gerçekleştirilecek. Mezun olan 
kursiyerler ise Milli Eğitim Ba-
kanlığı onaylı sertifikanın da 
sahibi oluyor.

MEGİP PROJESİ DESTEKLİ
BUTGEM’de ayrıca BTSO’nun 
Bursa Valiliği ve İŞKUR Bursa 
İl Müdürlüğü arasında yürüttü-
ğü “Mesleki Eğitim ve Beceri 
Geliştirme İşbirliği Protokolü 
(MEGİP)” projesi kapsamında 
4 eğitim daha düzenleyecek. 
İşverenlerin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli işgücünün yetiştirilme-

si için hayata geçirilen proje 
kapsamında ‘Plastik Enjeksi-
yon Operatörlüğü’, ‘Dikiş Ma-
kinası Operatörlüğü’, ‘Gazaltı 
Kaynakçılığı’ ve ‘İplik Eğirme 
Operatörlüğü’ eğitimlerine en 
az ilköğretim okulu mezunu 
olmak yeterli oluyor. 

ASANSÖR EĞİTİMLERİ İLK KEZ 
YAPILACAK

BTSO çatısı altında faaliyet 
gösteren Mesleki Yeterlilik 
Sınav ve Belgelendirme Mer-
kezi’nin (MESYEB), sınav ve 
belgelendirme yaparken, 
sektörden gelen yoğun talep 
üzerine asansör eğitimleri de 
düzenlemeye başladı. Eğitim 
programında Asansör Bakım 
ve Onarım Yardımcısı, Asansör 
Bakımcısı Geliştirme ve Uyum 
Kursu ile Asansör Montajcısı 
Geliştirme ve Uyum Kursu da-
hil edildi. En az ilköğretim okulu 
mezunlarının da faydalanabi-
leceği kurslar, sektörün nitelikli 
personel açığını çözecek. 

BUTGEM VE BURSAD İŞBİRLİĞİNDE MESLEKİ 
ASANSÖR EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
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Ege Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Der-
neği (EAYSAD) 24 Ocak 
2019’da  dernek merkezi-
mizde bir toplantı düzenle-
yerek, MMO İzmir Şubesi 
Asansör Komisyon üyeleri 
ile müşterek bir toplantı 
gerçekleştirdi. Dernek yö-
netiminden yapılan açıkla-
maya göre, toplantıda İzmir 
Asansör Fuarı ve Asansör 
Sempozyumu, Belediyelerin 
Ruhsatlandırma işlemleri 
esnasındaki farklı uygula-
maları gibi sektör konularını 
değerlendirdi.  

EAYSAD Yönetim Kurulu ve 
MMO İzmir Şubesi Asansör 
Komisyon Üyeleri yapılan 
toplantının ardından ortak 
kararlar alarak, bunların 

uygulamasına önümüzdeki 
günlerde başlanacağının 
bilgisini verdi. Buna göre; 
Asansör Periyodik Kontroller 
konusunda yaşanan farklı 
uygulama sorunlarının görü-
şülmesi için A tipi Muayene 
Kuruluşları ile de önümüz-
deki günlerde müşterek bir 
bilgilendirme toplantısı ger-
çekleştirilecek. 

Toplantıya, EAYSAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Mert 
Öğüşlü, EAYSAD Yönetim 
Kurulu Üyeleri Adnan Ye-
dikardeş ve Cengiz Könüç 
İle MMO Asansör Komisyon 
üyelerinden Halim Akışın, 
Selda Ünver, Burak De-
mircan, Burak Kurtuluş ve 
Selahattin Mamikoğlu katılım 
gösterdi. 

EAYSAD VE MMO İZMİR 
ŞUBESİ SEKTÖREL UYGULAMA 

FARKLILIKLARINI MASAYA YATIRDI 
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Sanayinin ihtiyaç duy-
duğu nitelikli işgücü 
gereksinimi, sanayi 

ile okul arasında “uyum ve 
amaç birliği” ile karşılan-
maktadır. Bu uyum ve amaç 
birliği kapsamında mesleki 
ve teknik alanda eğitim 

gören öğrencinin 3308 sa-
yılı mesleki eğitim kanunu 
gereğince, eğitim süresin-
de edindiği kazanımları, 
gerçek yaşamda kullanma 
ve deneme, başka bir ifade 
ile edindiği bilgileri, yapa-
rak‐yaşayarak davranışa 

dönüştürmesi gerekmekte-
dir.  Mesleki eğitim süresin-
ce öğrenciler için en etkili 
yöntem, mesleği ile ilgili ya-
pacağı ‘’işletmede mesleki 
eğitim’’ imkanıdır.

İşletmede mesleki eğitimin 

Ergin HİÇYILMAZ
Güvercinlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Elektrik Elektronik Alan Şefi

ASANSÖR MESLEKİ EĞİTİMİ 
ALAN ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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uygulaması öğrencilere pek 
çok avantaj sağlamaktadır. 
Bu avantajlar arasında; işi 
yerinde görme, meslekleri 
hakkında daha detaylı bilgi 
edinme, öğrendikleri teorik 
bilgileri uygulama, kendi-
lerinde akademik olarak 
geliştirmeleri gereken yön-
lerin farkına varma, mesleki 
alanda belirli bir çevre edin-
me ve meslekleri ile ilgili 
yenilikleri öğrenme fırsatını 
sayabiliriz. Unutulmamalıdır 
ki; bir beceri eğitimi yapan 
öğrenci, mesleği yerinde 
öğrenmek amacı ile işlet-
melere gitmektedir. Burada 
amaç; ucuz işçi ya da çırak 
olmak değil, öğrenimin bir 
parçası olarak eğitimini 
tamamlamaktır. Bu sayede 
öğrenciler iş hayatını tanıya-
rak, mezuniyet sonrası kari-
yer hedeflerini belirlemekte 
zorluk çekmemektedir. Öğ-
rencilerin çalışma hayatına 
atılırken adaptasyon güçlü-
ğünün azalması, geleceği 
ile ilgili özgüven oluşması, 
iş hayatında başarıya etkisi 
de işletmede mesleki eğitim 
süresince edinilen kazanım-
lar sayesindedir.

Okullardan mezun olan 
öğrencilerin iş hayatında 
herhangi bir problem ile 
karşı karşıya kalmamaları 
istenmekte, fakat eğitim 
gördükleri kurumlarda iş 
yeri ortamının yaratılması da 
güç olduğundan, edindikleri 
bilgi ve becerileri pratiğe 
dönüştürürken fabrika ve 
firmaların sağladıkları ola-
naklardan yararlanmaları 
gerekmektedir. Eğitimin 
amacı, çevreleri ile uyumlu, 

verimli ve üretme gücü olan 
bireyler yetiştirmektir. Bu 
eğitimi bütünleyici olan işye-
ri eğitiminin amacı ise; teorik 
ve uygulamalı aldıkları eğiti-
mi iş ortamında hayata ge-
çirmelerini sağlamaktır. Bu 
eğitim sürecini tamamlayan 
öğrenciler, sektörün aradığı 
nitelikli ve kaliteli ara eleman 
ihtiyacının giderilmesinde 
önemli bir rol oynayacak-
lardır. Böylece sektör aldığı 
personeli oryantasyon süre-
cine takılmadan ya da daha 
az sürede eğitimle direkt iş 
ortamında değerlendirebi-
lecektir. Bu da hem maddi 
hem de zaman olarak sektö-
re katkı sağlayacaktır.

İşletmede mesleki eğitim 
gören öğrencinin sigortasını 
devlet ödemektedir. Ücretle-
ri ise 20 ve üzerinde perso-
neli olan işyerlerinde asgari 
ücretin yüzde 30’undan, 
20’den az personeli olanlar-
da ise yüzde 15’inden aşağı 
tutulamaz. (işsizlik fonundan 
bu ücret de belirli oranlar-
da, geç de olsa işletmelere 
devlet tarafından öden-
mektedir.) İşletmede eğitim 
süresince yatırılan sigorta 
primi, kısa vadeli sigorta 

kollarından ödendiğinden 
emeklilik hesabında bir fay-
dası yoktur. Bu sigortalılık iş 
kazası, meslek hastalığı gibi 
sağlık problemlerini kapsa-
maktadır.

Kısa dönem için istihdam 
edildiklerinden öğrenciler-
den iş kazası, meslek hasta-
lığı primi kesilir ancak buna 
rağmen  İş Kanunun kap-
samı dışında tutulurlar. Her 
hangi bir iş kazası geçirme-
leri veya meslek hastalığına 
yakalanmaları durumunda 
Borçlar Kanunu devreye 
girer. İşverenin ihmali söz 
konusu ise bu durumunda 
tazminat ödemeye mahkûm 
edilirler.

ÖĞRENCİLER EN ÇOK HANGİ 
SORUNLARI YAŞIYOR?

Bununla birlikte işletmelerde 
mesleki eğitim yapan öğ-
rencilerin çeşitli sorunları da 
bulunmaktadır. Bu sorunlar 
okulumuzda öğrencilerle 
yapılan birebir görüşmele-
rimiz ve dönemsel olarak 
yapılan anketlerle belirlen-
miştir. Bunlardan belli başlı-
larını sizlerle paylaşmak ve 
bazı işletmelerde öğrencile-
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rimizin yaşadıkları sorunları 
dergimiz vasıtasıyla öğren-
cilerimiz adına dile getirmek 
isterim.

*Bazı işletmelerde mesleki 
eğitim yapan öğrencileri-
miz; yasal çalışma saatlerini 
aşan sürelerde çalıştırılmak-
ta bunun karşılığında fazla 
ücret ödenmemekte veya 
karşılığında izin kullanması-
na olanak verilmemektedir.

*Öğrenciler yine bazı iş yer-
lerinde ucuz iş gücü olarak 
görüldüklerini ve meslekle 
ilgisi olmayan işlerde kul-
lanıldıklarını da anketlerde 
dile getiriyorlar.

*Bazı iş yerlerinde personel-
le aynı imkânlardan fayda-
lanabilme olanaklarının bu-
lunmaması ve öğrencilerin 
geçici olarak düşünülmesi 
sebebiyle servis ve yemek 
imkanlarını kullanamama 
gibi sorunlar da yaşanıyor.  

*Mesleki eğitim gördükleri 
bazı iş yerlerinden küçük 
düşürülmek, hakarete ma-
ruz kalmak vb. sorunları 
yaşadıklarını da dile getiri-
yorlar. 

*İş yerinde çalışan öğrenci-
ler arasında ayrım yapılması 
gibi sorunlarda gündeme 
geliyor.

*Bazı iş yerindeki sosyal 
olanaklardan faydalandırıl-
maması (bayram yılbaşı gibi 
durumlarda işçilerden ayrı 
görülmesi) da söz konusu 
olabiliyor.

 *Öğrencinin işyerinde tüm 
birimlerde çalışması gerek-

liliğine rağmen, bazı firma-
larda mesleki eğitim gören 
öğrencilerin sürekli olarak 
aynı işleri yapmasının beceri 
eğitimini olumsuz etkilediği 
de görülmüştür.

*Bazı iş yerlerinde öğrenci-
ler ağır yüklerin altına sokul-
maktadır.

*Bazı iş yerindeki öğrencile-
rin yoğun çalışma temposu 
ile çalıştırılması sektörde ça-
lışma isteklerini de olumsuz 
etkilediği görülmektedir.

*Yine temel sorunlardan 
birisi de işletmenin alınan 
eğitime uygun bilgi ve be-
ceri kazandırmaması da 
sayılabilir.

Bazı öğrenciler mesleki eği-
tim amacıyla bulundukları 
işletmelerde mesleki eği-
timleri süresi dolduğu halde 
aynı statüde çalıştırılmaya 
devam ettiğini biliyoruz. 
Öğrenciliği biten ve iş yerin-
de tam zamanlı çalışmaya 
başlayacak olan kişinin aynı 
statü ve koşullarda çalıştırıl-
maya devam ettirilmesi ise 
işveren için ayrı bir hataya 
sebep olmaktadır. Mesleki 
Eğitim süresi bittikten sonra 

çalıştırılmaya devam öğ-
renciler artık normal çalışan 
statüsündedir. Tüm sigorta 
kollarından sigortalarının 
yapılması gerekir, asgari üc-
retten az maaş verilmemesi 
gerekir. 

ÇÖZÜM YOLLARI NELERDİR?

Bu sorunların giderilmesi 
hem sektörümüzün geleceği 
olan öğrencilerimiz hem de 
işletmelerimiz için oldukça 
önemlidir. Dolayısıyla bu 
sorunların çözümü için bazı 
önerileri değerlendirebiliriz. 
Bu önerilerden bazıları şun-
lar olabilir: 

 �İşletmedeki tüm süreç-
leri görmesi açısından iş 
yerlerinde rotasyon yapıl-
malıdır. 

 �Öğrencilerin eğitimleri 
boyunca koordinatör öğ-
retim elemanı ile daha sık 
görüşmesi, eğitimi öncesi 
bilgilendirme toplantıla-
rının hem okul hem de iş 
yeri tarafından yapılması 
gerekmektedir.

 �Öğrencilerin eğitim göre-
cekleri departmanlar ve 
bu departmanlarda öğ-
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rencinin “beceri eğitimi” 
ile ilgilenecek personel, 
öğrencilerin eğitimi ko-
nusunda bilgilendirilmeli, 
öğrenci başka amaçlarla 
o birimde bulunmamalı-
dır.

 �İş yerlerinde mesleki 
eğitim alan öğrencilerin 
‘’iş Koşullarına Uyma’’ 
zorunluluğu vardır. 
Ancak işyeri kuralla-
rının da 4857 sayılı 
iş kanununa uygun 
olması gerekir. Örne-
ğin, günlük çalışma 
saatinin 8 saat olması 
gerekirken 12 saat 
çalışma yapılan bir 
işyerinde, öğrencile-
rinde 12 saat çalıştırıl-
ması uygun değildir.

 �Okullarda gösterilen 
müfredatlar günün 
koşulları ve teknolojik 
değişimler sonrasın-
da güncellenmeli, 
iş yerleri ve eğitim 
kurumları bu doğrul-
tuda paralel hareket 
etmelidir.

 �Bu çatışmanın gideril-
mesi için, müfredatlar 
hazırlanırken sektör 
ile iş birliği yapılmalı, 
sektör temsilcileri ile 
muhakkak görüşül-
melidir.

 �Bunun sonucunda ortak 
çalışma ile oluşturulmuş 
müfredatlarda okuyan öğ-
renciler daha donanımlı 
olacak ve mesleki eğitimi 
ile ön çalışmayı yapmış 
olan, hazır iş gücü şeklin-
deki geleceğin elemanla-

rı, daha sonra iş hayatına 
da kolayca atılabilecek-
lerdir.

 �Öğrenciler ucuz iş gücü 
gibi değerlendirilmemeli, 
Mesleki eğitimi boyunca 
fazla mesai yaptırılmama-
lıdır. Bu durum öğrencinin 
iş şevkini olumsuz etkile-
mektedir.

 �İşletmede beceri eğiti-
minde başarılı olan öğ-
rencilerin işyerinde asker-
lik aranmadan kalabilme-
lerine imkân tanınmalıdır.

 �Önceki dönemde öğ-
renciye müfredata göre 
eğitim yaptırmayan işyer-

lerine bir sonraki dönem 
öğrenci gönderilmemesi 
önlenmelidir

 �İşletmelerde Mesleki 
Eğitime başlayan öğren-
cilerin mutlaka İşyeri He-
kimi tarafından işe giriş 
muayenesinin yapılması 
(Hipertansiyon, epilepsi, 

kalp ve akciğer so-
runları olan, taşıyıcılığı 
bulunan) öğrencilerin 
çalışmalarında dikkat 
edilmesi gereken hu-
suslar hakkında işve-
renin, eğitici usta ve 
koordinatör öğretmenin 
bilgilendirilmesi gerekir. 

 � Sektörde meydana 
gelen iş kazalarında, 
çoklukla yeni işe baş-
layan genç çalışanlar 
kazaya uğramaktadır. 
Ayrıca çalışana (öğren-
ciye) Kişisel Koruyucu 
Donanım zimmetle 
verilmeli ve nasıl kulla-
nılacağı konusunda bil-
gilendirilmelidir. (6331 
sayılı yasa gereğidir.)İş-
letmeye giden öğrenci 
“Genç Çalışan” (6331 
sayılı yasa madde 3 e 
göre ) değildir.

Amacımız bu meslekte 
kalıcı bilgili insan gücü-

nü oluşturmaktır.  Öğrenciye 
yatırım, geleceğe yatırımdır. 
Bir meyve ağacının bile, fi-
dan olarak dikiminden yıllar 
sonra meyve verdiği, yıllar-
ca o ağaca bakım yapıldığı 
düşünülürse insana yatırı-
mın da meyvesini yıllar son-
ra vereceği düşünülmelidir. 
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Son dönemde tüm şir-
ketlerin tahsilat sorunu 
yaşadığına şahit oluyo-

ruz. Tahsilat sorunu bazen 
tahsile verdiğimiz çekin kar-
şılıksız çıkması, bazen cari 
hesap alacağını müşterinin 
ödememesi, bazen vadesi 
gelen alacak çeklerimizi 
müşterinin ricası ile ileri va-
deli yeni çeklerle değiştir-
mek zorunda kalmamız ve 
son dönemde konkordato 
ilan eden müşterimizden 
olan alacaklarımızı tahsil 
edememek olarak karşımıza 
çıkıyor. Peki farklı şekillerde 
karşılaştığımız tahsil ede-
mediğimiz şirket alacakları 
için kurumlar vergisi ve KDV 
ödeyecek miyiz? 

Tahsil edilemeyen alacaklar 
için, konuyu düzenleyen 
Vergi Usul Kanunu iki aşa-
malı bir yol ile kurumlar 
vergisi ödememe hakkı tanı-
maktadır. 

Bunlardan birincisi; tahsil 
edilemeyen alacak için 
dava açılması veya çek, 
senet için icra takibinin baş-
latılması durumunda, alacak 
tutarının tamamı üzerinden 
karşılık ayrılması, yani dö-
nem gideri-zararı yazılması-
na imkan veren, Vergi Usul 
Kanununun 323. maddesin-
de düzenlenmiş olan “şüp-
heli alacak” uygulamasıdır. 

Bu haktan yararlanabilme-
nin şartları: alacak için mut-

laka dava açılması veya icra 
takibinin başlatılması, ala-
cağın teminatsız bir alacak 
olmasıdır. Dikkate alınması 
gereken bir diğer husus da 
dava veya icra takibi hangi 
yıl başlatılmış ise o yıl şüp-
heli alacak karşılığı ayırarak 
bu alacak tutarı için kurum-
lar vergisi ödememe hakkı-
mızın olduğudur. 2018 yılın-
da dava veya icra takibini 
başlatmış isek 2018 yılı için 
bu haktan yararlanabiliriz.

Alacağımızın dava veya icra 
takibi başlattığımız tutarının 
tamamı için bu haktan ya-
rarlanabiliriz. Gelir İdaresi 
Başkanlığı geçmişte KDV 
hariç tutar için şüpheli ala-

KONKORDATO İLAN EDEN 
ŞİRKETLERDEN  
ALACAKLARIMIZ İÇİN VERGİ 
ÖDEYECEK MİYİZ?

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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cak karşılığı ayrılabileceğini 
savunurken, bugün itibariyle 
KDV dahil alacak tutarının 
tamamı için karşılık ayrılabi-
leceğini kabul etmiştir.

Şüpheli alacak karşılığı ay-
rılarak dönem gideri yazıla-
cak alacağın mutlaka fatura 
kesilen satışlardan kaynak-
lanması gerekmektedir. Bu 
hak bize, zaten hasılat ya-
zılan, ancak tahsil edileme-
diği için aynı tutarda gider 
yazma imkanı veren telafi 
edici nitelikte bir haktır.

Dava veya icra yoluyla taki-
bine başlanıp gider yazılan 
tutarların, eğer takip süre-
since bir kısmı tahsil edilebi-
lirse, tahsil edilen bu tutarlar 
ilgili dönemde şirket hesap-
larına gelir olarak yazılacak-
tır. Şirketler açısından dava 
veya icra aşamasının başın-
da alacak tutarının tamamı 
için karşılık yoluyla gider 
yazılması, tahsilat gerçek-
leştikçe tekrar gelir yazılma-
sı finansal açıdan önemli bir 
rahatlama sağlayacaktır.

Tahsil edilemeyen alacak-
lar için Vergi Usul Kanunu 
kurumlar vergisi ödememe 
hakkı tanıdığı ikinci yol ise 
aynı kanunun 322. madde-
sinde düzenlenen “değersiz 
alacak” uygulamasıdır. 

Bir mahkeme kararına veya 
kanaat verici bir belgeye 
göre artık tahsil edileme-
yecek olan alacak tutarları 
değersiz alacak olarak de-
ğerlendirilip, alacak tutarın 
tamamı gider olarak kurum-
lar vergisi matrahından indi-

rilebilmektedir.

Son günlerde çok sık kar-
şılaştığımız konkordato 
ilan etmiş olan firmalardan 
olan alacaklarımızı gider 
yazabilmek için, konkorda-
to sürecinin devam eden 
aşamalarında borçlu firma 
ile “konkordato anlaşması” 
imzalamamız gerekiyor.  
Borçlu firma ile imzaladığı-
mız “konkordato anlaşması” 
sonucu, alacağımızdan vaz-
geçtiğimiz tutar kadar de-
ğersiz alacak olarak gider 
yazma hakkımız var. 

Buna ek olarak KDV Ka-
nunun 29. maddesine yeni 
eklenen hükme dayanarak 1 
Ocak 2019 tarihinden itiba-
ren, konkordato anlaşması-
na veya mahkeme kararına 
dayanarak vazgeçtiğimiz 
alacağımız için daha önce 
KDV beyannamesi ile beyan 
ettiğimiz KDV tutarını da 
aynı dönemde indirim KDV 
olarak beyan edip tahsili 
artık imkansız olan bu ala-

cağın KDV yükünden de 
kurtulma hakkımız var.

Konkordato ilan etmiş şir-
ketlerden olan alacaklarımız 
için dikkat etmemiz gereken 
önemli bir nokta var. Gelir 
İdaresi Başkanlığı, konkor-
dato ilan etmiş olan şirket-
lerden olan alacaklarımız 
için, konkordato anlaşma-
sını imzalayacağımız tarihe 
kadar “şüpheli alacak” uy-
gulamasından yararlanma 
hakkımızın bulunmadığı gö-
rüşünde. İdarenin görüşüne 
göre, alacaklı olduğumuz 
şirketlerin konkordato ilanı 
durumunda, alacağımızın 
bir kısmından vazgeçtiği-
mizi gösteren anlaşmayı 
imzalayana kadar kurumlar 
vergisi ve KDV açısından 
yapabileceğimiz bir şey bu-
lunmamaktadır. Konkordato 
anlaşmasının imzalanma-
sından sonra yukarıda bah-
settiğimiz değersiz alacak 
uygulamasından ve KDV 
indirim hakkından yararlana-
bileceğiz
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Konu ile ilgili açıklamasında 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can; “İhracat hedeflerimize 
ulaşmak, aynı zamanda 
ihracat artışını yapısal ve 
sürdürülebilir şekilde uzun 
döneme yaymak için, önü-
müzdeki dönemde yeni ve 
doğru politikalar geliştirmek, 
alternatif pazarlara ve yeni 
nesil teknolojilere odaklan-
mak gerekmektedir. Bu çer-
çevede, Ticaret Bakanlığı 
olarak tüm ihracat destek-
lerimizi Türkiye’nin ihracat 
potansiyeline doğrudan 

katkı sağlayacak alanları 
geliştirmek üzere tasarladık. 
Bugüne kadar olduğu gibi, 
yeni dönemde de öncelikli 
olarak küresel alanda ihraç 
ürünlerimizde teknolojiye, 
tasarıma, markalaşmaya ve 
pazarlamaya yatırım yapan 
firmalarımızın en büyük des-
tekçisi olacağız” dedi. 
Destek yapılacak firmalar 
konusunda bir ayrım göze-
tilmeyeceğini de vurgulayan 
Pekcan, 2018’de 12 bin 255 
firmaya destek verdiklerinin 

altını çizerek şunları ifade 
etti; “ 2019’da değişen ve 
gelişen ihracat portföyümü-
ze uygun olacak şekilde ih-
racatçılarımıza 3 milyar 104 
milyon liralık destek verece-
ğiz. Bu şekilde ihracatçıları-
mızın son dönemdeki güçlü 
performansını taçlandırmış 
bulunuyoruz. İnanıyoruz ki 
2019 yılındaki ciddi kaynak 
artışı ile beraber ihracat-
çımızın faydasına sunulan 
bu destekler, daha yüksek 
katma değerli ihracatı teşvik 
ederek ihracatımıza yeni bir 
ivme kazandıracaktır”.

DESTEKLERDE MARKALAŞMA, 
TEKNOLJİ VE TASARIM ÖNE ÇIKIYOR
Ticaret Bakanlığı’nın dış 
ticaret desteklerinden fay-
dalanmak için, ihracata yeni 

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN 
İHRACATA DESTEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 11 Ocak 2019 günü yaptığı 
bir açıklama ile dış ticaret yapmak isteyen tüm yatırımcılara 
müjdeli bir haber vererek ihracata 2019 yılında rekor bir 
destek sağlanacağını açıkladı. 2019’da Türkiye’nin değişen 
ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde 
ihracatçılara 3 milyar 104 milyon liralık destek verilecek.

2019’DA 3 MİLYAR 104 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİLECEK
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başlayacak olan girişimci-
den artık dünya markası ol-
maya aday firmalara kadar 
her ölçekte firmaya uzanan 
geniş bir yelpazeye imkan 
sunuluyor. Ancak destek-
lerde öne markalaşma, tek-
noloji ve tasarım konusunda 
yapılacak çalışmaların yer 
almasına  öncelik verilecek. 
Konu ile ilgili Pekcan: “Bu 
vizyon ile ihracatımızın yük-
sek katma değerli dönüşü-
münü sağlamada en önemli 
önceliğimiz olan teknoloji, 
markalaşma ve tasarıma 
yönelik 2018 yılında verilen 
toplam 861 milyon liralık 
destek tutarı, destek bütçe-

mizden en büyük payı al-
mıştır. 2018 yılında yaklaşık 
600 firmanın teknoloji, tasa-
rım ve markalaşma faaliyet-
leri desteklenmiş olup, yeni 
dönemde daha fazla mar-
kamızı, yerli ve milli teknolo-
jimizi dünya pazarlarına ta-
şımak, her sektörden daha 

fazla sayıda firmamızın 
tasarım ve ürün geliştirme 
kapasitelerini artırmak için 
destek sağlamaya devam 
edeceğiz” dedi.
Pekcan : “Hedefimiz yüksek 
teknolojili ve katma değerli 
ürünler ihraç etmeye 
yönlendirmek”
 Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan 2018 yılı ile birlikte 
2019’da da artarak devam 
edecek olan dış ticaret des-
teklerinin hedefini ise şöyle 
dile getirdi: “Tüm bu destek 
programlarımızın nihai he-
defi; ihracatçılarımızı yüksek 
teknolojili ve katma değerli 
ürünler ihraç etmeye yön-
lendirmektir. KOBİ düzeyin-
den başlayıp her seviyedeki 
ihracatçımıza bu yıl sağla-
mayı öngördüğümüz toplam 
3 milyar 104 milyon liralık 
desteğin etkin şekilde kulla-
nılacağına inancımız tamdır. 
Bu vesileyle 2019 yılında 
ihracatçılarımızın faydasına 
sunduğumuz imkanların ül-
kemize, milletimize ve eko-
nomimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum”.
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Bakan Varank yaptığı ko-
nuşmada; yerlileştirme ala-
nında atacakları adımlarla 
ülkenin en önemli yapısal 
problemlerinden olan it-
halata bağımlılık sorununu 
çözmeyi hedeflediklerini 
belirterek, “Bu kapsamda, 
yatırım, Ar-Ge ve Ür-Ge 
teşviklerimizi yerlileştirme 
alanındaki önceliklerimizle 
koordineli olarak kullandıra-
cağız.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde düzen-

lenen Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Konya Şubesinin 23. 
Olağan Genel Kurulu Gala 
Programı’nda, Konya’ya 16 
yılda 48,5 milyon liralık yatı-
rım yaptıklarını söyledi.

“ÜRETİMDE SÜREKLİLİK 
SAĞLANMALI”

Büyük hedefleri ve ulaşmak 
istedikleri idealler olduğu-
nu dile getiren Varank, iş 
dünyasının tüm enerjisini 
yatırıma ve istihdama odak-

BAKAN VARANK: 
“İTHALATA BAĞIMLILIK SORUNU 

ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, 19 Ocak 2019’da Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi’nin 23. 
Olağan Genel Kurulu Gala Programı’na 
katılarak sanayicilere yönelik önemli 
açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ 

BU SENE TÜM YIL BOYUNCA 

VERECEĞİZ. YİNE GEÇEN SENE TÜM 

İŞVERENLERİMİZ, SİGORTA PRİM 

TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA 5 PUAN 

İNDİRİMİNDEN FAYDALANDI.
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laması gerektiğini vurgulaya-
rak, iş adamlarına üretimde 
sürekliliği sağlamayı hedefle-
meleri tavsiyesinde bulundu. 
Hükümet olarak sanayicinin 
yanında olduklarını dile geti-
ren Varank, şöyle devam etti:

“En ufak bir dalgalanmanın 
istihdam politikalarınızı değiş-
tirmesine izin vermemelisiniz. 
Biz de hükümet olarak sizlerin 
yanındayız. Sayın Cumhur-
başkanımız geçtiğimiz ay reel 
sektöre yönelik çok güzel 
müjdeler verdi. Bu sene ve 
önümüzdeki yıl ilk defa işe 
alınacak her işçinin, asgari 
ücret üzerinden tüm sigorta 
ve vergi giderlerini devlet üst-
lenecek. Geçen sene asgari 
ücret desteğini ilk 9 ay uygu-
lamıştık. 9,5 milyon vatanda-
şımız bu destekten faydalandı 
ve 7,5 milyar liralık bir öde-
meyle sanayicimize destek 
verdik. Asgari ücret desteğini 
bu sene tüm yıl boyunca ve-
receğiz. Yine geçen sene tüm 
işverenlerimiz, sigorta prim 
teşvikleri kapsamında 5 puan 
indiriminden faydalandı. Böy-
lelikle 10 milyon kişiye ulaştık 
ve toplamda 14,7 milyar li-
rayla işverenlerimize destek 
olduk.”

“İTHALATA BAĞIMLILIK SORUNUNU 
ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Varank, devlet desteklerinin 
2019 yılında da devam ede-
ceğini belirterek: “TÜBİTAK 
ve KOSGEB’in bu seneki top-
lam destek bütçesi 5,6 milyar 
lira. Bu tutarı, ‘Milli Teknoloji, 
Güçlü Sanayi’ vizyonunu esas 

alarak araştırmacı, girişimci 
ve sanayicilerimizle en etkin 
şekilde buluşturacağız. Yerli-
leştirme alanında atacağımız 
adımlarla ülkemizin en önemli 
yapısal problemlerinden olan 
ithalata bağımlılık sorununu 
çözmeyi hedefliyoruz. Bu 
kapsamda yatırım, Ar-Ge ve 
Ür-Ge teşviklerimizi yerlileştir-
me alanındaki önceliklerimizle 
koordineli olarak kullandıraca-
ğız. Böylelikle ödemeler den-
gesi pozisyonumuzu güçlen-
dirip dış finansman kaynaklı 
kırılganlıkları azaltmış olaca-
ğız. Siz değerli sanayicileri-
mizin OSB’lerdeki ve endüstri 
bölgelerindeki yatırımlarını 
teşvik etmek adına önemli bir-
takım düzenlemelerimiz yolda. 
Çok yakında da kamuoyuyla 
paylaşacağız”, şeklinde açık-
lamalarda bulundu.

Teknoyatırım Destek Progra-
mı ile Ar-Ge sonucu ortaya 
çıkan ürünlerin ticarileşmesini 
desteklediklerini vurgulayan 
Varank, bu sayede teknoloji-
nin tabana yayılarak, ihracatın 
artmasını hedeflediklerini 
söyledi.

VARANK:”YERLİLEŞTİRME 

ALANINDA ATACAĞIMIZ 

ADIMLARLA ÜLKEMİZİN 

EN ÖNEMLİ YAPISAL 

PROBLEMLERİNDEN OLAN 

İTHALATA BAĞIMLILIK SORUNUNU 

ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ. BU 

KAPSAMDA YATIRIM, AR-GE 

VE ÜR-GE TEŞVİKLERİMİZİ 

YERLİLEŞTİRME ALANINDAKİ 

ÖNCELİKLERİMİZLE KOORDİNELİ 

OLARAK KULLANDIRACAĞIZ”.
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Türkiye Ekonomi Şurası’nın 
açılışında yaptığı konuş-
mada, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu; 2017’de 
iş dünyasının istihdamda 
ve yatırımda rekorlar kır-
dığını hatırlatarak, aynısını 
2019’da da yapmaya hazır 
olduklarının altını çizdi. Hi-
sarcıklıoğlu, Erdoğan’dan 
özel sektöre desteğinin de-
vamını istedi. İş dünyası için 
en büyük teşvikin devletini 
yanında görmek olduğunu 
bildiren Hisarcıklıoğlu, “Si-
zin liderliğinizde, gündeme 
getirdiğimiz her konuda, 
geçmişte olduğu gibi, çö-
züm sağlayacağınıza inanı-
yoruz”, diye konuştu.

2018’DE EN ÇOK REFORM YAPAN 
ÜLKE TÜRKİYE

Dünya Bankası’nın Doing 
Business raporuna göre 
Türkiye’nin, 2018’de en çok 
reform yapan ilk 10 ülke 
arasında yer aldığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, ülke olarak 
iş ve yatırım ortamında 17 
basamak birden sıçrayarak, 
60. sıradan 43. sıraya iler-
ledik ve tarihimizdeki en üst 
sıraya yükseldiklerini dile 
getirdi.

KOBİLERE DESTEK İÇİN  
BANKA DESTEĞİ

Hisarcıklıoğlu KOBİ’lerin en 
büyük sıkıntısı olan nakit 

açığının giderilmesi için ça-
lışmalar yaptıklarına da de-
ğinerek konu ile ilgili şunları 
söyledi: “Son 3 ayda TOBB 
olarak bir ilki daha gerçek-
leştirdik. Bankalarla birlikte 
tüm Anadolu’yu dolaştık. 81 
il’den tüccar ve sanayiciler-
le bir araya geldik. Burada 

TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI 
DÜZENLENDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ev sahipliğinde 21 Ocak 2019 günü TOBB ikiz 
Kuleler’de Türkiye Ekonomi Şurası düzenlendi. Şuraya ev sahibi TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Bakanlar, Oda ve Borsa Başkanları, Meclis Başkanları, OSB Başkanları ile çok sayıda 
iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi.  Şura’da iş dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm 
önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma imkânı buldu.

TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu
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şunu gördük, KOBİ’lerin en 
büyük sıkıntısı nakit açığı. 
Finansmana erişimde büyük 
sıkıntı var. Yüksek kredi faiz-
leri, bir türlü reel sektörümü-
zün yakasını bırakmıyor. Bu 
konudaki çağrınıza, ilk ve en 
somut katkıyı verdik. TOBB, 
Odalar ve Borsalar, tüm 
kaynaklarını bir araya getir-
di. Bugüne kadar ülkemizde 
ticari kredilere uygulanmış 
en düşük faiz oranıyla, 
KOBİ’lerimize nefes kredisi 
temin ettik. Yaklaşık 100 bin 
Kobi’mize, 12 milyar lira, dü-
şük faizli kaynak sağladık.”

ERDOĞAN : “2023 HEDEFLERİMİZE 
YİNE SİZLERLE BİRLİKTE 

ULAŞACAĞIZ” 

Türkiye Ekonomi Şurası’n-
da önemli açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan; 
Türkiye ekonomisinin nab-
zının Şura’nın yapıldığı 
salonda attığını belirterek, 
“Son 16 yılda Türkiye’yi 3,5 
kat birlikte büyüttük” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasına şöyle devam 
etti: “Girişimcilerimizi, yatı-
rımcılarımızı sizlerle birlikte 
dünyaya açtık. Teknolojiyi, 
e-ticareti, yeni sektörleri 

sizlerle birlikte ülkemizin 
gündemine taşıdık. Kısa 
çalışma ödeneğini, Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun prim 
borçlarının vadelendirilme-
sini, asgari ücret desteğini, 
lisanslı depoculuk desteğini, 
KDV, ÖTV indirimlerini, kredi 
yapılandırılmalarını, faiz in-
dirimlerini, KOBİ kredilerinin 
yaygınlaştırılmasını, ihracat 
kapama sorunlarının çözü-
münü, ticari araç kiralama-
larıyla ilgili düzenlemeleri ve 
diğer pek  çok uygulamayı 
sizlerle birlikte gerçekleştir-
dik. İnşallah 2023 hedefleri-
mize de yine sizlerle birlikte 
ulaşacağız.”

ERDOĞAN : “HEP BİRLİKTE 
TÜRKİYE’YİZ, HEP BİRLİKTE TÜRK 

EKONOMİSİYİZ”

Türkiye’yi, dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisi arasına iş 
dünyasıyla birlikte yükselte-
ceklerini belirten Erdoğan, 
“Hep birlikte Türkiye’yiz, 
hep birlikte Türk ekonomisi-
yiz.” ifadesini kullandı. Erdo-
ğan; “Ticarette de siyasette 
de diğer alanlarda da ba-
şarının sırrı önce inanmak, 
sonra harekete geçmek, 
ardından da yılmadan mü-
cadeleye devam etmektir. 
İnancı ve mücadele azmi 
olmayanlarla yürünebilecek 
hiçbir yol yoktur. Bugüne 
kadar elde ettiğimiz her ba-
şarının gerisinde milletimize 
ve ülkemize olan inancımız 
yatıyor. Bu inançla geçtiği-
miz her mücadeleyi Allah’ın 
izniyle zafere ulaştırdık.” 
değerlendirmesini yaptı.
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ÜMİT TURHAN

   Yeliz Karakütük

2018’de sektörümüzde pek çok acı kaybımız 
oldu. Ancak içlerinden biri vardı ki Türkiye 
asansör sektörünün en genç ve en başarılı 
isimlerinden birisiydi. İşindeki disiplini, 
analiz ve organizasyon yeteneği, insan 
kaynaklarının doğru değerlendirilmesi 
konularındaki tespitleri ve gerek personelini, 
gerekse firmasının bulunduğu çarşıdaki tüm 
çalışanları motive edip neşe kaynağı olan 
özellikleri ile unutulmaz bir isim olarak, Türk 
asansör sektörünün tarihine ismi yazdırdı. 

“BİZİM HİKAYEMİZ 
YARIM KALDI”

E ASANSÖR GENEL MÜDÜRÜ
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Sektör için yapacakları ve 
hedefleri her ne kadar yarım 
kalmış olsa da; çocuk de-
necek yaşta girdiği asansör 
sektöründe pek çok kişiye 
örnek olabilecek bir “azim 
ve başarı” hikayesi yaz-
dı... Bu sayımızda kapak 
konuğumuz, dostlarının 
gönlünde yer etmiş unutul-
maz hatıralarıyla E –Norm 
Asansör Genel Müdürü Ümit 
Turhan...

ASANSÖR SEKTÖRÜ NEŞESİNİ 
KAYBETTİ....

E-Norm Asansör Genel Mü-
dürü Ümit Turhan anısına 
hazırladığımız bu sayımızda; 
yarım kalan hikayesini en 
yakın dostları ve her şeyim 
dediği E-Norm Asansör’de-
ki mesai arkadaşlarından 
öğreneceğiz. Erken ve 
beklenmeyen bu kayıp ile 
anlatımlarımızdaki kelimeler 
hep biraz buruk, hep biraz 
eksik olsa da onun hatırasını 
dergimiz vasıtası ile bir kez 
daha yâd edip sizlerle pay-
laşabilmek isteriz.

 “ÜMİT TAM BİR AZİM KÜPÜYDÜ”

Sektörün duayen isimle-
rinden, E Norm Asansör 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Osman İnal’ın 13 
yaşından beri yanında 
yetişerek, ailesinin bir 
parçası olan Ümit Turhan 
1999 yılında sektöre adım 
atıyor. Onu en yakından ta-
nıyan isim olan Osman İnal, 
Ümit Turhan’ın sektöre giriş 
hikayesini söyle anlatıyor:

OSMAN İNAL : Ümit baba-
sını çok küçük yaşta kay-
betti. Babası vefat edince, 
13-14 yaşlarındayken Vedat 
ağabeyimin botanik bah-
çesinde çalışmaya başladı. 
Ben ilk önce Ümit’i abimin 
yanında tanıdım. Daha son-
ra Vedat Abim botanik bah-
çesini satınca İzmir’e yer-
leşmeye karar verdi. Vedat 
Abim Ümit ile birlikte İzmir’e 
geldiler ve Ümit bizim firma-
mızda asansör sektörüne 
giriş yaptı. 1999 senesi 

27 Mayıs 1982 doğumlu 

olan Ümit Turhan, uzun yıl-

lardır taşıdığı “WiWlson Hastalığı” 

sebebiyle son günlerinde ağırlaşarak 

hastaneye kaldırıldı. Beş ay kadar tedavi 

gördüğü hastanede, doktorlarının has-

talığına bağlı olup olmadığı konusunda 

herhangi bir bilgi veremediği bir anev-

rizma sebebiyle 21 Ekim 2018 tarihinde 

vefat etti. Denizlili olan Ümit Turhan’ın 

Yağmur Turhan ile mutlu evliliğin-

den 12 yaşında Ege isminde bir 

de oğlu var.

Ümit Turhan • Yiğit İnal
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onun asansör sektörü ile 
tanıştığı yıldır. Asansörden 
tam olarak anlamadığı için 
şirkette ilk önce ufak işlerle 
başladı. Bizim insanımızdı 
zaten, kendimizden ailemiz-
den bir farkı olmadığı için 
ofis içinde hemen kendine 
göre yapacak işler bulma-
ya başladı. Ama çok kısa 
sürede kendi kendine satın 
alma sistemlerini öğrendi. 
Ümit her şeyden önce bir 
azim küpüydü. Çok çalışkan 
bir çocuktu. Ben hayatımda 
Ümit gibi bir satın almacı 
hiç görmedim. On tane üni-
versite mezunundan oluşan 
bir satın alma ekibine Ümit’i 
değişmezdim. Bir insanın 
bir işi yapabilmesi için üni-
versite mezunu olmasına 
gerek yok, kafasının çalış-
ması yeterlidir. Ümit’in de 
kafası çok iyi çalışırdı.

 “MESLEĞİNİN ZİRVESİNDEYDİ”

OSMAN İNAL : Ümit’in 
zekası kadar içgüdüleri de 
çok iyiydi. Her şey içine 

doğardı. Mesela; “şu işi 
almayalım, şu adamın işini 
yapmasak” v.s. gibi sürekli 
hisleriyle konuşurdu. Ben 
de bazen “Ümit, oğlum sen 
de çok pimpiriklisin” der 
geçiştirirdim. Ama sonra 
Ümit’in uyarılarının hepsi-
nin altından dediği gibi bir 
maraz çıkardı. Mesleğinde 
çok yükseldi. Mesleğinin 
zirvesine gelmişti. Bilme-
diği şey yoktu. Öleceğini 

de hissetmişti. Biz hiç ona 
ölümü yakıştıramıyorduk, 
konuşturmuyorduk, kızıyor-
duk lafını açtığında. Ama 
öleceğini hissediyor ve 
hep bunun üzerine konu-
şuyordu. Keşke her şeyi bu 
kadar bilmeseydi. 

“İŞTEN ÖTE BENİM İÇİN  
DEĞERİ BAŞKADIR”

Ümit Turhan’ın kaybı ile hem 
evladını hem de Genel Mü-
dür’ünü kaybeden Osman 
İnal, Ümit Turhan’ın yeri dol-
durulamaz bir insan olduğu-
nu şu sözlerle ifade ediyor:

OSMAN İNAL : Ümit, E 
Asansör için çok kıymetliydi. 
İşin alımı ile ilgilenmezdi 
ama depolardaki sayımlar, 
gelen malın takibi, satın al-
ması, evrak takibi bunların 
hepsi Ümit’deydi. Ayrıca 
başına vazife olmayan pek 
çok işe de karışırdı.  Ümit’ti 
bu... Ne isterse onu yapar-
dı.... Ne yaparsa da doğru-
sunu yapardı. Bana diyordu Ümit Turhan
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ki, “Abi istersen 750 tane iş 
al. Aldığın hiç bir iş ile ilgili 
gecikti diye şikayet eden 
olmaz” diyordu. Her şeyi 
çok iyi planlardı. İşten öte 
benim için değeri başkadır. 
Ümit ile beraberliğimiz ağa-
beyimin botanik bahçesin-
den bu tarafa sayarsak 25 
sene... Dile kolay. Evlat gibi 
severdim, o da beni bir bü-
yük abisi, babası gibi sever-
di. Çok düşkündük birbiri-
mize. İş yerinde de herkesle 
iyiydi. Bazen bağırır çağırır, 
kızardı ama iki dakika sonra 
siniri geçince her şey düze-
lirdi. Herkes tarafından çok 
sevilirdi. 

“SATMIYORUZ TAKIYORUZ”

Sektörde yaptığı pek çok 
yorum ve eleştiri ile açık 
sözlülüğü ile bilinen Ümit 
Turhan’ın sektörde en çok 
üzerinde durduğu konu-
lardan birisinin de herke-
sin kendi işini yapması 
konusundaki hassasiyeti 
olduğunu Osman İnal şöyle 
anlatıyor:

OSMAN İNAL: Ona sektör 
ile ilgili birisi bir şey sordu-
ğunda her zaman doğruyu 
söylerdi. Kötüyse kötüyü, 
iyiyse iyiyi söylerdi. Sözünü 
hiç sakınmazdı. Çok dobra 
bir insan olarak tanınırdı. 
Biz hep montaj alanında 
ilerledik. Herkesin de kendi 
yaptığı işi yapmasından 
yanaydı. O yüzden üzerine 
bastıra bastıra hep söylediği 
bir lafı vardı onun ; “satmı-
yoruz takıyoruz” derdi. Şir-
ket politikası gereği imalatı 

hiç bir zaman istemedik. 
Bırakalım kabinci kabinini 
yapsın ve satsın, panocu 
panosunu yapsın ve  satsın 
dedik. Herkes kendi rızkını 
kazanır derdik. Biz montaj-
cıydık öyle de devam ettik. 
Bu Ümit ile sektörel anlam-

da ortak tavrımızdı. 

“HAYALLERİ YARIM KALMAYACAK”

OSMAN İNAL : En büyük 
hayallerinden birisi üç farklı 
depomuzu büyük bir depo-
da  birleştirmekti. Manifa-
turacılar Çarşısı’nda bizim 
600 metrekarelik bir yerimiz 
vardı. Oraya bir kaç katlı 
yer yaparak İzmir’in farklı 
yerlerindeki depolarımızda 
bulunan malzemeyi burada 
toplamak istiyorduk. Böyle 
ortak bir hayalimiz vardı, 
yapamadık.... Ama inşal-
lah ilerde onunla ortak bu 
hayalimizi gerçekleştirebi-
leceğimiz günler gelir de, o 
da huzurla uyuduğu yerden 
bunları görür. Hayalleri ya-
rım kalmayacak, biz onun 
için çalışacağız.

Osman İnal
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DOSTLARI ÜMİT TURHAN’I ANLATTI
Ümit Turhan; giderken onun 
hatırasını yaşatacak ve onu 
her zaman anacak pek çok 
dost ve can arkadaş bıraktı. 
Biz, görüşebildiğimiz arka-
daşlarının gözünden Ümit 
Turhan’ı biraz daha yakın-
dan tanımaya çalışacağız.

CEM BOZDAĞ 
CE MÜHENDİSLİK
Ümit deyince insanın aklı-
na pek çok şey gelir ama 
anlatması kolay değildir. 
Onunla ilgili ilk aklıma gelen 
ve hemen sıralayabileceğim 
özellikleri ise; neşeli, şaka-
cı, hayat dolu, muzip, işini 
seven, pazarlıkta usta, ko-
nuşkan ve herkesçe sevilen 
bir insan olması diyebilirim. 
Kaybetmeden bir gün önce 
onu en son hastanede gör-
düğümde bile hala neşeli ve 
şakacı tavrı ile  bize espriler 
yapmıştı. İyileşince beni um-
reye götürür müsün, demiş-
ti. Ben de kendisine orada 

söz vermiştim, aramızda bir 
plan dahi yapmıştık. Ancak 
kısmet olamadı. Ümit’i ha-
fızamda hep güler yüzüyle 
hatırlıyorum. Son şakasını 
da zamansız bir şekilde biz-
den ayrılarak yaptı. Sevgi, 
hasret ve rahmetle anıyoruz. 
Mekanın Cennet olsun güzel 
insan.

EMRE SAPMAZ
EGE LİFT ASANSÖR  

“İZMİR’İN 
GÖZBEBEĞİYDİ”

Ümit benim can dostum-
du. Babam ve Osman İnal 
beraber çok çalıştıkları için 
biz Ümit ile hemen hemen 
aynı firmanın ön bahçesinde 
koşturmuş çocuklar olarak 
büyüdük. Ailecek de görü-
şürdük, hâlâ da öyle. Oğlu, 
oğlum gibidir. Sadece be-
nim için değil pek çok insan 
için de çok kıymetlidir. Hem 
insani özellikleriyle hem de 

işindeki başarılarıyla İzmir’in 
gözbebeğiydi. E Asansör 
gibi İzmir’in en başarılı mon-
taj firmasında önemli işlere 
imza atarak, buranın İzmir’in 
gözde firmalarından biri ha-
line gelmesine büyük katkı 
sağlamıştır. Çok neşeli bir 
insan olmasına rağmen ça-
lışma alanına girdiği zaman 
tamamen ciddi bir hal alırdı. 
Örneğin malzeme getirecek 
tır gece dörtte gelecekse, o 
tırı karşılar ürünler depoya 
yerleşene kadar başında 
dururdu. Sabaha kadar 
ürünleri tek tek kontrol ettik-
ten sonra hiç ara vermeden 
normal mesaisine de akşa-
ma kadar devam ederdi. 
Nasıl bir özel hayatı olursa 
olsun, sabah saat altı bu-
çuk, yedi gibi firmaya gelir 
masasının başında olurdu. 
Ben hiç duymadım ki Ümit 
sabah uyumuş kalmış, işe 
gelememiş, bu gibi şeyleri 
hiç olmamıştır 

“NASIL NEŞESİ 
İLE İNSANLARI 

KENDİNE ÇEKERSE, 
SİNİRLİYKEN DE 

BİR O KADAR ONA 
YAKLAŞILMAZDI”

Etrafında ne olursa olsun 
onun yüzü hep gülerdi. Ne-
şesi yerindeyse etrafa da 
neşe katardı. Mesela mesai 
saatleri esnasında ansızın 
bir görüntülü arama yapar-
dı, kendi kendine komik bir 
video çekip yollardı. Stresli Ümit Turhan • Emre Sapmaz
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halleri de olurdu elbette. 
Nasıl neşesi ile insanları 
kendine çekerse, sinirliyken 
de bir o kadar ona yakla-
şılmazdı. Son günlerinde 
hastanede beraber çok za-
man geçirdik. Bize hastane 
odasından da moral veren 
ses kayıtları yollardı. Bana 
hep; “herkes sapar Ali Emre 
sapmaz” derdi. Ticari za-
manlarda çok sıkıntılı evreler 
yaşadığımda onun bu sözü 
ile yeniden ayağa kalkar-
dım, moral bulurdum. Ölme-
den önce de yine hastane 
de bana bunu söyledi. Yine 
oradan o haliyle beni motive 
etmeye çalıştı. 

HAKAN TOPRAKDEVİREN 
TUNA BUTON

“SEKTÖRÜN DELİ 
OĞLANIYDI”

 Osman Abi’nin ilk malze-
meciliğe başladığı dönem-
de Ümit ile tanıştık. Yanlış 
bilmiyorsam Ümit 15-16 
yaşlarındaydı o zaman. İlk 
tanıştığımızda çocuk yaşı-
na rağmen aksi bir adam 
olarak tanıdım. E Asansör 
kurulduğu sıralarda biz de 
sektöre Buton yapmaya 
başlamıştık. İlk zamanlar 

beni bir hayli uğraştırdı. 
Uzun yılar E Asansör’e 
buton satamadım. Bir süre 
sonra ise iyi işler yaptık ve 
uzun yıllar süren bir dostlu-
ğumuz da devam etti. Sek-
törün deli oğlanıydı. Sürekli 
bizimle uğraşırdı. İnsanı 
kızdırmaktan, açıklarını ya-
kalayıp uğraşmaktan zevk 
alırdı. Beni kızdırmak için 
elinden geleni yapardı. Ama 
ona asla kızamazdım çünkü 
içinde bir kötülük barındır-
madığını bilirdim. Mesela ; 
“butonda para yok, bırak bu 
işleri” derdi. Sırf ben sinir 
olayım diye; gidip başka bir 
firmanın butonlarından nu-
mune alır, girişe koyardı. 

“ÜMİT İÇİN 
KAYBETMEK DİYE 
BİR ŞEY YOKTU”

Sonra bu hastalık ve hü-
zün... Çok şey paylaştık 
onunla. Yeri dolmaz bir in-
sandı.  Her zaman  “Sabah 
beşte ayaktayız, işimizin 
başındayız” derdi. Biz sek-
törel olaylara daha pembe 
bakmaya çalışırken o her 
şeye daha ciddi, daha 
rasyonel yaklaşımlarda bu-
lunurdu. Hepimizden daha 
çok çalışırdı. Ümit’in kaybı E 
Asansör için çok büyük bir 
boşluk olmalı. Çünkü onun 
dünyası E Asansör’dü. Mut-
lu bir evliliği, çok güzel bir 
çocuğu vardı. Onun dışında 
çok büyük hayalleri olan bir 
adam değildi. Çünkü yok-
tan gelmişti ve elindekinin 
kıymetini iyi bilirdi, şikayet 
etmezdi. Ama E Asansör’ün 

para kaybetmesi gibi bir 
şeye asla tahammül ede-
mezdi. Yeri gelir Osman abi 
“olur öyle boş ver” derdi. 
Ama o kafaya takardı. Oysa 
ki ticaret bu, kazanılır da 
kaybedilir de... Ama Ümit 
için kaybetmek diye bir 
şey yoktu. Biz üçüncü uy-
kudayken o beşte gelir ray 
indirirdi. E Asansör gibi bü-
yük bir firmayı idare etmek 
her kafanın yapacağı bir iş 
değildi. 

MEHMET KAPTAN
EFE ASANSÖR 

“BİZİMKİ BİTMEMİŞ 
BİR HİKAYEYDİ”

Ümit hakkında konuşmak 
hala beni çok burkuyor. 
Çok zorlanıyorum açıkçası. 
Çünkü benim için can dostu 
tabirinin tam karşılığıydı... 
Sektöre girdiği tarihten itiba-
ren tanışıyoruz. Çok gençti, 
bu gidişi hiç beklenmiyordu. 
Mutlu son diye bir şey yok-
muş, mutlu sonlar bitmemiş 
hikayelerdeymiş. Bizimki 
bitmemiş bir hikayeydi. 
Ümit’in en büyük özelliği 
sevdiği şeyleri yapmaktan 
geri durmazdı. Çünkü baş-
ka türlü iş stresinden buna-
lımından çıkamazdı. Tarzı 

Hakan Toprakdeviren Mehmet Kaptan
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olan bir adamdı. Onun için 
siyah ve beyaz diyebilirim. 
Onda asla griler yoktu. Çok 
netti, çok açıktı. Benim son 
yıllarda asansör sektöründe 
pazar günü ve o kadar uzak 
bir mesafe olmasına rağmen 
gördüğüm en kalabalık ce-
nazeydi. Kavga ettiği adam 
bile cenazesinde vardı. 
Çünkü içinde kimseye karşı 
bir kötülük beslemezdi. Si-
nirlendirdiği insanlar olabilir-
di ama onu sevmeyen yok-
tu. Dosdoğru bir adamdı. 
Kendi bulunduğu pozisyona 
ait çok iyi ön görüleri vardı. 
İşini çok iyi organize eder 
ve yönetirdi. Yaptığı her şeyi 
sunar, anlatır ve birileri ile 
paylaşırdı. Asla biri de buna 
kızar mı, istemez mi ya da 
lafıma alınır mı gibi vesvese-
lere girmezdi. Ne söylemek 
istiyorsa söyler, ne yapmak 
isterse yapardı. 

MERT ÖĞÜŞLÜ
EAYSAD BAŞKANI

“SEKTÖR İÇİN DE 
YAPACAĞI ÇOK ŞEY 

VARDI”
Ümit ile biz Osman abi va-
sıtası ile tanışmıştık. Ben 
sektöre gireli 20 yıl oldu. 
Girdiğim ilk günden beri de 
tanıdığım, aynı mahallede 
iş yaptığım birisiydi. Osman 
abilerin oğlu gibiydi. Deli 
dolu bir arkadaştı. Bana 
karşı, belki de yaşımdan 
kaynaklı olarak, hep saygılı 
olmuştur, en ufak bir kusuru 
olmamıştır. Allah rahmet 
eğlesin, yattığı yerde huzur 
versin. Yoğun çalışan bir 

firmanın organizasyonunu 
yapıyordu. Basit bir işi yok-
tu, mutlaka hem iş anlamın-
da hem de insan anlamında 
eksikliği hissediliyordur. 
Sektör için de yapacağı çok 
şey vardı, erken bir kayıp 
oldu. Allah geride kalanla-
ra sabır, oğlu Ege’ye uzun 
ömürler versin.

YİĞİT İNAL 
E ASANSÖR GENEL 
MÜDÜR 

“MAKİNALARI 
SEVMEYİ, RAYLARI 
KOKLAMAYI BANA O 

ÖĞRETTİ”
Ümit abi çok deneyimli, 
çok dolu bir insandı. Kimse 
onun vefatını kabulleneme-
di. Ben Ümit abi ile babam 
arasında yetiştim. İşi öğren-
mem için babam beni çok 
küçük yaşta işe başlattı. O 
yıllarda babam, beni Ümit 
Abi’ye teslim etti. “İlk işlerini 
Ümit Abi’nden öğrenecek-
sin” dedi. Malzeme takibi, 
organizasyon, satın alma 
v.s. gibi işleri ondan öğren-
dim ben. Ümit Abi beni, de-
poya götürürdü ve rayı kok-
latırdı: “rayı kokla kokusunu 
al” derdi. Oradan makinala-
rın yanına götürürdü, onlara 
sanki bir çocuğun ya da 
sevdiği bir hayvanın başını 
okşar gibi sevgi ile doku-
nurdu. Bana da makinaları 
sevmeyi, rayları koklamayı 
yani daha doğrusu yaptığı-
mız işin ham maddeleri ile 
haşır neşir olmayı o öğretti. 
Tabi bu işin  İşin esprisi bu 
ama işini böyle severek ya-

pan bir adamdı. E Asansörü 
çok severdi. Diyelim ayda 
30 tane iş alıyoruz, o bir ay 
25’e düşsün üzülürdü. Ken-
dine koyduğu hedefler hep 
iş ile ilgiliydi. 

“GÖSTERMELİK 
DAVRANIŞ 

KALIPLARINDAN HİÇ 
HOŞLANMAZDI”

İş dışında çok güzel bir 
abi kardeş ilişkimiz vardı. 
Benim aynı zamanda çok 
yakın bir arkadaşımdı di-
yebilirim. Onun kaybını hiç 
beklemiyordum, hâlâ çok 
şaşkınım. Onun en belirgin 
özelliklerinden birisi sahte, 
göstermelik davranış kalıp-
larından hiç hoşlanmazdı. 
Dilinde kemik yoktu. Zaten 
ne kazandıysa ondan ka-
zandı, ne kaybettiyse de 
ondan kaybetti. Hayatı dolu 
dolu yaşadığı için bazen 
konuştu mu 50-60 yaşında 
bir insan gibi gelirdi insana, 
bazen de bir çocuk gibiydi. 
Kimseye kin gütmezdi.
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DİLEK DİLEK
ÇÖZÜM ASANSÖR
 “ÜMİT İLE BİRLİKTE 
ÇARŞIMIZIN NEŞESİ 

KAYBOLDU”
Ümit deyince aklıma ilk 
gelen sabahları mahalleye 
en erken gelerek dükkanını 
açmasıydı. Hayatımda onu, 
ilk defa personelini davulla 
zurnayla montaj yapmaya 
şantiyelerinin başına yolla-
yan yönetici olarak tanıdım. 
Sabahları şantiyeye gidecek 
50-60 kişilik personel ilkin 

buraya gelirdi. Personelin 
işlerini dağıttıktan sonra 
eline bir karaoke mikrofonu 
alıp, o an ki konuya uygun 
sözlerde şarkılar uydurup, 
davul çalarak onları işle-
rinin başına gönderirdi. 
Ümit ile birlikte çarşımızın 
neşesi kayboldu. Ümit aynı 
zamanda çok da duygusal 
bir adamdı. Herkes onu, 
çok sert ve ketum bir adam 
olarak bilir. Ama aslında bir 
yandan da çok duygusal bir 
adamdı. Azıcık bir lafınızla 
onu kırabilirdiniz.

“BÜYÜK İŞLER 
YAPAR AMA ÇOK 
KÜÇÜK ŞEYLERLE 
MUTLU OLURDU”

İş disiplini çok yüksekti. Ne 
isteyeceğini ne alacağını 
çok iyi bilirdi. O yeter ki inat 
etsin, kimse onun aldığı fi-
yatlarla rekabet edemezdi. 
Tabi çok küçük yaşlarda bu 
işe girmiş olması, Osman 
Abi’nin yanında yetişmesi 
tüm bunlarda etkili oldu. 
Sektörün gidişatına en çok 
kızan insanlardan biriydi o. 
Genel işleyiş ile ilgili sıkın-
tılardan bahsederdi. Onun 
dışında kesinlikle kişisel 
serzenişlerde bulunmazdı. 
İşini seven, elindeki ile mut-
lu olan bir adamdı. Büyük 
işler yapar ama çok küçük 
şeylerle mutlu olurdu. 

GÖKHAN KOÇ
NAZAR ASANSÖR

“BAŞARI ONUN 
HAYATINDA 

KAÇINILMAZDI”

İşkolik tabirine uyan, işin-
de çok başarılı bir insandı. 
Onun bu başarısının ar-
dında disiplinli olması ve 
organizasyon konusundaki 
pratik zekası yatıyor. Sürekli 
iş düşünen bir adam olduğu 
için başarı onun hayatında 
kaçınılmazdı. Onun eksik-
liği her yerde hissediliyor. 
Sadece E Asansör açısın-
dan değil, İzmir sektörü 
açısından  Ümit Abinin ek-
sikliği büyük kayıp. Sabah 
kalkarsınız, işler üst üste 
gelir, stres vurmaya başlar, 
derken bir video gelir; Ümit 
Abi keyifli bir günaydın vi-
deosu çekmiştir, onu yollar. 
Davullu zurnalı videolarıyla 
keyfimizi yerine getirirdi. Bir 
an için tüm iş stresini, sıkın-
tıları bize unuttururdu. 

“TEK BAŞINA 
SAHTE FİRMALARLA 

SAVAŞIRDI”
Dosdoğru bir adamdı. 
İçindeki düşüncesini hiç 
saklamazdı. Hatta buraya 
şirketi ziyarete gelen kişi-

Ümit Turhan • Gökhan Koç
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lerden sevmediği biri varsa, 
asla içindeki düşüncesini 
saklayamaz doğrudan fikrini 
yüzüne karşı söylerdi. Pi-
yasada sahtekarlık yapmış, 
insanları kandırmış, kusurlu 
mal satmış biri varsa mutla-
ka arkadaşlarını uyarır, ted-
birli olmalarını isterdi. Bunu 
o kusurlu davranışı yapan 
adamın yüzüne karşı söy-
lemekten de çekinmezdi. 
Tek başına sahte firmalarla 
savaşırdı. Sektörün adını 
kötüleyen firmalardan uzak 
dururdu. Sektörde yüz akıy-
la anılmak isterdi. Firmasının 
başarısı ve prestijini koru-
mak, onun meslek hayatın-
daki öncelikli hedefiydi. 

HAKAN YORGANCI
EGE BIDIK ASANSÖR 
SATIŞ MÜDÜRÜ
“İŞ VE ARKADAŞLIĞI 

ASLA BİRBİRİNE 
KARIŞTIRMAZDI”

Ümit benim 96 yılında tanı-
dığım iyi bir arkadaşımdı. 
Onunla birlikte uzun süre bu 
sektörde hizmet verdik. Be-
nim neşe kaynağımdı. Hatta 
sektörün neşe kaynağıydı 
diyebiliriz. Biz  eğlenecek-
sek, güleceksek ya da der-
dimizi paylaşacaksak illa ki 
onunla birlikte yapardık. Biz 
onu kaybettiğimiz de en çok 
neşemizi kaybettik. Sektörün 
stresten sığındığı bir limandı. 
Ümit’in gidişi bizi çok kötü 
etkiledi. Bu sektörde vakit 
geçirmiş, çalışmış kim varsa 
bunu onaylar; çok samimi 
içten biriydi, içindekini tuta-

mazdı hemen paylaşırdı.

Onun için ailesinden sonra 
işi gelirdi. İşi için her şeyi 
göze alabilirdi. Programını 
çok iyi planlardı. Söz verdiği 
yerlere programında ve gü-
nünde teslimatlar yapardı. İş 
ve arkadaşlığı asla birbirine 
karıştırmazdı. İş konusunda 
hiç kimseye arkadaşlarına 
dahi taviz vermezdi. En 
doğru şekilde yapardı işini. 

SONER SEYHAN
E ASANSÖR 
BAŞMONTÖRÜ
Onunla beraber çalışmak 
çok güzeldi. Bazen abi kar-
deş gibiydik, bazen müdür, 
müdür yardımcısı gibiydik. 
Personel ile birlikte her gün 
mutlaka bir kere anıyoruz 
onu burada. Çok deli do-
luydu. Elbette maddi ma-
nevi her anlamda eksikliğini 
hissediyoruz. Sabahleyin 
buraya gelirdik, kahvaltımızı 
yapardık, saat 8 oldu mu, 
eline mikrofonunu alırdı; 
“hadi gidin artık” diye  avaz 
avaz bağırırdı. Ardından bir 
de eline davulunu alırdı, şar-
kılar söyleyerek işe yollardı. 
Bizde personele birlikte “de-

lirdi yine, biz kaçalım” der, 
güle oynaya yola çıkardık. 
Bazen de çok korkuturdu 
bizi. Çünkü kızdığı zaman 
yer yerinden oynardı. Bazen 
şirkete bir geliyorduk, depo-
nun kilidi kırılmış ya da bir 
yerde cam inmiş. “Tamam, 
yine biri Ümit Bey’i kızdır-
mış” diyorduk.

“İŞİNDE HATA PAYI 
ÇOK AZDIR”

Çalışmayı çok seviyordu. 
Elindeki malzemesini çok iyi 
bilirdi. Malzeme sorumlusu-
na; “aşağıda söyle bir regü-
latör varmış” diye sorardık, 
sorumlu “yok”, derdi. Ümit 
ise “var” diye ısrar ederdi. 
Sonra aşağıya iner bulur ge-
tirirdi. Depoda ne malzeme 
olduğunu herkesten daha iyi 
bilirdi. Kimse onunla o ko-
nuda iddialaşamazdı. Hata 
payı da gerçekten çok az-
dır. Hangi inşaata ne lazım, 
hangi malzeme, nereye, 
ne zaman gidecek hepsini 
tekrar tekrar kontrol ederdi. 
Bizim için çok zamansız ve 
acı bir kayıp oldu. Onu, öz-
lemle her daim anıyoruz. 
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’ın 
katılımı ile gerçekleşen tören 
Maçka Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi´nde yapıldı. 
İmza töreninde konuşan 
Millî Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, “Bugünü tarihe not 
düşelim, bu anlamda bir 
mesafe aldığımız için çok 
mutluyum, sevinçliyim. Ülke-
mizin genel olarak 2023 he-

defleri doğrultusunda, Milli 
Eğitim Bakanlığının 2023 
Eğitim Vizyonu doğrultusun-
da ortaya koyduğu mesleki 
eğitimdeki hedefler, aslında 
bugünkü çerçevede büyük 
bir amaca hizmet ediyor. 
Orta ve uzun vadede mesle-
ki eğitimin prestijinin arttığı, 
mesleki eğitime yönelik ta-
lebin yükseldiği bir döneme 
de gelmiş oluyoruz. Hedef-
lere layıkıyla ulaşabilmek 

için bakanlıkların, kamunun, 
üniversitelerimizin ve iş dün-
yasının desteği çok önemli.

 “ARA ELEMAN” DEĞİL “ARANAN 
ELEMAN” İFADESİ KULLANILACAK 

Bakan Ziya Selçuk, “ara 
eleman” sözünün yerine 
“aranan eleman” kavramının 
geleceğini söylerek mesleki 
eğitimin önemine vurgu yap-
tı. Selçuk; “Ortaya koydu-

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM  
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Mesleki ve teknik eğitimin geleceği için 25 Ocak 2019’da İstanbul’da tüm ilgili Kurum 
ve Kuruluşların katılımı ile gerçekleşecek bir projeye için bir araya gelindi.  Millî Eğitim 
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO (İstanbul Sanayi Odası) , İTO (İstanbul Ticaret 
Odası)  ve İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) arasında, mesleki ve teknik eğitimi sektörle 
birlikte tasarlayacak “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”  imza töreni gerçekleştirildi.  
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ğumuz bu iş birliği protoko-
lünün, aslında bir çekirdek 
protokol olmasını ve bütün 
Türkiye´ye, hatta uluslarara-
sı düzeyde bir modele kay-
naklık etmesini bekliyoruz. 
Çalışma aslında bizim genel 
olarak eğitim sistemimizin 
de nasıl koordine olması 
gerektiği konusundaki ihti-
yacını destekliyor. Projenin 
takibi konusunda hepimiz 
üstümüze düşeni yaparsak, 
mesleki ve teknik eğitimde 
´ara eleman´ ifadesinin kalk-
tığını göreceğiz. Biz artık 
´aranan eleman´ demek isti-
yoruz, ´ara eleman´ demek 
istemiyoruz. Bunu eğer bü-
tün arkadaşlar kullanırsa ve 
değerlendirirse, çocukları-
mızın mesleki ve teknik okul-
larımızı algılamasında bir 
dönüşüm ortaya çıkacaktır. 
Zaman içerisinde yüksek 
puan alan öğrencilerin bu 
okulları tercih etmesinin or-
taya koyacağı şaşkınlıkla bu 

konuyla ilgili zihniyetin de 
dönüştüğünü göreceğiz”, 
sözleri ile yeni bir mesleki 
eğitim anlayışı da ortaya 
koydu.

ÜRETİMİN KODLARI DEĞİŞİYOR 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ise konuş-
masında, önem verdikleri 
konuların başında, “sanayi-
de ihtiyaç duyulan nitelikli 
insan kaynağının belirlen-
mesi ve yetiştirilmesi” ol-
duğuna işaret etti.  Varank; 
“Küresel ekonomide dijital-
leşmenin öncülüğünde ciddi 
bir dönüşümün içindeyiz. 
Üretimin kodları değişiyor. 
Bu değişime ayak uydurma-
daki hızımız, işgücümüzün 
adapte olma kabiliyetiyle 
doğrudan ilişkili. Burada da 
mesleki eğitim başta olmak 
üzere eğitim politikalarının 
yönlendirici rolü ortaya çıkı-
yor” dedi. 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE ´ARA 

ELEMAN´ İFADESİNİN KALKTIĞINI 

GÖRECEĞİZ. BİZ ARTIK ´ARANAN 

ELEMAN´ DEMEK İSTİYORUZ, ´ARA 

ELEMAN´ DEMEK İSTEMİYORUZ. 
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İş gücünün sanayinin ihtiya-
cıyla örtüşmesi için meslek 
liseleri ve üniversite eğiti-
minin beraber ele alınması 
gerektiğine inandıklarını 
ifade eden Varank, üretim 
sürecinde mavi ve beyaz 
yakalılar birbirini ne ölçüde 
tamamlıyorsa, katma de-
ğer ve verimlilik artışlarının 
o denli yüksek olduğunu 
söyledi. Bakan Varank bu 
konuda Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın yaptığı çalış-
malar ile ilgili olarak da şu 
bilgileri verdi;  “Millî Eğitim 
Bakanlığıyla mesleki-teknik 
eğitimin niteliğini artırmak 
için ´300 OSB’ye 300 Teknik 
Kolej´ işbirliği protokolünü 
daha önce imzaladık. Proto-
kolle OSB’lerde özel mesleki 
ve teknik eğitim veren Ana-
dolu liselerinin açılmasını ve 
eğitim niteliğinin artırılmasını 
amaçlıyoruz. Bu kapsamda 
bilişim teknolojileri müfredatı, 
blok zincir, bulut bilişim, ya-
pay zeka, büyük veri, siber 
güvenlik ve mobil uygula-
malar gibi konularla zen-
ginleştirilerek güncellendi. 
Halihazırda OSB´ler içinde 
39 teknik kolejde eğitim faa-
liyeti yürütülüyor. OSB´lerde 
eğitim veren meslek yüksek 
okullarına devletimiz öğrenci 
başına eğitim destekleri veri-
yor. Bir diğer önemli adım da 
üniversitelerin mühendislik 
ve fen bilimleri son sınıfında 
olan öğrencilerin bir dönem-
lerinde sanayide işbaşı eği-
timi yapmaları imkanı. ´7+1´ 
adı verilen bu düzenlemeyle, 
yeni mezun mühendislerin 
zaman kaybı olmadan işe 

başlaması hedeflendi. Bu 
uygulamadan daha fazla 
sayıda üniversitemizin fay-
dalanmasını istiyoruz.”

Konuşmaların ardından Millî 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, İSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, İTO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şekib Avdagiç 
ve İTÜ Rektör Mehmet Kara-
ca, “Mesleki Eğitim İş Birliği 
Protokolü”nü imzalayarak 
hayata geçmesi için ilk adımı 
attı.

89 OKULDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Mesleki ve Teknik Eğitim İş 
Birliği Protokolü çerçevesin-
de; okulların atölye ve labo-
ratuvarlarının yeni teknolojile-
re dayalı olarak donatılması, 
alan öğrencilerine işletme-
lerde gerçek üretim ortam-
larında beceri eğitimi ve staj 
imkânları sağlanması, alan 
öğretmenlerine hizmet içi ve 
işbaşı eğitimlerinin verilmesi, 
çerçeve öğretim programla-
rının güncellenmesi, başarılı 
öğrencilerin ve projelerin 
desteklenmesi, mesleki İngi-
lizce ders içeriklerinin sanal 
gerçeklik uygulamalarına 
dair akademik olarak hazır-
lanması, başarılı öğrencilerin 
mesleki ve teknik eğitimi 
tercih etmelerini sağlanması 
gibi bazı temel maddelerin 
gerçekleştirileceği yapılan 
açıklamalar arasında yer 
aldı. Protokol kapsamındaki 
faaliyetler İstanbul´da mesle-
ki ve teknik eğitim veren 89 
okulda hayata geçirilecek.

VARANK: “BİR DİĞER ÖNEMLİ ADIM 

DA ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 

VE FEN BİLİMLERİ SON SINIFINDA 

OLAN ÖĞRENCİLERİN BİR 

DÖNEMLERİNDE SANAYİDE 

İŞBAŞI EĞİTİMİ YAPMALARI 

İMKANI. ´7+1´ ADI VERİLEN BU 

DÜZENLEMEYLE, YENİ MEZUN 

MÜHENDİSLERİN ZAMAN KAYBI 

OLMADAN İŞE BAŞLAMASI 

HEDEFLENDİ”.
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 � AKASDER  
Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği

 � ANASDER  
Anadolu Asansörcüler Derneği 

 � ADASİAD  
Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 � AYSKAD  
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği 

 � BURSAD  
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği

 � DENASDER  
Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 � DOKAS  
Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � ESASDER  
Eskişehir Asansörcüler Derneği

 � GAYSAD  
Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � GÜNAYSAD  
Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 � HATASDER  
Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � KIRASDER 
Kırıkkale Asansorcüler Dernegi

 � KAYSAD  
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MASDER 
Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MERSİN AS.DER.  
Mersin Asansör Sanayiciler Derneği

 � TASİAD  
Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği

ASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ

ASANSÖR
SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU
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1. GİRİŞ
Günümüzün otomatik asan-
sör kapıları, yakın geçmişte-
ki örnekleriyle kıyaslandığın-
da, aradaki en büyük farkın 
kapı elektroniğine ait unsur-
lar olduğu görülmektedir. 
Daha verimli çalışan kapı 
motorları, daha az enerji tü-
keten ve daha konforlu kapı 
hareketi sağlayan motor sü-
rücüleri, hatta daha kolay ve 
etkili bakım-onarım imkânı 
sunabilen arttırılmış gerçek-
lik donanımları ve benzeri 
çalışmalar son zamanların 
öne çıkan proje konuları ol-
muştur. Elektronik alandaki 
bu gelişmelerle, asansör 
kapılarının mühendisliğinde 
ciddi bir ilerleme kaydedildi-
ği ortadadır. Ancak mühen-
dislik beklentileri açısından 
değerlendirildiğinde elde 
edilen sonuçların yetersiz 

kaldığını düşünülebilir. 
Çünkü elektronik alandaki 
gelişmelere paralel olarak 
kapıların mekanik tarafında 
kayda değer bir değişim 
maalesef olmamıştır. Elekt-
ro-mekanik bir sistem olan 
asansör kapıları için meka-
nik ve elektronik disiplinlerin 
ortak bir ürünü olmayan her 
geliştirme çalışması da bu 
sebeple eksiktir ve mühen-
dis beklentileri açısından 
yetersizdir. Örneğin; kapının 
enerji verimliliğiyle ilgili yürü-
tülen çalışmalarda, kapıdaki 
mekanik sürtünmelerden 
kaynaklanan kayıplar düşü-
nülmemişse ve bu kayıpları 
azaltacak mekanik önlemler 
alınmamışsa, sadece elekt-
ronik alanda yapılan iyileş-
tirme çalışmaları eksik kal-
mıştır. Ya da benzer şekilde 
kat kapısı yaylarının motora 

ve sürücüye etkisi analiz 
edilmemişse doğru bir mü-
hendislik çalışması yapılma-
mış demektir. Buradan yola 
çıkarak, elektronik alandaki 
gelişmeleri desteklemek ve 
mühendislik yaklaşımıyla 
kayıplardan arındırılmış 
verimli bir kapı sistemi elde 
etmek adına asansör kapı-
larındaki mekanik kayıpların 
analiz edilmesi, tasarımcı 
mühendisler için bir gerekli-
lik olmuştur diyebiliriz.

2. UYGULAMA
Yukarıda bahsi geçen ih-
tiyaca kısmi de olsa bir 
cevap vermek ve bundan 
sonra yapılacak çalışmaların 
da önünü açmak amacıyla 
konsept olarak Merih Lineer 
Kapı Sistemi tasarlanmış 
ve mekanik kazanımlar açı-
sından bu konsept tasarım, 

Emre KÖROĞLU
MERİH ASANSÖR A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

Konsept Bir Tasarım ile  
Otomatik Kapı Sistemlerindeki 
Mekanik Kayıpların Azaltılması
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geleneksel kapı sistemleri 
ile karşılaştırılmıştır. Yapılan 
çalışmalar aşağıdaki üç 
başlık altında özetlenmiş ve 
yorumlanmıştır:

a. Mekanizma Etkisi

b. Eşik Etkisi

c. Kat Kapısı Yay Etkisi

Otomatik asansör kapısı sis-
temlerinin mekanik yapısını 
oluşturan kapı bileşenleri, 
yukarıdaki başlıklara göre 
kategorize edilmiş olarak 
geleneksel kapı sistemleri 
ve Merih Lineer Kapı sistemi 
için sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 
2’de gösterilmiştir.

a. Mekanizma Etkisi
Geleneksel kapı sistemlerin-
de, kapı panellerini taşıyan 
mekanizma elemanı, genel-
likle polimerden üretilen ma-
karalar ile bir profil üzerinde 
kılavuzlanır. Profile hem üst-
ten hem de alttan temas ha-
linde olan makaralar, bura-
daki mekanik kayba sebep 
olan unsur olarak düşünü-
lebilir. Profile üstten temas 
eden polimer makaraların 
yüzeyinde panel ağırlığına 
bağlı olarak çökme oluşur 
ve bu çökmenin etkisiyle 
de profil ile makara arasın-
da bir sürtünme meydana 
gelir. Profile alttan temas 
eden makaralar için durum 
biraz daha farklıdır. Çünkü 

burada sürtünme yaratan 
normal kuvvet, panel ağırlığı 
değil, kılavuzlanmayı sağla-
mak için uygulanan sıkma 
kuvvetidir. Bu kuvvet alttaki 
makaranın pozisyonu ile 
ayarlanmaktadır. Makaranın 
pozisyonuna bağlı olarak 
sıkma kuvveti arttıkça daha 
boşluksuz bir kılavuzlama 
elde edilirken oluşan sürtün-
me kuvveti ve dolayısıyla da 
mekanik kayıp artar.

Buradan çıkan sonuçla 
Şekil 1’deki geleneksel sis-
temde, ne kadar etkili bir 

kılavuzlama isteniyorsa o 
kadar mekanik kayıp göze 
alınmaktadır diyebiliriz. Bu 
durumu iyileştirmek adına 
polimer makaralar, Şekil 
2’de görüldüğü gibi Me-
rih Lineer kapı sisteminde 
lineer rulmanlar ile değiş-
tirilmiştir. Yapılan bu deği-
şiklik sonucu mekanik kayıp 
anlamında ne kadarlık bir 
iyileşme sağlandığı, Merih 
Test Atölyesinde elde edilen 
aşağıdaki sonuçlarda görül-
mektedir.

Test atölyesinde biri polimer 

Şekil 1- Geleneksel Kapı Sistemi 

Şekil 2 Merih Lineer Kapı Sistemi 

a. Mekanizma Etkisi

Geleneksel kapı sistemlerinde, kapı panellerini taşıyan mekanizma elemanı, genellikle 
polimerden üretilen makaralar ile bir profil üzerinde kılavuzlanır. Profile hem üstten hem de 
alttan temas halinde olan makaralar, buradaki mekanik kayba sebep olan unsur olarak 
düşünülebilir. Profile üstten temas eden polimer makaraların yüzeyinde panel ağırlığına bağlı 
olarak çökme oluşur ve bu çökmenin etkisiyle de profil ile makara arasında bir sürtünme 
meydana gelir. Profile alttan temas eden makaralar için durum biraz daha farklıdır. Çünkü 
burada sürtünme yaratan normal kuvvet, panel ağırlığı değil, kılavuzlanmayı sağlamak için 
uygulanan sıkma kuvvetidir. Bu kuvvet alttaki makaranın pozisyonu ile ayarlanmaktadır. 
Makaranın pozisyonuna bağlı olarak sıkma kuvveti arttıkça daha boşluksuz bir kılavuzlama 
elde edilirken oluşan sürtünme kuvveti ve dolayısıyla da mekanik kayıp artar. 

Buradan çıkan sonuçla Şekil 1’deki geleneksel sistemde, ne kadar etkili bir kılavuzlama 
isteniyorsa o kadar mekanik kayıp göze alınmaktadır diyebiliriz. Bu durumu iyileştirmek adına 
polimer makaralar, Şekil 2’de görüldüğü gibi Merih Lineer kapı sisteminde lineer rulmanlar ile 
değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik sonucu mekanik kayıp anlamında ne kadarlık bir 
iyileşme sağlandığı, Merih Test Atölyesinde elde edilen aşağıdaki sonuçlarda görülmektedir. 

PANEL TAŞIYICI

KAYIŞ

KAYAR PABUÇ

MOTOR

YAY

EŞİK

PANEL

MAKARA

EŞİK

LİNEER RULMAN

KAYIŞ

PANEL

KARŞI AĞIRLIK

DÖNER PABUÇ

PANEL
TAŞIYICI

MOTOR

Şekil 1- Geleneksel Kapı Sistemi 

Şekil 2 Merih Lineer Kapı Sistemi 

a. Mekanizma Etkisi

Geleneksel kapı sistemlerinde, kapı panellerini taşıyan mekanizma elemanı, genellikle 
polimerden üretilen makaralar ile bir profil üzerinde kılavuzlanır. Profile hem üstten hem de 
alttan temas halinde olan makaralar, buradaki mekanik kayba sebep olan unsur olarak 
düşünülebilir. Profile üstten temas eden polimer makaraların yüzeyinde panel ağırlığına bağlı 
olarak çökme oluşur ve bu çökmenin etkisiyle de profil ile makara arasında bir sürtünme 
meydana gelir. Profile alttan temas eden makaralar için durum biraz daha farklıdır. Çünkü 
burada sürtünme yaratan normal kuvvet, panel ağırlığı değil, kılavuzlanmayı sağlamak için 
uygulanan sıkma kuvvetidir. Bu kuvvet alttaki makaranın pozisyonu ile ayarlanmaktadır. 
Makaranın pozisyonuna bağlı olarak sıkma kuvveti arttıkça daha boşluksuz bir kılavuzlama 
elde edilirken oluşan sürtünme kuvveti ve dolayısıyla da mekanik kayıp artar. 

Buradan çıkan sonuçla Şekil 1’deki geleneksel sistemde, ne kadar etkili bir kılavuzlama 
isteniyorsa o kadar mekanik kayıp göze alınmaktadır diyebiliriz. Bu durumu iyileştirmek adına 
polimer makaralar, Şekil 2’de görüldüğü gibi Merih Lineer kapı sisteminde lineer rulmanlar ile 
değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik sonucu mekanik kayıp anlamında ne kadarlık bir 
iyileşme sağlandığı, Merih Test Atölyesinde elde edilen aşağıdaki sonuçlarda görülmektedir. 

PANEL TAŞIYICI

KAYIŞ

KAYAR PABUÇ

MOTOR

YAY

EŞİK

PANEL

MAKARA

EŞİK

LİNEER RULMAN

KAYIŞ

PANEL

KARŞI AĞIRLIK

DÖNER PABUÇ

PANEL
TAŞIYICI

MOTOR

Şekil 1- Geleneksel Kapı Sistemi

Şekil 2- Merih Lineer Kapı Sistemi

Şekil 3 (a) Polimer makaralı düzenek, (b) Lineer rulmanlı düzenek

Test atölyesinde biri polimer makaralı diğeri de lineer rulmanlı olmak üzere Şekil 3’de görünen 
iki düzenek oluşturulmuştur.  Bu düzenekler Merih kapı kartı ve motoru ile sürülürken bir test 
yazılımı yardımıyla anlık olarak motorun ürettiği mekanik güç ve panel hızı ölçülmüştür. Elde 
edilen ölçüm sonuçları Şekil 4 ve 5’de grafik olarak görülmektedir. 

Şekil 4 Polimer makaralı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri  

Şekil 5 Lineer rulmanlı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri 

Her iki testte ortam koşulları, motor sürüş parametreleri ve toplam hareketli kütleler aynı, fakat 
elde edilen sonuçlar farklıdır. Bu farkın daha net görülebilmesi için, matematiksel metotlar
kullanılarak ölçüm sonuçları ile kesişen polinomlar tanımlanmış ve grafikler tekrar 
çizdirilmiştir.

(a)
KAYIŞKAYIŞ

PANEL
TAŞIYICI

(b)

MAKARA PANEL TAŞIYICI LİNEER 
RULMAN

MOTORMOTOR

Şekil 3 (a) Polimer makaralı düzenek, (b) Lineer rulmanlı düzenek
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makaralı diğeri de lineer 
rulmanlı olmak üzere Şekil 
3’de görünen iki düzenek 
oluşturulmuştur. Bu düze-
nekler Merih kapı kartı ve 
motoru ile sürülürken bir test 
yazılımı yardımıyla anlık ola-
rak motorun ürettiği mekanik 
güç ve panel hızı ölçülmüş-

tür. Elde edilen ölçüm so-
nuçları Şekil 4 ve 5’de grafik 
olarak görülmektedir.

Her iki testte ortam koşulları, 
motor sürüş parametreleri 
ve toplam hareketli kütle-
ler aynı, fakat elde edilen 
sonuçlar farklıdır. Bu farkın 
daha net görülebilmesi için, 

matematiksel metotlar kul-
lanılarak ölçüm sonuçları ile 
kesişen polinomlar tanım-
lanmış ve grafikler tekrar 
çizdirilmiştir.

Şekil 6’da görüldüğü gibi 
maksimum hız bölgesinde 
ölçülen motor gücü değer-
lerinin ortalaması, polimer 

Şekil 3 (a) Polimer makaralı düzenek, (b) Lineer rulmanlı düzenek

Test atölyesinde biri polimer makaralı diğeri de lineer rulmanlı olmak üzere Şekil 3’de görünen 
iki düzenek oluşturulmuştur.  Bu düzenekler Merih kapı kartı ve motoru ile sürülürken bir test 
yazılımı yardımıyla anlık olarak motorun ürettiği mekanik güç ve panel hızı ölçülmüştür. Elde 
edilen ölçüm sonuçları Şekil 4 ve 5’de grafik olarak görülmektedir. 

Şekil 4 Polimer makaralı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri  

Şekil 5 Lineer rulmanlı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri 

Her iki testte ortam koşulları, motor sürüş parametreleri ve toplam hareketli kütleler aynı, fakat 
elde edilen sonuçlar farklıdır. Bu farkın daha net görülebilmesi için, matematiksel metotlar
kullanılarak ölçüm sonuçları ile kesişen polinomlar tanımlanmış ve grafikler tekrar 
çizdirilmiştir.
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Şekil 3 (a) Polimer makaralı düzenek, (b) Lineer rulmanlı düzenek

Test atölyesinde biri polimer makaralı diğeri de lineer rulmanlı olmak üzere Şekil 3’de görünen 
iki düzenek oluşturulmuştur.  Bu düzenekler Merih kapı kartı ve motoru ile sürülürken bir test 
yazılımı yardımıyla anlık olarak motorun ürettiği mekanik güç ve panel hızı ölçülmüştür. Elde 
edilen ölçüm sonuçları Şekil 4 ve 5’de grafik olarak görülmektedir. 

Şekil 4 Polimer makaralı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri  

Şekil 5 Lineer rulmanlı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri 

Her iki testte ortam koşulları, motor sürüş parametreleri ve toplam hareketli kütleler aynı, fakat 
elde edilen sonuçlar farklıdır. Bu farkın daha net görülebilmesi için, matematiksel metotlar
kullanılarak ölçüm sonuçları ile kesişen polinomlar tanımlanmış ve grafikler tekrar 
çizdirilmiştir.

(a)
KAYIŞKAYIŞ

PANEL
TAŞIYICI

(b)

MAKARA PANEL TAŞIYICI LİNEER 
RULMAN

MOTORMOTOR

Şekil 4 Polimer makaralı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri

Şekil 5 Lineer rulmanlı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri

Şekil 6 Polinom Grafikleri  (a) Polimer makaralı test için , (b) Lineer rulmanlı test için 

Şekil 6’da görüldüğü gibi maksimum hız bölgesinde ölçülen motor gücü değerlerinin 
ortalaması, polimer makaralı test ve lineer rulmanlı test düzenekleri için sırasıyla 8,9 W ve 5,5 
W olarak hesaplanmaktadır. Ölçülen motor gücü değerleri arasındaki bu fark, her iki sistemin
mekanik kayıpları arasındaki fark olarak yorumlanabilir. Bu durumda polimer makaraların
lineer rulmanlar ile değiştirilmesi, test sonuçlarına göre mekanik kayıplarda %38’lik bir 
iyileştirme sağlıyor diyebiliriz. 

b. Eşik Etkisi

Kapı panellerinin eşik içinde kılavuzlanması için Şekil 1’de görüldüğü gibi yaygın olarak 
kauçuk ya da polimerden imal edilmiş pabuçlar kullanılmaktadır. Bu pabuçlar, eşik kanalı
içerisinde ve kanal boyunca kayarak hareket ederler. Bu kayma hareketinin bir sonucu olarak 
da kanalın yan yüzeyleri ile pabuçlar arasında bir sürtünme meydana gelir. Burada oluşan 
sürtünme de eşik üzerindeki mekanik kayıp olarak düşünülebilir. Bu noktadaki kayıpların 
azaltılması amacı ile kayar pabuçlar, Şekil 2’de görüldüğü gibi döner pabuçlar ile 
değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucu oluşan farkı ölçmek için Şekil 7’de görünen düzenekler 
oluşturulmuştur.

Şekil 7 (a) Kayar pabuçlu test düzeneği, (b) Döner pabuçlu test düzeneği 

Her iki düzenekte de aynı kart, aynı motor ve aynı paneller kullanılmıştır. Düzenekler 
arasındaki tek fark birinde kayar pabuç, diğerinde ise döner pabuç olmasıdır.  Dolayısıyla ölçüm 
sonucu elde edilen sonuçlar sadece bu değişikliğe bağlı olan farkı göstermektedir. 
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EŞİK

KAYIŞ

PANEL
TAŞIYICI

PANEL

EŞİK
DÖNER PABUÇ

PANEL

MOTOR

KAYAR PABUÇ

(b)

MAKARA

KAYIŞ MOTOR

PANEL TAŞIYICI

(a)

Şekil 6 Polinom Grafikleri (a) Polimer makaralı test için , (b) Lineer rulmanlı test için
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makaralı test ve lineer rul-
manlı test düzenekleri için 
sırasıyla 8,9 W ve 5,5 W 
olarak hesaplanmaktadır. 
Ölçülen motor gücü değer-
leri arasındaki bu fark, her 
iki sistemin mekanik kayıp-
ları arasındaki fark olarak 
yorumlanabilir. Bu durumda 
polimer makaraların lineer 
rulmanlar ile değiştirilmesi, 
test sonuçlarına göre me-
kanik kayıplarda %38’lik bir 
iyileştirme sağlıyor diyebi-
liriz.

b. Eşik Etkisi
Kapı panellerinin eşik 
içinde kılavuzlanması için 
Şekil 1’de görüldüğü gibi 
yaygın olarak kauçuk ya 
da polimerden imal edilmiş 
pabuçlar kullanılmaktadır. 
Bu pabuçlar, eşik kanalı 
içerisinde ve kanal boyunca 

kayarak hareket ederler. 
Bu kayma hareketinin bir 
sonucu olarak da kanalın 
yan yüzeyleri ile pabuçlar 
arasında bir sürtünme mey-
dana gelir. Burada oluşan 
sürtünme de eşik üzerin-
deki mekanik kayıp olarak 
düşünülebilir. Bu noktadaki 
kayıpların azaltılması amacı 
ile kayar pabuçlar, Şekil 
2’de görüldüğü gibi döner 
pabuçlar ile değiştirilmiştir. 
Bu değişiklik sonucu oluşan 
farkı ölçmek için Şekil 7’de 
görünen düzenekler oluştu-
rulmuştur.

Her iki düzenekte de aynı 
kart, aynı motor ve aynı 
paneller kullanılmıştır. Dü-
zenekler arasındaki tek 
fark birinde kayar pabuç, 
diğerinde ise döner pabuç 
olmasıdır. Dolayısıyla ölçüm 

sonucu elde edilen sonuçlar 
sadece bu değişikliğe bağlı 
olan farkı göstermektedir.

Şekil 8 ve 9’da sonuçları 
görülen ölçümler, daha 
önce mekanizma etkisi 
analiz edilirken kullanılan 
metot ile yapılmıştır. Burada 
da sonuçların daha anlaşılır 
olması adına polinom gra-
fikleri kullanılmıştır. Polinom 
grafiklerinin karşılaştırılması 
Şekil 10’da görülebilir.

Maksimum hız bölgesinde 
ölçülen motor gücü değer-
lerinin ortalaması, kayar 
pabuçlu ve döner pabuçlu 
test düzenekleri için sırasıy-
la 14,2 W ve 13,6 W olarak 
hesaplanmıştır. Aradaki 
farka göre döner pabuç kul-
lanımının mekanik kayıp an-
lamında %4’lük bir iyileşme 
sağlayacağı söylenebilir.

Şekil 6 Polinom Grafikleri  (a) Polimer makaralı test için , (b) Lineer rulmanlı test için 

Şekil 6’da görüldüğü gibi maksimum hız bölgesinde ölçülen motor gücü değerlerinin 
ortalaması, polimer makaralı test ve lineer rulmanlı test düzenekleri için sırasıyla 8,9 W ve 5,5 
W olarak hesaplanmaktadır. Ölçülen motor gücü değerleri arasındaki bu fark, her iki sistemin
mekanik kayıpları arasındaki fark olarak yorumlanabilir. Bu durumda polimer makaraların
lineer rulmanlar ile değiştirilmesi, test sonuçlarına göre mekanik kayıplarda %38’lik bir 
iyileştirme sağlıyor diyebiliriz. 

b. Eşik Etkisi

Kapı panellerinin eşik içinde kılavuzlanması için Şekil 1’de görüldüğü gibi yaygın olarak 
kauçuk ya da polimerden imal edilmiş pabuçlar kullanılmaktadır. Bu pabuçlar, eşik kanalı
içerisinde ve kanal boyunca kayarak hareket ederler. Bu kayma hareketinin bir sonucu olarak 
da kanalın yan yüzeyleri ile pabuçlar arasında bir sürtünme meydana gelir. Burada oluşan 
sürtünme de eşik üzerindeki mekanik kayıp olarak düşünülebilir. Bu noktadaki kayıpların 
azaltılması amacı ile kayar pabuçlar, Şekil 2’de görüldüğü gibi döner pabuçlar ile 
değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucu oluşan farkı ölçmek için Şekil 7’de görünen düzenekler 
oluşturulmuştur.

Şekil 7 (a) Kayar pabuçlu test düzeneği, (b) Döner pabuçlu test düzeneği 

Her iki düzenekte de aynı kart, aynı motor ve aynı paneller kullanılmıştır. Düzenekler 
arasındaki tek fark birinde kayar pabuç, diğerinde ise döner pabuç olmasıdır.  Dolayısıyla ölçüm 
sonucu elde edilen sonuçlar sadece bu değişikliğe bağlı olan farkı göstermektedir. 

MAKARA

EŞİK

KAYIŞ

PANEL
TAŞIYICI

PANEL

EŞİK
DÖNER PABUÇ

PANEL

MOTOR

KAYAR PABUÇ

(b)

MAKARA

KAYIŞ MOTOR

PANEL TAŞIYICI

(a)

Şekil 7 (a) Kayar pabuçlu test düzeneği, (b) Döner pabuçlu test düzeneği

Şekil 8 Kayar pabuçlu düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri 

Şekil 9 Döner pabuçlu düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri 

Şekil 8 ve 9’da sonuçları görülen ölçümler, daha önce mekanizma etkisi analiz edilirken 
kullanılan metot ile yapılmıştır. Burada da sonuçların daha anlaşılır olması adına polinom
grafikleri kullanılmıştır.  Polinom grafiklerinin karşılaştırılması Şekil 10’da görülebilir. 

Şekil 10 Polinom Grafikleri (a) Kayar pabuçlu test için (b) Döner pabuçlu test için 

Şekil 8 Kayar pabuçlu düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri
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c. Kat Kapısı Yay Etkisi
Şekil 1’deki gibi geleneksel 
sistemde kullanılan kat ka-
pısı yayları, mekanik kayıp 
anlamında incelendiğinde 
olumsuz etkisinin oldukça 
fazla olacağını tahmin etmek 
zor değildir. Bu etki kendisi-
ni, kapının hem açma hem 
de kapama yönünde göste-
rir. Kapının açma yönündeki 
hareketi boyunca yaydaki 

gerilme kuvveti sürekli artar 
ve motor, sürekli artan bu 
direnci yenmeye çalışır. 
Kapı kapanma yönünde ha-
reket etmeye başladığında 
ise gergin durumdaki yay, 
kapıyı gereğinden fazla 
hızlandırmaya çalışır. Bu 
olumsuz etkiyle başa çık-
mak yine motora düşer ve 
ivmelenmeyi dengelemek 
için motor frenleme yapar. 

Hem açma hem de kapama 
yönündeki bu olumsuz etki-
leri azaltmak için kat kapısı 
yayları, sabit bir karşı ağırlık 
ile yer değiştirilebilir. Bu 
değişikliğin yaratacağı farkı 
görmek üzere Şekil 11’deki 
test düzenekleri hazırlan-
mıştır.

Test düzeneklerinin her iki-
sinde de yay ve karşı ağırlık 

Şekil 8 Kayar pabuçlu düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri 

Şekil 9 Döner pabuçlu düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri 

Şekil 8 ve 9’da sonuçları görülen ölçümler, daha önce mekanizma etkisi analiz edilirken 
kullanılan metot ile yapılmıştır. Burada da sonuçların daha anlaşılır olması adına polinom
grafikleri kullanılmıştır.  Polinom grafiklerinin karşılaştırılması Şekil 10’da görülebilir. 

Şekil 10 Polinom Grafikleri (a) Kayar pabuçlu test için (b) Döner pabuçlu test için 

Şekil 8 Kayar pabuçlu düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri 

Şekil 9 Döner pabuçlu düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri 

Şekil 8 ve 9’da sonuçları görülen ölçümler, daha önce mekanizma etkisi analiz edilirken 
kullanılan metot ile yapılmıştır. Burada da sonuçların daha anlaşılır olması adına polinom
grafikleri kullanılmıştır.  Polinom grafiklerinin karşılaştırılması Şekil 10’da görülebilir. 

Şekil 10 Polinom Grafikleri (a) Kayar pabuçlu test için (b) Döner pabuçlu test için 

Şekil 9 Döner pabuçlu düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri

Şekil 10 Polinom Grafikleri (a) Kayar pabuçlu test için (b) Döner pabuçlu test için

Maksimum hız bölgesinde ölçülen motor gücü değerlerinin ortalaması, kayar pabuçlu ve döner 
pabuçlu test düzenekleri için sırasıyla 14,2 W ve 13,6 W olarak hesaplanmıştır. Aradaki farka
göre döner pabuç kullanımının mekanik kayıp anlamında %4’lük bir iyileşme sağlayacağı
söylenebilir. 

c. Kat Kapısı Yay Etkisi

Şekil 1’deki gibi geleneksel sistemde kullanılan kat kapısı yayları, mekanik kayıp anlamında 
incelendiğinde olumsuz etkisinin oldukça fazla olacağını tahmin etmek zor değildir. Bu etki
kendisini, kapının hem açma hem de kapama yönünde gösterir. Kapının açma yönündeki
hareketi boyunca yaydaki gerilme kuvveti sürekli artar ve motor, sürekli artan bu direnci 
yenmeye çalışır. Kapı kapanma yönünde hareket etmeye başladığında ise gergin durumdaki 
yay, kapıyı gereğinden fazla hızlandırmaya çalışır. Bu olumsuz etkiyle başa çıkmak yine 
motora düşer ve ivmelenmeyi dengelemek için motor frenleme yapar. Hem açma hem de 
kapama yönündeki bu olumsuz etkileri azaltmak için kat kapısı yayları, sabit bir karşı ağırlık 
ile yer değiştirilebilir.  Bu değişikliğin yaratacağı farkı görmek üzere Şekil 11’deki test 
düzenekleri hazırlanmıştır. 

Şekil 11 (a) Yaylı test düzeneği, (b) Karşı ağırlıklı test düzeneği 

Test düzeneklerinin her ikisinde de yay ve karşı ağırlık dışında kullanılan diğer tüm bileşenler
aynıdır. Aynı çalışma koşullarında yapılan ölçümlerin sonuçları Şekil 12 ve 13’de görüldüğü 
gibidir. 

Şekil 12 Yaylı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri  
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Şekil 11 (a) Yaylı test düzeneği, (b) Karşı ağırlıklı test düzeneği
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dışında kullanılan diğer tüm 
bileşenler aynıdır. Aynı ça-
lışma koşullarında yapılan 
ölçümlerin sonuçları Şekil 
12 ve 13’de görüldüğü gi-
bidir.

Elde edilen ölçüm sonuçla-
rının Şekil 14’deki polinom 
grafikleri, yay ve karşı ağırlık 
arasındaki farkı net olarak 
göstermektedir. Maksimum 
hız bölgesindeki ortalama 

güç değeri yay için 21,8 W, 
karşı ağırlık için ise 17,7 W 
olarak hesaplanmıştır. Bu 
farka bakılarak, yay yerine 
karşı ağırlık kullanımının 
%24 oranında mekanik 

Şekil 13 Karşı ağırlıklı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri 

Elde edilen ölçüm sonuçlarının Şekil 14’deki polinom grafikleri, yay ve karşı ağırlık arasındaki 
farkı net olarak göstermektedir. Maksimum hız bölgesindeki ortalama güç değeri yay için 21,8 
W, karşı ağırlık için ise 17,7 W olarak hesaplanmıştır. Bu farka bakılarak, yay yerine karşı 
ağırlık kullanımının %24 oranında mekanik kayıpları azaltacağı söylenebilir. 

Şekil 14 Polinom Grafikleri (a) Yaylı test için (b) Karşı ağırlıklı test için 

Merih Lineer Kapı sisteminde kullanılan geleneksel sistemden farklı her bir bileşenin mekanik 
kayıpları azaltma oranı Tablo 1’de özetlenmiştir. 

ESKİ BİLEŞEN YENİ BİLEŞEN MEKANİK KAYIP
AZALMA ORANI

Polimer makara Lineer Rulman %38

Kayar pabuç Döner pabuç %4

Yay Karşı ağırlık %24
Tablo 1 Her bir bileşen için mekanik kayıp azaltma oranları 

Şekil 13 Karşı ağırlıklı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri 

Elde edilen ölçüm sonuçlarının Şekil 14’deki polinom grafikleri, yay ve karşı ağırlık arasındaki 
farkı net olarak göstermektedir. Maksimum hız bölgesindeki ortalama güç değeri yay için 21,8 
W, karşı ağırlık için ise 17,7 W olarak hesaplanmıştır. Bu farka bakılarak, yay yerine karşı 
ağırlık kullanımının %24 oranında mekanik kayıpları azaltacağı söylenebilir. 

Şekil 14 Polinom Grafikleri (a) Yaylı test için (b) Karşı ağırlıklı test için 

Merih Lineer Kapı sisteminde kullanılan geleneksel sistemden farklı her bir bileşenin mekanik 
kayıpları azaltma oranı Tablo 1’de özetlenmiştir. 

ESKİ BİLEŞEN YENİ BİLEŞEN MEKANİK KAYIP
AZALMA ORANI

Polimer makara Lineer Rulman %38

Kayar pabuç Döner pabuç %4

Yay Karşı ağırlık %24
Tablo 1 Her bir bileşen için mekanik kayıp azaltma oranları 

Maksimum hız bölgesinde ölçülen motor gücü değerlerinin ortalaması, kayar pabuçlu ve döner 
pabuçlu test düzenekleri için sırasıyla 14,2 W ve 13,6 W olarak hesaplanmıştır. Aradaki farka
göre döner pabuç kullanımının mekanik kayıp anlamında %4’lük bir iyileşme sağlayacağı
söylenebilir. 

c. Kat Kapısı Yay Etkisi

Şekil 1’deki gibi geleneksel sistemde kullanılan kat kapısı yayları, mekanik kayıp anlamında 
incelendiğinde olumsuz etkisinin oldukça fazla olacağını tahmin etmek zor değildir. Bu etki
kendisini, kapının hem açma hem de kapama yönünde gösterir. Kapının açma yönündeki
hareketi boyunca yaydaki gerilme kuvveti sürekli artar ve motor, sürekli artan bu direnci 
yenmeye çalışır. Kapı kapanma yönünde hareket etmeye başladığında ise gergin durumdaki 
yay, kapıyı gereğinden fazla hızlandırmaya çalışır. Bu olumsuz etkiyle başa çıkmak yine 
motora düşer ve ivmelenmeyi dengelemek için motor frenleme yapar. Hem açma hem de 
kapama yönündeki bu olumsuz etkileri azaltmak için kat kapısı yayları, sabit bir karşı ağırlık 
ile yer değiştirilebilir.  Bu değişikliğin yaratacağı farkı görmek üzere Şekil 11’deki test 
düzenekleri hazırlanmıştır. 

Şekil 11 (a) Yaylı test düzeneği, (b) Karşı ağırlıklı test düzeneği 

Test düzeneklerinin her ikisinde de yay ve karşı ağırlık dışında kullanılan diğer tüm bileşenler
aynıdır. Aynı çalışma koşullarında yapılan ölçümlerin sonuçları Şekil 12 ve 13’de görüldüğü 
gibidir. 

Şekil 12 Yaylı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri  
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Şekil 12 Yaylı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri

Şekil 13 Karşı ağırlıklı düzenekte ölçülen hız ve mekanik güç değerleri

Şekil 14 Polinom Grafikleri (a) Yaylı test için (b) Karşı ağırlıklı test için
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kayıpları azaltacağı söyle-
nebilir.

Merih Lineer Kapı sistemin-
de kullanılan geleneksel 
sistemden farklı her bir 
bileşenin mekanik kayıpları 
azaltma oranı Tablo 1’de 
özetlenmiştir.

3. DOĞRULAMA
Elde edilen bu değerleri 
doğrulamak için tüm bile-

şenlerin bir arada olduğu 
Şekil 15’de görülen tümleşik 
test düzenekleri hazırlan-
mıştır. Hazırlanan düze-
neklerin birinde geleneksel 
kapı sisteminin bileşenleri 
olan polimer makara, kayar 
pabuç ve yay; diğerinde ise 
Merih Lineer Kapı Sistemi-
nin bileşenleri olan lineer 
rulman, döner pabuç ve 
karşı ağırlık kullanılmıştır.

Sonuçların karşılaştırılması 
için daha önce kullanılan 
benzer metotla Şekil 18’deki 
polinom grafikleri elde 
edilmiştir. Elde edilen so-
nuçlara göre maksimum hız 
bölgesindeki ortalama güç 
değerleri geleneksel kapı 
sistemi ve Merih Lineer Kapı 
sistemi için sırasıyla 48,6 W 
ve 22,4 W olarak hesaplan-
mıştır. Aradaki farka göre 

ESKİ BİLEŞEN YENİ BİLEŞEN MEKANİK KAYIP  
AZALMA ORANI

Polimer makara Lineer Rulman %38

Kayar pabuç Döner pabuç %4

Yay Karşı ağırlık %24

Tablo 1 Her bir bileşen için mekanik kayıp azaltma oranları

3- DOĞRULAMA

Elde edilen bu değerleri doğrulamak için tüm bileşenlerin bir arada olduğu Şekil 15’de görülen
tümleşik test düzenekleri hazırlanmıştır. Hazırlanan düzeneklerin birinde geleneksel kapı 
sisteminin bileşenleri olan polimer makara, kayar pabuç ve yay; diğerinde ise Merih Lineer 
Kapı Sisteminin bileşenleri olan lineer rulman, döner pabuç ve karşı ağırlık kullanılmıştır. 

Şekil 15 (a) Geleneksel kapı test düzeneği, (b) Merih Lineer Kapı test düzeneği 

Şekil 16 Geleneksel kapı düzeneğinde ölçülen hız ve mekanik güç değerleri  

Şekil 17 Merih Lineer Kapı düzeneğinde ölçülen hız ve mekanik güç değerleri  

PANEL

PANEL
TAŞIYICI

(b)

PANEL

KARŞI AĞIRLIK

KAYIŞ

PANEL TAŞIYICI

MOTOR

LİNEER
RULMAN

MOTOR

DÖNER PABUÇKAYAR PABUÇ
EŞİK

KAYIŞ(a)

YAY

EŞİK

MAKARA

Şekil 15 (a) Geleneksel kapı test düzeneği, (b) Merih Lineer Kapı test düzeneği

3- DOĞRULAMA

Elde edilen bu değerleri doğrulamak için tüm bileşenlerin bir arada olduğu Şekil 15’de görülen
tümleşik test düzenekleri hazırlanmıştır. Hazırlanan düzeneklerin birinde geleneksel kapı 
sisteminin bileşenleri olan polimer makara, kayar pabuç ve yay; diğerinde ise Merih Lineer 
Kapı Sisteminin bileşenleri olan lineer rulman, döner pabuç ve karşı ağırlık kullanılmıştır. 

Şekil 15 (a) Geleneksel kapı test düzeneği, (b) Merih Lineer Kapı test düzeneği 

Şekil 16 Geleneksel kapı düzeneğinde ölçülen hız ve mekanik güç değerleri  

Şekil 17 Merih Lineer Kapı düzeneğinde ölçülen hız ve mekanik güç değerleri  

PANEL

PANEL
TAŞIYICI

(b)

PANEL

KARŞI AĞIRLIK

KAYIŞ

PANEL TAŞIYICI

MOTOR

LİNEER
RULMAN

MOTOR

DÖNER PABUÇKAYAR PABUÇ
EŞİK

KAYIŞ(a)

YAY

EŞİK

MAKARA

Şekil 16 Geleneksel kapı düzeneğinde ölçülen hız ve mekanik güç değerleri

82 [ HABER ASANSÖRÜ ] Ocak • Şubat 2019



Merih Lineer Kapıda meka-
nik kayıpların %54 oranında 
azaltıldığı sonucuna varıl-
maktadır.

SONUÇ
Sonuç olarak her bir bileşen 
için yapılan test sonuçları ile 
tümleşik kapı sistemlerinden 
elde edilen test sonuçlarının 
birbirini doğruladığı görül-
mektedir. Örneğin; gelenek-
sel kapı sisteminde kapıyı 
sürmek için ihtiyaç duyulan 
mekanik gücün 100 W oldu-

ğunu düşünelim. Bu sistem-
deki polimer makara, lineer 
rulman ile değiştirildiğinde 
test sonuçlarına göre %38 
oranında mekanik kayıplar 
azalacak ve artık ihtiyaç 
duyacağımız güç 62 W ola-
caktır. Bunun üzerine kayar 
pabuçlar, döner pabuçlarla 
değiştirilirse %4 oranında 
bir azalma daha olacak ve 
ihtiyacımız olan güç 59,52 
W’a düşecektir. Yay yerine 
karşı ağırlık kullanarak %24 
oranındaki son bir azalmay-

la da ihtiyacımız olan gücü 
45,23 W’a kadar düşüre-
bileceğiz. Bu hesaba göre 
başlangıçta 100W olan güç 
ihtiyacı, 45 W’a düşecek 
yani %55 azalmış olacaktır. 
Yapılan tümleşik testte de 
elde edilen sonucun %54 
olduğunu hatırlarsak, bu 
durumda Merih Lineer Kapı 
sisteminin, geleneksel kapı 
sistemine göre mekanik ka-
yıplar açısından %54 daha 
verimli olduğunu rahatlıkla 
ifade edebiliriz.

3- DOĞRULAMA

Elde edilen bu değerleri doğrulamak için tüm bileşenlerin bir arada olduğu Şekil 15’de görülen
tümleşik test düzenekleri hazırlanmıştır. Hazırlanan düzeneklerin birinde geleneksel kapı 
sisteminin bileşenleri olan polimer makara, kayar pabuç ve yay; diğerinde ise Merih Lineer 
Kapı Sisteminin bileşenleri olan lineer rulman, döner pabuç ve karşı ağırlık kullanılmıştır. 

Şekil 15 (a) Geleneksel kapı test düzeneği, (b) Merih Lineer Kapı test düzeneği 

Şekil 16 Geleneksel kapı düzeneğinde ölçülen hız ve mekanik güç değerleri  

Şekil 17 Merih Lineer Kapı düzeneğinde ölçülen hız ve mekanik güç değerleri  

PANEL

PANEL
TAŞIYICI

(b)

PANEL

KARŞI AĞIRLIK

KAYIŞ

PANEL TAŞIYICI

MOTOR

LİNEER
RULMAN

MOTOR

DÖNER PABUÇKAYAR PABUÇ
EŞİK

KAYIŞ(a)

YAY

EŞİK

MAKARA

Şekil 17 Merih Lineer Kapı düzeneğinde ölçülen hız ve mekanik güç değerleri

Sonuçların karşılaştırılması için daha önce kullanılan benzer metotla Şekil 18’deki polinom 
grafikleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre maksimum hız bölgesindeki ortalama güç 
değerleri geleneksel kapı sistemi ve Merih Lineer Kapı sistemi için sırasıyla 48,6 W ve 22,4 W
olarak hesaplanmıştır.  Aradaki farka göre Merih Lineer Kapıda mekanik kayıpların %54 
oranında azaltıldığı sonucuna varılmaktadır. 

Şekil 18 Polinom Grafikleri (a) Geleneksel Kapı için (b) Merih Lineer Kapı için 

4- SONUÇ

Sonuç olarak her bir bileşen için yapılan test sonuçları ile tümleşik kapı sistemlerinden elde 
edilen test sonuçlarının birbirini doğruladığı görülmektedir. Örneğin; geleneksel kapı 
sisteminde kapıyı sürmek için ihtiyaç duyulan mekanik gücün 100 W olduğunu düşünelim. Bu 
sistemdeki polimer makara, lineer rulman ile değiştirildiğinde test sonuçlarına göre %38 
oranında mekanik kayıplar azalacak ve artık ihtiyaç duyacağımız güç 62 W olacaktır. Bunun 
üzerine kayar pabuçlar, döner pabuçlarla değiştirilirse %4 oranında bir azalma daha olacak ve 
ihtiyacımız olan güç 59,52 W’a düşecektir. Yay yerine karşı ağırlık kullanarak %24 oranındaki 
son bir azalmayla da ihtiyacımız olan gücü 45,23 W’a kadar düşürebileceğiz. Bu hesaba göre 
başlangıçta 100W olan güç ihtiyacı, 45 W’a düşecek yani %55 azalmış olacaktır.  Yapılan 
tümleşik testte de elde edilen sonucun %54 olduğunu hatırlarsak, bu durumda Merih Lineer 
Kapı sisteminin, geleneksel kapı sistemine göre mekanik kayıplar açısından %54 daha verimli
olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Şekil 18 Polinom Grafikleri (a) Geleneksel Kapı için (b) Merih Lineer Kapı için
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Klasik asansör kapı sistem-
lerinde kapı panellerinin 
asıldığı arabalar tekerlekler 
vasıtası ile kılavuz raylarda 
hareket etmektedir. Bu ray 
sistemi teleskopik kapılarda 
mekanizmaya yeteri kadar 
rijit bağlanamamaktadır. Bu 
sebeple kapının çalışması 
sırasında raylarda oluşa-
cak esnemeler panellerin 
çizilmesine, ayarsızlıklara 
ve dayanımın düşmesine 
neden olmaktadır. Mekaniz-
madaki bu rijitlik sorunu aynı 
zamanda kapı kilitlerinin de 
sağlıklı çalışmasına engel 
olmaktadır.

Has Asansör Ar-Ge ekibi 
olarak bu konu üzerinde 
çalıştık ve yeni bir mekaniz-
ma geliştirdik. Geliştirilen 
mekanizma, otomatik kapı 
sektöründe devrim niteliğin-
de yenilikler ve çözümler 
barındırmaktadır. Yeni me-
kanizmamızdaki mono blok 
ve monoray gövde yapısı 
dünyada bir ilktir. Bu mono 
blok gövde yapısı sayesin-
de raylar tamamen ortadan 
kalmıştır. Piyasada satışı 
yapılan teleskopik otomatik 
kapı mekanizmalarının ka-

lınlığı 90mm civarında iken, 
yeni kapımızın mekanizma 
kalınlığı 35mm ye düşmüş-
tür. Bu sayede çok ince 
asansör otomatik kapıları 
yapabilme yeteneğine ka-
vuştuk. Mono blok gövde 
ve iç içe çalışan arabaların 
yataklama sistemi tıpkı bir 
cnc tezgâh gibi hassas ça-
lışır. Tasarladığımız asansör 
otomatik kapısı alacağı dar-
beler ve kötü çalışma ko-
şulları karşısında kilit ve fiş 
kontak arızası yapmaması 
ile öne çıkmaktadır. Tasa-
rımımızın paten başvuruları 
2016 yılında  yapılmıştır. 
Yeni otomatik kapı sistemi-
miz LiftInstituut tarafından iki 
yıl önce belgelendirildi. Bu 
süre zarfında sayısız saha 
testi ile ürünümüzü daha da 
geliştirme fırsatımız oldu. 

Asansör mekanizmamız çok 
ilginç özelliklere sahiptir. 
Genelde ülkemizde 900mm 
ve 800mm genişliğinde 
otomatik kapılar yoğun 
talep görmektedir. Bizim 
mekanizmamız dört farklı 
konumda çalışabilmektedir. 
Bir başka deyişle tek meka-
nizma 900mm sağ telesko-

pik, 900mm sol teleskopik, 
800mm sağ teleskopik, 
800mm sol teleskopik ola-
bilmektedir. Bu dünyada bir 
ilktir. Bu özellik sayesinde 
montaj firmaları tek meka-
nizma sistemi alarak hiç 
stok yapmadan müşterisine 
çok hızlı geri dönüş yapabi-
lecektir. 

Böyle fonksiyonel bir me-
kanizmanın tabi olarak ka-
sa-panel sistemi de birçok 
patenli özelliği bünyesinde 
barındırıyor. Kasa panel sis-
temimizde tek bir ürünle sağ 
kapı, sol kapı ve merkezi 
kapı olmak üzere üç farklı 
tip kapı olabilmektedir.

Kapımızın dizaynı sanayi 4.0 
uygulamasına tam bir örnek 
teşkil edebilir düşüncesin-
deyiz. Kaynak, punta, yapış-
tırma gibi yöntemlerin yerine 
yeni yöntemler ile tamamen 
robotik bir proses oluşturul-
muştur. Yeni otomatik ka-
pımız üretiminde kullanılan 
son teknoloji ve yöntemlerle 
o kadar hassas üretiliyor ki 
ayar gerektirmiyor. Bu du-
rum montaj süresi, kalitesi 
ve konforuna büyük katkı 
sağlıyor.  

Tolga SOĞUCAK
HAS ASANSÖR AR-GE MERKEZİ DANIŞMANI 

MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ

OTOMATİK KAPI SİSTEMİNE 
DEVRİMSEL BİR YAKLAŞIM
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Haber Asansörü’ne Abone Olmak İçin....

QR Kodu Cep Telefonunuzun Kamerasına Okutun.

Bazı telefonlarda ücretsiz olarak QR Kod okuyucu uygulaması yüklenmesi gerekebilir.



Asansör sektöründe çok uzun 
yıllardır imalat alanındaki tec-
rübeleri ile bilinen Mesut Bağcı, 
Kayseri’de oğulları ile birlikte yeni 
bir firma kurarak, 39 yıllık tecrü-
besini ACROLİFT ismi ile yeniden 
sektör ile buluşturdu. Kayseri 
Mimar Sinan OSB’deki firmalarını 
ziyaret ettiğimiz Mesut Bağcı ile 
oğulları Özkan ve Hüseyin Bağ-
cı’dan yeni yapılanmaları hakkın-
da bilgi aldık. 

2018’in sonlarına doğru 
kurulan Acrolift, ismi yeni 
olsa da, tecrübesi eskiye 
dayanan bir firma olarak 
Kayseri’den tüm Türkiye’ye 
hizmet veriyor.  Asansör ku-
manda panoları, kaset, kapı 
ve kabin imalatı ile birlikte 
paket asansör alanlarında 
da çalışmaları var. ACRO-
LİFT’in kurucusu Mesut 
Bağcı, neden yeni bir isim 
ve firma ile devam etmek 
istediklerine dair şu bilgileri 
verdi; “39 yıldır asansör 
sektörünün içinde olan bi-
risi olarak, pek çok önemli 
firmayı bir marka haline 
getirme şansını yakaladım. 
Şimdi geldiğimiz bu nokta-
da, oğullarım ile birlikte bu 
tecrübemizi kendi firmamı-
za aktarmak isteğiyle daha 
önceki ortaklık yapımızdan 
ayrılarak ACROLİFT’i kur-
duk. Bir aile şirketi olarak, 

kurumsal bir kimliğe doğru 
ilerleme hedefindeyiz.”

BAĞCI: “AMACIMIZ MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ ESASLI ÇALIŞMAK”

Acrolift Yönetim Kurulu 
Başkanı Mesut Bağcı’ya Ac-
rolift’in gelecek hedeflerini 
sorduğumuzda ise ; “Biz 
sektörde yaptığımız işlerle  
kalite ve güvenilirliğini ispat 
etmiş firmayız. Sektörde 39, 
imalatta 21 yıllık bir tecrübe 
ile nasıl bir kalite anlayışı ile 
çalıştıysak burada da aynı 
vizyon ile çalışmaya devam 
edeceğiz. Amacımız müşte-
rilerimizle kurduğumuz güç-
lü iletişim ağını korumak ve 
müşteri memnuniyeti esaslı 

çalışmak. Satış sonrası des-
tek hizmetleri ile her zaman 
müşterilerimizin yanında 
olmak”, dedi.

“HEDEF YURT DIŞI PAZARI”

Acrolift’in gelecek planları 
arasında ise yurtdışı paza-
rına açılmak var. Konu ile 
ilgili görüşlerini sorduğumuz 
Bağcı; “Üretim kalitemizden 
taviz vermeden, sundu-
ğumuz ürün yelpazesini 
genişleterek yurt içi pazarı 
kadar yurt dışı pazarında 
da ismimizden söz ettirmek 
istiyoruz. Üretim tesisimizi 
büyüterek bu konuda ge-
rekli alt yapıları da şimdiden 
hazırlamaya başladık” şek-
linde konuştu.

ACROLİFT KURULDU 
30 YILLIK TECRÜBE  

YENİ BİR İSİM İLE BULUŞTU
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Asansörlerde kullanılmaya 
başlanan çift yönlü sesli 
iletişim  sistemi ile herhangi 
bir acil durum esnasında 
belirlenen 3 numarayı ara-
ma  ve dışarıdan gelen ara-
mayı kabul etmeyi sağlayan 
sistem Procube Endüstri 4.0 
A.Ş. ‘nin geliştiridiği Protra-
cer 8128 ve Protracer 8128 
Plus cihazlarında Turkcell 
Asansör Paketi ile birleşti. 

Asansör Paketi ile birlikte, 
Protracer 8128 ve Protracer 
8128 Plus cihazları, daha 
uygun işletme maliyetleri ve 
teknik kapasitesi ile uçtan 
uca tam güvenlikli olarak, 
hem asansör/yürüyen mer-
diven ve yol sektörüne, hem 
de kullanıcılarına en güncel 
standartlar ve yönetmelik 
gerekliliklerini sağlayan bir 
hizmet sunuyor.  

Asansör Paketi Turkcell 
tarafından geliştirilmiş olup, 
uçtan uca tam kapalı bir sis-
tem olarak dizayn edilmiştir.  
Makineye ait her türlü ses 
ve veri iletişimi, SIM kartın 
sahibi ve Turkcell arasındaki 
sözleşme ile güvence kap-
samındadır. 

ANLIK TAKİPLERİ  
KOLAYLAŞTIRAN SİSTEM 

Bu paket ile  Protracer 8128 
‘e ilave olarak, asansörden 
alınan ve bağlantısı yapıl-
mış olan  16  farklı takip ve 

arıza sinyalini, anlık olarak 
web üzerinden kullanılan 
bir ara yüz ile bilgisayar, 
tablet ve ya telefondan iz-
lenmesini ve yönetilmesini 
sağlamaktadır. Ürünün ne-
den tercih edilmesi ile ilgili 
bilgi veren Procube Kurucu 
Ortağı Ömer Sirkeci şu 
açıklamaları yaptı: “Asansör 
periyodik bakım firmaları 
sorumlulukları altında bu-
lunan bir çok cihaza farklı 
zamanlarda, farklı bakım ve 
arıza giderme işlemleri yap-
maktadırlar. Sektörde kayıtlı 
bulunan yaklaşık 2000 fir-

manın, büyük çoğunluğu 
ortalama olarak 300 adet 
ila 500 adet arasındaki 
cihaza hizmet vermek-
tedir.  Asansör periyodik 
bakım firmaları bu kadar 
fazla sayıdaki asansörü tek 
bir noktadan görmek ve 

yönetmek, işlerinin öncelik-
lerinin belirlenmesi, uygun 
personelin doğru parça ve 
araç ile işe yönlendirmesini 
yapmak, bina yöneticisine 
iş öncesinde ve sonrasın-
da raporlamasını yapmak, 
asansörün geçmişini rapor-
lamak ve gelecekte ne tür 
ihtiyaçları olduğunu görmek 
ve bina sahibine / yönetici-
sine bununla ilgili bildirimde 
bulunmak gibi konuları Prot-
racer 8128 Plus ile birlikte 
doğru ve tam zamanında 
yapabilmek imkanına sahip 
olacaklardır”.

ASANSÖRCELL PİYASAYA SÜRÜLDÜ

ÖMER SİRKECİ
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KAHRAMAN: “SÜREKLİ GELİŞİM 
ÜZERİNE KURULU BİR ŞİRKET 

POLİTİKASINA SAHİBİZ”

KİPSAN Asansör sektörün 
iki deneyimli ismi olan 
Necdet Kahraman ve Nuri 
Kuzan ortaklığında, 2009 
yılında kurulan bir firma, 
kabin ve pano imalatı ko-
nusunda kendi markasını 
oluşturarak yüksek kapa-
site bir verim ile çalışmak-
tadır. Konu ile ilgili bilgi 
aldığımız Kipsan Kurucu 
ortağı Necdet Kahraman ; 

“Asansör kabin alanındaki 
tüm yenilikleri takip edi-
yoruz. Montaj kısmımızda 
olduğu için sahada ne 
gibi sorunlarla yaşanıyor 
bunlarla ilgili geri dönüşler 
alma imkanımız oluyor. 
Dolayısıyla bu avantaj ile 
piyasada çok tercih edilen 
sorunsuz kabinler üreti-
yoruz diyebiliriz. Sürekli 
gelişim üzerine kurulu bir 
şirket politikasına sahibiz. 
Bu da bizi her zaman 
daha çok tercih edilen bir 
marka haline getiriyor” 
dedi.

KİPSAN ASANSÖR  
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
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Kayseri’nin köklü asansör 
firmalarından birisi olan 
KİPSAN Asansör yenilenen 
fabrikası ile üretim tesisini 
genişleterek büyümeye 
devam ediyor. 3 bin 
metrekare kapalı, 10 bin 
metrekare açık alanı ve 
30 personeli ile üretimden 
montaja, montajdan bakım 
revizyona asansörün her 
alanında Türkiye genelinde 
hizmet veriyorlar. 
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KAHRAMAN: “ASANSÖR İYİ BİR 
TAKIM İŞİDİR”

Necdet Kahraman yıllardır 
iyi bir ortaklık ile devam 
eden firmaları için “iyi bir 
takım işi yürütüyoruz” şeklin-
de konuştu. Asansör işi için 
de aynı görüşü benimsedik-
lerini dile getiren Kahraman 
; “Biz yıllardır iyi bir takım işi 
yürütüyoruz. Asansör de iyi 
bir takım işidir zaten. İmala-
tından montajına ve bakım 
/ revizyonuna kadar hiç bir 
safhası göz ardı edilemez. 

Bu yüzden biz kendi bünye-
mizde tüm bu alanlarda hiz-

met vererek kendi takımımızı 
kurduk. Müşterilerimizle hiç 
bir sıkıntı yaşamadan işimizi 
yapmaya devam ediyoruz” 
dedi. 

KUZAN: “ÇALIŞANLARIMIZIN 
HUZURU VE İŞ GÜVENLİĞİ HER 

ŞEYDEN ÖNEMLİDİR”

KİPSAN Kurucu Ortakların-
dan Nuri Kuzan ise; bize 
fabrikanın üretim tesisini 
gezdirerek nasıl bir sistem 
ile çalıştıkları hakkında bilgi 
verdi. Kuzan çalışma disip-
linleri ile ilgili olarak; “Biz 
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tamamıyla yönetmeliklere ve 
kalite standartlarına uygun 
olarak üretim yapıyoruz. Her 
proje bizim için ayrı kıymet-
lidir ve hepsinin üzerinde 
tek tek çalışırız. Her şey-
den önce insan güvenliğini 
esas alan bir yapımız var. 
Müşteri memnuniyeti kadar 
çalışanlarımızın memnuni-
yeti de bizim için önemlidir. 
Çalışanlar mutlu olmadığı 
zaman işten verim alamaz-
sınız. O yüzden bizim şirket 
politikamızda çalışanlarımızı 
huzuru ve iş güvenliği her 
şeyden önemlidir”

KUZAN: “ORTADOĞU PAZARI  
BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Kipsan asansör Kayseri 
merkezli olarak Türkiye’nin 
pek çok yerine hizmet ve-
rirken, yurt dışı pazarında 

da başta İran olmak üzere 
Ortadoğu pazarında etkin 
bir yere sahip. İhracatlarının 
büyük oranda Ortadoğu’ya 
yapan Kipsan Kurucu Orta-
ğı Nuri Kuzan buradaki pa-
zarın önemli olduğuna vur-
gu yapıyor. Kuzan konu ile 
ilgili; “Senelerin birikimi ile 
Ortadoğu pazarında önemli 
işbirlikleri ve dostluklar edin-
dik. Yıllık önemli bir miktar-

da paket asansörü İran’a 
ihraç ediyoruz. Buralara 
yaptığımız iş seyahatlerinde 
de gördüğümüz kadarıyla 
Ortadoğu, inşaat ve yan 
sektörlerinin oldukça etkin 
olduğu bir bölge. Bizim 
bölgedeki işbirliklerimiz, her 
yıl artarak devam ediyor. 
Ortadoğu pazarı bizim için 
önemli bir yere sahip” dedi.

Nuri Kuzan
Kipsan Asansör Kurucu Ortağı
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2018 YILI PİYASA GÖZETİM DENETİMİ 
SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan Sanayi Ürünleri Güvenliği 
ve Denetimleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan Piyasa Gözetim Dene-
timleri’nin 2018 yılına dair toplam verilerinin sonuçları açıklandı. 16 
farklı ürün grubunda değerlendirilen sanayi ürünlerinden asansör 
gurubu, 6 milyon 295 bin 537 TL ile en çok idari para cezası kesilen 
grup oldu.

İDARİ PARA CEZASI REKORU 
ASANSÖRDE

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve 
Denetimleri Genel Müdür-
lüğü’nün sorumluluğunda 
olan 16 ürün grubuna dair 
her yıl sonunda açıklanan 
Piyasa Gözetim Denetim 
sonuçlarına göre; toplam 
63 bin 820 farklı modelde 
sanayi ürünü denetlenmiştir. 
Denetlenen bu ürünlerden 
21 bin 729’u uygunsuz bu-
lunmuş, 626 farklı ürün teste 

gönderilmiş, 199 farklı mar-
ka/model hakkında da top-
latma kararı verilmiştir. Ayrı-
ca 2 bin 622 adet üründeki 
uygunsuzluğun düzeltilmesi 
için süre verilmiş ve tespit 
edilen uygunsuzluklara iliş-
kin toplam 10 milyon 941 
bin 341 TL idari para cezası 
uygulanmıştır. 

2018’DE ASANSÖRLERE   
6 MİLYON 295 BİN 527 TL PARA 

CEZASI VERİLDİ

Genel Müdürlükten yapılan 
açıklamada sunulan tabloya 
göre; en çok denetlenen 
ürün grupları elektrikli ekip-
manlar ve taşınabilir basınçlı 
ekipmanlar ürün grupları 
olurken, uygunsuzluk oranı-
nın en yüksek olduğu ürün 
grubu %57,43 ile taşınabilir 
basınçlı ekipmanlar olarak 
tespit edilmiştir. Tüm bun-
larla birlikte en çok idari 
para cezası uygulanan ürün 
grubu ise 6 milyon 295 bin 
527 TL ile asansörler oldu. 
Denetlenen ürünlerin orta-
lama uygunsuzluk oranı ise 
%34,05 olarak belirlendi. 
Bu da denetlenen her 100 
üründen yaklaşık 34 tane-
sinin uygunsuz olduğunu 
gözler önüne seriyor.                                                                                                            

 

                                                                         T.C 

                                                           SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

                                                                                  2018 YILI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUÇLARI 

SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ÜRÜN GRUPLARINA İLİŞKİN DENETİM SONUÇLARI 

ÜST ÜRÜN GRUBU UYGUNSUZ UYGUN TOPLAM UYGUNSUZLUK 
ORANI 

TESTE 
GİDEN 

DÜZELTME 
SÜRESİ 

VERİLENLER 

İDARİ PARA 
CEZASI 

TOPLATMA KARARI 
VERİLEN ÜRÜN 

SAYISI 
AERESOL KAPLAR 2 58 60 3,33% 1 0 0 0 
ASANSÖR 1.940 4.082 6.022 32,22% 319 358 6.295.527 0 
ATEX ÜRÜNLERİ 5 234 239 2,09% 1 3 0 0 
BASINÇLI EKİPMAN 111 536 647 17,16% 41 8 556.822 17 
ELEKTRİKLİ EKİPMAN 6.053 15.727 21.780 27,79% 154 1.354 2.611.089 117 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ 284 2.606 2.890 9,83% 29 38 102.612 13 
GAZ YAKAN CİHAZLAR 257 1.090 1.347 19,08% 2 136 331.100 21 
KAZANLAR 17 33 50 34,00% 0 4 8.578 0 
MAKİNELER 2.589 6.631 9.220 28,08% 20 687 474.934 21 
OTOMOTİV 85 2.157 2.242 3,79% 14 7 416.330 10 
PİLLER VE AKÜLER 20 813 833 2,40% 12 3 0 0 
PİROTEKNİK ÜRÜNLER 74 225 299 24,75% 0 18 0 0 
SİVİL PATLAYICILAR 0 81 81 0% 0 0 0 0 
TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR 10.270 7.614 17.884 57,43% 29 6 139.349 0 
TELEFERİK 0 23 23 0% 0 0 0 0 
DÜZENLENMEMİŞ ALAN 22 181 203 10,84% 4 0 5.000 0 

TOPLAM 21.729 42.091 63.820 34,05% 626 2.622 10.941.341 199 
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Yaşamı boyunca insan, 
yaralanma ve hastalık 
gibi ilkyardımı gerek-

tiren durumlarla her zaman 
karşılaşmaktadır. Ülkemizde 
de evde, işte oluşan ka-
zalar ya da trafik kazaları 
ve doğal afetler nedeni ile 
çok sayıda ölüm ve sakatlık 
gelişmektedir. İlk yardım 
denilince çoğu insanın 
aklına ambulans ve sağlık 
görevlilerinin yaptığı tıbbi 
müdahaleler gelir. Aslında 
ilk yardım, ani gelişen bir 
hastalık veya yaralanmada, 
yardımcı davranışlar ve ilk 
bakımın sağlanmasıdır ve 
her durumda herhangi bir 
kişi tarafından başlatılabilir. 

Ayrıca ilk yardım tıbbi araç 
gereç aranmaksızın, mevcut 
araç ve gereçlerle yapı-
lan ilaçsız uygulamalardır. 
Zamanında yapılan etkili bir 
ilkyardım uygulaması ile ya-

ralı bir kişiye çok faydalı ola-
biliriz. Bu gibi durumlarda 
müdahalede bulunan kişi-
lerin ilkyardım eğitimi almış 
olmaları, yaşamın sürdürül-
mesinde, sakatlanmaların 
önlenmesinde ve iyileşme 
sürecinin kısaltılmasında 
belirleyici rol oynar. Ancak 
bunun tersi durumlarda İlk 
yardım eğitimi almamış ki-
şilerin bilinçsizce ilk yardım 
uygulamalarına katılmaları 
sonucu birçok insanımız 
zarar görmekte iyileşme 
süreleri uzamakta veya sa-
kat kalmaktadır. İlk yardım 
eğitimlerinin ülke genelinde 
öneminin artması ve yaygın-
laştırılması ile yanlış uygula-
maların önüne geçilecektir. 

Resmî gazetede 29.07.2015 
tarihinde yayınlanarak yürür-
lüğe giren ilk yardım yönet-
meliğine göre işyerlerinde 
tehlike sınıflarına göre belirli 

sayılarda ilkyardımcı per-
sonel belirlenerek eğitimleri 
yapılmalı ve sertifikalar aldı-
rılmalıdır.

İlkyardım yönetmeliği mad-
de 19; İş sağlığı ve güvenli-
ği kapsamında,

a) Az tehlikeli işyerlerinde, 
her 20 çalışan için 1 ilkyar-
dımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 
15 çalışana kadar 1 ilkyar-
dımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, 
her 10 çalışana kadar 1 
ilkyardımcı, bulundurulması 
zorunludur. 

Eğitimlerin kapsamında; 
genel ilk yardım bilgileri, 
temel yaşam desteği ve 
havayolu tıkanıklığı, bilinç 
bozuklukları, kanamalar, 
şok ve göğüs ağrısı, ya-

İŞYERLERİNDE HAYAT KURTARAN 
İLK YARDIM UYGULAMALARI

Dr. Ebru Görgü KAYA
Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

Kurucusu ve İşyeri hekimi
4mevsim@dortmevsimosgb.com
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ralanmalar, boğulmalar, 
kırık, çıkık, burkulmalar, acil 
taşıma teknikleri, böcek 
sokmaları ve hayvan ısırık-
ları, zehirlenmeler, yanık, 
donma ve sıcak çarpmaları, 
göz-kulak-buruna yabancı 
cisim kaçması gibi başlıklar 
bulunmaktadır. İlkyardımcı 
olacak kişilerin en az ilkokul 
mezunu olması ve 18 yaşını 
doldurması zorunludur. İlk-
yardımcı belgesinin geçerli-
lik süresi üç yıldır. Geçerlilik 
süresinin bitimini takiben 
en geç 3 (üç) ay içerisinde 
güncelleme eğitimi alınması 
zorunludur. Belirtilen süreler 
içinde güncelleme eğiti-
mine katılanların belgeleri 
yenilenir, katılmayanların 
belgeleri geçersiz sayılır. 
Güncelleme eğitimleri, bilgi 
ve becerilerin güncel tutul-
ması amacı ile almış olduğu 
yetki belgesinin geçerlilik 
süresi dolduğunda, tekrar 
edilmelidir. Yanlış ilkyardım 
uygulamalarından kaçınmak 
için işverenler yönetmelikte 

yer alan sayıda personelin, 
işyerlerinde gelişebilecek 
acil durumları göz önüne 
alarak, eğitilmelerini sağla-
yıp sertifikalandırmalıdır.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 

Günümüzde gelişmiş ülke-
lerde sağlık personeli olma-
yan, yani halktan, kurtarı-
cılar için sadece ilk yardım 
değil temel yaşam desteği 
konusunda da destek ver-
meleri beklenmektedir. 
Temel yaşam desteği kalp 
durması yaşayan kişiler için 
ekipman desteği olmadan 
uygulanacak temel müda-
halelerdir. Bu uygulamalar 
“Hands Only” yani yalnızca 
ellerle yapılan kalp masajını 
ve erken iletişim kurulma-
sını önermektedir. Burada 
yalnızca otomatik eksternal 
defibrilatör olarak adlandırı-
lan şok cihazlarının kullanımı 
tavsiye edilmektedir. Bu 
cihazlar ülkemizde toplu 
yaşanılan yerlerde (alışveriş 

merkezleri, hava limanları, 
aile sağlığı merkezleri, tren-
ler vb.) bulundurulmaktadır. 
Bu cihazın bulundurul-
masının temel sebebi ani 
kardiyak ölümlerin çoğunun 
hastane dışında olması ve 
en sık sebebinin de kalbin 
elektrik sisteminde gerçek-
leşip şok cihazı ile geri dön-
dürülebilir bazı sorunlardan 
kaynaklanmasıdır. Üstelik 
bu hastalara şok cihazı ile 
yerinde müdahale edilmez-
se hastaneye ulaştırılsa dahi 
ancak %1-5’i kurtulmakta-
dır. Şok cihazı kullanıldığın-
da ise kurtulma şansı %90 
artmaktadır, her 1 dakikalık 
gecikmede ise yaşam şansı 
%10 azalmaktadır. Özellikle 
çok sayıda çalışanı olan 
işyerleri için sadece ilk 
yardım değil, temel yaşam 
desteği konusunda da ça-
lışanların bilgilendirilmesini 
ve mümkünse en az bir tane 
otomatik eksternal defibrila-
tör cihazı bulundurulmasını 
tavsiye etmekteyiz. 
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İMALAT PMI ARALIK 2018  
RAPORLARI AÇIKLANDI

Ekonomik büyümenin öncü gös-
tergesi olan imalat sanayi perfor-
mansı konusunda düzenli olarak 
raporlama hazırlayan İstanbul 
Sanayi Odası (İSO), Türkiye İma-
lat PMI (Satın Alma Yöneticileri 
Endeksi) Aralık dönemi anket so-
nuçlarını açıklandı.

Türkiye İmalat PMI Aralık ayı 
anket verileri  44,2 olarak 
ölçülerek, imalat sektörünün 
faaliyet koşullarının yavaş 
seyretmeye devam ettiğini 
gösterdi. Ancak üretim ve 
yeni siparişlerdeki yavaş-
lamanın önceki aya göre 
daha hafif gerçekleştiği de 
veriler arasında yer aldı. 
Eşik değer olan 50,0’nın 
üzerinde ölçülen tüm ra-
kamların sektörde iyileşme-
ye işaret ettiği anket değer-
lerine göre, Kasım’da 44,7 
olarak kaydedilen PMI, Ara-
lık’ta 44,2 olarak ölçülerek 

sektörün faaliyet koşullarının 
düşmediği ancak yavaş 
seyrettiğini gösterdi.

ÜRÜN FİYATLARI GERİLEDİ

Rapor verileri incelendiğin-
de; üretim ve yeni siparişle-
rin yavaşlamasının nedeni 
olarak ise faaliyet koşulla-
rının zorlaşması gösterildi.  
Aynı zamanda, yeni ihracat 
siparişlerindeki ivme de yeni 
iş hacimlerine kıyasla daha 
sınırlı gerçekleşiyor. Üre-
timdeki yavaşlama sonucu 
istihdam 2018 sonunda da 
azalmaya devam etti. Ay-
rıca satın alma faaliyetleri 
de Aralık ayında yavaş-
lamayı sürdürdü. Maliyet 
enflasyonundaki gerileme, 
imalatçıların talebi canlan-
dırmak için müşterilerine 

indirim yapmasına olanak 
verdi. Böylece nihai ürün 
fiyatları yaklaşık son altı bu-
çuk yılda ilk kez geriledi.

İstanbul Sanayi Odası Türki-
ye İmalat PMI anket verileri 
hakkında değerlendirmede 
bulunan IHS Markit Direktör 
Yardımcısı Andrew Har-
ker, şunları söyledi: “Yakın 
dönemdeki istikrar belirtileri-
ne rağmen Türk imalatçıları 
2018’in son ayında da zorlu 
piyasa koşulları ile mücadele 
etti. Bununla birlikte enflas-
yon cephesinde bir miktar 
daha rahatlama söz konusu. 
Girdi maliyetlerindeki artışın 
yavaşlamasının etkisiyle fir-
malar, talebi canlandırmaya 
yönelik çabaların bir parçası 
olarak satış fiyatlarını düşür-
me olanağı buldu.”
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2018 İnşaat Endeksi Verileri-
ni 22 Ocak 2019’da açıkladı. TÜİK verileri aylık bazda inşaat endeks-
lerinin azalışını işaret ederken, yıl bazlı değerlendirmelerde yükselen 
endeksler dikkat çekiyor. 

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK 
%3,13 DÜŞTÜ, YILLIK %29,95 ARTTI
Açıklanan İnşaat maliyet 
endeksi (İME)’ne göre, 2018 
yılı Kasım ayında bir önceki 
aya göre %3,13 düşüş gö-
rülürken, bir önceki yılın yani 
2017’nin Kasım ayına göre 
%29,95 artış gösterdi. Bir 
önceki aya göre malzeme 

endeksi %4,28 düşerken, 
işçilik endeksi %0,04 arttı. 
Ayrıca, bir önceki yılın aynı 
ayına göre malzeme endek-
si %35,47, işçilik endeksi 
%17,42 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ 
AYLIK %2,73 DÜŞTÜ,  
YILLIK %30,21 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, 
bir önceki aya göre %2,73 
düşerken, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %30,21 artış 
gösterdi. Yine bir önceki 
aya göre malzeme endeksi 
%3,79 düşerken, işçilik en-
deksi %0,10 arttı. Ayrıca, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
malzeme endeksi %35,99, 
işçilik endeksi %17,52 arttı.

BİNA DIŞI YAPI MALİYETİ AYLIK 
%4,42 DÜŞTÜ, YILLIK %29,11 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat 
maliyet endeksi, bir önce-
ki aya göre %4,42 düştü, 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre ise %29,11 artış gös-
terdi. Bir önceki aya göre 
malzeme endeksi %5,81, 
işçilik endeksi %0,13 düştü. 
Ayrıca, bir önceki yılın aynı 
ayına göre malzeme endek-
si %33,82, işçilik endeksi 
%17,08 arttı.

İNŞAAT 
MALİYET 
ENDEKSLERİ 
%29,95 ARTTI

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANLARI, KASIM 2018
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2018’DE YABANCILARA  
KONUT SATIŞI %78,4 ARTTI

Aralık 2018 konut satış istatistikleri açıklandı. Açıklanan rakamlar 
2018 yılı konut satışlarına dair önemli sonuçlara işaret ediyor. Konut 
satışları 2017 yılı Aralık ayına göre %2,4 azalış gösterirken, Türki-
ye’de yabancılara konut satış oranı 2018’de rekor bir seviyeye ulaşa-
rak, %78,4 oranında arttı. 2018 konut satış verilerine göre Türkiye’de 
evlerin 57,4’ü ise erkeklerin üzerine olduğu tespit edildi.

2018 YILINDA EN ÇOK KONUT 
İSTANBUL’DA SATILDI

Konut satışları 2018 yılında 
bir önceki yıla göre %2,4 
azalış gösterdi. Konut 
satışlarında 2018 yılında, 
İstanbul 234 bin 55 konut 
satışı ve %17 pay ile ilk 
sırayı aldı. Satış sayılarına 

göre İstanbul’u, 131 bin 161 
konut satışı ve %9,5 pay ile 
Ankara, 75 bin 672 konut 
satışı ve %5,5 pay ile İzmir 
izledi. En az satış ise 159 
konut ile Hakkari’de ger-
çekleşti. Türkiye genelinde 
satılan konutların 276 bin 
820 tanesi ipotekli, 1 milyon 
98 bin_578 tanesi ise diğer 
satış türünde gerçekleşti.

2018 ARALIK AYINDA 136 BİN 845 
KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut sa-
tışları 2018 Aralık ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
%2,9 oranında  artarak 136 
bin 845 oldu. Konut satışla-
rında, İstanbul 26 bin 541 
konut satışı ve %19,4 ile en 
yüksek paya  sahip oldu. Sa-
tış sayılarına göre İstanbul’u, 
12 bin 95 konut satışı ve 
%8,8 pay ile Ankara, 6 bin 
960 konut satışı ve %5,1 pay 
ile İzmir izledi. Konut satış 
sayısının düşük olduğu iller 
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Antalya aldı. Antalya’yı 2 bin 
720 konut satışı ile Bursa ve 
2 bin 133 konut satışı ile An-
kara izledi. 
Yabancılara 2018 yılı Aralık 
ayında ise 4 bin 560 konut 
satışı gerçekleşti. 

TÜRKİYE’DEN EN ÇOK IRAK 
VATANDAŞI EV ALIYOR

Irak vatandaşları 2018 yı-
lında Türkiye’den 8 bin 205 
konut satın aldı. Irak’ı 3 bin 
652 konut ile İran, 2 bin 718 
konut ile Suudi Arabistan, 
2 bin 297 konut ile Rusya 
Federasyonu ve 2 bin 199 
konut ile Kuveyt izledi.

Aralık ayında ise Irak vatan-
daşları Türkiye’den 897 ko-
nut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 
435 konut ile İran, 268 konut 
ile Suudi Arabistan ve 257 
konut ile Rusya Federasyo-
nu izledi.

TÜRKİYE’DE EVLERİN %57, 4’Ü 
ERKEKLERİN ÜZERİNE

Türkiye genelinde 2018 yı-
lında, erkekler %57,4 pay ile 
790 bin 6, kadınlar %30,6 
pay ile 421 bin 286 konut 
sahibi olurken, %2 pay ile 
26 bin 877 konut kadınlar ve 
erkekler tarafından ortaklaşa 
alındı. İstanbul 65 bin 166 
konut satışı ve %15,5 payla 
Türkiye’de kadınlar tara-
fından en fazla konut satın 
alınan il oldu. İstanbul’da 
128 bin 221  konut erkekler 
tarafından alınırken, kadınlar 
ve erkekler tarafından ortak 
alınan konut sayısı 5 bin 726 
oldu. En az konut satışının 
gerçekleştiği iller kadınlarda 
30 konut ile Ardahan, erkek-
lerde 112 konut ile Hakkari 
oldu. 

sırasıyla 13 konut ile Arda-
han, 32 konut ile Hakkari ve 
48 konut ile Bayburt oldu.

SIFIR KONUT SATIŞI %4,8 ARTTI

Türkiye genelinde ilk defa 
satılan konut sayısı bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre 
%4,8 artarak 69 bin 861 
oldu. Toplam konut satışları 
içinde ilk satışın payı %51,1 
oldu. İlk satışlarda İstanbul 
13 bin 723 konut satışı ve 
%19,6 ile en yüksek paya 
sahip olurken, İstanbul’u 5 
bin 77 konut satışı ile Anka-
ra ve 3 bin 158 konut satışı 
ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞI %1 ARTTI

Türkiye genelinde ikinci el 
konut satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre %1 
artış göstererek 66 bin 984 
oldu. İkinci el konut satışla-
rında da İstanbul 12 bin 818 
konut satışı ve %19,1 pay 
ile ilk sıraya yerleşti. İstan-
bul’daki toplam konut satış-
ları içinde ikinci el satışların 
payı %48,3 oldu. Ankara 7 
bin 18 konut satışı ile ikinci 
sırada yer aldı. Ankara’yı 3 
bin 802 konut satışı ile İzmir 
izledi.

2018 YILINDA YABANCILARA 39 BİN 
663 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut 
satışları 2018 yılında bir 
önceki yıla göre %78,4 
oranında arttı. Yabancılara 
yapılan konut satışlarında 
2018 yılında ilk sırayı 14 bin  
270 konut ile İstanbul, ikinci 
sırayı 7 bin 938 konut ile 

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Aralık 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 
oranında  artarak 136 bin 845 oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye-
si (İBB) Ulaşım Daire Başkan-
lığı Ulaşım Koordinasyon Mü-
dürlüğü’nden alınan yazı ile, 
Ulaşım Koordinasyon Merkezi 
(UKOME)’nin “Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nü kullanan 
araç sınıflarının revizesi tekli-
fi” ile ilgili  28.12.2018 tarihin-
de yeni bir karar aldı.  Buna 
göre; 2016/8-1 sayılı UKOME 
kararı revize edilerek; araç 
ruhsatlarında kamyonet ya-
zan minibüs, transporter, van, 
panelvan gibi araçlara Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü’n-
den geçiş izni verilmiş olup, 
2. sınıf araç grubuna dahil 
ruhsatında kamyon ve otobüs 
yazılı araçların Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nü kullanma 
zorunluluğu devam edecektir.

UKOME’nin 28.12.2018 tarih 
ve 2018/10-1 sayılı kararına 
göre İstanbul Boğazı üzerin-
deki köprüleri kullanabilecek 
araç sınıflarına aşağıdaki tab-
lodaki gibi olacaktır:  

KÖPRÜ CEZALARININ İADESİ İÇİN  28 
ŞUBAT 2019’A KADAR SÜRE VERİLDİ

Köprü geçişlerindeki idari 
para cezası mağduriyet-
lerin giderilmesi için de, 
28.12.2018 tarih ve 30639 sa-

yılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan 7159 sayılı “Karayolları 
Trafik Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” ile yeniden dü-
zenlenmiştir. Yapılan düzen-
leme ile, 01.01.2019 tarihinde 
yürürlüğe girmek üzere şu 
geçici madde eklenmiştir: 

“02.11.2016 tarihinden bu 
maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar, araç sınıfları 
itibarıyla kullanılması yasak 
olan 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü ile Fatih Sultan Meh-
met Köprüsü’nden geçilmesi 
nedeniyle 30’uncu maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca idari 
para cezası verilmez, verilmiş 
olanlar tebliğ edilmez, tebliğ 
edilmişlerin tahsilatından 
vazgeçilir, varsa yapılmış 
itirazlar veya açılmış dava-

lar hakkında resen karar 
verilmesine yer olmadığına 
karar verilir, yargılama ve 
takip gideri taraflar üzerinde 
bırakılır ve vekâlet ücretine 
hükmedilmez. Söz konusu 
cezalar kapsamında bu 
maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yapılan tah-
silatlar 28.02.2019 tarihine 
kadar başvurulması halinde 
29.03.2019 tarihine kadar red 
ve iade edilir.”

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 
ile Fatih Sultan Mehmet Köp-
rüsü’nden araç sınıflarından 
dolayı hatalı geçiş sebebiyle 
idari para cezası alanların, 28 
Şubat 2018’e kadar başvuru-
da bulunması halinde cezala-
rı silinecek, ödeme yapıldı ise 
paraları iade edilecektir.

BOĞAZ KÖPRÜLERİNDEN  
ARAÇ GEÇİŞLERE YENİ DÜZENLEME

Araçların İstanbul Boğazı Üzerindeki Köprülerden Geçişlerine Dair UKOME 
Kararı ve İhlalli Geçişlere İlişkin Yasal Düzenleme 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon 
Müdürlüğü’nden alınan yazı ile, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin “Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nü kullanan araç sınıflarının revizesi teklifi” hususunda aldığı 28.12.2018 
tarih ve 2018/10-1 sayılı kararı bildirilmiştir.

2016/8-1 sayılı UKOME kararı revize edilerek; araç ruhsatlarında kamyonet yazan minibüs, 
transporter, van, panelvan gibi araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş izni verilmiş 
olup, 2. sınıf araç grubuna dahil ruhsatında kamyon ve otobüs yazılı araçların Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü'nü kullanma zorunluluğu devam edecektir. 

UKOME'nin 28.12.2018 tarih ve 2018/10-1 sayılı kararına göre İstanbul Boğazı üzerindeki 
köprüleri kullanabilecek araç sınıflarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

KÖPRÜLERİ KULLANABİLECEK ARAÇ SINIFLARI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

1. Sınıf Araçlar
(Kamyonet, Panelvan ve 

Van tipi araçlar hariç)
1. Sınıf Araçlar

Tüm Servis Araçları
(Turizm, Personel, Okul vb.)

2. Sınıf Araçlar
(Kamyon ve Otobüsler 

Hariç)
Toplu Taşıma Araçları
(İETT ve Özel Halk 

Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. 
Taksi Dolmuş)

Tüm Servis Araçları
(Turizm, Personel, Okul vb.) 

Karavan

Toplu Taşıma Araçları
(İETT ve Özel Halk Otobüsü, 

Otobüs A.Ş. vb. Taksi 
Dolmuş)

KGM'den izinli kamu kurum 
ve kuruluşlarının resmi 
plakalı hizmet araçları

Tüm motorlu araç sınıfları

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişine izin 
verilen araç sınıf ve modellerin belirtildiği 02.11.2016 tarih ve 2016/8-1 sayılı UKOME kararı 
gereği 6001 sayılı Kanun’un 30/2 maddesi gereği uygulanan cezai yaptırımlar, 28.12.2018 
tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7159 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yeniden düzenlenmiştir. 

Yapılan düzenleme ile, 25.06.2010 tarih ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
Hizmetleri Hakkında Kanun’a 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere şu geçici madde 
eklenmiştir. 

Geçtiğimiz yıl, İstanbul’da üçüncü boğaz köprüsünün trafiğe açılması ile birlikte, özellikle ağır yük taşıyan 
araçların mevcut diğer iki köprüden geçişi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştı. Ancak pek çok araç sürücüsü 
konu ile ilgili bilgi sahibi olmadığı için çok yüksek miktarda para cezalarına çarptırılmıştı. Ağır yük taşıyan 
bu araç sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için ; “Araçların İstanbul Boğazı Üzerindeki Köprülerden 
Geçişlerine Dair UKOME Kararı ve İhlal Geçişlerine İlişkin Yasal Düzenleme” uygulamaya girdi.
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0 312 566 41 40

www.dortmevsimosgb.com

Güvenle yükselmek için…
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Safranbolu’da

   Gülcan Acar

   Yeliz Karakütük

Karabük’ün Karabük’ten daha meşhur bir 
ilçesi Safranbolu... 

Geleneksel Türk mimarisini yansıtan özellik-
leri ile ise Türkiye’nin göz bebeği ilçelerin-
den biri...

Safranbolu deyince akla ilk gelen bu özel 
evlerin karla kaplı manzaralarını ya da adım 
adım hayat kokan taş sokaklarının kış vakti 
güzelliğini seyretmek için mesainize kısa bir 
ara verebilirsiniz. Özel Mesai sayfalarımızda 
bu sayı, beyaz bir düş vakti Safranbolu’ya 
yolcuyuz... 

Safranbolu barındırdığı tarihi mirası koruma-
yı başarabilmiş ender yaşayan müzelerden 
birisi... Kent mimarisi ile  UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yer alıyor olması da bu 
ilçeye biçilen değeri gözler önüne seriyor. 
Çevresindeki büyükşehirlere yakın mesafe-
lerde olması ise burayı hafta sonunda kısa 
bir mola için gelen tarih, kültür ve özellikle 
fotoğraf tutkunlarının tercihi haline getiriyor.

SAFRANBOLU’DA KIŞ...
Safranbolu, görülmeye değer kanyonu, su 
kemeri ve seyir terasları ile genellikle bahar 
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İlçenin ilkçağlardaki adı “Dadybra”. Türk 
egemenliğine girince “Zalifre” olarak 
çevriliyor. Daha sonra “Borglu” oluyor. Osmanlı 
döneminde “taraklı Borglu” oluyor. 18. yy’da ise 
“Zağfiren-Borlu” ve “Zafranbolu” olarak anılıyor. 
1940’da ise bugünkü ismi olan “Safranbolu” 
olarak anılıyor.

Safranbolu İsmi
Nereden Gelir?

Beyaz Bir Düş Vakti...
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ve yaz gezi rotası olarak tercih edilir. Ancak 
Fotoğraf Sanatçısı Gülcan Acar’ın kareleri ile 
ölümsüzleşen bu manzaralarının ardından, 
Safranbolu’nun kış mevsiminde ziyaretçilerine 
beyaz bir düş vakti vadeden cazibesine ka-
pılmamak mümkün değil...

Hıdırlık Tepesi’nden karla kaplı 18. yy evle-
rini seyretmek, taş sokaklarında dolaşırken 
yaşlı bir teyze ile sohbet etmek, pencerelere 
sığınmış güzel kedilerinin başını okşamak, 

Arasta’da bir sıcak salep ile mola vermek ve 
akşam oldu mu Safranbolu lezzetleri ile da-
makları şenlendirip hayattan bir gün çalmak 
mümkün...

KERVANLARIN KONAKLAMA 
MEKANI

Osmanlı’nın ekonomik açıdan parladığı bir 
dönem olan 18 ve 19.yy’da gelişen Safran-
bolu, İstanbul-Sinop kervan yolunun önemli 
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konaklama mekanlarından birisi olarak biliniyor. Koruduğu kül-
türel dokusu ile döneminin Türk kültür yapısını, günlük hayatını 
ve sosyal yaşam biçimini günümüze aktaran yaşayan bir müze 
adeta... İlçede bulunan iki bin evin, yaklaşık sekiz yüzü koruma 
altındadır.

NASIL GİDİLİR?
Safranbolu, Ankara’ya 220 km, İstanbul’a 380 km uzaklıkta 
ve oldukça kolay bir ulaşım imkanı sağlıyor. İstanbul-Ankara 
karayolu üzerinde Gerede kavşağını takip ederek Karabük’e 
geldikten sonra, devam eden 82 km sonra ile Safranbolu’ya 
ulaşabilirsiniz.
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Ankara-Safranbolu oto-
büs yolculuğu ise 3 saat 
sürüyor. Uzak şehirlerden 
gelecekler havayolunu ter-
cih edebilir. Bu durumda 
Ankara veya Kastamonu’ya 
gelerek buradan karayolu 
ile Safranbolu’ya ulaşmak 
mümkün. Otobüs ile Kasta-
monu-Safranbolu arası ise 1 
saat 15 dakika sürüyor. 

NEREDE KALINIR?
Safranbolu’ya gidip de eski 
geleneksel Türk evlerinde 
kalmadan gelmek, kanımca 
bu geziye haksızlık olacak-
tır. Safranbolu’da pek çok 
konak, Osmanlı döneminde 
olduğu gibi bir konuk evi 
olarak hizmete açık. Ancak 
bunlardan bazıları eski ile 
günümüz modern dokula-
rını bir araya getiren eşsiz 
butik oteller olarak hizmete 
açılmış durumda. Çoğu aile 
işletmesi olan bu birbirin-

den güzel ve konforlu butik 
otellerden size önerebilece-
ğimiz, Safranbolu’nun eski 
ismi ile anılan DADİBRA Ko-
nak olabilir. Dadibra, geçti-
ğimiz yıllarda “en iyi restore 
edilen ev” ödülünü almış. 
Hem modern yaşam koşul-
larını bulabileceğiniz hem 

de romantizm yaşayarak 
eskinin ruhunu içinize çe-
kebileceğiniz unutulmaz bir 
konak keyfi yaşayabilirsiniz.  
Zengin kahvaltı menüsü 
ise Safranbolu’yu tepeden 
izleyeceğiniz bir manzara 
eşliğinde sunuluyor.
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