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Değerli meslektaşlarım ve sektör paydaşla-
rımız, 

Ekonomik takvime göre; dergimizin ya-
yınlandığı bu günlerde yılın ikinci ya-

rısını atlatarak artık son çeyreğe girmeye 
hazırlanıyoruz. Özellikle tüm sektörlerle 
birlikte Kovid-19 etkisi ile Mart ve Nisan 
aylarında yaşadığımız olumsuz ekonomik 
tablolar Haziran ayı itibariyle girdiğimiz 
yeni normal süreci ile bir hareketlenmeyi 
de beraberinde getirdi. Lokomotifimiz olan 
inşaat sektörünün durması ile montajdan 
bakım ve üretime kadar her alanda ciddi 
bir düşüş ivmesi gördük. Ancak buna rağ-
men, pandemi sürecinde çok ciddi çabalar 
göstererek halk sağlığı ile mücadele eden 
sektörler arasında yer aldık. Büyük fedakar-
lıklarla işini yapan sektör temsilcileri 7/24 

mesai yapmaya devam ederken, üretim alanında ise 
bir yandan hem yurt içi hem de yurt dışı pazarındaki 
yerimizi korumaya çalıştık. 

Şimdi, en zorunu anlattığımızı düşündüğüm bu dö-
nemin ardından gelecek son çeyrekte Kovid-19 et-
kisine rağmen, bununla nasıl mücadele edeceğini 
tecrübe etmiş olan sektörümüzün daha ciddi eko-
nomik ataklar yapacağını biliyorum. Bu süreç bize 
ülkemizin stratejik konumunun ticari açıdan önemini 
bir kez daha gösterdi. Çin menşeili kalitesiz ürün-
lerin pazardaki yeri azalırken, dünyanın asansör ve 
yürüyen merdiven aksamı tedarikçisi olarak parlayan 
yıldızının kaliteli üretimleri ile Türkiye olacağı çok 
açıktır. Salgının küresel piyasalardaki sarsıcı etkisi-
ne rağmen ihracat yapmaya devam eden en önemli 
ülke Türkiye olmuştur. Ticaret Bakanlığı GTS verileri-
ne göre; ihracatımız pandemi öncesi verileri de aşa-
rak Temmuz ayında bir önceki aya göre %11,51 arta-
rak 15 Milyar 11 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Yine aynı verilere göre; pandemi sonrasında ihracat 
yapan firma sayısında da ciddi oranda bir artış göz-
lemlenmektedir. Nisan 2020’de yaklaşık 27 bin firma 
ihracat yaparken, Temmuz 2020’de 41 binin üzerinde 
firma ihracat yapmıştır.

Bu veriler bize gösteriyor ki; Türk asansör ve yürüyen 
merdiven sanayi, kendi içindeki tartışmaları bırakıp 
artık dünya pazarını konuşmalıdır. Kim nerede, nere-
ye gitti değil artık kim ne geliştirdi, ne üretti ve hangi 
ürünümüz dünya pazarındadır, diye tartışmalıyız. Ge-
rek coğrafi konumumuzla gerekse dünya pazarında-
ki en önemli aksam üreticisi ülke olarak yükselen bir 
grafik çizerken, yerli asansör ve yürüyen merdiven 
sanayi bu pazardan kendine nasıl bir pay edinir bunu 
dert edinmelidir. Tüm bu bilgiler ışığında hareket 
ederek, sektör olarak daha iyi günler göreceğimizi 
ümid ediyorum

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim…
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SUNUŞ
SEKTÖRDE YENİ NORMAL 
“MASKE – HIJYEN – TOPLU FOTOĞRAF” 

temsilcisi o karede yerini alarak görevini yerine getirdi. 
Sürekli seyahat eden ve insanlarla iç içe bir sektör ola-
rak, sosyal mesafe konusundaki hassasiyete uymamız 
ve salgınla mücadeleye herkesten çok katkı sunmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 

Temmuz – Ağustos sayımızda öne çıkan içeriklerimize 
şöyle bir göz attığımızda ise; PGD üzerine Türkiye AS-
FED ve bağlı derneklerin bir araya gelerek yürüttüğü 
çalışmanın çıktıları önem kazanıyor. Detaylı bir dos-
yadan, sektörün özellikle tartıştığı konulara dair bir 
derleme yapmaya çalıştığımız haberimizde, Türkiye 
ASFED’in PGD üzerine öneride bulunduğu düzenle-
meleri ayrıntılı bir biçimde inceleyebilirsiniz. 

Bölgenin Sesi köşemizde; Doğu Karadeniz Asansör 
Sanayicileri Derneği (DOKAS)’nin yeni yönetimini 
konuk ediyoruz. Trabzon ve çevresine dair önemli 
tespitleri ile yeni Başkan Barış Sancak’ın röportajını 
keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz. Ustaya Saygı kö-
şemizde ise Ankara’nın duayen asansör montaj usta-
larından Seyfi Aydınoğlu ile geçmiş zamana doğru bir 
yolculuğa çıkıyoruz. 

Sektörden ve gündemden derlediğimiz haberlerin 
dışında; dergimize özel köşe yazıları ile gündemdeki 
konuları uzman bakış açıları ile mercek altına alıyoruz. 
Ayrıca sevilen köşelerimizden Özel Mesai / Gezi’nin 
sayfalarını Gülcan Acar fotoğrafları ile Erdoğan Gü-
müş ise yazısı renklendiriyor. 

Bildiğiniz gibi her sayı dergimizin özel röportajları-
na önemli isimleri konuk ederek değerli görüşlerine 
yer veriyoruz. Bu sayının özel konuğu; Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Ender Yorgancılar oldu. Bizi kabul ederek, ülkemizin 
en önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı bölge hak-
kında özel bilgiler veren Başkan’a ve ekibine teşek-
kürlerimizi sunuyoruz. 

Yazın en sıcak günlerinde çıkan on yedinci sayımızı ta-
mamlarken, gelecek sayımızın ikinci dalga korkusun-
dan ve etkisinden uzak, maskeli, sosyal mesafeli ve 
toplu fotoğrafsız yeni haberlerinde buluşmak üzere…

Keyifli okumalar…

Geçtiğimiz sayıda, sektörün beraber za-
man geçirmekten güç alan yapısından 

ve pandemi döneminde de en çok sektörü 
birleştiren bu organizasyonların özlendiğin-
den bahsetmiştim. Pek çok toplantı ve et-
kinliğin ya ertelendiği ya da online yapıldığı 
bu dönemde, sektörümüz yeni uygulama-
lara çok kısa sürede uyum gösterdi. Ancak 
normalleşme dönemiyle birlikte hem sosyal 
medya hem de Ankara’da katıldığımız bir 
fabrika açılışındaki izlenimlerime dayanarak 
şunu söyleyebilirim ki sektörümüz; birbiriyle 
tokalaşmıyor, mutlaka maske takıyor, hijye-
ne dikkat ediyor, seyahat ediyorsa 14 gün 
kuralına uyuyor. Ama gel gelelim ki günün 
sonunda konu fotoğraf çektirmeye gelin-
ce; toplantıdaki ya da etkinlikteki herkesi 
bir araya getiren “toplu fotoğraf” alışkan-
lığından vazgeçemiyor. Fabrika açılışında 
kimi katılımcılar; toplu fotoğrafa gerek yok 
dese de, maskeli maskesiz pek çok sektör 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 
Mayıs 2020’de başlattığı bir 
çalışma ile asansörlerin Piya-
sa Gözetim ve Denetimi’nin 
daha fazla asansör üzerinde 
yapılabilmesi ve uygulamada 
karşılaşılan çelişkili durumla-
rın ortadan kaldırılabilmesi için 
PGD Yönetmeliği’nde düzen-

lemeye gittiğini bildirerek, bu 
amaçla Türkiye ASFED’den 
de görüş istedi. Federasyon 
Teknik Komitesi Başkanlığında 
hazırlanan raporda; MADDE 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 14 için 
görüş ve öneriler açıklanarak, 
ilgili maddeler üzerine teklifler 
hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından son şekli verilecek 
olan PGD Yönetmeliği için 18 
Haziran 2020’de Türkiye AS-
FED tarafından Bakanlık ilgili 
birimine sunulan raporda şu 
görüş ve değerlendirmeler öne 
çıkıyor:

YORUM FARKINA 
SEBEBİYET 

VERİLMEMELİDİR

Taslakta; Tanımlar MADDE 4, 
(h) bendinde yer alan “Duyusal 
inceleme: Asansörün herhangi 
bir test veya muayene işlemi-
ne tabi tutulmasından önce, 
Bakanlık denetim personelinin 
beş duyusunu ve/veya basit ve 
yaygın olarak kullanımda olan 

Türkiye ASFED, PGD 
Yönetmeliği için Detaylı 
Bir Rapor Hazırladı

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlemeye 
gittiği, Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği ile ilgili taslak üzerine çalışarak, konu 
hakkında görüşlerini Bakanlık ilgili birimine bir rapor halinde sundu. Çalışma, Türkiye 
ASFED’e üye 17 derneğin yönetim kurulundan görüş alınarak Türkiye ASFED Teknik 
Komite’sinin Başkanlığında hazırlandı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 17 asansör ve 
yürüyen merdiven derneğinin dahil olduğu çalışmalarda, piyasada yaşanan sıkıntılar göz 
önüne alınarak, uygulamada karşılaşılan farklılıkların giderilmesi hedeflendi.
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ölçme araçlarını kullanarak ya-
pacağı incelemeyi…”  ifade-
si için  “Duyusal incelemenin 
kontrol kriterleri belirlenmeli 
ve açık, net hale getirilmelidir.  
Farklı kişilerin farklı algısını or-
tadan kaldırmak gerekir”, görü-
şü belirtilmiş aynı madde ilgili 
bendi için Federasyon teklifi 
şu şekilde olmuştur; “Duyusal 
inceleme: Asansörün herhangi 
bir test veya muayene işlemi-
ne tabi tutulmasından önce, 
Bakanlık denetim personelinin 
yönetmelik ekindeki kontrol kri-
terlerine göre yapmış olduğu 
incelemeyi…”

GÜVENSİZ ASANSÖR

Taslakta; Tanımlar MADDE 4, 
(j) bendinde yer alan; “Güven-
siz asansör: İnsan sağlığı, can 
ve mal güvenliği açısından risk 
taşıyan asansörü…” ifadesi için 
“2014/33/AB Asansör Yönet-
meliği temel sağlık ve güvenlik 
gereklerini karşılamayan asan-
sör güvensiz kabul edilmelidir”, 
görüşü belirtilmiş aynı madde 
ilgili bendi için Federasyon 
teklifi ise şu şekilde olmuştur; 
“Güvensiz asansör: 2014/33/
AB Asansör Yönetmeliği temel 
sağlık ve güvenlik gereklerini 
karşılamayan asansörü..”

PİYASAYA ARZ

Taslakta; Tanımlar MADDE 4, 
(r) bendinde yer alan; “Piyasa-
ya arz: Asansörün ticari veya 
kamu faaliyetleri kapsamında 
ücretli veya ücretsiz olarak kul-
lanıma hazır hale getirilmesi…” 

ifadesi için; “Bakım sözleşme-
si olmadan monte eden veya 
onun yetkili servisi bilgisi dışın-
da kullanılan asansörlere bakım 
sözleşmesi olmadan kullanılma-
sında bina yetkilisi sorumludur. 
Bina yetkilisinin sorumluluğunu 
yerine getirmemesinde, aylar-
ca bedelli veya bedelsiz bakım 
yaptırmadan asansörü kullan-
ması, monte eden dışında mü-
dahale ettirilmesi piyasaya arz 
edilen asansörlerde sorunlar 
oluşmasına neden olacaktır. 
Dolayısıyla monte edenin bilgisi 
dışında her arıza da PGD se-
bebi olacaktır. Asansörü monte 
eden tek başına sorumlu tutul-
mamalıdır”, görüşü belirtilmiştir. 
Federasyon çalışma grubu aynı 
maddenin ilgili bendi için; “Pi-
yasaya arz: 6/4/2019 tarihli ve 
30737 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Asansör İşletme ve 
Bakım Yönetmeliği doğrultusun-
da asansör monte eden tarafın-
dan asansörün ticari veya kamu 
faaliyetleri kapsamında ücretli 
veya ücretsiz olarak bakım söz-
leşmesi ile kullanıma hazır hale 
getirilerek servise verilmesi…” 
teklifinde bulunmuştur.

Taslakta; Tanımlar Madde 4, (ş) 
bendinde yer alan; “Sorumlu: 
Tespit edilen uygunsuzluğun 
kendisinden kaynaklanmadı-
ğını ispatlayamadıkça asansör 
monte edeni, aksi takdirde ise 
tespit edilen uygunsuzluğa ne-
den olan gerçek veya tüzel kişiyi 
ifade eder” ifadesi için; “Uygun-
luk değerlendirme sonucunda 
tespit edilen uygunsuzlukların 

ispatı asansör monte eden ta-
rafından zor olmaktadır. Kaldı 
ki uygunsuzluğu tespit edenin 
kimden kaynaklandığını tespit 
etmesi kolay olacaktır. Ayrıca 
piyasaya arz sürecinde tescil 
edilecek asansörün muayene 
kuruluşlarının incelemesi sıra-
sında raporlarda belirtilmekte 
ve tamamlanmadan tescil alı-
namamaktadır”, görüşü belirtil-
miş, aynı madde ilgili bendi için 
Federasyon teklifi şu şekilde 
olmuştur; “Sorumlu: Uygunluk 
değerlendirme işlemi sonucun-
da; tespit edilen uygunsuzluğa 
neden olan gerçek veya tüzel 
kişiyi ifade eder”

ASANSÖR GARANTİSİ 
HANGİ DURUMDA 

SONA ERER?

Yine uygulamada sıkça karşıla-
şılan ve taslakta Tanımlar Mad-
de 4 (v) bendinde yer alan “Ga-
rantisi sona ermiş asansör…” 
ifadesi için; “Garantisi sona 
ermiş asansörün anlaşılması 
için tanım konmalıdır”, görüşü 
belirtilmiş aynı maddenin ilgili 
bendi için Federasyon teklifi 
şu şekilde olmuştur; “Garantisi 
sona ermiş Asansör:  Bina so-
rumlusunun garanti süresi içe-
risinde asansörü monte eden 
veya onun yetkili servisinden 
başka monte eden veya yetkili 
servisine veya başka kişi veya 
kuruluşlara müdahale ettirme-
si halinde piyasaya arz eden 
asansör monte edenin garantisi 
sona ermiş Asansördür.”
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PİYASAYA ARZ İÇİN 
MONTAJ FATURASI 
GEÇERLİ OLMAMALI

Taslakta; Genel Esaslar Madde 
5’e 7’de “Aşağıdaki hallerden 
biri veya birkaçının gerçekleş-
mesi durumunda asansörün pi-
yasaya arz edildiği kabul edilir: 

a) Asansör monte eden tara-
fından AB uygunluk beyanı 
düzenlenmiş olması. 

b) İlgili idare tarafından tescil 
belgesi düzenlenmiş olması. 

c) Asansöre ilişkin montaj fa-
turasının düzenlenmiş olması. 

ç) Asansöre ait tescil öncesi 
ilk periyodik kontrol raporunun 
düzenlenmiş olması” ifadeleri 
için;  “c bendi tek başına geçer-
li olmamalıdır. Faturası kesilip 

ödeme yükümlülükleri yerine 
getirilmemiş asansörler ile iş-
veren firmanın yapısal sorunları 
nedeniyle AB uygunluk belgesi 
monte eden tarafından düzen-
lenmeyen asansörler piyasaya 
arz edilmiş sayılamaz. Ödeme 
yükümlülükleri tamamlanmayan 
bina sorumlularının asansör 
monte eden firmaları asansörü 
piyasaya arz etmesi ve asan-
söre garanti vermesi zorlan-
mamalıdır.” görüşü belirtilmiş 
aynı madde ilgili ( c ) bendinin 
kaldırılması teklif edilmiştir.  

Bakanlık tarafından hazırlanan  
taslakta; Genel Esaslar Madde 
5’e 8’de “Asansörün piyasaya 
arz tarihinin tespiti aşamasında 
sırasıyla ilgili idare tarafından 
düzenlenen tescil belgesinde 
yer alan AB Uygunluk Beyanı 
tarihi, tescil öncesi ilk periyodik 

kontrol tarihi, asansöre ilişkin 
montaj faturası tarihi göz önün-
de bulundurulur.” ifadesi için; 
“Faturanın kesilmesi asansörün 
piyasaya arz edilmesi anlamına 
gelemez. Çünkü her hakkedişte 
fatura kesilebilmektedir”, görü-
şü belirtilmiş aynı maddenin il-
gili bendi için Federasyon teklifi 
ise; “Asansörün piyasaya arz 
tarihinin tespiti aşamasında 
sırasıyla ilgili idare tarafından 
düzenlenen tescil belgesinde 
yer alan AB Uygunluk Beyanı 
tarihi, tescil öncesi ilk periyodik 
kontrol tarihi göz önünde bu-
lundurulur.” şekilde olmuştur.

SORUMLU TESPİT 
EDİLEMİYORSA, TEST 

VE MUAYENE ÜCRETİNİ 
KİM ÖDEYECEK?

PGD yeni taslağının; Teknik 
Düzenlemeye Aykırılık Madde 
8 (ğ) bendinde yer alan; “İl mü-
dürlüğünce sorumlunun tespit 
edilememesi ve bina sorum-
lusunun, asansördeki uygun-
suzluğa sebep olan sorumluyu 
belgelerle ispatlayamaması ha-
linde, asansörde bulunan uy-
gunsuzlukların giderilmesi için 
gerekli işlemlerin gerçekleştiril-
mesi bina sorumlusu tarafından 
sağlanır. Bu durumda test ve 
muayene ile takip işlemlerine 
ilişkin masraflardan bina so-
rumlusu sorumlu tutulamaz.” 
ifadesi için; “Bina sorumlusu 
aynı zamanda ürünün de sa-
hibidir. Dolayısıyla asansörün 
garanti kapsamında bakımını 
yetkili servisine yaptırmakta 
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sorumlu olduğu gibi gerekli 
belgeleri de muhafaza etmek 
zorundadır. Yetkisiz müdahale-
lerde bulundurulan asansörün 
sorumluluğunu monte eden al-
mamalı ve ürünün sahibi de bu 
bakım ve kontrollerini usulüne 
göre takip etmesi gerektiğini 
bilerek sorumlu olmalıdır.

PGD faaliyeti gerçekleştirilmiş 
olan ilgili asansörde teknik 
düzenlemeye aykırılık tespit 
edilmesi yani Güvensizliğe 
neden olan bir eksikliği olma-
ması halinde test ve muayene 
ücretinden yine de ilgili montaj 
firmasının sorumlu tutulması. 

Söz konusu firma çalışmalarını 
mevzuat gereklerine göre ger-
çekleştirmiş olmasına rağmen 
ilgili PGD faaliyetinden dolayı 
test ve muayene ücreti ile mağ-
duriyet yaşamaktadır.

Söz konusu  PGD faaliyetinde 
asansörün Güvensizliğe neden 
olacak bir eksiklik olmaması ha-
linde ilgili firmaya hiçbir şekilde 
ücretlendirme yapılmamalıdır.” 
görüşü belirtilmiş aynı madde 
ilgili bendi için Federasyon tek-
lifi şu şekilde olmuştur; “İl mü-
dürlüğünce sorumlunun tespit 
edilememesi ve bina sorum-
lusunun, asansördeki uygun-
suzluğa sebep olan sorumluyu 
belgelerle ispatlayamaması ha-
linde, asansörde bulunan uy-
gunsuzlukların giderilmesi için 
gerekli işlemlerin gerçekleştiril-
mesi bina sorumlusu tarafından 
sağlanır. Bu durumda test ve 
muayene ile takip işlemlerine 

ilişkin masraflardan bina so-
rumlusu sorumlu tutulur.”

Taslakta; Güvensizliğe Neden 
olan uygunsuzluk Madde 11 ( c 
)  bendinde yer alan; “Asansör 
monte eden tarafından herhan-
gi bir savunmada bulunulma-
ması veya savunmanın yeterli 
görülmemesi durumunda tespit 
edilen uygunsuzlukların asan-
sör monte edenden kaynaklan-
dığı kabul edilir. Savunmanın 

yeterli görülmesi halinde ise uy-
gunsuzluğa sebep olan gerçek 
ya da tüzel kişi sorumlu olarak 
kabul edilir” ifadesi için; “Sa-
vunmanın yeterli görülmemesi 
durumunda tespit edilen uy-
gunsuzlukların asansör monte 
edenden kaynaklandığını kabul 
edilir denilmektedir. Savunma-
nın yeterli görülmemesi duru-
munda asansör monte edenin 
itiraz hakkı olmalı ve asansöre 

verilen muayene raporları ve 
onaylanmış kuruluş raporları 
kanıt olarak kabul edilmelidir.” 
görüşü belirtilmiş aynı madde 
ilgili bendi için Federasyon tek-
lifi; “Asansör monte eden tara-
fından herhangi bir savunmada 
bulunulmaması veya savunma-
nın yeterli görülmemesi duru-
munda asansör monte eden 
itiraz hakkını kullanır. Savunma 
için garanti süresi içerisinde A 

tipi muayene kuruluşlarından 
alınan periyodik kontrol raporla-
rı ve onaylanmış kuruluşlardan 
veya uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarından alınan raporlar 
ile ilgili idareden alınan tescil 
belgeleri kanıt olarak kabul edi-
lir. Savunmanın yeterli görülme-
mesi halinde ise uygunsuzluğa 
sebep olan gerçek ya da tüzel 
kişi sorumlu olarak kabul edilir.” 
şekilde olmuştur.
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YAPI 
UYGUNSUZLUĞUNDAN 

BELEDİYELER DE 
SORUMLU OLMALI

Yine aynı taslakta,  Üçüncü 
Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler 
Önlemler ve idari yaptırımların 
uygulanmasında yetki MADDE 
14 (5) ‘de yer alan “Yapıdan 
kaynaklanan uygunsuzlukların 
belirlenmesi durumunda, söz 
konusu yapıda fenni sorumlulu-
ğu üstlenmiş bulunan yapı de-
netim firması Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığına bildirilir.” ifadesi 
için; “Yapı Denetim Kuruluşları, 
inşaatların yapımı aşamasında 
asansör kuyusu ve makine da-
irelerinin standartlarına uygun 
olarak yapılmasından ve proje 
aşamasında ve inşaat yapımı 
sırasında denetlenmesinden ka-
nunen sorumludur. Bu nedenle, 
uygunsuzluğa sebep olan yapı 
denetim firması ile birlikte yapı-
dan kaynaklanan uygunsuzluk-
lar olmasına rağmen bu yapıya 
iskan ruhsatı veren ilgili idare 
(belediye) de sorumlu olarak 
kabul edilmelidir.” görüşü be-
lirtilmiş aynı madde ilgili bendi 
için Federasyon teklifi şu şekilde 
olmuştur; “Yapıdan kaynaklanan 
uygunsuzlukların belirlenmesi 
durumunda, söz konusu yapı-
da fenni sorumluluğu üstlenmiş̧ 
bulunan yapı denetim firması ve 
ilgili idare Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına bildirilir.”

KAYNAĞI BELİRSİZ 
İHBARLAR İÇİN ÖN 
DEĞERLENDİRME 

YAPILMALI

Taslakta düzenlemeye gidilen 
önemli bir konu ise Madde 
12’nin 1-2-3 ve 4. bendlerinde 
yer alan “ihbar ve şikayetlerin 
değerlendirilmesi”ne yönelik 
oldu.  İlgili madde ile Bakan-
lık merkez ve taşra teşkilatına 
gelen telefon ihbarlarının PGD 
amacıyla kullanılması ifade edi-
lirken, Türkiye ASFED raporun-
da; kaynağı belirsiz ihbarların 
yarattığı olumsuz durumlara 
yönelik açıklayıcı bir değer-
lendirme sunuldu. Federasyon 
Teknik Komitesinin maddeye 
ilişkin değerlendirmesi özet ile 
şu şekilde oldu; “… Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatına in-
tikal eden ihbar ve şikayetin  
ciddiye alınarak PGD amacıyla 
kullanılması halinde; asansör-
leri kullanamayacak olan mal 
sahipleri (kamu yada özel) , 
vatandaşları  mağdur etmesi 
yanı sıra bakım ve montaj ya-
pan firmaları zor durumda bı-
rakmaktadır. Her gün CİMER‘e 
gerek asansör gerekse başka 
konularda yapılan asılsız şika-
yet oranlarının yüksekliği dik-
kate alındığında sektör firmaları 
ve vatandaşların  önemli ölçüde 
mağdur edeceği ortadır. Bu ne-
denle Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilatına intikal eden ihbar ve 
şikayetlerin bir ön incelemeden 
geçerek güvensiz asansör ol-
duğuna ilişkin belirti ve delillerin 

olması halinde  PGD amacıyla 
kullanılabileceği hükmünün 
düzenlenmesi gerekmektedir. 
Aksinin Bakanlığın iş yükünü 
önemli ölçüde artıracağı açıkça 
ortadır. Şikayetler değerlendi-
rilirken bir ön incelemeye tabi 
tutulması, ortada belirti ve ema-
relerin olması halinde, asansör 
periyodik bakım hizmeti veren 
firma ile yapılmış bakım söz-
leşmesi, asansör yetkili servis 
hizmeti veren firmanın TSE hiz-
met yeri yeterlilik belgesi ve son 
muayene raporlarının sunulma-
sının istenilmesi, bu belgeleri 
sağlamayanlar hakkında PGD  
yapılmasının daha hakkaniyete 
uygun ve daha makul olduğu 
kanaatindeyiz.” 

Asansör Piyasa Gözetim ve 
Denetim Yönetmeliği üzeri-
ne yapılan çalışmada sektör 
için çok kritik konulara temas 
edilerek; farklı uygulama yo-
rumlarına sebep olmuş ve pek 
çok firmanın mağduriyeti ile 
sonuçlanmış davalardan yola 
çıkarak değerlendirmelerde bu-
lunulmuştur. Türkiye ASFED, 
9 farklı madde için 17 derne-
ğin görüşlerini içeren teklifini 
18 Haziran 2020’de Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na sundu. 
Diğer ilgili kurumlardan da ge-
len değerlendirmeler ile birlikte 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından son şekli verilecek 
olan PGD yönetmeliğinin bu yıl 
içerisinde uygulamaya girmesi 
bekleniyor.
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TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ 
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

Türkiye ASFED  
Haziran Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik yönetiminde yapılan toplantıya Yönetim Ku-
rulu üyelerinden; Mustafa Demirbağ, Mustafa 
Uçar, Nermin Boyacıoğlu, İbrahim Özçakır ve 
Nuri Kuzan katıldı. Türkiye ASFED Vekili Zeynep 
Tepegöz ve ASFED İdari Müdürü Gülay Pala’da 
toplantıya iştirak etti. Katılımın az olduğu toplantı-
nın gündem maddelerinin başında ise; pandemi 
döneminde asansör sektörünün değerlendirmesi 
yer aldı. Bu süreçte gerçekleştirilen çalışma ko-
mitelerinin faaliyetleri hakkında bilgiler alınırken; 

23.05.2020 tarihli ASTEK tebliği ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından değişikliğe gidi-
lerek görüş istenen Piyasa Gözetim ve Denetim 
Yönetmeliği üzerine derneklerden gelen görüşler 
değerlendirildi. 

Toplantıda ayrıca, 21-24 Ekim 2020 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan Avrasya Asansör Fuarı 
için yapılan son hazırlıklar ve 15-17 Ekim 2020 
tarihinde gerçekleşecek olan Asansör Sempoz-
yumu’nda yapılacak çalışmalar hakkında da bil-
giler verildi.

Türkiye’de Yeni Tip Koronavirüs önlemlerinin açıklanmasıyla birlikte tüm tedbirleri alarak 
üyelerine gerekli bilgilendirmeleri yapan Türkiye ASFED (Türkiye Asansör Sanayicileri 
Federasyonu), Mart 2020’den itibaren geçen süre zarfında düzenlenen toplantılarını da online 
olarak gerçekleştirdi. Yeni normal ve kontrollü sosyal hayat adımlarının atılmasının ardından 
ise; ilk Yönetim Kurulu toplantısını 24 Haziran 2020’de Türkiye ASFED’in genel merkezindeki 
toplantı salonunda gerçekleştirdi.
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Krediden yararlanacak “şahıs 
firmasının”;

 �Ticaret Odası, Sanayi Odası, 
Ticaret ve Sanayi Odası, Ti-
caret Borsası, Deniz Ticaret 
Odası veya Meslek Odala-
rı’na kayıtlı olması,

 �Yıllık cirosunun 3.000.000 
TL’yi aşmaması,

 � İktisadi faaliyetlerine de-
vam etmesi ve firmanın 
01.04.2020 tarihinden evvel 

kurulmuş olması,

 �Meslek Odalarına kayıtlı iş-
letmeler hariç olmak üzere 
ticaret sicile kayıtlı olması,

 �Hem ticaret sicile kayıtlı 
hem de esnaf sicile kayıtlı 
ise Bankamız Esnaf Kredile-
ri’ne ilişkin devam eden kredi 
riskinin olmaması (Yalnızca 
Esnaf sicil kaydı bulunanlar 
krediden faydalanamaya-
caktır),

 � İflas, fesih, iflas erteleme, if-
las erteleme tedbir ve kon-
kordato kararı olmaması ve 
aktif takip kaydının bulun-
maması,

önkoşullarını taşıması gerek-
mektedir.

Kredi başvuruları ise yalnızca 
halkbank.com.tr veya halk-
bankkobi.com.tr üzerinden 
gerçekleştirilebiliyor.

Küçük İşletme Can Suyu Kredisi 
Devam Ediyor

Küresel bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen koronavirüs ile mücadele 
kapsamında, küçük işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta 
zorluk çeken Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret 
Odası veya Meslek Odaları’na kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla Ekonomik İstikrar 
Kalkanı tedbirleri kapsamında ‘‘İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’’ oluşturulmuştur.
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Uygulamaya göre;  Kovid 19 
salgını sürecinde OSB içinde 
yatırımların gerçekleşmesinde 
yaşanan gecikmeler nedeniyle 
tahsis süresi tamamlanan katı-
lımcılara OSB Yönetim Kurulu 
ve Bakanlık tarafından süre uza-
tımı verilebilecek. OSB Yönetim 
Kurulu yapı ruhsatını alamayan 
yatırımcılara ilave 6 ay süre ve-
rebilecek, Bakanlık ise OSB Yö-
netim Kurulu tarafından verilen 
ilave süreler içinde de yatırımını 
tamamlayamayanlara 1+1 yıl 
uzatma verebilecek.

OSB’lere bankalardan yatı-
rım projeleri için kullandıkları 
kredilere ilişkin bakanlıkça 
faiz desteği verilmesine iliş-
kin düzenleme, uygulamanın 
etkinleştirilmesi ve yaygınlaştı-
rılması amacıyla sadeleştirildi. 
Yeni düzenlemeyle OSB’lerin 
yatırım projeleri için kullandıkla-
rı kredilere bakanlıkça faiz des-
teği verilmesi mümkün olacak.

OSB’lerin bakanlıktan izin ala-
rak kuracakları anonim şirketle-
rin, OSB içindeki parsellerin üst 
yapılı/üstyapısı alım, satım, kira-

lama ve üst hakkı tesis edilmesi 
işlemlerini gerçekleştirebilme-
sine imkan tanındı. Düzenle-
meyle yatırımcıların kaynaklarını 
gayrimenkul ve inşaat yerine 
üretim ve işletme süreçlerine 
tahsis edebilmesi için OSB için-
de üst yapılı veya üst yapısız 
sanayi alanlarına kiralama ve 
üst hakkı gibi alternatif yön-
temlerle ulaşmasını sağlamak, 
özellikle yabancı yatırımcının 
ihtiyaç duyduğu koşullarda 
sanayi üretim alanlarını gelişti-
rerek yabancı sermayeyi ülkeye 
çekmek amaçlandı.

Kovid 19 salgınının Türkiye’de 
yayılımının en aza indirilmesi 
amacıyla alınan tedbirler kap-
samında OSB ve OSBÜK ge-
nel kurulları ertelendiğinden, 
genel kurulların yılın ilk 6 ayı 
içinde düzenlenmesine ilişkin 
hükümler toplantıların yıl içinde 
herhangi bir zamanda yapılma-
sına imkan sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlendi.

OSB’ler yatırım projeleri için 
bankalardan kullandıkları 
kredilere, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından faiz desteği 
alabilecek. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının, Organize Sanayi 
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OSB’lerin Yatırım Projelerine Destek
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Ocak-Haziran Döneminde İhracat 
%15,1, İthalat %3,2 Azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı 
Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %15,1 azalarak  75  milyar 21 
milyon dolar, ithalat %3,2 azalarak 98 milyar 895 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret Açığı Haziran Ayında  
%17,0 Azaldı

Haziran ayında dış ticaret açığı %17,0 azalarak 3 
milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon 
dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 
2019 Haziran ayında %77,2 iken, 2020 Haziran 
ayında %82,6’ya yükseldi.

Haziran Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı 
İhracat %15,7 İthalat %8,3 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret 
Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 
genel ticaret sistemi kapsamında 
üretilen geçici dış ticaret verilerine 
göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %15,7 
artarak 13 milyar 462 milyon dolar, 
ithalat %8,3 artarak 16 milyar 308 
milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Dış Ticaret Açığı Ocak-Haziran 
Döneminde %73,2 Arttı

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %73,2 
artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 mil-
yar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde 
%86,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,9’a 
geriledi.

Haziran Ayında İmalat Sanayinin 
Toplam İhracattaki Payı  

%94,5 Oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Ha-
ziran ayında imalat sanayinin payı %94,5, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, 
madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 
oldu.

2020 Ocak-Haziran döneminde ekonomik fa-
aliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı 
%94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün 
payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün 
payı %1,7 oldu.

En Fazla İhracat Yapılan Ülke  
Almanya Oldu

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. 
Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon 
dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;  1 milyar 12 
milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile 

ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar 
ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, 
toplam ihracatın %32,8’ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Al-
manya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 7 milyar 
102 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 
619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 455 milyon 
dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolar 
ile Irak ve 3 milyar 602 milyon dolar ile İtalya takip 
etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın 
%31,8’ini oluşturdu.

İthalatta İlk Sırayı Çin Aldı 

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında 
Çin’den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla;    1 milyar 527 milyon 
dolar ile Almanya, 1 milyar 183 milyon dolar ile 
Rusya, 907 milyon dolar ile Irak ve 779 milyon 
dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, 
toplam ithalatın %38,8’ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin 
aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 10 mil-
yar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 
9 milyar 113 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 
731 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 61 milyon 
dolar ile ABD ve 3 milyar 856 milyon dolar ile 
İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam 
ithalatın %38,6’sını oluşturdu.
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Mevsim ve Takvim Etkilerinden 
Arındırılmış Seriye Göre İhracat 

%15,3 Arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye 
göre; 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya 
göre ihracat %15,3, ithalat %8,9 arttı. Takvim 
etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı 
Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
ihracat %6,4, ithalat %9,3 azaldı.

Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat 
Sanayi İhracatı İçindeki Payı  

%3,2 Oldu 

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, 
ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sa-
nayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında 
ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin top-
lam ihracattaki payı %94,5’tir. Yüksek teknoloji 
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki 
payı %3,2’dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek 
teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı 
içindeki payı %3,5’tir.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam 
ithalattaki payı %84,8’dir. Yüksek teknoloji ürün-
lerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı 
%12,0’dır. Ocak-Haziran döneminde imalat sa-
nayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,0’dır. 
Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat 
sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,4’tür.

Özel Ticaret Sistemine Göre İhracat 
2020 Yılı Haziran Ayında 12 Milyar 

745 Milyon Dolar Oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı 
Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%15,2 artarak 12 milyar 745 milyon dolar, ithalat 
%11,1 artarak 15 milyar 835 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı %3,1 azalarak 3 
milyar 189 milyon dolardan, 3 milyar 91 milyon 
dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 
2019 Haziran ayında %77,6 iken, 2020 Haziran 
ayında %80,5’e yükseldi.

İhracat 2020 Yılı Ocak-Haziran 
Döneminde 70 Milyar  

893 Milyon Dolar Oldu 

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı 
Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine %15,3 azalarak 70 milyar 893 milyon 
dolar, ithalat %4,1 azalarak 94 milyar 527 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %58,8 
artarak 14 milyar 883 milyon dolardan, 23 mil-
yar 633 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde 
%84,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,0’a 
geriledi.
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TÜİK Haziran 2020 Konut Satış 
istatistiklerini açıkladı. Türkiye 
genelinde konut satışları 2020 
Haziran ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre %209,7 artarak 
190 bin 12 oldu. Konut satışla-
rında, İstanbul 28 bin 799 konut 
satışı ve %15,2 ile en yüksek 
paya sahip oldu. Satış sayıları-
na göre İstanbul’u, 21 bin 915 
konut satışı ve %11,5 pay ile An-
kara, 11 bin 690 konut satışı ve 
%6,2 pay ile İzmir izledi. Konut 
satış sayısının en düşük olduğu 
iller sırasıyla 29 konut ile Arda-
han, 40 konut ile Hakkari ve 68 
konut ile Bayburt oldu. (Grafik 1)

İPOTEKLİ KONUT 
SATIŞLARI 2020 HAZİRAN 

AYINDA 101 BİN 504 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 2020 Haziran 
ayında ipotekli konut satışları 

bir önceki yılın aynı ayına göre 
%1286,9 artış göstererek 101 
bin 504 oldu. Toplam konut sa-
tışları içinde ipotekli satışların 
payı %53,4 olarak gerçekleşti. 
İpotekli satışlarda İstanbul 14 

Haziran Ayında 190 Bin 12 Konut Satıldı

Grafik 1
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bin 767 konut satışı ve %14,5 
pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli 
konut satışının en az olduğu il 4 
konut ile Hakkari oldu. (Grafik 2)

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ 
SONUCUNDA 88 BİN 508 

KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Ha-
ziran ayında Türkiye genelinde 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
%63,8 artarak 88 bin 508 oldu. 
Diğer konut satışlarında İstan-
bul 14 bin 32 konut satışı ve 
%15,9 pay ile ilk sıraya yerleş-
ti. İstanbul’daki toplam konut 
satışları içinde diğer satışların 
payı %48,7 oldu. Ankara 8 bin 
114 diğer konut satışı ile ikinci 
sırada yer aldı. Ankara’yı 5 bin 4 
konut satışı ile İzmir izledi. Diğer 
konut satışının en az olduğu il 
14 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 58 
BİN 632 KONUT İLK  

DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa sa-
tılan konut sayısı 2020 Haziran 
ayında bir önceki yılın aynı ayı-

na göre %152,0 artarak 58 bin 
632 oldu. Toplam konut satışla-

rı içinde ilk satışın payı %30,9 
oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 
bin 253 konut satışı ve %14,1 ile 
en yüksek paya sahip olurken, 
İstanbul’u 5 bin 96 konut satışı 
ile Ankara ve 3 bin 530 konut 
satışı ile İzmir izledi. (GRAFİK4)

İKİNCİ EL KONUT 
SATIŞLARINDA 131 BİN 

380 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el ko-
nut satışları 2020 Haziran ayın-
da bir önceki yılın aynı ayına 
göre %244,9 artış göstererek 

Grafik 2

Grafik 3

Grafik 4
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131 bin 380 oldu. İkinci el konut satış-
larında da İstanbul 20 bin 546 konut 
satışı ve %15,6 pay ile ilk sıraya yerleş-
ti. İstanbul’daki toplam konut satışları 
içinde ikinci el satışların payı %71,3 
oldu. Ankara 16 bin 819 konut satışı 
ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 8 bin 
160 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-HAZİRAN 
DÖNEMİNDE %23,5 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde 624 bin 769 
konut satışı gerçekleşerek, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %23,5 artış 
gösterdi. Ocak-Haziran döneminde ipo-
tekli konut satışı %221,4 artarak 266 bin 
374, diğer satış türlerinde ise %15,3 
azalarak 358 bin 395 oldu. Bu dönemde 
ilk defa satılan konutlar %4,1 azalarak 
197 bin 722 oldu. İkinci el konut satışları 
da %42,5 artarak 426 bin 997 olarak 
gerçekleşti. (GRAFİK7)

YABANCILARA 2020 YILI HAZİRAN 
AYINDA BİN 664 KONUT SATIŞI 

GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %38,1 aza-
larak bin 664 oldu. Yabancılara yapılan 
konut satışlarında, Haziran 2020’de ilk 
sırayı 730 konut satışı ile İstanbul aldı. 
İstanbul ilini sırasıyla 277 konut satışı ile 
Antalya, 180 konut satışı ile Ankara, 65 
konut satışı ile İzmir ve 57 konut satışı 
ile Mersin izledi. (GRAFİK 5)

EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN 
VATANDAŞLARINA YAPILDI

Haziran ayında İran vatandaşları Türki-
ye’den 398 konut satın aldı. İran’ı sıra-
sıyla, 257 konut ile Irak, 78 konut ile Çin, 
70 konut ile Azerbaycan ve 63 konut ile 
Rusya Federasyonu izledi. (GRAFİK6)

Grafik 5

Grafik 7

Grafik 6
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Protokolle ayrıca TİM üyeleri 
fuar katılımlarında avantajlı ko-
şullarda kredi kullanabilirken, 
Maximiles TİM İhracatçı Kart ile 
ticari harcamaların yanı sıra ka-
dın girişimcilere özel faiz oranlı 
krediler sunulacak olup, kredi 
kullanan tüm ihracatçılara si-
gorta, eğitim gibi hizmetlerde 
indirim uygulanacak.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü 
ile 95 bin ihracatçının Türki-
ye’de ihracatın tek çatı kuruluşu 
olan Türkiye İhracatçılar Mecli-

si (TİM), Türkiye İş Bankası ile 
ülke ekonomisinin en önemli 
itici güçlerinden ihracatçılara 
çok avantajlı bir destek paketi 
sunmak üzere iş birliği protoko-
lü imzaladı. İmza töreni, sosyal 
mesafe kuralları çerçevesinde 
TİM Genel Merkezi’nde TİM 
Başkanı İsmail Gülle ve Türki-
ye İş Bankası Genel Müdürü 
Adnan Bali’nin katılımı ile ger-
çekleştirildi. Paket kapsamında; 
daha fazla sayıda ihracatçıya 
ulaşabilmek amacıyla her fir-
ma özelinde azami 150.000 

Dolar-Euro veya 1.000.000 TL 
tutarında kredi kullandırılıyor. 
TİM üyesi tüm ihracatçılara 1 
yıl vadeli dolar kredilerde yıllık 
yüzde 2,40, Euro kredilerde yıl-
lık yüzde 1,15 faiz oranıyla ‘İh-
racat Döviz Kredisi’ sunuluyor. 
İhracat finansmanına destek 
paketinde; Fuarlara Katılım Kre-
disi, Maximiles TİM İhracatçı 
Kart, kadın girişimcilere özel 
faiz oranlı kredilerin yanı sıra si-
gorta ve eğitim gibi ihracatçının 
ihtiyacına uygun hizmetlerde 
de indirimler yer alıyor.

İhracatçılara  
500 Milyon Dolarlık Destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye’nin Kovid-19’la mücadelesine destek vermek 
üzere devreye aldığı eylem planı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. TİM bu 
süreçte ihracatçıları avantajlı faiz oranları da dahil olmak üzere pek çok fayda içerecek 
şekilde finansmana erişebilmeleri için Türkiye İş Bankası ile bir protokol imzaladı. 
Türkiye ekonomisinin itici gücü ihracatçıların önlerini açacak protokolle; Türk Lirası ve 
Yabancı Para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık bir nakdi kredi paketi sunuluyor. 
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İSMAİL GÜLLE: 
“TÜRKİYE İHRACATLA 

YÜKSELECEK”

İhracatçılara yönelik kredi hac-
minin artırılması ve ihracatçıların 
finansmana erişiminin kolaylaş-
masıyla, salgın sürecini firmalar 
en az hasarla atlatacaklarını be-
lirten TİM Başkanı İsmail Gülle, 
“Tüm çalışmalarımızın amacı 
ihracatımızı ileriye götürmek, 
çünkü biliyoruz ki; ‘Türkiye İh-
racatla Yükselecek” dedi. İş bir-
liğine yönelik detayları aktaran 
Gülle, sözlerine şöyle devam 
etti: “İş birliği kapsamında özel-
likle üç nokta çok mühim. Kredi 
faizlerinin düşük olması ihraca-
tın finansmanında önemli bir 
nokta. Paket kapsamının 500 
milyon dolar olması da bizler 
için çok önemli bir adım. 

KADIN GİRİŞİMCİLERE 
ÖZEL AVANTAJLAR 

HAZIRLANDI

Ayrıca, paket kapsamında, 
pozitif ayrımcılığın sağlanması 
adına kadın girişimci ihracatçı-
ların kullanacakları kredilerde 
daha avantajlı koşullar da oluş-
turuldu. Kadın girişimci ihracat-
çılar, kullanacakları kredilerde 
aynı azami limitlerle(1 milyon li-
raya veya 150 bin dolar-Euro’ya 
kadar) Dolar cinsinden krediler 
için yüzde 2,25;Euro cinsinden 
kredileri için ise yüzde 1 gibi 
daha avantajlı faiz oranlarına 
tâbi olacaklar. Ayrıca, kadın ve 
genç girişimcilerimiz için, 100 
bin TL’ye, 500 bin Euro-dolara 

kadar Eximbank kaynaklı ihra-
cat kredisi sunulacak ve yaban-
cı para cinsinden kredilerde 25 
baz puan indirim uygulanacak. 

FUAR KATILIM 
KREDİLERİ DE OLACAK

İhracatçıların yararlanacağı bir 
diğer avantaj ise fuar katılım 
kredilerinde olacak. Paket ile 
sanal ve fiziki fuarlarda, 100 
bin dolar-Euro’ya kadar 1 yıl 
vadeli ihracat taahhütlü spot 
döviz kredisinde faiz oranları 
dolar cinsinden krediler için 
yüzde 2,25; Euro cinsinden 
krediler için yüzde 1 olacak. 
E-teminat mektubunda, ilk 1 
yıl için yüzde 0,9 gibi oldukça 

düşük bir komisyon tahsil edi-
lecek. Protokol kapsamında, 
kredi kullanan firmalara emtia 
taşıma sigortasında yüzde 10 
indirim, muhabir garantili ihra-
cat faktoringinde avantajlı faiz 
oranları ve WORLDEF prime 
üyeliğinde yüzde 50 indirim gibi 
birçok diğer avantaj da yer alı-
yor. Dış ticaret kompleksimizde 
yapılan kütüphaneye yönelik 
kitap bağışı da Türkiye İş Ban-
kası’nın önemli bir jesti olarak, 
paketin kapsamında yer alıyor. 
Güçlü ve zamanında sağlanan 
finansman sürdürülebilir ihracat 
için büyük önem taşıyor. Son 
aylarda yaşadığımız pandemi 
nedeniyle Sayın Cumhurbaşka-
nımızın açıklamış olduğu Eko-
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nomik İstikrar Kalkanı Paketi ve 
Sayın Hazine ve Maliye Baka-
nımızın açıkladığı Finansman 
Paketiyle ihracatçıların ihtiyacı 
karşılanmıştır. İhracat ailemiz 
adına destekleriyle her zaman 
yanımızda olan Sayın Cumhur-
başkanımıza ve Sayın Hazine 
ve Maliye Bakanımıza teşekkür 
ediyorum.”

İSMAİL GÜLLE: 
“İHRACATÇILARA 

YÖNELİK KREDİLERDEKİ 
ARTIŞ BİZLERİ MEMNUN 

EDİYOR”

İş Bankası ile iş birliği yapma-
nın gurur verici ve ihracatçılara 
güven sağlaması bakımından 
da önemli olduğuna dikkat 
çeken Gülle, şunları kaydetti: 
“ Bu ve benzeri ortak çalışma-
ların artarak sürmesi en büyük 
temennimiz. Bilhassa son iki 
yılda, bankacılık sektörünün ih-
racatçılara yönelik kredilerinde 
hem hacimsel hem de oransal 
artışlar görüyoruz, sektörün 
ihracata ilgi ve alakası bizleri 
memnun ediyor. 2018 yılı ni-
san ayında bankaların ihracat 

kredileri 116 milyar TL seviye-
sindeyken, geride bıraktığımız 
nisan ayında bu kredilerin de-
ğeri yüzde 69’luk artışla 196 
milyar TL seviyesine ulaştı. Bu 
artışta, bankaların kullandırdığı 
toplam kredi hacmindeki artış 
etkili olduğu kadar, ihracat 
kredilerinin toplam kredi hac-
mine oranının yüzde 5,2’den 
yüzde 6,3’e çıkması da etkili 
oldu. Şoklara dayanıklı ve seri 
reflekslere sahip ihracatçılar, 
böylesi kriz dönemlerinde attık-
ları yerinde adımlarla yaşanan 
her şoktan güçlenerek çıkmayı 
başarıyorlar. Bankacılık sektörü 
de tıpkı ihracatçı firmalar gibi 
seri reflekslere ve her krizden 
güçlenerek çıkan bir yapıya sa-
hip. Son iki yılda yaşanan kur 
saldırıları, ticaret savaşları ve 
koronavirüs pandemisi ile bu 
gerçek daha da gün yüzüne 
çıkmış durumda. İhracatta kı-
rılan yeni rekorlar, Bankacılık 
sektöründe ise artan kredi ha-
cimleri ve sağlıklı bilançolar tüm 
bu zorlu koşullara rağmen her 
iki alanda Türkiye’nin gücünü 
kanıtlıyor. Öyle ki, haziran ayı-
nın geride bıraktığımız ilk 23 

gününde ihracatımız 9,1 milyar 
dolara ulaşarak geçtiğimiz yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 
34,3 gibi kayda değer bir artış 
gerçekleştirdi.”

TİM İHRACATÇI KART, 
İHRACATÇILARIN 

HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRACAK

Protokol kapsamında ‘Maxi-
miles TİM İhracatçı Kart’ ve 
‘Maximiles TİM İhracatçı Kart 
Premium’ kartları ihracatçıların 
kullanımına sunuluyor. TL/EUR/
USD hesap özeti seçeneğini 
içeren kartlar ile ihracatçılar, 
yaptıkları alışverişlerden hem 
MaxiMil hem de MaxiPuan ka-
zanacaklar. Ayrıca İş Bankası 
aracılığıyla gerçekleştirecekleri 
aylık ihracat hacmi üzerinden 
de ilave MaxiPuan kazanacak-
lar ve ihracatçılar bu puanları 
MaxiMil olarak da kullanabile-
cekler. Maximiles TİM İhracat-
çı Kart otel rezervasyonundan 
vize işlemlerine kadar ihracatçı-
ların hayatlarını kolaylaştıracak 
birçok önemli ve fark yaratacak 
ayrıcalığı da içeriyor.
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Türk asansör sanayini gelece-
ğe taşımak amacıyla Fuarcılık 
sektörünün öncü kuruluşla-
rından CNR Holding, Türkiye 
Asansör Sanayicileri Federas-
yonu (Türkiye ASFED) ve Tüm 
Asansör Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (TASİAD) güç birliğine 
imza attı. Türk asansör sanayi-
nin daha verimli üretim yapabil-

mesi, teknolojiyi yakından takip 
edebilmesi, uluslararası ticaret 
imkanlarını genişletebilmesinin 
yanı sıra global rekabet gücünü 
ve marka değerini artırabilme-
sinin hedeflendiği bu iş birliği 
kapsamında bu yıl beşincisi 
yapılacak olan CNR Avrasya 
Asansör Fuarı düzenlenecek.

45 KİŞİLİK DATA EKİBİ 
AYLARDIR ÇALIŞIYOR

Fuar öncesi bir araya gelen 
CNR Holding ve STK yönetici-
leri, fuar ile ilgili yapılan çalış-
malara ilişkin bilgi paylaşımında 
bulundu. Çok sayıda önemli ka-
rarların açıklandığı toplantıda, 
CNR Holding’in 45 kişilik data 

Türk Asansör Sanayi İçin Dev Güç Birliği
“Asansör sanayi 5’inci kez CNR Expo çatısı altında”

AR-GE ve inovasyona ağırlık vererek üretim kapasitelerini artıran ve bu sayede de birçok alanda 
Avrupa standartlarının üzerine çıkan Türk asansör sanayi, bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan 
CNR Avrasya Asansör Fuarı’na hazırlanıyor. CNR Holding, Türkiye ASFED ve TASİAD’ın güç 
birliği ile gerçekleştirilecek olan fuarda, 50’si yabancı olmak üzere 300’ün üzerinde firmanın 
asansör, yedek parça ve teknik hizmetlerini sergileyecek. Fuarın 65 ülkeden gelecek olan 1.000 
kişilik alım heyetini ağırlaması bekleniyor.
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ekibinin 5 binin üzerinde ya-
bancı alıcıyı fuara getirebilmek 
için aylardır yoğun bir çalışma 
yürüttüğü ifade edildi.  Top-
lantıda fuara katılacak 1.000 
kişilik alım heyeti müjdesi de 
verilirken, aralarında Avrupa, 
Kuzey Afrika, Orta Doğu, Ba-
ğımsız Devletler Topluluğunun 
da yer aldığı çok sayıda ülke-
den 2500’ü aşkın profesyonel 
alıcıya online bilet satıldığı 
açıklandı.

50’Sİ YABANCI 300’ÜN 
ÜZERİNDE FİRMA 

KATILACAK

CNR Holding kuruluşlarından 
İstanbul Fuarcılık tarafından 
Türkiye Asansör Sanayicileri 
Federasyonu (Türkiye ASFED) 
ve Tüm Asansör Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (TASİAD) iş 
birliğiyle, T.C. Ticaret Bakanlı-
ğı ve KOSGEB desteğiyle dü-
zenlenen 5. CNR Uluslararası 
Avrasya Asansör Fuarı, 21 – 
24 Ekim 2020 tarihleri arasında 
CNR Expo İstanbul Fuar Mer-
kezi’nde ziyaretçilerini ağırla-

CNR HOLDING, TÜRKIYE ASFED VE TASIAD’IN GÜÇ BIRLIĞI ILE 

GERÇEKLEŞTIRILECEK OLAN FUARDA, 50’SI YABANCI OLMAK ÜZERE 300’ÜN 

ÜZERINDE FIRMANIN ASANSÖR, YEDEK PARÇA VE TEKNIK HIZMETLERINI 

SERGILEYECEK. FUARIN 65 ÜLKEDEN GELECEK OLAN 1.000 KIŞILIK ALIM 

HEYETINI AĞIRLAMASI BEKLENIYOR
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yacak. Orta Doğu, Doğu Avrupa, Orta 
Asya, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu ülkelerinin asansör, yedek 
parça ve teknik hizmet ihtiyaçlarını kar-
şılayacak olan fuara aralarında Almanya, 
Hindistan ve İtalya’nın da yer aldığı 50’si 
yabancı 300’ün üzerinde firma katılacak. 

ALMANYA VE ABD’DEN STK 
VE TEDARİKÇİLER TİCARET 

İÇİN GELECEK

Sektörün yakından takip ettiği fuar, bu 
yıl bugüne kadar düzenlenmiş en geniş 
kapsamlı alım heyeti organizasyonuna 
da ev sahipliği yapacak. 65 ülkeden bin 
kişilik alım heyetinin katılacağı fuara, 
ayrıca Almanya asansör sektörünün en 
önemli STK’ları ve asansör tedarikçileri 
ticaret yapmak için gelecek. ABD Ulusal 
Asansör Müteahhitler Birliği’nin ziyaret 
edeceği fuar, Orta Doğu, Doğu Avrupa, 
Orta Asya, Kuzey Afrika ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkelerinin asansör, 
yedek parça ve teknik hizmet ihtiyaçla-
rını karşılayacak nitelikte. Fuarı ayrıca 
mimarlar, bina yönetim firmaları, TOKİ 
ve Emlak Konut yetkililerinin de ziyaret 
etmesi bekleniyor.

“Toplantıda fuara katılacak 1.000 
kişilik alım heyeti müjdesi de verilirken, 
aralarında Avrupa, Kuzey Afrika, Orta 

Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğunun 
da yer aldığı çok sayıda ülkeden 2500’ü 

aşkın profesyonel alıcıya online bilet 
satıldığı açıklandı”
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Sessiz, Güvenli, 
Tümleşik

Silent, Safe, 
Integrated

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

• Kumanda kartı ve sürücünün tüm üstün özellikleri 
bir arada 

•  Tek menüden kolay ayarla uyumlu çalışma

•  Otomatik doğrudan kata yanaşma

•  Motor ve kurtarma kontaktörlerine gerek yok

•  Ana kart üzerinde
 › UCM (KKH) izleme 

 › Kapı kontaklarını köprüleme

 › Faz izleme / koruma

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

•  Ayrıntılı hata kaydı

•  Kolay pano örgüsü

• Darbeli çalışma ile frenden kurtarma

•  UPS ile akülü kata getirme çözümleri 

•  Enkoder kartlarının kolayca takılması

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

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

•  Automatic direct landing

•  No need for motor and rescue contactors

• On-board features;
 › UCM monitoring 

 › Door contact bridging

 › Mains failure monitoring

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

•  Detailed fault register

•  Easy switchbox layout

•  Recovery from actuated safety gear via 
“hammering mode”

•  Emergency lowering via UPS or battery based 
systems

• Easy installation of encoder cards

www.mik-el.com

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

Seyahat Hızı
Travel Speed 

Yanaşma Hızı
Crawling Speed 

Yanaşma Mesafesi
Crawling Distance 

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

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

Doğrudan 
Yanaşma
Direct Landing



Türkiye’de asansör ve yürüyen merdiven 
sektörünün en büyük yapılanması olan Tür-
kiye ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik pandemi sonrası değişen dünya düzeni 
ve çalışma disiplinlerine yönelik sektör ça-
lışanlarına bir çağrıda bulundu. Atik açık-
lamasında asansörlerin insan hayatındaki 
önemine dikkat çekerek Ar-Ge yatırımlarının 
önemini vurguladı; “Bildiğiniz üzere pande-
mi önlemleri kapsamında, bulaş riskinin en 
yüksek olduğu yerler arasında toplu ulaşı-

Türkiye ASFED Başkanı ATİK’den Sektöre Çağrı:
“Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarına Devam Etmeliyiz”

Dünyayı etkisi altına alan bir salgın ile mücadele ettiğimiz 
bu dönemden her sektör gibi, asansör ve yürüyen merdiven 
sektörü de oldukça etkilendi. İşlerin durma noktasına 
geldiği son aylarda, ihracatın da aksaması ile yerli 
piyasada yaşanan daralmaya bir de yurt dışı pazarı 
eklendi. Yeni normal süreci ile birlikte açılan ticaret yolları 
ve değişmeye başlayan dünya düzenleri ile sektörde de 
hem sanal pazarlama yöntemlerinin hem de korona ile 
şekillenen asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinin 
gelişmeye başladığını görüyoruz. 
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mın bir parçası olan asansörler 
ve yürüyen merdivenler sıklıkla 
her yayında ve her önlem pa-
ketinin içinde yer aldı. “Mecbur 
kalmadıkça asansöre binmeyin, 
sık sık asansörleri temizleyin, 
asansör butonlarına, yürüyen 
merdivenlerde el bantlarına do-
kunmayın” gibi pek çok uyarı 
ve ikaz ile önlemeler almaya 
çalıştık. Yine bu dönemde gö-
rüldü ki her ne kadar sakınsak 
da, önemli bir ulaşım aracı olan 
asansör ve yürüyen merdiven-
lerden vazgeçilmesi mümkün 
değil… Bu durumda bizler işin 
uzmanları olan asansör aksamı 
üretici ve montajcıları olarak; 
bu dönemdeki tecrübelerimizi 
halk sağlığı ile entegre olacak 
yeni üretimlere dönüştürebil-
meliyiz. Öncelikle yapmamız 
gereken Ar-Ge çalışmalarımızı 
bu alana yönlendirerek insanla-
rın gönül rahatlığı ile asansör ve 
yürüyen merdiven kullanmasını 
sağlayacak çalışmalara ağırlık 
vermektir.”

Atik bu dönemde; yerli üretici-
nin yıllardır edindiği tecrübele-
rinden yola çıkarak halk sağlığı 
için yeni kullanım modelleri ge-
liştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Atik; “Bu dönemde durmaksızın 
çalışmaktan, üretmekten vaz-
geçmeden, zamanın ihtiyaç-
larına uyum sağlayarak işimi-
ze dört elle sarılmalıyız. Kabin 
havalandırma sistemlerinden, 
temassız asansör sistemleri-
ne, kendi kendini temizleyen 
buton ya da el bantlarından, 

komutlarla yönlendirilen çağ-
rı sistemlerine kadar pek çok 
yapabileceğimiz yeni üretimler 
üzerine hızla yol almalıyız.”

Açıklamasını; “Geçirdiğimiz bu 
zor dönemi, ancak çalışarak 

ve üreterek aşabileceğinin far-
kında olan her meslektaşımı, 
gelecek toparlanma günlerinde 
çok daha iyi bir dönem bekliyor 
olacaktır” sözleri ile tamamla-
yan Atik, yerli asansör ve yü-
rüyen Merdiven sanayisinin 
yeni üretimlerle yoluna devam 
etmesi ve kendini geliştirmesi 
için fırsatları değerlendirmesi-
nin önemini vurguladı.
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Asansör Sempozyumu bu yıl, 
diğerlerinden farklı olarak 12. 
Uluslararası Asansör ve Asan-
sör Teknolojileri Fuarı - INELEX 
ile birlikte düzenleniyor.

Ülkemizde asansör alanındaki 
teknolojik yeniliklerin, uygula-

maların ve bilginin paylaşıl-
dığı en önemli platformlardan 
biri olan, Asansör Sempoz-
yumu’na aşağıda sıralanan 
konularda bildiri sunarak; 
atölye çalışması ve kurs 
düzenleyerek; konferans, 
söyleşi, açık oturum ve pa-

nel konuları önererek katkı ve 
katılımda bulunulması için de 
bir çağrıda bulunuldu:

Bildiri Konuları İse Şöyle
 �Kumanda ve Kontrol Sis-
temleri

 �Kullanıcı ve Çevre Güvenliği

 �Mevcut Asansörlerin Güven-
lik Seviyesi (SNEL) İyileştir-
meleri

 �Belgelendirme ve Kalite Yö-
netim Sistemi Uygulamaları

 �Teknik Personel ve Mühen-
dis Eğitimleri ve Belgelen-
dirme Çalışmaları

 �Asansör Sektöründeki Mü-
hendislerin Hak ve Sorum-
lulukları

 �Asansörlerde Enerji Verim-
liliği

 �Yürüyen Merdiven ve Bant-
ların Tasarım ve Teknolojisi

 �Yürüyen Merdiven ve Bant-

Asansör Sempozyumu’nun  
Bildiri Katılımcıları 16 Eylül’de Açıklanacak

Asansör ve yürüyen merdiven 
sektörüne yönelik 1993 
yılından itibaren birçok kez 
etkinlik düzenleyen TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası ve 
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası adına İzmir 
Şubeleri yürütücülüğünde 
gelenekselleşen Asansör 
Sempozyumu, 10. kez 15-17 
Ekim 2020 tarihlerinde İzmir’de 
MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
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ların Güvenlik Seviyesi İyi-
leştirmeleri

 �Asansör Mevzuatı ve Uygu-
lamaları

 �Periyodik Kontroller ve De-
ğerlendirme

 �Asansör Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi

 �Özel Asansör Uygulamaları

 �Asansör Aksam Muayenesi 
ve Ömürleri

 �Kabin ve Suspansiyon Ta-
sarımları

 �PESSRAL Uygulamaları ve 
Değerlendirme

 �81-20 Uygulamaları

 �Mevcut Binalara Asansör 

Tasarımı

 �Asansörlerde Kurtarma Se-
naryoları

 � İnvertorlerdeki Yeni Geliş-
meler

 �Asansör Kumanda Panola-
rında Kontaktor Kullanımı

 �Makina Dairesiz ve Dişlisiz 
Asansörler

 �Asansörlerde Mobil Uygu-
lamalar

 �Asansörlerde İklimlendirme 
ve Konfor Kriterleri

 �Yüksek Yapılarda Asansör

 �Mimari Tasarımlar

 �Double Deck

 �Double Drive

 �Trafik Hesabı

 �Mesleki Denetim

 �Diğer Elektromekanik Taşı-
yıcılar

 �Kentsel Dönüşüm ve Asan-
sörler

 �Akıllı Bina Asansörleri (A +)

 �Asansörlerde İş Güvenliği

 �Engelsiz Yaşam ve Asansör

 �Asansör 4.0 ve Asansör

 �Kablolu Taşıma Tesisatı Yö-
netmeliği (2016/424/AB)

 �7/24 İletişim ve Erişim

 �Asansör Beslemelerinde 
Enerji Kalitesi

 �Otopark Sistemleri

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri başlığı, özeti ve yazar bilgilerinin 
sempozyum sekretaryasına ulaştırılması 5 Haziran 2020

Bildirilerin sempozyum sekretaryasına 
ulaştırılması 7 Ağustos 2020

Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlarına 
sonucun bildirilmesi 16 Eylül 2020
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Yeni tarih, fuar organizatörleri olan AFAG Messen 
und Ausstellungen GmbH ve Elevator World’ün ortak 
açıklaması ile duyuruldu. 26-28 Eylül 2022’de yapıla-
cak fuarın yeri ise değişmeyecek. “The Elavator Show 
Dubai”, Dubai Ticaret Merkezi’nde düzenlenerek 

bölgenin ilk asansör fuarı olma özelliğini taşıyacak. 
Açıklamada; “Asansör endüstrisi ve bölge için ge-
lecek vadeden yeni bir platform olan TES, mümkün 
olan en iyi tarih olan 2022’de ilk açılışını yapacak” 
ifadeleri kullanıldı. 

The Elevator Show Dubai’nin  
Tarihi Değişti

Pandemi önlemleri kapsamında pek çok sektörde ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen fuar 
ve sempozyum organizasyonları ertelenerek iptal edildi. Daha önceki sayılarımızda, asansör 
sektöründe de, önlemler kapsamında pek çok uluslararası fuar ve sempozyumun değişen tarihlerini 
bildirmiştik. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu sene ilk kez düzenlenecek olan “The Elavator Show 
Dubai (TES)”, 2 Temmuz 2020’de yapılan bir açıklama ile 26-28 Eylül 2022’ye ertelendi.

46 [ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 2020

SEKTÖR HABERSEKTÖR HABER





DOKAS:  
“Yetkisi Olmayan Merdiven Altı Firmalarla 

Kararlılıkla Mücadele Edeceğiz”

Her sayımızda farklı bir şehir ve derneğimiz ile yaptığımız görüşmeler ile hazırladığımız “Bölgenin 
Sesi” köşemizin bu sayıda konuğu; Trabzon ve çevresinde faaliyet gösteren “Doğu Karadeniz Asansör 
Sanayicileri Derneği (DOKAS)’nin yaklaşık yedi ay önce göreve geçen yeni yönetimi. Türkiye’nin köklü 
asansör derneklerinden birisi olan DOKAS, Trabzon ve bölgesinde sektörün nabzını tutan hem üretici 
hem de monte eden firmaların desteğini almış güçlü bir yapılanmaya sahip. DOKAS, Türkiye Asansör 
Sanayicileri Federasyonu (Türkiye ASFED)’nun Türkiye genelinde yürüttüğü pek çok projeye de bizzat 
Yönetim Kurulu’nda bulunan üyeleri ile destek vermeye devam ediyor.  

Sektörün bölgedeki durumunu değerlendirmek için DOKAS Yöne-
tim Kurulu Başkanı Barış Sancak ile bir araya gelerek hem sohbet 
ettik hem de kendisinden önemli bilgiler aldık.

SANCAK: “Bölgedeki sektörel yapılanmamızı 
güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Doğu Karadeniz Asansör Sanayicileri Derneği (DOKAS)’nin 
geçmişi ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?

BARIŞ SANCAK: DOKAS, asansör ve yürüyen merdiven sanayinin 
öncü ve yenilikçi girişimcilerini dayanışma temelinde bir araya 

Barış Sancak
DOKAS Yönetim Kurulu Başkanı
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buna kurumsal yapı diye baka-
rak ciddiyetle yaklaşmak gerek-
tiğini düşünüyorum. Kurumsal 
yapımızı ve derneğimizin marka 
değerini oluşturacak unsurları 
güçlendiririsek bilinirliğimizin 
daha da artacağı muhakkaktır. 
Kurumsal yapının bir parçası 
olan bu değişimlerle yeni bir 
yüz ve yeni bir anlayış ile daha 
dinamik bir yapı kurmayı hedef-
liyoruz. Derneğimizi; kurumsal 
yapısından taviz vermeyen, 
üyelerine yardımcı olan, sektörel 
manada yapılabilecek isteklere 
cevap verebilen, her konuda or-
tak hareket edebilen bir yapıya 
dönüştürmek istiyoruz.

getirebilmek, üyelerini ve müş-
terilerini korumak, kaliteli hizmet 
veren firmaların birlikte hareket 
etmesini sağlamak amacıyla 
2002 yılında kuruldu. Kurucuları 
arasında; Seal Asansör (Seba-
hatin Baki), Üçgen Mühendislik 
(Baki Aydın), Güneş Mühen-
dislik (Hüseyin Gedikli), Betas 
Asansör (Ufuk Büyüknalbant), 
Cefs Asansör (Derviş Sağlam), 
CMZ Asansör (Zeki Şamlıoğlu) 
gibi Trabzon’un önemli asan-
sör firmaları bulunmaktadır. 
DOKAS aynı zamanda, 2013 
yılında Türkiye ASFED’in kuru-
cu dernekleri arasında da yer 
almış, sektörün köklü ve önde 
derneklerinden biridir, diyebi-
liriz.

Güncel üye sayınız nedir? 
Ne kadar üyel ile faaliyet 
gösteriyorsunuz? 

BARIŞ SANCAK: 2020 Tem-
muz ayı itibariyle güncel üye sa-
yımız 17 montaj firması, 2 kabin 
imalatçısı olmak üzere toplam 
19 firmadan oluşuyor. Ancak 
yeni yönetim olarak önümüzde-
ki dönem gerçekleştireceğimiz 
faaliyetlerle bölgede daha aktif 
çalışarak, dernekleşmenin sek-

törel hizmet açısından önemini 
anlatarak hem şehrimizde hem 
de bölgemizde kaliteli işler ya-
pan asansör firmalarını derne-
ğimize üye yaparak, yapılan-
mamıza güç katmak istiyoruz.  
Dolayısıyla bölgedeki sektörel 
yapılanmamızı güçlendirmeyi 
hedefliyoruz. 

Dernek yönetimini 
devraldıktan sonra logoda 
yeniliğe gittiniz. Görsel 
değişimler ile yeni bir yüz 
ve çehre oluşturuyorsunuz. 
Bu doğrultuda derneğin 
gelecek vizyonu için neler 
söylersiniz? 

BARIŞ SANCAK: Evet, işe 
logomuzu yenilemek ile başla-
dık. Dışardan bakıldığında ufak 
değişimler gibi görülebilir ama 

 
SANCAK: “Bazı 

firmalar bakım ünite-
lerini satıyorlar bazıları sat-

mıyorlar. Burada dik bir duruş 
sergilenerek kesinlikle bu satışla-
rın yapılmaması gerekiyor. Montaj 
ekipmanlarında “Türk Malı” tercih 

edilmeli ve yönlendirilmelidir. 
Burada hükümet politikamız 

olan yerli malının destek-
lenmesi ilkesine sadık 

kalınmalıdır.”  
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“Düşük fiyat ile çalışan 
firma, kaliteli bir bakım 

yapmaz, yapamaz”

Trabzon ve çevresinde sektör 
ile ilgili tespit ettiğiniz genel 
sorunlar nelerdir?

BARIŞ SANCAK: Bölgemiz-
de çok kıymetli yerel firmalar 
var. Bu firmaların da aramıza 
katılarak daha güçlü bir yapı 
için birlik çağrımızı yineleyece-
ğiz. Ancak böyle sorunlarımıza 
daha etkin çözümler bulabile-
ceğimiz kesindir. Bununla be-
raber; bölgemizdeki asansör 
sektörü adına en büyük sorun-
lardan birisi bakım fiyatlarıdır 
diyebiliriz. Maalesef 50 TL ile 
90 TL arasında bakım yapan 
firmalar var. Bunları duyuyorum 
ve şaşkınlıkla karşılıyorum. Bu 
durum bazı şehirlerde asansör 
servis kalitesini düşürerek kaza 
risklerini artırmaktadır.  Her ne 
kadar periyodik muayeneler 
yaygınlaşmış olsa da bakımı 
düzgün yapılmayan asansör 
riskli asansördür. Düşük fiyat ile 
çalışan firma, kaliteli bir bakım 
yapmaz, yapamaz. Bu konu ile 
alakalı halkımızı bilgilendirme-

ye çalışıp, hem kaliteli servis 
hizmeti talep edilmesi hem de 
kaliteli bakım hizmeti verilmesi 
için çalışmalar yapacağız.

DOKAS’IN TRABZON 
VE ÇEVRESİ İÇİN 

ANALİZLERİ İSE ŞÖYLE:

BARIŞ SANCAK: Yönetim Ku-
rulu Başkanlığına seçildikten 
sonra Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz ile birlikte, dernek üye-
lerimizin hepsini ziyaret ettik. 
DOKAS’a desteklerinden ötürü 
kendilerine birer teşekkür pla-
keti sunarken bir yandan da bu 
ziyaretlerden bazı çıkarımlarda 
bulunduk. Bunları sizlerle de 
paylaşmak isterim;

1Bakım Arıza /Teknik Ser-
vis: Bu konuda personelimi-

zi çok önemli ölçüde eğitme-
miz gerekiyor. Hem mesleki 
olarak hem insani ilişkiler ola-
rak; teknik servis konusun-
daki personel, bu işin ustalık 
boyutunda en üst noktaya 
ulaşmış personel olmalıdır. 
Maalesef işimizin ağır olma-
sı, yetiştirilecek personel bu-
lamamız, bakım fiyatlarındaki 
düşük fiyat politikası sebebi 
ile personelin hak ettiği kar-
şılığını alamaması, bir kaç ay 
ya da yıl çalışan personelin 
firma açması hatta taşeron 
olarak çalışmaya karar ver-
mesi gibi sebeplerle yetişmiş 
kaliteli personel bulunamı-
yor. DOKAS Yönetim Kurulu 
ve üyelerimizin ortak hedefi 
bu konuda önümüze engel 
olan konuları kaldırmak ve 
aşmaktır.

2Doğru Bilgiye Ulaşmak: 
Sektörle alakalı gereksiz, 

bilgi kirliliğini bölgemiz adı-
na ortadan kaldırmak, gerekli 
ve doğru açıklamaları, yö-
netmelikleri, müşterilerimizle 
hızlı bir şekilde paylaşmak, 
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insanları bilgilendirmek ko-
nusunda önemli eksikler 
olduğunu tespit ederek bu 
konuya ağırlık verecek bir 
takım çalışmalar yürütmeye 
başladık. Bu konu ile alaka-
lı her ne kadar Bakanlığa, 
akredite firmalara, belediye-
lere görev düşüyor ise de 
DOKAS olarak bizler de bir 
sivil toplum örgütü olarak 
elini taşın altına koyup sü-
reci daha da hızlandırmak 
istiyoruz. Buradaki en büyük 
sorun, periyodik kontroller 
hakkında kamuoyuna yeterli 
bilgi verilmediği için, kont-
roller sonrasında firmalar ile 

müşteriler sorunlar yaşıyor-
lar. Bu sorunları asgariye 
indirmek istiyoruz. 

3Bakım ve Revizyonda 
Standardı Oluşturmak: 

Sektörümüzde, kaliteli ve 
müşterisine sorun yaşatma-
yan firmalar olduğu kadar, 
para gayesi güdüp müşte-
risini mağdur eden firmalar 
da maalesef ki var. Dernek 
olarak bu firmaları asgariye 
indirmek için derneğimi-
zin çatısı altında birleşip, 
standartlara uygun montaj, 
bakım, arıza ve revizyon 
hizmetlerinin verilmesi için 

gerekli adımları atmak isti-
yoruz. Bu anlamda, açıkça 
belirtmeliyim ki; yetkisi olma-
yan merdiven altı diye tabir 
edilen firmalarla çok ciddi 
mücadele edeceğiz. Bu fir-
malar fatura kesmeyerek, 
devleti zarara uğratmakta, 
firmalarına milyonlarca yatı-
rım yapan insanlarla haksız 
rekabete girip sektörü zarara 
uğratmaktadırlar.

“Trabzon merkez olmak 
üzere, artan talep ve 
ilerleme ile montaj 
firmalarında kaliteli 
iş hacmi yükselmeye 

başladı”

Bölgeyi asansör ve yürüyen 
merdiven sektörünün 
potansiyeli açısından 
değerlendirebilir misiniz?

BARIŞ SANCAK: Bölgemiz 
son 10 yıl içerisinde turizm cen-
neti olmaya aday bir ivme ile 
ilerliyor. Yaz-kış bölgede turizm 
çok hareketli. Bu durum AVM, 

SANCAK: “Yerli sektörün 
reklamının çok iyi yapılıp 
yabancı marka daha iyidir 
algısının Türk halkının 
üzerinden alınması gerekiyor. 
Şu an AVM, otel, yürüyen 
merdiven v.b. yapılarda öyle bir 
algı oluşmuş ki doğrudan bu 
işi yapacak firmalar yabancıdır 
gibi düşünülüyor. Ama ne yazık 
ki bilinmiyor ki Türk asansör 
ve yürüyen merdiven sektörü 
çok iyi üretici ve montajcılar 
yetiştirmiştir.”
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otel, lüks siteler, rezidanslar 
gibi yeni binaların yapılmasına 
da sebep oluyor. 2018 yılının 
son çeyreğine kadar  inşaat 
sektörü çok hızlı ilerledi. Dola-
yısıyla Trabzon merkez olmak 
üzere, artan talep ve ilerleme 
ile montaj firmalarında kaliteli 
iş hacmi yükselmeye başla-
dı. Pandemi sürecinde her 
ne kadar sektör durdu ise de 
bölgemizde ciddi projeler ya-
pıldığı için çalışmaya devam 
ettik. Bu projelerin önümüzdeki 
zamanda da durmadan devam 
edeceğini düşünüyoruz. 

Önümüzdeki günlerde 
DOKAS olarak yürüteceğiniz 
faaliyetler ve projeler 
hakkında bilgi verir misiniz? 

BARIŞ SANCAK: Önümüzdeki 
dönemde bir kaç öncelikli faa-
liyet planımız bulunuyor. Önce-
likle başta da söylediğim gibi 
kurumsal yüzümüzü tamam-
layacak çalışmalara ağırlık 
vermek önemli. Bu doğrultu-
da, web sitemiz www.dokas.
com.tr ‘nin kurulumu ile alakalı 
çalışmalarımız  devam ediyor. 
En kısa zaman içerisinde web 
sitemizden üyelerimize kolay-
ca ulaşılabilecek, gerekli bütün 
bilgilerin paylaşıldığı dijital bir 
platform oluşturmayı hedefli-
yoruz. Ayrıca yine toplu SMS 
sistemini kurup DOKAS’a üye 
firmaların müşteri portföylerine 
aynı anda bilgilendirme mesaj-
ları ulaştırmayı hedefliyoruz. 

Bunun dışında derneğimiz 
hedeflerini şu başlıklarda top-
layabiliriz;

“1- Dernek Binası 
Herkese Hizmet 

Sunacak”

Yine derneğimizin merkezini 
hizmet içi eğitimlerin verilece-
ği, üyelerimizin gün içerisinde 
vakit geçirebilecekleri, sohbet 
edebilecekleri, müşterilerine 
sunumlar yapabileceği, toplantı 
alanları olan bir yapıya taşımayı 
düşünüyoruz. 

“2- Bakım Fiyatlarının 
Düzenlenmesi”

Bakım fiyatlarının düzenlenmesi 
de bizim öncelikli projelerimiz 
arasında. Bakım fiyatlarını hem 
firmaları zarar ettirmeyecek 
hem kaliteli hizmetin önüne 
geçmeyecek  şekilde dizayn 
ederek, bunun sonuçlarının da 
müşterilere yansıyacağı  bir dü-
zeye getirmek üzerine çalışma-
larımıza başladık.

“3- Çağrı Merkezi 
Projesi”

Yine bizim en büyük istekleri-
mizden birisi de bölgede bir 
çağrı merkezi kurabilmek. Bu-

SANCAK: “KAZANDIĞI PARAYI IŞINE 

VE PERSONELINE YATIRIM YAPMAYA 

YÖNLENDIREN KAZANIR, YAPMAYAN 

ISE SILINIR GIDER.”
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nun için hem görev süremiz ye-
terli olur hem de üyelerimizden 
aldığımız destek ile başarılı ola-
bilirsek; ilerleyen süreçte DO-
KAS‘a mensup firmaların 7/24 
arıza kayıtlarını alarak, bu kayıt-
larını firmalara yönlendiren bir 
çağrı merkezi kurmayı istiyoruz. 

“4- Bölgedeki Ara 
Eleman Eksiğinin 

Tamamlanması 
Çalışmaları”

Yine sektörümüzdeki ortak he-
deflerden biri olan; ara eleman 
yetiştirilmesi konusunda da ça-
lışmalar yapmak istiyoruz. En 
büyük hedefimiz; asansör sek-
törünü tanıyan, okulda yetiştiril-

miş, eğitimi çıraklık okulundan 
başlayarak almış ara personeli 
bu sektöre kazandırabilmek.

SANCAK: “Maliyeti 
düşüreceğiz diye kalite 
politikamızdan ödün 

vermemeliyiz”

Yerli asansör sektörü 
üreticisi ve montajcıların 
piyasadaki yabancı 
marka baskısına karşı, 
yok olmamak adına nasıl 
önlemler almalı?

BARIŞ SANCAK: Yerli üretici-
ler ve montaj firmaları öncelikle 
teknolojiye ayak uydurmalıdır-
lar. Kendimizi ispat etmeliyiz, 

maliyeti düşüreceğiz diye kalite 
politikamızdan ödün vermeme-
liyiz. Maalesef gelinen noktada 
döviz kurlarındaki hareketlilik 
ve dalgalanmalar yerli üretici 
ve montaj firmalarını olumsuz 
etkilemektedir. Kovid-19 sal-
gını münasebeti ile yabancı 
markalardaki termin süreleri 
uzadı, yerli üreticiler ve montaj 
firmaları olarak bu krizi lehimize 
çevirmemiz gerekiyor.

SANCAK: “Montaj 
ekipmanlarında “Türk 
Malı” tercih edilmeli ve 

yönlendirilmelidir”

Tüm bunlarla birlikte 
genel bir değerlendirme ile 
sektörün geleceğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

BARIŞ SANCAK : Herkes 
gibi bende duyuyorum, bakım 
ünitesi fazla olan firmaları ya-
bancı markalar satın almaya 
çalışıyorlar. Bazı firmalar ba-
kım ünitelerini satıyorlar bazı-
ları satmıyorlar. Burada dik bir 
duruş sergilenerek kesinlikle 

“Açıkça 
belirtmeliyim ki; 

yetkisi olmayan mer-
diven altı diye tabir edilen 

firmalarla kararlılıkla mücadele 
edeceğiz. Bu firmalar fatura kes-

meyerek, devleti zarara uğrat-
makta, firmalarına milyonlarca 
yatırım yapan insanlarla hak-

sız rekabete girip sektörü 
zarara uğratmakta-

dırlar.”
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bu satışların yapılmaması ge-
rekiyor. Montaj ekipmanların-
da “Türk Malı” tercih edilmeli 
ve yönlendirilmelidir. Burada 
hükümet politikamız olan yerli 
malının desteklenmesi ilkesine 
sadık kalınmalıdır.  Bilinmelidir 
ki; Türk asansör sektörü çok iyi 
noktalara gelmiş olup bugün 
ihracat yapan nice firmalarımız 
bulunuyor. Yerli sektörün rek-
lamının çok iyi yapılıp yabancı 
marka daha iyidir algısının Türk 
halkının üzerinden alınması ge-
rekiyor. Şu an AVM, otel, yü-
rüyen merdiven v.b. yapılarda 
öyle bir algı oluşmuş ki doğ-
rudan bu işi yapacak firmalar 
yabancıdır gibi düşünülüyor. 
Ama ne yazık ki bilinmiyor ki 
Türk asansör ve yürüyen mer-
diven sektörü çok iyi üretici ve 
montajcılar yetiştirmiştir. 

SANCAK: “Kazandığı 
parayı işine ve 

personeline yatırım 
yapmaya yönlendiren 
kazanır, yapmayan ise 

silinir gider”

BARIŞ SANCAK: Yalnız bu-
rada eleştiri ile karışık bir uya-
rıda da bulunmak isterim; yerli 

imalat ve montaj firmaları fiyat 
ucuz olsun gayesi güdüp yapa-
cak oldukları montajları perişan 
etmemelidirler. Aslında konu 
şuraya bağlanıyor; para politi-
kası… 100 TL’ye bakım yapılır-
sa, maliyetini iyi hesaplamayıp 
bilinçsizce montaj alınırsa, iş 
almak için kalite paraya tercih 
edilirse, gerekli yatırımları ya-
pamazsın. Gerekli yatırım yapı-
lamayınca da personel yetişti-
remez işin hakkını veremezsin. 

Sonuç olarak; kazandığı para-
yı işine ve personeline yatırım 
yapmaya yönlendiren kazanır, 
yapmayan ise silinir gider. 

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

BARIŞ SANCAK : Türkiye 
ASFED bizim için çok önemli 
farkında olmasak da arka plan-
da çok ciddi emek harcıyorlar, 
federasyon içerisinde daha 
fazla montaj firması temsilcisi 
olmalı ve Bakanlığa asansör 
sektörünü daha fazla tanıtmalı 
ve montaj problemlerini daha 
fazla anlatmalıyız, diye düşü-
nüyorum. Çünkü piyasada bu 
konuda çok fazlasıyla kilitlen-
meler yaşıyoruz. Bu konuda 
daha fazla bilgilendirilmeye 
ihtiyacımız olduğu kesindir.

DOKAS Yönetim Kurulu 
Barış Sancak Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar Aydın Başkan Yardımcısı
Ahmet Yilmaz Başkan Yardımcı
Ümit Ali Yurdakul Genel Sekreter
Turgay Değermenci Genel Sayman
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Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa 
Programı Bilgilendirme Top-
lantısı, Bakan Varank, Dışişleri 
Bakan Yardımcısı ve AB Baş-
kanı Büyükelçi Faruk Kaymak-
cı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal, DEİK Başkanı 
Nail Olpak ile Dışişleri Bakanlığı 
Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş 
Birliği ve Proje Uygulama Ge-
nel Müdürü Bülent Özcan’ın 
katılımlarıyla, video konferans 
(webinar) yöntemiyle gerçek-
leştirildi. Toplantıda konuşan 
Bakan Varank, Haziran ayı 
sanayi üretim endeksini de-

ğerlendirerek şunları kaydetti: 
“Haziran ayında sanayi üretimi 
hem aylık hem de yıllık bazda 
yükseliş gösterdi. Her iki verinin 
de pozitif olması, reel sektörün 
gidişatını göstermesi açısından 
oldukça sevindirici. 

EN HIZLI TOPARLANAN 
ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK

Bakan Varank verileri değerlen-
dirirken; “Aylık bazda, endeksin 
tüm kalemlerinde yükseliş var. 
Sermaye ve ara malı kalemlerin-
deki çift haneye varan artışlar, 
yatırım talebi açısından da çok 

güçlü bir sinyal veriyor. Göster-
diğimiz bu aylık performansla, 
dünyada en hızlı toparlanan ilk 
beş ülkeden biri olduk.” Dedi.

REEL SEKTÖR VİTES 
YÜKSELTTİ

Reel sektör cephesinden de 
olumlu haberler veren Varank; 
“Temmuz ayında vites yükselt-
meye devam edildi” ifadelerini 
kullanarak; “Üretimin temel gir-
dilerinden olan elektrik tüketimi 
verileri artış eğiliminde. Orga-
nize sanayi bölgelerimizdeki 
elektrik tüketimi, Haziran’a göre 
yüzde 7 daha fazla. Hatta Tem-
muz tüketimi, pandemi öncesi 
dönem olan Mart’ı da geride 
bıraktı” sözlerini ekledi.

EN BÜYÜK BÜTÇELİ 
PROGRAM

Finansman ve dış kaynak arayı-
şındaki sanayi kuruluşlarına; “Fi-
nansman sıkıntısı çekiyorsanız 
ve dış kaynak arayışınız varsa; 
Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 ve 
Ufuk Avrupa Programları, sizler 
için biçilmiş kaftan. Ufuk 2020 
programı, 2014 yılında baş-
ladı ve bu sene sona erecek. 
Bu program, 80 milyar avroluk 
kaynağıyla dünyanın en büyük 
bütçeli Ar-Ge ve yenilik prog-
ramı.” önerilerinde bulunuldu. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, program ile ilgili şu 

Dünyada En Hızlı Toparlanan  
İlk 5 Ülkeden Biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haziran ayında sanayi 
üretiminin hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdiğini 
kaydederek, “Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün 
gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici. Aylık artış yüzde 
17.6 olarak gerçekleşti, Mayıs ayındaki güçlü seviyeyi, Haziran’da 
da tekrarladı.” dedi.  Aylık bazda, endeksin tüm kalemlerinde 
yükseliş olduğuna dikkati çeken Varank, “Gösterdiğimiz bu aylık 
performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri 
olduk.” ifadelerini kullandı.
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bilgileri de ekledi; “Ufuk Avrupa 
ise 2021-2027 yılları arasında 
uygulanacak ve bütçesinin mi-
nimum 100 milyar Avro olması 
bekleniyor. Sistemi çok basit şe-
kilde şöyle tarif edebiliriz: Birlik 
üyesi veya bizim gibi asosiye 
ülkeler, milli bütçelerinden bu 
programlara katkıda bulunuyor. 
Sonraki aşamada, Avrupa Ko-
misyonu çok çeşitli başlıklarda 
çağrılar açıyor.”

KOBİ’LERE AYRICALIK 

Özel sektör, kamu sektörü ve 
akademinin bu çağrılara baş-
vurması için genellikle 3 farklı 
AB üyesi ya da asosiye ülke-
den ortaklar bulması gerekirken 
kobilere bir ayrıcalık yapılarak 
ortaksız başvuru yapmaları 
sağlanıyor. Varank konu ile il-
gili; “KOBİ’lere özel bir ayrıca-
lık tanınmış durumda. KOBİ’ler 
programa ortaksız, yani birey-
sel başvuru yapabilecekleri 
gibi, ortaklarla başvuru yolunu 
da seçebiliyor.” açıklamasında 
bulundu.

6 BİN 663 PROJE 
BAŞVURUSU

Toplantıda, Ufuk 2020’de bu-
güne kadar 6 bin 663 proje 
başvurusu yapıldığı, başvuru-
ların 685’i fonlanmaya değer 
bulunduğu bilgisi de verildi. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu 
her 100 projeden 10’u fon al-
maya hak kazanmış durumda.

FONUN AVANTAJLARI 
NELER?

Fonlardan faydalanmanın pek 
çok avantajı da bulunuyor. Ba-
kank Varank bu avantajlar hak-
kında ise; “Aldığınız fon aslında 
bir hibe, dolayısıyla geri ödeme 
yükümlülüğünüz yok. Önerdiği-
niz proje, “yenilik projesiyse”, 
proje bütçenizin yüzde 70’ine 

kadar; Eğer “araştırma ve ye-
nilik projesiyse”, bu durumda 
proje bütçenizin tamamını hibe 
olarak almanız mümkün. Bun-
lara ek olarak; elektrik, su, kira 
gibi harcama kalemleriniz için 
yüzde 25 genel gider desteği 
de alabiliyorsunuz. Finansa 
erişimin yanında; elbette baş-
ka avantajlar da söz konusu.” 
ifadelerini kullandı.

ÇAĞRILARI TAKİP EDİN

Bakan açılan çağrıların yakın-
dan takip edilmesini de önerdi.  
Bu amaca yönelik, sistematik 
bir duyuru ve izleme mekaniz-
ması da tasarlanabileceğini 
söyleyen Varank; “DEİK bu 
sürecin, uçtan uca bir payda-
şı olabilir. TÜBİTAK’la birlikte 
burada görev alabilir” dedi.

UFUK 2020’NİN SON 
ÇAĞRISI EYLÜL’DE

Toplantıda; Ufuk 2020 Progra-
mının son çağrısının Eylül ayın-
da olacağı bilgisi de verilirken,  
1 Milyar Euro’luk bütçenin kul-
lanıma açılacağı duyuruldu. Bu 
çağrı; tarımdan gıdaya, ulaşım-
dan enerjiye, üretimden çevre-
ye kadar farklı alanlarda yenilik 
projesi geliştiren herkese açık 
olacak.
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Türkiye’nin En Köklü Sanayi Odalarından  
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: 

“Uyum Sağlayamayan Yok Olacak”

2009 yılından bu tarafa başarılı bir şekilde EBSO (Ege Bölgesi 
Sanayi Odası) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan 
Ender Yorgancılar, dergimizin bu sayısının özel konuğu olarak 
yer alıyor. Sanayi yatırımları ve gelişimi açısından Türkiye’nin 
pek çok sektörde lider firmalarının yer aldığı şehirlerimizi 
kapsayan bir faaliyet sürdüren EBSO’nun son dönem 
faaliyetlerini Sayın Yorgancılar ile birlikte değerlendirdiğimiz 
bir röportaj gerçekleştirdik. 

Röportajımızda koronavirüs önlemleri kapsamında Ege 
Bölgesinde alınan tedbirleri de anlatan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, çok değerli bilgileri ve sektörel 
öngörülerini Haber Asansörü dergisi okuyucuları ile paylaştı.  
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2020 yılının ilk yarısını 
geride bıraktık. Bu ilk yarıya 
baktığımızda ekonomik ve 
ticari açıdan 2020’yi nasıl 
değerlendirirsiniz? 

ENDER YORGANCILAR: 2020 
yılı, tüm dünya ekonomisini ol-
duğu gibi ülkemiz ekonomisini 
de derinden sarsıyor. Özellikle, 
pandemi ile birlikte karantina 
uygulamalarının had safhaya 
vardığı, Mart ve Nisan ayların-
da, ülkemiz imalat PMI endeksi-
nin 30-40 puan bandına kadar 
gerilediğine ve sanayi üretim 
endeksinin yüzde 31,4 oranın-
da rekor düzeyde daraldığına 
tanık oluyoruz. Yılın ilk yarısında 
ihracatımızın yüzde 15, ithalatı-
mızın yüzde 3 daralması, ticari 
açıdan da olumsuz bir tabloyla 
karşı karşıya olduğumuzu açık 
biçimde yansıtıyor.

“2020’NİN DÜNYA VE 
TÜRKİYE İÇİN OLAĞANDIŞI 
BİR KRİZ YILI OLDUĞUNU 

İFADE EDEBİLİRİZ”

ENDER YORGANCILAR: Ka-
rantina uygulamalarının gevşe-

tilmeye başladığı, Mayıs’ta söz 
konusu verilerde aylık bazda 
iyileşmeler gözlemlemeye baş-
ladık. İmalat PMI Endeksi’nin 
Haziran’da 53,9’a kadar çık-
ması özellikle sevindirici oldu. 
Yılın üçüncü çeyreği itibariyle 
makroekonomik verilerde öngö-
rülen iyileşme de, ekonomiye 
dair umutları artırıyor. Ancak, 
özellikle sonbahar aylarından 
virüs yayılımının yeniden artı-
şa geçeceğine dair endişeleri 
ve yılın tamamına ilişkin per-
formansı dikkate aldığımızda, 
2020’nin dünya ve Türkiye için 
olağandışı bir kriz yılı olduğunu 
ifade edebiliriz.

Tüm dünyada bir salgına 
dönüşerek pandemi ilan 
edilmesine sebebiyet veren 
Yeni Koronavirüs’ün ticari ve 
sanayi etkileri ile İzmir’deki 
sanayi grupları açısından 
etkisini değerlendirebilir 
misiniz? 

ENDER YORGANCILAR: Ko-
vid-19’un, İzmir sanayisi ve 
ekonomisi üzerindeki etkilerini 
ölçmek amacıyla üyelerimize 

yönelik önce Nisan döneminde 
ardından da Haziran sonunda 
iki anketle durumu analiz etme 
şansımız oldu. Nisan dönemin-
de Kovid-19’a özel yapmış ol-
duğumuz ankette; üyelerimizin 
%80,2’si iç siparişlerinde azal-
ma olduğunu belirtmişti. İlk 6 
ay için iç siparişlerinde azalma 
olduğunu belirten üyelerimizin 
oranı %79,9’a gerilemiştir. 

İlk 6 ay için oranlardaki keskin 
dağılımlarda da toparlanma 
gözlenmektedir. Örneğin; %50 
ve üstünde siparişleri azaldığı-
nı bildiren üyelerde yarı yarıya 
azalma olurken, %25-%50 ara-
sındaki daha ılıman azalışlarda 
yoğunlaşma gözlenmektedir. 
Bu da ilk şokun ardından gelen 
toparlanmanın göstergesidir. 
Ancak, toplamda oran aynıdır. 
Dolayısıyla üreticilerimiz açısın-
dan iç piyasanın olumsuz ko-
şullarında belirgin bir iyileşme 
olmuştur, diyemiyoruz.

ENDER YORGANCILAR: Dış 
siparişler açısından Nisan dö-
nemine göre çok daha olumlu 

“Kovid-19’a 
özel yapmış 

olduğumuz ankette; 
üyelerimizin %80,2’si 

iç siparişlerinde 
azalma olduğunu 

belirtmişti”
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bir süreç yakalanmıştır. Üyele-
rimizin %73’ü dış siparişlerinde 
azalma gerçekleştiğini belirtir-
ken, bu oran Nisan’da %85,5 
idi. Üyelerimizin %47,1’inin dış 
siparişleri %50’nin altında azal-
mıştır. Küresel piyasalarda da 
ekonomilerin açılması ve erte-
lenen talebin harekete geçmesi 
iyileşmedeki en önemli etkendir. 
Üyelerin sadece %13,2’sinin 
dış siparişinde artış bildirmiş ol-
ması ise toparlanmanın oldukça 
sınırlı kaldığını göstermektedir. 
Yılın ilk 6 ayında, firmalarımızın 
%79,9’u üretimlerinde azalma 
gerçekleştiğini belirtmiştir. Ni-
san döneminde bu oran %83 
idi. Yani, üyelerimiz bu süreci 
hasar görerek yönetmeye ça-
lışmaktadır.

“Üretimden Satışlara 
göre 100 Büyük Sanayi 
Kuruluşunu” geçtiğimiz 
günlerde açıkladınız.  Buna 
göre Ege’nin sanayi hacmini 
değerlendirerek, özellikle 
dış ticaret hakkında elde 

ettiğiniz verileri bizimle 
paylaşabilirsiniz? 

ENDER YORGANCILAR: 38 
yıldır aralıksız sürdürdüğümüz, 
100 Büyük Sanayi Kuruluşu 
çalışması, 2019 yılına ilişkin 
önemli çıkarımlar elde etme-
mizi sağladı. Kimya ve kimya-
sal ürünler sanayi, gıda sanayi 
ve demir-çelik sanayinin, üre-
timden satışların yüzde 80’ini 
gerçekleştirmesi, İzmir sanayi-
sinin itici gücünü yansıtıyor. 100 
Büyük firmanın gerçekleştirdiği 
toplam ihracatın yüzde 71’ini de 
aynı sektörler karşılıyor. 2019 
yılında ülke İhracatı %2,1 artar-
ken, 100 büyük firmamızın da 
bu paralelde % 1,3 artmıştır.  
Ne yazık ki, ülkemizin bir ger-
çeği olarak ithalata bağımlı üre-
tim yapımız içinde 100 büyük 
firmamız da net ithalatçı görü-
nümünü korumaktadır. Geçen 
yıla göre dış ticaret açığı, itha-
lattaki azalıştan kaynaklı olarak 
%40 geriledi. 100 büyük firma 

Üretimden 
Satışlara göre 

100 Büyük Sanayi 
Kuruluşunu 
açıklandı.

ihracatının üretimden satışlar 
içindeki payı %36,7’dir.

Ege bölgesinde, asansör ve 
yürüyen merdiven sanayi 
alanında potansiyeli ve 
çalışma kapasitesi hakkında 
neler söylersiniz? 

ENDER YORGANCILAR: 
Özellikle bölgemizde ve İz-
mir’de son yıllarda artan konut 
ihtiyacı ve yapımı, kentsel dö-
nüşüm projelerinin de kazandır-
dığı ivme ile sektörde önemli bir 
ihtiyaç doğmuştur. Üyelerimizin 
%11’i asansör sektöründe faa-
liyet göstermektedir. Asansör 
aksam üretimi ve montajında 
Bölgemizi İzmirli üreticiler ba-
şarıyla temsil etmektedir.

“UYUM SAĞLAYAMAYAN 
KAYBEDECEK”

Sanayi 4.0 ile ilgili 
önemli çalışmaları takip 
ediyorsunuz ve model 
fabrika uygulamasını 
da faaliyete geçirmeyi 
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planlıyorsunuz. Bu proje ile 
ilgili bilgi verebilir misiniz?

ENDER YORGANCILAR: Sa-
nayi 4.0 konusunda farkındalık 
yaratmak amacıyla, 2015 yılın-
da ilk kez kitabını çıkaran bi-
ziz. O gün söylediğimiz “Uyum 
Sağlayamayan Kaybedecek” 
mottosu bugün Kovid-19 ile 
yeni dillendirilmektedir. Kobi-
lerimiz özellikle maliyetlerinden 
kaçındığı dijitalleşme altyapısını 
bir en evvel tamamlamak zorun-
dadır. Bu hususta üyelerimize 
rehber olabilmek, çalışanların 
yetkinliğini artırmak amacıyla; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğımızın stratejisi kapsamında, 
Odamız ve İZTO işbirliğinde 
Model Fabrika yani İzmir Uy-
gulamalı Yetkinlik ve Dijital Dö-
nüşüm Merkezi’ni Ekim ayında 
hayata geçiriyoruz. Kesikli ve 
sürekli üretimin uygulanacağı 
merkezde, yalın üretim, dijital-
leşme, endüstri 4.0 ilkelerinin 
öğrenilmesi amaçlanmaktadır.  
Türkiye’de, Ankara ve Bursa’da 
tamamlandı. 11. Kalkınma Pla-
nı’nda fabrikaların sayısının 14’e 

çıkarılması hedefleniyor. İzmir, 
Mersin, Gaziantep, Konya ve 
Kayseri model fabrikaların ön-
celikli olarak kurulacağı illerdir.

ENDER YORGANCILAR: 
Artan karlılık ve düşen üretim 
maliyetleri ile sanayimizin re-
kabet gücünün arttırılması da 
bir diğer önemli amaçlardandır.  
Verimlilikten nakit akışındaki 
iyileşmeye ve pazar payının 
artırılmasına kadar birçok baş-
lıktaki potansiyel kazanımları 
ile model fabrikalar, sanayimi-
zin gelişimine ivme katacaktır. 
Model fabrikalardan eğitim alan 
KOBİ’lerin hizmet giderlerinin 
70 bin TL’ye kadar olan kısmı 
da KOSGEB tarafından destek-
lenmektedir.

Asansör ve yürüyen 
merdiven sanayisi alanında 
mevcut çalışmalarınız 
ya da planlanan yeni 
çalışmalarınız nelerdir, bilgi 
alabilir miyiz? 

ENDER YORGANCILAR: 
Elektrik İşleri Genel Teknik 
Şartnameleri’nin yerli sek-
töre uygun hale getirilmesi, 

Kovid-19 sürecinde asansör 
imalat, montaj, bakım ve kontrol 
işlemlerinde faaliyetin sürdü-
rülmesi gibi sektörün konuları 
güncel olarak takip edilmek-
te ve ilgili merciler düzeyinde 
çözümüne aracı olunmaktadır.  

EGE BÖLGESİ VE  
PANDEMİ SÜRECİ

Pandemi dönemini EBSO 
nasıl geçirdi, ne gibi 
önlemler alındı? 

ENDER YORGANCILAR: 
EBSO olarak, pandeminin 
Çin’de ortaya çıkıp küresel bir 
sorun haline gelmeye başladığı 
ilk günden bugüne, konunun 
yakından takipçisi olduk, olma-
ya devam ediyoruz. Özellikle; 
Mart ayı başlarında ülkemizde 
ilk vakanın görülmesiyle birlikte 
vakit kaybetmeksizin EBSO acil 
durum eylem planı, kurumsal 
tedbirler dokümanı oluştur-
mamız ve EBSO Ohal masası 
kurmamız, etkin bir kriz yönetim 
süreci geçirmemizi sağladı. 

Üyelerimize sorun ve çözüm 
önerilerini içeren duyurular 

“Üyele-
rimizin %11’i 

asansör sektö-
ründe faaliyet 
göstermekte-

dir”
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yapılması, 64 meslek komi-
temizin, meclisimizin, istişare 
kurulumuzun taleplerini hızla 
iletebilmeleri için whatsapp 
grupları kurulması ve iletilen 
tüm taleplerin derlenerek TOB-
B’a, ilgili Bakanlıklara ve diğer 
mercilere iletilmesi,

TOBB’un evsahipliğinde Ba-
kanlarımızın katılımıyla gerçek-
leştirilen çok sayıda video kon-
feranslara ve webinarlara katı-
larak, sanayicilerimize yönelik 
hem durum değerlendirmesine 
yönelik istişarelerde bulunul-
ması, hem de yine taleplerinin 
Bakanlarımıza ve ilgili mercilere 
birebir iletilmesi,

Basın bültenleri yoluyla ekono-
mik değerlendirmelerde bulu-
nulması ve destek ile teşviklerin 
artırılmasına yönelik kamuoyu 
nezdinde girişimlerde bulunul-
ması,

Sokağa çıkma yasaklarının uy-
gulandığı günlerde çalışma ve 
seyahat talebinde bulunan üye-

lerimize yönelik online ortamda, 
çok kısa sürede gerekli izin bel-
gelerinin sunulması gibi birçok 
çalışmanın içerisinde bulunduk.

 �Üyelerimize maske dağıttık.

 �Üyelerimize ve çalışanlarına 
antikor testinin yapılmasına 
aracılık ettik.

 �Üyelerimizin nakit ihtiyacını 
dikkate alarak; TOBB Nefes 

Kredisi’ne kendi payımıza 
düşen oranda destek olduk.

Bu dönemi daha sağlıklı 
geçirebilmek ve korona 
sonrası süreçte değişen 
dünya düzenine uyum 
sağlamak için sanayi 
kuruluşlarına önerileriniz 
neler olur?

ENDER YORGANCILAR: Ön-
celikle, çalışanların sağlığını 
korumaları ve yeterli önlemleri 
almaları ilk önerim olacaktır. Kü-
resel ekonomideki gelişmeleri 
ve COVID-19 haberlerini takip 
etmeleri de bir o kadar önem-
lidir. Özsermaye yetersizliğinin 
ortaya çıktığı bu süreçte, likidi-
te yönetimini güçlendirmeleri, 
istikrarı koruyacak önlemler 
planlamaları, tedarik zincirleri-
ni yeniden gözden geçirmeleri, 
devlet desteklerinden faydalan-
maları, yeni pazarlarda daha 
atak olmaları ve son olarak vakit 
kaybetmeksizin dijital altyapıla-
rını güçlendirmeleridir. 
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“Kira Sözleşmesinin Net veya 
Brüt Üzerinden Yapılmış 
Olması Sonucu Değiştiriyor”

Kovid-19’un ekonomi 
üzerindeki olumsuz 
etkilerini bir nebze ol-
sun azaltabilmek ama-

cıyla, 31 Temmuz 2020 tarihli ve 
31202 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan 2813 sayılı Cumhur-
başkanı Kararıyla, 01.08.2020 
ile 31.12.2020 tarihleri arasında 
işyeri kiralamalarında uygulanan 
stopaj oranı % 20’den % 10’a; 
yine işyeri kiralamalarında uy-
gulanan KDV oranı % 18’den % 
8’e düşürülmüştür. Beş aylık bu 
geçici indirimle ilgili önemli hu-
suslar ve dikkat edilmesi gereken 
noktaların altını çizmek istiyoruz.

İş yeri kiralamalarında temel ola-
rak iki tip kiraya veren ile karşı-
laşıyoruz. 

Bunlardan birincisi kendi bireysel 
mülkünü kiraya veren ve bir şirketi 
veya ticari faaliyeti bulunsa dahi 
kiraya verdiği işyeri, kendi kişisel 
mülkü olan gerçek kişiler.

İŞ YERİ KİRALARINDA 
STOPAJ VE KDV 
ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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İkinci kiraya veren tipi de şirketlerinin aktifinde 
kayıtlı İş yerlerini kiraya veren şirketler ile ticari 
faaliyeti bulunan ve gayrimenkulleri ticari işlet-
mesinin aktifinde kayıtlı olan gerçek kişiler.

Yapılan stopaj ve KDV indirimi iki tip kiraya ve-
rende farklı vergi yükleri ve kira tutarı sonuçları 
veriyor.

BİREYSEL MÜLKÜ OLAN İŞ YERİNİ 
KİRAYA VEREN GERÇEK KİŞİLER 
İÇİN STOPAJ VE KDV İNDİRİMİ

Bireysel mülkü olan İş yerini kiraya veren gerçek 
kişilerin, bu mülkleri herhangi bir şirketin veya 
bireysel ticari mükellefiyetin aktifinde kayıtlı olma-
dığı için, elde ettikleri gelir “kişisel gayrimenkul 
sermaye iradı” yani “kişi olarak elde edilmiş kira 
geliri”dir. 

Bu kira geliri için yalnızca kira sözleşmesi dü-
zenlenmesi gereklidir. Kişinin fatura düzenlemesi 
gerekmez, zaten fatura düzenlemeyi gerektirecek 
bir mükellefiyeti de yoktur. Tutarı ne olursa olsun 
tüm işyeri kira ödemelerinin bankadan yapılması 
zorunluluğuna uyulması yeterlidir.

Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-d maddesi 
ile getirilen istisna sebebiyle, iktisadi işletmele-
re dahil olmayan, kişilerin bireysel mülkü olan 
gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, KDV’den 
istisnadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile 
getirilen KDV indiriminin bu tarz kiralamalara bir 
etkisi olmayacaktır.

Bireysel mülkü olan İş yerini kiraya veren gerçek 
kişilerin işyeri kiralamalarında, KDV uygulan-
mamasına rağmen, Gelir Vergisi Kanunun 94. 
Maddesi gereğince yapılacak brüt kira ödemesi 
üzerinden %20 oranında gelir vergisi stopajı 
uygulanmakta. Bahsettiğimiz Cumhurbaşkanı 
Kararı ile %20 oranındaki stopaj 01.08.2020 ile 
31.12.2020 tarihleri arasında %10 olarak uygu-
lanacaktır.

BRÜT KİRA TUTARI ÜZERİNDEN 
KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILMASI

Eğer işyeri kira sözleşmesi brüt tutar üzerinden 
yapılmış ise, 10.000 TL brüt kira tutarı üzerinden 
indirimli stopaj uygulaması ile ortaya çıkan durum 
şöyle olacaktır.

Normal 
Uygulama

01.08.2020 ile 
31.12.2020 Ta-
rihleri Arasında-

ki Uygulama
Brüt kira tutarı 10.000 TL 10.000 TL
Gelir vergisi sto-
paj oranı % 20 % 10

Gelir vergisi sto-
paj tutarı 2.000 TL 1.000 TL

Kiracı tarafından 
ödenmesi gere-
ken net kira tutarı

8.000 TL 9.000 TL

Tabloda görüldüğü üzere, kira tutarı brüt olarak 
belirlenmiş ise kiracı tarafından yapılan toplam 
ödeme değişmemekte, 10.000 TL olarak kalmak-
ta; kiracı daha önce gelir vergisi stopajı olarak 
vergi dairesine yatırdığı %10 oranına karşılık 

KDV
STOPAJ
VERGİ
İ Ş  Y E R İ
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gelen 1.000 TL’yi kira ödemesine ekleyerek mülk 
sahibine ödemektedir. Mülk sahibinin ise, brüt 
kira geliri değişmemesine rağmen, eline nakit 
olarak geçen kira tutarı 1.000 TL artmaktadır.  
Dolayısıyla kira sözleşmesinin brüt kira tutarı 
üzerinden yapıldığı durumlarda, stopaj oranı 
indiriminin kiracıya bir katkısı olmamaktadır.

3 NET KİRA TUTARI ÜZERİNDEN KİRA 
SÖZLEŞMESİ YAPILMASI

Eğer iş yeri kira sözleşmesi net tutar üzerinden 
yapılmış ise, yukarıdaki örnekle sonuçlarının kar-
şılaştırılabilmesi için, yine 10.000 TL brüt kirası 
olan ancak net kira+stopaj açıklaması ile (8.000 + 
stopaj) kira sözleşmesi yapılan durumda indirimli 
stopaj uygulaması ile ortaya çıkan ise durum 
şöyle olacaktır.

Normal 
Uygula-

ma

01.08.2020 ile 
31.12.2020 Ta-

rihleri Arasındaki 
Uygulama

Brüt kira tutarı 10.000 
TL 8.888 TL

Gelir vergisi sto-
paj oranı % 20 % 10

Gelir vergisi sto-
paj tutarı 2.000 TL 888 TL

Kiracı tarafından 
ödenmesi gere-
ken net kira tutarı

8.000 TL 8.000 TL

Tabloda görüldüğü üzere, kira tutarı net olarak 
belirlenmiş ise kiracı tarafından yapılan toplam 
ödeme değişmekte, 10.000 TL’den 8.888 TL’ye 
düşmektedir. Kiracı net kira olarak yine 8.000 
TL ödemekte; vergi dairesine ödeyeceği stopaj 
tutarı 2.000 TL’den 888 TL’ye düşmekte; ödediği 
stopaj dahil toplam brüt kira tutarı da 10.000 
TL’den 8.888 TL’ye düşmektedir.

Kira sözleşmesinin net kira tutarı üzerinden ya-
pıldığı durumlarda, stopaj oranı indirimi, ödenen 
toplam kira tutarını azaltarak kiracıya destek 
sağlamaktadır.

Kira sözleşmesinde kira tutarının brüt veya net 
tutar üzerinden belirlenmesi, kiracı ve kiraya 
veren açısından önemli ve farklı sonuçlar doğu-
racağı için, kira sözleşmelerinin tekrar dikkatlice 
gözden geçirilmesi gerekir. 

4 ŞİRKET AKTİFİNDE OLAN İŞ YERİNİN 
KİRAYA VERİLMESİ DURUMUNDA 

STOPAJ VE KDV İNDİRİMİ

İkinci kiraya veren tipi olan şirketlerinin aktifin-
de kayıtlı İş yerlerini kiraya veren şirketler ile 
ticari faaliyeti bulunan ve gayrimenkulleri ticari 
işletmesinin aktifinde kayıtlı olan gerçek kişilerin 
yaptıkları kiralamalarda “kira tutarı üzerinden” 
fatura düzenlenmesi gerekiyor. Düzenlenecek 
bu faturada, kira tutarı üzerinden hesaplanması 
gereken bir gelir vergisi stopajı yükümlülüğü ol-
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maması sebebiyle, stopaj indiriminin bu kiralama 
tipinde kira tutarına bir etkisi olmayacaktır.

Şirket aktifinde yer alan İş yerinin kiralanması 
durumunda elde edilen kira geliri % 18 oranında 
KDV’ye tabidir. Bahsi geçen Cumhurbaşkanı 
Kararı ile bu oran 31.12.2020 tarihine kadar % 
8’e indirilmiştir.

Normal 
Uygulama

01.08.2020 ile 
31.12.2020 

Tarihleri Ara-
sındaki Uygu-

lama
Fatura edilecek 
kira tutarı 10.000 TL 10.000 TL

KDV oranı % 18 % 8
KDV tutarı 1.800 TL 800 TL
KDV dahil fatura 
tutarı 11.800 TL 10.800 TL

2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan 
stopaj ve KDV indirimi şirket aktifinde yer alan 
işyerlerinin kiralanması durumunda kira tutarını 

değiştirmemekte; yalnızca hesaplanacak KDV 
tutarını azaltarak toplam ödenecek fatura tutarını 
düşürmektedir. Kiracı açısından ödediği kira 
tutarı değişmemiş; sadece zaten indirim konusu 
yapabildiği KDV ödemesi azalmıştır.

Sadece net kira üzerinden yapılan kira 
sözleşmelerinde toplam kira tutarını azaltan 
stopaj indirimi kiracı ile mülk sahibi arasında 
hukuki uyuşmazlıklara yol açacak
Yukarıdaki örneklerde rakamsal olarak göster-
diğimiz üzere, stopaj oranını değiştiren karar 
yalnızca net kira üzerinden imzalanan kira söz-
leşmelerinde, toplam kira tutarını azaltacaktır. 
Kiraya veren adına yapılan vergi kesintisi olan 
stopaj oranının düşürülmesinin, kiralama işleminin 
bedeli olan ve borçlar kanunu kapsamında belir-
lenen kira tutarını, yalnız bir durumda düşürmesi 
hukuki ihtilaflara yol açacak görünüyor. 

Kira sözleşmesinde kira tutarının brüt veya net 
tutar üzerinden belirlenmesi, kiracı ve kiraya 
veren açısından önemli ve farklı sonuçlar doğu-
racağı için, kira sözleşmelerinin tekrar dikkatlice 
gözden geçirilmesi gerekir. 

69[ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 2020



Tüm Dünya ülkeleri ile 
birlikte Kovid-19 ile 
mücadele ettiğimiz 
bu günlerde önemle 

üzerinde durulması ve dikkat 
edilmesi çok önemli bir konu 

daha var; “doğru havalandır-
ma”. Maske takıyor, sosyal 
mesafeye uyuyor ve kalabalık 
ortamlara girmiyoruz.. Peki ya 
havalandırma sistemlerimiz?

Her salgın için önemli olan, 
bulaşmış etkenin yayılım yol-
larıdır. KOVID-19 ile ilgili ola-
rak, standart varsayım büyük 
damlacıklar (hapşırma, öksür-
me veya konuşma sırasında ya-
yılan damlacıklar/parçacıklar) 
ve yüzey (fomit) teması (el-el, 
el-yüzey vb.) yayılım yollarının 
baskın olduğudur. Bilim toplulu-
ğunda daha fazla dikkat çeken 
üçüncü bir yayılım yolu fekal-o-
ral (dışkı-ağız kaynaklı) yoldur. 

Hava yoluyla virüse iki türlü ma-
ruz kalma mekanizması vardır. 
Birincisi; virüs bulaşmış kişiden 
salınan ve yaklaşık 1-2m’den 
daha uzak olmayan yüzeylere 

KORONA (KOVİD - 19) PANDEMİSİNDE 

DOĞRU HAVALANDIRMA

Bahar Akın GÖDEK
Kimya Yüksek Mühendisi

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

4mevsim@dortmevsimosgb.com

Koronavirüs’ün 
hızlı yayıldığını 

dikkate alarak özellikle 
iklimlendirme ve 

havalandırma tesisatıyla 
ilgili önlemlerin yaşamsal 

öneme sahip olduğunu 
belirtmek gerekir. 
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düşen büyük damlacıklar (> 10 
mikron) ile yakın temas yayılı-
mıdır. Damlacıklar öksürme ve 
hapşırmadan oluşur. Bu büyük 
damlacıkların çoğu, masa gibi 
yakındaki yüzeylere ve nesne-
lere düşer. İnsanlara bulaşma 
şekli  kirlenmiş yüzeylere veya 
nesnelere dokunup  sonrasında 
gözlerine, burnuna veya ağzı-
na dokunmadır. İnsanlar virüs 
bulaşmış bir kişinin 1-2 metre 
yakınında durursa, hapşırma, 
öksürme veya soluk vermedeki 
damlacıkları solunum yoluyla 
doğrudan alabilirler.

Havalandırma Sistemlerinde 
Ne Gibi Önlemler Alınabilir?
Koronavirüs’ünün hızlı yayıldığı-
nı dikkate alarak özellikle iklim-
lendirme ve havalandırma tesi-
satıyla ilgili önlemlerin yaşam-
sal öneme sahip olduğunu 
belirtmek gerekir. Hastaneler, 
oteller, alışveriş merkezleri, 
okullar, iş merkezleri, büyük 
ofisler, uçaklar, trenler gibi ge-
nel ve büyük hacimli mahallerin 
iklimlendirme ve havalandırma 

tesisatlarında uygun düzenle-
meler  yapılmalı ve ayrıca bun-
ların bakım ve periyodik mua-
yeneleri tekniğine uygun olarak 
yapılmalıdır. Virüs yayılmasına 
karşı havalandırma sisteminde 
ve binada alınabilecek önlem-
lerden bazıları şöyledir:

1. Havalandırma sisteminin 
başlatılması birkaç saat öne 
ve kapatılması birkaç saat 
ileriye alınmalıdır. En iyi çö-
züm kriz döneminde sistemi 
24/7 çalıştırılmasıdır.

2. Taze hava miktarı mümkün 
olduğunca artırılmalıdır. 
Mümkünse havalandırma 
cihazları %100 dış hava ile 
çalıştırılmalıdır.

3.  İhtiyaç kontrollü havalandır-
ma devreden çıkarılmalıdır.

4. Ayrı havalandırma sistemi 
olan Fan-coil, VRV gibi (tam 
sulu veya DX) klima sistem-
lerinde fan hızını artırılarak 
mümkünse havalandırma 
miktarı artırılmalıdır.

5. Besleme ve egzoz havası-
nı %100 ayıran (serpantinli 
veya levhalı) sabit tip eşan-
jörlü ısı geri kazanım sis-
temleri kullanılmaya devam 
edilebilir.

Havalandırma sistemleri, or-
tamdaki kirlenmiş havayı de-

ğiştirmek için doğal hava akımı, 
etkin basınç ya da mekanik etki 
desteğiyle, ortamdan havanın 
dışarıya atılması aynı zamanda 

Hastaneler, 
oteller, alışveriş 

merkezleri, okullar, iş 
merkezleri, büyük ofisler, 

uçaklar, trenler gibi genel ve büyük 
hacimli mahallerin iklimlendirme ve 
havalandırma tesisatlarında uygun 
düzenlemeler  yapılmalı ve ayrıca 

bunların bakım ve periyodik 
muayeneleri tekniğine 

uygun olarak 
yapılmalıdır.

Doğal 
havalandır-

manın yapılamadığı 
veya yetersiz kaldığı 

binalarda havalandırma 
tesisatı sisteminin virüs ya-

yılımını engelleyebilmesi 
adına çok önem arz 
ettiği açıkça orta-

dadır.
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bu ortama taze hava verilerek 
kurulan sistemlerdir. Havalan-
dırma, doğal yollarla yapılabil-
diği gibi mekanik yöntemlerle 
de yapılabilir. 

Doğal havalandırmanın yapı-
lamadığı veya yetersiz kaldığı 
binalarda havalandırma tesisatı 
sisteminin virüs yayılımını en-
gelleyebilmesi adına çok önem 
arz ettiği açıkça ortadadır. Tüm 
havalandırma sistemlerinin 
bakımı ve idamesi, enfeksiyon 
kontrolü açısından büyük önem 
taşımaktadır. Uygun izleme ve 
bakımı yapılmayan havalan-
dırma sisteminde aksaklıklar 

meydana gelir. Gerekli periyo-
dik bakım yapılmadığı takdirde 
havalandırma sistemleri pato-
jen mikroorganizmalar için bir 
rezervuar haline gelebilir. 

Hastaneler, oteller, alışveriş 
merkezleri, okullar, iş merkezle-
ri, büyük ofisler, uçaklar, trenler 
gibi genel ve büyük hacimli ya-
pıların içinde oluşturulan her tür 
özel havalandırma sisteminin 
bakımı teknik ekip tarafından 
düzenli olarak yapılmalı, filtreler 
değiştirilmeli, sıcaklık, nem ve 
akım kontrolü yapılmalıdır. 

Etkin şekilde ve dış ortamdan 
havalandırma sağlanmalıdır. 

Sistemdeki filtrelerin kontrolü 
ve değiştirilmesi düzenli ola-
rak yapılmalıdır. Filtre değişi-
mi aerosol oluşturacak işlem 
kabul edildiğinden bu işlem 
sırasında personel N95/FFP2 
maske takmalı, eldiven ve yüz 
siperliği kullanmalı, eski filtre 
çift poşetlenerek atılmalıdır. 
Daha az hava miktarı ile de olsa 
gece boyu havalandırma siste-
mi çalışmaya devam ettirilmeli.

Gerekli periyodik 
bakım yapılmadığı 

takdirde havalandır-
ma sistemleri patojen 

mikroorganizmalar için 
bir rezervuar haline 

gelebilir.
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   Özel Röportaj: Ergün Güneş

“Ustaların Ustası  
“Ustaların Ustası  

Seyfi Aydınoğlu”
Seyfi Aydınoğlu”

“Ustaya Saygı” isimli bu köşemizde, İstanbul’dan 
Kayseri’ye pek çok değerli asansör ustasını hem 
andık hem de tanıdık. Sektörümüze bambaşka 
bir bakış açısı katarak, yerli asansör sanayisinin 
duayen isimlerini yeni kuşak ile tanıştıran 
bölümümüzde, bu sayı çok önemli bir ismi 
ağırlıyoruz. Ankara’dan başlayarak, sektöre 
pek çok usta yetiştiren, Merih Asansör Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Atik ile birlikte Merih 
Asansör’ün de kurucusu olan ve ustaların ustası 
adıyla anılan Seyfi Aydınoğlu “Ustaya Saygı” 
köşemizin yeni konuğu... 

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu 
Başkanı ve Merih Asansör Kurucusu Yusuf 
Atik’in de sohbetimize eşlik ettiği bu keyifli 
röportajda; eskimeyen dostluklarından, 
1960’lardaki asansör sektörüne kadar pek çok 
değerli anıyı bizlerle paylaştılar. Dergimiz yayın 
Kurulu Başkanı Ergün Güneş ise; bu sohbeti 
gerçekleştirerek okuyucularımız için kaleme aldı.

ASANSÖR SEKTÖRÜNDE 
GEÇEN 50 YIL
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Asansör sektörüne 
başlamanız nasıl oldu?

SEYFİ AYDINOĞLU: Ben ak-
şam sanat okulu mezunuyum. 
Makine Kimya’nın imtihanı-
nı da kazanmıştım orada işe 
başlayacaktım. Babam dedi ki 
“Oğlum benim sözümü dinle 
memur olma. Bak ben memu-
rum. (Babam zabıtaydı) Ayın 
başında maaş alıyorum cebime 
koyuyorum ve ay sonunu nasıl 
getireceğimi düşünüyorum. 
Kendi işini kur. Kendi paranı 
kendin kazan.

SEYFİ AYDINOĞLU: Ben ön-
ceden elektrik işleri yapan bir 
firmada çalışıyordum. Firma 
sahipleri ile değil de, birlikte 
çalıştığım ustayla sorunlarım 
vardı. Ayrılmak istiyordum. 
Kızılay’da Sakarya Caddesi 
üzerinde bulunan Türk İş Genel 
Merkez binasının elektrik işlerini 
yapıyorduk. Aynı binada asan-
sörcüler de çalışıyordu. Asan-
sör işi ilgimi çekti ayrılmayı da 
istediğim için onların başındaki 
kişiye “Beni yanınıza alın,” de-
dim. Adam dedi ki “Sen birinin 
yanında çalışırken ayartmış gibi 
işe almamız doğru olmaz,” “Siz 
beni almasanız da ben ayrılaca-
ğım” dedim. “Ayrıldığında gel,” 
dedi ve bana kartını verdi. Ben 
çalıştığım firmanın sahibine git-
tim, ayrılmak istiyorum dedim. 
Niye dedi. “Başka bir yerde ça-
lışacağım,” dedim. “Usta beni 
çok eziyor”, demedim. Sonra 
gittim karttaki adrese ve böyle-
ce asansörcülük başladı. Ben 
girdiğimde sonradan Sincap 

Asansörü kuracak olan Hüseyin 
Dökmeci Alman asansör firması 
Housan’ın temsilcisiydi.

Mesleğe girdikten sonra neler 
yaşadınız, hemen ısındınız 
mı işe?

SEYFİ AYDINOĞLU: Benim 
asansörcülüğe başladığım yıllar 
usta çırak ilişkisinin önemli oldu-

ğu yıllardı. Ustalar yetiştirdikleri 
çıraklarla öğünürdü. Ama bazı-
ları kıskançtı, bilgiyi paylaşmaz-
dı. Biz de öyle iki usta vardı. İşi 
öğrenmeyelim diye işin tam püf 
noktasında ya bir tornavida ya 
bir pul düşürürlerdi aşağı kata, 
sonra da “git al,” derlerdi. Sen 
aşağı inip gelirdin ki usta orayı 
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yapmış. Ama Muharrem Usta 
öyle değildi. Onun üzerimde 
emeği çoktur. Beni yetiştiren 
odur. Allah bin kere razı olsun.

“YUSUF ATİK İLE 
BERABER KENDİ 

FİRMAMIZI YANİ MERİH 
ASANSÖRÜ KURMAYA 

KARAR VERDİK”

Kendi firmanızı kurmanız 
nasıl oldu?

SEYFİ AYDINOĞLU: Ben Hü-
seyin Dökmeci’nin firmasından 

ayrıldıktan sonra üç kişi ortak 
bir yer açmıştık. O sıralar Yusuf 
Atik de kendi firmasını kurmuş, 
çalışıyordu. Sonra benim ortak-
lığımla ilgili birtakım gelişmeler 
oldu ve biz Yusuf Atik ile bera-
ber kendi firmamızı yani Merih 
Asansörü kurmaya karar verdik.

Firmanın adını neden Merih 
koydunuz?

SEYFİ AYDINOĞLU: Sincap 
Asansör’de beraber çalıştığım 
arkadaşlarımın yanına uğramış-
tım onlar dediler ki “Biz firma 

kurduk,” İsmi ne? Uzay. “Siz 
uzay kurduysanız biz de Me-
rih’i kurarız,” dedim. Merih’in 
isim babası olduk böylece... İlk 
iş olarak Demirlibahçe Uzgö-
renler Sokak’taki Tuna Pasajı 
içinde altı metrekare bir dük-
kân tuttuk. Bir müddet orada 
durduk sonra yanındaki yer 
boşalınca orayı tuttuk. Orası 
biraz daha büyüktü. 40 lira kira 
veriyorduk. Babam dükkânda 
durur telefonlara bakardı, söz-
leşmelerimizi o yazardı. Bizi hiç 

Seyfi Aydınoğlu, ilk ortağı ve 
kuzeni Yusuf Atik ile.

Ahmet Atik - Vefa Aydınoğlu

76 [ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 2020



boş durdurmazdı, koştururdu, 
bize çok destek verdi. Dört, beş 
yıl Uzgörenler Sokak’ta çalıştık. 
Sonra Yusuf, Sıhhiye’de Sağlık 
Sokak’ta bir yer aldı oraya ta-
şındık. Çankırı Caddesi’nde bir 
otelin asansörlerini yapmıştık. 
Oradan aldığımız parayla bü-
roya masa sandalye aldık. 

“ASANSÖR PARÇASI 
BULMAK ÇOK ZORDU”

İmalata geçme fikri nasıl 
doğdu?

SEYFİ AYDINOĞLU: O yıllar-
da asansör parçası bulmak çok 
zordu. Hepsi dışarıdan geliyor-
du ve hem çok pahalıydı hem de 
bulamıyorduk. Hurdadan topla-
dığımız parçalarla asansör ya-
pardık. Telefon santrallerinden 
çıkan rölelerle kumanda panosu 
yaptık, parçaları işyerindeki ço-
cuklara veriyorduk evde yapıp 
getiriyorlardı. Onlara maaşları 
kadar ek gelir oluyordu. 

SEYFİ AYDINOĞLU: Kontak-
törde bulunan bir parça vardı. 
Avusturya’dan geliyordu ve fi-
yatı 50 şilindi. Biz Yusuf ile buna 
baktık, inceledik ve “bunu ken-
dimiz yaparız,” diye düşündük. 
İstanbul’a gittik aynısını yaptık. 
5 şiline mal ettik. Kontaktörün 
bir parçasını daha yaptık, bir 
parçasını daha yaptık sonra bu 
parçaları birleştirdik kontaktör 
yapmaya başladık.

Ortaklığınız ne kadar sürdü?

SEYFİ AYDINOĞLU: 18 yıl, 6 
ay, 21 gün sürdü.

YUSUF ATİK: Aslında daha da 
sürerdi ama Seyfi abim, benim 
kadar cesur davranmadı. Ben 
hep ataktım ve büyümekten 
yanaydım. Seyfi abim “Allah’a 
şükür para kazanıyoruz, yeter” 
derdi.

SEYFİ AYDINOĞLU: Doğru 
doğru, ben borçlanmayalım 
temkinli gidelim isterdim. 

Merih Asansörü kurduğunuz 
ilk yıllarda piyasada belli 
bir yere gelene kadar nasıl 
zorluklarla karşılaştınız?

SEYFİ AYDINOĞLU: O dönem-
lerde paramız, alet edevatımız, 
ekibimiz yoktu. Bir çırak, bir 
Yusuf, bir ben vardık. Çankırı 
Caddesinde bir otelin asansör 
işini yapmıştık. O otelin müdü-
rü tavsiye etmiş yine Çankırı 
Caddesindeki bir başka otel 
sahibi aradı. “Benim asansörleri 
de yapar mısınız?” “Yaparız,” 

dedim. “Gelin bakın, bir fiyat 
verin,” dedi. Adam patronla 
konuşuyor ve bir ekip gelecek 
sanıyor. Ben gittim otele ke-
şif yaptım. Otel sahibi “Seyfi 
Bey’e selam söyle, güzel bir 
fiyat söylesin ona yaptıralım.” 
dedi. “Tamam” dedim.  Bir fiyat 
verdim, kabul etti. İşe başladık 
ama otel sahibi sürekli benimle 
Seyfi Bey’e selam gönderiyor. 
En sonunda dedim ki “Seyfi be-
nim!” “Ne güzel evladım, bak 
işine sahip çıkıyorsun” dedi.

SEYFİ AYDINOĞLU: Bir gün 
Uzgörenler Sokak’ta çalışı-
yoruz. Karnımız aç, Yusuf’la 
paralarımızı birleştirdik. Yusuf 
gitti yarım ekmek, biraz peynir 
aldı geldi, onu ikimiz bölüştük 
bir ekmeğe gücümüz yetmedi. 
Bizim personel döner yerdi, biz 
üzüm ekmek yerdik. Yoktu, ne 
yapalım…
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YUSUF ATİK: Zor yıllardı para 
yoktu, parça yoktu, ekip yoktu 
ama huzur vardı. Ahlak vardı, 
iş ahlakı vardı. İtibar önemliydi. 
Söz senetti.

“AZ AMA İYİ  
USTALAR VARDI”

Asansörcülüğe ilk 
başladığınız yıllarla 
ayrıldığınız yılları iş ahlakı 
yönünden kıyaslamanız 
gerekirse neler söylersiniz?

SEYFİ AYDINOĞLU: Benim 
asansörcülüğe başladığım 
1965 yılında Sıhhiye’deki Faz-
lıoğlu İşhanı’nda ve Ulus’ta 
Anafartalar Caddesindeki Yapı 
Kredi Bankası binasında asan-
sör vardı. Asansör firması da 

“Zor yıllardı para yoktu, 
parça yoktu, ekip yoktu ama 
huzur vardı”

YUSUF ATİK: Zor 

yıllardı para yoktu, 

parça yoktu, ekip yoktu 

ama huzur vardı. Ahlak 

vardı, iş ahlakı vardı. 

İtibar önemliydi. Söz 

senetti.,

“O asansö-
rün kapısı da 

Türkiye’deki ilk 
otomatik asansör 

kapısıdır.”

Yusuf Atik - Seyfi Aydınoğlu

asansörcü de parmakla gös-
terilecek kadar azdı. Az ama 
iyi ustalar vardı. Bir de insanlar 
bugünkü gibi açgözlü ve bencil 
değildi. 

SEYFİ AYDINOĞLU: Bakın ben 
size bir şey anlatayım: Deme-
tevler’de bir iş yaptık. İşi teslim 
etmeye gittim. İnşaatı yapan Ali 
isimli benden yaşlı muhterem 
bir insandı. “Ali Amca, iş bitti 
kontrol et,” dedim. “Gerek yok 
yeğenim,” dedi “sen olduktan 
sonra” Benim paramı verdi. 
Ona dedim ki “Ben senin işten 
zarar ettim.” Çekmeceyi çekti 
bir tomar çek, senet çıkardı, “al 
şunların içinden,” dedi. Zarar 
etmeni istemem. Şimdi böyle 
müteahhit var mı? Şimdi hak 
ettiğini alamıyorsun. Ben işleri-
mi tasfiye ettiğimde piyasadan 
2 milyon liraya yakın alacağım 
vardı. Evini karısının üstüne, 
arabasını amcasının üstüne 
yapmış her önlemi almış adam, 
neyini alacaksın.

YUSUF ATİK: Bizim 1969’larda 

mesleğe ilk başladığımız yıllar 
sektörde teknik olarak yokluk 
yıllarıydı. Asansör ustaları hep 
yabancıydı. Türk asansör usta-
larının yetişmesi en fazla bizden 
bir göbek öncesine dayanır. 
Onlardan sonra ise sektörde 
bizler yetişmeye başladık. Biz 
ustalarımız takip edip, en doğ-
ruyu duayenlerden öğrenme 
şansını yakaladık. Belki o yıl-
larda sacmış, plastik patenmiş 
bunları bulmak mümkün değildi 
ama asansörün dilinden anla-
yan ustalar bulma açısında bir 
hayli zengin bir dönemdi. Şimdi 
ise sayısız malzeme ve sayısız 
makina var artık. 

İlk başladığınız yıllarda 
yaptığınız işlerden bugün 
hala işleyenler var mı?

SEYFİ AYDINOĞLU: Yakın dö-
neme kadar vardı. Bununla ilgili 
de bir anımı paylaşayım. Erzin-
can’da bulunan 3. Ordu’nun ko-
muta katı asansörlerini ve ora-
daki askeri hastanenin asansör 
işi için teklif vermeye gittik. 
Orada beklerken Yusuf, “Sizin 
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işi kime vereceğiniz belli ama” 
dedi. Ankara’daki bir asansör 
firmasının yakın akrabası gene-
raldi. Yusuf onu ima etti. O anda 
orada bulunan bir albay dedi ki 
“Yavrum sen önce bir teklifini 
ver bakalım.” Teklif verdik işi 
bize verdiler. Oradaki komu-
tan katına yaptığımız asansör 
Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli 
asansörüdür. Tüm parçalarını 
kendim buldum, bulamadıkla-
rımı imal ettim.” O asansörün 
kapısı da Türkiye’deki ilk oto-
matik asansör kapısıdır.

SEYFİ AYDINOĞLU: İşi bitirdik 
sıra teslim etmeye geldi. 20’ye 
yakın görevli vardı. Albay her-
kese bir görev verdi sonra bana 
döndü “siz benimle gelin,” dedi. 
Yanında bir üsteğmen bir de 
asteğmen var. Beraber çıktık. 
Albay asansörün kumanda 
pano kapağını açtı. “Tamam, 
olmuş bu asansör” dedi. Merak 
ettim dedim ki “Komutanım, bu 
kanaate nasıl vardınız?” “Pano 
kablolarının bağlantısına bak-
tım, çok özenli ve güzel bağ-
lamışsınız, bunu böyle bağla-

yan asansörü de iyi yapmıştır,” 
dedi. Panoyu nereden aldınız? 
Diye sordu. “Kendim yaptım,” 
dedim. Aradan 12 sene geçti 
3. Ordudan bir asker dükkâna 
geldi. O asansörde kullandı-
ğımız kapının motoru için bir 
parça arıyormuş. Tesadüfen 
bize gelmiş. Anlayacağınız 12 
yıl o asansör sorunsuz çalışmış. 

SEYFİ AYDINOĞLU: Ben yap-
tığım işte çok titiz çalışırdım. 
Çok severek çalışırdım. O yıllar 
her açıdan zor yıllardı, paramız 
yoktu, ekipmanımız yoktu ama 
itibarımız vardı.

“GÖZÜMÜZ KARA 
İDİ. HADİ DESE 
KOSTA RİKA’YA 
GİDECEKTİK…”

Ortaklığınızın ilk yıllarında 
biraz zorlanmışsınız ve Kosta 
Rika’ya işçi olarak gitme 

girişiminiz olmuş, nasıl oldu, 
neden gidemediniz?

SEYFİ AYDINOĞLU: Günaydın 
Gazetesi’nde bir ilan çıktı. Kos-
ta Rika’da çalışmak üzere işçi 
alınıyormuş. Yusuf’la hemen o 
akşama bilet aldık. Gece bindik 
otobüse sabah İstanbul’a in-
dik. İşe alım ilanını veren Kosta 
Rika’nın fahri konsolosuymuş 
ve yeri de Mısır Çarşısı içinde 
idi. Gittik bulduk yerlerini, biraz 
bekledik görüşme sırası bize 
geldi. Girdik içeri “oturun,” 
dedi, oturduk. “Ne iş yaparsı-
nız, mesleğiniz ne?” diye sordu. 
“Asansörcüyüz,” dedik. “Mes-
leğiniz varmış niye gitmek isti-
yorsunuz?” dedi. “Para kaza-
namıyoruz onun için” “Oğlum, 
ta oralara gidip ne yapacaksı-
nız varın gidin işinize dört elle 
sarılın,” dedi. Gözümüz kara 
idi. Hadi dese Kosta Rika’ya 
gidecektik…

SEYFİ AYDINOĞLU: 
Yaptığımız asansör 
Türkiye’nin ilk yüzde 
yüz yerli asansörüdür. 
Tüm parçalarını kendim 
buldum, bulamadıklarımı 
imal ettim.” O asansörün 
kapısı da Türkiye’deki ilk 
otomatik asansör kapısıdır.
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1973 yılında Mehmet Ali Yavuz 
tarafından Eskişehir’de kurulan 
RATE Asansör, 1995’te Türki-
ye’nin ilk yerli üretim engelli 
platformlarını yaparak sektö-
re önemli bir ivme kazandırı-
yor. Pek çok alanda asansör 
sistemleri konusunda çözüm 
üreten Rate, özellikle engelli 
asansörü konusunda uzman-
laşarak Türkiye’nin bu alandaki 
seçkin firmalarından birisi ha-
line geldi. Peki bugün geldiği-
miz noktada engelli erişimleri 
konusunda önemli bir ulaşım 
aracı olan asansör ve platform 

sistemlerinde neredeyiz? Bu 
soruyu sorarak günceli değer-
lendirmek için RATE’nin ikinci 
kuşak yöneticisi  Sezin Ermiş 
Yavuz ile kısa bir söyleşi ger-
çekleştirdik.

Sezin Hanım, RATE Asansör 
engelli asansör sistemleri 
ile ilgili ülkemizin ilk 
yerli üretici firması olarak 
üretime nasıl başladı? 

SEZİN ERMİŞ: RATE Asansör 
olarak uzun yıllardır engelli ve 
yaşlı erişimi konusunda çalışı-
yoruz. 1995 yılında Türkiye’deki 
ilk yerli engelli platformunu kur-

duk. Anadolu Üniversitesi’nde 
kurulan ilk platform Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in 
talebiyle kurulmuştu. Mimarlık 
fakültesinde okuyan engelli bir 
öğrenci için bu platformu talep 
etmişti. Başlangıç bu vesileyle 
oldu. Bu platform tasarlanırken 
bize yön gösterecek Türkçe 
kaynak yoktu; yabancı kaynak-
lardan yararlanmak durumunda 
kaldık. O zamandan bugüne 
yasa ve yönetmeliklerde ciddi 
düzenlemeler yapıldı; şartna-
meler oluşturuldu, platformların 
özellikleri belirlendi, yaptırımlar 

ENGELLİ 
ERİŞİMİNDE 
NEREDEYİZ?

“Türkiye’nin ilk yerli engelli 
sistemlerinin kurucusu RATE 
Asansör’e sorduk”
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getirildi. Her bireyin toplumsal 
yaşam alanlarına ulaşma hakkı 
olduğunu biliyoruz. Bu hakkı, 
tüm fiziksel farklılıklarımıza 
rağmen kullanabilmemiz ge-
rekiyor. Bizler, ancak bu ulaşım 
imkânlarını oluşturabildiğimiz 
ölçüde çağdaş toplum oluruz. 
Dolayısıyla engelli asansör sis-
temleri alanında çalışmak aynı 
zamanda bu işi yapan firmalar 
için sosyal bir sorumluktur da. 

Günümüzde engellilerin 
erişim hakkı ve hayata 
katılımları ile ilgili olarak 
neler söylersiniz? 

SEZİN ERMİŞ: Ülkemizde 
engelliler ile ilgili mevcut yasa 
ve yönetmelikler, engellilerin 
sağlığa, spora, sanata, eğiti-
me, sosyal yaşama ulaşma-
da tüm bireylerle aynı fırsat 
eşitliğinde olması gerektiğini 
söylüyor. Yine de ulaşılabilirlik 
alanında şu ana kadar yapılan 
çalışmalar ne yazık ki çok tat-
min edici değil. Sosyal haya-

tın içinde, sokaklarda, ulaşım 
araçlarında, parklarda, spor 
alanlarında, hatta okullarda 
engelli birey maalesef çok az 
görüyoruz. Engellilerin fiziksel 
yetersizliklerinden dolayı ya-
şamsal alanlara ulaşamama-
sı, yerel yönetimlerce kentteki 
fiziksel düzenlemelerin yanlış 
veya eksik yapılmasından kay-
naklanıyor.

Sektörümüz engelli 
sistemleri ile ilgili ne 
durumda? Değerlendirir 
misiniz?

SEZİN ERMİŞ: Bugün engel-
lilerin hayatını kolaylaştırmak 
üzere ürünler geliştiren veya 
yurt dışındaki ürünlere ulaşma-
mızı sağlayan pek çok firma 
var. Bu çok güzel bir gelişme. 
Bu konuda sektörde öncülük et-
tiğimizi düşüyoruz. Türkiye’nin 
hemen her ilinde engelli plat-
formu kurmuş bir firma olarak 
deneyimlerimizi paylaşıyoruz, 
yeni teknolojileri takip ediyoruz 
ve kendimizi geliştirmeye çalışı-
yoruz. Bu pazarı ticari anlamda 
fırsat olarak görmenin ötesinde 
öncelikli olarak amacı bu alan-
da topluma katkı sağlamak olan 
firmaların kalıcı olacağı inan-
cındayız. Umuyoruz ki engelli 
bireylerin entegrasyonu olma-
sı gerektiği şekliyle sağlanır; 
kimse fiziksel yetersizliğinden 
dolayı kendini evine hapsetmek 
zorunda kalmaz. 
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Pekcan, yaptığı yazılı açıkla-
mada, Bakanlığın Türkiye’de 
hızlı, kolay ve güvenli bir ticari 
ortam tesis etme hedefi doğrul-
tusunda teknolojinin sunduğu 
imkanlardan yararlanarak, hiz-
metleri dijital ortama taşımayı ve 
iş insanlarına daha iyi hizmet 
sunmayı amaçlayan çalışmala-

rının ara vermeden sürdüğünü 
belirtti.

Bakanlık bünyesindeki Merkezi 
Sicil Kayıt Sisteminin (MERSİS), 
kamusal hizmetlerde dijital dö-
nüşümün öncülüğünü yapan te-
mel bilgi sistemleri arasında yer 
aldığına işaret eden Pekcan, 

MERSİS’in halihazırda 45 farklı 
kurumla anlık veri paylaştığını 
ve entegre çalıştığını ifade etti.

Pekcan, MERSİS üzerinden 
ticaret siciline ilişkin ihtiyaç 
duyulan bilgilere tek noktadan 
erişildiğine, kurum ve kuruluş-
lar ile tacirler ve vatandaşlar 

İç Ticarette Yeni Dijital Dönüşüm Hamlesi

Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, ticaret sicili 
müdürlükleri tarafından 
yapılan tescillere ilişkin 
ilanların Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’ne artık elektronik 
ortamda gönderilebileceğini 
ve en geç iki saat içinde 
yayımlanabileceğini, 
böylelikle ticari faaliyetlerin 
hız kazanacağını bildirdi.
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tarafından sistemin önemli bir 
doğrulama kaynağı olarak kul-
lanıldığına dikkati çekerek, “İç 
ticaret işlemlerinin dijitalleştiril-
mesi kapsamında sürdürülen 
çalışmalar neticesinde MERSİS 
üzerinden elektronik ortamda 
yürütülen işlemlerin kapsamı 
genişletilmiş ve paydaş ku-
rumlarla iş birliği yapılarak va-
tandaşlarımızın hayatını kolay-
laştıran pek çok yeniliğe imza 
atılmıştır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Bu kapsamda, yakın zamanda 
devreye alınan elektronik bel-
ge uygulaması ile ticaret sicili 
müdürlüklerince verilen tüm 
belgelerin, ödeme aşamaları 
da dahil olmak üzere tamamen 
elektronik ortamda MERSİS 
üzerinden temin edilebilmesinin 
sağlandığını hatırlatan Pekcan, 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa 
ticaret sicili müdürlükleri başta 
olmak üzere toplam 40 ticaret 

sicili müdürlüğünde belgelerin 
tamamen elektronik ortamda 
talep edilebildiğini ve alınabil-
diğini bildirdi.

Tescile ilişkin ilanlar 
da artık elektronik 
ortamda verilecek

Pekcan, Bakanlığın dijital dö-
nüşüm çalışmaları kapsamında 
vatandaşlara sunduğu hizmet-
lere bir yenisini daha eklediğini 
belirterek şunları kaydetti:

“Ticaret sicili işlemlerinde, tes-
cile ilişkin ilanlar fiziki olarak 
(posta veya kargo ile) Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’ne gön-
derilmekte, bu durum maliyet ve 
zaman kaybına neden olmak-
taydı. Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği ile yürütülen ortak 
çalışma sonucunda MERSİS 
ile Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesi Bilgi Sistemi entegrasyonu 
sağlanmıştır. Buna göre, tica-

ret sicili müdürlükleri tarafından 
yapılan tescillere ilişkin ilanlar, 
Türkiye Ticaret Sicili Gazete-
si’ne artık elektronik ortamda 
gönderilebilecek ve en geç 2 
saat içinde yayımlanabilecek. 
Söz konusu ilanlara Türkiye Ti-
caret Sicili Gazetesi’nin internet 
sayfası üzerinden ulaşılabile-
cek. Böylece ticari faaliyet-
ler hız kazanacak. Zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlayan ve 
124 ticaret sicili müdürlüğünde 
devreye alınan söz konusu uy-
gulama kısa sürede tüm ticaret 
sicili müdürlüklerinde hayata 
geçirilecek.”

Pekcan, iç ticaretin dijitalleşme-
sine, ticari işlemlerin daha hızlı 
bir şekilde yürütülmesine, va-
tandaşlara daha nitelikli ve hızlı 
hizmet sunulmasına ve gider-
lerden tasarruf sağlanmasına 
katkı sağlayacak çalışmalara 
devam edeceklerini vurguladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı Vergi Denetim Kurulu-Gelir İdare Baş-
kanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni’nde 
konuştu. Üretimi ve istihdamı artıracak çalışma-
ların kesintisiz sürdürüldüğünü anlatan Erdoğan, 
firmaların önemli bir kısmının salgın döneminde 
de üretime devam ettiğine dikkati çekti. Erdoğan, 
“Normalleşme takviminin genişlediği haziran 
ayında her alanda oldukça güçlü bir canlanma 
yaşandı.” açıklamasında bulundu.   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın 
ilk 6 ayında Kocaeli, Manisa Muradiye, Kütah-
ya Seramik, Antalya Korkuteli Mermer İhtisas, 
Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Hakkari Yüksekova 
organize sanayi bölgelerinin kurulduğunu kay-
dederek, “Ülkemizde organize sanayi bölgesi 
sayısı 320’ye ulaştı, bu imkana sahip olmayan 
ilimiz kalmadı.” dedi.

SANAYİDE ELEKTRİK  
TÜKETİMİ ARTTI

Erdoğan, Haziran’da sanayideki elektrik tüke-
timinin Mayıs ayına göre % 36 daha fazla ger-
çekleştiğini ifade etti. İmalat sanayinde kapasite 
kullanım oranlarının 65.8’e kadar çıktığını anlatan 

Erdoğan, “Ekonomik güven endeksi 73,5 ve reel 
kesim güven endeksi 89,8 seviyesine geldi. Satın 
alma yöneticileri endeksi Haziran’da son 28 ayın 
zirvesi olan 53,9’a yükselerek, ekonomik faali-
yetlerdeki genişlemeyi teyit etti.” diye konuştu.  

“HAZİRAN AYINDA BİN 421 YENİ 
SANAYİ İŞLETMESİ KURULDU”

Yılın ilk yarısında sanayi siciline 7 bine yakın yeni 
işletmenin kaydolduğuna dikkati çeken Erdoğan, 
“Sadece Haziran ayında bin 421 yeni sanayi 
işletmesi kuruldu. Bu sayı, geçen senenin aynı 
dönemine göre yüzde 91 daha fazladır. Yılın ilk 6 
ayında Kocaeli, Manisa Muradiye, Kütahya Sera-
mik, Antalya Korkuteli Mermer İhtisas, Tekirdağ 
Marmara Ereğlisi, Hakkari Yüksekova organize 
sanayi bölgeleri kuruldu.” şeklinde konuştu.   

OSB SAYISI  
320’YE ULAŞTI

Türkiye’de organize sanayi bölgesi sayısının 
320’ye ulaştığını söyleyen Erdoğan, bu imkana 
sahip olmayan ilin kalmadığını ifade etti. Erdoğan 
konuşmasında ayrıca; OSB’lerde yılın ilk yarısında 
583 yeni fabrikanın üretime geçtiğini de bildirdi. 

Organize Sanayi Bölgesi Sayısı 320’ye Ulaştı
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SUBÜ Teknoloji Fakültesi Me-
katronik Mühendisliği Bölümü 
öğretim elemanlarından Dr. 
Mücahit Soyaslan’ın yürütücü-
sü olduğu, TÜBİTAK tarafından 
desteklenen  proje, tamamen 
yerli imkanlar kullanılmasıyla 
öne çıkıyor.

Dr. Mücahit Soyaslan, yaptığı 
açıklamada; yerli imkanlarla 
yüksek enerji verimliliğine sa-
hip, halatlı veya kayışlı motor 
olarak kullanılabilecek dişilsiz 
motorun, özgün bir tasarım elde 
edildiğini belirtti. Soyaslan konu 
ile ilgili: “Dıştan rotorlu elektrik 
motorunun tasarımı sırasında 
gerçekleştirilen optimizasyon 
işlemleri, parametrik çözüm 
çalışmaları, sonlu elemanlar 
analizleri, yapısal/termal ana-

lizler, mekanik iyileştirmeler ve 
prototip üretimi ile motor tasarı-
mı ve uygulaması konularında 
literatüre önemli katkılar sağlan-
dı. Projede SUBÜ Teknoloji Fa-
kültesi Mekotronik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Osman Eldoğan, Tokat Gazi-
osmanpaşa Üniversitesinden 
Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu ve 
Trakya Üniversitesinden Öğ-
retim Görevlisi Yusuf Avşar da 
yer aldı.”

Çalışmalar neticesinde yüzde 
91 verime sahip, tekerleğe 
monte edilerek doğrudan tah-
rik imkânı sağlayan fırçasız bir 
doğru akım motoru tasarladık-
larını aktaran Soyaslan, “Hem 
asansör motorları hem de elekt-
rikli araç motorları için tasarım 

ve proje çalışmalarımız devam 
ediyor. Farklı üniversitelerden 
alanında uzman hocalarımı-
zın yer aldığı ekibimizle yeni 
bir TÜBİTAK projesi üzerinde 
çalışıyoruz. Proje neticesinde 
üretilecek motoru, seri üreti-
me geçirmek isteyen firmalar 
oldukça heyecanlı. Tasarladı-
ğımız ve ürettiğimiz motorların 
patent başvurularını gerçekleş-
tiriyoruz. Uygulama noktasında 
öncü olmak, üniversitemizin 
temel hedefleri arasında yer 
alıyor. Ürüne dönüşmeyen ve 
katma değeri olmayan projeler, 
zaman ve kaynak kaybına ne-
den oluyor. Enerjimizi ve genç 
potansiyelimizi katma değeri 
yüksek projelerde kullanmamız 
gerekiyor”,  dedi.

%100 Yerli Asansör Motoru Üretildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Mekatronik Mühendisliği 
Bölümünce, TÜBİTAK 
tarafından desteklenen 
“Asansör Tahrik Sistemleri 
İçin Dıştan Rotorlu Sürekli 
Mıknatıslı Bir Senkron 
Motorun Tasarımı ve Üretimi” 
başlıklı proje ile yüksek enerji 
verimliliğine sahip dişlisiz 
asansör motoru geliştirildi.

SEKTÖR HABERSEKTÖR HABER
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Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede 
ve beraberindeki heyet, Merih 
Asansör Yönetim Kurulu Başka-
nı Yusuf Atik ve Merih Asansör 
yöneticilerinin ev sahipliğinde 
yerli asansör teknolojisinin 

gelişimi ve üretimleri hakkında 
bilgiler aldı. 

Atik, Bakan Yardımcısı Bü-
yükdede’ye fabrikanın işleyişi 
hakkında bir bilgilendirme su-
narken, yerli üreticinin gelişen 
teknolojisi, Ar-Ge çalışmaları 
ile alınan mesafe gibi konular-
da da sektöre dair genel bir 
sunum yaptı. 

KOVİD-19 TEDBİRLERİ 
DE DEĞERLENDİRİLDİ

Kovid-19 sonrası fabrikalarda 
alınan önlemler konusunda da 
hassas çalışmalar yapan Merih 
Asansör, alınan önemler ve gü-
venli üretim tedbirlerini paylaştı. 
Bakan Büyükdede, Merih’in Ko-
vid-19 sonrası Ar-Ge merkezi 
ile ortak geliştirdiği ve asansör-
lerdeki kirli havayı temizleyen 
yeni teknolojileri hakkında da 
bilgi aldı.

Merih Asansör’e Önemli Ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede ve beraberindeki 
heyet, Merih Asansörü ziyaret etti.

7 Temmuz 2020’de Türkiye’nin 
önemli asansör aksamı 
üreticilerinden Merih Asansör, 
Ankara’daki fabrikasında 
önemli bir konuk ağırladı.
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ASANSÖR 
TÜRKİYE

SANAYİCİLERİ 
FEDERASYONU

www.as fed .org . t r

Sektörün Birleştirici Gücü



AMACIMIZ; BOL 
ÇEŞİT, GENİŞ PAZAR 

ANLAYIŞI

Konu ile ilgili sorularımızı Genel 
Müdür Haluk Aydın cevapladı. 
Aydın; görevi devraldıkları son 
dört ayda bölgede az sayıda 
olan başarılı asansör market-
lerden biri olarak çalışmaktan 
memnun olduklarını dile getirdi. 
“Devir ile birlikte çalışma tarzı 
ve yapısında bir değişiklik dü-
şünüyor musunuz?”, diye sor-
duğumuzda ise; yeni anlayışta 
ürün çeşitinin artacağına dikkat 
çekti. Aydın; “Çukurova Asan-
sör Market uzun süre bölgede 
başarılı işler yürüttü. Ancak 
ürün çeşitliliği açısından sınırlı 
olduğunu gördük. Biz burada 
belirli ürünler ile kısıtlı bir pazara 
sahip olmayı değil, bol çeşit ile 
geniş bir pazara hitap etmeyi 
amaçlıyoruz” dedi.

Aydın, Adana ve çevresindeki 
bölgeye hakim olduklarını da 
belirterek tamamen müşteri 
odaklı bir çalışma prensibiyle 
hareket ettiklerini de açıkladı. 
Aydın konu ile ilgili; “Müşterileri-
mizin isteklerini ön planda tutup 
gerek maddi gerek ise manevi 
açıdan karşılıklı imkan sefer-

berliği ile yücelen ve yücelten 
bir sistem mantığıyla ilerlemek 
istiyoruz” dedi.

YERLİ VE KALİTELİ 
ÜRETİMİN ARTMASI 

ÇOK ÖNEMLİ

Çukurova Asansör Market 
Genel Müdürü Haluk Aydın’a 
Adana bölgesinin asansör mar-
ket konusundaki potansiyelini 
nasıl değerlendirdiğini de sor-
duk. Aydın; “Ülkemiz ve dünya 
ekonomisini göz önüne alır isek 
sektörün durgunluktan çıkması-
na kadar yeterli sayıda market 
olduğunu söyleyebilirim. Piya-
saların güven verip açılması 
ve yerel imalat ağırlığının da 
artış göstermesi ile potansiye-
lin artacağı kanaatindeyim. Biz 
asansör marketler için özellikle 
yerli ve kaliteli üretimin artması 
çok önemli” şeklinde cevapladı.

“Çukurova Asansör Market” Yenilendi

Haluk Aydın
Çukurova Asansör Market  

Genel Müdürü

Anadolu’nun üç güçlü asansör 
markasının ortaklığı ile 2018 
yılında açılan Çukurova Asansör 
Market, bölgedeki başarılı iki 
yılının ardından devrederek yeni 
bir anlayışla hizmete başladı. Yeni 
Genel Müdürlüğünü Haluk Aydın’ın 
yaptığı market, 1 Nisan 2020 
itibari ile bölgeye hizmet veren en 
büyük asansör marketlerden biri 
olarak faaliyetlerine devam ediyor.
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Objektif haberleri ve sektörün nabzını tutan yayın politikası ile  
Türk asansör sanayisine hizmet eden tüm firmalara açık olan Haber 

Asansörü; reklam gelirlerini sektörü için harcayan tek yayın organıdır...

TÜRKİYE’NİN 
ASANSÖR 
DERGİSİ

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

H A B E R

Türkiye’nin Asansör Dergisi



“Stratejik Sektör” 
Desteği İle Önemli Bir 

Yatırım Sağlandı

Türkiye ASFED (Türkiye Asan-
sör Sanayicileri Federasyonu)’in 
“stratejik sektör” olmak yolun-
da iki yıldır Bakanlık nezdinde 
yaptığı çalışmaların sonuçlarını 
ve sektörün otomotiv, uçak ve 
savaş sanayi gibi önemli alanlar 
arasında yer aldığını duyurmuş-
tuk. Omarlift Türkiye sektörün 
stratejik önem kazanmasının 
ardından, bu alanda ilk devlet 
desteği alan firmalardan biri 
olarak, Ankara’da yeni bir fab-

rika ile önemli bir yatırım yaptı.

Üretim Markası Olarak 
“Kaya Lift” Lanse edildi 

Ankara’da yeni fabrikasını kura-
rak İstanbul’un ardından Ana-

dolu ayağını oluşturan Omarlift 
Türkiye’nin Fabrika Müdürü Da-
vut Keleş, bir aya kadar Kaya 
Lift markası ile de kabin üreti-
minde faaliyete geçeceklerini 
bildirdi.  

OMARLİFT TÜRKİYE ANKARA’DA
“Yeni Fabrikanın Açılışı Sektör Paydaşları ile Yapıldı”

Hidrolik asansör sistemlerinin dünyanın önde gelen firmalarından OMARLİFT’in Türkiye 
distribütörü, Ankara’ya önemli bir yatırım yaparak Anadolu’ya açılacak kapısının temellerini 
attı. 5 Ağustos 2020’de Ankara ve çevresinden gelen sektör paydaşları ile yeni fabrikasının 
açılışını yapan Omarlift Türkiye, ziyaretçilerine fabrikayı gezdirerek, yeni ürünleri hakkında 
da bilgiler verdi. 

Bünyamin Kocabey
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“Ankara Büyük  
Bir Avantaj”

Neden Ankara’da yatırım yap-
mayı tercih ettiklerini de sordu-
ğumuz Keleş; “Öncelikli nede-
nimiz; bizim müşterimizin %60’ı 
Anadolu şehirlerinde. Ankara, 
orta nokta ve önemli ticaret yol-
ları için bir kavşak konumunda. 
Ayrıca biz yatırım için bir alt 
yapı çalışması yaparken araş-
tırmalarımız sonucunda gördük 
ki, Ankara’da hiç hidrolik asan-
sör sistemleri üzerine çalışan 
bir firma yok. Bu da bizim için 

ayrıca bir avantaj yaratacaktır 
diye düşünüyoruz.” dedi. 

“Ankara’da dünyaya 
açılan önemli asansör 

markaları ile de 
komşuyuz”

Fabrika Müdürü Davut Keleş 
Ankara’daki yeni fabrikanın 
özellikleri hakkında ise şunla-
rı söyledi;  “Fabrikamız 5 bin 
m2 kapalı alana, bin beş yüz 
m2  açık alana sahip olmakla 
birlikte ofisler için ayrılmış üç 
katlı da bir binası vardır. An-
kara Başkent Organize Sanayi 

Bölgesi’nde, kavşak noktaları-
nın önemli bir kesişim nokta-
sında. Burası, yerimizi görmek 
ve ürünlerimizi incelemek için 
gelecek müşterimizin rahatlıkla 
ulaşabileceği bir konum.  An-
kara’da dünyaya açılan önemli 
asansör markaları ile de komşu 
durumdayız. Burada daha çok 
yurt içi pazarımıza ek olarak ih-
racat odaklı çalışacağız.” 

Pandemi Sonrası  
İlk Açılış

Fabrika açılışı, pandemi önem-
leri kapsamında önemli ted-
birler alınarak yapıldı. Katılan 
konuklar arasında Ankara ve 
çevresinden çok sayıda sek-
törel temsilci ile birlikte Fabrika 
ortakları Bünyamin ve Adem 
Kocabey de yer aldı. Ayrıca 
Omarlift’in İtalya’daki yöneticile-
ri de açılışa katılarak Ankara’da 
olmanın önemini ve mutluluğu-
nu paylaştı. 

Açılış, konuklar için düzenle-
nen yemek davetinin ardından 
sona erdi.

Davut Keleş - Adem Kocabey
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NURER Sigorta’nın kurumsal 
yapısından biraz bahseder misiniz? 

HAKAN EREN: Nurer Sigorta, 1996 yı-
lında kurulan, sigorta sektöründe 24 yılını 
tamamlamış deneyimli bir sigorta şirke-
tidir. Merkezimiz İstanbul Altunizade’de 
olmak üzere, Taksim Şubesi ile birlikte 
45 kişilik bir uzman kadro ile faaliyetlerini 
sürdürüyor. Müşteri memnuniyeti odak-

Mesleki ve Hayati Sigortalarımız Onlara Emanet 

NURER Sigorta  
“Doğru Sigorta, Doğru Poliçe, Doğru Hizmet”

Nisan 2020 itibariyle asansör ve yürüyen merdiven 
sektöründe yeni bir dönem başladı. Mesleki 
Sorumluluk Sigortası olarak geçen ve işverene çok 
önemli katkılar sunarak, sektörde kaliteli hizmeti 
arttırmayı hedefleyen bu sigortanın artılarını işin 
uzmanı olan NURER Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Eren’e sorduk. Eren, röportajımızda hem 
Türkiye ASFED üyelerine sundukları ayrıcalıklardan 
hem de sigorta anlayışlarından bahsetti. 
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lı çalışmayı ilke edinmiş bir iş 
ahlakımız vardır. Bu doğrultuda 
maksimum hizmet ile müşteri-
ye minimum maliyeti çıkartmayı 
benimser, her işimizde kaliteyi 
esas alırız diyebilirim. Sigorta 
bilincinin yaygınlaşması ve bu-
nun işimize, hayatımıza kattığı 
değeri insanlara anlatabilmek 
önceliğimizdir. Doğru sigorta, 
doğru poliçe, doğru hizmet 
olunca yıllardır müşterilerimiz 
ile aramızda sağladığımız o 
güven bağı da sarsılmadan 
devam ediyor. 

Sigorta deyince çok kapsamlı 
bir iş dünyası aklımıza 
geliyor. NURER Sigorta daha 
çok hangi alanlarda faaliyet 
gösteriyor?

HAKAN EREN: Özellikle proje 
bazlı işlerde daha çok faaliyet 
göstermekteyiz. Örnek vermek 
gerekirse; yabancı sağlık sigor-
taları, seyahat sağlık sigortaları, 
asansör mesleki sorumluluk, 
vinç operatörleri mesleki so-
rumluluk, ortak alan sigortaları, 
sportif branşlarda sporcu si-
gortaları vb. Aynı zamanda tüm 
acentelik faaliyetlerinde olduğu 
gibi hayat, sağlık ve elemen-
ter (trafik, kasko, DASK, konut, 
yangın sigortası gibi) branşlar-
da da uzman kadromuzla hiz-
met veriyoruz.

Asansör ve yürüyen 
merdiven sektörüne ne kadar 
süredir hizmet veriyorsunuz? 
Bu çalışma dönemini nasıl 
değerlendirirsiniz?

HAKAN EREN: Asansör sek-
törüne 2019 Ekim ayı itibariyle 

hizmet vermeye başladık. An-
cak saha çalışmalarımıza Ocak 
2020 itibariyle hız verdik. Nu-
rer Sigorta olarak; poliçe içerik 
oluşumunun hazırlanmasında 
öncü olarak sektöre katkı sağ-
lamış olup, diğer branşlarda 
da asansör firmalarına sigorta 
hizmeti vermeyi sürdürüyoruz. 
Her ne kadar Nisan ayında yü-
rürlüğe giren mesleki sorumlu-
luk sigortası ile sektörde faaliyet 
ivmemiz hız kazanmış olsa da 
bu süreçte gördük ki; pandemi 
etkileri tüm sektörler gibi asan-
sör sektöründe de görüldü.

Sektörümüzden daha 
çok nasıl taleplerle 
karşılaşıyorsunuz?

HAKAN EREN: Asansör firma-
ları çoğunlukla yangın poliçesi, 

“HER ŞEYDEN ÖNCE SIGORTA 

BILINCININ YAYGINLAŞMASI, 

BUNUN IŞIMIZE HAYATIMIZA 

KATTIĞI DEĞERI INSANLARA 

ANLATABILMEK ÖNCELIĞIMIZDIR. 

DOĞRU SIGORTA DOĞRU POLIÇE, 

DOĞRU HIZMET OLUNCA YILLARDIR 

MÜŞTERILERIMIZ ILE ARAMIZDA 

SAĞLADIĞIMIZ O GÜVEN BAĞI DA 

SARSILMADAN DEVAM EDIYOR.”

“TÜRKİYE ASFED 
ÜYELERİNE ÖZEL 

%10 İNDİRİM”
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mesleki sorumluluk poliçesi, iş-
veren mali sorumluluk poliçesi 
gibi yapılan tüm poliçeleri tek 
bir poliçede toplanmasını talep 
etmektedirler. Böylece maliyet 
açısından daha avantajlı oluna-
cağı düşünülüyor. 

Son dönemde sıkça 
konuştuğumuz, mesleki 
sorumluluk sigortasında 
sunduğunuz özelliklerinden 
ve ayrıcalıklardan bahseder 
misiniz?

HAKAN EREN: “Mesleki So-
rumluluk Poliçesi” genel şartları 
ile sigortalının, poliçede belir-
tilen ve 06.04.2019 tarihli ve 
30737 Sayılı Resmi Gazetede 
Yayınlanan Asansör İşletme ve 
Bakım Yönetmeliği’nde çerçe-
vesi çizilen mesleki hizmetleri 
yazılı sigorta süresi içinde ifâ 
ederken meydana gelebilecek 
mesleki hata ve/veya ihmaller 
nedeniyle hizmet verdiği bina 
sorumlusu ve diğer üçüncü 
şahıslar tarafından kendisine 
ileri sürülecek zarar ve ziyan 
taleplerinin sonuçlarına karşı, 
Türkiye Cumhuriyetinin hukuki 
sorumluluğa ilişkin mevzuatı 
hükümleri dahilinde ve bu po-
liçede yer alan sigorta limitine 
kadar teminat altına alır. Çoklu 
şirketler ile çalışmamız saye-
sinde fiyatlama konusunda 
da asansör firmalarına des-
teklerimiz devam etmektedir. 
Çoklu şirketler ile çalışmamız 
mevcuttur. Bu şirketler Anado-
lu Sigorta, Quick Sigorta, Türk 
Nippon Sigorta, Sompo Sigorta 
ve Corpus Sigorta dır. Şirketler 

bazında asansör bakım sayı-
larına göre karşılaştırmalı fiyat 
tablosu ile sektördeki en uygun 
fiyatlamayı vermekteyiz. Ayrıca 
Türkiye ASFED üyelerine özel 
şirket bünyesinde %10 indirim 
hizmetimiz de mevcuttur.

Bir iş verenin asansör 
mesleki sorumluluk sigortası 
yaptırırken dikkat etmesi 
gereken özellikler nelerdir?

HAKAN EREN: TSE’nin belirle-
miş olduğu talimatnameye uy-
gun olması ve belirlenmiş olan 
bu talimatname koşullarının 
poliçenin içeriğinde olmasına 
dikkat edilmesi esastır. Asansör 
firmaları özellikle denetleme sü-
reçlerinden geçerken ve HYB 
belgelerini yenilerken denet-
leyiciler bu talimatnamedeki 
şartların poliçede olduğunu 
görmek istemektedir. Ayrıca 
ilgili talimatname mesleki so-
rumluluk içerdiğinden her türlü 
oluşabilecek zarar ve ziyanlar-
dan da firmaları koruyacaktır.

“ÇOKLU ŞIRKETLER ILE 

ÇALIŞMAMIZ MEVCUTTUR. BU 

ŞIRKETLER ANADOLU SIGORTA, 

QUICK SIGORTA, TÜRK NIPPON 

SIGORTA, SOMPO SIGORTA 

VE CORPUS SIGORTA’DIR. 

ŞIRKETLER BAZINDA ASANSÖR 

BAKIM SAYILARINA GÖRE 

KARŞILAŞTIRMALI FIYAT TABLOSU 

ILE SEKTÖRDEKI EN UYGUN 

FIYATLAMAYI VERMEKTEYIZ. 

AYRICA TÜRKIYE ASFED ÜYELERINE 

ÖZEL ŞIRKET BÜNYESINDE 

%10 INDIRIM HIZMETIMIZ DE 

MEVCUTTUR.”

EREN: “Sektör 
için bir önemli 

poliçe de; işveren 
mali sorumluluk 

sigortası”
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Genel manada sektör 
çalışanlarının mesleki 
sigortaya talebi nasıl? 

HAKAN EREN: Firmalar genel 
anlamda çok fazla bilgi sahi-
bi değiller. İş akışına mesleki 
sorumluluk sigortasına sadece 
zorunlu sigorta olması yönüy-
le bakılıyor. Oysa bu sigorta 
sektöre çok daha fazla katkı 
sunmaktadır. Özellikle asan-
sörcülük mesleğinin önemine 
ve ne kadar özenle yapılması 
gerektiğine dikkat çekmektedir. 
Biz NURER Sigorta olarak her 
asansör firmasına, konunun 
ehemmiyetini ve poliçe içeriğini 
doğru anlatarak, zorunlu poliçe 
olması algısının dışında, mes-
leğe hizmet ve yeterlilik katan 
bir araç gözüyle de bakmalarını 
sağlamaya çalışmaktayız. 

Sektörümüze yönelik 
yeni bir çalışmanız daha 
var. Yaşanmasını hiç 
istemediğimiz işçi kazaları 
ile ilgili. Bu alanda nasıl bir 
çalışma hazırladınız?

HAKAN EREN: Nurer sigorta 
olarak biz de işçi kazalarının hiç 
yaşanmamasını temenni ede-
riz. Ancak ne yazık ki asansör 

“IŞ AKIŞINA MESLEKI SORUMLULUK 

SIGORTASINA SADECE ZORUNLU 

SIGORTA OLMASI YÖNÜYLE 

BAKILIYOR. OYSA BU SIGORTA 

SEKTÖRE ÇOK DAHA FAZLA 

KATKI SUNMAKTADIR. ÖZELLIKLE 

ASANSÖRCÜLÜK MESLEĞININ 

ÖNEMINE VE NE KADAR ÖZENLE 

YAPILMASI GEREKTIĞINE DIKKAT 

ÇEKMEKTEDIR.”

EREN: 
“Maddi 

hasarlar bir yana; 
unutulmamalıdır ki 
sağlığa gelebilecek 

zararların asla 
telafisi yoktur”

“Bu sigorta asansör 
mesleğine çok büyük 
katkı sağlamaktadır”

sektörü işçi kazalarına çok açık. 
Bu da işçiyi ve işvereni maddi, 
manevi ve aynı zamanda be-
denen tehlikelere sokmaktadır. 
İşçinin başına gelebilecek her 
türlü kaza, iş kazası olacağın-
dan işverenin de firma olarak 
çok fazla sorumluluğu mevcut-
tur. Buna yönelik olarak işve-
ren mali sorumluluk sigortası 
ile işverene ve işçiye destek 
olmaktayız. Bununla birlikte 
kaza sebebiyle oluşabilecek 
maddi ve manevi tazminatlar 
için hem işçi hem de işvereni 
teminat altına alarak sektörü de 
korumaktayız.

Son olarak mesleki sigorta 
yatırmak isteyen sektör 
yöneticilerinize önerileriniz 
neler olur? 

HAKAN EREN: Yaptırılan tüm 
sigortaları, parasal bir yük ya 
da yine yeni bir şey çıktı düşün-
cesiyle değil de, ileride zaruri 
bir ihtiyaçla bizi daha büyük 
dertlerden kurtaracak bir gü-
vence gözüyle hayata geçirme-
liler diye düşünüyorum. Olası 
bir kaza vb. durumlarda sigorta 
şirketlerinin yanlarında olabile-
ceklerini de unutmamalarını is-
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teriz. Sigortacılığın hasar anında 
ortaya çıktığını dikkate almaları 
esastır. Geri dönüşü olamaya-
cak hasarları kendi cebimizden 
karşılamak neredeyse imkansız 
olacağından, bakış açımızı bu 
yöne çevirmemiz en doğrusu 
olacaktır. Maddi hasarlar bir 
yana; unutulmamalıdır ki sağ-
lığa gelebilecek zararların asla 
telafisi yoktur.

Salgın ve pandemi 
dönemi için özel sigorta 
çalışmalarınız da var m?

HAKAN EREN: Türkiye Cum-
huriyet Devleti bu konuda pan-
demi hastanelerini belirlediği 
gibi tüm sigorta şirketlerine de 
sağlık sigortalarında teminatı da 
vermelerini sağlamıştır. Sağlık 
sigortası alacak her vatandaşı-
mız için özel fiyatlama ve yine 
çoklu şirket seçeneğimizi sun-
maktayız. Salgın ve pandemi 
döneminde yine müşterilerimi-
zin daima yanında olduğumuzu 
beyan etmek isteriz. 

Yaptırılan tüm sigor-
taları, parasal bir yük 

ya da yine yeni bir şey çıktı 
düşüncesiyle değil de, ileride 
zaruri bir ihtiyaçla bizi daha 
büyük dertlerden kurtaracak 
bir güvence gözüyle hayata 
geçirmeliler diye düşünü-

yorum.

EREN: “Salgın ve 
pandemi dönemin-
de yine müşterileri-

mizin daima yanında 
olduğumuzu beyan 

etmek isteriz”.

96 [ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 2020



İş Sağlığı ve Güvenliği
Olmazsa Olmaz

Dört Mevsim İş Sağlığı ve Güvenliği
0 312 566 41 40

www.dortmevsimosgb.com

Güvenle yükselmek için…



4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. 
maddesinde “Uzaktan çalış-
ma, işçinin işveren tarafından 
oluşturulan iş organizasyonu 

kapsamında iş görme edimini evinde 
ya da teknolojik iletişim araçları ile 
işyeri dışında yerine getirmesi esa-
sına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş 
ilişkisidir”, şeklinde hüküm altına alın-
mıştır. Ve fakat devam eden iş ilişkisi 
evden çalışma yöntemine uyarlamak 
İş Kanunu 22. madde gereği esaslı 
değişiklik kabul edilecektir.

İşbu hüküm uyarınca, uzaktan çalış-
ma yöntemine geçmek isteyen işve-
renlerin çalışanların onayını alarak iş 
sözleşmelerini güncellemeleri gerek-
mektedir. Ancak işbu durum salgın 
nedeni ile ilgili zorlayıcı bir sebepten 
dolayı olduğu ve çalışanlar açısından 
iş koşullarında aleyhe durum yarat-
madığı için işçinin değişikliği kabul 
etmemesi dürüstlük kuralına aykırı 
olacaktır. Uzaktan çalışma ile çalı-
şacak olan işçinin sözleşmesi yazılı 
tanzim edilerek, iş tanımı, iş şekli, işin 

EVDEN ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ  
Evden Çalışma Nedir?

AV. Zeynep TEPEGÖZ
Türkiye ASFED Vekili
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süresi, işin yapılacağı yer, üc-
rete ilişkin hususlar, işçiye sağ-
lanacak ekipmanlar, işveren ve 
diğer ekip arkadaşları ile nasıl 
iletişim kuracağı gibi hususların 
mutlaka iş sözleşmesinde bu-
lunması gerekmektedir.

Korona virüs sebebiyle uzaktan 
çalışmaya tabi olacak çalışan-
larla bir protokol düzenlenmesi, 
evden çalışma kurallarının ve 
çalışma ayrıntılarının ayrıca 
protokolde bulunması gerek-
mektedir. 

Evden Çalışma Halinde 
İşverenin İSG Yükümlülükleri 
Sona Erer mi?
İş Kanunu işverenin, uzaktan 
çalışma ilişkisiyle iş verdiği 
çalışanın yaptığı işin niteliği-
ni dikkate alarak iş sağlığı ve 
güvenliği önlemleri konusunda 
çalışanı bilgilendirmek, gerekli 
eğitimi vermek, sağlık gözetimi-
ni sağlamak ve sağladığı ekip-
manla ilgili gerekli iş güvenliği 
tedbirlerini almakla yükümlü 
olduğunu hüküm altına almıştır.

Evden Çalışma Yapıldığında 
Ücretten Kesinti Yapılır mı?
Bu süreçte tarafların birbirine 
karşı borçları devam ettiğinden 
işçi iş görme borcunu yerine 
getirecek ve işveren de bunun 
karşılığında ücreti ödeyecektir. 
İşveren evden çalışan işçinin 
ücretini tam olarak ödemekle 
yükümlüdür, kesinti yapılamaz.

Evden Çalışma Yapıldığında 
Yol Ve Yemek Ücretinden 
Kesinti Yapılır mı?
Yemek ücreti iş sözleşmesinde 

yahut uygulama ile işin nere-
de görüleceğinden bağımsız 
şekilde, ücretin parçası olarak 
kararlaştırılmışsa evden çalış-
ma halinde dahi kesilmemesi 
gerekir. Yine ulaşım yardımı da 
iş sözleşmesinde yahut uygula-
ma ile ücretin bir parçası olarak 
veriliyorsa evden çalışma halin-
de dahi kesilmemesi gerekir.

Evden Çalışma Yapıldığında 
Kişisel Verilerin Korunması 
Kapsamında Hak ve 
Yükümlülükler Nelerdir ?  
Veri sorumlusunun 6698 sayı-
lı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (KVKK)’nun 10. mad-
desinden doğan kişileri aydın-
latma ve yine aynı Kanun’un 
12. Maddesinden doğan veri 
güvenliğini sağlama yükümlü-
lükleri bulunmaktadır. Kanun’un 
10. Maddesi uyarınca, kişisel 
verilerin elde edilmesi sırasında 
veri sorumlusu veya yetkilen-
dirdiği kişi, ilgili kişilere; veri 
sorumlusunun ve varsa tem-
silcisinin kimliği, kişisel verilerin 
hangi amaçla işleneceği, işle-

nen kişisel verilerin kimlere ve 
hangi amaçla aktarılabileceği, 
kişisel veri toplamanın yönte-
mi ve hukuki sebebi ile 11’inci 
maddede sayılan diğer hak-
ları, konusunda bilgi vermek; 
madde 12 uyarınca ise kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesini önlemek, kişisel 
verilere hukuka aykırı olarak 
erişilmesini önlemek ve kişisel 
verilerin muhafazasını sağla-
mak amacıyla uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik 
gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirleri almak zorundadır.

Öncelikle 12. Maddeyi ele alır-
sak, internet ağlarının ve mobil 
telefon kullanımının artması ile 
uzaktan çalışma yönteminin uy-
gulanabilirlik kabiliyetinin arttığı 
şüphesizdir, ancak uzaktan ça-
lışma usulünün yaygınlaşması 
sonucu işverenin karşı karşıya 
olduğu siber risklerin artması 
ihtimaline karşı da birtakım 
güvenlik önlemlerinin alınması 
gerekmektedir. Bu kapsamda 
alınabilecek önlemler; güvenlik 
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duvarı ve virüs koruma uygu-
lamalarının güçlendirilmesi, 
çalışanlara uygun güvenlik 
önlemleri alınmış sistemler/
bilgisayarlar teslim edilmesi, 
yetkilendirilmelerde “en az ge-
rekli yetki” prensibine uygun 
hareket edilmesi, çalışanların 
sistem ve veri girişlerinde şifre 
uygulamasının getirilmesi ve 
çalışanlara siber riskler hakkın-
da gerekli eğitimlerin verilmesi 
olarak düşünülebilir. 

Yine, işveren yönetim hakkı 
kapsamında uzaktan çalışan 
işçinin çalışıp çalışmadığını 
denetlemek isteyebilir ve bu 
amaçla işçinin bilgisayarına 
uzaktan erişmeyi, kullanımını 
takip etmeyi ya da bilgisayar 
kamerasından görüntü almayı 
talep edebilir. Bu şekilde ta-
lepleri söz konusu ise işveren, 
bu izleme yöntemi ve yöntemin 
sınırları hakkında işçiyi açıkça 
bilgilendirmeli; izleme sınırlı 
ve ölçülü olmalıdır. Uzaktan 
çalışma esnasında İşçinin gö-
rüntüsünün alınması ise 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanunu uyarınca açık rıza 

gerektirmektedir. 

Sonuç olarak, 6698 sayılı KVKK 
uyarınca veri sorumlusu kabul 
edilen işverenin bu Kanun’dan 
doğan yükümlülükleri evden 
çalışma süresince de devam 
etmektedir. Veri sorumluları bu 
süreçte, kişisel verilerin korun-
ması ile ilgili gerekli güvenlik 
önlemlerini almalı, çalışanlarını 
alınan önlemler hakkında bil-
gilendirmeli ve koruma altına 
alınan haklara bir müdahalenin 
söz konusu olabileceği durum-
larda rızalarına başvurmalıdır. 
Aksi halde 18. Madde kapsa-
mında idari para cezası ile karşı 
karşıya kalınması durumu söz 
konusu olabilecektir.

İşyerindeki Tüm Çalışanlar 
Kısa Çalışma Ödeneğinden 
Yararlanabilir mi?
İşçinin kısa çalışma ödeneğin-
den yararlanabilmesi için işçi-
nin kısa çalışmanın başladığı 
tarihte, 4447 sayılı Kanunun 
50’nci maddesine göre çalış-
ma süreleri ve işsizlik sigortası 
primi ödeme gün sayısı bakı-
mından işsizlik ödeneğine hak 
kazanmış olması, gerekmekte-

dir. Yani kısa çalışmanın baş-
layacağı tarihten önceki son 
120 gün hizmet akdine tabi 
olarak çalışıyor olması ve son 
üç yıl içerisinde 600 gün işsizlik 
ödeneği primi ödemiş olması 
gerekmektedir. 25.03.2020 ta-
rihli 7226 sayılı Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun‘un 41. maddesi ile 4447 
sayılı Kanuna Geçici madde 23 
olarak eklenen hükmünde ve 
600 gün şartı 450 güne, 120 
gün şartı da 60 güne düşürül-
müştür.

Kısa Çalışma Ödeneğinin 
İşverene Avantajı Nedir?
Kısa çalışma ödeneği verilmesi 
durumunda işveren kısa çalış-
ma ödeneği süresince işçilere 
ücret ödemesi yapmayacak, 
sigorta primi ve ücret üzerin-
den tahakkuk eden gelir vergisi 
ödeme yükümlülüğü olmaya-
caktır.

Kısa Çalışma Ödeneği Tutarı 
Ne Kadardır?
Günlük kısa çalışma ödene-
ğinin miktarı, işçiler için uygu-
lanan aylık asgari ücretin brüt 
tutarının % 150’sini geçmemek 
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üzere, sigortalının son on iki 
aylık prime esas kazançları 
dikkate alınarak hesaplanan 
günlük ortalama brüt kazancı-
nın % 60’ıdır.

Kısa Çalışma Süresinin 
İşçinin İzin ve Kıdem Süresi 
Hesabına Etkisi Olur mu?
İş Kanunun 55.maddesinin j 
bendi uyarınca kısa çalışma 
süreleri yıllık izin bakımından 
çalışılmış gibi sayılır. Kısa çalış-
ma süresinin kıdem tazminatına 
esas süreler hesabında dikkate 
alınacağına dair Yargıtay karar-
ları bulunmaktadır.

Kısa Çalışma, Çalışanın İşsiz 
Kaldığı Dönemde Alacağı 
İşsizlik Maaşını Etkiler mi?
Kısa çalışma ödeneğinden ya-
rarlanan işçi daha sonra işsiz 

kalırsa, kısa çalışma ödeneği al-
dığı süre işsizlik ödeneği alaca-
ğı süreden düşülür. Bu neden-
le kısa çalışmaya geçilmeden 
önce işçilere bilgi verilmesi ve 
onay alınması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin 
Cezai Yaptırımı Var mı?
İşverenin hatalı bilgi ve belge 
vermesi nedeniyle yapılan fazla 
ödemeler, yasal faizi ile birlikte 
işverenden, işçinin kusurundan 
kaynaklanan fazla ödemeler ise 
yasal faizi ile birlikte işçiden 
tahsil edilir.

Kısa Çalışma Yapılırken İşçi 
İşten Çıkarılabilir mi?
İşverenlerin kısa çalışma uy-
gulamasından yararlanmaya 
devam edebilmeleri için iş ye-
rinde kısa çalışma uygulanan 

dönemde, 4857 sayılı Kanunun 
25 inci maddesinin birinci fık-
rasının (II) numaralı bendinde 
belirtilen “ahlak ve iyi niyet ku-
rallarına uymayan haller” nede-
niyle derhal haklı fesih halleri 
dışında, işveren tarafından işçi 
çıkarılmaması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Döneminde SGK 
Primleri Nasıl Yatar?
Kısa çalışma süresinde işve-
ren, işçinin kısa ve uzun va-
deli sigorta primleri primlerini 
ödemez. İşçinin genel sağlık 
sigortası primi İşsizlik Sigorta 
Fonu tarafından Sosyal Güven-
lik Kurumuna aktarılır. Ancak 
kısa çalışma, çalışma süreleri-
nin azaltılması şeklinde uygu-
lanmakta ise çalıştıkları dönem 
için işçilerin sigorta primleri 
ödenecektir.
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Kısa Çalışmanın İşçi 
Açısından Dezavantajları 
Nelerdir?
İş yerinde kısa çalışma öde-
neği sisteminin uygulanması 
halinde, işçiye ödenecek gün-
lük miktar son on iki aylık prime 
esas kazançları dikkate alınarak 
hesaplanan günlük ortalama 
brüt kazancın %60’ıdır. Ancak 
bu şekilde hesaplanan tutar 
asgari ücretin günlük tutarının 
%150’sinden fazla olamamak-
tadır. İşbu ödeneğin kaynağı 
işsizlik fonudur, dolayısıyla kısa 
çalışma ödeneğinden yararla-
nan işçi kendi işsizlik ödeneğini 
almaktadır.

İlgili yönetmeliğe göre, işsiz-
lik ödeneği işbu kısa çalışma 
ödeneği aldığı süre düşülerek 
ödenecektir. Dolayısıyla işçinin 
ücretinden hem kesinti olmakta 
hem de işçi işsizlik ödeneğini 
işsiz kalmadan almaktadır. Üc-
reti yüksek işçiler için yönetme-
likte ayrıca bir kısıtlama bulun-
maktadır.  Ücreti yüksek, sosyal 
hakları bulunan, ikramiye alan 
bir işçi ancak şu şartlarda brüt 
kazancının %60’ı asgari ücre-
tin günlük tutarının %150’sini 
aşması durumunda en fazla 
%150’sini alabilecektir.

İşveren Tarafından Raporlu 
Olan İşçi İçin Kısa Çalışma 
Ödeneğine Başvurulabilir 
mi?
Kısa çalışma ödeneğinin ke-
sildiği durumlar; ödenek alan-
ların işe girmesi, yaşlılık aylığı 
almaya başlaması, herhangi bir 
sebeple silâh altına alınması, 

herhangi bir kanundan doğan 
çalışma ödevi nedeniyle işin-
den ayrılması hallerinde veya 
geçici iş göremezlik ödeneğinin 
başlaması durumunda geçici 
iş göremezlik ödeneğine konu 
olan sağlık raporunun başladığı 
tarihtir.

Kısa çalışma ödeneğini kesen 
durumlar arasında işçinin ra-
porlu olması da sayılmıştır. Bu 
sebeple işveren kısa çalışma 
ödeneğine başvururken raporlu 
işçileri kapsam dışında bıraka-
cak, söz konusu işçilerin raporu 
bittiği takdirde diğer şartları ta-
şıyor ise bu işçiler için yeniden 
kısa çalışma ödeneği talebinde 
bulunması gerekecektir.

Kısa Çalışma Ödeneği 
Alamayan İşçiler 
Bakımından Destek Söz 
Konusu mudur? 
16.04.2020 tarihli 7244 Sayı-
lı Yeni Koranavirüs Salgının 
Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Kanun ‘un 7. Maddesi ile 4447 
sayılı Kanuna Geçici madde 24 
olarak eklenen hükmünde kısa 

çalışma ödeneği alamayanlar 
bakımından düzenleme yapıl-
mıştır. Kısa çalışma başvurusu 
yapılan işyerinde çalışıp şartla-
rı taşımadığı için kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanamayan-
lar, 15.Mart tarihinden sonra 
işten çıkartılmış ve başvuruda 
bulunmasına rağmen işsizlik 
ödeneğinden yararlanamayan-
lar, 15 Mart tarihinden sonra 
işten çıkartılmış fakat işsizlik 
ödeneğine başvurmayanlar, 17 
Nisan tarihinden sonra işveren 
tarafından ücretsiz izne gön-
derilen k işçiler  işveren fesih 
yasağı süresince 3 ay boyun-
ca  ücretsiz izinde bulundukları 
veya işsiz kaldıkları süre kadar, 
Fondan günlük 39,24 Türk li-
rası nakdi ücret desteği verilir. 
Yapılan ödemelerden damga 
vergisi hariç herhangi bir kesinti 
yapılamaz. Ücretsiz izne ayrı-
larak nakdi ücret desteğinden 
yararlanan işçinin fiilen çalıştırıl-
dığının tespiti halinde işverene, 
bu şekilde çalıştırılan her işçi 
ve çalıştırıldığı her ay için ayrı 
ayrı olmak idari para cezası 
uygulanır. 
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ÖZET

Tahribatsız muayene-
ler, malzemelerdeki İç 
Yapı ve Dış  Yüzey sü-
reksizliklerinin malze-

menin fiziki yapısına zarar ver-
meden tespit edilmesini sağlar. 
Günümüzde malzemenin art-
mış servis güvenirliği ve daha 
yüksek kalite talebi, tahribatsız 
muayene tekniklerinin hızlı kul-
lanılmasıyla sağlanmıştır. Daha 
hassas hata tanımlaması, daha  
hızlı muayene, düşük işletme 
maliyetleri ve gelişmiş taşınabi-
lir cihazlar; çok farklı tekniklerin 
gelişmesini teşvik etmiştir. Bun-
lar, gün geçtikçe genişlemekte 
ve döküm, dövme, hadde mal-
zemeleri ve kaynaklara yapılan 
muayene uygulamaları kendine 
bir yer edinmektedir. Alanın ka-
zandığı önem sebebiyle nitelikli 

yetişmiş elemanlara ihtiyaç du-
yulmaktadır.

Halatlı Taşımacılık işlerinde de, 
Yapılan Tesisin Emniyetli ve 
Sürekli Faal durumda buluna-
bilmesi için gerek üretim gerek-
se  servis aşamasında Ulusal 
– Uluslararası Standartlar ve 
Üretim İçin Gerekli Olan Ham 
Madde, Yarımamül ve Mamül 
Ürün  Alımları, Üretim Süresince 
Yapılması Gereken Kontroller 
ve Tesis Çalışırken yapılması 
gereken planlı plansız bakım-
lar için hazırlanmış olan Bakım 
Planlarında Tahribatsız Kontrol-
ler ön plana çıkmaktadır.

1. GİRİŞ
1.1 Malzemenin 
Tanımlanması
Bir amacı gerçekleştirmek için 
kullanılan maddelere “malze-

Halatlı Taşımacılık Sistemlerinde 
Tahribatsız Muayene

Mehmet Ziyaeddin ÇELİK
Kalite Müdürü

Anadolu Teleferik Ticaret ve Sanayi A.Ş. İzmir        
kalite@anadoluteleferik.com.tr
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me” denir. Çelik konstrüksiyon 
yapımında kullanılan profiller, 
otomotiv sektöründe kullanılan 
çelik, mobilya sektöründe kul-
lanılan kereste, Asansör veya 
Teleferik Yapımında kullanılan 
halatlar  vb. gibi. Doğada her 
amacı gerçekleştirecek mal-
zeme bulmak mümkündür. Ya-
pılan araştırmalar sonucunda 
istenilen malzemeler buluna-
bilmektedir. Malzeme bilgisi-
ne hâkim iyi bir teknik eleman, 
amaca uygun malzemeyi seçer 
ve bu malzemenin özelliklerini 
geliştirerek maksimum fayda 
sağlayacak şekilde kullanır.

1.2 Malzeme Kontrolü ve 
Önemi
Malzeme muayenesinde şu ana 
noktalar ele alınır.

 �Malzemelerin garanti edilmiş 

özelliklerine ait muayene

 �Malzemelerin işlenme özel-
liklerine ait muayene (tekno-
lojik muayene)

 � İç yapının ve kimyasal bile-
şenlerin muayenesi

 �Ham durumdaki parçalarla 
hazır parçaların iç hatalarının 
muayenesi

2. TAHRİBATSIZ MUAYENE 
YÖNTEMLERİ
2.1 GÖZ KONTROLÜ :
Çıplak göz, Yeterli  Güçte Işık 
Kaynağı, Büyüteçler, Aynalar, 
Kumpaslar,  v.s kullanılarak 
yapılan muayene yöntemidir. 
Deformasyonlar, Yüzeye açık 
Süreksizlikler, Kopuk Teller, 
Gözle görülebilecek her türlü 
hasar, Korozyon, Aşınma ve 
özellikle kaynaklı asambleler-

de kaynak hataları v.b  kontrol 
edilir. (Resim 1)

2.1.1 Hataların 
değerlendirilmesi
Değerlendirmeyi yapacak ope-
ratörün  EN 9712 ( EN 473) en 
az Level 2 seviyesinde Göz ile 
Kontrol (Visual Testing) Uygu-
lamaya ve değerlendirmeye 
yetkili olduğunu belirten Yetki 
Sertifikasına  sahip olması ge-
reklidir. Bu sertifika 5 yıl süre ile 
geçerlidir. Süre bitiminde per-
sonel tekrar sertifika yenileme 
işlemine tabi tutulur. 

2.2 PENATRANT  KONTROLÜ:
Yüzey hatalarının tespitinde kul-
lanılan bir yöntemdir. Muayene 
yüzeyine açık süreksizlikler, 
içine nüfuz etmiş olan Penet-
rant Sıvısının emici özelliği olan 
geliştirici (Developer) tarafın-
dan tekrar yüzeye çekilmesi 

Resim 1 Göz Kontrolü

(Şekil 1) Penetrant Uygulama Akış Şeması
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Ø Malzemelerin işlenme özelliklerine ait muayene (teknolojik muayene) 
Ø İç yapının ve kimyasal bileşenlerin muayenesi 
Ø Ham durumdaki parçalarla hazır parçaların iç hatalarının muayenesi 

 
 
2. TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ 
 
2.1 GÖZ KONTROLÜ : 
 
Çıplak göz, Yeterli  Güçte Işık Kaynağı, Büyüteçler, Aynalar, Kumpaslar,  v.s kullanılarak yapılan muayene 
yöntemidir. Deformasyonlar, Yüzeye açık Süreksizlikler, Kopuk Teller, Gözle görülebilecek her türlü hasar, 
Korozyon, Aşınma ve özellikle kaynaklı asamblelerde kaynak hataları v.b  kontrol edilir. ( Resim 1 ) 
 
 

 
 

    
Resim 1 Göz Kontrolü 

 
 
 

2.1.1 Hataların değerlendirilmesi 

Değerlendirmeyi yapacak operatörün  EN 9712 ( EN 473) en az Level 2 seviyesinde Göz ile Kontrol 
( Visual Testing ) Uygulamaya ve değerlendirmeye yetkili olduğunu belirten Yetki Sertifikasına  
sahip olması gereklidir. Bu sertifika 5 yıl süre ile geçerlidir. Süre bitiminde personel tekrar sertifika 
yenileme işlemine tabi tutulur.  

 
 
2.2 PENATRANT  KONTROLÜ : 

Yüzey hatalarının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Muayene yüzeyine açık süreksizlikler, içine 
nüfuz etmiş olan Penetrant Sıvısının emici özelliği olan geliştirici ( Developer )  tarafından tekrar 
yüzeye çekilmesi ile oluşan izler ile yüzeye açık hasarlara ait  süreksizlik belirtileri elde edilir. Elde 
edilen bu görüntüler değerlendirilr ve raporlanmak sureti ile kontrol sonuçlanır. Aşağıda 
basileştirilmiş hali ile Penetrant Prosesine Ait Proses Akış Şeması verilmiştir.  

 

105[ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 2020



ile oluşan izler ile yüzeye açık 
hasarlara ait  süreksizlik belir-
tileri elde edilir. Elde edilen bu 
görüntüler değerlendirilr ve ra-
porlanmak sureti ile kontrol so-
nuçlanır. Aşağıda basileştirilmiş 
hali ile Penetrant Prosesine Ait 
Proses Akış Şeması verilmiştir. 
(Şekil 1) 

Metalik veya Metalik Olmayan 
bütün malzemelerde olası  yü-
zey hatalarının tespiti için kul-
lanılabilir.

Uygulama öncesinde Yüzeyin 
Yağ, Kir, Boya vb den temizlen-

mesi gereklidir. Mekanik veya 
Kimyasal Temizleme Yöntem-
leri uygulanabilir.

2.3. ULTRASONİK KONTROL
Malzeme içine gönderilen 
yüksek frekanslı ses dalgaları, 
ses yolu üzerinde bir süreksiz-
liğe / engele  çarparsa yansır. 
Çarpma açısına bağlı olarak 
yansıyan sinyal, alıcı başlığa 
( Prob / Transducer ) gelebilir 
veya gelmeyebilir. Alıcı başlı-
ğa yansıyan sinyal, Ultrasonik 
Muayene cihazının ekranında 
dalga çizgileri (Eko) oluşturur. 
Yankının konumuna göre sürek-

sizliğin  muayene parçası için-
deki koordinatları hesaplanır. 
Ayrıca yankının yüksekliği de 
süreksizliğin  büyüklüğü hak-
kında fikir verir. Yankı sinyalinin 
şekline bakılarak süreksizliğin 
türü hakkında da yorum yap-
mak mümkündür. 

Bu kontrol metalik veya me-
talik olmayan malzemelerde 
beklenen hacimsel hatalar ile 
çatlak, laminasyon, korozyon 
vb yüzey altı  hatalarının tespiti 
için kullanılır.

Yüksek frekanslı ses dalgaları 

Resim Süreksizlik Belirtileri

    

Resim : Ultrasonik Kontrol
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piezoelektrik özelliği gösteren 
kuartz kristallerine değişen bir 
akım uygulanırsa kuartz kristal-
lerinde mekanik titreşimler mey-
dana gelir. Piezoelektrik özel-
liği olan malzemeye mekanik 
titreşim verilirse malzemeden 
elektrik akımı doğar. Piezoe-
lektrik özellik, malzemelere veri-
len elektrik akımı karşısında bu 
malzemelerde meydana gelen 
boyut değişmesi olayıdır.  

2.3.1. Ultrasonik Muayene 
Yöntemi ve Prensipleri
Ultrasonik muayene yöntemin-
de kullanılan cihazlar iki prensi-
be göre çalışır. Bu prensipler; 
iletme yansıma prensibi ve re-
zonans prensibidir.

2.3.1.1 İletme Yansıma 
Yöntemi
İletme  ve  yansıma  metodu  ile  
muayenesi  yapılacak  parçaya  
bir  noktadan  yüksek frekans-
lı ses dalgaları gönderilir. Bu 
dalgalar, üretici başlık ( Prob  / 
Transducer ) tarafından algıla-
narak Osiloskop ekranında eko-
lar hâlinde görülür veya üretici 
başlığın verdiği ses dalgaları 
alıcı başlık tarafından yakala-
narak yine Osiloskop ekranında 
ekolar hâlinde görülür. Ekolara 
bakılarak parçada hata bulu-
nup bulunmadığı tespit edilir. 

2.3.1.1.2  Rezonans Metodu
Rezonans yöntemi ile muaye-

nede parça üzerine gönderi-
len frekans ses dalgaları sabit 
değildir. Malzemenin doğal 
frekansı ile vericiden gelen 
ses dalgalarının frekansı aynı 
olunca genişlik artar. Genişli-
ğin artışı Osiloskop ekranında-
ki ekoya bakarak dalga boyları 
arasındaki mesafeden anlaşılır. 
Bu yöntem, paralel yüzeyli mal-
zemelerin kalınlıklarının ölçül-
mesinde de kullanılır.

2.3.1.1.3. Ultrasonik 
Muayene Yöntemi ile 
Yapılabilecek Ölçümler

 �Boyut ölçülmesi (kalınlık gibi)
Boy ve kalınlık
Ultrasonik termometre 
(bir çubuğun sıcaklıkta 
boyut değiştirmesi tespit 
edilebilir).

 �Yüzey sertliğinin ölçülmesi
 �Özelliklerin tespiti

Elastik modülü
Tane büyüklüğü, ayrışan 
fazlar, kalıntılar, soğuk 
ve sıcak işlem dereceleri 
İç gerilmelerin tespiti
Hataların (süreksizlikle-
rin ) tespiti

2.3.1.1.4. Ultrasonik 
Muayenenin diğer 
yöntemlere karşı 
üstünlükleri

 �Malzemedeki hataları üç 
boyutlu olarak tespit etmek 
mümkündür.

 �Uygulama kolaylığı mevcut-
tur.

 �Malzeme içerisindeki hatala-
rın tespitinde hassastır.

 �Sarf malzemesi daha azdır.

 �Özellikle kalın parçalarda 
düzlemsel hataların daha 
duyarlı bir şekilde belirlen-
mesini sağlar.

2.4. RADYOGRAFİK 
KONTROL:
Yüksek enerjili elektromanyetik 
dalgalar (ışınım) pek çok mal-
zemeye nüfuz edebilir. Belli bir 
malzemeye nüfuz eden ışınım 
malzemenin diğer tarafına ko-
nan ışınıma duyarlı filmleri de 
etkileyebilir. Bu filmler, daha 
sonra banyo işlemine tabi tu-
tulduklarında ışınımın içinden 
geçen malzemenin iç kısmının 
görüntüsü ortaya çıkar. Bu gö-
rüntü, malzeme içindeki boş-
luklar veya kalınlık / yoğunluk 
değişiklikleri nedeniyle oluşur. 
Malzemenin içinin bu şekilde 
görüntülenmesi Radyografi 
olarak adlandırılır. Bu yöntem-
le yapılan değerlendirmeye de 
Radyografik Kontrol denir. 

2.4.1. Radyografik Yöntemin 
Temel Prensibi ve Donanımı
Işınım şiddetinin azalmasına üç 
temel faktör etki eder. Bunlar; 
ışının kat ettiği malzemenin cin-
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2.3. ULTRASONİK KONTROL 

Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları, ses yolu üzerinde bir süreksizliğe / engele  çarparsa                    
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konumuna göre süreksizliğin  muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanır. Ayrıca yankının yüksekliği de 
süreksizliğin  büyüklüğü hakkında fikir verir. Yankı sinyalinin şekline bakılarak süreksizliğin türü hakkında da 
yorum yapmak mümkündür.  
Bu kontrol metalik veya metalik olmayan malzemelerde beklenen hacimsel hatalar ile çatlak, 
laminasyon, korozyon vb yüzey altı  hatalarının tespiti için kullanılır. 

 

     

 
Resim : Ultrasonik Kontrol 

Yüksek frekanslı ses dalgaları piezoelektrik özelliği gösteren kuartz kristallerine değişen bir akım 
uygulanırsa kuartz kristallerinde mekanik titreşimler meydana gelir. Piezoelektrik özelliği olan 
malzemeye mekanik titreşim verilirse malzemeden elektrik akımı doğar. Piezoelektrik özellik, 
malzemelere verilen elektrik akımı karşısında bu malzemelerde meydana gelen boyut değişmesi 
olayıdır.   

 

2.3.1. Ultrasonik Muayene Yöntemi ve Prensipleri 

Ultrasonik muayene yönteminde kullanılan cihazlar iki prensibe göre çalışır. Bu prensipler; iletme 
yansıma prensibi ve rezonans prensibidir. 

2.3.1.1 İletme Yansıma Yöntemi 

İletme  ve  yansıma  metodu  ile  muayenesi  yapılacak  parçaya  bir  noktadan  yüksek frekanslı ses 
dalgaları gönderilir. Bu dalgalar, üretici başlık ( Prob  / Transducer ) tarafından algılanarak 
Osiloskop ekranında ekolar hâlinde görülür veya üretici başlığın verdiği ses dalgaları alıcı başlık 

Resim: İletme yansıtma yöntemi 
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si, kalınlığı ve kullanılan ışının dalga boyu. 
Üniform şiddetli bir ışın demeti sabit kalınlık-
ta bir demir levha üzerine gönderildiğinde 
levhanın diğer tarafında şiddeti daha zayıf 
ama yine üniform olan bir ışın demeti görülür. 

Resim: X ışını ile yapılan muayene

2.4.2   Hataların değerlendirilmesi
Muayene sonunda filme bakarak kaynak 
hataları Tablo 1’de verilen radyografik gö-
rüntülerine bakılarak tespit edilir.

Değerlendirmeyi yapacak operatörün  EN 
9712 ( EN 473) en az Level 2 seviyesinde 
Radyografi   Testi Uygulamaya ve değer-
lendirmeye yetkili olduğunu belirten Yetki 
Sertifikasına  sahip olması gereklidir. Bu 
sertifika 5 yıl süre ile geçerlidir. Süre biti-
minde personel tekrar sertifika yenileme 
işlemine tabi tutulur. (Tablo 1)

Tablo 1: Radyografik Kontrolde Kaynak Hataları Tanımlamaları

Hata Tanım Radyografik Görüntüsü

A. Gaz Boşlukları A2. Poro-
zite

Yakalanan gazlardan dolayı oluşan 
boşluklar
Yakalanan gazlardan dolayı oluşan 
uzun veya boru şeklinde boşluklar

Keskin siyah çevresi yuvarlak 
görüntüler
Keskin siyah yuvarlak veya hata-
nın değişimine bağlı olarak uzun 
gölgeler

B. Cüruf
Ba.Değişik şekillerde
Bb. Cüruf Hataları Bc. Kay-
nak Dikiş Tekniği Hataları
Bd.Malzemenin Kötü Kesil-
mesinden

Kaynak dikişi sırasında yakalanan 
cüruf veya diğer yabancı malzeme-
ler.
Yakalanan boşluklar içinde bulunan 
cüruf veya yabancı madde
Kaynak dikişi sırasındaki tekniğin 
hatalarından oluşan cüruf
Keski ile aşınmadan veya kötü şekil-
lendirilmesinden dolayı oluşan cüruf

Koyu gölgeler veya gelişi güzel 
şekiller
Kaynak dikiş kenarına paralel 
sürekli koyu çizgiler
Kaynak dikişinin dışında keskin 
içinde düzgün olmayan iki pa-
ralel koyu çizgi

C. Birleşme Eksikliği
Kaynak malzemesi ile ana malzeme 
arasındaki kaynak dikişi sırasında 
birleşme eksikliğinden dolayı oluşan 
iki boyutlu hata

Keskin kenarlı ince koyu çizgi

D. Kaynak Dikişi
Kaynak dikiş kökünde birleşme ek-
sikliği veya kökün kaynak ile tam 
doldurulamaması

Kaynak dikişinin orta koyu sü-
rekli veya kesikli çizgi

E. Çatlaklar
Ea. Boyuna Çatlaklar Eb. 
Enine Çatlaklar

Metal içindeki kırıklardan oluşan 
kesikler Düz ince koyu çizgi

F. Alt Oyuklar Kaynak dikişi boyunca malzeme yü-
zünde oluşan kanal veya yiv

Kaynak dikişi boyunca geniş ve 
yayılan koyu çizgi
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2.5 MANYETİK KONTROL
Manyetik kontrol; manyetik 
(mıknatıslanabilir) malzeme-
lerden yapılmış parçanın yü-
zeyinde veya yüzeye yakın bir 
yerde bulunan çatlak, boşluk, 
katmer, damar ve metalik ol-
mayan yabancı maddelerin 
belirlenmesinde uygulanan 
tahribatsız muayene yöntemi-
dir. Bu yöntemle ancak mıkna-
tıslanabilen metal malzemelerin 
kontrolü yapılabilir.

2.5.1 Manyetizasyon İşlemi 
ve Yöntemleri
Manyetik kontrolü yapılacak 
malzeme, önce özel bir düze-
nek yardımıyla mıknatıslandı-
rılır. Mıknatıslanmış malzeme-
nin yüzeyine ince toz hâlinde 
manyetik malzeme püskürtülür 
veya ince yağ içinde emülsi-
yon yapılmış demir tozu bulu-
nan manyetik malzeme akıtılır. 
Manyetik akının kuvvet çizgileri 
boyunca demir tozları sıralanır. 
Malzemede hata varsa man-
yetik tozlar hatanın bulunduğu 
yerde kümelenir. 

2.6. MANYETİK HALAT TESTİ 
(MRT)
Halatlı Taşımacılık Sistemleri, 
Vinçler, Krainler, Fünikülerler,  
Madencilik Sektöründe kullanı-
lan vagon çekme halatları vb. 
Tesisi Üreten Firma ve Halatı 
Tedarik Eden Tedarikçilerin 
yayınlamış olduğu Halat / Tel 
Bakım  Prosedürleri ve Planları 
ile   Ulusal /  Uluslararası Stan-
dartların belirlediği periyotlarda 
gereği iç ve dış yapılarında olu-
şabilecek olan Yüzey Kesit Da-
ralmaları, Metal Kayıpları, Uza-
ma, Kırık Teller, Kayıp Teller, 
Korozyon ve aşınmaların tespit 
edilmesi amacı ile Manyetik 
Kontrole tabi tutulmak zorun-
dadır. Yapılacak olan Manyetik 
Kontrol yukarda bahsettiğimiz 
Manyetik Parçacık Testinden 
farklı olarak  tamamı ile Dijital 
veriler sağlayan  kombine ekip-
manlar ile yapılmaktadır. 

2.6.1 MRT Nedir ve Nasıl 
Uygulanır?
MRT (Magnetic Rope Testing), 
2016/424 EC ( 2000/9 AT) (İn-

san Taşımak Üzere Tasarımla-
nan Halatlı 

Taşıma Sistemleri Yönetmeliği, 
EN 1709 Teleferiklerde , Bakım, 
Onarım ve Çalıştırma İşlemleri 
Yönetmeliği, EN 1720 İnsan Ta-
şımak Amaçlı Kullanılan Halat-
lı Taşıma Sistemlerinde Genel 
Güvenlik Kuralları, EN 12927-6 
Halatlar ( Servisten Alma Kri-
terleri ), EN 12927-8 Halatların 
Manyetik Kontrol İşlemleri ( 
MRT ), ISO/DIS 4309 Vinçler, 
Vinçlerde kullanılan  Halatların 
Bakım, Kontrol ve Elden Çı-
karma Kriterleri Standartlarına 
göre yapılır.  

2.6.1. Halatların MRT öncesi 
Göz Kontrolleri
Göz Kontrolü Halat MRT iş-
leminden önce gerçekleştiril-
mesi gereken ilk kontroldür. Bu 
kontrol esnasında Halat Örüm / 
Halat Bağlantı Uçları, Halat dış 
yüzeyinde oluşabilecek  Kırık 
teller, Korozyon, Aşınma, Halat 
Çapında Daralma incelemeleri 
yapılır. 

 
Resim: Manyetik Kontrol Ekipmanları ve Manyetik Akım Basit Gösterimi
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Resim: Halat Göz Kontrolü 

 
2.6.2. Halatların Manyetik Kontrolü ( MRT ) 
Genellikle Halat Röntgeni olarak bilinen fakat Röntgenden tamamen farklı bir yöntem olarak uygulanan bu                       
kontrol yönteminde Halat üzerinde oluşan hasarların manyetik akım altında oluşturduğu manyetik akım                    
kayıpları ( Resim 1 ) oluşturduğu sinyaller tıpkı bir Kalp Elektro Grafisi gibi özel MRT Ekipmanları ile                            
elde edilir ve elde edilen verilerin ( Resim 2 ) incelenmesi ile halat üzerinde oluşan hasarlar değerlendirilir ve 
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Resim: Halat Göz Kontrolü
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Resim 2: MRT Grafisi ve Hasarın Halattaki Görünümü  

 

Resim 3: MRT Rapor 

2.6.3. Hataların değerlendirilmesi 

Değerlendirmeyi yapacak operatörün  MRT Konusunda en az Level 2 seviyesinde Manyetik Halat 
Testi Uygulamaya ve değerlendirmeye yetkili olduğunu belirten Yetki Sertifikasına  sahip olması 
gereklidir. Bu sertifika süresiz geçerlidir.  Değerlendirme; Kontrol edilen halat EN 12927-6 
Halatların Servisten Alınması Kriterleri,Ulusal veya Uluslararası Standartlar, Tedarikçinin  Ürün ile 
birlikte göndermiş olduğu Bakım, Kullanım Kılavuzları veya Üreticinin yapmış olduğu 
hesaplamalara uygun olarak hazırlamış olduğu Bakım Planlarına göre yapılır. Ayrıca, EN 12927-7 
standardına göre, Halat Atmaları, Halatın birbirine sürtmesi, yıldırım düşmesi v.b gibi şartlar 
oluştuğunda halatın MRT sinin yapılması gereklidir. 
 
3. SONUÇ: 
 

Resim 2: MRT Grafisi ve Hasarın Halattaki Görünümü
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Resim 1: Manyetik Akım Kayıpları

2.6.2. Halatların Manyetik Kontrolü (MRT)
Genellikle Halat Röntgeni olarak bilinen fakat Röntgenden tamamen farklı bir 
yöntem olarak uygulanan bu kontrol yönteminde Halat üzerinde oluşan ha-
sarların manyetik akım altında oluşturduğu manyetik akım kayıpları (Resim 1) 
oluşturduğu sinyaller tıpkı bir Kalp Elektro Grafisi gibi özel MRT Ekipmanları 
ile elde edilir ve elde edilen verilerin (Resim 2) incelenmesi ile halat üzerinde 
oluşan hasarlar değerlendirilir ve raporlanır. (Resim 3)

2.6.3. Hataların değerlendirilmesi
Değerlendirmeyi yapacak operatörün  MRT Konusunda en az Level 2 seviye-
sinde Manyetik Halat Testi Uygulamaya ve değerlendirmeye yetkili olduğunu 
belirten Yetki Sertifikasına  sahip olması gereklidir. Bu sertifika süresiz geçerlidir.  
Değerlendirme; Kontrol edilen halat EN 12927-6 Halatların Servisten Alınması 
Kriterleri,Ulusal veya Uluslararası Standartlar, Tedarikçinin  Ürün ile birlikte 
göndermiş olduğu Bakım, Kullanım Kılavuzları veya Üreticinin yapmış olduğu 
hesaplamalara uygun olarak hazırlamış olduğu Bakım Planlarına göre yapılır. Ay-

rıca, EN 12927-7 
standardına göre, 
Halat Atmaları, 
Halatın birbirine 
sürtmesi, yıldırım 
düşmesi v.b gibi 
şartlar oluştuğun-
da halatın MRT 
sinin yapılması 
gereklidir.

3. SONUÇ:
Halatlı Taşıma-

cılık sektöründe İnsan Hayatı ve Tesisin 
Tesisin Emniyetli, Etkin ve Ekonomik olarak 
çalışması göz önüne alındığında NDT ( Tah-
ribatsız Muayenelerin ) uygulamalarının öne-
mi göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.

Tesisi oluşturan Emniyet Ekipmanları (Klem-
ler, Sandalyeler, Makaralar, Halatlar v.b) 
yapılarına uygun Tahribatsız Muayene Yön-
temleri ile % 100 oranında kontrol edilerek 
kayıt altına alınmalıdır. Muayeneyi yapacak 
olan personelin uygulayacağı kontrol meto-
dunda eğitilmiş olması ve sertifikalandırılmış 
olması gereklidir.

Tahribatsız  Muayene Kayıtları Tesise ait 
Üretim ve Bakım Kayıtları içerisinde sak-
lanmalıdır
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DOĞRU NEFES ALMAK  
VE GÜÇLÜ BİR 
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Koronavirüs’ün hayatımıza girmesi ile 
birlikte, dünyanın dört bir yanındaki 
bilim insanının üzerinde çalışmasına 
rağmen henüz net bilgiler edinemediği 
bu salgından korumanın yollarını 
arar olduk. Doğrudan bağışıklık 
sistemimize zarar verdiği bilinen 
bu virüs ile mücadelede önceliğimiz 
bağışıklık sistemimizi korumak iken, 
bağışıklığımızı güçlendirmek ile doğru 
nefes almak arasında çok güçlü bir 
bağ olduğu ise net bilgiler arasında. 
Doğru nefes alarak organlarımıza 
ve kan hücrelerimize giden oksijen 
miktarını arttırarak bağışıklık 
sistemimize katkı sağlayabiliriz…

Bengül ARIKAN
Kahkaha Yogası Lideri – Nefes Koçu
www.kahkahamucizesi.com
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Peki Doğru Nefes Almayı 
Biliyor muyuz?

Şimdi derin bir nefes ala-
lım... Ciğerlerimize do-
lan hava diyaframımıza 
kadar ulaşsın ve oradan 

oksijene ihtiyacı olan her bir 
hücremize doğru yola koyul-
sun... 

Denediniz ve nefesimiz ciğerle-
rimizde mi asılı mı kaldı? Yalnız 
değiliz.. Çünkü çoğumuz daha 
doğar doğmaz aslında en iyi 
bildiğimiz şey olan doğru nefes 
almayı unutmuş durumdayız.

Nefesin sağlığımız için ne ka-
dar gerekli olduğunu hepimiz 
biliyoruz .Nefes durduğunda 
hayat durur. Bütün organlarımız 
nefesimiz sayesinde vücudu-
muza aldığımız oksijenle çalışı-
yor. Hayatın kaynağı, dünyaya 
geldiğimiz andan beri vazge-
çilmezimiz olan nefesimiz, ona 
karşı geliştirdiğimiz alışkanlık 

ve yüklediğimiz “rutin” algısı 
sebebiyle üzerinde düşünme-
diğimiz bir hazine... 

Zamanla Doğru Nefes Almayı 
Neden Unuturuz? 
Hepimiz uyuyan bir bebeği 
izlemeye bayılırız. Mışıl mışıl 
uyuması, şişip inen karnı, iki 
yana düşmüş kolları... İşte en 
doğru ve en ideal nefes... Peki 
sonradan ne oluyor da henüz 
bir bebekken en iyi bildiğimiz 
şeyi unutup yanlış nefes almaya 
başlıyoruz? Mükemmel bir di-
yafram nefesi ile dünyaya geli-
yoruz aslında, fakat büyümeye 
başladığımızda anılarımızı ha-
tırlamaya başlıyoruz. Bir başka 
deyişle, korku ve endişe birik-
tirme sürecine de adım atmış 
oluyoruz. Her korktuğumuzda, 
endişelendiğimizde nefesimizi 
tutuyoruz. Büyüdükçe bu nefes 
tutmaların sıklığı da artıyor ve 
sonunda sığ bir nefes alma alış-
kanlığına sahip oluyor ve nefes 

sistemimizde blokajlar oluştu-
ruyoruz. Yaşadığımız fiziksel ve 
psikolojik hastalıklar da nefes 
kapasitemizde maalesef kalıcı 
problemler yaratabiliyor.

Üç Temel Kurala Dikkat!

Doğru Nefes Alışkanlığı; nefes 
sistemindeki blokajlarda açılım 
sağlayarak oksijenin vücutta 
kesintisiz dolaşımını sağlıyor. 
Doğru nefes için üç temel nok-
taya dikkat etmemiz gerekiyor;

1. Burundan ve bağlantılı nefes 
almak

2. Diyaframımızı kullanarak ne-
fes almak

3. Doğal  ve rahat nefes almak.

Ciğerlerimizin Yüzde Kaçını 
Kullanıyoruz?
Oysa birçoğumuz sadece üst 
solunum yoluyla sığ nefes alıp 
verir ve ciğerlerimizi kapasitesi-
nin çok altında kullanırız. Ayrıca 
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korku, endişe, heyecan, stres, 
gibi anlarda üzerimize eklenen 
yükle birlikte sadece % 30’luk 
bir ciğer kapasitesiyle hayatı-
mızı sürdürürüz. Yani bir süre 
sonra bu durum nefes alma 
alışkanlığımız haline gelir.

DOĞRU NEFESİN 
SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

Tıpta “anaerobik hastalıklar” 
adı altında elliye yakın hastalık 
grubu vardır. Anaerobik, “oksi-
jensiz” demek ve bu hastalıklar 
ancak hücrede yeterli miktarda 
oksijen olmaması durumunda 
oluşabiliyor. Kanser bile bu 
anaerobik hastalıklardan biri. 
Alerjiler ve psikosomatik hasta-

lıklar da anaerobik grubunda-
dır. Dolayısıyla bedenin yeterli 
oksijeni almasında bu hastalık-
lardan korunma ve rahatsızlık 
varsa iyileşme sürecinde çok 
kilit bir görev üstleniyor. 

Doğru nefesin sağlıkla olan iliş-
kisini gösteren bilimsel birçok 
araştırma var. Nefesin vücudu-
muz için ne anlam ifade ettiği-
ni ve doğru nefes aldığımızda 
sağlığımız üzerinde nasıl bir etki 
yarattığını anlamak için sadece 
şu temel bilgileri vermek bile 
yeterli:

 �Oksijen bedendeki temel 
elementlerden biridir.

 �Beyin, bedenin ihtiyaç duy-

duğu toplam oksijenin % 
20’sine gerek duyar.

 �Her fizyolojik süreç için ge-
rekli olan enerji kesinlikle 
oksijen gerektirir.

 �Nefes alma engellendiği ve 
oksijen sınırlandığı zaman 
sağlığınız bu durumdan 
olumsuz yönde etkilenir.

 �Doğru nefes almayan kişiler 
ciğerlerindeki havanın küçük 
bir kısmını kullanırlar.

DOĞRU NEFESİN 
RUHSAL ETKİLERİ

Nefesin fizik bedenimize fay-
dalarını anlamak, anlatmak, 

Doğru nefesin sağlıkla olan 
ilişkisini gösteren bilimsel 
birçok araştırma var.
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ölçümlemek çok daha kolay. 
Tıp bilimi de oksijenin bu yön-
deki faydalarını onaylıyor. Ruh 
halimize olan olumlu etkilerini 
ancak enerji bedenimizde olu-
şan birtakım değişimlerle orta-
ya çıktığında açıklayabiliyoruz. 
Metafizik kurallarına göre pozitif 
bir enerji titreşimi, negatif düşük 
frekanslı bir enerji titreşimi ile 
karşılaştığında negatif enerji 
pozitifin seviyesine doğru yük-
selmeye başlıyor. Nefes seans-
ları sırasında enerji bedenimiz-
de oluşan güçlü pozitif enerji 
titreşimi hücre hafızamızda 
kayıtlı negatif enerji kalıplarını 
yükselterek dönüştürülmesini 
sağlıyor. Yaşamımız boyunca 
tatsız birçok deneyim yaşıyo-
ruz. Olaylar geçip gitseler de 
negatif duyguları içimizde taşı-
maya devam ediyoruz. Bunlar 
pozitif enerji titreşimi sayesinde 
yükseldiklerinde zaten adım at-
mak, bakış açılarımızı değiş-
tirmek, umutlu ve keyifli olmak 
çok kolay.

GÜNDE SADECE 10 
DAKİKANIZI DOĞRU 

NEFESE AYIRIN

Çocuklarımızın nefes sistem-
leri bizimkinden çok daha iyi 
durumda olmakla birlikte, ço-
cuklarda hiperaktivite, uyum 
sorunları, dikkat bozukluğu, 
motivasyon eksikliği, sınav 
stresi ve aşırı heyecan gibi bir-
çok problemin aşılmasında da 
nefes oldukça önemli. Doğru 
nefes almayı öğrenen çocuk, 

dikkatini yoğunlaştırabilmeyi 
öğreniyor. Olaylar karşısında 
daha olgun hareket edip, sa-
kinliğini koruyabiliyor.

Anne babalar hem kendilerinin 
hem de çocuklarının nefesleri-
ni izleyebilirler. Çoğu ebeveyn 
biraz dikkat ettiğinde gergin, 
huzursuz ve öfkeli durumlarda 
çocuklarının nefeslerini tuttuğu-
nu ya da çok sık ve hızlı nefes 
aldığını gözlemleyebilir. Böyle 
zamanlarda, anne-babalara 
içinde bulundukları duruma 
kısa bir ara verip çocuklarına 
“Haydi önce sakin ve derin 
birkaç nefes alalım’’ diyerek, 
beraber bir kaç nefes alabilirler. 
Sadece 3-4 bağlantılı derin ne-
fes hepimizin aynı duruma çok 
daha yapıcı ve sakin bir şekilde 
dönebilmesine yardımcı olur. 

Günlük 10 dakika bağlantılı 
nefes egzersizi çocuklar ile 
birlikte bir yaşam alışkanlığı 
haline getirilebilir. Birlikte ne-
fes almak kişiler arasındaki 
görünmez enerjetik bağları da 
senkronize eden mükemmel 
bir araçtır. Ağlayan bebekleri 
de göğsümüze yatırıp bir süre 
sakin ve bağlantılı nefes aldığı-
mızda kısa bir sürede bebekle-
rin sakinleştiklerini görebiliriz.

DOĞRU NEFES ALMAYA 
HEMEN ŞİMDİ 

BAŞLAYABİLİRİZ

Yıllar boyunca kısıtlı nefes al-
mışsak, bunu hemen düzeltmek 

ve doğru nefesi hayatımıza al-
mak için gün içinde “Şu anda 
doğru nefes alıyor muyum? 
Nefesim karnımda mı?” diye 
sormak ve doğru nefes almaya 
başlamak çok önemlidir. Bu tüm 
başlangıçların en önemli nokta-
sıdır; farkına varmak... Böylece 
Nefesimizi tuttuğumuz anları 
çok daha rahat yakalayabiliriz. 
Doğru nefesi günlük yaşamın 
bir parçası haline getirmek, öğ-
retilen egzersizleri uygulamak 
ve stresli anlarda nefese odak-
lanmak gibi yaşam alışkanlıkları 
nefes sistemini her geçen gün 
daha da rahatlatacaktır. 

Doğru Nefes Almaya hemen 
şimdi başlayabiliriz. Dik ya da 
45 derecelik bir pozisyonda, 
rahat bir şekilde otururken ya 
da yatakta uzanmışken bir eli-
mizi karnımıza, bir elimizi göğ-
sümüze koyarak nefes alışımızı 
izleyebiliriz. Nefes aldığımızda 
karnımızın şişiyor, nefes verdi-
ğimizde de ilk haline dönüyor 
olması gerekir. Bu çalışmayı 
bilinçli bir şekilde 10 dakika 
yapmak diyafram farkındalığı 
geliştirmek anlamında oldukça 
etkilidir. Burnumuzdan karına 
doğru güçlü, derin bir nefes 
alıp, nefesinizi aldığınızdan 
daha uzun bir sürede yavaşça 
yine burundan bırakın. Bunu 10 
dakika boyunca yapmak güzel 
bir günlük egzersiz olacaktır. 
Nefes almadan ve vermeden 
önce beklememek derin ve 
sessiz nefesler alıp-vermek 
de önemlidir.
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“AMASRA”“AMASRA”

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ankara’dan başlayan ve yaklaşık 300 km süren 
keyifli bir yolculuğun sonuna yaklaşıp da seyir terası diyebileceğimiz bir tepeye 
vardığımızda, kartpostallık bir manzarayla karşılaşıyoruz; turkuvaz renkli engin 
bir deniz ve ona doğru kavuşmak istercesine uzanan dik yamaçlı bir yarımada… 
Yarımadanın, kollarıyla sarmalamış havası veren iki adayla birleşme görüntüsü ve 
bunu sağlayan zarif tarihî köprüler… Denizle gökyüzünün kavuşma mutluluğunu 
simgelercesine görsel bir güzellik sunan ufuk çizgisi… Kırmızı kiremitli çatılarıyla, 
öbek öbek kümelenmiş, pencerelerinde nice yaşanmışlıkların izleriyle donanmış 
duygu yüklü, beyaz badanalı evler ve etrafını saran yemyeşil bir örtü…

   Erdoğan Gümüş

 Gülcan Acar
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Bu muhteşem manzaranın etkisiyle bir an gözlerimi kapatıyorum ve tarihin tozlu 
sayfalarından yansıyan bir sahne canlanıyor gözümde; atının üstünde dimdik 
durup gözlerini hiç kırpmadan önünde uzanan engin denizi hayran hayran 
seyreden cihan padişahı yanında duran lalasına dönerek:  “Lala, lala çeşm-i 
cihan bura mı ola? diye sesleniyor. 

Gözlerimi açıyorum ve bu seyahatimde bana eşlik eden eşime, İstanbul’un fatihi, 
çağ açıp çağ kapatan Osmanlı Padişahı Fatih’in Amasra’yı gördüğünde, çeşm-i 
cihan yani dünyanın gözü, gözbebeği olarak nitelendirdiği bu rivayeti anlatıyorum. 
Mavi ile yeşilin buluştuğu Karadeniz’in bu şirin sahil kasabasını tepeden seyredip 
de Fatih’in duygularıyla aynı duyguları taşımamak ne mümkün?
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SULTANLARI KENDİNE 
HAYRAN BIRAKAN BİR 

KÜÇÜK İLÇE

Amasra, Bartın’ın şirin mi şirin bir ilçe-
si… İstanbul’a 460 km Ankara’ya ise 
308 km mesafede… Özellikle Ankara 
ve İstanbul’da oturanlar için tam bir 
hafta sonu kaçamağı adresi olan bu 
güzel sahil kasabasını gelin birlikte ya-
kından tanıyalım. Araştırmalara göre, 
tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanan 
Amasra’nın, Helenistik dönem başta 
olmak üzere, Roma, Bizans, Ceneviz 
ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete 
ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Bu 
büyüleyici güzelliğini mitolojik öykü-
sünden mi alıyor bilemem ama gör-
düğümde emin olduğum bir şey var 
ki, o da Tanrı’nın bu topraklara daha 
cömert davrandığı… 

SESEMOS (SUSAM DİYARI)

Efsane bu ya; Susam ve nergis çi-
çeklerine âşık Neleus, şehir kuracak 
bir yer arar. Karadeniz’i dağ, dere, 
tepe karış karış dolaşır da bir tür-
lü bir yer bulamaz. Bunun üzerine 
Zeus’a müracaat eder. Zeus, genç 
bir kızın toprağı su ile karıştırdığı 
bir yere rastladığında, işte orasının 
şehir kurabileceği yer olabileceğini 
söyler. Neleus tekrar aramaya de-
vam eder. Ararken Eros ve yanında, 
kumlardan tepecikler yapıp oyun-
cak yüzdürmeye çalışan küçük bir 
kız çocuğuna rastlar. Neleus, aşık 
olduğu çiçekleri onlara sorar. İkisi 
de Boztepe’yi gösterirler. Neleus 
gösterilen tepeye gider ve etrafının 
nergis ve susamlarla dolu olduğunu 
görür. Buranın aradığı yer olduğuna 

ve şehri burada kurması gerekti-
ğine karar verir. Adını da “susam 
diyarı” anlamında Sesamos koyar. 
Antik Çağ’da bu adla anılan şehir 
sonrasında Amastris, Cenevizliler 
döneminde Samastro ve nihayet 
Osmanlılar döneminde Amasra 
olarak anılır. 

Günümüzde turistik amaçlı seya-
hatlerde ilk akla gelen yerlerden 
biri olma özelliği ile yoğun ziyaret-
çi akınına uğrayan ilçe, ülkemizin 
önemli turistik çekim merkezlerin-
den biridir. Bu özellikleri ile dikkatle-
ri üzerinde toplayan Karadeniz’in bu 
şirin köşesi, 1942 yılında ülkemizin 
ilk turizm kasabası olarak ilanıyla 
taçlandırılırken, elbette ki bunun 
haklı gururunu da yaşıyor.   
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AMASRA SOKAKLARINDA  
TARİHE YOLCULUK…

Tarih boyunca liman kenti özelliğini de taşı-
yan kasabanın dar sokaklarına dalıyoruz… 
Tarih mi kokuyor sokaklar yoksa biz mi za-
man tünelindeyiz, doğrusu bilemiyorum…

Gezimizde ilk önce, Bizanslılar döneminde 
yapılan, Cenevizliler ve Osmanlılar döne-
minde değişiklik ve onarım gören Amasra 
Kalesi’ne yöneliyoruz. İki ana kütleden olu-
şan kalenin bir bölümü Boztepe’de Sorma-
gir, diğer bölüm ise yarımadada (Amasra) 
Zindan Kalesi olarak adlandırılmakta.  

Kale içinde kiliseden çevrilme Fatih Cami 
uğrak yerlerimizden biri. Fatih Sultan Meh-
met’in Amasra’yı fethinden sonra kiliseden 
çevrilmek suretiyle yapılmış olan cami, iler-
leyen yıllarda yıkılma tehlikesi dikkate alı-
narak çeşitli değişikliklerle restore edilmiş. 
Camide bir gelenek hâlâ devam ettirilmeye 
çalışılmaktadır ki, o da; her cuma ve bay-
ram namazlarında hutbenin kılıç çekilerek 
okunması geleneği.  İç kalede yer alan ve 
tarihte Cenova ailesi tarafından saray (şato) 
olarak kullanılan bina bir Orta Çağ simgesi 
olarak dikkat çekiyor.
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KUŞKAYASI YOL ANITI VE DAHA PEK ÇOK TARİHİ ESER…

Amasra’ya yaklaşık 4 km mesafede yer alan 
Kuşkayası Yol Anıtı görülmeye değer tarihî ka-
lıntılardan bir diğeri. Roma İmparatoru Tiberius 
Germanicus Cladius adına yapılan anıt, insan 
figürlü başsız bir heykel, kartal figürü ve iki kitabe 

kayalara oyulmak suretiyle yapılmış. Yol anıtının 
devamı olarak yapılan Kemerdere Köprüsü de bü-
yük kaya parçalarından yapılan köprü ayağındaki 
savaş sahnelerini sembolize eden kabartmasıyla 
görülmeye değer… 

BOZTEPE’DE GÜNBATIMI…

Amasra’nın yarımada olarak birleştiği iki ada-
dan biri Boztepe’dir. Boztepe tarihî Kemere 
Köprüsü sayesinde Amasra’ya bağlanıyor. 
İlçeye gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisini 
çeken deniz feneri ve Ağlayan Ağaç, ada 
üzerinde bulunuyor. Amasra’ya yolu düşen-
ler eminim bilirler; gün batımı manzarasının 
en güzel izlenebileceği yerlerden biri olan 
Boztepe, tam bir seyir terasıdır. Bol fotoğraf 
çektiğimiz ve keyifle gezdiğimiz Boztepe’de 
denizcilere yol gösterip, can veren deniz fe-
neri, hâlâ bu görevine devam ediyor. Haliyle 
biz de fenere selam verip, gün batımının 
ardından adadan ayrılıyoruz…  
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FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDESİ: DİREKLİ KAYA VE KEMERE KÖPRÜSÜ … 

Özellikle fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri de; Direkli Kaya… Cenevizliler tarafından 
yapıldığı söylenen yapı, yedi metre uzunluğunda ve mermerden iskelesiyle bir hayli ilgi uyandırıyor. 
Hem panoramik açıdan hem gece ve gündüz görüntüsü, fotoğraf kareleri için muhteşem enstantaneler 
sunuyor. Bu nedenle uğramadan geçmediğimiz adreslerden birisi de Direkli Kaya oluyor elbette… 

Saymakla da gezmekle de bitmiyor Amasra’nın tarihî, turistik ve doğal güzellikleri… Tarihî Kemere 
Köprüsü, 17.yüzyıl Osmanlı Hamamı, Roma Eyalet Meclis Sarayı olarak inşa edilen ancak zamanla 
ticari amaçlarla kullanılan Bedesten, günümüzde kültür ve sanat evi olarak kullanılan Küçük Kilise 
(şapel), Helenistik, Roma, Bizans ve  Osmanlı dönemlerine ait eserlerin teşhir edildiği tarihî binasıyla 
Amasra Müzesi, gezip dolaştığımız görülmeye değer yerlerden diğerleri oluyor. 
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GALLA PAZARI

Biraz da alışveriş dediğimiz an, sadece cadde 
ve sokaklarındaki dükkânlar değil, her daim o 
bölgenin kültürel değerlerinin de yansıtıldığı akla 
gelen diğer adreslere yöneliyoruz haliyle…

Amasra’nın geleneksel kültürel etkinliklerinden biri 
olan ve Salı ve Cuma günleri kurulan Galla Pazarı; 
yöre kadınlarının el emeği göz nuruyla ürettiği ma-
halli ürünlerin satıldığı pazar olarak ilk uğrak yerimiz 
oluyor. Ardından Çekiciler Çarşısı elbette… Çarşı 
enteresan atmosferiyle bizi içine çekiyor. Özellikle 
ağaç oymacılığı ürünleri görülmeye değer. 
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AMASRA’DA EN ZOR ŞEY;  
İLÇEYE VEDA ETMEK…

Ve ayrılma vakti gelip çatıyor. Son bir kez gün batımını iz-
lemek üzere manzaranın en güzel izleneceği noktalardan 
biri olduğunu duyduğumuz Küçük Liman’a geçiyoruz. 
Amasra yarımadası ile Boztepe adasının arasından yavaş 
yavaş kaybolan güneş, Amasra’yı şimdilik terk ederken, 
gökyüzünü kızıldan turuncuya bir ressam titizliği ile 
boyayıp kayboluyor. Bu muhteşem tablo, gözlerimize 
muazzam bir görsel şölen sunarken, hafızalarımız ve 
fotoğraf karelerimiz için bir kez daha ölümsüzleşiyor. 

BALIK VE SALATA; AMASRA’NIN DAMAK TADI BURADA

Bu kadar yorgunluğun ardından Amasra’yı ziyaret edenlerin olmazsa olmaz diyecekleri konuya gelelim 
değil mi? Amasra ile adeta özdeşleşmiş balık ve salata… Bir salata için akla gelmeyecek onlarca farklı 
türde malzeme kullanıldığını duydunuz ya da gördünüz mü bilemiyorum? İşte Amasra salatası böyle 
bir zenginliğe sahip... Amasra salatasında mevsimine göre değişiklik gösteren otuza yakın türde seb-
zenin kullanıldığı söyleniyor. Altta marul, üstünde soğan, yemyeşil maydanoz, roka, semizotu, brokoli 
ve diğerleri… Salataya, ben de varım edasıyla dâhil olan havuç, turp ve türevi sebzelere ilginç şekiller 
verilerek yapılan süslemeler…  Özel aromasıyla değişik soslar… Amasra Salatası, sadece lezzetiyle 
değil, özenle yerleştirildiği salata tabaklarındaki estetik görüntüsüyle de cezbediyor lezzet severleri…
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