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Tüm bunlarla beraber, bu dönemde durmaksızın 
çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeden, zamanın 
ihtiyaçlarına uyum sağlayarak işimize dört elle 
sarılmalıyız. Peki zamanın ihtiyaçları derken neyi 
kastediyorum? Aslında bu bir nevi krizi fırsata 
çevirecek Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapma-
mız anlamına geliyor. Bildiğiniz üzere pandemi 
önlemleri kapsamında, bulaş riskinin en yüksek 
olduğu yerler arasında toplu ulaşımın bir parça-
sı olan asansörler ve yürüyen merdivenler sıklık-
la her yayında ve her önlem paketinin içinde yer 
aldı. “Mecbur kalmadıkça asansöre binmeyin, sık 
sık asansörleri temizleyin, asansör butonlarına, yü-
rüyen merdivenlerde el bantlarına dokunmayın” 
gibi pek çok uyarı ve ikaz ile önlemeler almaya 
çalıştık. Yine bu dönemde görüldü ki her ne kadar 
sakınsak da, önemli bir ulaşım aracı olan asansör 
ve yürüyen merdivenlerden vazgeçilmesi müm-
kün değil… Bu durumda bizler işin uzmanları olan 
asansör aksamı üretici ve montajcıları olarak; bu 
dönemdeki tecrübelerimizi halk sağlığı ile enteg-
re olacak yeni üretimlere dönüştürebilmeliyiz. Ön-
celikle yapmamız gereken Ar-Ge çalışmalarımızı 
bu alana yönlendirerek insanların gönül rahatlığı 
ile asansör ve yürüyen merdiven kullanmasını sağ-
layacak çalışmalara ağırlık vermektir.

Kabin havalandırma sistemlerinden, temassız 
asansör sistemlerine, kendi kendini temizleyen 
buton ya da el bandlarından, komutlarla yönlen-
dirilen çağrı sistemlerine kadar pek çok yapabile-
ceğimiz yeni üretimler üzerine hızla yol almalıyız. 
Geçirdiğimiz bu zor dönemi, ancak çalışarak ve 
üreterek aşabileceğinin farkında olan her meslek-
taşımı, gelecek toparlanma günlerinde çok daha 
iyi bir dönem bekliyor olacaktır. 

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim…

Değerli meslektaşlarım ve sektör paydaş-
larımız,

Tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın 
ile mücadele ettiğimiz zor bir dönem-

den geçiyoruz. Bu dönemde pek çok alan 
ile birlikte asansör ve yürüyen merdiven 
sektörü olarak elbette bizler de çok fazla 
etkilendik. Bakım ve revize alanında çalış-
malarımızı durmaksızın sürdürürken, üre-
tim ve montaj alanında pek çok meslek-
taşımızın zor günler geçirdiğini biliyoruz. 
Bu işin ekonomik boyutu iken bir yandan 
da insani boyutu olarak, kendimizi, aile-
mizi, çalışanlarımızı ve halk sağlığını da 
düşünerek tedbirlerimizi almamız ve bir 
an olsun rehavete düşmememiz gerekti-
ğini de unutmamalıyız. 

BAŞYAZI
AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARINA 

DEVAM ETMELİYİZ 
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SUNUŞ
YERLİ ASANSÖR SEKTÖRÜ VE PANDEMİ

“100 YÖNETİCİYE SORDUK” 
birbirimize ışık olacak bir sonuç elde edelim istedik. Bu anket 
ile sektör süreci nasıl geçiriyor, yöneticilerin genel ön görü-
leri neler, alınan önlemler ve yeni normal sürecinde alınacak 
pozisyonlar neler olacak, gibi yorumlarla yerli asansör sektö-
rünün süreçte yaşadıkları ile ilgili bir değerlendirme sunmaya 
çalıştık.  Anketimize katılan tüm yöneticilerimize sundukları 
katkılar için teşekkür ederiz.
Ayrıca yine aynı düşünce ile Türkiye ASFED’e bağlı dernek 
yöneticileri ve Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Üyelerinden 
döneme dair görüşlerini ve önerilerini toparladığımız bir bö-
lüm daha hazırladık. Bu dönemde birbirimizden haber alıp, 
görüşlerimizle çalışmalarımıza güç vereceğini düşündüğü-
müz bu iki bölüm için katkı sağlayan tüm üyelerimize teşek-
kür ederiz.
Yerli Asansör Sektörü ve Pandemi bağlamında, dergimiz 
Yayın Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Mehmet Öner 
yine sizlerin faydalanacağı çok önemli bir yazı kaleme aldı. 
“Pandemi Sonrası Ekonomi” başlıklı yazıda sürecin ekono-
mik boyutunun genel bir değerlendirmesini bulabilirsiniz. İş 
Sağlığı ve Güvenliği alanında uzman doktorumuz sevgili Dr. 
Ebru Görgü Kaya; yeni normal ile ilgili süreci değerlendire-
rek, iş yerlerinde sağlıklı bir planlama yapmak  adına dikkatle 
okuyacağımız bir yazı kaleme aldı. Türkiye ASFED Vekili Av. 
Zeynep Tepegöz ise yeni sayımızdaki köşesinde sürecin hu-
kuki boyutunda merak edilen sorularımıza cevap olacak bir 
değerlendirme sunuyor. Yine bu sayımızda teknik köşe ya-
zılarıyla katkı sunan sayın Berkay Eriş, Kemal Demirci, Hakan 
Edinak’a da çok teşekkür ediyoruz.
Her sayımızda olduğu gibi sektörümüz için önemli isimleri 
konuk etmeye devam ediyoruz. Bu sayıda sektörümüzü ya-
kından takip ederek önemli katkılar sunan İstanbul İl Sanayi 
Müdürü Sayın Ümit Ünal’ı özel röportaj konuğumuz olarak 
ağırlıyoruz. Kendisi İstanbul’daki asansör üreticileri ile yaptığı 
görüşmeler neticesinde edindiği bilgileri bizimle paylaşarak, 
asansör sektörünün önemi ve geleceği hakkında da değer-
lendirmelerde bulundu. Kendisine değerli katkıları için çok 
teşekkür ediyoruz. 
Süreçte, asansör sektöründe bakım-montajdan, üretime ka-
dar her alanında çalışmalar devam ederken, Türkiye ASFED 
tarafında da çalışmalar aksamadan devam etti. Bu çalışmala-
rın en önemlisi olan Türkiye ASFED Asansör akademilerinin 
üçüncü ayağı Kayseri Asansör Akademisi’nde gelinen son 
durumu da  konu ile ilgili haberimizden okuyabilirsiniz. 
Dolu dolu bir içerik ile on altıncı sayımızı tamamlarken, yeni 
sayımız için her türlü katkı ve haber içeriklerini bizlerle payla-
şabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isterim.
Sağlıkla geçireceğiniz, mutlu günler dilerim…
Keyifli okumalar…

Sektörümüzdeki herkes bilir ki; gerek fir-
malarımız içinde gerekse firmalar arası 

ilişkilerimizde, çalışanlarımızla ve meslek-
taşlarımızla beraber olmayı, ziyaretleri, ye-
mek organizasyonlarını, kahvaltılı toplantı 
programlarını, sık sık düzenlenen panel 
ve eğitim çalışmalarını seven ve bir ara-
da olmaktan güç alan bir yapıya sahibiz. 
Başkanımız da yazısında belirttiği gibi, bu 
dönemden ekonomik olarak çok fazla etki-
lenmiş olmakla birlikte, bana kalırsa en çok 
da bir arada olamamak bizi moral olarak 
aşağıya çekti. Elbette bir çoğumuz, çok ça-
buk bir şekilde uyum sağladığımız online 
sistemler üzerinden işlerimizi ve toplantı-
larımızı yürütmeye devam ettik ve etmek-
teyiz de… Pandemi önlemleri kapsamında 
alınan sıkı tedbirler ile biraz daha içimize 
kapandığımız bu dönemde biz de, sizleri 
bir araya getirecek bir anket düzenlemek 
istedik. Bir ay süre ile yaklaşık 100 yönetici 
ile durumu değerlendiren bir ölçümleme 
yaparak, genel olarak “sektör hareket ya-
pımızı” ortaya çıkartarak düşüncelerimizle 
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ASFED’in Milli Eğitim Bakan-
lığı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü ile 28 Mart 
2018 günü imzaladığı protoko-
le istinaden Mesleki ve Teknik 
Liselerde asansör bölümlerinin 
açılması yönünde karar alın-
mıştı. 2018 Ekim ayında An-
kara’da açılan ilk akademinin 
ardından ikincisi ise Eskişehir 
Türkiye ASFED Asansör Aka-
demisi olarak 18 Aralık 2019’da 
açılmıştı. Projenin üçüncü aya-
ğı olan “Kayseri Türkiye ASFED 
Asansör Akademisi”nin ise Ey-
lül 2020’de açılması yönünde 
çalışmalar devam ediyor. Tür-
kiye ASFED ve KAYSAD or-

ganizasyonunda sürdürülen 
proje için Kayseri’de Haziran 
2020 itibari ile gelinen aşamayı 
ve okulun bölgeye katkılarını 
değerlendirdik.

Kayseri Türkiye ASFED Asan-
sör Akademisi, Kocasinan 
Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde yer alacak. Okul 
Müdürü Ahmet Hakan Alkan 
ve Öğretmen Salih Kartoğlu 
okulun bu dönüşüm sürecini 
anlattı. 

Öncelikle okulumuz 
hakkında kısaca bilgi 
verebilir misiniz?

SALİH KARTOĞLU: Okulu-

Türkiye Asansör Sanayicileri 
Federasyonu (Türkiye 
ASFED)’nun, Türkiye’de 
asansör eğitimde farkındalık 
yaratan ve önemli bir 
dönüşümün başlangıcına 
işaret eden projesinin üçüncü 
ayağı pandemi dönemine 
rağmen hız kesmeden devam 
ediyor. Bu dönemde 7/24 
çalışmaya devam eden sektör 
çalışanları; Türkiye ASFED ve 
KAYSAD organizasyonunda 
Kayseri ayağındaki projenin 
tamamlanması için yoğun bir 
çaba harcıyor. 

ASANSÖR AKADEMİSİNİN KAYSERİ AYAĞI 
TAMAMLANMAK ÜZERE 

“Çalışmalar Pandemi Sürecine  
Rağmen Hız Kesmedi”
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muz, 1986’da eğitime açılmış 
bir okul ancak şu an bulundu-
ğumuz ve akademinin de yer 
alacağı binamıza geçişimiz 
1990 yılıdır. Mevcutta bin 400 
küsur öğrencimiz var. Okulu-
muzda 27 alan 142 dal için 
eğitim alanları ve eğitim do-
nanımı olmasına karşın, aktif 
öğrencimizin olduğu 17 alan 
ve 60 dalımız bulunuyor. İhti-
yaç ve öğrenci olması halinde 
diğer dalların açılması için de 
gerekli donanıma sahibiz. Mev-
cut öğrencilerimizin yaklaşık 
200’ü elektrik-elektronik bölü-
münün çırak öğrencisi olup şu 
an bunlar arasında 30’a yakın 
asansör bölümünde eğitim alan 
öğrencimiz bulunuyor. Okulu-
muzun diğer farklı bir özelliği 
de yatılı öğrencilerin kaldığı bir 
pansiyonumuzun bulunması. 
Pansiyonumuz yaklaşık 144 öğ-
renci kapasiteli. Yani sadece 
Kayseri değil, Kayseri çevresi 
ile Türkiye genelinden de öğ-
renci alıyoruz. 

ÇİFT DİPLOMALI 
MEZUNİYET İMKÂNI 

BULUNUYOR

Kocasinan Ayşe Baldöktü 
Mesleki Eğitim Merkezi’nin 
önemli bir özelliği de çift 
diplomalı bir sisteme açık 
olması. Bu konuda da bilgi 
verir misiniz?

SALİH KARTOĞLU: 2017 yılın-
da ortaöğrenim kurumları kanu-
nuna tabi olduğumuzda bir çok 
şey değişti çıraklık sisteminde. 
Bu kanun değişikliğinin ardın-
dan ortaöğrenim niteliği kazan-

mamızla birlikte  öğrenci ortao-
kul sonrası bize geldiğinde, son 
dört yıldan muaf sayılıyor. 11. 
sınıfın sonunda girilen sınavda 
başarı gösterenlere kalfalık, 12. 
sınıfın sonunda girilen beceri 
sınavında başarı gösterenlere 
de ustalık belgesi veriyoruz. Bu 
öğrencilerimiz, açık liselerde 
okudukları dallarındaki meslek 
derslerinden de muaflar. Yani 

öğrenci 9. sınıfta bize geldiğin-
de dört yıllık süreçte aynı anda 
açık liseye kayıt yaptırır, 110 
kredilik ortak derslerini bitirir-
se meslek derslerinden muaf 
oluyor. Böylelikle 12. sınıfın so-
nunda isterse hem ustalık hem 
de meslek lisesi diplomasına 
ulaşabilir.

“Öğrencilerimiz, 
Türkiye ASFED Akdemi 

ile aldığı asansör 
eğitiminin karşılığını 

bulacak”

Çıraklık eğitimi açısından 
önemli bir okulsunuz 
ancak asansör dalı ile ilgili 
bugüne dek bir atölyeniz 
yoktu. Bu eksikliği nasıl 
tamamlıyordunuz?

SALİH KARTOĞLU: Çırak-
lık sistemi okulları arasında, 
Türkiye’de eğitim veren en 
eski ve köklü okullarından bi-
riyiz. Elektrik-Elektronik bizim 
ilk açılan dallarımızdan birisi. 
Yanılmıyorsam Türkiye’de 336 
mesleki eğitim merkezi var ve 
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hem kapasite hem öğrenci sa-
yısı hem de eğitimde ilk beş-
te olduğumuzu çok rahatlıkla 
söyleyebilirim. Ancak asansör 
dalında eğitim alan ya da al-
mak isteyen öğrencilerin pratik 
eğitim yapabileceği bir ortamı-
mız yoktu. Bu yüzden Türkiye 
ASFED’in bu akademi projesi 
bizim için çok kıymetli. Pratik 
eğitim ortamlarını çok zor koşul-
larda yine dışarda işverenlerle 
iş birliği halinde sağlıyorduk. 
Örneğin diyorduk ki; son dört 
saat için şu ders için, şu yere 
gideceğiz ve çocuklar orada 
o beceriyi göstereceğiz. Bu-
radan kalkıp çocuklarla ders 
bitimi rica ettiğimiz bir işvere-
nin yanına gidiyorduk. Ama her 
şeyden önce bunlar hep riskli 
şeylerdi. Bizim için bu akademi 
halen eğitimlere devam eden 
öğrenciler için çok rahat, gü-
zel ve son teknoloji bir eğitim 
ve pratik yapma ortamını sağ-
layacak olması açısından çok 
önemli.  Bu da sektöre girecek 
öğrencilerimizin bu işe moti-
vasyonunu arttırmakla beraber, 
daha iyi ve daha doğru pratik 
becerileri kazanmalarını sağ-
layacak. Teorik eğitimi, doğru 
pratik ile birleştiremezseniz 
yanlış beceri alışkanlıkları ile 
sektörde çalışmaya devam 
eder çocuklar. Ama teoriğini 
verip, doğru pratiği de kurula-
cak bu akademi de verdiğimiz-
de hem sektöre katkı sağlamış 
olacağız, hem de sıkıntılı olan 
bazı şeyleri düzeltmiş olacağız.  
Öğrencilerimiz, Türkiye ASFED 
Akdemi ile  aldığı asansör eği-

timinin karşılığını bulacak. Yok-
sa açıkçası öğrenci, sadece 
yanında çalıştığı ustası kimse 
onun becerileri ile sınırlı kalma 
sıkıntısını da yaşayabiliyor.

AKADEMİDEN SEKTÖR 
ÇALIŞANLARI DA 
FAYDALANACAK

Atölyenin öğrenciler ile birlikte 
bir önemli katkısı da sektörde 
hali hazırda çalışan kişilerin ek-
sik bilgilerini tamamlamaları için 
de bir fırsat sağlayacak olması. 
Yani, Kayseri Türkiye ASFED 
Asansör Akademisi, sadece 
orta öğrenimini tamamlamış 
öğrencilere değil, sektörde 
çalışıp becerilerini geliştirmek 
isteyen sektör çalışanlarına da 
açık olacak. 

SALİH KARTOĞLU: Bu atöl-
yeyi önümüzdeki dönem, “Ge-
liştirme Uyum Kursları” için de 
kullanacağız. Örneğin; sektör-
de çalışan makine bakım ya da 
montaj ustalarının, kendilerini 
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geliştirmeleri için hangi konu-
larda  geliştirme eğitimlerine 
ihtiyacı varsa, o alanlarda mikro 
30-40 saatlik eğitimler planla-
yacağız. Bu eğitimlere Türkiye 
ASFED ve buradaki KAYSAD 
derneğimizin katkıları ile sek-
törden işin uzmanı profesyo-
nellerin gelerek dersler vermesi 
şeklinde planlayacağız. Bu şe-
kilde halihazırda sektörde çalı-
şanların da gelişimini sağlamış 
olacağız. 

Bildiğimiz kadarıyla 
akademi aynı zamanda bir 
sınav merkezi de olacak. 
Bu konuda da bilgi verir 
misiniz?

SALİH KARTOĞLU: Anado-
lu’nun bu bölgesinde asansör-
cülük ile ilgili sınavların yapılabi-
leceği pratik alanlarının olduğu 
sağlıklı bir yer maalesef yok. 
İnşallah bu akademi bittiğin-
de, aynı zamanda bölgede tek 
olacak bir sınav merkezi olarak 
da görev yapacak. 2017’de 
bakanlık kalfalık ya da ustalık 
düzeyinde belge almak iste-
yen kişinin hem teorik hem de 
beceri sınavında hangi kriterle 
ne iş yapacağını standart hale 
getirdi ve yayımlayarak Tüm 
Türkiye’de bu yayına ve kri-
terlere göre sınav yapılacağını 
bildirdi. Ancak asansör için 
yayımlanan standartlara uyan 
sınav alanları bulma güçlüğü ile 
karşı karşıya kaldık. 2017’den 
sonra asansör ile ilgili hali ha-
zırdaki inşaatlarda ya da bitmiş 
binalarda sınav yapmak zorun-
da kalıyorduk. Bunun da çeşitli 

riskleri var. Üstelik sınav yap-
mak istediğiniz kuyu makine 
v.s. gibi koşullar her bina da 
uygun olmayabiliyor. Dolayı-
sıyla Federasyonun Kayseri’ye 
yapacağı bu yatırım gerçekten 
sektör için çok önemli. Bir biz 
bu sayede; akademimizde yıl-
da 6 defa sınav yapacağız. Bu 
sınavları akademi sayesinde 
okulumuzdan dışarı hiç çıkma-
dan, güvenli ortamlarda yapma 
şansını kazandık, bu bizim için 
çok önemli. Bu alt yapıyı kur-
duğu için hem Türkiye ASFED 
hem de KAYSAD’a çok teşek-
kür ediyoruz. 

“TÜRK ASANSÖR 
SEKTÖRÜNÜN 

GELİŞİMİNE ÖNEMLİ 
BİR KATKI SUNUYOR” 

Kayseri Türkiye ASFED Asan-
sör Akademisi, gerek asansör 
dalında okuyan öğrencilerin 
sağlıklı ortamlarda doğru pratik 
bilgileri uzman kişi ve ortam-
larda alması, gerek sektördeki 
çalışanlara geliştirme uyum 
kursları verilmesine olanak 
tanıması, gerekse bölgedeki 

alanın tek sınav merkezi olacak 
olması özellikleri ile çok önemli 
bir sektörel yatırım özelliği taşı-
yor. Türkiye ASFED’in akademi 
projesinin destekçisi olan pek 
çok yerli asansör firması sağla-
dıkları bu katkı ile Türk asansör 
sektörünün gelişimine önemli 
bir katkı sunuyor. 

“Bu akademi ile 
asansör alanında 

istihdamı arttırmış 
olacağız” 

Okul Müdürü Ahmet Hakan 
Alkan ise; mesleki eğitimde 
alanından mezun olan öğren-
cilerin yine alanında iş bulma-
sının önemine vurgu yaparak 
akademinin bu amaca hizmet 
etmesini değerlendirdi:

AHMET HAKAN ALKAN: Sa-
lih Hocamızın bahsettiği bu 
özellikler akademinin, eğitim 
sistemimiz ve bölgemiz için ne 
kadar önemli olduğunu göz-
ler önüne seriyor. Burada yeri 
gelmişken şuna da değinmek 
gerekiyor. Tüm Türkiye genelin-
de mesleki teknik öğretim ge-
nel müdürlüğünün 2018 resmi 

Türkiye ASFED Başkanı Yusuf Atik ve Eğitim Komitesi’nin 
çalışmaları ziyaretinden / Şubat 2020
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rakamına göre; meslek lise-
sinden mezun çocuğun kendi 
okuduğu alanda istihdamı %10 
-15 civarındadır. Bir dalda 100 
öğrenci yetiştiriyorsunuz, 4 yıl 
eğitim veriyorsunuz, yatırım ya-
pıyorsunuz ama 4 yılın sonunda 
o çocukların en fazla 15 tanesi 
kendi alanına devam ediyor. 
Bu rakam bizim okulumuzda 
%70’dir. İnşallah bu akademi 
ile asansör alanında da kendi 
sahasında istihdamı arttırmış 
olacağız. Aynı zamanda Kay-
seri sanayisi ve eşrafına çok 
olumlu bir katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Kayseri’de bi-
zim bildiğimiz 135 tane asansör 
firması var, her firmada birkaç 
kişi çalışıyor ve alanda eğitim 
veren Kayseri ve çevresinde 
okul bulunmuyor. Biz bu şekil-
de sivil toplum ile iş birliklerini 
çok önemsiyoruz. Daha nite-
likli, daha becerikli, istenen ve 
aranan elemanları yetiştirmeyi 
önemsiyoruz.  Bu açıdan aka-
demiye katkı sunan herkese 
çok teşekkür ederiz. 

“ÇALIŞMALAR 
PANDEMİ SÜRECİNE 

RAĞMEN HIZ 
KESMEDİ”

Türkiye ASFED ve KAYSAD 
üyelerinin özverili çalışmaları ile 
çok kısa sürede sektör desteği 
alınarak akademinin ihtiyaçları 
karşılandı. Son teknoloji ürün-
ler ile yönetmeliklere uygun 
koşullarda asansör bakım ve 
montaj eğitimi verecek olan 
akademinin Eylül 2020’de yeni 
başlayacak eğitim yılı ile faali-

yete geçmesi için ise çalışmalar 
pandemi sürecine rağmen hız 
kesmedi. 

Akademinin fiziki özelliklerini, 
projenin Kayseri ayağını takip 
eden ASFED Eğitim Komitesi 
Üyesi Nuri Kuzan anlattı: 

NURİ KUZAN: Kayseri’deki 
okulumuzu diğer projelerden 
ayıran en önemli özelliği, Ko-
casinan Ayşe Baldöktü Mesle-
ki Eğitim Merkezi bünyesinde 
olması sebebiyle bir Çıraklık 
Okulu özelliği de taşımasın-
dan kaynaklanıyor. Bu okulun 

akşam derslerinin olması hem 
çalışan hem de ustalık almak 
isteyen sektör çalışanlarına da 
hitap ediyor. Bizim şirketimiz-
deki bir çalışanımızı bu okula 
kayıt yaptırdık ve 4 gün bizimle 
çalışırken bir gün okula gide-
rek eğitimine devam edebiliyor. 
Yani burada hem mesleki ve 
teknik lise, hem de çıraklı okulu 
olarak, iki farklı kulvardan asan-
sör eğitimi verilebilecek. Bunun 
dışında, Kayseri akademimiz 
bina özelliklerine baktığımızda; 
yaklaşık 300 metrekare civa-
rında. 5 tane kuyu, bir tane de 
çalışır asansör olacak. Ayrıca 
atölyelere merdivenle girildiği 
için bir de platform kurulacak. 
Böylelikle öğrenciler, atölyede 
asansör sistemleri bünyesinde 
platform kurulumu ve bakımını 
da görebilecek. Aynı zamanda 
okulun içinde de bir asansö-
re ihtiyaç vardı. Biz bunu da 
tespit ettik, akademi dışında 
okula aktif çalışır bir asansör 
montajı da yaparak tüm okulun 
kullanabileceği bir asansörü de 
hizmete açacağız.

Ahmet Hakan Alkan , Nuri Kuzan ve Salih Kartoğlu  
çalışmaları yakından takip ediyor.
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Avrupa Komisyonu tarafından 
hazırlanan; Asansör Direktifi Uy-
gulama Kılavuzu’nda (2014/33/
AB) konu ile ilgili; “Asansörlere 
yönelik piyasa gözetimi eylemi 
durumunda piyasa gözetimi yet-
kilileri, monte edilmiş asansörün 
piyasaya arz edildiği anda uy-
gunluğunu değerlendirmek zo-
rundadır” ifadesi ile; piyasa göze-
timi ve denetiminin şikayete konu 
olan ya da raslantısal seçimlerle 
değil, asansörün piyasa arzı ile 
yapılması gerektiğini vurguluyor. 
Bunun ile birlikte sahadaki ça-

lışmalarda yeşil etiket almış bir 
asansöre de PGD faaliyeti uygu-
lanabilmektedir. Bu uygulama, 
sahada bazı çelişkili durumlara 
yol açabilmesi sebebiyle Bakanlık 
konu ile ilgili bir düzenlemeye gi-
dilmesi için çalışmalarını başlattı.

Asansör Piyasa Gözetim ve De-
netim Yönetmeliği’nin konu ile  
ilgili maddelerinde değişikliğe 
gidilmesi için Türkiye ASFED ile 
bağlı derneklere de bir yazı gön-
dererek görüş istedi. Türkiye AS-
FED Konu ile ilgili görüş alışverişi 
için bir çalışma başlattı.

Asansör PGD Faaliyetlerinde  
Düzenlemeye Gidiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
asansörlerin Piyasa 
Gözetim ve Denetimi’nin 
daha fazla asansör 
üzerinde yapılabilmesi ve 
uygulamada karşılaşılan 
çelişkili durumların ortadan 
kaldırılabilmesi için yeni 
bir çalışma başlattı. Yeni 
çalışmanın uygulamaya 
girmesi ile piyasaya 
arz edilen asansörlerin 
tamamına ulaşmak mümkün 
olacak.
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Olay yerine ilk gidenlerden biri 
olan OKASDER Yönetim Kurlu 
Başkanı Atilla Verim kazayı şöyle 
anlattı; “Maalesef olay çok üzücü 
ama olay yerine Savcı ile birlikte 
gittiğimizde gördük ki tamamen 
çalışan hatası kaynaklı bir durum. 
Bu tür hatalarla daha öncede 
karşılaştık. Montaj ustalarımızın 
çoğunda şöyle bir düşünce var 
; kendine fazla güven ile  “bana 
bir şey olmaz”, diyorlar ve gerekli 
önlemleri almıyorlar. İşveren; em-
niyet ekipmanlarını alıp, çalışanla-
rına teslim ettiği hâlde, çalışanlar 
kullanmıyor. Maalesef Orhan us-
tamızın da emniyet kemeri takım 
çantasında duruyor ama çalışır-
ken üzerinde olmadığı görülüyor. 
Üzerinde çalıştığı iskelenin, ağırlık 
sonucu çökmesi ile on birinci kat-
tan asansör boşluğuna düşerek 
hayatını kaybediyor”

“Evladımızı Kaybettik”
OKASDER Başkanı Atilla Verim, 
Orhan Işık ustanın çok kıymetli 
ve deneyimli bir usta olduğunu 
söylüyor. Verim; “Uzun yıllardır 
asansör sektörünün içindeyim, 
özellikle son yıllarda çok iş kazala-
rı gördüm. Kazaların çok büyük bir 
bölümünde hayatını kaybeden-
ler, tıpkı Orhan IŞIK ustamız gibi 
çok tecrübeli ustalarımızdı. Tıpkı 
denizde, iyi yüzücülerin daha 
çok boğulduğuna rastladığımız 
gibi, tecrübe ve özgüven tedbir-
siz olmamız anlamına gelmiyor.  
Elim kazanın yaşandığı firma ile 
yaptığım görüşmede; yüksekte 
çalışma dahil, tüm iş güvenliği 
eğitimlerinin verildiğini ve Orhan 
Işık ustamızın da  en tecrübeli 
ustaları olduğunu, yaklaşık 25 
yıldır yanlarında çalıştığını, aile 
fertlerinden biri gibi olduğunu ve 
‘‘Evlâdımızı kaybettik.’’ diyerek 
kahrolduklarını biliyorum. 

“İşverenler Ekipman Kullanım 
Konusunda Ciddi Önlemler 
Almalı”
Verim; işverenlerin ekipman kul-
lanımı konusunda sıkı kontroller 
yapması gerektiği ve bu konuda 
önemlerin arttırması gerektiğini 
savunarak şunları ekledi; “İşçi 
kazalarını azaltmak iş verenlerin 
daha sıkı takip ve denetleme ya-
pılması gerekiyor. Aynı zamanda 
eğitimler tekrarlanmalı, iş güven-
liği hususunda asla taviz verilme-
meli. Yaptığımız işin ciddiyetini 
ve doğurabileceği sonuçları bu 
şekilde tecrübe etmeden, sivil 
toplum kuruluşları olarak bizler 
de neler yapılabilir bir kez daha 
düşünmek ve konunun önemi 
hakkında biraz daha öncelik 
vermemiz gerektiğini tekrar vur-
gulamak isterim”, dedi.

ASANSÖR İŞÇİ KAZALARI  
YENİDEN GÜNDEMDE

28 Mayıs 2020’de Samsun’da, asansör montaj ustası Orhan 
Işık, montaj yapmak için çalıştığı binanın on birinci katından 
asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. 42 yaşındaki 
Işık, 26 yıllık deneyimli bir asansör montaj ustası idi.
Samsun’da yaşanan üzücü kazanın ardından asansör 
montajında işçi kazaları tekrar gündeme geldi.  26 yıllık, 
deneyimli bir asansör montaj ustası olan Orhan Işık, 
maalesef gerekli güvenlik önlemlerini almadığı için tamamen 
kendi hatası sebebiyle hayatını kaybederek, işe gitmek için 
çıktığı evinden acılı bir eş ve iki çocuğunu geride bırakarak 
hayata veda etti. 

Atilla Verim
OKASDER Yönetim Kurulu Başkanı
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Asansör Sempozyumu İçin  
Online Toplantı Düzenlendi

TMMOB Elektrik ve Makina 
Mühendisleri Odaları 
tarafından İzmir Şubeleri 
yürütücülüğünde 15-17 Ekim 
2020 tarihlerinde İzmir’de 
düzenlenecek Asansör 
Sempozyumu hazırlıkları, 
dünyayı ve ülkemizi etkisi 
altına alan Kovid-19 salgını 
sürecinin etkilerine rağmen 
yoğun şekilde devam ediyor. 
Daha etkin bir Sempozyum 
için 8 günde 20 derneğin 
temsilcileriyle toplantılar 
gerçekleştirilerek ortak akıl 
oluşturulmaya çalışılırken, 
bu yıl Inelex Fuarı ile birlikte 
eş zamanlı gerçekleşecek 
olan Asansör Sempozyumu 
daha yoğun katılımlı 
bir etkinlik düzenlemeyi 
hedefliyor. 
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Yürütme Kurulu, 
Çalışmalarını 
Sürdürüyor

Yürütme Kurulu, ilk toplantıların-
da bir araya gelerek oluşturdu-
ğu temel çalışmaların ardından 
kişisel mesafenin korunabilmesi 
amacıyla üçüncü toplantısını 
zoom programı üzerinden ger-
çekleştirdi. 

Bildiri gönderim tarihlerinin 
uzatıldığı toplantıda, özetlerin 
sempozyum sekretaryasına 
ulaştırılması için son tarih olarak 
5 Haziran 2020 belirlendi. Bildiri 
göndermek isteyen yazarlar, 
“Bildiri Özet Formu” ile “Bildiri 
Yazım Kuralları ve Örnek Bil-
diri” şablonuna etkinliğin web 
sayfasından ulaşabilirler.

Sempozyumun yaygınlaştırıla-
rak görüş ve önerilerin alınması 
amacıyla illerde bulunan sektör 
dernekleriyle ayrı ayrı toplantı-
ların yapılmasına karar verilen 
toplantının ardından bir prog-
ram oluşturularak görüşmelere 
başlandı.

Sektör Derneklerinin 
Temsilcileri İle 

Görüşüldü

Asansör Sempozyumu’nun, 
sektör temsilcilerinin görüş ve 
önerileri alınarak bir ortak akıl 
çerçevesinde gerçekleştiril-
mesi amacıyla Yürütme Kurulu 
toplantısında alınan karar doğ-
rultusunda derneklerle rande-
vular alınarak zoom programı 
üzerinde dernek temsilcileri, 
yürütme kurulu üyeleri ve et-

kinlik sekretaryasının katılımıyla 
toplantılar gerçekleştirildi. 

Hazırlanan yoğun toplantı prog-
ramı çerçevesinde, 13 Mayıs 
2020 tarihinde Ege Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği (EAYSAD) toplantısı 
ile başladı ve sırasıyla Konya 
Asansör Ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği (KONAY-
DER) toplantısı 14 Mayıs 2020, 
Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği (AYSAD) 
toplantısı 15 Mayıs 2020, Tüm 
Asansör Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (TASİAD) 
ile Asansör ve Yürüyen Merdi-
ven Sanayi İş Kadınları Derneği 
(AYSKAD) toplantısı 18 Mayıs 
2020, Bursa Asansör Sanayi-
cileri Derneği (BURSAD), De-
nizli Asansör Montaj Bakım ve 
Tamir Malzemeleri Satıcıları 
Derneği (DENASDER) ile Es-
kişehir Asansörcüler Derneği 
(ESASDER) toplantısı 19 Mayıs 
2020, Anadolu Asansörcüler 
Derneği (ANASDER), Kayseri 
Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği (KAYSAD); 
Kırıkkale Asansörcüler Derneği 
ile Malatya Asansörcüler Der-
neği toplantısı 20 Mayıs 2020,  
Adana Asansör Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (ADASİAD), 
Akdeniz Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri ve İşa-
damları Derneği (AKASDER), 
Gaziantep Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği 
(GAYSAD), Hatay Asansör be 
yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği (HATASDER), Güney-
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doğu Anadolu Asansörcüler 
Derneği (GÜNAYSAD), Mer-
sin Asansörcüler Derneği top-
lantısı 21 Mayıs 2020 ve  Orta 
Karadeniz Asansör ve Yürüyen 
Merdiven İş İnsanları Derne-
ği (OKASDER) ile Doğu Ka-
radeniz Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği 
(DOKAS) toplantısı ise 22 Mayıs 
2020 tarihlerinde düzenlendi.
Toplantılara ayrıca; 18 derne-
ğin çatı kuruluşu olan Türkiye 
ASFED Yönetim Kurulu Üyeleri 
de katılım gösterdi.

Toplantılarda, asansör firma-
larının çalışma koşulları ve 
sorunlarına ilişkin konuların 
sempozyumda ele alınması 
talep edilirken, kamu kurum 

ve kuruluşlarının yaptığı çalış-
maların ve asansör alanında 
yer alan derneklerin çalışma-
larının gözden geçirilmesi için 
platformların oluşturulmasının 
önemine vurgu yapıldı. Sektör-
de faaliyet gösteren mühendis 
ve ara teknik elemanların eğiti-
mine ağırlık verilmesi istenilen 
sempozyumda, ayrıca ülke ge-
nelinde yapılan eğitim ve labo-
ratuvar çalışmalarının konunun 
taraflarınca anlatılması istenildi. 
Sektör olarak Kovid-19 küresel 
salgınına karşı alınması gere-
ken önlemlerin ele alınması is-
tenen sempozyum için katılımın 
artırılmasına yönelik görüşler 
dile getirildi.

Ülkemizde asansör alanındaki 

teknolojik yeniliklerin, uygula-
maların ve bilginin paylaşıldığı 
en önemli platform olan Asan-
sör Sempozyumu’na bildiri 
sunarak, atölye çalışması ve 
kurs düzenleyerek, konferans, 
söyleşi, açık oturum ve panel 
konuları önererek katkı ve ka-
tılımda bulunmanızı bekliyoruz.

Asansör Sempozyumu, 
Inelex Fuarı İle Eş 

Zamanlı Düzenlenecek

1993 yılından beri sektörün tüm 
paydaşlarının yer aldığı ilk ve 
tek buluşma noktası olan Asan-
sör Sempozyumu’nun, bu yıl 
12. Uluslararası Asansör ve 
Asansör Teknolojileri Fuarı-I-
NELEX ile birlikte düzenlenmesi 
için protokol imzalandı.
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TÜM ASANSÖR KAPI ÇEŞİTLERİ İÇİN TEK NOKTA
“ONE POINT FOR ALL LIFT DOOR OPTIONS”

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

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

doorlifeasansor.com.tr
liftorasansor.com

0850 303 53 87
444 60 29

   “Kalite

  Kapıda
 Başlar”

   “Daima

 Yukarı”



4.1. Sosyal Mesafe

 Damlacıklar havada sadece kısa mesafelerde etkili olur; damlacık yayılımını önlemek için en az 1 

metre mesafe belirlenmiştir. Bu mesafe mutlak bir değer olmayıp minimum olarak düşünülmelidir. 

Mümkün olduğu yerlerde güvenli mesafenin biraz daha fazla (örneğin 1.5-2 m) belirlenmesi tavsiye 

edilir. Klimalı veya havalandırma sistemlerinin olduğu alanlarda bu mesafe daha da fazla olabilir. 

Kuruluşta tüm önlemler buna uygun olarak tasarlanmalıdır.

Kuruluş yöneticileri dahil her türlü toplantılarda sosyal mesafe kuralı uygulanmalıdır. Mümkünse 

toplantıların telekonferans aracılığıyla yapılması sağlanmalıdır.

Gerek mesai saatleri içindeki gerekse mesai saatleri dışındaki sosyal mesafenin ihlal edilebileceği 

Kılavuzdan öne çıkan madde-
leri sizler için kısa maddeler 
halinde derledik. Ancak kıla-
vuzun tamamına TSE, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın web 
sitesi ile Türkiye ASFED’den 
ulaşabilirsiniz.  

Öncelikle Dikkat Edilecek 
Kurallar
1. Kuruluşun mevcut kapasi-

tesinin değerlendirilmesi: 
Kovid-19 pandemisi sü-
resince ‘rutin’ kapsamda 

faaliyet gösteremeyebilir. 
Kapasite kullanımını bulaşı 
riskini minimum düzeyde tu-
tacak şekilde planlamalıdır. 
Kapasite, azaltılmış çalışan 
sayıları dikkate alınarak de-
ğerlendirilmeli, gerekli deği-
şiklikleri yapmak için güncel 
planların hazır ve erişilebilir 
olması sağlanmalıdır.

2. Kovid-19 semptomları olan 
hastaları tespit edebilmek 
için özel birimlerde termal 

Sanayi Kuruluşları İçin  
Kovid-19 Kılavuzu Hazırlandı

TSE (Türk Standartları 
Enstitüsü), sanayi kuruluşları 
için bilgilendirmek ve 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla; sanayi kuruluşlarının 
çalışanlarını, ziyaretçilerini, 
tedarikçilerini, bakım 
personelini korumaya yönelik 
hijyen uygulamaları ile kontrol 
tavsiyelerini içeren “Kovid-19 
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve 
Kontrol Kılavuzu” hazırladı. 
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kameralar gibi fiziksel bari-
yerler kullanılmalıdır.

3. SEKÖ (Standart Enfeksiyon 
Kontrol Önlemleri), tüm hiz-
met alanlarında her zaman 
organizasyon planına uygun 
olarak, tüm personel tarafın-
dan dikkatle uygulanmalıdır. 
Bu önlemler genel olarak 
aşağıdakileri içerir:

 � İşletme içinde Kovid-19 için 
alınmış genel tedbirlere uy-
gun hareket edilmesi,

 �Fiziki mesafenin korunması,

 �Maske takılması,

 �Uygun temizlik ve dezen-
feksiyon işlemlerinin sağ-
lanması,

 �Solunum hijyeni ve öksürük/
hapşırık adabına uyulması

 �El hijyeni sağlanması.

TEDARIKÇILERINIZIN 
ÖNLEMLERE UYDUĞUNDAN 

EMIN OLUN

 �Yükleniciler, dış servis/
hizmet sunucuları, ürün ve 
hizmet tedarikçileri güvenli 
çalışma sistemlerini takip et-
melidir. Ayrıca Kovid-19’un 

yayılmasını önlemeye yöne-
lik, kuruluşun uygulamala-
rına ve ulusal otorite kural-
larına uymakla yükümlüdür.

 �Kuruluş, uyulması gereken 
kurallara dair tedarikçilerini 
bilgilendirmeli ve uygulan-
masını sağlamalıdır.

ATIK YÖNETIMI YAPILMALI

 �Atıkların bertaraf edilmesi 
için yetkili kurumların ve ye-
rel otoritelerin talimatlarına 
uyulmalıdır. 

 �Enfektif atıklar tanımlanmalı, 
atık toplama istasyonu, ye-
rel mevzuat gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde diğer 
alanlar ve çevreden ayrılma-

lı, sıvı ve katı atık toplama 
istasyonu, atıkların her tas-
fiyesinden/uzaklaştırılma-
sından sonra temizlenmeli, 
araç, taşıyıcı ve konteynerler 
bakımlı, temiz ve ilgili şart-
larda verilen gerekliliklerle 
uygun durumda tutulmalı, 
kullanımda olan çöp kutuları 
tercihen elle temas etmeden 
açılabilir-kapanabilir (pedal-
lı, sensörlü vb.) olmalıdır. 

 �Tıbbi atıkların değerlendiril-
mesinde ilgili yönetmelikler 
çerçevesinde hareket edil-
melidir.

SOSYAL VE ORTAK 
KULLANIM ALANLARI

10-11

Kuruluş hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolün sağlanmasının etkili şekilde 
uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için sorumlu olacak kişi/kişileri 
belirlemeli ve görevlendirmelidir.

Mümkün olduğunca, acil durumlarla başa çıkmak için görevde hazır, eğitilmiş en az 1 kişi 
belirlenmesi gerekmektedir.

Kuruluşa giriş yaparken ölçülen vücut sıcaklığı değeri 38°C ve üzeri olan kişilere giriş 
izni verilmeyip, ilk ölçümden en az 15 dakika sonra tekrar ölçülmesi gerekmekte; ikinci 
ölçüm neticesinde vücut sıcaklığı değeri halen 38°C derece ve üzeri olan kişilerin 
kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki ile ilgili bir metot belirlenmeli ve 
uygulanması sağlanmalıdır.

3.2. Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ)  
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planlaması
Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ), bulaşıcı ajanların hem bilinen hem de 
bilinmeyen kaynaklardan bulaşma riskini azaltmak için gerekli olan temel enfeksiyon 
önleme ve kontrol önlemleridir. Enfeksiyon kaynağı; kan ve diğer vücut sıvıları, salgılar 
ve çıkartılar (ter hariç), hasta çıkartıları ile kontamine olmuş ve hasta ortamında 
bulunan herhangi bir donanım veya ürün olabilir. SEKÖ, tüm hizmet alanlarında 
her zaman organizasyon planına uygun olarak, tüm personel tarafından dikkatle 
uygulanmalıdır. Bu önlemler genel olarak aşağıdakileri içerir:

• İşletme içinde COVID-19 için alınmış genel tedbirlere uygun hareket edilmesi,

• Fiziki mesafenin korunması,

• Maske takılması,

• Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması,

• Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması,

• El hijyeni sağlanması.

Atıkların bertaraf edilmesi için yetkili kurumların ve yerel otoritelerin talimatlarına 
uyulmalıdır. Enfektif atıklar tanımlanmalı, atık toplama istasyonu, yerel mevzuat 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde diğer alanlar ve çevreden ayrılmalı, sıvı ve 
katı atık toplama istasyonu, atıkların her tasfiyesinden/uzaklaştırılmasından 
sonra temizlenmeli, araç, taşıyıcı ve konteynerler bakımlı, temiz ve ilgili şartlarda verilen 
gerekliliklerle uygun durumda tutulmalı, kullanımda olan çöp kutuları tercihen elle 
temas etmeden açılabilir-kapanabilir (pedallı, sensörlü vb.) olmalıdır. Tıbbi atıkların 
değerlendirilmesinde ilgili yönetmelikler çerçevesinde hareket edilmelidir.

ATIK YÖNETİMİ6
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 �Tüm sosyal ve ortak kulla-
nım alanları temiz ve dü-
zenli tutulmalıdır. Alanlar 
sık aralıklarla uygun şekilde 
temizlenmeli ve gerektiğinde 
dezenfekte edilmelidir

 �Kuruluş, Hijyen, Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrol İçin Ey-
lem Planına uygun olarak, 
personel ve diğer kişiler ta-
rafından kullanılan umumi tu-
valetler ve diğer ilgili alanlar 
(örneğin yemekhane girişi, 
üretim alanları, asansör giriş-
leri) dahil olmak üzere farklı 
alanlarda antiseptik madde 
dispenserleri bulundurulma-
lıdır.

 �Özellikle sigara içme alan-
ları, yemekhane, kafeterya 
gibi fiziki mesafenin aza-
labileceği alanlarda zemin 
çizgileri ve uyarı işaretleri ile 
fiziki mesafenin korunması 
sağlanmalıdır.

 �Merkezi havalandırma sis-
temlerinde içeriden alınan 
havanın tekrar dolaşıma 
verilmesi yerine %100 dış 

havanın emilerek şartlandı-
rılması yöntemi tercih edil-
melidir.

IŞLETME GIRIŞI, 
GÜVENLIK, DANIŞMA 
BÖLÜMLERI ÖNEMLI

 �Ziyaretçi kartları her kulla-
nımdan önce dezenfekte 
edilmelidir. 

 �Güvenlik personeli tarafın-
dan ortak kullanılan telsiz/
telefon gibi malzemelerin 
vardiya değişimlerinde, 
teslim öncesi uygun şekilde 
dezenfekte edilmesi sağlan-
malıdır.

 �Çalışanların ziyaretçileri, 
mümkün olduğunca sınırlan-
dırılmalıdır. Kuruluşun fiziki 
altyapısı uygun ise ziyaret 
kabul alanı oluşturularak 
görüşmeler bu alanda ya-
pılmalıdır.

 �Giriş esnasında yönetici, mi-
safir, çalışan, ziyaretçi, teda-
rikçi fark etmeksizin herkesin 
vücut sıcaklıkları ölçülerek 
kayıt altına alınmalıdır. Ku-

ruluşa ilk girişte ölçülen ve 
doğrulanan vücut sıcaklığı 
değeri 38°C ve üzeri olan 
kişilerin tesise alınmayıp ilk 
ölçümden en az 15 dakika 
sonra tekrar ölçüm yapıl-
ması, vücut sıcaklığı değeri 
38°C ve üzeri olan kişilerin 
en yakın sağlık kuruluşuna 
sevki ile ilgili belirlenen me-
todun uygulanması sağlan-
malıdır.

YEMEKHANE KURALLARI

 �Yemekhane personeli kişisel 
hijyen kurallarına (sıklıkla el 
yıkama, öksürük/hapşırık 
adabı) sıkı bir şekilde uy-
malıdır. 

 �Tüm yemekhane personeli 
maske ve eldiven kullanma-
lıdır. 

 �Yemekhane girişlerinde alkol 
bazlı el antiseptiği bulundu-
rulmalıdır.

 �Kişilere yemek öncesi ve 
sonrası el yıkama yoluyla el 
hijyeni sağlamaları konusu 
güçlü şekilde hatırlatılmalıdır 

8.8. Ek Önlemler (Eller dahil)
• Kişinin burnunu temizledikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra,
• Tuvaleti kullandıktan sonra,
• Yemek yemeden veya yemek hazırlamadan önce,
• Hayvanlarla temastan sonra,
• Yardıma ihtiyacı olan başka bir kişiye (örneğin, bir çocuk) temas, rutin bakım 

öncesi ve sonrası eller sabun ve su ile yıkanmalıdır.

8.9. Ofislerin Temizlenmesi
Tüm ofisler temizlenmeden önce kapısı kapalı durumda en az 1 saat doğal yollarla 
havalandırılmalıdır. Daha sonra kapı kapalı, pencere açık olarak temizlik yapılır. Tüm 
yüzeyler uygun şekilde temizlenmelidir. Sık kullanılan parçalar, kapı ve kolları, dolap, 
masa, tutamaklar, elektrik düğmeleri dezenfekte edilmelidir. Temizlik personeli uygun 
maske takmalı, eldiven ve giysi giymelidir.

Ofis içindeki banyo, klozet ve lavaboların uygun deterjan ve su ile temizlenmeleri 
yeterlidir. Ancak ofisi kullanan kişinin COVID-19 olduğu belirlendiği durumda banyo, 
klozet, lavabolar ve tüm yüzeyler uygun deterjan ile temizlenmelidir.

Not: Hasta olduğu teyit edilen bir kişinin kullandığı ofis 24 saat kullanıma kapalı 
tutularak temizlenmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda olabildiği kadar kapalı 
tutulabilir.

Klimalar

Havalandırma sistemi filtrelerinin durumu periyodik olarak izlenmeli ve uygun hava 
kalitesi sağlanmalıdır. Filtreler düzenli olarak veya gerektiğinde değiştirilmelidir. 
Filtrelerin değiştirilmesi esnasında KKD (eldiven, FFP2/FFP3 TS EN 149 maske, tek 
kullanımlık önlük veya tulum) giyilmelidir. Değişimi gerçekleştirilen filtreler çift plastik 
poşet ile evsel atık olarak imha edilmelidir.
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(girişte ve uygun noktalara 
yerleştirilen uyarıcı afişler/
posterler vb. bulunması ge-
reklidir ancak çoğu zaman 
yeterli olmayabilir).

 �Yemekhane sıralarında fi-
ziki mesafenin korunması 
için çizgi kullanılarak, bekle-
yenler arasındaki mesafeler 
belirlenmelidir. Gerektiğinde 
yemek saatleri fiziki mesa-
fenin korunacağı şekilde 
düzenlenmelidir.

 �Yemek, salata vb. yiyecek 
servisi yemekhane perso-
neli tarafından yapılmalıdır. 
Yemek sunumu sırasında 
personelin yemeklere teması 
önlenmelidir. Büfe yüzeyleri 
sık sık temizlenmeli ve de-
zenfekte edilmelidir.

 �Menaj takımlarının (tuz, ka-
rabiber, sos vb.), şekerin, 
kürdanın vb. tek kullanımlık 
paketlerde, çatal-kaşık ve bı-
çakların servise kağıt cepli 
paketler veya tek kullanımlık 
ürünler gibi hijyenik önlem-
ler alınmış olarak sunulması 
sağlanmalıdır.

 �Kahve makinaları ve otomat-
ların kullanılmaması tavsiye 
edilir. Kullanıldığı takdirde, 
kahve makinaları, otomatla-
rın temizliği ve dezenfeksi-
yonu sık aralıklarla yapılmalı, 
su sebilleri kaldırılarak kapalı 
ambalajda su temini sağlan-
malıdır.

ÜRETIM ALANLARI

 �Fiziki mesafenin sağlanama-
dığı yakın çalışma durum-
larında maske, yüz siperliği 
veya koruyucu gözlük kulla-
nılmalıdır. 

 �Mümkünse vardiya araların-
da veya sık aralıklarla tüm 
üretim alanı dezenfekte edil-
melidir.

 �Havalandırma sistemi filt-
relerinin periyodik kontrolü 
yapılmalı, temiz hava debisi 
artırılmalıdır. 

 �Üretim alanlarındaki pa-
nolara, ekranlara ve ortak 
alanlara, bilinç ve farkında-
lığı artırmaya yönelik afişler, 
posterler asılmalıdır. 

 �Mola alanlarındaki yoğun-
luğu önlemek amacıyla, 
zaman çizelgesi yeniden 
oluşturulmalıdır. 

 �Çalışanlar ortak kullandıkları 
ekipman ve çalışma alanla-
rını mümkün olduğunca her 
kullanımdan önce düzenli 
olarak dezenfekte etmelidir.

 �Çalışma alanında yer alan or-
tak temas yüzeyleri (kontrol 
paneli, el aleti vb.) için kulla-
nım şartları, kullanım sıklığı, 
kullanıcı sayısı vb. kriterleri-
ne göre hijyen ve sanitasyon 
programları oluşturulmalı ve 
uygulanmalıdır.

 �Taşıma ve istifleme araçları-
nın düzenli olarak dezenfek-
siyon işlemleri yapılmalıdır.

 �Tek kullanımlık olmayan ki-
şisel koruyucu donanımların 
mümkün mertebe ortak kul-
lanılmamasının sağlanması 
(baret, gözlük, emniyet ke-
meri vb.) ve günlük olarak 
temizliğinin sağlanması ge-
rekir.

 �Kullanılan makinaların yüzey 

Kahve makinaları ve otomatların kullanılmaması tavsiye edilir. Kullanıldığı takdirde, 
kahve makinaları, otomatların temizliği ve dezenfeksiyonu sık aralıklarla yapılmalı, su 
sebilleri kaldırılarak kapalı ambalajda su temini sağlanmalıdır.

Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı 
sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu kontrol 
edilmelidir.

Yemek hizmetinin dışarıdan temin edilmesi durumunda mevcut kurallara ek olarak 
yüklenici firmadan Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı istenir. Yemek 
hizmeti tercihen TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgeli kuruluşlardan 
temin edilmelidir. Mümkün ise tedarikçinin bu kurallara uyumu için yerinde denetim 
gerçekleştirilebilir.

İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yemek salonlarındaki oturma düzeni, 
fiziki mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Oturma düzeni kişiler arasında 
en az 1 m (tercihen 2 m) olacak şekilde düzenlenmelidir. Masalar, bir sandalyenin 
arkasından başka bir sandalyenin arkasına kadar olan mesafenin en az 1 m olacağı 
ve kişilerin en az 1 m mesafeden birbirlerine bakacakları şekilde düzenlenmelidir. 
Çalışanların tercihen her gün aynı masada oturmaları sağlanabilir.

Bkz: Ek - 4 İyi Uygulamalar: Yiyecek-İçecek

7.4. Üretim Alanları
Fiziki mesafenin sağlanamadığı 
yakın çalışma durumlarında maske, 
yüz siperliği veya koruyucu gözlük 
kullanılmalıdır. Mümkünse vardiya 
aralarında veya sık aralıklarla tüm 
üretim alanı dezenfekte edilmelidir. 
Havalandırma sistemi filtrelerinin 

33[ HABER ASANSÖRÜ ] Mayıs • Haziran 2020



temizlikleri var ise üretici fir-
maların belirlediği kriterler 
de dikkate alınarak uygulan-
malıdır.

 �Kuruluşa yeni gelen malze-
melerin girişi ve depolanma-
sında, bulaş riskini ortadan 
kaldırmaya yönelik tedbirler 
belirlenmeli ve uygulanma-
lıdır.

 �Mümkün olduğu durumlar-
da sesli anons sistemi vb. 
metotlarla maske takılması, 
fiziki mesafenin korunması 
hususlarında farkındalık sağ-
lanabilir.

OFISLER

 �Ofislerin yerleşimi, fiziki me-
safeye dikkat edilerek dü-
zenlenmelidir. Gerekli du-
rumlarda dönüşümlü olarak 
uzaktan çalışma opsiyonu 
tercih edilebilir.

 �Havalandırma sistemleri 
dışarıdan taze hava alacak 
şekilde ayarlanmalıdır.

TOPLANTI SALONLARI

 �Salonda oturma düzeni fizi-
ki mesafe kurallarına (en az 
1,5 m) uygun olacak şekilde 
düzenlenmelidir.

ASANSÖRLER

 �Kişilerin asansör kullanımını 
mümkünse en aza indirme-
leri önerilir. Bunun mümkün 
olmadığı durumlarda fiziki 
mesafe kurallarına uygun 
olarak asansör kapasitesinin 
en fazla üçte biri kadar kişi-
nin kullanımına izin verilmeli 
ve bu sayı asansör girişinde 
belirtilmelidir. 

 �Asansör girişlerinde alkol 
bazlı el antiseptiği bulun-
durulmalıdır. 

 �Asansör içinde öksürük/hap-
şırık adabına uyulması, asan-
söre maskesiz binilmemesi, 
mümkünse konuşulmaması 
sağlanmalıdır. Asansör ze-
minine her kişinin durması 
gereken yerler aralarında en 
az 1 m olacak şekilde belir-
lenmelidir.

SEYAHAT KURALLARI

 �Personelin zorunlu haller 
dışında yurtiçi ve yurtdışı 
seyahatlerinin kısıtlanması, 
zorunlu hallerde ise yurtiçi 
seyahatlerinde toplu taşı-
madan kaçınılması gerek-
mektedir. 

 �Yurtdışı seyahat kısıtlamala-
rının bitişinin ardından yurtdı-
şından Türkiye’ye gelen veya 
evde yurtdışından gelen 
yakını bulunan çalışanların 
yasal otoritenin belirlediği 
kurallara göre hareket etmesi 
kontrol altına alınmalıdır.

 �Yurtdışından gelen ziyaretçi-

Kahve makinaları ve otomatların kullanılmaması tavsiye edilir. Kullanıldığı takdirde, 
kahve makinaları, otomatların temizliği ve dezenfeksiyonu sık aralıklarla yapılmalı, su 
sebilleri kaldırılarak kapalı ambalajda su temini sağlanmalıdır.

Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı 
sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu kontrol 
edilmelidir.

Yemek hizmetinin dışarıdan temin edilmesi durumunda mevcut kurallara ek olarak 
yüklenici firmadan Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı istenir. Yemek 
hizmeti tercihen TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgeli kuruluşlardan 
temin edilmelidir. Mümkün ise tedarikçinin bu kurallara uyumu için yerinde denetim 
gerçekleştirilebilir.

İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yemek salonlarındaki oturma düzeni, 
fiziki mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Oturma düzeni kişiler arasında 
en az 1 m (tercihen 2 m) olacak şekilde düzenlenmelidir. Masalar, bir sandalyenin 
arkasından başka bir sandalyenin arkasına kadar olan mesafenin en az 1 m olacağı 
ve kişilerin en az 1 m mesafeden birbirlerine bakacakları şekilde düzenlenmelidir. 
Çalışanların tercihen her gün aynı masada oturmaları sağlanabilir.

Bkz: Ek - 4 İyi Uygulamalar: Yiyecek-İçecek

7.4. Üretim Alanları
Fiziki mesafenin sağlanamadığı 
yakın çalışma durumlarında maske, 
yüz siperliği veya koruyucu gözlük 
kullanılmalıdır. Mümkünse vardiya 
aralarında veya sık aralıklarla tüm 
üretim alanı dezenfekte edilmelidir. 
Havalandırma sistemi filtrelerinin 
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7.2. Bekleme Salonu/Lobi
Bekleme salonu/lobi alanları temiz ve 
düzenli tutulmalıdır. Oturma düzeni 
kişiler arasında en az 1,5 metre olacak 
şekilde düzenlenmelidir. Kitaplar, 
broşürler ve dergiler dahil olmak 
üzere gerekli olmayan tüm eşyalar 
lobi/bekleme alanlarından, diğer 
ortak kullanılan alan ve salonlardan 
çıkarılmalıdır. Ulaşılabilir olduğunda 
bu öğeler paylaşılmamalıdır. Tüm 
alan ve içindeki mobilya ve eşyalar 
temizlenebilir olmalı ve sıklıkla (tercihen çevre ile aynı zamanda) temizlenmelidir. Bu 
alanlarda bulundurulan su ve diğer içecekler kapalı ambalajlarda olmalıdır. Mümkünse 
alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

7.3. Restoran, Yemekhane
COVID-19 pandemisi süresince, temizlik ve fiziki mesafe ile diğer önlemlere ve ilkelere 
uygun olarak kullanılabilir. Havalandırma sistemi temiz hava sirkülasyonu için yeterli ve 
uygun olmalıdır.

Yemekhane personeli kişisel hijyen kurallarına (sıklıkla el yıkama, öksürük/hapşırık  
adabı) sıkı bir şekilde uymalıdır. Tüm yemekhane personeli maske ve eldiven  
kullanmalıdır. Yemekhane girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Kişilere yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni sağlamaları konusu güçlü 
şekilde hatırlatılmalıdır (girişte ve uygun noktalara yerleştirilen uyarıcı afişler/posterler 
vb. bulunması gereklidir ancak çoğu zaman yeterli olmayabilir).

Yemekhane sıralarında fiziki mesafenin korunması için çizgi kullanılarak, bekleyenler 
arasındaki mesafeler belirlenmelidir. Gerektiğinde yemek saatleri fiziki mesafenin 
korunacağı şekilde düzenlenmelidir.

Yemek, salata vb. yiyecek servisi yemekhane personeli tarafından yapılmalıdır. Yemek 
sunumu sırasında personelin yemeklere teması önlenmelidir. Büfe yüzeyleri sık sık 
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Menaj takımlarının (tuz, karabiber, sos vb.), şekerin, kürdanın vb. tek kullanımlık 
paketlerde, çatal-kaşık ve bıçakların servise kağıt cepli paketler veya tek kullanımlık 
ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış olarak sunulması sağlanmalıdır.
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lerin pasaport bilgileri ve son 
14 gün içinde bulunduğu ül-
kelerin kayıt altına alınması 
sağlanmalıdır.

IŞLETME BINEK  
HIZMET ARAÇLARI

 �Araçlarda klima yerine doğal 
havalandırma tercih edilme-
lidir. 

 �Binek araçlara şoför hariç 
aynı anda üçten fazla kişi 
bindirilmemelidir. Mümkün 
olduğu durumlarda yolcu, 
arka koltukta sürücünün 
çaprazında oturarak ve mas-
ke takarak seyahat etmelidir.

PERSONEL SERVISLERI

 �Servise binerken mümkünse 
ateş ölçümü yapılması fay-
dalıdır.

 �Servisi kullanan kişi sayıları 
1 metre fiziksel mesafe ko-
runacak şekilde belirlenmeli 
ve koltuklarda yan koltuk boş 
kalacak ve arka arkaya ge-
linmeyecek şekilde çapraz 
düzende oturulmalıdır. Ser-

vis kullanımı ile ilgili görsel 
yönlendirmeler ile fiziki me-
safe sağlanabilir. 

 �Servislerde azami yüzde 50 
doluluk kuralı uygulanmalı-
dır. Örneğin 16 kişilik servisi 
azami 8 kişi kullanmalıdır.

 �Çalışanlar için araçlarda 
maske bulundurulmalıdır.

FORMALAR (ÇALIŞMA 
GIYSILERI)

 �Personel giysileri/formaları 
ayrı yıkanmalıdır.

 �Çamaşır makinası kapasite-
sinin yarısından fazla olma-
yan bir yükte,

 �Kumaş, tolere edebileceği 
maksimum sıcaklıkta yıkan-
malı, kurutulmalı ve ütülen-
melidir.

 �Kuruluş, uygun ve gerekli 
olduğu durumlarda perso-
nelin işe varışta formalarını/
giysilerini değiştirebileceği 
soyunma odaları/alanlar 
sağlamalıdır. 

 �Giysi ve formalar personele 
özgü olmalıdır.

LIDERLIK VE ÖRNEK OLMA

 �Bu Kılavuzda belirtilen şart-
lara en başta kuruluşun sa-
hibi, ortakları ve yöneticile-
rinin uyması gerekmektedir. 
Unutulmamalıdır ki liderlerin 
uymadığı kurallara çalışanla-
rın uyması beklenemez.

KLIMALAR

 �Havalandırma sistemi filtrele-
rinin durumu periyodik olarak 
izlenmeli ve uygun hava ka-
litesi sağlanmalıdır. Filtreler 
düzenli olarak veya gerekti-
ğinde değiştirilmelidir.

MASKELER

Kovid-19 için;
 � İlgili standartlara/kriterlere 
uygun (TS EN 14683, TS EN 
149 veya TSE K 599)

 �Kullanım için gerekli olana 
kadar temiz/kuru bir alanda 
kirlenmesi önlenmiş şekilde 
(son kullanma tarihlerine 
uygun);

 �Ulusal/uluslararası sağlık 
otoritelerinin tavsiyelerine 
uygun maske kullanılmalıdır.

TEK KULLANIMLIK 
ELDIVEN (VEYA IŞE UYGUN 

ELDIVEN)

 �Eldivenlerin, özel alanlar ve 
işlemler dışında kullanılması 
önerilmez. Yemekhane, ça-
maşırhane ve temizlik işleri 

Yakın çevresinde bulunan diğer çalışanlar için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kuruluş, salgınlara yönelik, özellikle de COVID-19’a karşı tüm fiziki alanları ve ilgili tüm 
tarafları kapsayan risk değerlendirmesi yapmalı ve yapılan bu risk değerlendirmesi  
sonuçlarına göre Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Plan(lar)ı hazırlamalı 
ve uygulamalıdır.

Kuruluş Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Plan(lar)ını oluştururken 
aşağıdaki hususları da dikkate almalıdır:

• Kuruluşun mevcut kapasitesinin değerlendirilmesi: COVID-19 pandemisi 
süresince ‘rutin’ kapsamda faaliyet gösteremeyebilir. Kapasite kullanımını 
bulaşı riskini minimum düzeyde tutacak şekilde planlamalıdır. Kapasite, azaltılmış 
çalışan sayıları dikkate alınarak değerlendirilmeli, gerekli değişiklikleri yapmak 
için güncel planların hazır ve erişilebilir olması sağlanmalıdır.

• COVID-19 semptomları olan hastaları tespit edebilmek için özel birimlerde 
termal kameralar gibi fiziksel bariyerler kullanılmalıdır.

Kuruluş, Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Plan(lar)ı kapsamında 
uygulayacağı kontrol önlemleri hiyerarşisini oluşturmalıdır. Bu hiyerarşi en az;

• Semptomları olan kişilerin erken tanınması,
• Sağlık otoritesine bildirilmesi, raporlanması,
• Kişilerin erken izolasyonu,
• Kişilerin sağlık kuruluşuna nakledilmesi, naklinin sağlanması,
• Doğrulanmış COVID-19’lu personelin iyileşmesi sonrasında en az 14 gün 

izolasyon sonrasında işe dönmesinin sağlanması hususlarını içermelidir.

Kuruluş aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere gerekli olan iç ve dış iletişimleri 
p lanlamal ı , belirlemelidir:

a. Ne ile ilgili iletişim kuracağını,
b. Ne zaman iletişim kuracağını, 
c. Kiminle iletişim kuracağını,
d. Nasıl iletişim kuracağını, 
e. Kimin iletişim kuracağını.

İletişim planları en az acil iletişim numaralarını, 
personel acil durum iletişim bilgilerini de içerecek 
şekilde belirlenmelidir.

Kuruluş hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün 
oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç 
duyulan kaynakları tespit ve temin etmelidir.
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esnasında giyilmelidir. 

 �Ayrıca hasta veya Kovid-19 
şüpheli kişilerin taşınma-
sı veya temas durumunda 
kullanılmalıdır. Eldiven, işlem 
sonrasında veya görev ta-
mamlandıktan sonra uygun 
şekilde çıkartılmalı ve hemen 
el hijyeni sağlanmalıdır.

GÖZ KORUYUCU/YÜZ 
KORUYUCU SIPERLIK

 � İletişim sağlamaya yönelik 
personelin (danışma, gü-
venlik vb.) uygun maske ile 
birlikte yüz koruyucu siperlik 
kullanması önerilir.

EK 3 - IYI UYGULAMALAR: 
SOSYAL VE ORTAK 

KULLANIM ALANLARI

YÖNETİM
 �Kritik üretim/imalatlar için al-
ternatif üretim/çalışma plan-
laması yapılabilir. Örneğin 
kritik üretim hatlarında ça-
lışanlar 14 günlük ekiplere 
dönüştürülür. Birinci 14 gün 
ekibi vardiyalı olarak çalışır 
ve tesiste kalır. İkinci 14 gün 
ekibi 7 gün evinde kalır an-
cak sosyal izolasyon, maske 
kullanımı vb. kurallara uyar. 
İkinci 7 gün misafirhane veya 

uygun yerde karantina ko-
şullarında kalır, işe başla-
madan önce muayene edilir, 
herhangi bir belirti bulgusu 
olmayanlar çalışır.

DANIŞMA
 �Kuruluşun ana girişinde gü-
venlik konsoluna en yakın 
noktaya görülebilecek şe-
kilde alkol bazlı el antiseptiği 
konulmalı.

 �Danışmaya veya girişte uy-
gun bir noktaya termal kame-
ra koyun ve ziyaretçilerin ve 
çalışanların ateş ölçer termo-
metre ile vücüt sıcaklıklarını 
kontrol edin.

 �Transfer araçlarında dezen-
fektan, kolonya, alkol bazlı el 
antiseptiği ve yeterli sayıda 
maske bulundurun.

 �Kovid-19 bildirim formu 
kullanın ve danışma perso-
nelinin bu formu nasıl kul-
lanacağı konusunda eğitim 
sağlayın.

 �Mümkün olduğunda, bu tür 
olaylarla başa çıkmak için 
her zaman görevde hazır 
eğitilmiş en az 1 kişi belir-
leyin.

 �Danışmanın arka ofisinde 
personel acil durum iletişim 
çizelgesinin bulunmasını ve 
her zaman ulaşılır olmasını 
sağlayın.

 �Danışmanın arka ofisinde 
acil iletişim numaralarının 
bulunmasını ve her zaman 
ulaşılır olmasını sağlayın 
(yerel sağlık kuruluşu, işyeri 
hekimi, ambulans vb.)

26-27

seyahat kısıtlamalarının bitişinin ardından yurtdışından Türkiye’ye gelen veya evde 
yurtdışından gelen yakını bulunan çalışanların yasal otoritenin belirlediği kurallara göre 
hareket etmesi kontrol altına alınmalıdır.

Yurtdışından gelen ziyaretçilerin pasaport bilgileri ve son 14 gün içinde bulunduğu 
ülkelerin kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

7.11. İşletme Binek Hizmet Araçları
Araçlarda klima yerine doğal havalandırma tercih edilmelidir. Binek araçlara şoför 
hariç aynı anda üçten fazla kişi bindirilmemelidir. Mümkün olduğu durumlarda yolcu, 
arka koltukta sürücünün çaprazında oturarak ve maske takarak seyahat etmelidir.

Şirket araçları, her kullanım sonrasında dezenfekte edilmelidir.

7.12. Personel Servisleri
Servise binerken mümkünse ateş ölçümü yapılması faydalıdır.

Servisi kullanan kişi sayıları 1 metre fiziksel mesafe korunacak şekilde belirlenmeli 
ve koltuklarda yan koltuk boş kalacak ve arka arkaya gelinmeyecek şekilde çapraz 
düzende oturulmalıdır. Servis kullanımı ile ilgili görsel yönlendirmeler ile fiziki mesafe 
sağlanabilir. Servislerde azami yüzde 50 doluluk kuralı uygulanmalıdır. Örneğin 16 kişilik 
servisi azami 8 kişi kullanmalıdır.

Çalışanlar için araçlarda maske bulundurulmalıdır. Mümkün olduğu durumlarda çalışan 
isimlerine koltukların tanımlanması ve çalışanların farklı koltuklara oturmamasına özen 

gösterilmelidir. Servis durağında beklerken, servise biniş ve inişler sırayla ve fiziki mesafe 
korunarak yapılmalıdır. Salgın süresince araçların klima kullanımı mümkün olduğunca 
tercih edilmemelidir. Klima kullanılacak ise 15 dakika üzerindeki seyahatlerde, sürücü 
tarafından en az her 15 dakikada bir pencere açılarak içeriye yeterli temiz hava girmesi 
ve hava sirkülasyonu olması sağlanmalıdır. Her servis öncesi veya sonrası servisler 
havalandırılmalı ve özellikle el teması olan bölgeler başta olmak üzere dezenfeksiyon 
sağlanmalı, yapılan işlemler kayıt altına alınmalıdır.

Araç kapılarında el dezenfektanları bulundurulmalıdır. Araç içinde bulunan halı, 
paspas ve perdelerin temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı belirlenmelidir. Sürücü 
mutlaka kişisel koruyucu önlemlerini (maske ve gerektiğinde eldiven) almalıdır. Servis 
şoförlerinin hastalık geçmişi takip edilmeli ve farkındalık eğitimleri verilmelidir. Servis 
şoförlerinin günlük ateş ölçümleri kayıt altına alınmalıdır. Servis hizmeti, işletme dışı 
farklı bir firma tarafından sağlanıyor ise belirlenen önlemlerin alındığı ve dezenfeksiyon 
yapıldığı garanti altına alınmalıdır.

7.13. Tuvalet ve Lavabolar
Kapılar ve kapı kolları dahil tüm yüzeyler 
uygun deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla 
temizlenmelidir.

Tesiste COVID-19 olduğu belirlenen kişi olmadığı 
takdirde banyo, klozet ve lavabolar ve kapı yüzeyleri 
dahil tüm yüzeylerin su ve uygun deterjanla sık 
temizlenmesi yeterlidir. Banyo, klozet ve tuvaletler 
her vardiyada en az bir kez sulandırılmış çamaşır 
suyu ile dezenfekte edilir. El temasını önlemek için 
personel lavabolarında mümkün ise el teması 
olmayan bataryalar, temassız dispenserler 
olmalıdır. Mümkünse her tuvalet/lavabo girişinde 
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Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin, sanayi işletmelerinde 
Kovid-19’la mücadelede alın-
ması gereken önlemlere yer 
veren “Kovid-19 Hijyen, Enfek-
siyon Önleme ve Kontrol Kıla-
vuzu”nu değerlendirdi. Güvenli 
üretim ile ilgili toplumsal has-
sasiyet bulunduğunu belirten 
Şahin, “Sanayi sektörünün bu 
tür düzenlemelere çok ihtiyacı 
olacağını düşünüyorum. Bütün 
dünya, Kovid-19 salgını süre-
since güvenli bir üretim yapılıp 
yapılmadığı, buna ilişkin tedbir-

lerin alınıp alınmadığıyla ilgili 
bir toplumsal hassasiyet içeri-
sinde. Bütün taraflar açısından 
baktığınız zaman bu kurallara 
uygun olarak yapılmış olan üre-
timin toplumsal bilincin karşılığı 
olduğu gibi sağlık bilincinin kar-
şılığı olarak da bir güveni ifade 
ettiğini söyleyebiliriz” dedi.

“Hijyen Konusunda 
Yönetim Sistemi 
Hazırlamıştık”

TSE Başkanı Şahin, sanayi iş-
letmelerinde Kovid-19’la mü-
cadelede alınması gereken 

önlemlere yer veren “Kovid-19 
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve 
Kontrol Kılavuzu” tanıtım top-
lantısının ardından değerlendir-
mede bulundu.  TSE’nin birçok 
konuda standart, kriter ve kıla-
vuz hazırlama konusunda milli 
standardizasyon teşkilatı oldu-
ğunu belirten Şahin, “Yaklaşık 
2 yıl önce hijyen ve sanitasyon 
konusunda TSE’nin hazırlamış 
olduğu bir yönetim sistemi var 
idi. Bu yönetim sistemine uy-
gun olarak da Türkiye’de bir-
çok firma belgelendirilmişti. O 
tarih itibariyle dünyanın böyle 

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin  
Kovid-19 Kılavuzu’nu Değerlendirdi
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bir pandemi yaşayacağı, bu tür 
bir sıkıntıyla karşılaşacağımız-
dan haberdar değildik. Fakat 
bu dönem, TSE’nin daha önce 
yapmış olduğu yönetim sistem 
hazırlığını bir şekilde tekrar gün-
deme getirmiş oldu” dedi.

“Bilim Kurulunun 
Görüşünü Aldık”

Bu süreçte en önemli ayaklar-
dan bir tanesinin ekonomide 
üretim çarklarının devam et-
mesi olduğunu aktaran Şahin, 
“Bütün dünya ülkeleri aldıkları 
birtakım tedbirlerle ve normal-
leşme süreci dedikleri bu süre-
cin içerisinde esasında üretimin 
aksamadan devam etmesine 
yönelik olan tedbirleri almaya 
çalışıyorlar. Bize bu konuda 
doğrudan Bakanımız Mustafa 
Varank Bey’in şöyle talimatı 
oldu: ‘Biz TSE olarak üreten 
sektörlerin özellikle sanayinin 
bu normalleşme döneminde 
uyulması gereken tedbirleri 
içeren bir kılavuz hazırlayabilir 
miyiz ve bunu da bir belgelen-
dirme sistemiyle taçlandırabilir 
miyiz?’ Bunun üzerine biz, özel-
likle Organize Sanayi Bölgeleri 
gibi bölge kavramıyla organi-
ze olarak yürütüldüğü sanayi 
bölgeleriyle, sanayi odalarıyla, 
kurumsal bu sisteme sahip iyi 
uygulama örnekleriyle, sendi-
kalarla, olabilecek bütün kesim-
lerle görüş alıverişinde bulunup 
özellikle normalleşme dönemin-
de sanayinin uyması gereken 
tedbirlerle alakalı bir doküman 
hazırladık. Bu dokümanı Sağlık 

Bakanlığı Bilim Kuruluna sun-
duk. Bilim Kurulundan aldığı-
mız öneriler çerçevesinde de 
nihai haline getirdik” ifadesini 
kullandı.

“Güvenli Üretim 
Konusunda  

Hassasiyet Var”

Sanayi sektörünün bu tür dü-
zenlemelere çok ihtiyacı olaca-
ğını düşündüğünü ifade eden 
Şahin, “TSE tarafından hazırlan-
mış olan gerek standartlar ge-
rekse kriterler esasında ihtiyari 
dokümanlardır. Uygulayıcıya 
bunu zorla uygulayacaksınız 
anlamında bir şey yoktur ama 
gerek sağlık otoritelerinin ge-
rekse idari otoritelerin bu dö-
nemde olmazsa olmaz kurallar 
olarak benimsenmesi ve uygu-
lanmasına yönelik bir tavsiyeleri 
olabilir. Özellikle sanayi sektö-
rünün bu tür düzenlemelere çok 
ihtiyacı olacağını düşünüyorum. 
Bütün dünya, Kovid-19 salgını 
süresince güvenli bir üretim ya-
pılıp yapılmadığı, buna ilişkin 
tedbirlerin alınıp alınmadığıyla 
ilgili bir toplumsal hassasiyet 

içerisinde. Bütün taraflar açı-
sından baktığınız zaman bu 
kurallara uygun olarak yapılmış 
olan üretimin toplumsal bilincin 
karşılığı olduğu gibi sağlık bi-
lincinin karşılığı olarak da bir 
güveni ifade ettiğini söyleye-
biliriz” diye konuştu.

“Dinamik Bir 
Doküman”

Şahin belgelendirme sürecine 
ilişkin de şu bilgileri verdi: “Ön-
celikle bu değerlendirmeye gi-
recek olan firmalar, kuruluşlar, 
bu kılavuzu TSE’den edindikten 
sonra önce kendileri bu kılavuz-
da yazanlara ne ölçüde uyu-
yorlar, ne ölçüde hazırlıkları var 
buna bakacaklar. Kendilerine 
bir eylem planı hazırlayacaklar. 
Bu hazırlıklarının arkasından biz 
gerekli uzmanlarımızla bunların 
ne ölçüde uygulandığını yerin-
de göreceğiz ve bu yerinde 
görme sonucunda da belgelen-
direceğiz. Pandemi sürecinde 
bugün doğru bilenenler yarın 
değişebiliyor. Bu çok dinamik 
bir doküman. Toplumsal geliş-
meler, sosyal hayattaki geliş-
meler öyle durumlar gösterir ki 
bu şartlardan daha da geriye 
gitmek zorunda kalabiliriz. Ku-
ruluşların esasında buna sürekli 
ihtiyacı olacak. Buna uyan fir-
malar yönetim sistemine geçiş-
te hiçbir zorluk çekmeden ha-
yatları içinde içselleştirecekler. 
Kılavuzun sanayi sektöründe 
üreten kesimlerde bütün pay-
daşların yararına bilgiler içer-
diğini düşünüyoruz.”
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VARANK: “Önlemler 
ile firmalara yüksek 

maliyetler de 
yüklemiyoruz”

Kılavuzun tüm sektörlerdeki 
sanayicilerin enfeksiyon ön-
leme ve kontrol prosedürleri 
hakkında bilgi sahibi olmasını 
amaçladığını söyleyen Bakan 
Varank, “Kılavuz, tüm sektör-
lerdeki sanayicilerin enfeksiyon 
önleme ve kontrol prosedürleri 
hakkında bilgi sahibi olmasını 
amaçlıyor. Getirdiğimiz tedbir-
ler, sanayi işletmelerinde ça-
lışanların, ziyaretçilerin, teda-

rikçilerin, yani tüm paydaşların 
sağlığını gözetiyor. Firmalara 
yüksek maliyetler de yüklemiyo-
ruz. Yani, basit ama etkili tedbir-
ler alınmasını öneriyoruz.” dedi. 

Kovid-19 Güvenli 
Üretim Belgesi Geliyor

Sanayi kuruluşlarının, tesisle-
rinde güvenli ve hijyenik üretim 
yapmak istiyorlarsa, kılavuzda 
yer alan tavsiyelerin tamamına 
dikkat etmesini isteyen Bakan 
Varank; “Firmalara salgınla 
mücadele ederken sadece 
yol göstermekle kalmayacak. 

Aynı zamanda salgın sonrası 
dönemin ihtiyacı olan, firmala-
rın güvenilir ve hijyenik üretim 
standartlarına uygunluğunun 
belgelendirilmesini de sağla-
yacak. İşletmeleri buna göre 
denetleyecek ve denetimi ge-
çenlere adeta uluslararası bir 
kalite belgesi şeklinde Kovid-19 
Güvenli Üretim Belgesi verece-
ğiz.” ifadesini kullandı. 

Belge Sanayiciye 
Avantaj Sağlayacak

Sanayi Bakanlığı’nın üzerinde 
çalıştığı “Kovid-19 Güvenli Üre-

SANAYİCİLER İÇİN Kovid-19 KILAVUZU HAZIR
Sırada “Kovid-19  

Güvenli Üretim Belgesi” Var

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından sanayi işletmelerinin Kovid-19 ile 
mücadelesinde rehber olacak olan “Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” 
hazırlandı. Hazırlanan kılavuzun önemine dikkat çekmek için; Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ile  TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin 20 Mayıs 2020’de bir araya geldi.   
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tim Belgesi”’nin üretici firmalara 
bir takım avantajlar getireceği 
de belirtildi. Konu ile ilgili Va-
rank şu bilgileri verdi; “Bu belge 
sanayicimize bazı önemli avan-
tajlar getirecek. Çalışanların iş-
yerlerine güvenmesini sağlayıp, 
verimlilik artışlarına katkıda bu-
lunacak. İnsan sağlığına uygun 
üretimi teşvik edecek ve tüke-
ticilerin hijyen ve sanitasyon 
konularında kafalarındaki soru 
işaretlerini giderecek. Önümüz-
deki dönemde uluslararası ti-
carette bu tip belgelendirmeler 
daha fazla ön plana çıkacak. 
Yabancı müşteriler, muhatap 
olduğu firmaların hijyen şart-
larını sağlayıp sağlamadığına 
daha çok dikkat edilecek. Üre-
timi güvenli koşullarda gerçek-
leştirenler, piyasanın da hâkimi 
olmaya başlayacaklar.”

Belgelendirmeyi  
TSE Yapacak

TSE tarafından yapılacak bel-
gelendirmenin sanayicilere 
önemli avantajlar getireceğini 
kaydeden Varank, “Önümüzde-
ki dönemde uluslararası ticaret-
te bu tip belgelendirmeler daha 
fazla ön plana çıkacak. Yabancı 
müşteriler, muhatap olduğu fir-
maların hijyen şartlarını sağla-
yıp sağlamadığına daha çok 
dikkat edilecek. Üretimi güvenli 
koşullarda gerçekleştirenler, 
piyasanın da hâkimi olmaya 
başlayacaklar. Sanayi tesisle-
riyle başlayacağımız bu belge-
lendirme faaliyetini, ilerleyen 

zamanlarda başka sektörlere 
de yaymayı planlıyor; güven 
duygusunu tüm ekonomik faali-
yetlerin merkezine yerleştirmek 
istiyoruz.” diye konuştu.

VARANK: Kırmızı 
çizgimiz, çalışanların 

sağlığı”

TSE ve Sanayi Bakanlığı’nın 
toplantısında Varank; kırmızı 
çizgilerinin çalışanların sağlığı 
olduğunu ifade etti.  Varank; 
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olarak bu dönemde attığımız 
adımlarda önceliğimizin emek-
çiler olduğunu her platformda 
dile getirdik. Reel sektördeki 

paydaşlarımızla yakın iş birliği 
içinde olası mağduriyetlerin 
önüne geçiyoruz. Ama üre-
timde devamlılığı sağlarken, 
kırmızı çizgimiz de çalışanların 
sağlığı oldu”, dedi.

İsimsiz Kahramanlar

Varank sanayi çalışanlarının 
önemine ise şöyle vurgu yaptı; 
“Türkiye, gücünü sanayisinden 
alıyor. 180 milyar dolarlık ihra-
catımızın, yüzde 90’dan fazla-

sını sanayi ürünleri oluşturuyor. 
İmalatta çalışan 5 buçuk milyon 
emekçi bu başarının isimsiz 
kahramanlarıdır. İşte bu sağlam 
altyapıyı salgın sürecinde de en 
iyi şekilde muhafaza etmenin 
gayreti içerisinde olduk. Ko-
vid-19 Hijyen, Enfeksiyon Ön-
leme ve Kontrol Kılavuzu işte 
bu ruhu yansıtıyor.”

Dayanıklılık Artacak

Kılavuzda tutarlı ve esnek bir 
yaklaşım sunulduğunu da 
belirten Bakan Varank ; “Bu-
nunla birlikte firmalara yüksek 
maliyetler de yüklemiyoruz. 

Yani, basit ama etkili tedbirler 
alınmasını öneriyoruz. Pande-
mi koşullarında firmaların bu 
kurallara harfiyen uyması gere-
kiyor. Ancak bu kurallara uyul-
ması halinde; salgının üretime 
olan etkisi azalarak yok olacak, 
reel sektörün pandemiye kar-
şı dayanıklılığı artacak ve dış 
talepte başlayan iyileşmeyle 
birlikte üreticilerimiz, Kovid 
sonrası dönemde rakiplerinin 
önüne geçecek”, dedi.
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Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda  
Yeni Teşvik Başvuruları Temmuz 2020’de

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Müşterek Komiteler Toplantısı, 
Bakan Varank’ın da katılımıyla video 
konferans sistemiyle 21 Mayıs 2020’de 
gerçekleştirildi. Varank, burada 
yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle 
küresel ekonomide arz ve talep 
şoklarının yaşandığını anımsatarak, 
sürecin yeni bir dönemin başlangıcına 
işaret ettiğini söyledi. Varank aynı 
toplantıda, Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi kapsamında yeni teşvik 
başvurularının Temmuz ayında 
başlayacağının da haberini verdi.

44 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mayıs • Haziran 2020

GÜNDEM HABERGÜNDEM HABER



Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Yeni Tip Ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını 
tedbirleri kapsamında geçi-
len “yeni normal”de önlemlerin 
yaşam tarzı olarak belirlenmesi 
gerektiğini belirterek, “Hasarın 
boyutlarını minimuma indirmek 
ve bu dönemin sunduğu fırsat-
ları en iyi şekilde değerlendir-
mek istiyoruz. Bunun için de 
en başta sağlık diyerek üretim 
cephesinde kalıcı bir toparlan-
mayı gerçekleştirmeye odak-
landık.” dedi.

BAKAN VARANK: “Üretimde 
Kalıcı Toparlanmaya 
Odaklandık”
Türkiye’nin Kovid-19 ile mü-
cadelede başarılı bir sınav 
verdiğini vurgulayan Varank, 
ekonomik sürdürülebilirlik dik-
kate alınarak uygulanan ted-
birleri anlattı. Gelinen noktada, 
salgının seyrinin değişmesiyle 
normalleşme adımlarının atıldı-

ğına işaret eden Varank, “Yeni 
normalde tedbirlerimizi yeni 
yaşam tarzımız olarak belirle-
memiz gerekiyor. Hasarın bo-
yutlarını minimuma indirmek ve 
bu dönemin sunduğu fırsatları 
en iyi şekilde değerlendirmek 
istiyoruz. Bunun için de en baş-
ta sağlık diyerek üretim cephe-
sinde kalıcı bir toparlanmayı 
gerçekleştirmeye odaklandık.” 
diye konuştu.

GEÇEN YIL UYGULANMAYA BAŞLANAN 

VE ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN DE 

YÜKSEK ÖLÇÜDE FAYDALANABILDIĞI, 

TEKNOLOJI ODAKLI SANAYI HAMLESI 

PROGRAMI’NDA GELECEK AY MAKINE 

SEKTÖRÜNDE ÇIKILAN ÇAĞRININ 

SONUÇLARINI AÇIKLAYACAKLARINI 

BILDIRIRKEN, TEMMUZ’DA ISE YENI 

ÇAĞRILARIN BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI.
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“Temmuz’da Yeni Çağrıya 
Çıkılacak”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Bursa Tica-
ret ve Sanayi Odası ile yapılan 
online toplantıda, önemli bir ha-
ber de verdi. Geçen yıl uygu-
lanmaya başlanan ve asansör 
sektörünün de yüksek ölçüde 
faydalanabildiği, Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Prog-
ramı’nda gelecek ay makine 
sektöründe çıkılan çağrının 
sonuçlarını açıklayacakları-
nı bildirirken, Temmuz’da ise 
yeni çağrıların başlayacağını 
açıkladı.

Varank, programla üretimde 
yeni yöntemler deneyip yurt 
içi kaynaklardan en iyi şekilde 
faydalanmanın amaçlandığını 
belirterek, çağrıların yakından 
takip edilmesi tavsiyesinde 
bulundu.

VARANK: “Türkiye’nin yerli 
üretim üssü Bursa”
Bursa’daki “model fabrika”ya 

da değinen Varank, “Firmaların 
yalın eğitim ve dijital dönüşüm 
eğitimleri başarıyla devam edi-
yor. Model fabrikanın Bursa 
sınırlarını aşarak Mersin, Gazi-
antep, Konya, Kayseri, Tarsus, 
Ardahan, Balıkesir, Bilecik ve 
Eskişehir’den de ziyaretçileri 
olduğunu biliyorum. Bu durum 
sanayideki farkındalığı göster-
mesi açısından oldukça sevin-
dirici.” ifadelerini kullandı.

Varank, geçen hafta açıkla-
nan KOSGEB’in yeni destek 
mekanizmasının önemine de 
işaret ederek, model fabrika-
larda eğitim alarak işletmelerini 
dönüştürecek KOBİ’lerin eğitim 
giderlerinin 70 bin liraya kadar 
olan kısmını karşılayacaklarını 
hatırlattı. Varank, şunları kaydet-
ti: “Model fabrikalarda alacağı-
nız eğitimler size verimlilik ve 
rekabet artışı olarak dönecek. 
Ankara’da model fabrikalarda 
eğitim almış ve işletmelerini 
dönüştüren şirketlerin yüzde 
100-150’lilere varan verimlilik 

oranlarından bahsetmeleri beni 
memnun etti. Bu çalışmamızın 
Türk sanayisinin dönüşümünde 
oldukça etkili olacağına inanı-
yoruz.”

Varank, Türkiye’nin yerli üretim 
üssü Bursa’nın sanayisine gele-
cek dönemde çok daha fazla iş 
düşeceğini belirterek, Bakanlık 
olarak her türlü desteği vere-
ceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, BTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Burkay 
da katıldı.

Üretimde Artış Gözleniyor
Varank, son iki haftada reel sek-
törden normalleşme yönünde 
pozitif sinyaller alındığını ifa-
de ederek, organize sanayi 
bölgelerindeki (OSB) elektrik 
tüketiminin Mayıs başından 
itibaren artmaya başladığı bil-
gisini verdi.

Bursa’daki verileri de dikkatle 
takip ettiklerini vurgulayan Va-
rank, Demirtaş, Bursa, İnegöl, 
Nilüfer, Kestel ve Hasanağa 
OSB’lerinde, mayısın ilk iki haf-
tasında elektrik tüketiminin bir 
önceki ayın aynı dönemine göre 
ortalamada yüzde 32 arttığını 
bildirdi.

Varank, TEKNOSAB OSB’nin 
altyapı çalışmalarında birinci 
ve ikinci kısmın yüzde 90’ının 
tamamlandığını ve temmuz-a-
ğustos döneminde burada ilk 
yatırımların başlayacağını söy-
ledi.
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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



TİCARET PLATFORMLARI 
SANAL ORTAMA TAŞINI-
YOR
Dünyayı etkisi altına alan salgın 
sebebiyle iş dünyasının hareket 
ve temas imkânlarının küresel 
ölçekte kısıtlandığını belirten 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
ticaret fuarlarının ya ertelendi-
ğini ya da iptal edildiğini söyle-
di. Bu süreçte dijital pazarlama 
yöntemlerinin ve sanal ticaret 
platformlarının daha önemli 
hale geldiğini dile getiren Pek-
can, Ticaret Bakanlığı olarak 

bu gelişmelerin dışında kalma-
dıklarını, ihracatçı birlikleriyle 
koordinasyon halinde başa-
rıyla gerçekleştirmeye devam 
ettikleri sanal ticaret heyetleri 
organizasyonlarının ardından 
sanal fuar çalışmalarını da baş-
lattıklarını bildirdi.

4 DİLDE ÇEVİRİ HİZMETİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
22-26 Haziran tarihlerinde Ba-
kanlığın koordinasyonu, Orta 
Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin 
organizasyonu ve Selçuk Üni-
versitesi’nin iş birliğinde ‘Agri-

virtual-Sanal Tarım Makineleri 
Fuarı’nın da düzenleneceğini 
açıkladı. Pekcan konu ile ilgili 
şunları söyledi: “Yerli ve milli 
yazılım katkısıyla hazırlanan bu 
fuarla ziyaretçilere fuar alanını 
3 boyutlu gezme imkanı sağ-
lanmasının yanı sıra firmaların 
ziyaretçileriyle anlık mesajlaş-
ma ile görüntülü görüşmelerine 
imkan tanınacak. Bunun yanı 
sıra 4 dilde çeviri hizmeti veri-
lecek fuarda 100’ün üzerinde 
tarım makinası ihracatçımızı, 
300’den fazla küresel alıcıyla 
buluşturacağız.”

TÜRKİYE’NİN İLK TÜRKİYE’NİN İLK 
SANAL FUARLARISANAL FUARLARI

Ticaret Bakanlığı tarafından yerli bir yazılım ile düzenlenecek sanal fuarlar, 3 boyutlu 
gezilebildiği gibi firmalar ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ve görüntülü görüşme 
yapabilecek. Tüm bunlarla birlikte 4 dilde çeviri hizmeti de sunuluyor.

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile yerli ve milli 
bir yazılım ile Türkiye’nin ilk sanal fuarları 
Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek. 
Türkiye’nin Kovid – 19 ile mücadelede aldığı 
önlemler sebebiyle ertelenen fuarlardan 
ayakkabı fuarı “Shoedexpo” 1-3 Haziran 2020 
tarihinde, tarım fuarı “Agriviritual-Sanal 
Tarım Makinaları Fuarı” ise 22-26 Haziran 
2020’de online ziyaretçilerine açılacak.
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E-İHRACAT ÜYELİKLERİ-
NE BÜYÜK DESTEK
Pazara Girişte Dijital Faaliyet-
lerin Desteklenmesi Hakkında 
Cumhurbaşkanı Kararı 27 Ma-
yıs 2020 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlandı. Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, “Bu çerçevede 
firmaları e-ihracata özendirmek 
amacıyla e-ticaret sitelerine 
üyelik giderlerini 2020 yılı için 
yüzde 80, takip eden yıllarda 
yüzde 60 oranında destekle-
yeceğiz. Sanal ticaret heyetleri 
ve sanal fuarlara katılım için iş 
dünyamızı temsil eden çatı ör-
gütlerin yapacakları masraflar 
ve sanal fuar organizasyonları 
giderleri de yüzde 50 oranında 
desteklenecek” dedi. Karara 
göre, e-ticaret sitesi başına yıllık 
8 bin liraya kadar, sanal ticaret 
heyeti ve sanal fuar faaliyetleri 
için faaliyet başına 50 bin do-
lara kadar destek sağlanacak.

SANAL TİCARET HEYETİ 
AKTİF EDİLDİ
Ticaret Bakanlığı, Kovid-19 ted-
birleri kapsamındaki seyahat 

kısıtlamaları ve önlemler ne-
deniyle gerçekleştirilemeyen 
genel ticaret heyeti program-
larını, ‘sanal ticaret heyeti’ or-
ganizasyonları ile hayata geçir-
meye başladı. Bu doğrultuda, 
sanal nitelikli ilk Genel Ticaret 
Heyeti, 13-15 Mayıs tarihlerinde 
Özbekistan’a yönelik düzen-
lendi. Özbekistan Genel Tica-
ret Heyeti’nin açılışı, bakanlık 
yetkilileri, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ve Taşkent Ticaret 
Müşaviri’nin katılımıyla firmalara 
yönelik bir video konferansla 
yapılırken, sanal ortamda ikili 
firma görüşmeleri de gerçek-
leştirildi. Özbekistan Sanal Ti-
caret Heyeti programına hubu-
bat, bakliyat, yağlı tohumlar ve 
mamulleri, yaş/kuru meyve ve 
sebze, çikolatalı ve şekerli ma-
muller, su ürünleri ve hayvansal 
mamuller, zeytin ve zeytinyağı 
gibi ürün üretimi, tarım makina-
ları, soğuk hava depolama ve 
gıda ambalajlama sektörlerinde 
faaliyet gösteren 16 Türk ve 44 
Özbek firması katıldı.

E-TICARET SITESI BAŞINA YILLIK 

8 BIN LIRAYA KADAR, SANAL 

TICARET HEYETI VE SANAL FUAR 

FAALIYETLERI IÇIN FAALIYET 

BAŞINA 50 BIN DOLARA KADAR 

DESTEK SAĞLANACAK.
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Nisan ayında ihracat 
%41,4, ithalat  
%25,0 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile 
Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 
oluşturulan genel ticaret sistemi 
kapsamında üretilen geçici dış 
ticaret verilerine göre; ihracat 
2020 yılı Nisan ayında, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %41,4 
azalarak 8 milyar 990 milyon 

dolar, ithalat %25,0 azalarak 13 
milyar 553 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Bir Önceki Yıla Göre 
ihracat %13,7 azaldı, 

ithalat %1,0 arttı

Genel ticaret sistemine göre 
ihracat 2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %13,7 azalarak  
51 milyar 662 milyon dolar, it-
halat %1,0 artışla 69 milyar 205 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı  
%67 arttı

Nisan ayında dış ticaret açığı 
%67 artarak 2 milyar 732 milyon 
dolardan, 4 milyar 564 milyon 
dolara yükseldi. İhracatın itha-
latı karşılama oranı 2019 Nisan 
ayında %84,9 iken, 2020 Nisan 
ayında %66,3’e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-
Nisan döneminde 

%102,3 arttı

Ocak-Nisan döneminde dış 
ticaret açığı %102,3 artarak 
8 milyar 671 milyon dolardan, 
17 milyar 543 milyon dolara 
yükseldi. İhracatın ithalatı kar-
şılama oranı 2019 Ocak-Ni-
san döneminde %87,4 iken, 
2020 yılının aynı döneminde 
%74,7’ye geriledi.

Nisan ayında imalat 
sanayinin toplam 
ihracattaki payı  

%92,7 oldu 

Ekonomik faaliyetlere göre ihra-
catta, 2020 Nisan ayında imalat 
sanayinin payı %92,7, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörü-
nün payı %4,2, madencilik ve 
taşocakçılığı sektörünün payı 
%2,7 oldu.

Dış Ticaret 
İstatistikleri 
Açıklandı 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Nisan 2020 Dış 
Ticaret verilerini açıkladı. 
Pandeminin en sıkı 
önlemlerinin alındığı dönem 
olan Nisan ayı istatistiklerine 
göre, genel ticaret sistemine 
göre ihracat %41,4 azaldı. 
Rakamlar pandeminin dış 
ekonomideki etkilerini göz 
önüne seriyor.

52 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mayıs • Haziran 2020

GÜNDEM HABERGÜNDEM HABER



2020 Ocak-Nisan döneminde 
ekonomik faaliyetlere göre ih-
racatta imalat sanayinin payı 
%94,3, tarım, ormancılık ve ba-
lıkçılık sektörünün payı %3,6, 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektörünün payı %1,7 oldu.

Nisan ayında ara 
mallarının toplam 
ithalattaki payı  

%73,8 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıf-
lamasına göre ithalatta, 2020 
Nisan ayında ara mallarının 
payı %73,8, sermaye mallarının 
payı %15,6 ve tüketim malla-
rının payı %10,3 oldu. Geniş 
ekonomik gruplar sınıflamasına 
göre ithalatta, 2020 Ocak-Nisan 
döneminde ise ara mallarının 
payı %76,0, sermaye mallarının 
payı %13,2 ve tüketim malları-
nın payı %10,4 oldu.

Nisan ayında en fazla 
ihracat yapılan ülke 

Almanya oldu

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı 

Almanya aldı. Almanya’ya ya-
pılan ihracat 862 milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 605 
milyon dolar ile ABD, 564 mil-
yon dolar ile Irak, 400 milyon 
dolar ile İtalya ve 361 milyon 
dolar ile Birleşik Krallık takip 
etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihra-
cat, toplam ihracatın %31,1›ini 
oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihra-
catta ilk sırayı Almanya aldı. 
Almanya’ya yapılan ihracat 4 
milyar 896 milyon olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 mil-
yon dolar ile ABD, 2 milyar 886 

milyon dolar ile Birleşik Kral-
lık, 2 milyar 773 milyon dolar 
ile Irak ve 2 milyar 581 milyon 
dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 
ülkeye yapılan ihracat, toplam 
ihracatın %31,1’ini oluşturdu. 

İthalatta ilk sırayı  
Çin aldı

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. 
Nisan ayında Çin›den yapılan 
ithalat 1 milyar 559 milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1  
milyar 435 milyon dolar ile Al-
manya, 1 milyar 202 milyon do-
lar ile Rusya, 746 milyon dolar 
ile ABD ve 588 milyon dolar ile 
Güney Kore izledi. İlk 5 ülkeden 
yapılan ithalat, toplam ithalatın 
%40,8’ini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalat-
ta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönem-
de, Çin’den yapılan ithalat 6 
milyar 577 milyon dolar olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 376 
milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 
356 milyon dolar ile Almanya, 4 
milyar 519 milyon dolar ile ABD 
ve 2 milyar 697 milyon dolar 
ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden 
yapılan ithalat, toplam ithalatın 
%38,3’ünü oluşturdu.
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Mevsim ve takvim 
etkilerinden 

arındırılmış seriye göre 
ihracat %31,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre; 2020 
yılı Nisan ayında bir önceki 
aya göre ihracat %31,9, ithalat 
%27,9 azaldı. Takvim etkilerin-
den arındırılmış seriye göre ise; 
2020 yılı Nisan ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre ihracat 
%41,4, ithalat %25,1 azaldı.

Yüksek teknolojili 
ürünlerin imalat sanayi 
ihracatı içindeki payı 

%4,6 oldu 

Teknoloji yoğunluğuna göre dış 
ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıf-
laması içinde yer alan imalat sa-
nayi ürünlerini kapsamaktadır. 
Nisan ayında ISIC Rev.4’e göre 
imalat sanayi ürünlerinin toplam 
ihracattaki payı %92,7’dir. Yük-
sek teknoloji ürünlerinin imalat 
sanayi ürünleri ihracatı içindeki 
payı %4,6’dır. Ocak-Nisan dö-
neminde yüksek teknoloji ürün-
lerinin imalat sanayi ürünleri 
ihracatı içindeki payı %3,5’tir.

Nisan ayında imalat sanayi 
ürünlerinin toplam ithalattaki 
payı %80,7’dir. Yüksek tekno-
loji ürünlerinin imalat sanayi 
ürünleri ithalatı içindeki payı 
%15,4’tür. Ocak-Nisan dö-
neminde imalat sanayi ürün-
lerinin toplam ithalattaki payı 
%78,5’tir. Bu dönemde yüksek 
teknoloji ürünlerinin imalat sa-
nayi ürünleri ithalatı içindeki 
payı %14,0’dır.

Özel ticaret sistemine 
göre ihracat 2020 yılı 
Nisan ayında 8 milyar 
439 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre 
ihracat, 2020 yılı Nisan ayın-
da, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %41,6 azalarak 8 milyar 
439 milyon dolar, ithalat %28,8 
azalarak 12 milyar 441 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Nisan 
ayında dış ticaret açığı %33,4 
artarak 3 milyar dolardan, 4 mil-
yar 2 milyon dolara yükseldi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 
2019 Nisan ayında %82,8 iken, 
2020 Nisan ayında %67,8’e ge-
riledi.

Özel ticaret sistemine 
göre ihracat 2020 

Ocak-Nisan döneminde 
48 milyar 783 milyon 

dolar oldu 

Özel ticaret sistemine göre 
ihracat, 2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine %13,9 azalarak 48 
milyar 783 milyon dolar, ithalat 
%0,9 azalarak 65 milyar 923 
milyon dolar olarak gerçekleş-
ti. Ocak-Nisan döneminde dış 
ticaret açığı %74,6 artarak 9 
milyar 814 milyon dolardan, 
17 milyar 139 milyon dolara 
yükseldi. İhracatın ithalatı kar-
şılama oranı 2019 Ocak-Nisan 
döneminde %85,2 iken, 2020 
yılının aynı döneminde %74,0’a 
geriledi.
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Kovid-19 önlemleri kapsamında 
pek çok sektörün iş yoğunlu-
ğunda bir duraklama söz ko-
nusu olmasına rağmen inşaat 
sektörü çalışmaya devam eden 
iş grupları arasındaydı. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak-
Mart yapı İzin İstatistiklerinde-
ki azalış inşaat sektöründe de 
bir durulma olduğunu gösterdi. 
Ocak-Mart 2020  Yapı İzin İs-
tatistiklerine göre, yapı ruhsatı 
verilen yapıların yüzölçümü 
%11,4 azaldı. 

Yapı ruhsatı verilen yapıların 
yüzölçümü %11,4 azaldı
Belediyeler tarafından verilen 
yapı ruhsatlarının 2020 yılının ilk 

üç ayında bir önceki yıla göre 
bina sayısı %1,1 ve daire sa-
yısı %4,0 artarken, yüzölçümü 
%11,4 ve değeri %4,0 azaldı.

Üç Aylık Yapı İzin  
İstatistikleri Açıklandı
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Toplam yüzölçümün 
%50,7’si konut alanı olarak 
gerçekleşti
Yapı ruhsatı verilen yapıların 
2020 yılının ilk üç ayında toplam 
yüzölçümü 17,4 milyon m² iken; 
bunun 8,8 milyon m²’si konut, 

5,4 milyon m²’si konut dışı ve 
3,2 milyon m²’si ise ortak kul-
lanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en 
yüksek pay %66,3 ile iki ve 
daha fazla daireli ikamet 
amaçlı binaların oldu

Yapı ruhsatı verilen yapıla-
rın 2020 yılının ilk üç ayında 
kullanma amacına göre 11,6 
milyon m² ile en yüksek paya 
iki ve daha fazla daireli ikamet 
amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 
1,2 milyon m² ile sanayi binaları 
ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi 
verilen yapıların yüzölçümü 
%41,1 azaldı
Belediyeler tarafından verilen 
yapı kullanma izin belgelerinin 
2020 yılının ilk üç ayında bir 
önceki yıla göre, bina sayısı 
%42,6, yüzölçümü %41,1, de-
ğeri %36,6, daire sayısı %39,3 
azaldı.

Toplam yüzölçümün 
%56,6’sı konut alanı olarak 
gerçekleşti
Yapı kullanma izin belgesi ve-
rilen yapıların 2020 yılının ilk 
üç ayında toplam yüzölçümü 
31,0 milyon m² iken; bunun 17,6 
milyon m²’si konut, 6,8 milyon 
m²’si konut dışı ve 6,7 milyon 
m²’si ise ortak kullanım alanı 
olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en 
yüksek pay %77,3 ile iki ve 
daha fazla daireli ikamet 
amaçlı binaların oldu
Yapı kullanma izin belgesi veri-
len yapıların 2020 yılının ilk üç 
ayında kullanma amacına göre 
24,0 milyon m² ile en yüksek 
paya iki ve daha fazla daireli 
ikamet amaçlı binalar sahip 
oldu. Bunu 1,8 milyon m² ile 
kamu eğlence, eğitim, hastane 
veya bakım kuruluşları binaları 
izledi.
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Ünal; geçtiğimiz aylarda Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul 
İl Sanayi Müdürlüğü çalışmaları 
ve Tüm Asansör Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (TASİAD)’nin 
organizasyonunda İstanbul’da 
sektör üreticilerine yönelik bir 
dizi ziyarette bulunmuştu. Yak-
laşık iki ay süren bu ziyaretle-

rin ardından biz de kendisi ile 
bir araya gelerek,  İstanbul’da 
faaliyet gösteren asansör ve 
yürüyen merdiven aksam üre-
ticilerini ziyaretinden edindiği 
gözlemleri değerlendirdik.

İstanbul’un çalışma 
kapasitesi ve hacmine 
baktığımız zaman sanayi 

alanında lider şehirlerden 
birisi… Bu kapsamda 
İstanbul’un sanayi 
verilerini genel olarak 
değerlendirirseniz neler 
söylersiniz? 

ÜMİT ÜNAL: İstanbul, bugün 
Türkiye ekonomisinin en önemli 
merkezidir. Sanayi üretiminin 

İSTANBUL İL SANAYİ MÜDÜRÜ  
ÜMİT ÜNAL İLE ÖZEL RÖPORTAJ 

“Asansör sektörü Türkiye için stratejik  
bir öneme sahiptir” 

  
Y
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Asansör ve Yürüyen merdiven sektörünün çok yakından tanıyıp saygı duyduğu önemli bir ismi 
konuk ediyoruz bu sayımızda. Kendisi, Sanayi ve Tekonoliji Bakanlığı’nın ilgili birimlerindeki 
tüm görev insanları gibi sektörü ilgi ile takip edip, bilgi deneyim ve birikimleri ile  çok önemli 
katkılar sağlayan bir isim. İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yüksek Mimar Ümit Ünal 
ile özel röportajımızda İstanbul genelinde alanda yapılan çalışmaları ve pandemi dönemini 
değerlendirdik.
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üçte biri İstanbul’da yapılmak-
tadır. Türkiye’nin büyük sanayi 
işletmelerinin çoğuna ev sahip-
liği yapan İstanbul, sanayi iş 
gücünün de yaklaşık yüzde 
50’sini istihdam etmektedir. 
Bu resim İstanbul’un üretime 
öncülük eden dinamik yapısını 
ortaya koymaktadır. Türkiye sa-
nayi üretiminin lokomotif şehri 
İstanbul’dur.

“Kamu-sanayi-sivil 
toplum iş birliğini 

önemsiyoruz”

Geçtiğimiz aylarda Türkiye 
ASFED derneklerimizden 
TASİAD ile birlikte asansör 
üreticilerini ziyaret ettiniz. 
Öncelikle bu ziyaretlerin 
kapsamı ve içeriğinden 
kısaca bahseder misiniz? 

ÜMİT ÜNAL: Şubat ayında İl 
Müdürlüğümüz ve TASİAD yet-
kililerinden oluşan bir heyet ile 
asansör üreticilerimizi ziyaret 
ettik. Kamu-sanayi-sivil toplum 

iş birliğinin bir yansıması olarak 
firmaların üretim tesislerini ge-
zerek üretim süreçlerini yerinde 
izledik. Bu ziyaretler asansör 
üreticisi firmalarımız ile birebir 
görüşmeler yapmamıza vesile 
oldu. Biz İl Müdürlüğü olarak 
bu tür ziyaretleri önemsiyoruz. 
İşletmelerimizin mevcut duru-
munu görmek ve yaşadıkları 
sorunları onlardan dinlemek 
gerekiyor. Bu ziyaretler bu 
imkânı sunuyor bizlere. Kamu 
tarafında yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgilendirmeler yap-
mak adına da önem taşıyor bu 
ziyaretler. 

“Asansör sektörü 
Türkiye için stratejik 
bir öneme sahiptir”

Ziyaretlerinizden 
edindiğiniz gözlemlere göre 
İstanbul genelinde yerli 
asansör sektörünü nasıl 
değerlendirirsiniz? 

ÜMİT ÜNAL: Asansör sektörü 

Türkiye açısından stratejik bir 
öneme sahiptir. Küresel reka-
bete açık olan bu sektörde yerli 
ve milli üretim her geçen gün 
artmaktadır. İşletmelerimizin 
dünya standartlarını karşılama 
noktasında son derece yeterli 
olduğunu düşünüyorum. Bu 
bağlamda asansör üreticisi iş-
letmelerimiz, markalaşma sü-
reçlerini hızlandırarak küresel 
piyasaya açılmalıdır. 

“ÜNAL, ÜRETIM KAPASITESINDEKI 

ÜRÜN YELPAZESININ GENIŞLIĞI ILE 

ILGILI OLARAK ISE TEK BIR ÜRETIM 

ALANINA YÖNELIM OLMAMASINI 

OLUMLU KARŞILADIĞINI DILE 

GETIREREK, BU DURUMUN 

BAKANLIK NEZDINDE DE SEKTÖR 

IÇIN OLUMLU BIR YAKLAŞIM 

SAĞLADIĞINI DILE GETIRDI.”

“Asansör 
sektörü Türkiye 

açısından stratejik bir 
öneme sahiptir. Küresel reka-

bete açık olan bu sektörde yerli 
ve milli üretim her geçen gün 
artmaktadır. İşletmelerimizin 
dünya standartlarını karşıla-

ma noktasında son derece 
yeterli olduğunu dü-

şünüyorum.”
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İstanbul’da sektörel üretim 
kapasitesindeki dağılımı 
nasıl buldunuz? 

ÜMİT ÜNAL: Asansör üreticisi 
firmalarımıza yönelik ziyaretleri-
mizde, farklı parçaların üretimi-
ne yönelik işletmeler olduğunu 
gördük. Bu, üretim kapasitesi-
nin dağılımı açısından olumlu 
bir veri. İşletmelerimiz tek bir 
yöne/ürüne/parçaya odaklan-
mamış. Bütün sektörün ihti-
yacını karşılayacak bir üretim 
söz konusu. Bu da Bakanlığımız 
tarafından öncelik verilen bu 
sektöre dair memnuniyet veren 
bir tablodur. 

“Küresel rekabet 
için birlikte hareket 
edebilmek önemli”

Yerli asansör ve yürüyen 
merdiven üreticilerin küresel 
piyasada rekabet gücünü 
arttırması için önerileriniz 
neler olur? 

ÜMİT ÜNAL: Firmalarımız ye-

rel ölçekte çok başarılı. Ancak 
küresel rekabet için birlikte ha-
reket edebilmek önem taşıyor. 
Bu bağlamda işletme özelin-
de değil, sektör bazında bir 
Türkiye markası oluşturulması 
gerektiğini düşünüyorum. İş-
letmelerimizin güçlü yönlerini 
birleştirdiği bu marka çatısı al-
tında küresel piyasa ile rekabet 
mümkün hale gelecektir. Ayrıca 
firmalar özelinde teknoloji ve Ar-
Ge’ye öncelik veren bir üretim 
yapısına öncelik verilmesi; çağı 
yakalamak ve küresel rekabette 
ön plana çıkabilmek için şarttır. 

Gözlemlerinizin ardından 
kamu binalarında yerli 
asansör markalarına daha 
çok yer verilmesi konusunda 
neler söylersiniz? 

ÜMİT ÜNAL: Kamu tarafı olarak 
her zaman yerli ve milli üreti-
min destekçisiyiz. Son 10 yıllık 
dönemde Sunulan teşvik ve 
desteklerde yerli ve milli üretim 

“PANDEMI ILE MÜCADELEDE KAMU-

SANAYI IŞ BIRLIĞINDE TAM BIR 

BIRLIKTELIK SERGILEDI ISTANBUL. 

BUNUN DIŞINDA KOVID-19, 

IŞLETMELERIMIZIN ÜRETIM 

KAPASITELERINI ELBETTE ETKILEDI.”
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ön planda tutulmaktadır. Ha-
zırlanan Üretim Reform Paketi 
bu süreci hızlandırmıştır. Bu 
bağlamda kamu binalarında, 
ihalelerinde her zaman yerli 
üretime öncelik verilmektedir. 
Bu hassasiyet elbette önümüz-
deki dönemde de artarak de-
vam edecektir. 

“Asansör sektörüne 
kamu teşviklerinde 
öncelik sağlanacak”

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Türkiye 
ASFED’in çalışmaları 
neticesinde asansör stratejik 
sektörler arasına alındı. 
Stratejik sektör olmanın 
sektöre ne gibi faydaları 
olacaktır?

ÜMİT ÜNAL: Bakanlığımız Sa-
nayi ve teknolojiyi bütüncül bir 
yaklaşımla ele alarak, ülkenin 
dinamikleri özelinde kapsamlı 
bir gelişim planlamaktadır. Bu 

çerçevede imalat sanayinin 
ihracattaki payının artırılması 
hedeflenmektedir. Bakanlığımız 
bu çalışmaları bir plan dahilinde 
gerçekleştirebilmek adına stra-
tejik sektörler belirlemektedir. 
Bu sektörlerin belirlenmesinde 
gelişime ve küresel rekabete 
açık yönleri dikkate alınmak-
tadır. Asansör ve parçalarına 
dair üretim de Bakanlığımız 
tarafından stratejik sektör ola-
rak seçilmiştir. Böylece kamu 
teşviklerinde öncelik sağlana-
caktır. Kredi ve hibe başvurula-
rında benzer kolaylıklar asansör 
üreticilerinin yanında olacaktır. 

“Teknoloji odaklı 
üretime öncelik 

verilmelidir”

Yerli asansör ve yürüyen 
merdiven sanayisinin 
stratejik sektör olmasının 
ardından, firmaların 
kendilerini geliştirmeleri 
için önerileriniz neler olur? 

ÜMİT ÜNAL: Bu noktada fir-
malarımızın aile işletmesi bakış 
açısından kurtularak sürdürüle-
bilir/modern yönetim anlayış-
larına yönelmesi gerekmekte-
dir. Verimlilik ve kalite artışını 
mümkün kılacak teknoloji odaklı 
üretime öncelik verilmelidir. 
Ayrıca kamu teşvikleri takip 
edilmelidir. Bu konuda asan-
sör sektöründeki birlik, dernek 
gibi çatı kuruluşların firmaları 
bir araya getirmek ve birlikte 
hareket etmek adına öncü rol 
üstlenmesi gerekiyor. Asansör 
üreticilerimiz de Bakanlığımız 
ve ilgili kuruluşlarının destek-
lerinden maksimum düzeyde 
faydalanmalıdır. İşletme olarak 
başvuramadıkları programlara 
dernek ve birlikler bağlamında 
hazırlanmalı işletmelerimiz. 

“Kovid-19 tüm  
ezberleri bozdu”

Tüm dünyada bir salgına 

“Asansör ve par-
çalarına dair üretim de 

Bakanlığımız tarafından 
stratejik sektör olarak seçil-
miştir. Böylece kamu teşvik-

lerinde öncelik sağlanacaktır. 
Kredi ve hibe başvurularında 

benzer kolaylıklar asansör 
üreticilerinin yanında 

olacaktır.”
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dönüşerek pandemi ilan 
edilmesine sebebiyet veren 
Yeni Korona Virüs’ün 
ticari ve sanayi etkileri 
ile İstanbul’daki sanayi 
gurupları açısından etkisini 
değerlendirebilir misiniz? 

ÜMİT ÜNAL: Kovid-19, bütün 
dünyayı tahminlerimizin ötesin-
de etkiledi. Hepimizin ezberle-
rini bozdu. Görüyoruz ki güçlü 
olduğunu düşündüğümüz ül-
keler de bu sınavda zorlanıyor. 
Bu zorlu ortamda ülke olarak 
Kovid-19 ile mücadelede ba-
şarılı bir tablo sergiliyoruz. Bu 
tablonun arkasında çok planlı 
bir çalışma var. Sağlık Bakan-
lığımızın yürüttüğü çalışmalar 
diğer tüm kurum/kuruluşlarımız, 
sanayicilerimiz ve sivil toplum 
kuruluşlarımız tarafından des-
teklenmektedir. Bu süreçte 
özellikle maske üretimi ile ilgili 
olarak çok fedakârca üretim ya-
pan işletmelerimiz oldu. Pande-
mi ile mücadelede kamu-sanayi 

iş birliğinde tam bir birliktelik 
sergiledi İstanbul. Bunun dışın-
da Kovid-19, işletmelerimizin 
üretim kapasitelerini elbette 
etkiledi. Henüz bunlara dair 
rakamsal veriye sahip deği-
liz. Ancak bu aşamada insan 
hayatının önüne geçebilecek 
bir rakam yok zaten. Şu anda 
önceliğimiz Sağlık Bakanımız 
Sayın Fahrettin Koca tarafından 
her gün açıklanan rakamların 
olumlu olması. 

Bu alanda aldığınız önlemler 
ve iş dünyasına önerileriniz 
neler olur? 

ÜMİT ÜNAL: Pandeminin ilk 
günlerinden itibaren halk sağ-
lığının korunması için maske ve 
dezenfektan gibi ürünler önemli 
hale geldi. Biz de çalışmaları-
mızın odak noktasına bunları 
aldık. İşletmelerimizi gerekli 
ürünlerin üretimi noktasında 
yönlendirdik. Üretimlerin ihti-
yaç duyulan yerlere kanalize 

“Bugün yaşadığımız 
dünyayı tanımlayabi-
leceğimiz kelimelerin 
en başında “değişim” 
geliyor.  Her an büyük 
değişimlere gebe bir 
çağda yaşıyoruz. Bu 

anlamda birey olarak 
ülke olarak her türlü 
değişime hazır olma-
mız gerekiyor. Deği-
şime hazır olmakla 

neleri kastediyorum? 
Öncelikle risk planı 
yapmalıyız: bireysel 
olabilir, işletmeler 
boyutunda olabilir. 
Makro boyutta ülke 

olarak ve hatta küresel 
boyutta risk planları 

yapılmalıdır.”
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edilmesine aracılık ettik. Ba-
kanlığımız tarafından yürütülen 
çalışmaların İlimiz özelinde ha-
yata geçirilmesi için çabaladık. 
İl Müdürlüğümüz personeline 
yönelik de çalışmalar yaptık. 
Bu çalışmalar devam ederken 
bir yandan da sorgulamalar sü-
rüyor elbette. Bundan sonrası 
için bizi neler bekliyor? Neler 
değişecek? Bugün yaşadığımız 
dünyayı tanımlayabileceğimiz 
kelimelerin en başında “de-
ğişim” geliyor.  Her an büyük 
değişimlere gebe bir çağda 
yaşıyoruz. Bu anlamda birey 
olarak ülke olarak her türlü de-
ğişime hazır olmamız gerekiyor. 
Değişime hazır olmakla neleri 
kastediyorum? Öncelikle risk 
planı yapmalıyız: bireysel olabi-
lir, işletmeler boyutunda olabilir. 
Makro boyutta ülke olarak ve 
hatta küresel boyutta risk plan-
ları yapılmalıdır. Kriz yönetimine 
dair hazırlıklı olmalıyız: bilim in-
sanları bundan sonra bu tür vi-

rüslerle daha sık karşılaşacağı-
mızı belirtiyor. Sadece virüsler 
için değil, risk planımızda yer 
alan her türlü risk için alterna-
tifli planlarımız olmalı. Ve son 
olarak kendi kendimize yeterli 
olmalıyız: Korona virüs gerçeği 
bize bir kez daha kendi kendine 
yeterli olmanın önemini göster-
di. Ülke olarak sağlık alt yapısı 

yeterli olmayanlar, yerli ve mil-
li üretimi olmayanlar maalesef 
daha yüksek ölüm oranlarının 
yaşandığı ülkeler oldu. Bu an-
lamda yerli ve milli üretime dair 
çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. 

İlerleyen dönemde asansör 
alanında yeni çalışmalar 
olacak mı? Bunun da 
haberini sektörümüze 
dergimiz aracılığı ile 
verebiliriz. 

ÜMİT ÜNAL: Asansör sektörü 
ile Bakanlık ve İl Müdürlüğü 
olarak sürekli ilişki içindeyiz.  
Bakanlığımız tarafından da 
önceliklendirilmiş olması bu 
sektöre dair her gün yeni ge-
lişmelerin olabileceğini gös-
teriyor bizlere. Pandeminin 
ülkemizdeki etkisinin azaldığı 
ve normalleşme sürecinin ta-
mamlandığı günlerde inanı-
yorum ki asansör sektörü için 
de teknolojik üretime dair ya-
tırımların hızlanması yönünde 
çalışmalar yapılacaktır. 
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“MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 
inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(1) ASTEK, aşağıdaki üyeler-
den oluşur:

a) Bakanlık Sanayi Genel Mü-
dürlüğünü temsilen bir üye,

b) Bakanlık Metroloji ve Sanayi 
Ürünleri Güvenliği Genel Mü-
dürlüğünü temsilen bir üye,

c) Ticaret Bakanlığı Ürün Gü-
venliği ve Denetimi Genel Mü-
dürlüğünü temsilen bir üye,

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Yerel Yönetimler Genel Müdür-
lüğünü temsilen bir üye,

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığını 
temsilen bir üye,

e) Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünü 
temsilen bir üye,

f) Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğünü 
temsilen bir üye,

g) Türk Standartları Enstitüsünü 
temsilen bir üye,

ğ) Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığını temsilen bir üye,

Asansör Teknik 
Komitesi (ASTEK)  
Üye Sayısı 5’e 
Yükseldi

“Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ”,  
23 Mayıs 2020 tarihli ve 31135 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 
birlikte, üyeler ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldığı bildirildi. Asansör Teknik Komitesinin 
Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17)’in 3’üncü 
maddesinde değişikliğe gidilerek ilgili madde şöyle oldu:
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h) Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-
meleri Geliştirme ve Destekle-
me İdaresi Başkanlığını temsi-
len bir üye,

ı) TMMOB Makina Mühendisleri 
Odasını temsilen bir üye,

i) TMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odasını temsilen bir üye,

j) TMMOB Mimarlar Odasını 
temsilen bir üye,

k) Türkiye Belediyeler Birliğini 
temsilen bir üye,

l) Vilayetler Birliğini temsilen 
bir üye,

m) Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğince (TOBB) belirlenecek 
odaların ilgili meslek komitele-
rini temsilen iki üye,

n) Asansör sektör derneklerini 
temsilen beş üye,

o) Orta Anadolu Makine ve 
Aksamları İhracatçıları Birliğini 
temsilen bir üye,

ö) Makina İmalatçıları Birliğini 
temsilen bir üye.”

Bu madde değişikliğine göre 
daha önce 4 olan asansör 
dernekleri üye sayısı, 5 üyeye 
yükselmiş oldu. Aynı tebliğdeki 
bazı bentlerde de aşağıdaki şe-
kilde değişikliğe gidildiği mad-
de 4 ile ele alnındı. Buna göre; 

“MADDE 4 – Aynı Tebliğin 
7’nci maddesinin birinci fık-
rasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) 
bentleri aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“b) ASTEK başkanlığı, Bakan-
lık Sanayi Genel Müdürü ya da 
onun yetkilendireceği Genel 
Müdürlük temsilcisi tarafından 
yapılır,

c) ASTEK’in sekreterlik hizmet-
leri, Genel Müdürlük tarafından 
yürütülür,

ç) Toplantılar, Genel Müdür-
lüğün uygun göreceği tarihte 
veya özel gereksinimler uya-
rınca gerçekleştirilir,

d) Toplantı gündemi Genel 
Müdürlük tarafından belirlenir. 
ASTEK üyeleri, bir sonraki top-
lantıya ilişkin olarak gündem 
maddesi taleplerini sözlü olarak 
komite başkanına veya yazılı 
olarak sekreterlik hizmetini ve-
ren Genel Müdürlüğe iletir,

e) Toplantıda alınan kararlar, 
karar defterine yazılır ve kara-
rın bir örneği Genel Müdürlük 
tarafından bir sonraki toplantı 
daveti ile birlikte ASTEK üye-
lerine gönderilir,” denildi.

ASTEK
Asansör Teknik Komitesi 
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Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Kovid-19 salgını, dünya ekono-
misini ve günlük hayatı önemli 
ölçüde felç etti. Bu zor zaman-
larda asansör sektörü de her 
zamankinden daha önemli hale 
gelebilecek olan, dünyanın 
önde gelen uluslararası ticaret 
fuarı Interlift’e güvendiğini bir 
kere daha gösterdi. Geçtiğimiz 
ay fuar organizatörleri olası katı-
lımcılara yeni katılım belgelerini 
gönderdiğini, beş haftalık süre 
içerisinde de Interlift 2021 için 

proje yönetimi ekibine ulaşan 
100 kadar da kayıt olduğunu 
duyurdu.

En başarılı sene: 2019
15-18 Ekim 2019 tarihinde dü-
zenlenen son fuar, 1991’deki 
prömiyerinden bu yana en 
başarılı Interlift olarak kayıtlara 
geçmişti. Dünya üzerindeki tüm 
firmalar için iyi bir tercih olan 
fuar, 46 bin 500 m²’lik fuar alanı 
ile 44 ülkeden 577 katılımcı ve 
109 ülkeden 21 bin 260 ziya-
retçisi ile geçtiğimiz yıl birçok 

yeni rekora imza atmıştı. Ayrıca 
fuar, firmaların sektörün önde 
gelen uluslararası karar alıcı-
ları ile temasa geçebilmesine, 
yeni bağlantılar kurabilmesine 
ve hatta hemen orada anlaşma 
imzalamasına imkân sağlıyor.

Gelszus isimli ticaret fuarı araş-
tırma şirketi tarafından yapılan 
çalışmaya göre ise misafirlerin 
yüzde 55’i yurtdışından geldi. 
İçlerindeki karar alıcılarının 
oranı ise bir hayli yüksekti. Bu 
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Interlift’e 

Kayıtlar 

Başladı
19-22 Ekim 2021 tarihinde Almanya’nın Augsburg 
şehrinde düzenlenecek olan Interlift fuarı, 27 
Nisan’da yaptığı açıklama ile asansör sektörünün 
Interlift’ten umutlu olduğunu duyurdu.
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doğrultuda ziyaretçilerin yüz-
de 88’i yatırım kararlarında, 
yüzde 38’inin ise daha önemli 
konularda söz sahibi olan kişi-
ler olduğu açıklandı. Araştırma 
şirketi, Interlift’e yönelik yapılan 
değerlendirmelerin de bir hayli 
yüksek olduğunu, fuar ziyaret-
çilerinin yüzde 92’sinin elde et-
tikleri tatmin edici sonuçlardan 
memnun kaldıklarını belirttiler.

Gelszus’un katılımcılara yöne-
lik anketinde oldukça olumlu 
bir tablo mevcut. Firmalardan 
yüzde 57’sinin fuara katılımları 
sayesinde elde ettikleri iş fır-
satları konusunda 1 ve 2 puan, 
yüzde 31’inin ise 3 puan verdi-
ğini, firmaların yüzde 92’sinin 
de fuar sonrası iş fırsatları için 
“mükemmel” ile “tatmin edici” 
arasında bir değerlendirmede 
bulunduklarını açıkladı.

2021 yılı için hazırlıklara 
başlandı: yerleşim 
planı Ağustos 2020’de 
hazırlanacak
Şubat ayı sonunda Interlift 2021 
için gerekli katılım belgelerinin 
gönderildiği hatırlatılan basın 
açıklamasında, bu belgelerin 
ilgilenen firmalar için www.in-
terlift.de/en adresinden de in-
dirilebileceği duyuruldu. Ayrıca 
ilgilenen katılımcılar için, fuar 
salonlarındaki yerleşim planının 
proje ekibi tarafından Ağustos 
2020’de yapılacağı, bu yüzden 
kayıt formunu gönderen firma-
ların yerleşim taleplerinin hızlı 
bir şekilde dikkate alınacağı 
vurgulandı.

Interlift ekibi ve temsilcileri 
firmaların hizmetinde
Tüm dünyayı dolaşarak Interlift’i 
bütün ilgili asansör fuarlarında 
tanıtan AFAG’ın proje yöneti-
cisi Joachim Kalsdorf ve tek-
nik sponsor VFA-Interlift e.V. 
temsilcileri, ilgilenen firmaların 
Interlifte katılım sağlamaları 
konusunda ilk teması sağla-
mışlardı.

Virüs salgını nedeniyle şimdilik 
ziyaretlerine devam edeme-
seler de üç Interlift temsilcisi; 
Hanan Wang (Çin), Angela Vin-
ci (Güney Avrupa) ve Bülent 
Yılmaz (Türkiye ve Orta Doğu) 
firmalarla iletişimi sağlamayı 
sürdürecek. Ayrıca İsteyen ka-
tılımcılar Interlift ekibinden Joa-
chim Kalsdorf, Sandra Geissler 
ve Winfried Forster’lada dilediği 
zaman iletişim kurabilecek.

FUAR SALONLARINDAKI YERLEŞIM 

PLANININ PROJE EKIBI TARAFINDAN 

AĞUSTOS 2020’DE YAPILACAĞI, 

BU YÜZDEN KAYIT FORMUNU 

GÖNDEREN FIRMALARIN YERLEŞIM 

TALEPLERININ HIZLI BIR ŞEKILDE 

DIKKATE ALINACAĞI VURGULANDI.
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Asansörler; devreye 
alınmadan önce ya-
pılan son kontroller-
de, periyodik olarak, 

önemli bir değişiklik yapıldıktan 
sonra, yaşanan bir kazadan 
sonra veya piyasa gözetimi ve 
denetimi esnasında bazı kontrol 
ve testlere tabi tutulurlar. 

Yapılması gereken kontrol ve 
testler, ilgili asansör standart-
larında belirtilmiştir. Ülkemizde 
asansörlerin periyodik kont-

rollerinde, Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği eklerinde 
yer alan kontrol listeleri kulla-
nılmaktadır.

Gerek asansör standartların-
da gerekse ulusal yönetmeli-
ğin eklerinde kontrol ve testler 
listelenmiş ancak bunların ne 
şekilde yapılması gerektiği de-
taylandırılmamıştır. Aslında bu 
oldukça normal bir durumdur. 
Testler asansöre göre farklılık 
gösterir. Temel olarak ne isten-
diği belirtilir ve bunun asansör 
özelinde test edilmesi beklenir.

“Doğru yapılmayan test 
ürünün çalışması hakkında 
yanıltıcı sonuç verebilir”
Avrupa’da ve ülkemizde geçerli 
olan asansör standartları, onlar-
ca yıldır düzenli olarak güncel-
lemeler yapılmasına rağmen, 
büyük oranda korunmuştur. 
Dolayısıyla, her ne kadar yazılı 
olmasa da, test yöntemleri de 
yerleşmiş durumdadır. Asansör 
monte eden bünyesindeki per-

Kemal Demirci
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
Hakan Edinak
Elektrik-Elektronik Mühendisi
ARKEL AR-GE Merkezi

ARKEL Kumanda Sistemlerinde  
Dinamik Test Menülerinin 
Kullanımı ve Önemi 
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Muayene kuruluşları, ürünlerin 
testleri hakkında üreticilerden 
daha fazla bilgi almaya çalış-
malıdırlar.

Testlerin çok büyük bir kısmı, 
kumanda panosunda özel bir 
test fonksiyonu gerekmeden 
yapılabilmektedir. Ancak bazı 
dinamik testlerin kumanda 
panosu üzerinden özel test 
fonksiyonları ile yapılması ya 
elzemdir ya da test işlemlerini 
kolaylaştırmaktadır. 

soneller veya muayene perso-
nelleri bu test yöntemlerini; iç/
dış eğitimler, personeller arası 
bilgi alışverişi ve ürünlerin test 
dokümanları aracılığıyla (vb.) 
öğrenirler.

Bazı durumlarda test madde-
sinde ne istendiği kadar testin 
ne şekilde yapıldığı da önem-
lidir. Çünkü doğru yapılmayan 
test ürünün çalışması hakkında 
yanıltıcı sonuç verebilir.

Paket asansör üreten ve mon-
tajını gerçekleştiren firmalar 
her model asansörleri için test 
araçları (yöntem, donanım, 
yazılım vb.) ve son kontrol için 
test dokümanları hazırlayabil-
mektedirler. Çünkü kullanılan 
tüm aksamlar, bunların birbirleri 
ile olan ilişkileri ve ne şekilde 
test edilecekleri bellidir. Farklı 
üreticilerden aksamlar tedarik 
edilerek monte edilen asansör-
lerin testleri daha karmaşık ve 
zor olabilmektedir.

Aksam üreticileri, ürünlerinin 
test edilebilmesi için gerekli 
araçları ve talimatları kullanı-
cılara sağlamak durumunda-
dır. Ancak üreticiler, ürettikleri 
ürünler çok farklı asansör tiple-
rinde kullanılabileceği için her 
koşulda kullanılabilecek bir test 
talimatı veremezler. Ayrıca ak-
sam üreticileri sadece kendi 
alanlarında uzmanlaştıkları için 
asansörün bütünü hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmayabi-
lirler. Örneğin bir paraşüt fren 
üreticisinin, test talimatlarında, 
kabinin istem dışı hareketinin 

testi için asansör kumanda pa-
nosunda tam olarak ne yapıl-
ması gerektiğini detaylıca tarif 
etmesi beklenemez. 

Bazı durumlarda ise üretici, tes-
tin nasıl yapılması gerektiğini 
ürün kılavuzunda tarif etmesi-
ne ve çeşitli gerekçelerle testin 
tarif edilen şekilde yapılması 
gerektiğini ısrarla belirtmesine 
rağmen, sahada farklı test yön-
temleri tercih edilebilmektedir.

Bu konu hakkında aksam üreti-
cilerinin, asansör monte eden-
lerin veya muayene kuruluşları-
nın söylemek isteyecekleri çok 
şey olduğunu tahmin etmek zor 
değil. Her alanda olduğu gibi 
burada da paydaşlar arasın-
daki iletişimin geliştirilmesinin 
faydası olacaktır. Üreticiler, sa-
hada yapılan testleri öğrenmek, 
testlerin yapılabilmesini veya 
kolaylaştırılmasını sağlayacak 
çözümler sunmak için daha 
fazla çaba sarf etmelidirler. 

Üreticiler, sahada 
yapılan testleri 

öğrenmek, testlerin yapı-
labilmesini veya kolay-

laştırılmasını sağlayacak 
çözümler sunmak için 

daha fazla çaba sarf 
etmelidirler.
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Kısaca:
 � İstem dışı hareket (UCM) 

durumunda kabinin dur-
ma mesafesinin test me-
nüsü:

Eğer asansörde seviye yenile-
me uygulanıyorsa (kabin, kapı-
lar açık halde kat seviyesinde 
iken kapı güvenlik devreleri 
köprülenerek hareket ettirili-
yorsa) UCM testi, mutlaka bu 
test menüsü kullanılarak yapıl-
malıdır. Standardın ilgili mad-
desinde istem dışı kabin ha-
reketinin sebebi olarak “asan-
sör makinesinde veya tahrik 
kontrol sisteminde meydana 
gelen herhangi bir tek arıza” 
tarif edilmiştir. Bu nedenle test, 
kumanda/sürücü sisteminin 
en kötü durum arızası dikkate 
alınarak yapılmalıdır. En kötü 
durumun, motor sürücüsünün 
oluşturabileceği maksimum çı-
kış değerleri (maks. hız, ivme, 
tork vb.) olduğu varsayılır. Eğer 
düşük hız ile test yöntemi kulla-
nılamıyorsa “Tam güç ile“ test 
seçeneği kullanılarak sürücü 
hatasının maksimum etkisi ile 
test yapılmalıdır. 

 � Tamponların test menüsü:

Bu test menüsü, sadece hid-
rolik tamponların testinde kul-
lanılmaktadır. Poliüretan tam-
ponun testi için kabinin, geri 
alma (elektrikli elle kumanda) 
hareketiyle tampon üzerine 
oturtulması mümkündür. Hidro-
lik tamponun testi için ise kabin/
karşı ağırlık, beyan veya düşük 

hızda tampona çarptırılır. Bu 
test sırasında kabinin, normal 
hareket sınırlarını belirli bir hız 
ve yük ile aşması gerektiği için 
özel bir test menüsü faydalı ol-
maktadır.

 � Sınır güvenlik kesicilerin 
test menüsü:

Sınır güvenlik kesicilerin geri 
alma kumandası tarafından 
köprülenmesine rağmen geri 
alma hareketi ile dolaylı yollarla 

veya frenlerin elle açılmasıy-
la, tampona temas edilmeden 
önce sınır güvenlik kesicilerin 
devreye girdiği ve ilgili emniyet 
devresi sinyalinin söndüğü ta-
kip edilerek test yapılabilmek-
tedir. Bu test menüsü kullanıla-
rak kabin, hareket yönü ve yük 
durumundan bağımsız olarak 
normal hareket sınırları dışına, 
sınır güvenlik kesicileri devre-
ye girene kadar, düşük hızda 
hareket ettirilerek testin daha 
kolay yapılması sağlanır.
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1. GİRİŞ
Asansör kullanım ömrünün 
çeşitli aşamalarında geçirdiği 
montaj, bakım, muayene gibi 
süreçlerde bazı ölçümlerin ya-
pılması gereklidir. Bu süreçler-
de kullanılan çeşitli ekipmanın 
yanı sıra bu ölçümler için de 
ölçüm cihazları kullanımı söz 
konusu olmaktadır. Çeşitli 
muayene ve testler için genel 
olarak belirli tipte cihazlar kul-
lanılmaktadır. Ulusal periyodik 
kontrol mevzuatında kontrol-
leri gerçekleştiren kuruluşların 
muayene personeli için sahip 
olması gereken cihazlar belir-
tilmektedir. Son muayene için 
referans uyumlaştırılmış stan-
dartlarda ise yapılacak ölçüm-
lerin doğrulukları ile ilgili şartlar 
verilmiştir.

2. MUAYENELER VE 
CİHAZLAR
2.a Periyodik Kontroller
Periyodik kontrollerde hangi 
ölçüm cihazlarının kullanılma-
sı gerektiği; Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliğine [1] göre 
her bir muayene personeline 

zimmetlenmesi gereken öl-
çüm cihazları aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir: Lüksmetre, Ta-
kometre, Pensampermetre/
Pensmultimetre, Kuvvet ölçer, 
Şeritmetre, Kumpas, Alçak ge-
rilim dedektörü.

M. Berkay ERİŞ
MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ

berkay.eris@gmail.com

MUAYENELERDE 
KULLANILAN  
ÖLÇÜM CİHAZLARI*

* 9.Asansör Sempozyum kitabında yayımlanmıştır.
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2.b Son Muayene
Birim doğrulaması veya son 
muayene yapan onaylanmış 
kuruluş veya tam kalite güven-
cesi modülüne sahip asansör 
monte edenin, asansörün piya-
saya arzından önce gerçekleş-
tirmesi gereken son muayene 
içerisindeki gerekli ölçümlerin 
önemli bir bölümünü şerit metre 
ile yapılan boyutsal kontroller 
oluşturmaktadır. Bunun yanı 
sıra muayeneler,  yine elekt-
riksel ölçümler, hız, dayanım, 
kuvvet aydınlatma düzeyi gibi 
ölçümleri gerektirmektedir. Bu 
kontroller ile ilişkili olan ölçüm 
cihazları; Lüksmetre, Takomet-
re, Pensampermetre/Pensmulti-
metre, Kuvvet ölçer, Şeritmetre, 
Kumpas, Yalıtım test cihazı, 
Basınç ölçer, Kaçak Akım Test 
cihazıdır. 

2.c Bakım, Onarım, Revizyon
Yine Ulusal Yönetmeliğe [4] 
göre bakım ve revizyon hiz-
metlerini yerine getirecek olan 
yetkili servislerin TS 12255’e [5] 
göre Hizmet Yeterlilik Belgesi 
almaları zorunludur. Bu stan-
dartta ise asansör monte eden 
firma/firmalar tarafından öngö-
rülen teknik donanımın yanı sıra 
gerekli olan ekipman listelen-
miştir: Dinamometre, Kom-
paratör, Kumpas, Lüksmetre, 
Multimetre, Newtonmetre, Pens 
ampermetre, Şerit metre, Tako-
metre, Yalıtım test cihazı.

3. CİHAZLARIN KULLANIMI
Hedeflenen ölçümler söz ko-
nusu cihazlar yardımı ile ger-
çekleştirilirken amaç ölçüm 
hatalarını minimize ederek 

mümkün olan en doğru ölçüm 
sonucuna ulaşmaktır. Ölçüm 
sonucunun doğruluğunu etki-
leyen parametreler; ölçülmesi 
hedeflenen parametre için doğ-
ru ölçüm yönteminin seçilmesi, 
uygulanması, ölçümü etkileyen 
dış şartlar, ölçüm cihazının 
özellikleri ve doğru kullanımı-
dır. Ölçüm cihazlarının kullanı-
mında yaygın bazı hatalardan 
kaçınmak için dikkat edilmesi 
gereken noktalar bazı cihazlar 
için aşağıda özetlenmiştir:

3.a Şeritmetre 
Şerit metrelerin ilgili ürün stan-
dardına uygun (TS 9505) uygun 
üretilmiş ve damgalı olanları ter-
cih edilmelidir. Malzemesi çelik 
olan şerit metrelerde bir kırılma 
veya deformasyon olmamalıdır. 
Başlangıç hatası olmaması için 
ölçüm ucunun içten veya dış-
tan ölçüm yapılması durumuna 
göre 1 mm hareket edebildiği 
gözlenmelidir. Cihaz ölçülecek 
eksene paralel tutularak ölçüm 
sırasında uygun şekilde geril-
melidir, nominal ölçme kuvveti 
50 N’dur.   
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3.b Kumpas ve Mikrometre
Kumpaslar geniş ölçüm ara-
lığı ve çok fonksiyonlu ölçüm 
özellikleri ile yaygın kullanım 
alanına sahiptirler. Dış çap, iç 
çap derinlik ve kademe ölçümü 
fonksiyonları bulunmaktadır. 
Genel fonksiyonlu bir cihaz 
olarak ölçüm doğruluğu örne-
ğin mikrometreye göre biraz 
daha düşüktür. Sürgünün skala 
boyunca rahat çalıştığı ve boş-
luk olmadığı kontrol edilmelidir. 
Boşluklar ve ana skalanın doğ-
rusallığı ölçüm çenelerinin pa-
ralellik hatasına etki etmektedir. 
Paralellik hatası çene uçlarına 
doğru artmaktadır. Ayrıca çe-
nelerin uç kısmı (ön bölge) seg-
man yuvası gibi ince kanalların 
ölçümü için tasarlanmış ve en 
çabuk aşınan bölgedir. Zorunlu 
olmadıkça çenelerin bu bölümü 
kullanılmamalıdır.

Muayenelerde kumpas genel 
olarak halat çapı ölçümünde 
kullanılmaktadır. Çap ölçerken, 
ölçümün demetlerin üzerinden 
yapılmasına dikkat etmek ge-
rekmektedir. 

Muayenelerde mikrometreler 
kullanılmamakta ancak bakım 
firmalarında olması gereken 
cihazlar arasında bulunmak-
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tadır. Mikrometre de kumpas 
gibi uzunluk ölçümlerini yap-
mak amaçlıdır ancak daha dar 
aralıkta ve daha az fonksiyon-
lu cihazlardır. Örneğin yaygın 
olan model dış çap mikromet-
resi ile sadece dış ölçümler 
yapılabilir ve iç çap için ayrı 
modeller üretilmektedir. Kum-
pasın aksine daha dar ölçme 
aralığına sahip olan mikromet-
relerin ölçüm sahaları genellikle 
0-25, 50-75 mm gibi 25 mm’lik 
bir aralığı kapsamaktadır. Öte 
yandan mikrometre kumpasa 
göre daha yüksek doğruluk 
hedeflenen ölçümlerde kulla-
nılmaktadır. 

Bu cihazların çok dikkatli ta-
şınması ve saklanması gerek-
lidir. Ölçümden önce çenelerin 
mutlaka temizlenmesi gerekir. 
Ayrıca ölçüm sahası 0-25 mm 
olan mikrometreler kullanılma-
dığında sıfırdan farklı bir değere 
getirilip bırakılmalıdır. Yani iki 
ölçüm ucu biri birine değmeme-
lidir. Bu hem sıcaklık farkı nede-
ni ile uzama olması durumunda 
oluşacak kuvvetlerin cihazda 
deformasyon yaratmasına, hem 
de yüzeylerin korozyonuna ne-
den olacaktır. İki tür cihaz da 
ısıl ve mekanik etkilere karşı 
hassas olup, kullanım, taşıma 
ve saklama sırasında özen gös-
terilmeli, kutusunda muhafaza 
edilmelidir. 

Uzunluk ölçümlerinin 20 °C sı-
caklıkta yapıldığı varsayılmak-
tadır. Hem ölçülen objenin hem 
ölçüm cihazının bu sıcaklıkta 
olması gereklidir. Saha şartla-
rında bu koşulların sağlanması 

mümkün olmadığından olabil-
diğinde ideal koşullara yakla-
şacak ortam sağlanmalıdır. Ör-
neğin bir parçanın sıcak olması 
durumunda makul bir sıcaklığa 
düşünceye kadar beklenme-
li, cihazın el ile fazla tutularak 
ısınması engellenmeli, cihazlar 
doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakılmamalıdır. Gerektiğinde 
parça ve cihaz sıcaklığı dikkate 
alınarak bazı düzeltmeler uygu-
lanabilmektedir.

3.c Takometre
Devir sayısı ve hız ölçme amaçlı 
cihazlardır. Optik ve temaslı tip-
leri bulunmaktadır. Bazı düşük 
kaliteli cihazlar kararlı sonuç 
veremez ve bunlarla gerçek bir 
ölçüm değeri elde etmek müm-
kün değildir. Bunun dışında bu 
cihazların doğrulukları oldukça 
yüksektir. Ölçüm sonucuna etki 
eden hata faktörleri ise, temaslı 
yöntem ile devir sayısı ölçül-
düğünde mil ile cihazın aynı 
hızda dönmesinin sağlanması 
gerekir, bir miktar kayma olabilir 
ve bu ölçüm sonucunun gerçek 
değerden farklı olmasına yol 
açar. Optik yöntem ise daha 
güvenlidir ve bu tür bir hata 
oluşmaz. Dönen mile yapıştırı-
lan reflektif malzemeden yansı-
yan ışığın frekansının ölçülmesi 
ile yapılan ölçümler oldukça 
yüksek doğruluktadır. Düşük 
devir sayılarında gerektiğinde 
dönen elemanın çevresine eşit 
aralıklarla birden fazla reflektif 
malzeme yerleştirilerek daha 
stabil ölçüm alınabilir. Örneğin 
çevre boyunda 4 adet bant yer-
leştirildiğinde ölçülen değerin 

de 4’e bölünmesi gerekir.

Takometre ile yüzey hızı ölçül-
mek istendiğinde cihaza ait 
doğru hız aparatı kullanılmalı 
ve cihazın doğru ölçüm modun-
da olduğundan emin olunması 
gereklidir. Aparatın çevresi ge-
nellikle 100 mm olacak şekil-
de ayarlanmıştır ve tekerleğin 
her turu için bu kadar mesafe 
dikkate alınır. Aparatın aşınma 
nedeni ile çapının küçülmesi, 
kaymalar ve açısal sapmalar 
hata kaynaklarıdır.  aparat 
aşınma için kontrol edilmeli, hız 
kaygan olmayan bir yüzeyden 
ve kaymaması için yeterince 
dik kuvvet uygulanarak ölçül-
meli, ancak fazla kuvvet uy-
gulamanın da lastiğin elastik 
deformasyonu nedeni ile apa-
ratın çapının küçülmesine yol 
açacağı ve daha yüksek bir hız 
algılanacağı unutulmamalıdır. 
Yüzeye uygulanan kuvvet bu 
nedenle kritiktir.   

Temaslı yöntem ile hız veya de-
vir sayısı ölçülürken uygulanan 
kuvvet önemlidir. Özellikle kü-
çük güçlerde takometrenin sis-
teme olan etkisi belirgin olabilir. 
Uygulanan kuvvetin frenleme 
etkisinin de dikkate alınması 
gerekebilir. 

Kabin beyan hızı ölçülecekse 
ölçüm yerinin doğru seçimi de 
önemlidir. Halattan veya kas-
nağın dış çapından ölçüm alı-
nabilir. İki durumda da gerçek 
hızdan küçük bir fark olacaktır. 
Hız ölçümünde optik yöntem 
kullanılmaz, ancak istenirse 
kasnak devir sayısı ölçülerek 
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dolaylı yoldan hız bulunabilir. 
Bu durumda halatın çapı dikka-
te alınarak kasnaktaki ortalama 
yuvarlanma çapı hesaplanmalı 
ve ölçülen açısal hız ile çarpıl-
malıdır.

3.d Kuvvet Ölçer
Mekanik dayanım veya Otoma-
tik kapıların açma kuvvetini ve 
çarpma anındaki kinetik enerjiyi 
ölçmek amaçlı, genellikle yaylı 
tipteki cihazlardır. Cihazın ha-
talı ölçmemesi için mekanik bir 
sıkışma olmadığı kontrol edil-
melidir. Benzer şekilde okuma 
halkasının ölçümden sonra sa-
bit kalacak şekilde sıkı, cihazın 
çalışmasını engellemeyecek 
kadar da rahat hareket ede-
biliyor olması gerekir. Gerekti-
ğinde halkanın rahat çalışması 
için cihaz hafifçe yağlanma-
lıdır. Ölçüm sırasında cihazın 
ekseninin hareket yönüne dik 
olmasına dikkat edilmelidir.

Kapı açma kuvveti ve kinetik 
enerji ölçüm yöntemleri arasın-
daki farka dikkat edilmelidir. 
Kapı açma kuvveti için kapı 
açıkken cihaz kapıya dik olarak 
dayanmalı karşı kuvvet uygula-
narak kapı ile birlikte hareket 
etmesine izin verilmelidir. Bu 
sırada fotoselin devreye girme-
mesi sağlanmalıdır. (Şekil.5) 

150 N şartı kapı hareket seyri-
nin üçte biri hariç olmak üzere 
sağlanmalıdır. 

Kinetik enerji ölçümünde ise 
yine fotosel devreye girmeye-
cek şekilde, cihaz yatay olarak 
karşı taraftaki kapı kasasına 
dayanmalı ve kapının cihaza 
çarpması sağlanmalıdır. Kapı 
açıldıktan sonra enerji değeri 
Joule skalasından okunmalıdır.

3.e Pens Multimetre
Gerilim direnç ve akım ölçüm-
lerinde kullanılan cihazda akım 
ölçümünün pens yardımı ile 
yapılması saha ölçümlerinde 
kolaylık sağlamaktadır. Pens 
ampermetrede iletkenden ge-
çen akımın yarattığı manyetik 
alandan yararlanılarak ölçüm 
yapmakta, böylece cihazın 
devreye seri bağlanması için 

tesisatta bir bağlantı işlemi yap-
mak gerekmemektedir. Ancak 
bu yöntemle ölçüm yapan ci-
hazların doğrulukları genelde 
daha düşüktür ve ortamdaki 
elektromanyetik etkilere daha 
duyarlıdırlar. 

Bu cihazların kalibrasyon ser-
tifikalarındaki ölçüm sonuçları-
nın incelenmesi ve cihazın hata 
değerlerinin dikkate alınarak 
kullanılması uygun olacaktır. 
Genellikle DC ölçüm kademele-
rinde bulunan sıfırlama özelliği 
varsa ölçümden önce sıfırlama-
ya dikkat edilmelidir. Bu işlem 
akım geçen kablolar, trafolar 
gibi kaynaklardan uzakta ya-
pılmalıdır. 

AC akım ve gerilim ölçümle-
rinde hedef sinüs formundaki 
sinyalin etkin değerinin (RMS) 
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Şekil 6. Enerji ölçümü 
 

 
 
3.e Pens Multimetre 
Gerilim direnç ve akım ölçümlerinde kullanılan cihazda akım ölçümünün pens yardımı ile 
yapılması saha ölçümlerinde kolaylık sağlamaktadır. Pens ampermetrede iletkenden geçen 
akımın yarattığı manyetik alandan yararlanılarak ölçüm yapmakta, böylece cihazın devreye seri 
bağlanması için tesisatta bir bağlantı işlemi yapmak gerekmemektedir. Ancak bu yöntemle 
ölçüm yapan cihazların doğrulukları genelde daha düşüktür ve ortamdaki elektromanyetik 
etkilere daha duyarlıdırlar.  
 
Bu cihazların kalibrasyon sertifikalarındaki ölçüm sonuçlarının incelenmesi ve cihazın hata 
değerlerinin dikkate alınarak kullanılması uygun olacaktır. Genellikle DC ölçüm kademelerinde 
bulunan sıfırlama özelliği varsa ölçümden önce sıfırlamaya dikkat edilmelidir. Bu işlem akım 
geçen kablolar, trafolar gibi kaynaklardan uzakta yapılmalıdır.  
 
AC akım ve gerilim ölçümlerinde hedef sinüs formundaki sinyalin etkin değerinin (RMS) 
belirlenmesidir. Bu değer ideal sinüs formundaki bir sinyal için şu şekilde hesaplanır:  
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Ancak bu denklem akımın veya gerilimin ideal sinüs formuna sahip olması durumunda 
geçerlidir. Oysa özellikle UPS çıkışı gibi durumlarda veya şebekedeki bozulmalar nedeni ile 
gerilimin dolayısıyla akımın formu tam sinüs olmamaktadır. Bu durumda eğer ortalama 
değerden hesaplama yapılırsa etkin değer hesaplaması gerçek etkin değeri temsil etmeyecektir. 
Gerçek etkin değerin bulunması için “True RMS” yöntemi ile ölçüm yapan cihazlar tercih 
edildiğinde bu tür hatalar ortadan kalkacaktır. Gerçek etkin değer hesaplamasında küçük zaman 
aralıklarında ölçüm yapılarak (1) denklemindeki mantıkla etkin değer toplamına ulaşılır ve 
periyodik bir sinyal sinüs formunda olmasa da etkin değer daha doğru olarak ölçülmüş 
olacaktır, bu bakımdan True RMS fonksiyonlu cihazlar tercih edilmelidir.  
 
Ölçülecek iletken geçirildikten sonra pens iyice kapatılmalıdır. Pensin iyi kapanması için 
kullanımı ve taşınması, saklanması sırasında dikkat edilmeli, pensin deforme olmaması, hasar 
görmemesi için özen gösterilmelidir. Mümkün olduğu kadar iletkenin pensin merkezinden 
geçecek şekilde pozisyonlanmasına çalışılmalıdır. Bu etki pensin kabloya takılı iken ileri geri ve 
sağa sola hareket ettirilmesi ile görülebilir. 
 

Şekil 6. Enerji ölçümü

Şekil 5. Kuvvet ölçümü
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Temaslı yöntem ile hız veya devir sayısı ölçülürken uygulanan kuvvet önemlidir. Özellikle 
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etkisinin de dikkate alınması gerekebilir.  
 
Kabin beyan hızı ölçülecekse ölçüm yerinin doğru seçimi de önemlidir. Halattan veya kasnağın 
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Kapı açma kuvveti ve kinetik enerji ölçüm yöntemleri arasındaki farka dikkat edilmelidir. Kapı 
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sağlanmalıdır. (Şekil.5) 150 N şartı kapı hareket seyrinin üçte biri hariç olmak üzere 
sağlanmalıdır.  
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sonra enerji değeri Joule skalasından okunmalıdır. 
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belirlenmesidir. Bu değer ideal 
sinüs formundaki bir sinyal için 
şu şekilde hesaplanır: 
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Ancak bu denklem akımın veya gerilimin ideal sinüs formuna sahip olması durumunda 
geçerlidir. Oysa özellikle UPS çıkışı gibi durumlarda veya şebekedeki bozulmalar nedeni ile 
gerilimin dolayısıyla akımın formu tam sinüs olmamaktadır. Bu durumda eğer ortalama 
değerden hesaplama yapılırsa etkin değer hesaplaması gerçek etkin değeri temsil etmeyecektir. 
Gerçek etkin değerin bulunması için “True RMS” yöntemi ile ölçüm yapan cihazlar tercih 
edildiğinde bu tür hatalar ortadan kalkacaktır. Gerçek etkin değer hesaplamasında küçük zaman 
aralıklarında ölçüm yapılarak (1) denklemindeki mantıkla etkin değer toplamına ulaşılır ve 
periyodik bir sinyal sinüs formunda olmasa da etkin değer daha doğru olarak ölçülmüş 
olacaktır, bu bakımdan True RMS fonksiyonlu cihazlar tercih edilmelidir.  
 
Ölçülecek iletken geçirildikten sonra pens iyice kapatılmalıdır. Pensin iyi kapanması için 
kullanımı ve taşınması, saklanması sırasında dikkat edilmeli, pensin deforme olmaması, hasar 
görmemesi için özen gösterilmelidir. Mümkün olduğu kadar iletkenin pensin merkezinden 
geçecek şekilde pozisyonlanmasına çalışılmalıdır. Bu etki pensin kabloya takılı iken ileri geri ve 
sağa sola hareket ettirilmesi ile görülebilir. 
 

Ancak bu denklem akımın 
veya gerilimin ideal sinüs for-
muna sahip olması durumun-
da geçerlidir. Oysa özellikle 
UPS çıkışı gibi durumlarda 
veya şebekedeki bozulmalar 
nedeni ile gerilimin dolayısıyla 
akımın formu tam sinüs olma-
maktadır. Bu durumda eğer 
ortalama değerden hesapla-
ma yapılırsa etkin değer he-
saplaması gerçek etkin değe-
ri temsil etmeyecektir. Gerçek 
etkin değerin bulunması için 
“True RMS” yöntemi ile ölçüm 
yapan cihazlar tercih edildi-
ğinde bu tür hatalar ortadan 
kalkacaktır. Gerçek etkin de-
ğer hesaplamasında küçük 
zaman aralıklarında ölçüm 
yapılarak (1) denklemindeki 
mantıkla etkin değer toplamı-
na ulaşılır ve periyodik bir sin-
yal sinüs formunda olmasa da 
etkin değer daha doğru ola-
rak ölçülmüş olacaktır, bu ba-
kımdan True RMS fonksiyonlu 
cihazlar tercih edilmelidir. 

Ölçülecek iletken geçirildikten 
sonra pens iyice kapatılmalıdır. 
Pensin iyi kapanması için kulla-
nımı ve taşınması, saklanması 
sırasında dikkat edilmeli, pen-
sin deforme olmaması, hasar 
görmemesi için özen gösteril-
melidir. Mümkün olduğu kadar 

iletkenin pensin merkezinden 
geçecek şekilde pozisyonlan-
masına çalışılmalıdır. Bu etki 
pensin kabloya takılı iken ileri 
geri ve sağa sola hareket etti-
rilmesi ile görülebilir.

3.f Lüks metre (ışık ölçer)
Standartlarda, güvenlik nedeni 
ile çeşitli mekanlardaki mini-
mum aydınlatma düzeyleri be-
lirtilmiştir. Kullanılan aydınlatma 
sisteminin çalışma alanların-
da ve asansör kullanıcısının 
bulunduğu alanlar için yeterli 
aydınlatma düzeyini sağlayıp 
sağlamadığı hem son muayene 
sırasında hem de periyodik 
kontrollerde ölçülerek kontrol 
edilmektedir. 

İnsan gözünün algılayabildiği 
görünür ışık bölgesindeki ışık 
ölçümleri fotometrinin konusu-
dur. Bu bölge elektromanyetik 
tayfın kızıl ötesi ve mor ötesi 
bölgeleri arasında kalan dalga 
boyları 380 – 780 nm arasındaki 
elektromanyetik dalgalardır [9]. 

Aydınlatma düzeyi birim ala-
na düşen ışık akısı olarak ifade 
edilmektedir. Bir ışık kaynağın-
da çıkan toplam ışık akısının 
alana bölünmesi ile elde edilir. 
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Şekil 8. Standart Fotopik V(λ) Eğrisi 
 
 
Aydınlatma düzeyi birim alana düşen ışık akısı olarak ifade edilmektedir. Bir ışık 
kaynağında çıkan toplam ışık akısının alana bölünmesi ile elde edilir.  
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Genelde aydınlatma düzeyi birimi olarak lüks (lx) kullanılmakta, bazı ülkelerde ise footcandle 
(fcd) birimi kullanılmaktadır. (1 fcd = 10,764 lx) [9].  
 
Görsel konfor; aydınlatma düzeyi (şiddeti), renk sıcaklığı, geri verim indisi, tekdüzelik, parıltı 
gibi parametrelere bağlıdır. Çeşitli standartlarda ve işçi sağlığı ile ilgili mevzuatlarda çeşitli 

Genelde aydınlatma düzeyi bi-
rimi olarak lüks (lx) kullanılmak-
ta, bazı ülkelerde ise footcand-
le (fcd) birimi kullanılmaktadır. 
(1 fcd = 10,764 lx) [9]. 

Görsel konfor; aydınlatma dü-
zeyi (şiddeti), renk sıcaklığı, 
geri verim indisi, tekdüzelik, 
parıltı gibi parametrelere bağlı-
dır. Çeşitli standartlarda ve işçi 
sağlığı ile ilgili mevzuatlarda 
çeşitli ortamlar için gereken 
minimum aydınlatma düzeyi 
(ortalama) ve tekdüzelik değer-
leri verilmektedir. [10] Ayrıca 
çeşitli rehber dokümanlar ile 
çalışma alanlarında aydınlatma 
ölçümlerinin detaylı olarak han-
gi yöntemlerle ölçüleceği ve 
lüksmetrelerin gerekli özellikleri 

Şekil 7. Akım ölçümü
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verilmektedir. [11, 12]

Asansör ile ilgili standartlarda 
ise sadece aydınlatma şidde-
tinin minimum değerleri şartı 
getirilmektedir. Bu nedenle 
asansör muayenelerinde sade-
ce lüksmetre ile yapılan aydınlık 
şiddeti ölçümleri söz konusu 
olmaktadır.

Cihaz ölçüm doğruluğuna en 
fazla etki eden faktör, tayfsal 
duyarlılığın V(l) standart eğrisi 
(Şekil.8) ile uyumluluğudur. Bu 
cihazların laboratuvar ortamın-
da yapılan kalibrasyonları, ci-
hazın doğruluğu ve doğrusallığı 
hakkında bilgi verir. Bu bilgi-
leri içeren cihazın kalibrasyon 
sertifikasında verilen ölçüm 
değerlerindeki sapmalar yanı 
sıra kalibrasyondaki ölçüm be-
lirsizliği, cihaz ile yapılan ışık 
ölçümü sonuçlarına yansıya-
caktır. Ayrıca ışık kaynağına 
bağlı olarak tayf dağılımı de-
ğiştiğinden, farklı kaynaklar-

daki ölçümlerde cihazlar farklı 
performans gösterebilmektedir. 
İki farklı ışık kaynağı, örneğin 
bir floresan ve led ile yapılan 
aydınlatmalar, iki farklı cihaz ile 
ölçülerek karşılaştırılırsa farklı 
sonuçlar alınması muhtemeldir. 
Bu bakımdan farklı sayıda sen-
söre sahip ve farklı kaynaklar ile 
kalibrasyonları yapılmış cihaz-
lar kullanılabilmektedir. 

Bunun dışında cihazların ölçüm 
performansına etki eden birçok 
parametre vardır:

Kızıl ötesi ve mor ötesi duyar-
lılık; 380 nm’in altındaki dalga 
boylarında morötesi ve 780 
nm’nin üzerindeki dalga boy-
larında kızılötesi ışınları insan 
gözü algılayamadığından ay-
dınlık düzeyi ölçümlerinde bu 
ışınların etkisi olmaması gerekir. 
Ancak çoğu silikon fotodiyot 
çok daha yüksek dalga boyla-
rını algılayabildiğinden filtreler 
kullanılsa da kızılötesi bölgede 

bir miktar istenmeyen algıla-
ma gerçekleşebilir. Mor ötesi 
bölgede de benzer durum söz 
konusudur,  ayrıca güneş ışığı 
etkin morötesi ışınım içermek-
tedir ve uzun süre güneş ışı-
ğına maruz kalan sensörlerde 
olumsuz kalıcı etkilenme gö-
rülmektedir.

Kosinüs duyarlılığı denilen etki, 
sensörlere dağınık olarak ge-
len ışınların sensöre dik olarak 
ulaşması için dağıtıcı (difüzör) 
denilen düz veya yarım küre-
sel elemanların kullanılması ile 
azaltılmaktadır. Difüzörün uy-
gun şekilde korunmaması, çizil-
mesi kirlenmesi ölçüm sonuçla-
rını olumsuz etkileyecektir. 

Bazı uygulamalarda örneğin 
Savunma ve Havacılık sektö-
ründe kullanılmakta olan lüks-
metrelerin genellikle % 5 ve 
daha iyi doğrulukla ölçüm alıyor 
gibi şartlar getirilebilmektedir. 
Ancak cihazın teknik altyapı-
sı, ayar yapılabilme olanağı, 
ölçümü yapılan ışık kaynağı, 
ortamdaki kaçak ışık, mesafe 
ve pil şarj durumu gibi birçok 
etken nedeniyle bu ölçümlerin 
doğruluğu çok değişebilmek-
tedir. Uluslararası Aydınlatma 
Komisyonu (CIE) teknik komi-
telerinin fotometrik ölçümlerde 
referans alınan öneri nitelikli 
rapor ve yayınları mevcuttur. 
Örneğin, lüks cinsinden ölçüm 
yapan fotometrik cihazlardan 
beklenilen performansa göre 
yapılan bir sınıflandırma Tab-
lo.1’de verilmektedir [10];

Şekil 8. Standart Fotopik V(λ) Eğrisi
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Cihaz dışında ölçüm sonuçları-
na etki eden diğer parametre-
lerden biri de sıcaklıktır. Çoğun-
lukla bu cihazların kalibrasyon-
ları 20-25 °C civarındaki ortam 
sıcaklığında yapıldığından, 
farklı sıcaklıklarda kullanılması 
durumunda sıcaklığın ölçüm 
sonuçlarında yaratacağı fark 
dolayısıyla oluşacak belirsizlik 
de dikkate alınmalıdır. Bu etki 
nedeni ile cihazların doğrudan 
gün ışığına maruz kalması veya 
yüksek güçte halojen lamba 
gibi ısı kaynaklarını doğrudan 
gören ölçerlerin değerlerinin 
farklı çıkabileceğine dikkat et-
mek gereklidir. Selenyum foto-
selli ışıkölçerler, silikon foto di-
yotlara göre yüksek sıcaklıktan 
daha yüksek seviyede etkilenir.

Cihazların dışında sıcaklıkla 
ilgili başka bir konu da;  35°C 
üzerinde veya 10 °C altındaki 
sıcaklıklarda floresan lamba-
ların ışık çıktıları % 10-15 sevi-

yelerinde azalmaktadır. Ayrıca 
sodyum buharlı lambalar gibi 
floresan lambaların da kararlılı-
ğa ulaşması zaman almaktadır 
ve ölçümler öncesinde yarım 
saat gibi bir ısınma süresi ve-
rilmelidir. Eğer tesis yeni ve 
lambalar ilk defa çalıştırılıyor 
ise deşarj ve floresan lambalar 
için en az 100 saat, tungsten 
halojen lambalar için 10 saat 
yaşlandırma süresi uygulan-
malıdır. 

Kaçak ışık; laboratuvar ortamın-
da yapılan ölümlerde sensöre 
çevreden ulaşan kaçak gürültü 
ışıkları minimize etmek ama-
cıyla oda mat ve siyah oda ile 
boyanmaktadır. Amaç yapay 
aydınlatma ölçümü olduğu du-
rumlarda bu durum mümkün 
olduğunca engellenmeye ça-
lışılsa da, kaçak ışık bir belir-
sizliğe neden olmaktadır. Gün-
düz yapılan ölçümlerde yapay 
aydınlatma çalışmazken, daha 

sonra çalışırken alınan değerle-
rin farkı dikkate alınabilir.  

Bu cihazlar genellikle pille ça-
lışmaktadır ve bu tip cihazlar, 
pil gerilimleri azaldığında kalib-
rasyon dışı davranış gösterdik-
lerinden, gerektiğinde pillerin 
yenilenmesi, cihaz uzun süre 
kullanılmayacak ise pil hazne-
lerinin boşaltılması uygun ola-
caktır.[10]

Tablo 1’de çeşitli sınıftaki lüks-
metrelerin toplam belirsizlikleri 
görülmektedir. Piyasada bu-
lunan cihazlar B tipidir ve ge-
nelde %7-10 hata oranlarına 
sahiptirler. 

4. KALİBRASYON-ARA 
KONTROL
Konu ile ilgili bazı tanımlar aşa-
ğıda yer almaktadır:

4.1 Kalibrasyon: belirli koşul-
larda, ilk aşamada ölçüm stan-
dartları tarafından sağlanan 
büyüklük değerleri ve ölçüm 
belirsizlikleri ile bunlara karşılık 
gelen gösterge değerleri ve il-
gili ölçüm belirsizlikleri arasında 
bir ilişkinin oluşturulduğu, ikinci 
aşamada ise bu bilginin ölçüm 
sonucunun göstergeden elde 
edilmesinde kullanıldığı işlem-
ler dizisi. [13] 
4.2 Ölçüm sisteminin ayarı, 
ayarlama: ölçülecek bir bü-
yüklüğe ait değerlerin önceden 
tanımlanmış gösterge değerle-
rine karşılık gelmesi için ölçüm 
sisteminde yapılan işlemler di-
zisi. [13]

Karakteristik

Lüksmetre Sınıfına göre

istenilen en fazla % değer
L A B C

Kalibrasyon Belirsizliği 1,0 1,5 3,0 5,0 
V(λ) Uyumluluğu, f1’ 1,5 3,0 6,0 9,0 
Kızılötesi Duyarlılığı 0,2 1,0 2,0 4,0 
Morötesi Duyarlılığı 0,2 1,0 2,0 4,0 
Sıcaklık Bağımlılığı 0,2 2,0 10,0 20,0 
Doğrusallık 0,2 1,0 2,0 5,0 
Kosinüs Duyarlılığı, f2 - 1,5 3,0 6,0 
Cihaz Kararlılığı 0,2 0,5 1,0 2,0 
Gösterge Birimi Hatası 0,2 3,0 4,5 7,5 
TOPLAM PERFORMANS 3,0 5,0 10,0 20,0 

Tablo 1. Lüksmetrelerin Sınıflandırması
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4.3 Doğrulama: bir öğenin 
belirtilen şartları sağladığını 
gösteren açık kanıtların elde 
edilmesi. [13]
4.4 Metrolojik izlenebilirlik: 
bir ölçüm sonucunun, her biri 
ölçüm belirsizliğine katkıda bu-
lunan kalibrasyonlardan olu-
şan belgelendirilmiş kesintisiz 
bir zincir aracılığı ile belirli bir 
referansa ilişkilendirilebilme 
özelliği. [13]
4.5 İzlenebilirlik zinciri: Bir 
ölçüm sonucunu bir referans 
ile ilişkilendirmede kullanılan, 
ölçüm standartları ve kalibras-
yonların sıralaması. [13]
4.6 Ölçüm belirsizliği: Elde 
edilen bilgiye dayanılarak öl-
çülene atfedilen büyüklük de-
ğerlerinin dağılımını niteleyen, 
negatif olmayan, istatistiksel 
yöntemlerle bulunan sayısal 
parametre. [13]   
4.7 Akreditasyon: Akreditas-
yon, laboratuvarların ve diğer 
tipteki uygunluk dfeğerlendirme 
kuruluşlarının uluslarası kabul 
görmüş teknik kriterlere göre 
değerlendirilmesi, yeterliliğinin  
onaylanmasıdır. [14]. Akredi-
tasyon uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarınca gerçekleştirilen 
çalışmaların ve dolayısıyla bu 
çalışmalar sonucunda düzen-
ledikleri uygunluk teyit belge-
lerinin (deney ve muayene ra-
porları, kalibrasyon sertifikaları, 
yönetim sistemi belgeleri, ürün 
belgeleri, personel belgeleri 
vb) güvenilirliğini ve geçerli-
liğini desteklemek amacıyla 
oluşturulmuş bir kalite altyapı-

sıdır. Yetkinliğin değerlendiril-
mesi amaçlı bir üçüncü parti 
faaliyetidir. Tanımlanmış faali-
yetlerin gerçekleştirilmesi için 
bir kuruluşun bağımsızlığının, 
tarafsızlığının ve yeterliliğinin 
değerlendirilmesidir. Genel 
olarak akreditasyon zorunlu 
alanda olmayıp gönüllü alanda 
yer alır. Ancak bazı özel durum-
larda mevzuat veya standartlar, 
şartnameler tarafından zorunlu 
olduğu uygulamalar vardır.  
Onaylanmış kuruluşların akre-
ditasyon zorunluluğu bulun-
maktadır. Akreditasyon stan-
dartları Muayene Kuruluşları 
için; TS EN ISO/IEC 17020, 
Ürün Belgelendirme Kuruluş-
ları için; TS EN ISO/IEC 17065, 
Yönetim Sistemi Belgelendirme 
Kuruluşları için ise TS EN ISO/
IEC 17021’dir. onaylanmış ku-
ruluşların muayene faaliyetleri 
için standart TS EN ISO/IEC 
17020 olup, ülkemizde 2019 
yılı sonuna kadar TS EN ISO/
IEC 17065’e geçiş sağlanması 
gerekmektedir. [15] 

Ayrıca Asansör Periyodik Kont-
rol yönetmeliğine göre [1] peri-
yodik kontrolleri yapacak olan 
A tipi muayene kuruluşlarının 
da TS EN ISO/IEC 17020 stan-
dardına göre akredite olması 
gerekmektedir. 

4.8 Muayene cihazlarının ka-
librasyonu: 
Hizmet yeri yeterlilik belgesine 
esas TS 12255 standardında, 
[5] yetkili serviste bulunması 
gereken ekipmanın yanı sıra 

kalibrasyonu istenen ölçüm 
cihazları da belirtilmiştir:

 � Dinamometre,

 � Kumpas,

 � Lüksmetre,

 � Multimetre,

 � Newtonmetre,

 � Pens ampermetre, 

 � Takometre ,

 � Yalıtım test cihazı.

Bu cihazlar için “periyodik ola-
rak kalibre edilecek cihaz ve 
ekipman” ifadesi bulunmaktadır. 

ISO 9001-2015 Standardında 
[16] aşağıdaki ifade bulunmak-
tadır:

7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği
Ölçüm izlenebilirliği istendi-
ğinde ya da kuruluş tarafından 
ölçüm sonuçlarının geçerliliği 
açısından uygunluk sağlama-
nın önemli bir parçası olarak 
görüldüğünde, ölçüm teçhizatı:

a) Uluslararası ve ulusal ölçüm 
standardlarına izlenebilir ölçüm 
standardlarına karşı, belirlen-
miş aralıklarda veya kullanım-
dan önce kalibre edilmeli veya 
doğrulanmalı ya da her ikisi bir-
den yapılmalı,

b) Durumlarını tayin etmek için 
tanımlanmalı,

c) Kalibrasyon durumu ve son-
raki ölçüm sonuçlarını geçersiz 
kılacak şekilde ayarlamadan, 
hasardan ve bozulmadan ko-
runmalıdır.
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EN ISO/IEC 17020 Standardın-
da [17] ise ölçüm donanımının 
kalibrasyonu ile ilgili aşağıdaki 
maddeler bulunmaktadır;

6.2.6 Uygun olduğunda, mua-
yene sonuçları üzerinde önemli 
bir etkisi olan ölçüm donanı-
mının kullanıma alınmadan 
önce kalibrasyonları yapılmalı 
ve sonrasında, oluşturulan bir 
programa göre bu kalibrasyon-
lar sürdürülmelidir.

6.2.7 Donanımın genel kalibras-
yon programı; uygulanabilir ol-
duğu ölçüde, muayene kuruluşu 
tarafından yapılan ölçümlerin, 
mevcut ulusal veya uluslararası 
ölçme standartlarına izlenebilir 
olmasını sağlayacak bir şekil-
de tasarlanmalı ve işletilmelidir. 
Ulusal veya uluslararası ölçüm 
standartlarına göre izlenebilirli-
ğin sağlanması mümkün olma-
dığında muayene kuruluşu, mu-
ayene sonuçlarının korelasyonu 
veya doğruluğuna ait kanıtları 
muhafaza etmelidir.  [17] 

Düzenli aralıklarla yapılan ka-
librasyonun genel hedefi, aşa-
ğıdakilerdir: 

• Ölçüm cihazının kullanıldı-
ğı anda referans değer ile 
ölçüm cihazı tarafından öl-
çülen değer arasındaki sap-
ma değeri ve bu sapmadaki 
belirsizlik tahminlerini iyileş-
tirmek; 

• Ölçüm cihazı ile ulaşılabile-
cek belirsizlik değerinden 
emin olmak; ve 

• Ölçüm cihazında, geçen 
süre içerisinde sunulan so-
nuçlara dair şüphe oluştu-
rabilecek herhangi bir de-
ğişiklik olup olmadığını teyit 
etmektir. [18]

Yapılan ölçümlerin izlenebilir ol-
masının sağlanması, izlenebilir 
kalibrasyonlarının yapılmasını 
gerektirmektedir. Buradan kalib-
rasyon hizmetinin akredite kuru-
luşlardan alınması yönünde bir 
zorunluluk belirtilmemektedir. 
Ancak Türk Akreditasyon Kuru-
mu (TÜRKAK) politikası gereği 
izlenebilirliğin sağlanması için 
akredite kuruluşlarının akredi-
tasyon hizmetini dışarıdan al-
maları durumunda tanınır, yani 
TS EN ISO/IEC 17025 standar-
dına göre akredite kalibrasyon 
laboratuvarlarından hizmet alma 
şartını getirmektedir. Bu durum 
ve tanınır kalibrasyon sağlayı-
cısı tanımı Türkak - Ölçümle-
rin İzlenebilirliği Rehberi’nde 
açıklanmaktadır. [19]. Ancak 
buradan tüm ölçüm cihazla-
rının kalibrasyon kuruluşunda 
kalibrasyon yapılması gerekti-
ği anlamı da çıkarılmamalıdır. 
Muayene kuruluşu, muayene 
sonuçları üzerinde önemli etkisi 
olan cihazları belirlemeli ve ka-
librasyon planına dahil etmelidir 
ve sonrasında dışarıdan alınan 
kalibrasyon hizmeti akredite ku-
ruluşlardan sağlanmalıdır. 

Hangi cihazların kalibrasyon 
listesinde yer alması gerektiği 
TS 12255 [5] dışında kuruluşa 
bırakılmıştır. Ancak muaye-

ne sonucunu önemli ölçüde 
etkilediği düşünüldüğünden 
periyodik kontrol ve son mu-
ayenelerde kullanılan ölçüm 
cihazlarının çoğu periyodik 
olarak kalibrasyona tabi tutul-
maktadır. Ancak Avrupa ülke-
lerinde yapılan uygulamalarda, 
özellikle periyodik kontrollerde 
bazı cihazların akredite kuruluş-
lara kalibre ettirilmediği, kuruluş 
içerisinde bir takım kontroller 
yapıldığı bilinmektedir. Özellikle 
lüks metre cihazları bu şekilde 
ele alınmaktadır.

4.8 Kalibrasyon Periyotları: 
Çoğunlukla belirli cihazlar için 
kalibrasyon periyodu verilme-
si doğru bulunmaz. Cihazın 
kullanım amacı ve durumuna 
göre kullanıcının bir kalibrasyon 
periyodu belirleyerek sistemin-
de uygulaması ve bu aralığın 
ölçüm sonuçlarını güvence al-
tına almak için yeterli olduğunu 
kontrol etmesi beklenir. Çoğu 
durumda, özellikle elektronik 
cihazlarda bir yıl üzeri süreler 
tercih edilmez. Bununla birlikte 
Uluslararası ILAC G24 dokü-
manında [18] belirtildiği gibi 
mevcut durum için farklı süreler 
belirlenebilir. 

4.9 Kalibrasyon Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi, Kabul Kri-
teri:  
Kalibrasyon sonuçları genel 
anlamda iki türlü değerlendi-
rilir.  Birinci yöntemde cihazın 
sapma değerlerine göre ciha-
zın ölçüm sonuçlarına düzeltme 
uygulanır.

82 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mayıs • Haziran 2020



Düzeltilmiş sonuçlarda kalib-
rasyondaki belirsizlik de dikka-
te alınmalıdır. Diğer yöntemde 
ise cihazın ölçüm sonuçlarına 
göre hatalar, maksimum izin ve-
rilen hata sınırları içerisinde ka-
lıyorsa sonuçların uygun oldu-
ğu değerlendirilir. Yani cihazın 
belirlenmiş olan şartlara göre 
doğrulanması gerçekleştirilir. 

İkinci yöntemde de EN ISO/
IEC 17025’e göre ölçüm be-
lirsizliklerinin dikkate alınması 
gerekir. Deney ve kalibrasyon 
laboratuvarlarının yeterliliklerini 
kapsayan EN ISO/IEC 17025 
standardının yeni versiyonunda 
karar kuralı ile bu konu ayrıca 
ele alınmıştır.[20] Uygunluk be-
yanı için ölçüm belirsizliğinin 
dikkate alınması konusu Ulus-
lararası ILAC G8 dokümanında 
ele alınmaktadır.[21] Ancak TS 
EN ISO/IEC 17020’nin ve di-
ğer standartların uygulanma-
sında bu durumun tam olarak 
dikkate alındığı söylenemez. 
Genelde yapılan uygulama; 
ikinci yöntem, yani cihazlar 
için toleranslar (maksimum 
izin verilen hata) belirlenerek 
kalibrasyon sonuçlarının buna 
göre değerlendirilmesi, cihazın 
doğrulanarak sonuçların uygun 
olması halinde tekrar hizmete 
alınması şeklindedir. Ancak ka-
librasyondaki ölçüm belirsizliği 
çoğunlukla dikkate alınmamak-
tadır. Bu durumda hataların sı-
nıra yakın olması durumunda, 
belirli bir risk varsayımı ile kabul 
yapıldığı söylenebilir.   

Kalibrasyon sonucu değer-
lendirilirken ölçüm belirsizliği 
dikkate alındığında sadece 1. 
durumda kesin uygunluk (be-
lirtilen spesifikasyonları sağla-
ması), sadece 5. durumda da 
kesin uygunsuzluk söz konu-
sudur. 
Kabul kriterlerinin (hata sınır-
ları, toleranslar) belirlenmesi 
ise zaman zaman zor karar 
verilen bir durumdur. Cihazın 
izin verilen hatası belirlenirken 
esas amaç prosesin gerektirdi-
ği doğruluk sınırları içerisinde 
ölçüm yapmayı güvence altına 
almaktır. Bu durumda proseste 
yani muayene sırasında, ciha-

zın hangi amaçla kullanıldığı ve 
buna göre yapılan ölçümün ne 
kadarlık bir hata içermesinin to-
lere edilebileceği tartışılmalıdır.
Hata sınırları belirlenirken dik-
kate alınabilecek kriterler; 
Cihaz ile ilgili ürün standardın-
da verilen doğruluk değerleri, 
Üreticinin verdiği doğruluk, tek-
rarlanabilirlik gibi performansa 
ilişkin veriler,
Cihazın kullanım amacına göre 
kullanıcının beklediği doğruluk, 
(cihazın kullanımı sırasındaki 
ölçüm belirsizliği analizi)
Metodun gerektirdiği doğru-
luk değerleri veya metrolojik 
şartlar.

Şekil 10. Toleranslar ve belirsizlik aralığına göre uygunluğun 
değerlendirilmesi [22] 

Şekil 9. Ölçüm Hatası ve Ölçüm Belirsizliği
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Kullanıcının cihaz tolerans de-
ğerlerini belirlemesi sırasında 
sıklıkla makul olmayan değer-
lerle karşılaşılabilmektedir. Ör-
neğin cihaz üreticisinin öngör-
düğü değerlerden daha küçük 
hata sınırları belirlenmesi, o ci-
hazdan gerekenden fazla per-
formans beklendiği anlamına 
gelmektedir. Bu durum gerekli 
ise farklı bir cihaz ihtiyacı oldu-
ğu anlamına gelebilir. Örnek 
olarak dijital kumpaslar için 100 
mm’ye kadar dış çap ölçüm-
lerinde DIN 862 standardında 
±0,02 mm tolerans verilmiştir. 
Genellikle üretici spekleri de 
buna benzerdir. Böyle bir ci-
haza kalibrasyon kriteri olarak 
±0,01 mm konulması gerçek-
çi olmayacak ve kalibrasyon 
sonuçları genellikle uygunsuz 
çıkacaktır. Gerçekten böyle 
bir doğruluğa ihtiyaç varsa 
kumpasın bunu karşılamadı-
ğı, mikrometre gibi bir cihazın 
kullanılması gerektiği söylene-
bilir. Kumpas için ise en az bu 
değer, hatta kalibrasyondaki 
ölçüm belirsizliği nedeni ile 
emniyetli olmak açısından da 
±0,03 mm civarında bir şart ko-
nulabilir. Buradan hareketle de 
bu cihaz ile yapılan ölçümlerde 
±0,03 mm’lik bir hata potansi-
yeli yalnızca cihaz doğruluğu 
olarak dikkate alınmalı ve or-
tam şartları, personel gibi etkiler 
ile toplam ölçüm belirsizliğinin 
daha büyük bir değer olacağını 
ve bu değerin yapılan ölçüm-
lere etkisini değerlendirmek 
gerektiği unutulmamalıdır.

4.10 Ara Kontroller: Periyodik 
olarak gerçekleştirilen kalibras-
yonlarda, istenen spesifikas-
yonları sağlaması durumunda 
cihazın tekrar hizmete alınması 
ile muayenelere devam edilir. 
Ancak kalibrasyon sonucunda 
uygun bulunmaması durumun-
da cihazın yenilenmesi veya 
tamir edilmesi yeterli olmaz. 
Cihazda tespit edilen hataya 
göre yapılan kontrollerin de-
ğerlendirilmesi ve durumun 
olası sonuçlarının irdelenme-
si gereklidir. Bazı durumlarda 
muayenelerin tekrarlanması 
gerekebilir. Eldeki son veri bir 
önceki kalibrasyon sertifikası 
olduğundan araştırmanın bu 
tarihe kadar geri gitmesi gere-
kebilir. Böylesi bir riskin azaltıl-
ması açısından kalibrasyon pe-
riyotları arasında ara kontroller 
yapılmaktadır.  Ara kontroller, 
akreditasyon kurumu tarafından 
akredite kuruluşlar için zorunlu 
tutulmakta, diğer kuruluşlar için 
de ölçüm güvenilirliğini sağla-
mak açısından iyi bir araçtır. 
Ara kontrollerin kalibrasyondan 
farkı; kalibrasyon metotlarının 
gerektirdiği çok sayıda ölçüm 
yerine daha az, bir veya birkaç 
noktada ölçüm yapılır. Belirsiz-
lik hesaplamaları içeren bir ser-
tifika yayınlanması gerekmez, 
ölçüm değerlerini ve doğrula-
ma sonucunu içeren bir kayıt 
yeterlidir. Referans cihazlar, 
kalibrasyonda olduğu gibi daha 
üst seviye cihaz olabildiği gibi 
kontrolü yapılan cihazla özdeş 
de olabilir. Ara kontrolün amacı, 

kalibrasyon periyodu arasın-
da cihazın ölçüm değerlerinde 
bir değişiklik oluştuysa bunun 
fark edilerek gerekirse tekrar 
kalibrasyona gönderilmesi veya 
önlem alınmasıdır. Burada dik-
kat edilmesi gereken, referans 
olarak kullanılan cihaz veya 
ekipmanlar, izlenebilir olmalı ve 
kalibrasyonda olduğu gibi daha 
üst seviye cihazlar olmasa bile, 
başka işlerde kullanılmamalıdır. 
Ayrıca ara kontrollerde ölçüm 
belirsizlikleri de dikkate alına-
rak amaca uygun makul kabul 
kriterleri oluşturulmalı ve buna 
göre sonuçlar değerlendirilme-
lidir. 
EN ISO/IEC 81-50 uyumlaştı-
rılmış standartta [2] muayene 
sırasında yapılan ölçümlerin 
doğruluğu ile ilgili şu bilgiye 
yer verilmektedir:
5.1.2.6 Ölçüm cihazlarının ke-
sinliği, özel bir değer belirtil-
medikçe aşağıdaki toleranslar 
dahilinde ölçümlerin yapılma-
sına izin vermelidir:
a) ± % 1 kütleler, kuvvetler, 
mesafeler, hızlar,
b) ± % 2 hızlanma ve yavaşla-
ma ivmeleri,
c) ± % 5 voltajlar, akımlar,
d) ± % 5 °C sıcaklıklar,
e) Kaydedici cihazlar, 0,01 sa-
niye süresinde değişen sinyal-
leri algılayabilmelidir,
f) ± % 2,5 debi,
g) ± % 1 basınç P ≤ 200 kPa,
h) ± % 5 basınç P > 200 kPa
Bu maddede bazı eksikler göze 
çarpmakla birlikte, Standartta 
bulunan bu bilgi oldukça önem-
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lidir. Çünkü birçok durumda yu-
karıda söz edilen toleransların 
belirlenmesi için kullanıcıya yön 
verecek bilgiler kolayca bulu-
namamaktadır. Standart mad-
desi ile ilgili değerlendirme:

 �Toleranslar bağıl olarak veril-
miştir. Belirtilmemekle bera-
ber, ölçülen değerin yüzdesi 
olarak verildiği kabul edile-
bilir. Bazı cihazlar, örneğin 
manometreler, ürün stan-
dardına göre toplam skala 
değerinin yüzdesi üzerinden 
değerlendirilir. O nedenle bu 
burada bir dönüşüm yapmak 
gerekebilir. 
 �Kuvvet ölçümleri için %1 
öngörülmüştür. Ancak kapı 
kuvvetini ölçme konusunda 
bir çok ülkede kullanılan yaylı 
tip kuvvet ölçerler ile bu de-
ğerlere ulaşılması mümkün 
görülmemektedir. 
 �Sıcaklık ölçümleri için % de-
ğer verilmesi yerine mutlak 
veya mutlak + bağıl tolerans-
lar verilmesi daha uygun 
olurdu. (1 °C+ %1,5 gibi) 
Mevcut durumda, örneğin 
0 °C’de yapılan bir ölçüm-
de mümkün olamayan sıfır 
tolerans talep edildiği anla-
şılmaktadır. 
 �Genel olarak ölçüm cihaz-
larının kesinliği (precision) 
ifadesi kullanılmıştır. Önceki 
standardın ülkemizdeki çevi-
risinde, doğruluk olarak veri-
len bu sözcük, daha uygun 
olan kesinlik ile değiştirilmiş-
tir. Burada doğruluk yerine 

kesinlik sözcüğü kullanılmış 
olmasının, kullanıcının cihaz-
ların kalibrasyon sonucunda-
ki sapmayı dikkate alınarak 
da kullanabileceği olasılığına 
da dikkat çekmek olduğu dü-
şünülebilir. 
 �Öte yandan “aşağıdaki tole-
ranslar dahilinde ölçümlerin 
yapılmasına izin vermelidir” 
ifadesi ölçüm doğruluğu için 
bir şart getirildiğini göster-
mektedir. Bu cihaz doğru-
luğu anlamına değil, cihaz 
hatasını da içeren ölçümdeki 
toplam belirsizlik anlamına 
gelmektedir. Bu durumda 
kullanıcının yukarıda cihaz 
toleranslarını belirleme ko-
nusunda söz edildiği gibi 
belirsizlik analizi yaparak 
cihazlar için gerekli şartla-
rı belirlemesi gerekmekte-
dir. Oysa son kullanıcıya 
hazır bilgi olarak gereken 
cihaz kategorileri verilmesi 
durumunda kullanıcının işi 
kolaylaştıracaktır. (örneğin 
EN 837 Class 1 manometre 
gibi) Pratikte uygulanan ise 
zaten bu toleransların cihaz 
için verildiğini varsayıp kalib-
rasyon kriterlerini buna göre 
belirlemek şeklindedir. Oysa 
standart mevcut durumda 
bunu ifade etmemektedir. 
 �Listede tüm ölçüm paramet-
relerinin kapsanmadığı gö-
rülmektedir. Örneğin aydınlık 
şiddeti ölçümü için bir kriter 
verilmemiştir. Daha önce söz 
edildiği gibi lüks metre öl-
çümlerinde bağıl hata payla-

rının yüksek olması uygunluk 
değerlendirmesini zorlaştır-
maktadır ve bu yüzden şart 
belirtilmediği düşünülebilir. 
Ancak bu durumun netleş-
mesi yararlı olacaktır.

5. SONUÇ
Bu çalışmada muayenelerde 
kullanılan cihazlar belirtilerek, 
bazıları hakkında ölçüm ha-
talarını minimize etmek için 
bazı pratik kurallar aktarılmış-
tır. Ayrıca kalibrasyon, ölçüm 
belirsiliği, ara kontrol gibi kav-
ramlar irdelenerek cihaz ölçüm 
sonuçlarının belirsizlik analizi 
üzerinde durulması gereği ha-
tırlatılmıştır. 
Kalibrasyon sonuçlarının de-
ğerlendirilmesi için kriterler 
oluşturulmasında bazı net ol-
mayan durumlar söz konusu-
dur. Akredite kuruluşlar tara-
fından kalibrasyon yapılması 
gereken cihazların neler olduğu 
konusunda da farklı uygulama-
lar söz konusudur. Muayene 
kuruluşlarına ve asansör monte 
eden firmalara, yetkili servislere 
ölçüm cihazlarının ve bunların 
sürekli kalibrasyonlarının yap-
tırılmasının maliyetleri azımsa-
namayacak boyutlardadır. Bu 
bakımdan farklı uygulamala-
rın önlenmesi, katma değer 
sağlamayan işlemlerin elimine 
edilmesi önem arz etmektedir. 
Mevzuatların ve harmonize 
standartların güncellenmesi 
sırasında ilgili çalışma grupları 
görüşleri doğrultusunda bu ko-
nuların netleştirilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmalıdır. 
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Sektörde 48. yılında  

“AYATA ASANSÖR”
Kayseri’den Türkiye’nin dört bir yanına kırk yıldır 
değişmeyen kalite anlayışı ile asansör kompanentleri 
imal eden Ayata Asansör’ü Kayseri’deki fabrikalarında 
ziyaret ettik. Kurucuları Mustafa Livkebabcı ve Mustafa 
Ayata usta çırak ilişkisi ile başlayıp, yıllar süren bir iş 
birliğine dönüşen dostluklarını ve Ayata Asansör’ün son 
dönem faaliyetlerini Haber Asansörü okuyucuları için 
paylaştı. 

1972 yılında Birlik Makine ismi ile Kayseri’de başlayan 
hikayeleri bugün büyüyen bir Kayseri markası olarak 
devam ediyor.  
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Ayata Asansör’ün kuruluş 
hikayesinden bahseder 
misiniz?

MUSTAFA AYATA: Ayata asan-
sörün kuruluş hikayesi, 1972 
yılında başlıyor. Ustam Musta-
fa Livkebabcı’nın, 1971 yılında 
Ankara Tekniker Yüksek oku-
lundan mezun olduktan son-
ra Kayseri’ye gelerek burada 
Kayseri Yeni Sanayi Bölgesi 
olarak geçen yerde, ilk önce 
inşaat harç asansörleri imalatı 
yapmaya başlıyor.  O tarihteki 
firma ismimiz; Birlik Makine’dir. 
Aradan geçen zaman zarfında 
Birlik ismi başka firmalar tara-
fından da sıkça kullanılmaya 
başlandığından dolayı, 1996 
yılında firma ismimizi Ayata 
Asansör olarak değiştirme ka-
rarı aldık. Aynı ekip ve aynı ça-
lışma standardını daha da yük-
selterek faaliyetlerimizi devam 

ettirdik. Bugün hala ilk günlerin 
heyecanı ile işimizi yapmaya bu 
devam ediyoruz. 

Mustafa Livkebabcı ve 
Mustafa Ayata isimlerinin 
yolları nasıl kesişti?

MUSTAFA AYATA: Ustam 
Mustafa Livkebabcı ile tanış-
mamız bir arkadaşım vesilesi 
ile oldu. O zamanlar benim kal-
falık dönemlerimdi. Arkadaşım 
bana sanayide bir mühendis 
var, asansör işi yapıyormuş ve 
kendisine kalfa arıyormuş dedi. 
Hemen gittim, arkadaşımın de-
diği yerde Ustam Mustafa Li-
vkebabcı ile tanıştım. Kendisi 
beni yanına aldı ve o günden 
bu güne beraber çalışıyoruz. 
Ustam Mustafa Livkebabcı ile 
tanışma öykümüz bu şekilde 
başladı. Hem aramızdaki yaş 
farkından hem de meslekte-
ki ustalığından dolayı kendi-

si bana her zaman bilgisi ve 
tecrübeleri ile bir öğretmen 
olmuştur. 

“BIZ ÜRÜNLERIMIZLE 
BIRLIKTE HIZMET 

KALITESI DE 
TASARLIYORUZ”

Son dönem faaliyetleriniz 
nelerdir?

MUSTAFA AYATA: Biz kırk 
küsur yıldır yola çıkış vizyo-
numuzdan hiç vazgeçmedik. 
Amacımız olabildiğince mü-
kemmel hizmetleri ve çözüm-
leri müşterimize sunabilmek. 
Sahip olduğumuz tecrübe ve 
bilgi birikimi ile müşterilerimize 
en kısa zamanda, en düşük ma-
liyetle ve her şeyden önemlisi 
kaliteden taviz vermeden nasıl 
hizmet edebiliriz, bunu tasar-
lamaya çalışıyoruz. Biz ürün-
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lerimizle birlikte hizmet kalitesi 
de tasarlıyoruz, diyebiliriz. Bu 
amaçla son dönemde her türlü 
makina, tahrik kasnakları, sap-
tırma kasnakları ve palanga 
kasnakları imalatımız hız kes-
meden devam ediyor. Kabin 
imalatımız da yine aynı şekil-
de devam ediyor. Fabrikadaki 
imalatlarımız dışında asansör 
montaj ve bakım işlerimiz de 
Kayseri ve çevresinden işlerle 
devam ediyor. 

MAKINALARIN 
DILINDEN EN IYI  

O ANLIYOR
Mustafa Livkebapçı’nın bir 
özelliği de sadece asansör 
makinaları değil, her türlü ma-
kine arızaları konusunda da bir 
uzman olması. Bazen günlerce, 
aylarca, kullanılmaz diye atılan 
bir makinanın başına geçiyor 
ve onu tamir ederek hayat ka-
zandırıyor.

MUSTAFA LİVKEBABCI: Bi-
zim zamanımızda, asansör mo-
toru olsun ya da başka makina-
ların arızaları olsun anlayan zor 
çıkardı. Kayseri’de bu konuda 
bir usta bulmak o kadar zordu 
ki; bu yüzden bölgede çıkan 
arızalarda çoğu makinayı, uz-
manlık alanım olduğu için ben 
tamir ederdim. Bana zorlu bir 
bulmacayı çözmek gibi geliyor, 
bize gelen bir makinanın arı-
zasını çözebilmek için bazen 
günlerce onun çözüm yollarını 
düşünerek uyuyorum. İşe ya-
ramaz diye bir köşeye atılan 
o kadar çok değerli makinayı 
hayata döndürdüm ki sayısını 
ben de hatırlamıyorum. Çok 
severek yaptığım bir iş bu.

MAKINALARI ÇÖZMEK 
IŞIMIZIN HIZMET KISMI

MUSTAFA AYATA: Bizim bir 
farklı özelliğimiz de Ustam Mus-

Mustafa Livkebabcı, 
atölyesinde çok sayıda 
makinayı hayata döndürüyor.
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tafa Livkebabcı’nın bu konu-
da uzmanlığı gereği her türlü 
makinanın tamiri konusunda 
da yardımcı oluyoruz. Mus-
tafa Usta, inanılmaz bir bilgi 
birikimi ve tecrübesine sahip, 
bu işi çok severek yapıyor. 
Bazen günlerce bir makinanın 
başından kalkmadan sorununu 
çözmeye uğraşıyoruz. O’nun 
çözemeyeceği sorun, şimdiye 
kadar görmedim. Bu biraz da 
bizim işimizin hobi ile birlikte, 
meslektaşlarımıza hizmet kısmı 
diyebiliriz. 

“KASNAKLARIMIZI 
MUADILLERINDEN 3 

KAT DAHA  
UZUN ÖMÜRLÜ”

Kasnak deyince ilk 
akla gelen firmalardan 
birisiniz? Mevcut kasnak 
özelliklerinizden bahseder 
misiniz?

MUSTAFA AYATA: İşyerimizde 
çeşitli makineler imal ediyor-
duk. 1985 yılından sonra Asan-
sör makine ve yedek parça ima-
latımız hızlandı. Bu dönemde 

Kayseri’de döküm sanayicileri 
soba imalatına önem veriyordu, 
biz ise kendi makine ve yedek 
parça imalatımızla alakalı is-
tediğimiz kalitede döküm bul-
makta zorlanıyorduk. Döküm 
sorunlarımız giderek arttı, ma-
kine ve yedek parça imalatını 
bırakmak zorunda kaldık. Yine 
aynı dönemde Kayseri’de 
Asansör Makine motorları için 
kasnak imalatında bir açık ol-
duğunu fark ettik ve bu sektör-
de devam etme kararı aldık. O 
günün şartlarına göre kaliteli 
malzemeden kasnak imalatı 
yapmamız ve kasnaklarımızın 
muadillerinden 3 kat daha uzun 

ömürlü olması, müşterilerimiz 
yapılan bu kaliteli işi bire bir 
deneyimleyip onay vermesi 
ile kasnak imalatına başlamış 
olduk. Ustam Mustafa Livke-
babcı’nın soyadından dolayı 
Kebabcı Kasnakları diye tanınır 
olduk. Kısa dönemde Kayseri 
ve çevre illerde kasnak talepleri 
artarak devam etti. 

Pandemi döneminde ne gibi 
önlemler aldınız? Bu dönemi 
sektör olarak sağlıklı bir 
şekilde atlatmak için ne gibi 
önerileriniz olur?

MUSTAFA AYATA: Pandemi 
döneminde firma olarak gerekli 
bütün önlemleri aldık. Müşte-
rilerimiz için ayrı bekleme sa-
lonlarında, sosyal mesafeye 
uygun bir şekilde hizmet ver-
dik. Personellerimiz için firma 
içerisinde sosyal mesafeye 
uygun şekilde çalışma alanla-
rı oluşurduk ve esnek çalışma 
saatleri ile hem biz hem perso-
nelimiz hem de müşterilerimiz 
için sağlık tedbirlerini almaya 
çalıştık. Kesintisiz hizmet et-
meye devam ediyoruz.

Mustafa Ayata
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Bölge için önemli ve güçlü bir 
yapılanma kuran dernek, ka-
labalık bir üye sayısına sahip. 
Eğitimler, kurumsal toplantılar 
ve tüketicilerin haklarını ko-
rumaya yönelik faaliyetleri ile  
aktif çalışan bir dernek olan 
GAYSAD‘ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Akgöz’den 
bölge hakkında önemli de-
ğerlendirmeler aldık.
GAYSAD ne zaman ve ne 
şartlar ile kuruldu?

MEHMET AKGÖZ: Gazi-
antep Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği, 
2004 yılında kurularak faaliyete 
geçti. O dönem bölgede az sa-
yıda faaliyet gösteren asansör 
firması vardı. O günün koşulla-

rında 7 firma bir araya geldi ve 
derneğimizi kurarak faaliyetle-
rimize başladık.

Şu anda ne kadar üye ile 
faaliyet gösteriyorsunuz?

MEHMET AKGÖZ: 2004 yı-
lında 7 üye ile faaliyete ge-
çen derneğimiz, 2020 yılı 
itibari ile 70 üyeye sahip. 
Bu, hem bölgenin asansör 

sektörü açısından zaman 
içinde gelişimini hem de bi-

zim yapılanma gücümüzü or-
taya koyuyor. Üyelerimiz, hem 
imalat hem de bakım ve montaj 
firmaları olarak çeşitleniyor. An-
cak diyebiliriz ki; 70 üyemizin 

GAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgöz: 
“Gaziantep Asansör Sektörü İçin Önemli  

Bir İş Hacmine Sahip”

GAYSAD olarak 
önceliğimizin; mevzuat 

ve yönetmeliklerin doğru 
yorumlanması, anlaşılması 
ve uygulanması olduğunu 

düşünüyoruz. Her şeyden önce 
işin tüm paydaşları ile ortak 

hareket edecek bir orga-
nizma olmalıyız.

Türkiye ASFED’e bağlı 
asansör ve yürüyen merdiven 
derneklerinin yöneticileri 
ile yaptığımız görüşmeler 
ile hazırladığımız “Bölgenin 
Sesi” köşemiz bu sayımızda; 
Gaziantep’de faaliyet gösteren 
“Gaziantep Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği (GAYSAD)”ni 
ağırlıyor. 
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%95’i bakım ve montaj üzerine, 
%5’i ise imalat ve üretim üzerine 
faaliyet gösteriyor. Derneğimiz 
bölgemizde işini standartlara 
uygun yapan hemen herkese 
açık ve bizler de böyle çalışan 
doğru firmalara ulaşmaya gay-
ret gösteriyoruz. 

AKGÖZ: “Kaliteli ürün, 
kaliteli işçilik ve kaliteli 

bir iş ahlakı bizim 
temel prensiplerimiz”

Derneğin amaçları ve 
vizyonu nelerdir?

MEHMET AKGÖZ: Biz 16 
yıl önce kurulurken öncelikle 
amacımız; sektörün gelişmesi 
ile birlikte, asansörlerin birinci 
derecede sahibi olan toplu-
mun çıkarlarının savunucusu 
olmaktı. Biz kurulduğumuz bu 
amaç doğrultusunda çalışma-
ya devam ediyoruz. Bununla 
birlikte şehrimizde her geçen 

gün artan dikey yapılaşma ile 
birlikte ihtiyaç açısından zo-
runlu hale gelen asansörlerde 
kalitenin arttırılması bizlerin ön-
celikli hedefidir. Kaliteli ürün, 
kaliteli işçilik ve kaliteli bir iş 
ahlakı bizim temel prensipleri-
miz. Bundan dolayı GAYSAD 
olarak önceliğimizin; mevzuat 
ve yönetmeliklerin doğru yo-
rumlanması, anlaşılması ve 
uygulanması olduğunu düşü-
nüyoruz. Her şeyden önce işin 
tüm paydaşları ile ortak hareket 
edecek bir organizma olmalı-
yız. Bu amaçla şehrimizde pek 
çok eğitim ve ortak akıl faaliyet-

“Sektörün bana göre en büyük 
sorunu haksız rekabettir. Yet-
kinliği olmayan kişilerin çok ko-
lay bir şekilde firma açabilmesi, 
6 Nisan 2019 Asansör Bakım ve 
İşletme Yönetmenliğinde açıkça 
belirtilmesine rağmen mühen-
dis zorunluluğunun takibinin 
yapılması, ustalık belgesi veya 
mesleki yeterlilik belgesi olma-
dan firmaların işlerine devam 
etmesi gibi bölgemizde pek 
çok sorun vardır.”
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leri yürütüyoruz. Bu işi yapan 
tüm ayakların, bakanlıktan bele-
diyelere, muayene kuruluşların-
dan üretici ve bakım montaj fir-
malarına kadar beraber hareket 
etme zorunluluğumuz vardır. 
Bunu da ancak yönetmelikler-
deki aksaklıkları konuşarak ya 
da uygulamalarda karşılaşılan 
sıkıntıları tartışarak çözebiliriz. 
Biz şehrimiz bazında üyelerimiz 
ile  bu iletişim gücünü kurmaya 
çalışıyoruz. 

“Yetkinliği olmayan 
kişiler firma açmamalı”

Bölgenizde sektörün 
sorunları olarak daha çok 
neleri sayabilirsiniz?

MEHMET AKGÖZ: Sektörün 
bana göre en büyük sorunu 
haksız rekabettir. Yetkinliği 
olmayan kişilerin çok kolay 
bir şekilde firma açabilmesi, 
6 Nisan 2019 Asansör Bakım 
ve İşletme Yönetmenliğinde 
açıkça belirtilmesine rağmen 
mühendis zorunluluğunun taki-
binin yapılması, ustalık belgesi 
veya mesleki yeterlilik belgesi 
olmadan firmaların işlerine de-
vam etmesi gibi bölgemizde 

pek çok sorun vardır. Bu say-
dığım tüm etmenler işini doğru 
yapan, başta da dediğim gibi 
kalitenin peşinden koşan pek 
çok firmanın haksız rekabet 
altında kalmasına sebebiyet 
vermektedir. Gaziantep’de bu 
anlamda çok sıkı denetimlerin 
yapılması gerektiğini düşünü-
yoruz. Yetkinliği olmayan kişiler 
firma açmamalı.

Gaziantep Asansör 
Sektörü İçin Önemli Bir 

İş Hacmine Sahip

Sektörün bölge olarak 
potansiyelini nasıl 
değerlendirirsiniz?

MEHMET AKGÖZ: Şehrimiz ve 
bölgemiz açısından baktığımız-
da bir taraftan toplu konut pro-
jeleri, diğer taraftan imara açı-
lan yeni bölgeler olarak inşaat 
sektörüne yatırımın çok yoğun 
olduğu bir yerdeyiz. Dolayısıyla 
asansör ve yürüyen merdiven 
sektörü açısından çok önemli 
bir potansiyele sahibiz. Burada 
tam olarak da dikkat etmemiz 

“Yine tüm bunlarla bir-
likte; üyelerimizin hak-
larını savunurken aynı 
şekilde tüketicilerinde 
haklarını savunmaya de-
vam edeceğiz. Uygunsuz 
iş yapan firmaları ara-
mızda barındırmamaya, 
rekabetin şartlara uygun 
bir şekilde yapılmasına 
ön ayak olacağız. Bu her 
şeyden önce halk sağlığı 
ve tüketici hakları olarak 
derneğimizin bir görevi 
olarak düşünüyoruz.”
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gereken şey ise kaliteli ve ka-
litesizi işi birbirinden ayırma 
ihtiyacı.  Ne yazık ki şehrimi-
zin önemli sorunlarından biri 
bu kalitesiz ürünler ve işçilik ile 
mücadele etme zorunluluğu-
dur. Aksi halde, pazar payımızı 
yabancı şirketlerle kendi elimiz-
le teslim etmemiz kaçınılmaz. 

“Yabancı firmalara 
sektörü teslim etmemiz 

kaçınılmaz”

MEHMET AKGÖZ: Bu sorunu 
çözmemiz için; öncelikli ola-
rak yerli sektörü temsil eden 
firma sahiplerimizin yönetmelik 
ve mevzuatları iyi uygulaması 
gerekiyor. Her şeyden önce 
kalite politikamızı en önde tut-
malıyız. Şehrimizdeki bu önemli 
iş potansiyeline kaliteli imalat, 
düzgün bakım ile cevap vere-
biliriz. Aksi takdirde yabancı 
firmalara sektörü teslim etme-
miz kaçınılmaz.

“Uygunsuz iş yapan 
firmaları aramızda 
barındırmayacağız”

Önümüzdeki günlerde 
GAYSAD olarak proje ve 
faaliyetleriniz de bahseder 
misiniz?

MEHMET AKGÖZ: Önümüz-
deki günlerde GAYSAD olarak 
ilgili idareler, Bilim Teknoloji ve 
Sanayi İl Müdürlüğü yetkilileri, 
TSE yetkilileri, bölgemizdeki 
muayene kuruluşu yetkilileri 
ve Odalar ile iş birliği içerisin-
de üyelerimize de ışık tutması 
açısından seminerler ve bilgi-

lendirme toplantıları yapmayı 
planlıyoruz.

Yine tüm bunlarla birlikte; üye-
lerimizin haklarını savunurken 
aynı şekilde tüketicilerinde 
haklarını savunmaya devam 
edeceğiz. Uygunsuz iş yapan 

firmaları aramızda barındırma-
maya, rekabetin şartlara uygun 
bir şekilde yapılmasına ön ayak 
olacağız. Bu her şeyden önce 
halk sağlığı ve tüketici hakları 
olarak derneğimizin bir görevi 
olarak düşünüyoruz.

GAYSAD (Gaziantep Asansör ve Yürüyen  
Merdiven Sanayicileri Derneği) 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GÖREV DAĞILIMLARI
ADI SOYADI GÖREVİ

MEHMET AKGÖZ  BAŞKAN
MUSTAFA ÇEVİK BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET DELLALBAŞI MUHASİP ÜYE
AHMET ÇELİK  ÜYE
İSMAİL ERCAN  ÜYE
KADİR SEZGİN  ÜYE
YAŞAR ÖZATEŞ  ÜYE
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 
eğitim vizyonu doğrultusunda 
AYSKAD Yönetimi tarafından 
hazırlanan, Türkiye genelinde 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liseleri’nde Elektrik Elektronik 
Teknolojisi Alanı Asansör Si-
temleri Dalı’nda eğitim veren 
12 meslek lisesinde hayata 
geçirilecek proje için Aydın’da 
ziyaretlerde bulunuldu. AYS-
KAD Mesleki Eğitim Seferberliği 
Projesi, adıyla yola çıkan yöne-
tim, projenin ilk durağı olarak 
seçilen, Aydın Efeler Mimar 
Sinan Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde eğitim donatısı 
temini için tespitlerde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Ya-
semin Bulut, Yönetim Kurulu 

Üyesi Meltem Büger ve sektör 
temsilcileri ile birlikte 24 Şubat 
2020 tarihinde Mimar Sinan 
Mesleki Teknik Anadolu Lise-
si’ne yapılan ziyarette, Okul Mü-
dürü Sami Yavuz, Okul Müdür 
Yardımcısı Tuncay Beyazgül, 
Elektrik-Elektronik Alan Şefi Ay-

dın Yılmaz ve asansör sistemleri 
bölüm şefi Kemal Güler ile bir 
araya geldiler. Yapılan toplan-
tıda, okulun öğrenci kapasitesi 
ve atölyelerin mevcut durumu 
hakkında bilgiler alındı. Edinilen 
bilgiler doğrultusunda  belirle-
nen ihtiyaçların  yaz döneminde 

AYSKAD Yönetimi  
Aydın’da Ziyaretlerde Bulundu

AYSKAD (Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayi İş Kadınları 
Derneği) , mesleki eğitim ile 
ilgili çalışmalarına Aydın 
ilinden başladı. Aydın’da 
çeşitli görüşmeler yapan 
AYSKAD Yönetimi, eksikleri 
tamamlanacak okul içinde de 
eksik materyal tesbitlerinde 
bulundu.
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tamamlanıp, atölyelerin 2020-
2021 eğitim-öğretim yılına hazır 
duruma getirilmesi planlandı. 

Proje okullarının bulunduğu 
illerin kamu idarelerinin proje 
hakkında bilgilendirilmesi çalış-
maları kapsamında; Aydın Vali-
si Yavuz Selim Köşger, Aydın İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdür 
Yardımcısı Sabri Acar, mesleki 
eğitimden sorumlu Müdür Yar-
dımcısı Gülfidan Kendirlioğlu ve 
Aydın Ticaret Odası Başkanı 
(AYTO) Hakan Ülken makamla-
rında ziyaret edilerek proje de-
tayları hakkında bilgiler verildi.

Aydın Valisi Köşker, projenin 
mesleki eğitimin önemine dik-
kat çekecek önemli bir çalışma 
olduğunu, sorumlu sivil toplum 
anlayışına katkı sağlayacağını 
belirterek, projeye destek ve-
receklerini ifade ettiler. STK’lar 
arası dayanışmanın güçlendiril-
mesi amacıyla, proje kapsamın-
da Aydın Girişimci İş Kadınları 
Derneği AGİKAD ve Aydın İş 
Kadınları Derneği (İŞKAD) zi-
yaret edilerek Yönetim Kurulu 
Başkan ve Üyelerine derneği-
miz ve projelerimiz hakkında 
bilgiler verildi.

YAPILAN TOPLANTIDA, OKULUN 

ÖĞRENCI KAPASITESI VE ATÖLYELERIN 

MEVCUT DURUMU HAKKINDA 

BILGILER ALINDI. EDINILEN BILGILER 

DOĞRULTUSUNDA BELIRLENEN 

IHTIYAÇLARIN YAZ DÖNEMINDE 

TAMAMLANIP, ATÖLYELERIN 2020-

2021 EĞITIM-ÖĞRETIM YILINA HAZIR 

DURUMA GETIRILMESI PLANLANDI.
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Asansörden vazgeçmek 
mümkün mü?
Bunlarla birlikte; ortak kullanımın 
en çok olduğu asansörlerden 
beklentiler de değişmeye baş-
ladı. Pek çok yerde; “asansör 
kullanmayın, kullanırsanız da şu 
kurallara dikkat edin” açıklama-

larını okuyoruz. Peki asan-
sörden vazgeçmek mümkün 
mü? Hayatımızın her alanında 
en sık kullandığımız ulaşım 
aracı asansörlerden vaz-
geçmemiz elbette mümkün 
değil… Koronavirüs sonrası, 
yeni hayatımıza uyum sağ-
layacak olan asansörlerin 
tasarımlarında yeni beklen-

tiler ortaya çıkmasıyla birlikte, 
yeni tasarımlar için de hem yerli 
hem de yabancı pek çok mar-
kanın mühendisleri çalışmalar 
yapılıyor.

TEMASSIZ ASANSÖRLER
“Telefonlarımız Asansörlerle 

Konuşacak”
Pek çok üretici asansörlerle 

Koronavirüs Sonrası Değişen 
Asansör Tasarımları

Sosyal mesafeli, maskeli ve 
hijyen kurallarını esas alan 
bir yaşam artık hayatımızın 
olmazsa olmazı haline geldi. 
Araştırmalar, bulaş riskinin en 
yüksek olduğu yerlerin ellerimizi 
değdiğimiz yüzeyler olduğunu 
gösteriyor. Dolayısıyla mümkün 
olduğunca el temasını azaltan 
eylemlerde bulunuyor ve buna 
yönelik yeni tasarımlara 
yönelmeye başlıyoruz.
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akıllı cihazları entegre edecek 
yeni yazılımların üretimine baş-
ladı. El, ayak temasını tamamen 
ortadan kaldıracak bu sistem-
lerde kullanıcı akıllı telefon ya 
da tabletine yükleyeceği ya-
zılım ile asansörü çağırıp, git-
mek istediği katı kendi cihazı 
aracılığı ile asansör butonuna 
basmadan seçebilecek.

SESLİ ÇAĞRI SİSTEMİ 
OLAN ASANSÖRLER

Daha çok görme engelli kullanı-
cılar için tasarlanan sesli çağrı 
sistemlerinin, tüm kullanıcıla-
rın hizmetine hazırlayan daha 
gelişmiş sistemler de asansör 
sektörünün gündeminde. İnsan 
sesine ve belirli komutlara du-
yarlı akıllı asansörlerin yakın 
dönemde hayatımıza girmesi 
de gündemde.  

AYAK BUTONLU 
ASANSÖRLER 

Türkiye’de AVM’lerin açılması 
ile birlikte pek çok asansörde 
artık elle teması engellemek 
amaçlı ayak butonlu asan-
sörlerle tanışmaya başladık. 

Asansörlerin pek çoğuna uyum 
gösteren modellerin üretimi 
yapılmaya başlandı bile. Hem 
aşağı-yukarı butonları, hem de 
kabin içinde gidilecek katın 
seçilebileceği butonlar, ayak 
butonları ile yönlendirilebilecek.

UV IŞINLARI İLE 
TEMİZLENEN YÜRÜYEN 

MERDİVENLER
Koronovirüs ile birlikte yürüyen 
merdiven kullanımında, önü-
müzdeki kişi ile aramıza üç 
basamak koymak zorunluluğu 
getirildi. Ancak yürüyen mer-
divenlerdeki önlemler bununla 
sınırlı değil. Çünkü ortak tema-
sın en çok olduğu yerlerden biri 
de yürüyen merdivenlerin el 
bantları. El bantlarında hijyen 
en çok dikkat edilmesi gereken 
konulardan biri iken artık, UV 
ışınları ile kendi kendini belir-
li sürelerde dezenfekte eden 
bantlar hayatımıza girmeye 
başladı. Türkiye’de pek çok 
alış veriş merkezi bu alanda 
yatırımlarını yapmaya başladı. 
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GÜVENLI VE KONFORLU

Kovid-19’un hayatımıza girmesi 
ile teması sıfır noktasına indir-
meye çalıştığımız bu günlerde, 
ARLIFT; “Temassız Asansör 
Çağrı Sistemi” ile asansör kul-
lanıcılarına güvenli ve konforlu 
bir kullanım deneyimi sunuyor.  

Bu sistemin bulunduğu asan-
sörlerde asansörü kullanacak 
olan yolcunun yapacağı tek 
şey; QR kod okuyuculu ciha-
zının (akıllı telefon, tablet, vs.) 
kamerasını QR koduna tutmak. 
Karşısına çıkan linki açtıktan 
sonra herhangi bir giriş yapma 
işleminde bulunmadan gitmek 
istediği katı seçmek. Bu işlem 
tamamen temassız ve oldukça 
kolay. 

ARLIF ile  “Temassız Asansör” Dönemi  
“ARKEL Temassız Asansör Çağrı Sistemi’ni  

Piyasaya Sürdü”

Günümüzde binalar, ileri 
teknolojinin sağladığı 
üstün konforla tanışıyor. 
Binalarda, katlar arasında 
yolculuk yapmamıza yardımcı 
olan asansörler de gelişen 
teknolojinin olanaklarından 
fazlasıyla yararlanıyor.  Bu 
doğrultuda ARKEL, gelişen 
teknolojiyi tasarımlarında 
kullanarak gereksiz benzer 
ürünler yerine sektöre renk 
katan yenilikler sunmaya 
devam ediyor. Bunun en iyi 
örneklerinden biri olan ARLIFT, 
asansörünüzü uzaktan izliyor, 
uzaktan arıza tespiti yapıyor 
ve bu arızaları e-mail ve 
sms ile anlık bildirim olarak 
size gönderiyor. Böylece 
asansörünüzdeki sorunların 
çözümü çok daha kolay ve hızlı 
gerçekleşiyor. 
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CEYLAN; “AKILLI CIHAZLAR 
ARTIK YAŞAM TARZIMIZIN 

BIR PARÇASI”

ARKEL CEO’su Cenk Ceylan: 
“Nesnelerin interneti kapsamın-
da daha önce kesinlikle akıllı 
olarak değerlendirilemeyecek 
şeyler günümüzde kullanıcısı 
ile adeta konuşacak duruma 
geldi. Kullanılan akıllı cihazlar 
artık yaşam tarzımızın bir parça-
sı haline gelmeye başladı” dedi. 
Ceylan, kullanıcılar açısından 
ise ürünü şöyle değerlendirdi; 
“Edindiğimiz bilgi birikimi, pi-
yasa ihtiyaçları ve değerli kul-
lanıcılarımızdan gelen geri bil-
dirimler, bizlere müşterilerimize 
daha da iyi bir müşteri deneyimi 
yaşatma motivasyonu sağladı. 
Geliştirdiğimiz “Temassız Asan-
sör Çağrı Sistemi” ile asansör 
ile yolculuğu daha güvenli hale 
getiriyoruz’’ dedi.
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“ASANSÖR GIBI KÜÇÜK BIR HACIMDE KISA 
SÜRE BILE OLSA, SOSYAL MESAFE OLMAKSIZIN 
SEYAHAT ETME FIKRI HIÇBIRIMIZIN KULAĞINA 

HOŞ GELMIYOR”

Bu dönemde size gelen talepler ve 
deneyimleriniz neticesinde en çok hangi 
alanlarda ürün tasarımı ihtiyacına yöneldiniz?

EMRE KÖROĞLU: Bu süreçte hepimiz birçok şey 
öğendik. Bunların başında da günlük rutinlerimize 
farklı bir bakış açısıyla bakmak gelir sanırım. Virüsün 

ASANSÖRÜN HAVASI 
PAC. İLE DEĞİŞECEK

Koronavirüs süresince asansörler 
bulaş riski açısında en riskli yerler 
olarak hep gündemimizde oldu. Hem 
kullanıcılar hem de asansör bakım 
ve montaj çalışanları açısından 
üst düzey tedbirlerin alındığı 
asansörlerin güvenli kullanımını 
arttırmak için ise Merih Asansör Ar-
Ge Merkezi aracılığı ile üniversite 
sanayi iş birliği kapsamında önemli 
bir proje geliştirildi.  Temiz hava ve 
doğru havalandırma sistemlerinin 
önem kazandığı bu dönemde, Merih 
Asansörün piyasaya sürdüğü bu 
tasarım; havada kirliliği oluşturan toz 
gibi partiküller ile birlikte bakteri ve 
virüs gibi mikroorganizmaları %99,95 
oranında temizleme özelliğine sahip. 
PAC. isimli ürün, yerli üretim olması ve 
asansör revizelerinde de kullanılabilir 
olması açısından  önem kazanıyor. 

Koronavirüs ile değişen asansör ve 
yürüyen merdiven sistemlerine bir 
yenisini ekleyen PAC. ‘in tasarım 
sürecini ve özelliklerini Merih Asansör 
Genel Müdür Yardımcısı Emre Köroğlu 
anlattı.

“Asansör 

Kabin Havasını 

Temizleyen Ünite 

Piyasya Sürüldü”
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bulaşma riskine karşı artan bir 
farkındalık seviyemiz var artık.  
Bunun doğal bir sonucu olarak 
da bireysel önlemler almaya 
ve riskli gördüğümüz ortamlara 
girmekten kaçınmaya başladık. 
Bunun her gün deneyimlediği-
miz bir örneği de asansörler. 
Bugün asansörü çağırmak ya 
da kabin içinden kayıt vermek 
için elimizle temas etmeden bu-
tona basacak yollar arıyoruz. 
Eğer kullandığımız asansörde 
bunun için bir önlem alınmadı-
ğını görüyorsak kendimiz pratik 
çözümler üretmeye çalışıyoruz. 
Örneğin, parmağımızı kullan-
mak yerine kürdan, anahtarlık 
gibi cisimler kullanmayı tercih 
etmek zaman zaman bizi rahat-
latıyor ve güvende hissettiriyor. 
Ancak asansörlerin kullanım 
yeri ve yoğunluğuna bağlı ola-
rak durum biraz değişebiliyor.  
Çoğu zaman alacağımız birey-
sel önlemlerin ya da ürettiği-
miz pratik çözümlerin yetersiz 
kalacağını tahmin edebiliyoruz 
artık. Örneğin asansör gibi kü-
çük bir hacimde kısa süre bile 
olsa sosyal mesafe olmaksızın 
seyahat etme fikri hiçbirimizin 
kulağına hoş gelmiyor. Dola-
yısıyla bu gibi durumlarda ya 
asansörü kullanmaktan vazge-
çiyor ya da asansörü kullanmak 
için biraz daha beklemeyi tercih 
ediyoruz. Yani temastan çok 
kabin içindeki havadan endi-
şe ediyoruz. İşte bu yüzden 
Merih Asansör olarak bir çö-
züm üreteceksek, bu ihtiyaca 

odaklanmalıyız diye düşündük 
ve Üniversite-Sanayi iş birliği-
nin bir sonucu olarak Asansör 
kabin havasını temizleyen bir 
ünite ortaya çıkarttık.  

“ÇOK KISA SÜREDE 
ASANSÖRÜN HAVASI 

DEĞIŞIYOR”

PAC.’in teknik 
özelliklerinden ve ne gibi 
güvenlik önlemlerini 
içerdiğinden bahseder 
misiniz?

PAC. asansör kabinleri için 
hava temizleme ünitesi olarak 
tasarlandı.  Adı İngilizce (Pu-
rifiying Air for Cabins) ifadesi-
nin kısaltmasından geliyor. En 
önemli özelliği çok katmanlı bir 
filtre yapısına sahip olması. Bu 
katmanlı yapı sayesinde hava-
daki kirliliği oluşturan toz gibi 
partiküller, bakteri virüs gibi 
mikroorganizmalar ve rahat-
sız edici kötü kokular %99,95 
oranında temizleniyor. Üstelik 
bu hava temizleme işlemini 
saatte 150 m3’lük bir debiyle 

gerçekleştiriyor. Bu da; 800kg 
kapasiteli bir asansör kabininin 
iki dakikadan daha kısa bir süre 
içerisinde tüm havasının fitreler-
den geçmesi anlamına geliyor.

“FARKLI KAPASITELERE 
SAHIP ASANSÖRLERDE 

KULLANILABILME ESNEKLIĞI 
SUNUYOR”

Mevcut asansörlerin 
revizesinde de 
uygulanabilirliği mümkün 
olacak mı? Asansörlere 
uygulanabilirliği hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Evet asansör revizeleri için 
de uygun olacak. Tasarımda 
özellikle bu konuyu ön planda 
tuttuk. 300x300x300mm’lık öl-
çülere sahip kompakt bir sis-
tem olması mevcut asansörlere 
kolaylıkla uygulanabilmesini 
mümkün kılıyor. Konstrüksi-
yon ağırlığı ise yalnızca 6kg. 
Ayarlanabilen fan hızı sayesin-
de de farklı kapasitelere sahip 
asansörlerde kullanılabilme 
esnekliği sunuyor.

EMRE KÖROĞLU
Merih Asansör Genel Müdür Yardımcısı
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2009 yılından bu tarafa merdiven asansörü 
üreticilerinden Hollandalı Handicare firmasının 
Türkiye temsilcisi olan LiftArt Asansör Sistem-
leri, yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Piyasadan 
gelen talepler doğrultusunda; “dişlisiz çalışan, 
yağ gerektirmeyen, sağlam ve güvenli merdiven 
asansörü”, çalışmalarını 2018 yılında başlanmıştı. 

2020 yılında tüm dünya ile Türkiye’de eş zamanlı 
satışa sunulan bu merdiven asansör; güvenlik 
açısından ray üzerinde hareket edecek 4 motorlu 
bir ünite şeklinde dizayn edildi. Bu ünitedeki 
motorlarda dişli çarklar yerine polyamid mal-
zemeden 8 adet tambur bulunuyor ve 4 motor 
bu tamburları kontrol edecek şekilde çalışıyor.

Standart paket içerisinde 470 cm’lik ray ve iki 
adet de uzaktan kumandaya yer verilmiş. Kat-

landığı için az yer kaplayan merdiven asansö-
rünün üzerinde, emniyet kemeri de bulunuyor. 
Merdiven asansörünün taşıma kapasitesi ise 
140 kg’a  yükseltilmiş. Model ismine H1100 adı 
verilen bu asansör şimdilik sadece iç mekanlar 
için uygunluk taşıyor.  Dış mekân tasarımları 
üzerine ise çalışmalar devam ediyor.

4 Motorlu ve Koltuklu  
Yeni Merdiven Asansörü

102 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mayıs • Haziran 2020

YENİ ÜRÜNYENİ ÜRÜN



ASANSÖR20_TR_20x26,5+4mm_ilan.pdf   1   6.02.2020   10:05



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından  11.03.2020 ta-
rihinde pandemi ilan edi-
len Kovid-19 virüsü bilin-

diği üzere küresel anlamda bir tehdit 
oluşturmaktadır. Korona Virüsünün 
bulaşıcı olması ve henüz salgına 
karşı geliştirilen bir tedavi yöntemi-

nin bulunamaması bireysel hayata 
etki ettiği kadar, iş ve ticari hayata 
da etki etmektedir.  İşverenler ticari 
hayatı devam ettirmeye çalışırken 
bir yandan da çalışanlarının ve top-
lum sağlığının güvenliğini korumaya 
çalışmaktadır. İşverenler tarafından 
salgın sebebiyle uygulanabilecek 
çalışma şekilleri neticesinde , işçi 
ve işveren hakları konusunda soru 
cevap şeklindeki değerlendirmele-
rimizi siz okurlarımızla  paylaşmak 
isteriz. 

Yeni koranavirüs hastalığı 
kapsamında işveren ve işçilerin 
uyması gereken tedbirler 
nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği açısından iş-
verenin yükümlülüğünü düzenleyen 
temel kurallar 4857 Sayılı İş Kanunun 
77.maddesinde belirlenmiştir. 4857 
Sayılı Kanunun 77inci maddesin-
de; açıkça işverenin iş sağlığı ve 
güvenliği sağlanmak için “gerekli 
her türlü önlemleri alması” gerektiği 

AV. Zeynep TEPEGÖZ
Türkiye ASFED Vekili

KOVİD-19 DÖNEMİNDE  
İŞÇİ VE İŞVEREN HAKLARI
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belirtilmiştir. Bu düzenleme kar-
şısında işveren, salt mevzuatın 
belirlediği önlemleri değil bilim, 
teknik ve tecrübenin o anda 
ulaştığı seviyede alınabilecek 
önlemleri de almak durumuyla 
karşı karşıyadır. Mali durumdaki 
yetersizlik, tecrübesizlik ve bil-
gisizlik önlem alma konusundaki 
eksiklikleri için mazeret oluştur-
mayacaktır.

Aynı şekilde 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu m. 417/2’de yer 
alan “İşveren, işyerinde iş sağ-
lığı ve güvenliğinin sağlanması 
için gerekli her türlü önlemi al-
mak, araç ve gereçleri noksan-
sız bulundurmak; işçiler de iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda 
alınan her türlü önleme uymakla 
yükümlüdür” ifadesiyle bu yü-
kümlülük düzenlenmiştir.

6331 sayılı İş sağlığı ve Güven-
liği Kanunu 4. Maddesi de “İş 
Sağlığı ve Güvenliği İçin Her 
Tür Önlemi Almak” görevini 
işverene yüklemiş ve işverene 
İSG için her tür araç gereci sağ-
lamak, sağlık ve güvenlik ted-

birlerini değişen şartlara uyar-
lamak, işyerinde İSG uzmanı ve 
işyeri hekimi görevlendirmek, 
acil durum planı yapmak, iş 
kazalarının kayıtlarını tutmak 
gibi birtakım yükümlülükler 
yüklenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
bulunan şirketlerde işbu ku-
rulun toplanması ve atılacak 
adımların belirlenmesi gerek-
mektedir. İş yeri hekimi ile koor-
dine olunarak hareket edilmesi 
ve şirket bünyesinde alınacak 
tedbirlerden sorumlu bir kişi 
seçilip görevlendirilmesi ge-
rekmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu’nun 16. Maddesi 
uyarınca, İşyerinde iş sağlığı 
ve güvenliğinin sağlanması ve 
sürdürülebilmesi amacıyla iş-
verenin, çalışanları ve çalışan 
temsilcilerini bilgilendirme yü-
kümlülüğü bulunmaktadır. Ça-
lışanlara koronavirüsü ile ilgili 
eğitim verilmeli, konu ile ilgili 
el broşürü hazırlanmalı, konu 
hakkında alınan önlemler hak-

kında bilgi verilmelidir.

İşçiler bakımından ; yasa iş 
sağlığı ve güvenliği açısından 
özellikle Yeni Koranavirüs has-
talığı döneminde işverene  yeni 
yükümlülükler yüklerken diğer 
yandan da çalışanlarına işve-
rence Yeni Koranavirüs Has-
talığı kapsamında alınan her 
türlü tedbire uymakla yükümlü 
kılmaktadır.  

İş sağlığı ve güvenliği 
yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen işverene karşı 
işçiler ne yapabilir?

Öncelikle bu durum, işçilere 
derhal ve haklı fesih hakkı sağ-
lar. Eğer işveren, bu salgına 
uygun olarak gerekli tedbirleri 
almadan işçileri çalıştırıyorsa, 
işçiler hem iş akitlerini feshedip 
hem de –en az bir yıllık çalış-
mış olma koşulu varsa –kıdem 
tazminatlarını alabilirler.

6331 sayılı Kanun m. 13 gereği, 
işçiler güvenliklerini tehlikeye 
düşüren bir tehlikeyle karşılaş-
tıklarında durumun tespit edilip 
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gerekli önlemlerin alınmasını 
isteyebilirler. Gereken önlemler 
alınıncaya kadar da çalışmak-
tan kaçınabilirler. Çalışmaktan 
kaçınma hakkının kullanıldığı 
süre boyunca iş sözleşmesi 
ayakta kaldığı için işçi ücret ve 
diğer haklarını almaya devam 
edecektir. Bu husus 6331 sayılı 
Kanun m. 13/2’de açıkça ifade 
edilmiştir.

İşyerlerinde korona sağlık ted-
birleri alınmayan işçiler bu hak-
larını kullanabilirler.

İş sağlığı ve güvenliği 
asansör periyodik kontrol ve 
bakım hizmetlerine devam 
edilir mi ? 

Toplum sağlığı açısından asan-
sörlerin periyodik kontrol ve mu-
ayenelerin gerçekleştirilmesi 
durumunda sektörde çalışan 
işçiler bakımından oluşacak 
yüksek riskler dikkate alınarak 
ertelenmesi amacıyla Sanayi 
Teknoloji Bakanlığı’na yazılan 
yazıya Bakanlıkça 10.04.2020 
tarihinde cevap verilmiştir. Ve-
rilen cevapta asansör periyodik 
kontrol ve bakım hizmetlerinin 
sürekliliğinin toplumun can ve 
mal güvenliğine ilişkin olduğu-
nu, özellikle salgın döneminde 
acil durumlarda sağlık hizmet-
lerine erişimi kolaylaştıracak 
güvenli ulaşım araçlarına daha 
fazla ihtiyaç duyulduğunu, 
asansörlere yönelik periyodik 
kontrol ve bakımlara devem 
edilmesi , asansör imalat, 
bakım ve kontrol faaliyetlerini 
sürdürülmesi  uygun olacağı  

belirtilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı’nın yazısı da 
dikkate alındığında asansör 
firmalarında çalışan işçilerin 
özellikle hastane ve kamu bi-
naları gibi yüksek risk altında 
bulunan asansörlerin bakımla-
rını yaparken gerekli tedbirlerin 
alınmasını kamu otoritesinden, 
apartman yöneticisinden , bina 
malikinden talep etme hakkı 
bulunmaktadır. Ancak onların 
sorumluluğunu yerine getirme-
mesi  işverenin   yasadan kay-
naklı olarak işçinin sağlığını ve 
güvenliğini sağlama yükümlü-
lüğünü ve sorumluluğunu orta-
dan kaldırmaz. Salgın dönemin-
de asansör sektöründe çalışan 
işçilerin sağlığını ve güvenliğini 
işveren ekstra alacak tedbir-
lerle sağlamakla yükümlüdür.  

İşverenin iş  akdini feshetme 
hakkı var mıdır? 

16.04.2020 tarihli 7244 Sayılı 
Yeni Koranavirüs Salgının Eko-
nomik ve Sosyal Hayata Etkileri-
nin Azaltılması Hakkında Kanun 

‘un 9. Maddesi ile 4857 Sayılı 
İş Kanuna Geçici madde 10 
olarak  eklenen hükmünde işve-
ren bakımından fesih yasağına 
ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
Bu hükme göre iş  Kanunu 
kapsamında olup olmadığına 
bakılmaksızın her türlü iş veya 
hizmet sözleşmesi, bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay süreyle işbu ka-
nunda ve diğer kanunların ilgili 
hükümlerinde yer alan ahlak ve 
iyi niyet kurallarına uymayan 
haller ve benzeri sebepler dı-
şında işveren tarafından feshe-
dilemez. Bu madde hükümleri-
ne aykırı olarak iş sözleşmesini 
fesheden işverene  idari para 
cezası verilir. Kanuni düzenlen-
meye göre 16.07.2020 tarihin-
den sonra işveren işin niteliğine 
göre işçi çıkartabilecektir. 

Yıllık izin hakkı toplu 
şekilde kullanılabilir mi ?

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 
10. Maddesi gereğince, Nisan 
ve Ekim ayları arasında toplu 
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izin uygulaması yapılabilmek-
tedir, İşbu toplu izin Nisan ayı 
başından itibaren yasal olarak 
kullanılabilir ayrıca bu sırada 
bütün iş alanları dezenfekte 
etme işlemleri yapılabilir. So-
mut olayda koronavirüsü ile ilgili 
durumunun gidişatı belirlenene 
kadar bütün işçilere o yılki yıllık 
izinleri kullandırtılabilir.

Yıllık izin hakkı   olmayan 
işçilere yıllık izin 
kullandırılabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda ve 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeli-
ği’nde avans yıllık izin kavra-
mı bulunmamaktadır. Ancak 
gelecek yıl izninin kullanımını 
yasaklayan açık bir düzenleme 
de bulunmamaktadır. Bu yö-
nüyle Kanunda belirtilen bir hak 
işçilere daha elverişli olacak 
şekilde değiştirilebilir veya Ka-
nuna aykırı olmayan yeni bir hak 
oluşturulabilir. Yeter ki Kanunda 
yer almayan bir hak tarafların 
ortak iradesi ile sağlanmış ve 
belirli şartlara bağlanmış olsun.

Sonuç itibariyle, yıllık ücretli 
izne henüz hak kazanamamış 
işçiye, işverenin kendi inisiyatifi 
veya işçinin talebi ve işverenin 
onayı ile gelecek yıl ücretli izni-
nin kullandırılması, işçinin talebi 
ile işçi lehine geliştirilmesi anla-
mına gelmesi, işveren inisiyatifi 
ile kullandırılmışsa, ekonomik 
kriz dönemlerinde işçiyi istih-
damda tutmak ve feshin son 
çare ilkesi uyarınca, hukuka 
aykırılık oluşturmayacaktır. 

Ancak uygulamada özellikle 

ekonomik kriz dönemlerinde iş-
çilerin işten çıkarılmaması ya 
da ücretsiz izin uygulamasına 
geçilmemesi için işverenler 
öncelikle yıllık ücretli izni olan 
işçilere izinlerini kullandırmala-
rı gerekmekte, yıllık ücretli izni 
bulunmayan işçilere de kendi 
inisiyatifleri ile gelecek yıl izni-
ne mahsuben yıllık ücretli izin 
kullandırmaları gerekmektedir. 

Hak kazanmadığı yıllık 
ücretli iznini kullanan işçi 
işyerinden ayrılırsa işveren 
işçiden izin ücreti talep 
edebilir mi?

İşveren işçiye hak kazanmadığı 
izni kullandırırken işçiden imza-
sını taşıyan bir dilekçe alması 
ve hak kazanılmadan kullandırı-
lan izin için ödenen ücretin, izne 
hak kazanma tarihinden önce 
iş yerinden ayrılması halinde 
işverene ödeneceği taahhüdü-
nün alınması halinde izin ücre-
ti talep edilebilecektir. Ancak 
işverence yukarıda belirtildiği 
şekilde bir dilekçe ve taahhüt 
alınmaması durumunda işçi-
den herhangi bir talepte bulu-
namayacak, hak kazanılmadan 

kullandırılan iznin 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 55. Maddesinde 
belirtilen “işveren tarafından ve-
rilen diğer izinler” kapsamında 
değerlendirilecektir. 

Yeni Koranvirüs döneminde 
ücretsiz izin uygulaması 
yapılabilir mi?  

16.04.2020 tarihli 7244 Sayı-
lı Yeni Koranavirüs Salgının 
Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Kanun ‘un 9. Maddesi ile 4857 
Sayılı Kanuna Geçici madde 
25 olarak  eklenen hükmünde 
“ Yürürlüğe girdiği tarih olan 
16.04.2020 tarihinden itibaren 
üç aylık süreyi geçmemek üze-
re işveren işçiye tamamen veya 
kısmen ücretsiz izne ayrılabilir. 
Bu madde kapsamında ücret-
siz izne ayrılmak, işçiye haklı 
nedene dayanarak sözleşmeyi 
feshetme hakkı  vermez” şek-
linde düzenlenmiştir. Bu hüküm 
ile  işverenin işçiye ücretsiz izin 
önerisini yazılı olarak yapması 
ve açıkça rıza göstermesi şart-
ları aranmaksızın kanundan 
kaynaklı olarak işverenin işçiyi 
tamamen yada kısmen ücretsiz 
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izne ayırabilmesi sonucunu do-
ğurmaktadır. 

Telafi çalışmasının şartları 
nelerdir?

Zorunlu nedenlerle işin dur-
ması, ulusal bayram ve genel 
tatillerden önce veya sonra iş-
yerinin tatil edilmesi veya ben-
zer nedenlerle işyerinde normal 
çalışma sürelerinin önemli öl-
çüde altında çalışılması veya 
tamamen tatil edilmesi ya da 
işçinin talebi ile kendisine 4857 
sayılı İş Kanunu, iş sözleşme-
leri ve toplu iş sözleşmeleri ile 
öngörülen yasal izinleri dışında 
izin verilmesi hallerinde, işçinin 
çalışmadığı bu sürelerin telafisi 
için işçiye yaptırılacak çalışma, 
telafi çalışmasıdır. 

Telafi çalışması yaptıracak 
işveren; bu çalışmanın 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 64 üncü 
maddesinde sayılan nedenler-
den hangisine dayandığını açık 
olarak belirtmek, hangi tarihte 
çalışmaya başlanacağını, ilgili 
işçilere bildirmek zorundadır.

Telafi çalışması, kaynağını oluş-
turan zorunlu nedenin ortadan 
kalkması ve işyerinin normal 
çalışma dönemine başlama-
sını takip eden 2 ay içerisinde 
yaptırılır. Telafi çalışması, gün-
lük en çok çalışma süresi olan 
11 saati aşmamak koşulu ile 
günde 3 saatten fazla olamaz. 
Telafi çalışması, tatil günlerinde 
yaptırılamaz. 

25.03.2020 tarihli 7226 Sayılı 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-

pılmasına Dair Kanun ‘un 41. 
Maddesi ile 4857  Sayılı Ka-
nunun 64. Maddesine eklenen 
hükmünde telefi çalışma süresi 
zorunlu halin kalkmasından iti-
baren 2 ay olan süre 4 aya çı-
karılmış, telafi sürelerinin Cum-
hurbaşkanı bu süreyi  iki katına 
artırmaya yetkili kılınmıştır.

İşçi telafi çalışması 
yapmadan sözleşmesi 
fesholursa ne olur?

Böyle bir durumda işveren işçiyi 
çalıştırmaksızın işçisine öde-
me yapmış olur. Bu durum da 
işçinin sebepsiz zenginleşme-
sine yol açacaktır. Bu nedenle 
çalışma yaptırılmadan işçiye 
ücret ödemeye devam edecek 
olan işveren işçiden telafi çalış-
ması yapmadan işten ayrılması 
halinde çalışılmayan dönem-
de almış olduğu ücretin diğer 
işçilik alacaklarından mahsup 
edileceğine dair muvafakatna-
me almadır. 

Muvafakatname alınmamış 
olsa dahi ortada sebepsiz 
zenginleşme olduğundan iş-
çiden ödenmiş ücretin tahsili 

amacıyla genel hükümlere göre 
icra takibi ve dava yoluyla ça-
lışılmayan dönemde ödenmiş 
olan ücretin iadesi talep edi-
lebilecektir.  

İşçinin Kovid-19 virüsü 
kapması durumunda ne 
yapılmalıdır?

İşverenin çalışanlarından birinin 
kendisinde veya yakın temasta 
bulunduğu birinde KOVİD-19 
virüsü tespit edilmesi halinde 
işverenin salgının diğer çalı-
şanlara da bulaşması ihtima-
lini ortadan kaldırması gerek-
mektedir. Zira bu durumda 
diğer çalışanların da sağlığını 
tehlikeye düşürecek bir durum 
ortaya çıkacak ve işçilerin haklı 
nedenle sözleşmelerini feshet-
me hakkı doğacaktır. 

Bu riskin önlenmesi adına işve-
renlerin işe girişlerde mutlaka 
çalışanların ateş kontrolünü 
yapması ve ateşi 37,5 üstünde 
olan işçilerin iş yerine alınma-
ması, daha sonra kanıtlaya-
bilmek açısından da bu ateş 
kayıtlarının tutulması önemlidir. 
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İşçinin Kovid-19 virüs salgını 
nedeniyle karantina altına 
alınması durumunda iş 
akdinin durumu ne olur?

Bulaşıcı hastalıklara yakala-
nanların, hastalık devam ettiği 
sürece karantina altında tutul-
maları yasal bir zorunluluk ol-
duğundan, söz konusu çalışma 
yasağı esnasında iş ilişkisi as-
kıda kalır. (Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu m.72, m.73) 

Ancak zorlayıcı neden olan 
karantinanın bir haftaya kadar 
sürmesi durumunda bir hafta 
boyunca yarım ücret ödeme 
yükümlülüğü devam edecektir. 
Bir haftadan uzun süren karan-
tina sebebiyle işverenin ücret 
ödeme yükümlülüğü, zorlayıcı 
hal sona erene dek ortadan kal-
kar. İş akdi askıda kalır. Askı 
süresince ücret ödenmeyeceği 
için SGK primlerinin ödenmesi 
de söz konusu olmayacaktır. 
Kanımızca, İş Kanunu’nun 
m.25/I-b,2 bendinde gösterilen 
devamsızlık süreleri aşılmadığı 

müddetçe, işçinin çalışma ya-
sağı kararı nedeniyle işe gide-
memesi, iş sözleşmesinin feshi 
için haklı veya geçerli bir neden 
de oluşturmaz.

KORONAVİRÜS HASTALIĞI 
VAKASININ İŞ  KAZASI 
KAVRAMI YÖNÜNDEN 
DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL 
YAPILMALIDIR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun 13. maddesine 
göre iş kazası;  işçinin işve-
rene ait işyerinde bulunduğu 

sırada veya işi nedeniyle veya 
çalışanın görevli işyeri dışında 
başka bir yere gönderilmesi 
nedeniyle veya personel taşı-
ma araçları ile işe gidiş gelişi 
sırasında meydana gelen  her 
türlü bedensel veya ruhsal za-
rar veren olay  iş kazası sayılır. 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönet-
meliğinin 45/3. maddesinde: 
“İşverenin sorumluluğunun 
tespitinde kaçınılmazlık ilkesi 
dikkate alınır. Kaçınılmazlık, 
olayın meydana geldiği tarih-
te geçerli bilimsel ve teknik 
kurallar gereğince alınacak 
tüm önlemlere rağmen, iş ka-
zası veya meslek hastalığının 
meydana gelmesi durumu-
dur. İşveren alınması gerekli 
herhangi bir önlemi almamış 
ise olayın kaçınılmazlığından 
söz edilemez.” şeklinde açık-
lanmıştır. Söz konusu  yönet-
meliğe ve yerleşik içtihatlara 
göre  , işveren tarafından alın-
ması gereken tüm önlemler 
alınmasına rağmen, iş kazası 
ve meslek hastalığı meydana 
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gelmişse işveren olayın kaçınıl-
maz olduğunu ileri sürebilecek 
ve kusurlu sayılmayacaktır. An-
cak olayın meydana gelmesin-
de işveren tarafından alınması 
gerektiği halde alınmamış bir 
tedbir tespit edilirse işveren ola-
yın kaçınılmaz olduğunu ileri 
süremeyecektir.

Tam da bu noktada olası bir 
Kovid-19 virüsü kapma halinin 
İŞ KAZASI olarak değerlendiril-
mesi sorununa şimdilik Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlı-
ğı’nın 2020/12 ve 07.05.2020 
tarihli genelgesi ile Kovid-19 
iş kazası veya meslek hasta-
lığı değil hastalık olarak kabul 
ederek cevaz vermemektedir. 
İşbu genelgeye göre işyerinde 
veya işyeri dışında korona virü-
se yakalanıp yakalanmadığına 
bakılmaksızın hiçbir Kovid-19  
pozitif vakasının SGK’ya iş 
kazası veya meslek hastalığı 
olarak bildirilmesine gerek ol-
madığı  belirtilmiştir.

Ancak Yargıtay, daha önceki 
virüs salgınlarında verdiği bir 
kararında; “… H1N1 virüsü-
nün kuluçka süresinin 1-4 gün 
arasında değiştiği, murisin 
13.12.2009 tarihli hastaneye 
başvurusunda belirttiği şika-
yetlerin hastalığın başlangıç 
belirtileri olduğu taktirde has-
talığın bulaşmasının bu tarihten 
1-4 gün öncesinde gerçekleş-
miş olacağının bildirildiği, buna 
göre davacı murisinin,  işveren 
tarafından yürütülmekte olan 
iş nedeniyle Ukrayna’ya ya-
pılan sefer sırasında bulaştığı 
yukarıda belirtilen rapor kap-
samından anlaşılan H1N1 virü-
süne bağlı olarak, daha sonra 
meydana gelen ölümünün iş 
kazası olarak kabul edilmesi 
gerektiği açıktır” diyerek, iş-
verence yurtiçi ya da yurtdışı 
görevlendirmede bulunulan 
işçinin virüs kapma halinin iş 
kazası olduğunu hükme bağ-
lamıştır.( Yargıtay 21. HD. 
15.04.2019 tarih, 2018/5018 

E., 2019/2931 K. Sayılı karar.). 
Daha önceki dönemlerde  ça-
lışırken kırım kongo hastalığına 
yakalanan kişiler bakımından 
verilen yine Yargıtay 21.HD’nin 
2014/6372 E.,  2014/10626 K. 
ve13.05.2014 tarihli kararla-
rında tarım işçisi olarak ça-
lışan kişinin ölümünde olay 
iş kazası sayılarak kısa vadeli 
sigortalardan ölüm geliri bağ-
lanmasına karar verilmiştir.

Sonuç olarak virüsün işyerin-
de veya işin yapılması nedeni 
ile meydana geldiğinin sabit 
olması halinde iş kazası ola-
rak değerlendirilmesi mümkün 
olabilecektir. Ancak uyuşmaz-
lık halinde yargılama sırasında 
hakim olayın niteliğine, alınan 
tedbirlere , WHO tarafından 
pandemi olarak tanımlanmış 
olması hallerini dikkate alarak 
kaçınılmazlık ilkesini ve dolayı-
sıyla işverenin sorumluluğunu 
hakkaniyete göre belirleyeceği 
kanaatindeyiz. 

110 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mayıs • Haziran 2020



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



Tüm dünyayı saran Ko-
vid-19 pandemisi ile 
hayatımız yeni bir nor-
mal ile devam etmeye 

başladı. Hastalığın kısmen kontrol 
altına alınması ile birlikte yasak-
lar kademeli olarak sonlanırken 
tüm kuruluşlar işletmeleri için yeni 
kurallarını oluşturmaya devam 
ediyor. İnsanların yoğun olarak 
bulunacağı veya kapalı ortamlar 
içeren alanlar özel yaklaşımlar 
gerektirmektedir. 

Ülkemiz için bu yeni normalin te-
meli; “Maske-Mesafe-Temizlik” 
olarak özetlenebilir. Ancak her 
işyeri kendi özelliklerine göre ayrı 
bir hareket planı oluşturmalıdır. 
Bu plan oluşturulurken de en 
büyük destekçileri iş sağlığı ve 

güvenliği profesyonelleri olmalı-
dır. Bünyesinde hekim barındıran, 
uzun süredir hijyen konusunda 
ilkelerin eğitimlerini yapan bu 
profesyoneller pandeminin çıkış 
noktasında yine kritik bir rol üst-
lenmiştir. 

DOĞAL HAVALANDIRMA 
ÖNEMLİ

İşyerlerinde özellikle dikkat edil-
mesi gereken hususlardan birisi 
doğal havalandırmanın sağlan-
ması veya mevcut doğal hava-
landırmanın artırılmasıdır. Klima 
sistemleri için bir yasak getiril-
memiştir ancak içeri havasının 
sirküle edilmesi yerine, geri dö-
nüş damperlerinin kapatılarak 
havanın dışarıdan alınması öne-
rilmektedir. 

Dr. Ebru GÖRGÜ KAYA
Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi  
Kurucusu ve İşyeri hekimi
4mevsim@dortmevsimosgb.com

YENİ NORMAL 
“Maske-Mesafe-Temizlik”
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ATEŞ ÖLÇÜMÜ İHMAL 
EDİLMEMELİ

Bir diğer önemli husus ise ça-
lışanların işe geldiğinde ateş 
ve semptom açısından kontrol 
edilmesidir. Çünkü işyerinde 
tek bir hasta bile bulunduğun-
da tüm iş güvenliği risk altında 
olacak ve çalışma verimi düşe-
cektir. İşyerlerinin yeni normal-
lerinden birisi de esnek mesai 
olacaktır. Tüm iş kollarında ola-
bildiğince dönüşümlü olarak 
evden çalışma yapılması riskleri 
azaltacaktır. 

SOSYAL MESAFE

Sosyal mesafe kuralları yeni 
normalimizin olmazsa olmazı-
dır. Bilimsel yayınlarda önerilen 
mesafeler 1,5-2 metre aralığın-

dadır. Yakın temas riski 
taşıyan güvenlik görevli-
leri gibi çalışanlar ise yüz 
siperliği, eldiven gibi ek 
koruyucu önlemler al-
malıdır. Burada genelde 
yapılan hatalı uygulamalar 
tüm çalışanlara siperlik kul-
landırılması veya devamlı el-
divenle çalışmak olmaktadır. 
Bu uygulamalar sadece yakın 

Burada genelde 
yapılan hatalı uygula-

malar tüm çalışanlara siperlik 
kullandırılması veya devamlı 

eldivenle çalışmak olmaktadır. Bu 
uygulamalar sadece yakın temas riski 
bulunan işlerde önerilmektedir. Ayrıca 

kullanılan tüm koruyucuların ayrı 
bir atık kutusuna atılması, tekrar 
kullanılacakların ise uygun de-

zenfektanlarla temizlenmesi 
kritik öneme sahiptir. 

Görünen odur ki Kovid-19 
hastalığının özellikleri 

keşfedildikçe hayatımıza yeni 
normaller eklenmeye devam ede-
cektir. Unutulmaması gereken ise 
benzer birçok hastalığın da yayıl-
ma riski olduğu ve tüm dünyanın 

bu yeni gerçekle yüzleşmesi 
gerektiğidir. 
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temas riski bulunan işlerde öne-
rilmektedir. Ayrıca kullanılan 
tüm koruyucuların ayrı bir atık 
kutusuna atılması, tekrar kulla-
nılacakların ise uygun dezen-
fektanlarla temizlenmesi kritik 
öneme sahiptir. 

DOĞRU MASKE 
KULLANIMINA DİKKAT

Maske kullanımlarında dikkat 
edilmesi gereken en önemli 
husus doğru maskenin doğru 
olarak kullanılmasıdır. Halihazır-
da kullanılan ve medikal maske 
olarak bilinen maskelerin onay-
lı ve belgeli olmak koşulu ile 
ortamdaki herkes tarafından 
takılması şartı ile oldukça ko-
ruyucu olduğu bilinmektedir. 
Ancak maskelerin doğru ta-
kılmaması veya sadece bazı 
kişilerin takması durumunda 
bu tip maskelerin koruyuculuğu 
bulunmamaktadır. 

BULAŞ RİSKİ OLAN 
YERLER SIKLIKLA 

DEZENFEKTE 
EDİLMELİ

Asansörlerde elle temas edilen 

düğmeler, kapı ve kapı kolları 
gibi noktaların günde üç kez 
temizlenmesi önerilmektedir. 
Burada önerilen temizlik mad-
desi 1/10 oranında sulandırılmış 
çamaşır suyudur. Bu karışımın 
bu tip sert yüzeylerde en az 1 
dakika teması ile bulaş riskinin 
önüne geçilebilecektir. Asan-
sörlerin mümkün olduğunca 
kullanılmaması, zorunlu hal-
lerde asansörde fiziksel me-
safe kuralına uygun kişi sayısı 
(maksimum kapasitesinin 3’te 
1’i) ile sınırlandırılarak kullanıl-
ması sağlanmalı ve asansör-

lerde fiziksel mesafeye uygun 
işaretlemeler yapılmalıdır. Bazı 
yayınlarda ise asansör kullana-
cak kişiler arasında 6 feet yani 
1,83 metre boşluk bulundurul-
ması gerektiği belirtilmektedir. 

Görünen odur ki Kovid-19 has-
talığının özellikleri keşfedildik-
çe hayatımıza yeni normaller 
eklenmeye devam edecektir. 
Unutulmaması gereken ise 
benzer birçok hastalığın da 
yayılma riski olduğu ve tüm 
dünyanın bu yeni gerçekle 
yüzleşmesi gerektiğidir. 

İşyerlerinde özellikle 
dikkat edilmesi gereken 
hususlardan birisi doğal 

havalandırmanın sağlanması 
veya mevcut doğal havalan-

dırmanın artırılmasıdır.
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İş Sağlığı ve Güvenliği
Olmazsa Olmaz

Dört Mevsim İş Sağlığı ve Güvenliği
0 312 566 41 40

www.dortmevsimosgb.com

Güvenle yükselmek için…
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İlk açıklanan verilere göre; 31 
Aralık 2019’da Çin’den başla-
yıp tüm dünyayı etkisine ala-
rak bir salgına dönüşen Yeni 

Tip Koronavirüs bir diğer ismi ile 
Kovid-19, altı milyonun üzerinde 
insanı enfekte ederek, dört yüz bine 
yakın insanın da ölümüne sebebi-
yet verdi. İlk vak’adan 6 ay sonra-
sına denk gelen bu günlerde ise; 
dünya genelindeki hemen hemen 
tüm ülkelerde “yeni normal” süre-
cine geçilerek, bilim kurullarının 
tavsiyeleri doğrultusunda virüsü 

kontrol altına tutmaya çalışan ya-
şam formülleri ile hayata adapte 
olmaya çalışıyoruz. 

Alışveriş düzeninden, sosyal yaşam 
biçimlerine, eğitimden, eğlence an-
layışlarına, ulaşımdan, tatil biçimle-
rine, iş yeri çalışma planlarından, 
sanayide üretim koşullarına kadar 
her şeyin baştan ayağa şekillendiği 
yeni standartlar ile karşı karşıyayız. 

Türkiye’de ihracatın ve üretimin 
önemli kollarından olan stratejik 
sektörlerden asansör sanayisi de 

YERLİ ASANSÖR SANAYİ VE PANDEMİ 
“2020’de Sektörün  

Büyüme Beklentisi Zayıf”

Yeliz KARAKÜTÜK
Haber Asansörü Genel Yayın Yönetmeni

haberasansoru@gmail.com
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Spandemi sürecinden her sektör 

kadar etkilendi. Peki bu süreci 
nasıl geçirdik, yeni normal süre-
cinde nasıl davranacağız? Hem 
Dünya, hem asansör sektörü, 
hem de kendi şirketlerimiz için 
ekonomik ön görümüz neler? 
Bu süreci hangi önlemlerle at-
latarak ayakta kalabildik, bizi 
neler bekliyor ve sektör olarak 
neler yaşadık? Bu süreci değer-
lendirmek için, Haber Asansö-
rü olarak asansör sektöründeki 
100 yöneticiye 10 soruluk bir 
anket hazırladık. Anket analiz-
leri, asansör sektörü yönetici-
lerinin pandemi sürecini nasıl 
değerlendirdikleri hakkındaki 
görüşlerini yansıtırken, yerli 
asansör sanayisinin de bu yeni 
normal sürecine dair nasıl bir 
beklentisi olduğuna dair bize 
ipuçları veriyor.  

YERLI ASANSÖR 
SANAYISINDEKI 100 
YÖNETICEYE SORDUK

Asansör Sanayisinde Pandemi 
ve Ekonomi başlıklı anketimizi; 
3 Mayıs 2020 ile 3 Haziran 2020 
tarihleri arasında yerli asansör 
sektörü firmalarının Yönetim Ku-
rulu Başkanları, Genel Müdür-
leri ve CEO’larına yönelttiğimiz 
soruların cevapları neticesinde 
analiz ettik. Sonuçlar; sadece 
bir öngörü oluşturmak ve yerli 
asansör sektöründe öne çıkan 
düşünceleri tarafsız bir bakış 
açısı ile değerlendirmek ama-
cıyla toplanıp, dergimiz sayfala-
rından tüm okurlarımıza özel bir 
dosya ile paylaşmak için analiz 

edildi. Ayrıca tüm ayrıntılı ana-
lizler, anket şirketi tarafından 
bize grafikler halinde sunuldu. 

DÜNYANIN EKONOMI 
GÜNDEMINI YENI 
KORONA VIRÜS 
BELIRLEYECEK

Sektör yöneticilerine ilk olarak; 
“Sizce 2020 yılında Dünyanın 
ekonomi gündemini ne belirle-
yecek?”, diye sorduk ve ankete 
katılanların %76,92’si Kovid-19 
(Yeni Korona Virüs) derken, 
%23,8’i Dünyanın ekonomi gün-
demini “Amerika ve Çin ticari 
savaşları”nın belirleyeceğini 
düşünüyor. Yerli asansör sek-
törü yöneticileri; Ortadoğu’daki 
gelişmelerin bu sene ekonomi 
gündeminde etkili olmayacağı 
görüşünde. (Grafik 1)

TÜRKIYE’NIN EKONOMI 
GÜNDEMINI YENI 
KORONAVIRÜS 
BELIRLEYECEK

Anketin ikinci sorusu tüm 
Dünya ile Türkiye’de yaşanan 
ekonomik sıkıntının ana etkeni 
olarak yerli asansör sanayisinin 
görüşünü belirlemeye yönelikti. 
Türkiye’de artan döviz kurları ve 
her geçen gün kızışan iç politika 
hareketlerine rağmen, asansör 
sektörü yöneticileri ekonominin 
belirleyici ana maddesinin Yeni 
Koronavirüs olacağı görüşünde 
birleşti. (Grafik 2)

Katılımcılar arasında; %50 ile 
“Yeni Koronavirüs”ün Türkiye 
ekonomik görünümünde etkin 
olacağı düşüncesi ve  %34,62 
ile “döviz kurları”, %15,38 ile 
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Sde iç politikanın etkili olacağı 
görüşü öne çıktı. 

2020’DE SEKTÖRÜN 
BÜYÜME BEKLENTISI 

ZAYIF

Anketin üçüncü ve dördüncü 
soruları hem şirketler bazında 
hem de genel asansör sektörü 
bazında büyüme beklentilerini 
ölçmeye yönelikti. Katılımcı yö-
neticilerimizin %23,08’i, 2020 
yılında şirketlerinde büyüme 
beklerken, %7,69’u asansör 
sektöründe büyüme bekliyor. 
Ankete katılanların %23,8’i ise 
büyüme ile ilgili beklentiler 
konusunda belirsizlik olduğu 
fikrinde. (Grafik 3 ve 4)

Ankete katılan yöneticilerin 
%53,85’i şirketlerinde büyü-

me beklemiyorken, asansör ve 
yürüyen merdiven sektöründe 
büyüme beklemeyenlerin oranı 
%69,23 oldu. (Grafik 3 ve 4)

YERLI ASANSÖR 
SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR 

YÖNELIMLI

Yerli asansör sektöründe pan-
demi sürecini değerlendirdiği-
miz anketimize katılan yöneti-

cilere ihracat beklentilerini de 
sorduk. “2020 yılı için şirketini-
zin ihracat beklentisi nedir?”, 
sorusuna  %36 oranında “ihra-
catımız artacak” cevabı aldık. 
Katılımcıların %28’i “ihracatla-
rının azalacağını” düşünürken, 
%36’sı ihracatın aynı kalacağı 
düşüncesinde. İhracat bek-
lentisi artan katılımcılar ile ih-
racatını mümkün olan seviyede 
korumaya çalışan katılımcıların 
aynı oranda çıkması, sektörün 
temkinli bir ekonomik politika 
gözeterek, iç pazardan ziyade 
dış pazar yönelimli olduğunu 
gösteriyor. (Grafik 5)

YÖNETICILER, 
MESLEKTAŞLARININ 

DA DIŞ PAZAR ODAKLI 
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Asansör ve Yürüyen Merdiven 
sektöründe ihracat beklentileri-
ni sorduğumuz katılımcı yöne-
ticiler, pek çok yerli üreticinin 
dış pazara yöneleceği fikri 
ile %46,15 oranıyla sektörde 
ihracatın artacağını ön görü-
yor. Katılımcıları %30,77’si ise 
ihracatım azalacağı fikrinde. 
(Grafik 6)
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PANDEMI SÜRECINI 
ATLATMAK IÇIN 

TASARRUF TEDBIRLERI 
ARTTIRILDI

Koronavirüs salgını pek çok 
sektörde tasarruf tedbirlerini 
arttırarak ayakta kalma politi-
kasını doğurdu. Sektördeki ön-
lemlerin daha çok hangi alanda 
olduğuna baktığımızda ise; işten 
çıkartma ve yeni yatırım yerine 

tasarruf tedbirlerine yönelim 
olduğu görülüyor. Katılımcılar; 
“Koronavirüs salgını nedeniyle 
şirketinizde ne gibi ekonomik 
önlemler aldınız/alacaksınız ?” 
sorusuna %64 oranında “ta-
sarruf tedbirleri”, %20 oranın-
da “yatırımları erteleme” cevabı 
verirken, %16’sı “insan kaynak-
larında revizyon” yapıldığı yö-
nünde cevap verdi. (Grafik 7) 

%69,23 ORANINDA 
DEVLET DESTEĞI 

BAŞVURUSU YAPILDI

Katılımcılara; Kovid-19 salgı-
nının şirketiniz ekonomisine 
etkilerini azaltmak için, açıkla-
nan kısa çalışma ödeneği ve 
finansman desteği gibi haklar-
dan yararlanmak adına başvu-
ruda bulunup bulunmadıklarını 
da sorduk. %69,23 oranında 
yönetici, devlet desteğine baş-
vururken, %30,77’si başvuruda 
bulunmadığını belirtti. (Grafik 8)

YERLI ASANSÖR 
SEKTÖRÜ PANDEMI 

ÖNLEMLERINI 
AZALTMIYOR

Sıkı pandemi önlemlerinin 
ardından 1 Haziran itibariyle 
başlayan “yeni normal” hayata 
uyum ile ilgili de yöneticilerin 
görüşlerini aldık. Bu süreçte 
pek çok asansör firması ev-
den esnek çalışma yöntemine 
gitmiş, fabrikalarda dönüşümlü 
çalışma sistemine geçilmişti. 
Anketimize katılan yerli asansör 
sanayi yöneticilerinin %53,85’i 
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YERLI ASANSÖR SANAYI 

YÖNETICILERININ %53,85’I YENI 

NORMALLEŞME SÜRECINDE, ALDIĞI 

PANDEMI ÖNLEMLERINI AZALTMAYI 

DÜŞÜNMÜYOR.
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Syeni normalleşme sürecinde, 
aldığı pandemi önlemlerini 
azaltmayı düşünmüyor. Bazı 
alanlarda önlemlerini azalt-
mayı planlayanların oranı ise 
%42,31. (Grafik 9)

IHRACATA YÖNELEN 
SEKTÖR, UÇUŞ 
YASAKLARININ 

KALKMASINI BEKLIYOR

Grafik 5 ve 6’daki analizlerde 
görüldüğü üzere katılımcı yö-
neticilerin pek çoğu ihracat 
yönelimli idi. Anketimizin son 
sorusu ise “Uçuş yasağının 
kalkması halinde yurtdışı se-
yahatleri planlıyor musunuz?” 
oldu. Verilen cevaplara göre; 
%46,15 salgının ülkeler bazın-
daki seyrine göre yurtdışı seya-
hati planlıyor. %11,54 ise uçuş 

yasağı kalkar kalkmaz seya-
hatlerine devam edecek. Bu iki 
verinin toplamına baktığımızda; 
ankete katılanların aşağı yukarı 
%57,69’u şimdiden seyahatle-
re hazır. Ancak %42,31’lik gibi 
azımsanmayacak bir oranda 
ise kesinlikle seyahat etmeyi 
düşünmeyen yöneticiler de 
bulunuyor. (Grafik 10)

YENI DÜNYA DÜZENI 
ÜRÜNLERE ENTEGRE 

EDILMELI
Anket sonuçlarını genel olarak 
değerlendirirsek şunu söyleye-
biliriz ki; yerli asansör sektörü-
nün 2020’den ticari beklentileri 
zayıf olmak ile birlikte, mevcut 
durumunu koruyarak dış pazar-
daki paylarını arttırmaya yöne-
lik çalışmalara hız kesmeden 
devam ediliyor. Fabrikalar ve iş 
yerleri yakında Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı ve TSE’nin ortak 
çalışması ile gelmesi planlanan 
ve dış ticarette güveni arttıracak 
“Kovid-19 Güvenli Üretim Bel-
gesi” almaya hak kazanacak 
disiplinde pandemi önlemleri 
ile yönetiliyor. Online sisteme 
ayak uyduran pek çok sektörel 
sanayicimiz yurt dışı seyahati 
yerine online platformlardan gö-
rüşmelerini sürdürmenin konfo-
runu da yaşıyor. Yeni yatırımlar 
şimdilik dursa da Pazar ve ürün 
geliştirme çalışmaları ile 2021 
ve 2022’den ticari beklentiler 
daha yüksek. Tüm bunlarla 
birlikte; gelişen ve Türkiye’yi 
de geliştiren stratejik sektör-
ler arasında bulunan asansör 
sektörü, önümüzdeki günlerde 
Teknoloji Odaklı Teşviklerden 
faydalanmak için başvurula-
rı da değerlendirmeli. Ar-Ge 
yatırımları arttırarak, salgın ile 
mücadelenin doğurduğu önlem-
ler ile yeni dünya anlayışlarını 
ürünlerine entegre edebilmeli. 
Temassız asansörler, yürüyen 
merdivenlerde hijyen bantları ya 
da yeşil enerji ile çalışan doğa 
dostu makinalar gibi… 
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GELIŞEN VE TÜRKIYE’YI DE 

GELIŞTIREN STRATEJIK SEKTÖRLER 

ARASINDA BULUNAN ASANSÖR 

SEKTÖRÜ, ÖNÜMÜZDEKI GÜNLERDE 

TEKNOLOJI ODAKLI TEŞVIKLERDEN 

FAYDALANMAK IÇIN BAŞVURULARI 

DA DEĞERLENDIRMELI. 
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Çok eskiden beri var olan ko-
rona virüsün 19. versiyonu 
2019 yılının son aylarından 
itibaren önce Çin’in Wuhan 

şehrini, sonrasında da tüm dünya-
yı sararak, hem iş hayatımızı hem 
de gündelik yaşamımızı derinden 
etkiledi. 

Ülkemizde ve tüm dünyada devam 
eden salgının ne zaman biteceğini 
kimse tam olarak bilmiyor; sadece 
tahminler var. Hatta, tarihte yaşanan 
benzeri dünya çapındaki salgınlara 
bakarak, ikinci dalganın gelebile-
ceği endişesini taşıyor uzmanlar.

Bir virüs olan koronaya karşı aşı 
çalışmaları devam ediyor. Ancak 
daha önceki AIDS gibi virüsler için 
hala aşı bulunamamış olması ko-
rona için de umutların azalmasına 
sebep oluyor. Bunun yanında aşı 
için bir, iki yıllık süre gerekmesi; 
koronanın nerdeyse her yıl kendini 
yenilemesi aşının çare olmayacağı 

fikrini getiriyor akıllara.

Korona virüs hep vardı
Korona virüs ailesi daha önce;

 �SARS-CoV (Severe Acute Res-
piratory Syndrome) adıyla Kasım 
2002 döneminden itibaren Çin’in 
Guandong bölgesinden başla-
yarak tüm dünyada 800 kişinin 
ölmesine yol açmış.

Korona Sonrası  
Ekonomi Nasıl Olacak ?

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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 �MERSCoV (Middle East Res-
piratory Syndrome Koronavi-
rus) adıyla Eylül 2012 döne-
minden itibaren özellikle orta 
doğu ve Avrupa ülkelerinde 
etkili olarak 200 kişinin ölme-
sine yol açmış.

 �Şu anki kendini geliştirmiş 
Kovid-19 hali ile dünya ge-
nelinde, şu ana kadar 400 
bin kişinin ölmesine yol açtı. 

Koronavirüs ailesinin ölümcül 
hale geldiği 2002 yılından itiba-
ren yaşananlara baktığımızda 
birkaç enteresan sonuç ortaya 
çıkıyor:

 �Her 8 – 10 yılda bir benzeri 
bir salgın yaşıyoruz. Bu de-
mektir ki gelecekte de ben-
zeri salgın yaşama ihtimali 
yüksek. İş ve özel yaşamımız 
dahil tüm hayatımızı bu ger-
çekliğe göre yeniden göz-
den geçirmemiz, yeniden 
dizayn etmemiz gerekecek.

 �2002 yılından bu yana ya-

şanan salgınlarda ölü sayısı 
inanılmaz arttı. Özellikle son 
salgında. Bunun en önemli 
sebebi son 20 yılda küresel-
leşme ile birlikte farklı ülke-
ler arasındaki insan dolaşım 
oranı ve hızının çok artması.

 �Virüs kendini geliştiriyor 
veya geliştirmesine yardım 
ediliyor. Biyolojik saldırı du-
rumunda insanoğlunun ça-
resiz kaldığını, en azından 
hazırlıksız olduğunu gördük.

 �Son olarak bu tür virüs sal-
gınlarının tüm ülkeleri ilgi-
lendiren bir problem olduğu 
net olarak ortaya çıktı. Hem 
insan yaşamının korunması, 
hem de iş hayatının kesintisiz 
sürebilmesi açısından dün-
yanın birlikte hareket etmesi 
gerekiyor. Bunun ötesinde, 
salgın benzeri durumlar 
açısından, her ülkenin irti-
batta olduğu diğer ülkeleri 
yakından ve sıkı takip etmesi 
kaçınılmaz hale geldi.

Salgın birçok sektörü 
derinden etkiledi
Kovid salgını oluşturduğu 
hayati tehlike sebebiyle hem 
gündelik yaşamımızı hem de 
iş hayatımızı derinden etkiledi. 
Bazı sektörler nerdeyse dur-
ma notasına geldi veya alınan 
tedbirler sebebiyle faaliyetleri 
durduruldu. 

Havacılık firmaları faaliyetini 
tamamen durdurdu. Turizm 
işletmeleri nerdeyse durdu. 
Kafe, kuaför, berber gibi hizmet 
işletmelerinin faaliyetleri tedbir 
amaçlı devlet tarafından dur-
duruldu; restoranlar yalnızca 
paket servisi ile hizmet vermeye 
devam etti. Sıkıntılı geçirdiğimiz 
bu üç aylık süreçte gayrimenkul 
piyasası hemen hemen hiç sa-
tış yapamadı; otomotiv sektörü 
de aynı durumda. Can derdine 
düşen insanlar tekstil ürünle-
rinin yüzüne bakmaz oldu. 
AVM’ler yeni yeni açılmaya baş-
ladı. İnsanlar temel ihtiyaçlarını 
karşılamanın dışında harcama 

Tüm dünya 
öncelikle stratejik 

alanlarda, devamında 
tüm sektörlerde “Çin’de 

ucuza ürettirme” strateji-
sinden vazgeçerek, yerli 

üretime yönelecek 
görünüyor.
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yapmadılar ve yapmak da is-
temiyorlar bu süreçte.

Ekonomide yaşanan tüm bu 
olumsuz gelişmeler, salgın 
çalıştığımız sektörü doğrudan 
etkilemese de bir bütün olan 
ekonominin parçası olarak, 
hepimizi dolaylı olarak etkiledi. 
Salgın sebebiyle işleri duran 
sektörlerde çalışanlar, diğer 
sektörlerin müşterileri, alıcıları. 
Dolayısıyla doğrudan veya do-
laylı olarak hepimiz ve hatta tüm 
ülkelerin ekonomileri etkilendi.

Salgından doğrudan etkilenen 
sektörlerdeki işçi çıkartmanın 
ve dolayısıyla ekonomik bir 
krize dönüşün önü kısa çalış-
ma ödeneği ve geçici işçi çı-
kartma yasakları ile kesilmeye 
çalışıldı. Ancak şirketlerin ve 
devletin kaynakları ekonominin 
topyekûn durduğu dönemlerde 
olumsuzlukları ancak belirli bir 
süre finanse edebilir. Hiçbir 

şirketin, kişinin veya 
devletin ekonominin 
çarklarının dönmediği 
böyle dönemleri uzun 
süre kaldırabilecek 
gücü yok.

Sağlık alanındaki olumlu 
göstergeler ve ekonomik 
olarak artık tahammül sınırına 
gelindiği için 1 Haziran itibariyle 
“yeni normal koşulları” altında 
kamu – özel tüm kesimler tekrar 
çalışma düzenine döndü. Fakat 
hepimizin kafasında “yaşanan 
salgın tecrübesi sonrası nasıl 
bir hayatımız olacak, işlerimiz 
nasıl gidecek ve iş dünyasında 
neler olacak” soruları ve kay-
gıları var. 

Ekonomik globalleşme bitti 
mi?
Ekonomik globalleşmenin sal-
gın ile tamamen bittiğini söy-
lemek mümkün değil. Kısa 
vadede bu hem ekonomik 
olarak hem de fiziki olarak 

mümkün değil. Ama global-
leşmenin işleyiş şekli mutlaka 
değişecek. Roller değişecek. 
Dünyanın üretim üssü haline 
gelen Çin’in son 30 yılda gel-
diği konum sebebiyle istihdam 
ve gelir kaybına uğrayan ABD 
ve Avrupa Birliği yeni hamle-
leri için korona salgınını tarihi 
bir fırsat olarak kullanacak. 
ABD bunu yapmaya başladı 
bile biliyorsunuz. Nasıl ki ikinci 
dünya savaşından sonra yeni 
bir dünya düzeni kuruldu ise 
koronadan sonra da yeni bir 
düzen kurulacak gibi duruyor.

İnsanların 
yaşam alanlarındaki 

bu tercih değişikliği önce 
inşaat sektörünü, devamında 

da tamamlayıcısı olan asansör 
sektörünü orta vadede etkileye-

cek. Tüketicinin yeni tercihleri iş 
yapma biçimimizi ve ürettiği-

miz ürünleri yeni normale 
uyumlu hale getirmeyi 

zorunlu kılacak.
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Dünya ekonomisinde 
küçülme bekleniyor
Bu süreç sonrası dünya eko-
nomisine ilişkin beklenti hiç 
iyimser değil. Uzmanlar 1930 
yılında yaşanan ekonomik 
buhrandan bu yana en büyük 
ekonomik durgunluğu bekliyor. 
Normalde yıllık ortalama yüzde 
3 büyüyen dünya ekonomisin-
de 2020 yılında % 2 – 5 arası 
küçülme bekleniyor. 2020 yı-
lında ABD’nin % 3,5 , Avrupa 
ekonomilerinin % 4,5 küçülmesi 
bekleniyor.

Başta ABD, Avrupa Birliği ve 
Japonya koronadan kaynaklı 
bu durgunluğu bertaraf ede-
bilmek için trilyonlarca Dolar 
ve Euro’luk destek paketleri 
açıkladı. Parasal destek içeren 
bu paketler dolaşımdaki dolar 
Euro miktarını artırsa da talep-
teki azalmayı tamamen telafi 
etmesi mümkün değil. Dolayı-
sıyla oranı kaç olur şimdiden 
kestirmek mümkün olamasa 
da dünya ekonomisinin 2020 
yılında küçüleceğini söylemek 
mümkün. 

Türkiye’nin ekonomik 
durumu farklı
Dünya ekonomilerinden farklı 
olarak, 2018 yılı ortasından iti-
baren yaşadığımız ekonomik 
zorluklar sebebiyle küçülen 
ekonomimiz, 2019 yılının son 
çeyreğinde tekrar büyümeye 
başladı. 2019 yılının son çey-
reğindeki % 6’lık büyümeye 
rağmen, önceki çeyreklerdeki 
küçülme sebebiyle, yıllık baz-
da 2019 yılını % 0,9 oranında 

büyümeyle tamamladık. 

Son yirmi yıldaki ortalama bü-
yüme oranı olan % 5  ile kar-
şılaştırıldığında, 2018 yılında 
gerçekleşen % 2,8 ve 2019 
yılında gerçekleşen % 0,9 bü-
yüme oranları Türkiye için dü-
şük büyüme oranlarıdır. Türkiye 
2019 yılını toparlanma, kendine 
gelme yılı olarak geçirmiş; ge-
lecek dönemler için güç topla-
mıştır. 2020 yılı ilk çeyreği için 
açıklanan ve herkesi şaşırtan 
% 4,5 büyüme oranı bunun 
göstergesidir. “Türkiye korona 
salgınına hazırlıksız yakalandı” 
cümleleri aslında bu gerekçe ile 
çok da doğru sayılmaz. Ayrıca 
korona salgınına hazırlıklı yaka-
lanan bir ülke de yok görüldüğü 
kadarıyla.

2020 yılının ikinci çeyreği olan 
Mart, Nisan, Mayıs aylarında, 
tüm dünyada olduğu gibi, Türki-
ye’nin büyüme oranının negatif 
çıkacağını tahmin etmek çok 
zor değil. Yeni normalin baş-
ladığı Haziran ayından itibaren 
başlayan Haziran, Temmuz, 
Ağustos aylarına ilişkin Türki-

ye’nin büyüme oranı, bahsetti-
ğim sebeple, yine ilk çeyrekteki 
gibi dünya büyüme oranlarının 
üzerinde gelecektir.

IMF 2020 yılında Türkiye’nin 
%5, ABD’nin %5,9, Almanya’nın 
%7, İtalya’nın %9,1 düzeyinde 
küçüleceği tahminini yapıyor. 
Dünya bankası ise 2020 yılın-
da Türkiye’nin % 0,4 oranında 
büyüyeceği tahmininde bulu-
nuyor. Bize göre ise bahsetti-
ğimiz gerekçeyle Türkiye 2020 
yılı büyüme oranı konusunda 
tahminlerin ötesinde bir per-
formans gösterecek.

Haziran başı itibariyle otomo-
tiv, konut, tatil, mobilya, beyaz 
eşya gibi sektörleri canlandır-
mak üzere açıklanan düşük fa-
izli ve altı ayı ödemesiz kredi 
paketi iç talebi tekrar canlan-
dıracak gibi görünüyor.

Bunun yanında ülkemiz ürünle-
rine ilişkin dış talepte de birden 
çok sebeple artış bekliyorum. 

 �Salgın sırasında dünyanın 
peşinden koştuğu solunum 
cihazının hızla geliştirilip 
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imalatına başlanarak teknik 
kabiliyetinin gösterilmesi,

 �Aynı döneme denk gelen 
Türkiye’de geliştirilen ve 
üretilen İHA ve SİHA’ların 
başarısı ile Türkiye’nin tek-
nik kabiliyetinin tesadüf ol-
madığı, 

 �Tıbbi maske, koruyucu tulum 
gibi sağlık sarf malzemele-
rinin hızla üretimi ve dünya 
için tedarikçi olunması,

 �Sağlık sisteminin hızlı ve akıl-
lıca kararlarla yönetilerek, 
başarılı bir salgın yönetim 
performansı ile Türkiye’nin 
yönetim kabiliyetinin dünya 
gündemine taşınmış olması,

Ülkemizi üretim, tedarik, yö-
netim, sağlık hizmeti sunumu 
konusunda güçlü bir şekilde 
tekrar dünyanın gündemine 
taşımıştır. Ülkelerin bir bütün 
olarak kabiliyetleri konusunda-
ki algı, dış ticarette çok önem 
arz ediyor. Şu anda yakaladı-
ğımız kalite, teknik beceri ve 
kabiliyet algısı, mal ve hizmet 

ihracat rakamlarımıza olumlu 
olarak yansıyacak görünüyor.

Salgının Çin’den başlaması, 
Çin’in salgına ilişkin gerçekleri 
uzun süre dünyadan gizlemesi, 
maske gibi sağlık sarf malze-
melerindeki kalitesiz ve enfek-
te ürünleri dünyaya satmaya 
çalışması Çin’in ticari itibarını 
bu dönemde zedeledi. Ticari 
amaçlı ziyaretlerin yapılamama-
sı ve uzun süre insanların Çin’e 
gitmek istememe düşüncesi 
Çin’in ihracatını mutlaka etkile-
yecek. Alternatif tedarikçi olma 
konusundaki bu tarihi fırsatın 
iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

Yerli üretim önem kazanacak
Salgın sırasında solunum ciha-
zı, maske, eldiven, koruyucu 
tulum gibi ürünler adeta altın 
kıymetine ulaştı. Paranız olsa 
bile uzun süre bulmanız, satın 
almanız mümkün olmadı. Dün-
yanın en büyük üreticisi Çin’de-
ki bu ürünlerin sevkiyata hazır 
partilerine dünyanın en gelişmiş 
ülkeleri el koydu; başka ülkele-
rin siparişlerini zorla aldı. İkin-
ci dünya savaşından bu yana 

görülmemiş bir hayatta kalma 
mücadelesi verdi ülkeler. 

Nihayetinde de tüm ülkeler 
gerekli dersi aldı görünüyor. 
Avrupa Birliği tıbbi malzeme 
stoklama kararı aldı, tüm ülkeler 
tıbbi malzeme üretim altyapısını 
gözden geçirmeye başladı. 

Türkiye de “gıda arz güvenliği, 
biyogüvenlik, siber güvenlik ve 
iletişim altyapısı, tıbbı cihaz ile 
ilaç ve aşı” konularında eksik-
lerin tespit edilmesi ve gerekli 
teknolojilerin geliştirilmesi yo-
luyla stratejik konularda dışa 
bağımlılığın sıfıra indirilmesine 
yönelik politikaların belirlenme-
si için çalışma başlattı. Tüm 
dünya öncelikle stratejik alan-
larda, devamında tüm sektör-
lerde “Çin’de ucuza ürettirme” 
stratejisinden vazgeçerek, yerli 
üretime yönelecek görünüyor. 

Çalışma ortamları değişiyor
Son yirmi yılda özellikle beyaz 
yaka çalışanların fiziki çalışma 

Korona ile ya-
şadığımız tecrübeye 

göre, asansör kabinlerinin 
havalandırma sisteminin ihtiyacı 
görecek şekilde güçlendirilmesi 

gerekecek. Hatta sadece kabin içi 
havalandırma değil, kabin havası-
nın değişiminin yapıldığı asansör 
kuyusu havasının da temiz hava 

ile değişimi için mimari 
değişikliklerin yapılması 

gerekecek.
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mekanları önemli şekilde değiş-
ti. Çok katlı, camları açılmayan, 
merkezi ısıtma soğutma siste-
mine sahip plazalar çalışma ha-
yatının vazgeçilmezi oldu. Ça-
lışma mekanlarında da, aslen 
Türk insanının kültürel yapısına 
uygun olmayan, aynı mekanda 
onlarca kişinin çalıştığı açık ofis 
sistemi sanki çağın bir gereğiy-
miş gibi herkesçe uygulandı.

Salgın sonrası ise insanlar bu 
çok katlı binalardan kaçıyor. 
Merkezi klima ile soğutulan 
plazalar ve AVM’ler çalışanla-
rın, müşterilerin kabusu haline 
geldi. Kimse aynı ortamda on-
larca kişi ile birlikte açık ofiste 
çalışmak istemiyor. Hatta bü-
yük şehirlerden küçük şehirle-
re dönüş için binlerce kişi plan 
yapıyor.

Home ofis olarak adlandırılan 
evden çalışma düzeni normal-
de pek tercih edilmez iken sal-
gın ile birlikte mecburen hayata 
geçti. Daha önce home ofis sis-
temine çeşitli gerekçelerle karşı 
olan şirketler “aslında uygula-
nabilir bir sistemmiş” demeye 
başlayıp “biz bu plazalara bu 
kadar yüksek kiraları neden 
ödüyoruz?” sorusunu sormaya 
başladılar. Orta vadede kirala-
nabilir ofis alanlarına talebin dü-
şeceğinin işareti gibi bu sorular.

İnsanların yaşam alanlarında-
ki bu tercih değişikliği önce 
inşaat sektörünü, devamında 
da tamamlayıcısı olan asansör 
sektörünü orta vadede etkileye-
cek. Tüketicinin yeni tercihleri iş 

yapma biçimimizi ve ürettiğimiz 
ürünleri yeni normale uyumlu 
hale getirmeyi zorunlu kılacak.

Konut tercihleri çok katlıdan 
bağımsız binaya doğru 
değişiyor 
Salgın sonrası insanlar ister 
işyeri olsun ister konut olsun 
çok katlı binalardan kaçıyor. 
Özellikle konut konusundaki 
tercih çok katlı binalardan olu-
şan site hayatından, bağımsız 
konutlara doğru kayıyor. Bu 
tercih değişikliği yine önce in-
şaat sektörünü, devamında da 
asansör sektörünü yeni karar-
lar almaya mecbur bırakacak. 
Asansör sektörü için orta vade-
de talep daralması muhtemel 
görünüyor.

Asansörlerin korona benzeri 
salgınlara hazır hale 
getirilmesi gerekiyor
Korona salgınında öğrendik 
ki, salgın hastalıklarda sosyal 
mesafe çok önemli. Hastalık 
taşıyan kişilerden olabildiğin-
ce uzak durmak, bulaşma ris-
kini azaltmak için son derece 
önemli. Hayatın tüm alanlarında 
salgın boyunca sosyal mesafe 
korunmaya çalışıldı. Toplu ta-

şım araçlarındaki yolcu sayısı 
azaltıldı, marketlerde içerideki 
müşteri sayısı sınırlandırıldı, 
ofislerde çalışanlar arasındaki 
mesafe artırıldı. Komşu, akra-
ba, eş dost ziyaretleri nerdeyse 
sıfıra indi. 

Tüm bunları yaparken amaç, 
mümkünse aynı ortamda bu-
lunmamak; bu mümkün değilse 
sosyal mesafeye uygun olarak 
temasta bulunmak. Fakat tüm 
bu tedbirler salgın durumunda-
ki koşullara uygun tasarlanma-
yan asansörleri hem konutlarda 
hem de iş yerlerinde kullanmak 
zorunda kalınca epey zorlaştı.

Birçok asansörde bulunan nor-
mal yolcu sayısının azaltılma-
sına ilişkin uyarılar bir yere ka-
dar işe yarıyor. Sosyal mesafe 
öncesi tasarlanan asansörler, 
taşıma kapasitesinin altında in-
san sayısı ile kullanılsa bile dar 
alanlar. Kabin içindeki hava-
nın temiz hava ile değişmesini 
sağlaması gereken fan sistemi 
bugünler için yetersiz. Aslında 
normal zamanlarda da görevi-
ni çok iyi yaptığı söylenemez 
bu havalandırma sisteminin. 
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Korona ile yaşadığımız tecrü-
beye göre, asansör kabinle-
rinin havalandırma sisteminin 
ihtiyacı görecek şekilde güç-
lendirilmesi gerekecek. Hatta 
sadece kabin içi havalandırma 
değil, kabin havasının değişi-
minin yapıldığı asansör kuyusu 
havasının da temiz hava ile de-
ğişimi için mimari değişikliklerin 
yapılması gerekecek.

Kabin havalandırmasının sağ-
lanması amacıyla park katında 
iken kat ve kabin kapısının açık 
kalması opsiyonunun sunul-
ması da önemli bir değişiklik 
olacaktır.

Herkesin dokunduğu kabin düğ-
meleri yerine ses ile gidilecek 
kat düğmesinin aktif hale geti-
rilmesi de salgınlarda önemli bir 
koruma sağlayacaktır.

Hiç şüphe yok ki toplumun bun-
dan sonraki yaşamındaki has-
sasiyetlerini önceden görüp, 
ürünlerini buna göre geliştiren, 

şirketler rekabet yarışında bir 
adım öne geçecek.

İyi tarafından bakınca 
korona salgını
Her şeye ve çektiğimiz sıkıntı-
ya rağmen, korona salgınının 
olumlu tarafını görmek istersek 
belki verdiği veya almamız ge-
reken derslerden bahsetmek 
gerekir.

Krizlere ve özellikle sağlıkla 
ilgili krizlere hazırlıklı olmamız 
gerekir. Krizler de hayatın bir 
parçası. Özellikle, yaşamla-
rında zor günler görmemiş ve 
hayatın hep böyle gideceğini 
düşünüp “bugün kazanıp bu-
gün harcamaya alışmış genç 
neslin” tedbirli ve tasarruflu 
olmaları gerektiğine ilişkin ya-
şam boyu unutmayacakları bir 
ders oldu bu salgın. Tabi ders 
alma ve bir kenara not düşme 
kapasitemize bağlı olarak. 

Dünyada gerekli dersleri alıp 
hayatlarını buna göre dizayn 
eden toplum örnekleri var. 

İkinci dünya savaşı yıllarında 
yaşadıkları zor günlerden ge-
rekli dersleri çıkartan Almanlar 
bu günkü tasarruflu ve çalışkan 
toplumu oluşturdu. 1871 yılın-
da ABD’nin Şikago kentinde çı-
kan ve şehrin üçte birini yakan 
yangın sonrası itfaiye teşkilatı 
yenilendi, itfaiyecilik en itibarlı 
mesleklerden biri haline gel-
di ve ABD’de her tür yapıda 
dünyanın en iyi yangın güven-
lik sistemlerinin kurulmasına ve 
bugüne kadar aynı hassasiyet-
le devam ettirilmesine sebep 
oldu.

Hayatın her alanını derinden 
etkileyen korona salgını gele-
cekteki yaşam biçimimizi az 
ya da çok etkileyecek. Kişisel 
olarak ve şirketler olarak bu de-
ğişikliklerin yönünü şimdiden 
görmek ve buna göre tedbir 
almak geleceğimizi kolaylaştı-
racaktır. Aksi takdirde kurula-
cak yeni düzende zor günler 
yaşayabiliriz.
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Mustafa Demirbağ 
Türkiye ASFED Başkan Yardımcısı
ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı

Bu süreçte derneğiniz üye 
firmalardan aldığınız geri 
dönüşlere göre; sektörün 
ekonomik yapısı koronavirüs 
salgınından nasıl etkilendi? 

Salgından ciddi şekilde etkile-

nen tüm sektörler, virüse karşı 
kendilerini savunmanın yön-
temleri arama çabası içerisine 
girmiştir.  ANASDER üreticileri, 
tedarikçileri, montaj ve hizmet 
sağlayıcıları dahil olmak üzere 
tüm sektör bileşenleri ile salgı-
nın etkisini değerlendirerek ve 
salgında karşılaşılan sıkıntıları 
müşterileri ve çalışanlarıyla aş-
mak için gerekenleri yapma ça-
bası içerisinde olmuştur. Salgın 
sürecinde üyelerimizin başlıca 
endişeleri:

1. Personel güvenliği ve iş-
letmenin faaliyetlerinin 
devamlılığı: İmalat ve 
hizmet sektöründeki çalı-
şanlarından birine virüsün 

bulaşması durumunda fir-
ma bünyesindeki herkesin 
teste tabi tutulması veya 14 
günlük karantinaya alınma-
sı endişesi. 

2. Mali boyutu: Karantinaya 
giren işletme ve çalışanları 
mali yönden etkileneceği 
üretim ve hizmet aksama-
larının yaşanması endişesi.

3. Hizmet Devamlılığı: Sokağa 
çıkma kısıtlamaları ilk ola-
rak yayınlandığında asan-
sör sektörünün hizmetini 
devam ettirme endişeleri. 
Hizmet veren asansörlerin 
kullanımının devam etme-
si dolayısıyla asansörlerin 
güvenli kullanılabilmesi için 

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu ve Dernek Başkanları  
Pandemi Sürecini Değerlendirdi
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bakımının ve arıza servisine 
devam edilmesi gerektiği. 
Bu konuda derneğimiz İçiş-
leri Bakanlığı İller İdaresi 
Başkanlığı ile yazışmalarda 
bulunarak asansör servis 
hizmetinin gerekliliği bildi-
rilmiştir. Sanayi odası komi-
tesindeki temsilcilerimiz ile 
görüşülmüş ve Valiliğe du-
rumunun önemini arz eden 
yazışmalar yapılmıştır. 

ANASDER bu süreçte üyeleri 
ile sürekli irtibat halinde olarak 
pandemi sürecinde bilgi pay-
laşımlarında bulundu. Hizmet 
sektöründe çalışanları koru-
mak ve muayene personelle-
rinin de güvenliğini sağlamak 
için asansörlerin dezenfektanı 
mecburidir. Dezenfektanın mut-
laka işin uzmanları tarafından 
halk sağlığını tehdit etmeyecek 
doğru kimyasallar kullanılarak 
yapılması, gerekirse apartman 
yönetimleri veya belediyeleri-
mizin kayıt altında bulunan 
asansörlerden başlayarak 
belli aralıklarla asansörlerin 
dezenfektanını sağlaması ge-
rekmektedir. Dezenfektan için 
yapılacak başvurular kayıt al-
tına alınmayan asansörlerinde 
belirlenmesinde etkili olacaktır.

Sürecin olumsuz etkilerini 
telafi etmek için neler 
yapılabilir?

Nisanda ve mayıs ayında  ima-
latçılarımız üretiminde azalma 
fark edilir seviyelerdedir. Sal-
gının neden olduğu huzursuz-
luk talebin daha da azalması, 

işsizliğin artmaması ve üretimin 
devam etmesi için ülkemizde 
üretilen ürünlerin tercih edil-
mesi mecburiyet arz etmiştir.  
Yıllardır yerli malı tercih edil-
mesi konusundaki genelgeler 
kesinlikle uygulanmalı ve ön-
celik sebebi olmalı, yerli malı 
tercih edilmemesinin sebepleri 
araştırılmalıdır. Bu tür kriz du-
rumlarında ülkemizde kullanılan 
ithal ürünlerin tedarikinde de 
yaşanılan sıkıntılar ile işletme 
maliyetleri değerlendirildiğinde 
yerli malı kullanmanın önemi ve 
avantajı anlaşılmaktadır.

Bu süreç ülkemiz için yeni bir 
başlangıç olabilir. Avrupa’nın 
Uzakdoğu bağlantılı üretim ve 
tedarik zincirlerinin ülkemize 
yönelmesi için sektörümüz ge-
rekli sanayi alt yapı, imalat ve 
tecrübeli insan gücüne sahiptir. 
Avrupa ülkelerinin ürün talep-
lerinde ülkemize yönelme dü-
şüncesini  öne çıkarma, konum 
avantajını güçlendirme gayreti 
içerisinde olmalıyız.  Ümidimiz 
virüsün etkilerinin kısa sürede 
yok olması yönündedir. Krizin 
etkilerinin uzun sürmesi veya 
ileride daha büyük krizlerde yol 
haritamızın belirlenmesi ve ülke 
refahımızın sağlanması bugün-
lerde atılacak adımlarla sağ-
lanacaktır. Aksi takdirde yeni 
krizler daha büyük ekonomik 
çöküşler yaratacaktır. Ülkemi-
zin birlik ve bütünlüğünde sek-
tör olarak gücümüzü kullanma 
gayreti içerisinde olduğumuzu 
belirtir sağlık ve esenlik dolu 
günler dilerim.

Hüsnü Gökgöz
Türkiye ASFED Genel Sekreteri

Tüm dünyada pandemi ilanı 
ile birlikte ülkemizde de alınan 
tedbirler gereği sokağa çıkma 
kısıtlaması, hijyen tedbirleri vb. 
uygulamalar sebebi ile sektör-
de ilk başta bir tedirginlik ya-
şandı. Her ne kadar sektörümüz 
şimdiye kadar birçok krizler at-
latmış olsa da, bu yaşadığımız 
dönem hiçbir dönem ve krize 
de benzemiyor diyebiliriz.  İlk 
sıkıntılı durumları, sokağa çık-
ma kısıtlamasının başlaması ile 
beraber yaşamaya başladık. 
Çünkü kısıtlamalarla pek çok 
soru gündeme geldi. “Arıza 
durumunda ne yapacağız”, 
“Asansörde kalan olursa na-
sıl müdahale edilecek, kalan 
kişi nasıl kurtarılacak”, “Aylık 
periyodik bakımlarımız nasıl 
yetişecek”, “Asansör bakımlı-
larının ve periyodik kontrolle-
rin yapılması halinde bina bina 
dolaşan personelin virüse ma-
ruz kalması ve bunu binalara 
yayması söz konusu olmaya-
cak mı?, gibi sorularla sektör 
adeta çalkalandı diyebiliriz. Bu 
süreçte, bazı firma ve dernekler 
tarafından Federasyona yapılan 
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müracaatlar neticesinde; Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı ile İç 
İşleri Bakanlığın’dan konu ile 
ilgili görüşler aldık. Bu görüş-
leri de sektör paydaşlarımız ile 
paylaştık.

Bu süreçte bir süre bir belir-
sizlik yaşandı ancak neticede 
görüldüğü üzere ; aralıksız ça-
lışan sektörler gibi çalışmaya 
devam ettiğimiz için pandemi 
sürecinden çok fazla etkilen-
medik. Mutlaka kötü günler 
yaşayan firmalar oldu ancak 
bazıları devletin desteklerinden 
faydalanarak bazıları kendile-
rince çözümler üreterek sorun-
ları aştı, ancak aşamayanlar da 
elbette vardır. 

Bunun en büyük sebebi de, 
bütün dünya gibi hazırlıksız 
yakalanılmış olması ve  bu du-
rumdan hala tam anlamı ile çı-
kılamamış olması diyebiliriz.  Bu 

dönemde; çalışma şartlarında 
bazı değişiklikler oluştu örneğin 
“kısa çalışma ödneği” diye bir 
şey olduğunu gördük,  hijyen 
konusunda firmalar özellikle 
bakım onarım personellerine 
ilave hijyen işlemleri yaptırdık-
larını hatta bazı firmaların bunu 
bakım işlerine ilave olarak ekle-
diğini gördük. Hatta reklamları 
bile yapılır oldu.  

Bu süreçte; dikkat çeken bir 
konu bazı malzemelere zam 
yapılması oldu. Ancak bunun 
gerçek sebebinin pandemi 
olup olmadığı açıkça belli de-
ğil, pandemi olmasa da  kur 
artışları sebebi ile bu zamlar 
yine olacaktı diyen bir kesim de 
var. Ancak ortaya çıkan tüm bu 
olumsuz durumlara karşı yine 
de bu pandemi sürecine bağlı 
olarak kapanan firmalar olma-
dığı gördük.  Bütün olumsuz 

etkilerine rağmen bu süreçte 
devletin bazı desteklerinden 
faydalanan işletmeler de oldu 
bu sebeple ayakta kalan sı-
kıntılarını kısmen aşanlarda 
görüldü.

Bir diğer ekonomik yansıma da 
özellikle Avrupa ülkelerinden 
malzeme tedarik eden ülkelerin 
bu süreçte Türkiye’ye yönelmiş 
olması. Tabi kî bunun ne kadarı 
gerçekleşti tam olarak bir veri 
elimizde şu anda mevcut değil.

Bu süreç sektöre bir şeyi daha 
öğretti montaj sözleşmelerinde 
iş teslimi ile alakalı olarak (bü-
yük bir çoğunluğunda olma-
makla birlikte) mücbir hallerde 
sadece deprem, yangın, sel, 
grev gibi maddeler olmakta idi 
ancak “pandemi” olarak geçen 
sözleşme yoktu. Bundan son-
ra mücbir hallere pandemi de 
eklenecektir.
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Nermin Boyacıoğlu 
Türkiye ASFED Yönetim Kurulu 
Üyesi / Eğitim Komitesi Başkanı

Pandemi sürecinde asansör 
firmalarının elbette ki pek çok 
ekonomik kaygıları oldu. Ama 
açıkçası bundan daha öncelikli 
kaygımız, bu süreçte çalışması 
zorunlu olan sektörler grubun-
da olmamız nedeniyle bulaş 
riskinin en yüksek olduğu toplu 
ulaşım aracı olan asansörlerde 
çalışmak zorunda olmamızdı. 
Çalışanların korunması, hij-
yen önlemlerinin alınması, bu 
alanda planlamaların yapılması 
başlangıçta hepimizi çok faz-
la tedirgin ederek zorladı di-
yebilirim. Ben sürece olumlu 
yönden bakmak istiyorum aksi 
hali bize çok fayda sağlamaya-
caktır. Çünkü bu süreçte, pek 
çok sektöre göre şanslıydık. 
Şartlar çok zor ve ağır olsa da 
bakım ve revizyon yapan pek 
çok firmamız en azından çalış-
maya devam etti. Bakımlarımız 
aksamadı, revizyonlarımız ve 
daha öncesinde aldığımız mon-
taj işlerimiz sürdü. Bu açıdan 
baktığımızda tamamen durma 
noktasına gelen sektörler gibi 
bir kaos yaşamadık, işçilerimi-
zi çıkartmak zorunda kalma-

dık. Bence bunlar bu süreçte 
çok kıymetliydi ve bu açıdan 
baktığımızda sürekli olumsuz 
düşünmemek gerekiyor. 

Bir başka konuda; evet korona-
virüs şu ara biraz daha azaldı, 
hayat yavaş yavaş normale 
dönmeye başladı ama hiçbir 
şey artık eskisi gibi olmayacak. 
Biz de bu aşamada, sürece 
uyum sağlamalı ve asansörle-
rimizi bu döneme göre revize 
etmeliyiz. Örneğin; bakteri ve 
mikrop üretmeyen kabinler, 
butonlar, kapılar, sesle çalışan 
akıllı asansörler için hızla çalış-
maya başlamalıyız. Süreci gele-
cek vizyonuna göre yönetebilen 
firmalar bu işten daha az yara 
alacaktır diye düşünüyorum. 
Ayrıca bu süreç bize unuttu-
ğumuz pek çok şeyi yeniden 
hatırlattı. İşimizin önemi gibi. Bu 
zor günlerin telafisi ancak birlik 
ve beraberlik içinde çalışmak-
tan geçiyor, diye düşünüyorum. 
Tüm meslektaşlarıma, umutsuz-
luğa kapılmadan akıl birliği ile 
bu zor zamanları atlatacağımız 
sağlıklı günler diliyorum. 

Barış Sancak
DOKAS Yön. Kur. Başkanı

Süreçte en büyük sorun ve geri 
dönüş; bakım, arıza ve periyodik 
kontrole, yönetmelik gereğince 
gebe bırakılan firmaların perso-
nelini nasıl virüsten koruyacağı 
konusunda oldu. Zira asansörler 
virüs taşıyan makineler haline 
dönüştüler ve güvenlik ekip-
manlarının tedariki konusunda 
önemli sorunlar yaşandı.

Sürecin firmalarımıza maddi za-
rarları fazlasıyla oldu. İşsizliğin 
önüne geçebilmek için firma-
lara personel çıkarma yasağı 
konuldu ve süreçte ticaret ya-
pamayan firmalar sigorta ve 
maaş ödemek zorunda kaldı. 
Süreç henüz bitmiş değil, fir-
maların ertelenmiş sigorta vergi 
ödemelerinin erteleme vade-
leri geldiği zaman mevcut ay 
ile çakışacağı için o konular 
da firmalara ödeme kolaylığı 
sağlanmalıdır. Ayrıca ödeme 
alamadığı için ödemelerini ya-
pamayan sicili bozulan firmalar, 
kredi desteklerinden mahrum 
kaldı. Bu konuyla alakalı da özel 
kararlar alınarak, firmaların iyi 
niyetli olanlarına kredi desteği 
verilmelidir.

“AYRICA BU SÜREÇ BIZE 

UNUTTUĞUMUZ PEK ÇOK ŞEYI 

YENIDEN HATIRLATTI. IŞIMIZIN 

ÖNEMI GIBI. BU ZOR GÜNLERIN 

TELAFISI ANCAK BIRLIK VE 

BERABERLIK IÇINDE ÇALIŞMAKTAN 

GEÇIYOR, DIYE DÜŞÜNÜYORUM. “
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Sabahattin Baki
Türkiye ASFED Yön. Kur. Üyesi

2018 yılının Temmuz ayında 
başlayıp 2019 yılı boyunca 
devam eden çok ciddi eko-
nomik sıkıntı yaşayan ülkemiz, 
2020 Ocak ayı içinde biraz 
kıpırdanma gösterir olmuştu. 
Ancak dünyayı ve ülkemizi sa-
ran Kovid - 19 virüs salgınıyla 
yeniden ekonomide sıkıntılı bir 
sürecin içine girdi. Bu süreç 
ülkemizdeki tüm sektörleri et-
kilediği gibi asansör sektörünü 
ve bu sektörde hizmet veren 
firmalarımızı etkiledi. Özellikle 
tahsil edilemeyen çekler, öden-
meyen bakım revizyon ücretleri 
firmaları ekonomik zorluğun içi-
ne soktu. Bu bir çember etkisi 
ile ödemelerini alamayan firma-
lar, tedarikçilerine ve çalışan 
personellerine ödemelerini ya-
pamadılar. 2019’dan bu tarafa 
yavaşlayan inşaat sektörü, dü-
şen konut satışları da işin tuzu 
biberi oldu diyebiliriz.                                                    

Bir taraftan da sürecin olumlu 
yönde ivme kazanabilmesi için, 
yaşanan pandemi ortamından 
bir an önce ülke olarak kurtu-
larak firmalarımızın bozulan 
ekonomilerini düzene sokma-
sı gerekmektedir. Bunun için 

de işimize sarılıp, üretmekten 
başka çaremiz yok.  Bu işin 
temel noktası, inşaat sektörü-
nün canlandırılması, firmaların 
ödemelerinin zamana yayılması 
gibi kolaylık sağlanması gere-
kiyor. Elbette her zaman umut 
vardır ve bizler bu umut olan 
yöne yüzümüzü çevirmeli ve 
önlemlerimizi alarak çalışmaya 
devam etmeliyiz.

Mehmet Akgöz
GAYSAD Yön. Kur. Başkanı

Pandemi sürecinde firmalar-
la yapmış olduğumuz görüş-
melerde bu sürecin sağlıklı 
bir şekilde atlatılabilmesi için 
asansörlerde hijyen kurallarının 
uygulanması için dezenfekte 
çalışmalarının yapılmasını, 
asansörlere arıza ve bakım 
için giden çalışanların maske, 
eldiven, siperlik kullanmalarını 
özellikle vurguladık. Yine sosyal 
mesafe açısında asansörlerin 
zorunlu haller dışında (hastalık) 
kullanılmamasını, kullanılma-
sının gerekli olduğu hallerde 
kapasitesinin yarısının aşılma-
masını asansör içerisine ve dı-
şarısına asılan uyarı yazılarıyla 
nihai kullanıcıları bilgilendirdik. 
Elbette bu dönemde işlerimiz-
de aksamlar oldu ama önce-

lik toplum sağlığı olduğu için, 
sağlıklı çalışma koşullarından 
ödün vermeden çalışmaya 
devam ediyoruz. Üye firmala-
rımızın tamamına bu konudaki 
uyarılarımızı da sık sık hatırla-
tıyoruz

Naim Pedük
KAYSAD Yön. Kur. Başkanı

Dönemin başında tüm firmalar 
gibi çalışanlarımız ve toplum 
sağlığını korumak için önlemleri 
alma konusunda ciddi çaba-
lar sarf ettik. Bu konuda hem 
Sağlık Bakanlığı hem de Türkiye 
ASFED ile sürekli istişarelerde 
bulunarak uygulama yöntemle-
ri konusunda organize olmaya 
çalıştık. Ortak bir dil kurduktan 
sonra Kayseri’deki tüm firmala-
rımıza süreci anlatan uyarılarda 
bulunmaya çalıştık. Ama elbette 
bize gelen pek çok olumsuz du-
rum da oldu. Çünkü süreçte pek 
çok inşaat durduğu gibi yeni 
işler tamamen hayal oldu. 2020  
Ocak- Şubat ayında hafif bir to-
parlanma etkisi görürken mart 
ayında salgın ile birlikte hızlı bir 
düşüş yaşamaya başladık. 

Şu anda önemli olan öncelikle 
sağlık önlemlerini almak ile bir-
likte ekonomik olarak toparlan-
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ma süreci için de gerekli destek 
paketlerinin hem üretici hem de 
montaj alanında desteklenmesi 
gerekmektedir. Kayseri’de çok 
güçlü ve büyük firmalar olma-
sına ve inşaat sektörü açısın-
dan gelişime çok açık olma-
sına rağmen tüm işler durma 
noktasına geldi. Yeni normal 
süreci ile birlikte bir toparlanma 
etkisi görmeye başlayacağımızı 
düşünüyorum. Umuyorum tüm 
meslektaşlarımız bu süreçten 
en az yara ile toparlanma etki-
sini hissetmeye başlar..

Atilla Verim
OKASDER Yön. Kur. Başkanı

Öncelikle her sektörde olduğu 
gibi öncelikli olarak psikolojik 
sonra da ekonomik olarak etki-
lendik. İlk düşüncemiz kendimi-
zi, ailemizi ve çalışanlarımızı na-
sıl koruyacağız endişesi oldu. 
Bu endişe ile birlikte devamın-
da sürecin tahminlerden uzun 
sürmesi ile ekonomik kaygılar 
baş göstermeye başladı.  So-
kağa çıkma yasakları, kısıtla-
malar derken mevcut çalışma 
saatlerimiz kısıtlanırken, çoğu 
zaman ise tamamen çalışama-
dık. Samsun’da genel çalışma 
alanlarımız Samsun ile birlikte 

çevre illere de yöneliktir. Bu se-
beple özellikle çevre illerdeki 
bakımlarımızda, şehirler arası 
seyahat kısıtlaması nedeni ile, 
kısa süreli de olsa aksamalar 
oldu. Böyle bir olayla neredey-
se ilk defa karşı karşıya gelen 
sektörümüzün, yine de süreci 
başarılı atlattığı kanâatindeyim. 
Samsun’daki pek çok üye firma-
mız çalışmalarını aksatmadan 
devam etti, gerekli güvenlik ön-
lemlerini ihmal etmeden çalıştı. 
Biz de sık sık bu konuda üye 
firmalarımıza hatırlatmalarda 
bulunduk.

Şimdi bu sürecin olumsuz etki-
lerini telafi etme dönemindeyiz. 
Pandemi öncesinde halihazırda 
sektörümüz ekonomik kriz ile 
boğuşuyordu, pek çok yerde 
inşaatlar durma aşamasındaydı. 
Tüm bunlara bir de pandemi 
etkisi eklenince elbette sektör 
olarak ayakta kalabilmek için 
daha  fazla ekonomik desteğe 
ihtiyaç duymaktayız. Pandemi-
nin olumsuz etkilerinin telafisi 
için devlet desteklerinin arttırıl-
ması gerekmektedir. Sıkıntıda 
olan pek çok firma bulunuyor, 
en azından bunların vergi borç-
ları, sigorta primleri ötelenmeli 
veya durumları incelenip, uygun 
bulunanların da borçları silinme-
lidir. Bu dönemde faizli banka 
kredilerinin borç yükünü daha 
da çok arttıracağını düşünüyo-
rum.  Eğer kredi verilecekse, 
uzun vâdeli ve düşük faizli veya 
faizsiz kredi verilip küçük esna-
fın elinden tutulmalı daha çok 
ekonomiye katkı sağlayacaktır.

PANDEMININ OLUMSUZ 

ETKILERININ TELAFISI IÇIN DEVLET 

DESTEKLERININ ARTTIRILMASI 

GEREKMEKTEDIR. SIKINTIDA OLAN 

PEK ÇOK FIRMA BULUNUYOR, 

EN AZINDAN BUNLARIN VERGI 

BORÇLARI, SIGORTA PRIMLERI 

ÖTELENMELI VEYA DURUMLARI 

INCELENIP, UYGUN BULUNANLARIN 

DA BORÇLARI SILINMELIDIR.
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“AMSTERDAM”
“Kısa bir Amsterdam Turu İçin Notlar”

Bisikletin Başkenti 

   Yeliz Karakütük

   Yeliz Karakütük / Elif Dinç

136 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mayıs • Haziran 2020

ÖZEL MESAİ / GEZİÖZEL MESAİ / GEZİ



Dünyada bisiklet cenneti diye bir yer varsa orası hiç 
şüphesiz Amsterdam olurdu. Sekiz yüz bin nüfuslu 

şehirde, bir milyonu aşkın bisiklet olduğu biliniyor. Şehir 
geçtiğimiz yıllarda ise; dünyanın en iyi bisiklet şehri 

unvanını almayı hak etmiş. Tüm sokaklar ve caddelerinde 
tek geçiş üstünlüğüne sahip olan bisikletliler için dizayn 

edilmiş olan şehir trafiğinde hem arabaların hem de, 
bana kalırsa, yayaların işi bir hayli zor. 

Bu sayımızda; tarihi, sanat eserleri, müzeleri, eğlence 
mekanları, içki ve yemek kültürleri, mimarisi ile başlı 

başına bir gezi külliyatı yazılabilecek Amsterdam’dan, 
kısa bir iş seyahatiniz arasında tadımlık zaman 

geçirebileceğiniz ufak tüyolar vermeye çalışacağız.
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DIRENIŞIN 
SEMBOLÜ 

BISIKLETLER

Bugün gelinen noktada bu ça-
baların oldukça başarılı olduğu 
ortada. Şehirde bisikletlilerin 
önemli bir network ağı bulu-
nuyor ve 34 bin üyelik bir de 
bisiklet sendikaları var. Anlaşı-
lacağı üzere bu şehirde bisiklet 
kullanımı öyle sıradan bir spor 
aktivitesi değil. Pek çok kül-
türel ve insani alt yapısı olan 
sosyo-kültürel bir direniş sem-
bolü…

17. YÜZYIL ŞEHRI

Avrupa’nın en köklü kent do-
kularından birine sahip olan 
Amsterdam da pek çok yapı 
17. Yüzyıldan kalma özellikler 
taşıyor. Kent eski ve yeni olmak 
üzere iki ayrı bölüme ayrılıyor. 
Amstel gölü üzerine kurulan 

AMSTERDAM’DA BISIKLETIN 
KISA TARIHI
Hollanda’nın başkenti olan Amsterdam, bi-
siklet severler için bulunmaz imkanlara sahip. 
Ancak bu üstünlüğü kazanmak öyle kolay 
olmamış. İkinci dünya savaşının ardından 
Hollanda kendini geliştirip zenginleşmeye 
başlayınca otomobil kullanımında da hızlı 
bir artış olmaya başlıyor. Ancak otomobil 
kullanımının artması yeni yollar açmak için 
Amsterdam ve çevresinde pek çok çevre 
katliamını da beraberinde getiriyor. Tarihinde 
her zaman otomobilden önce tercih edilen 
bisikletler, şehirde saygın bir ulaşım aracı 
iken zamanla bir kenara atılmaya başlıyor. 
Üstelik ilerleyen yıllarda artan trafik şehirde 
pek çok ölümlü kazaya yol açıyor. The Gu-
ardian’ın verdiği bilgiye göre 1971’de trafik 
kazasından sadece Amsterdam da 3300 kişi 
hayatını kaybediyor. Bunun 400’den fazlası 
ise çocuklar olunca şehirde ciddi protesto-
lar başlıyor. Kurulan sivil toplum kuruluşları 
ile halk örgütlü bir biçimde trafik kazalarını 
protesto ederek bisiklet kullanımının arttırıl-
masına yönelik çalışmalar yapıyor. 
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eski şehrin tarihi dokusu tamamen 
korunarak günümüze kadar kalması 
sağlanmış. Yeni yapılanmalar ise 
tarihi dokuyu bozmayacak şekilde 
etrafında şekillendirilmiş…

DAM MEYDANI

Amsterdam’ın en ünlü meydanı olan 
Dam, tüm aktivitelerin gerçekleştiği 
ve turistlerin uğramadan geçmediği 
önemli bir mekan... Amsterdam’a 
ulaşan merkez tren istasyonuna 
çok yakın olan meydanın çevresin-
de pek çok tarihi binayı da göre-
bilirsiniz. Görkemli yapısı ile 1655 
yapısı Amsterdam Kraliyet Sarayı 
bunlardan en önemlisi… Meydanın 
ortasındaki Ulusal Anıt ise 2.Dünya 
Savaşı’nda ölen Hollandalıların anı 
simgelerinden birisi olarak yer alı-
yor. Amsterdam’ı gezmek için bu 
meydanı kendinize merkez alarak 
etrafından geniş daireler çizerek 
gezmeye başlamanızı önerebilirim.
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YÜZEN EVLER

Dans eden evlerin ardından Amsterdam’a gelen her turistin hayali olan 
yüzen evlerden bahsetmeden olmaz. Kanal çevresinde dolaşırken 
hemen her yerde, irili ufaklı tek katlı çift katlı, balkonlu ve teraslı pek çok 
gıpta edilecek modelde bu evlerden görmeniz mümkün. 1960’lardan 
sonra Amsterdam’da ev fiyatlarının artması ile bazı tekne sahiplerinin, 
teknelerini eve çevirmesi ile başlamış bir akım olan yüzen evlerin 
dünyadaki en güzel örneklerini bu şehirde deneyimleyebilirsiniz. 

DANS EDEN EVLER

Kimi kaynakta “dans eden evler”, 
kimi kaynakta ise “yamuk evler” diye 
geçen Amsterdam evleri şehrin en 
meşhur yapıları. Dam Meydanı’na 
yakın pek çok kanal üzerinde bu 
yapıları görebilirsiniz. Kanal üzeri-
ne oturtulan tahta kazıklara kurulan 
şehirde, bazı ev sıralarının  zamanla 
eğim göstererek yamulduğu biliniyor 
ve bu şekilde de kullanılmaya devam 
ediliyor. Bu yamulma sebebiyle ise 
daha sonra evler çelik kazıklar üze-
rine yapılmaya başlıyor.
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KANAL TURU

Dam Meydanı’na açılan pek çok ara sokakta ke-
yifli dükkanları gezebilir, oradan da kanal kıyıları 
boyunca açılan botlarla şehir turu yapabilirsiniz.  
Eğer kısa bir Amsterdam turu yapacaksınız bu ka-
nal turu olmazsa olmazlardandır. Kanal turunun 
gündüz, gece, yemekli ve yemeksiz gibi pek çok 
alternatifi var. Ama standart rehberli bir kanal turuna 
kişi başı 14-16 Euro civarında bir bedel ödeyerek 
ulaşabilirsiniz. Şehrin tüm tarihi dokusunu, kanal 
ticaretinin mimariye yansıdığı asırlık evleri, minik 
köprüleri görebilir, şehrin tüm tarihi özelliklerini de 
rehberiniz eşliğinde dinleyerek manzaranın tadını 
çıkarabilirsiniz. Üstelik zamanınız az ise bir saat gibi 
bir sürede tüm kanalı gezip tarihi yapıları uzaktan 
olsun görmek için de ideal bir yöntem…
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G Ö R M E D E N  G E L M E
 �Van Gogh Müzesi
 �Anne Frank Museum
 �Rijksmuseum  
(Devlet Müzesi) 

 �Rembrandthuis  
(Rembrandt Evi)
 �Stedelijk Museum CS
 �Madame Tussauds 
Müzesi

ŞEHRIN EN ÜNLÜ SAKINLERI

Amsterdam dünyada en çok ziyaret edilen beşinci şe-
hir ve 2016 yılı verilerine göre 18 milyon turist ağırlıyor. 
Hatta öyle ki artan bu turist sayısı endişe yarattığı için 
2020 yılından itibaren şehirde konaklayacak her turistten 
mevcut vergilere ek olarak gecelik 3 Euro vergi alınmaya 
başlandı.  Müzeleri, tarihi dokusu ile Avrupa’nın gözde 
şehri Amsterdam’ın geçmişteki en ünlü sakinleri ise Anne 
Frank, ressamlar Rembrandt, Van Gogh, filozof Spinoza 
sayılabilir. 
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PEYNIR 

Hollanda’nın hem ticari hem de turistik 
simgelerinden birisi de bin bir çeşit pey-
nirleri. Amsterdam’da trenden indiğiniz 
vakit adım başı bu peynirleri tadıp satın 
alabileceğiniz abartısız yüzlerce dük-
kan bulabilirsiniz. Birbiri ile yarışan ve 
cezbedici tasarımlarla dolu bu peynir 
dükkanları siz istemeseniz de peynirlerini 
tattırmadan bırakmıyor. Edam, Gauda, 
Parrano ise en ünlü üç peynir türü…

AMSTERDAM KURABIYESI
Van Stapele Koekmakerij
Amsterdam’ın Spui Meydanı’ndaki bu 
tarihi kurabiyecisi, en az Amsterdam’ın 
evleri müzeleri ve kanalları kadar meş-
hur. Kakaolu ve beyaz çikolatalı bu ku-
rabiyeden günde 4 bin civarında üreten 
tarihi dükkanı, önündeki uzun kuyruktan 
bulmanız çok kolay olacak. 

TADMADAN GELME

ÇIKOLATA

Çikolata deyince akla pek çok başka ülke 
ve şehir gelebilir ama Amsterdam da bu 
konuda hatırı sayılır bir marifete sahip. 
Fabrikası Amsterdam’da bulunan TONY’S 
Chocolonely, bunların en ünlüsü. Fabrika-
nın şehrin merkezindeki satış dükkanına 
alış veriş yapmak için girdiğinizde hem 
gözünüz hem de damağınız çikolataya 
doyacak.
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 � AKASDER [Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Der.]

 � ANASDER [Anadolu Asansörcüler Derneği] 

 � ADASİAD [Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği]

 � AYSKAD [Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği] 

 � BURSAD [Bursa Asansör Sanayicileri Derneği]

 � DENASDER [Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Sat. Der.]

 � DOKAS [Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

 � ESASDER [Eskişehir Asansörcüler Derneği]

 � GAYSAD [Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

 � GÜNAYSAD [Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği]

 � HATASDER [Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

 � KIRASDER [Kırıkkale Asansörcüler Derneği]

 � KAYSAD [Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

 �MASDER [Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

 �MERSİN AS.DER. [Mersin Asansör Sanayiciler Derneği]

 � OKASDER [Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İş İnsanları Derneği]

 � TASİAD [Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği]

Türkiye ASFED Üyesi Dernekler





 � ASANSÖR AKADEMISININ KAYSERI 
AYAĞI TAMAMLANMAK ÜZERE

 � BÖLGENIN SESI’NE GAZIANTEP DERNEĞI 
KONUĞUMUZ OLDU

 � KORONAVIRÜS SONRASI ASANSÖR TASARIMLARI

 � TÜRKIYE ASFED DERNEK YÖNETICILERI  
PANDEMIYI DEĞERLENDIRDI

“ASANSÖR SEKTÖRÜ TÜRKIYE IÇIN 
STRATEJIK BIR ÖNEME SAHIPTIR”
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100 YÖNETİCİYE 100 YÖNETİCİYE 
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“Yerli Asansör Sanayi ve  “Yerli Asansör Sanayi ve  
Pandemi Anket Sonuçları”Pandemi Anket Sonuçları”

TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ 
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI




