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Çok değerli meslektaşlarım,
Bir süredir sektörde ve sektör dışında, asansörde
dünya çapında yerli bir marka çıkaramamış olmamız konuşuluyor. Bu konuda neler yapılması gerektiği, eksiklerimizin ve avantajlarımızın neler olduğu
dile getiriliyor.
50 yıldır bu sektöre emek veren bir meslektaşınız
olarak, bu konudaki düşüncelerimi dile getireceğim.

Yusuf Atik
ASFED Yönetim
Kurulu Başkanı

Biz bu mesleği ustalarımızdan öğrendik. Ustalarımız da yabancı firmalarda öğrendi. Çünkü o yıllarda
Türkiye’de asansörler yabancı firmalar tarafından
tesis ediliyordu. Ben ve benim kuşağımın kendi işyerlerini kurmalarıyla sektörde yerli firmalar yer
almaya başladı. Sanayileşme, ardından şehirleşme
başladı. Türkiye gelişti. Asansöre ihtiyaç arttı. Asansör bir iş kolu olmaktan çıkarak bir sektör haline
geldi.
Bütün bunlar 50-60 yıllık bir süre içinde gerçekleşti. İşe başladığım günden bu tarafa asansörde çok
şey değişti, yerli asansör sanayi de çok gelişti. Özellikle son yirmi yıldır gelişen yerli sanayi olmasaydı asansör fiyatları bugünkünün en az üç katı fazla
olurdu.
Bugün rahatlıkla şunları söyleyebiliyoruz:
Biz artık, güvenlik standartları, teknik özellikleri ve montaj sonrası hizmetleriyle dünya ölçeğinde
yüzde yüz yerli asansörler üretebilmekteyiz. Peki,
neden dünya markası çıkaramıyoruz? Mazeret değil

ama size bunu üç nedende açıklayabili- kümetimizde gördüğümüz kararlılığın bürokraside de görülmesi halinde cari açığın
rim:
Birincisi, dünya markası denince akla azalacağı aşikârdır.
Büyük inşaat projelerini yapanlar da
gelenler yüz, yüz elli yıllık firmalar, yani
yabancı marka asansör kullanmakla övübizden çok önce yola koyulmuşlar.
nüyorlar. Övündükleri yabancı markaların
İkinci önemli neden, ülkemizde yaygın
kalite olarak yerli markalardan geri olduolan “İthal edilen her şey iyidir.” “Yabanğunu, o markaların Uzakdoğu ülkelerinde
cılar bizden daha iyi yapar.” imajıdır. Bu
üretim yaptıklarını, ucuz işçilik, kalitesiz
imajın yavaş yavaş kırıldığını görüyoruz.
malzeme kullandıklarını bilmiyorlar veya
Ama yeterli değil.
bilmezden geliyorlar.
Üçüncüsü, sektörlerinde dünya markaAyrıca o projeden daire alanlar, bakım
sı olmuş Türk firmalarına baktığımızda,
ve onarımda -ithalata dayalı yedek parça
devletin bu firma ve sektörlere alıcı olarak
ihtiyacı nedeniyle- yerli markadan beş kat
destek verdiğini görüyoruz.
fazlasına varan faturalarla karşı karşıya
Bizim de tanınır bilinir ve görünür ol- kalıyorlar. Çok uluslu firmalar için bakım,
mak için öncelikle TOKİ başta olmak üzere altın yumurtlayan tavuğa benziyor. Bütün
devlet tarafından tercih edilmemiz gereki- bu gerçeklerin anlatılmasına, sektörümüyor.
zün tanıtılmasına ihtiyaç var.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimiz yerli malı kullanımını teşvik ediyor
ve bunun için düzenlemeler de yapıyorlar.
Ancak aynı kararlılığı ne yazık ki bürokraside göremiyoruz. Bürokratlara yerli
asansör sanayinin tüm beklentileri karşılayacak düzeye eriştiklerini anlatmamız
lazım.
Yerli malı kullanılması konusunda hü-

Markalaşma yolunda sağlam adımlar atmak için büyük ölçekli firmalara ve
kuvvetli sermaye yapısına erişmemiz gerekiyor. Sektör mensupları olarak hem
mevcut yatırımlarımızı korumak, hem
geliştirmek, hem de değerli markalar üretmek için işbirliğine ve güç birliğine gitmeliyiz.
Hepinize, hayırlı, bol kazanç diliyorum. Sevgi ve saygılarımla…

editörden...
Yeliz Karakütük
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni
haberasansoru@gmail.com

YENİ BİR SAYI, YENİ BİR HEYECAN...

Y

oğun bir gündem içeriği ile hazırladığımız dergimizin sektörle bu üçüncü
buluşmasından herkese merhaba...
Asansör Sanayicileri Federasyonu’nun oldukça önemli eğitim ve sosyal sorumluluk
projeleri yanında, sektörel pek çok alanda
gündeme gelen farkındalık hareketleri ile
dolu dolu haberler ve röportajlar sayfalarımızdaki yerini aldı. Asansör Sanayicileri
Federasyonu’nun resmi yayın organı olarak öncelikli hedefimiz sektörün kalbinden haberleri size en doğru ve yalın haliyle
ulaştırmak. Bu doğrultuda yeni sayımızın
önemli konuklarından biri TOKİ Başkanı
Sayın M. Ergün Turan. Yoğun gündemi içerisinde bize zaman ayırarak röportaj veren
ve asansör sektörünün doğrudan bağlantılı olduğu en önemli sektör olan, konut sektörü ile ilgili sorularımızı cevaplayan Sayın Başkan ve ekibine çok teşekkür ederiz.
TOKİ Başkanımız ile yaptığımız röportajda
dergimize özel yaptığı çok önemli açıklamalarını dikkatle okuyacağınızı tahmin
ediyorum. Yine buradan, üçüncü sayımızda bize güvenerek samimi açıklamalarda
bulunan, iş yaşamındaki başarı öyküsünü
bizimle paylaşan sektörümüzün en önemli
butonyer firmalarından GENEMEK’in ku-
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rucu ortağı Devrim Gecegezer’e de ayrıca
teşekkür etmek isterim. Patron Katı’nda
Devrim Bey ve GENEMEK ailesini dergimiz
sayfalarına taşımak bizim için büyük bir
keyiti...Yine aynı güler yüz ve tevazu ile
bizi karşılayan KUARS Asansör ortağı Neslihan Coruk’a da teşekkürlerimiz sunarız.
Başarılı sektör kadınlarını konuk ettiğimiz
Pozitif köşemizde keyili sohbetiyle iyi ki
var dediklerimizden...
Her sayıda olduğu gibi bu sayımızda da bir
dosya konusu ile sizlerleyiz. Bu sayımızda
sektörel bir konu olmakla birlikte aynı zamanda bir sosyal sorumluk bilinciyle de
işlenen engelli asansör sistemleri var. Bu
özel dosya için bize yazıları ile katkı veren
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erişilebilirlik Dairesi Başkanı Sayın Deniz Çağlayan Gümüş’e, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi’den
Makina Mühendisi Zafer Güneş’e katkıları
ve destekleri için teşekkürü borç biliriz.
Tüm okuyucularımıza ilgi ve destekleri
için Haber Asansörü adına sevgilerimi sunarım...
Keyili okumalar...
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Bu sayımızda, Patron Katı’nda yine
önemli bir ismi konuk ediyoruz. Dünya
asansör sektörünün kat ve kabin
kumanda paneli devlerinden biri olmaya
aday markalarımızdan GENEMEK (Gen
Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti.)’in
kurucu ortağı Devrim Gecegezer, sektöre
giriş hikayesini ve kısa sürede kat ettikleri
zorlu yolculuğu Haber Asansörü okurları
için paylaştı.

“ASFED, Asansör Sistemleri Bölümleri için Milli
Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü ile protokol imzaladı”

68

TIRMANAN ASANSÖR 125 YAŞINDA
BAŞKANI M. ERGÜN TURAN:
38 TOKİ
“YILDA 60 BİN KONUT

ÜRETECEĞİZ”

Asansör sektörünün en çok çalıştığı Kurumlardan
biri olan T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin
Başkanı Ergün Turan ile TOKİ’nin faaliyetlerini,
hedeflerini ve asansör sektörünü konuştuk.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN
44 YÜKSEK
NE DEMEKTİR? NASIL ÜRETİLİR?

Kibar bir terim olarak kullandığımız “yüksek katma
değerli ürün”ü, herkesin anlayacağı ve kafasında
şekillendirebileceği bir dille tanımlarsak, 100 liraya
üretilip 1.000 liraya satılan üründür diyebiliriz.

78
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ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN
ASANSÖR SİSTEMLERİ

SEKTÖR HABER

KONAYDER TS EN 81-20/50
EĞİTİMİ VERDİ

Konya Asansörcüler Yürüyen
Merdiven Sanayiciler Derneği (KONAYDER), 1 Şubat
2018’de sektör temsilcileri-

nin yoğun katılım gösterdiği
kapsamlı bir eğitim semineri
düzenledi.
KONAYDER’in, Konya Bilim,

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün desteği ile düzenlediği seminerin eğitmenliğini
Serdar Tavaslıoğlu üstlendi.
Serdar Tavaslıoğlu, “TS EN 8120/50 Standartları İle Gelen
Ana Değişiklikler” başlığında
topladığı eğitim ile standartlardaki değişiklikleri, kıyaslamalı olarak ayrıntılar halinde
katılımcılar ile paylaştı.
Konya Bayır Diamond Hotel’in
seminer salonunda düzenlenen organizasyona katılım oldukça yüksekti.
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SEKTÖR HABER

EAYSAD’DA GÖREV DEĞİŞİMİ

EAYSAD ( Ege Asansör ve Yürüyen
Merdiven Sanayicileri Derneği), 27
Şubat 2018 Salı günü Olağan Genel
Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Dernek genel merkezinde yapılan toplantıda görev değişimi yapılarak yeni
Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.

dem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Ardından 2018-2019 döneminde
faaliyet göstermeye başlayacak yeni
Yönetim Kurulu seçimlerine geçildi.
Ayrıca derneğe kazandırılan 13 yeni
üye ile EAYSAD ailesinin daha da büyümeye devam ettiği açıklandı.

EAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Yanık’ın açılış konuşmasının
ardından, divan heyeti seçilerek, gün-

EAYSAD üyelerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda seçilen yeni yönetim
kurulu ise şöyle oldu.

EAYSAD YENİ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN: MERT ÖĞÜŞLÜ (AGSAN ASANSÖR)
BAŞKAN VEKİLİ: OĞUZ YANIK (ARSER ASANSÖR)
SEKRETER ÜYE: SELDA TOKOĞLU (ASTOR ASANSÖR)
MUHASİP ÜYE: AHMET DÖNMEZ (KONTİS ASANSÖR)
ÜYE: CENGİZ KÖNÜÇ (ASSÖR ASANSÖR)
EAYSAD YEDEK ÜYELER
ADNAN YEDİKARDEŞ (SÜMERLİFT)
MURAT DEMİREL (OMAS MÜHENDİSLİK)
ÖZCAN KILIÇ (AÇILIM ASANSÖR)
ÖZKAN İPEK (ACE ASANSÖR)
ZEKİ TETİK (PAMUKKALE ASANSÖR)

Mart • Nisan 2018 • HABER ASANSÖRÜ
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SEKTÖR HABER

BURSAD’DAN ASANSÖR BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİNE TAM DESTEK
BURSAD (Bursa Asansör Sanayicileri Derneği), 13 Mart 2018
tarihinde aylık olağan toplantısını kahvaltılı bir organizasyon ile
gerçekleştirerek, Bursalı asansör
sanayicileri ile Bursa’da asansör
bölümü bulunan okulların yöneticilerini bir araya getirdi. Yapılan
toplantıda, Asansör Bölümü öğrencilerinin maddi manevi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için tam
destek kararı aldı.
Bursa’da asansör bölümü bulunan üç mesleki ve teknik lisenin
(Has Asansör MTA Lisesi, Ovaakça Tarık Şara MTA Lisesi ve
Hürriyet MTA Lisesi ) yöneticileri
ve öğretmenlerini kahvaltıya davet ederek sorunlarını dinleyen
BURSAD yönetimi, asansör bölüm
öğrencilerinin ihtiyaçları ile ilgili
konuları ele aldı. Öğrencilerin yaz
stajları, firma ziyaretleri, asansör
fuar gezileri, eğitim materyalleri
ve eksik laboratuvar sistemlerinin
tamamlanması ile kütüphaneleri için kitap desteği konularında
taleplerinin bildirilmesi üzerine,
BURSAD yönetimi tüm eksiklerin
giderilebilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını bildirdi.
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TASİAD MESLEK VE TEKNİK
LİSESİNİN MİMARİ PROJESİ
ONAYLANDI
TASİAD ( Tüm Asansör Sanayicileri ve İşadamları Derneği), Şubat ayı Olağan Kurulu’nu dernek
Başkanı Ahmet Fikret Gökhan Başkanlığında dernek genel merkezinde topladı. Toplantının
ardından yapılan basın açıklamasında; İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan
yazı paylaşılarak, TASİAD Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için hazırlanan mimari projenin
onaylandığı haberi verildi.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca okulun mimari
projelerinin fonksiyon yönünden incelenerek
onaylanması ile birlikte TASİAD Yönetim Kurulu sonucu değerlendirerek, inşaat sürecinin
hızlanması yönünde karar aldı.
TASİAD MART AYI TOPLANTISINDA ARK
ASANSÖR’Ü ZİYARET ETTİ
TASİAD Yönetim Kurulu Mart ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısını dernek üyelerinden
Ark Asansör’ün Dilovası’nda yer alan yeni fabrika yerleşkesinde gerçekleştirdi. Ark Asansör Yönetim Kurulu Başkanı ve TASİAD üyesi
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Armağan Kan da toplantıya katılarak dernek
faaliyetleri hakkında görüş ve düşüncelerini
paylaştı.
TASİAD Yönetim Kurulu Mart ayı toplantısına
ev sahipliği yapan Armağan Kan’a, Yönetim
Kurulu adına Başkan Ahmet Fikret GÖKHAN
hayırlı olsun temennilerini ileterek bir plaket
taktim etti. KAN; TASİAD Yönetim Kurulunu
ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek
Ahmet Fikret Gökhan ve beraberindeki üyelere
yeni fabrikalarını gezdirdi.
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Yeliz Karakütük

ANKARA İTFAİYESİNE
“ASANSÖRDEN KURTARMA TEKNİKLERİ”
EĞİTİMİ VERİLDİ

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), son günlerde artan asansör kazaları
sebebiyle doğru kurtarma
çalışmaları yapılmasına dikkat çekmek amaçlı bir sosyal
sorumluluk projesi başlattı.
Bu proje ile Türkiye genelinde
itfaiye erlerine verilecek bir
eğitim programı hazırlayarak “Asansörden Kurtarma
Teknikleri” başlığı altında 3
günlük seminerler düzenledi.
Bu eğitim seminerlerinden ilki
12 Mart 2018’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
Ankara İtfaiyesi’nde görev
yapan 150 itfaiye erine verildi.
Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Asansör Öğretmeni olan Ergün Hiçyılmaz’ın
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verdiği eğitimde, asansörün
tüm teknik özellikleri hakkında bilgilendirilen Ankara
İtfaiyesi personeli, asansörde
kalan vatandaşların nasıl kurtarılması gerektiği konusunda
da uygulamalı örnekler üze-

rinden ders aldı. Ankara Temelli’deki Başkent Organize
Sanayi Bölgesi’nde bulunan
Merih Asansör ve Ankara Sanayi Odası Merkezi Test ve
Sertifikalandırma Merkezi’nin
ev sahipliğinde gerçekleşen
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dirme çalışmasına öncelikle
itfaiye erlerimizle başlamak
istedik. Bir yangın, bir kaza
ya da bir ihbar doğrultusunda
olay yerine ilk müdahaleyi onlar yapıyor. Ve görüyoruz ki;
kurtarma çalışmaları aslında
çok basit bilgilerin noksanlığı
yüzünden kötü sonuçlara yol
açabiliyor. Biz bu eğitimlerle
asansör kazalarının, küçük
bilgilerle nasıl önlenebileceği
göstermek istiyoruz. Unutulmamalı ki çok basit bilgiler
hayat kurtarır.”
eğitimlerde, 3 farklı asansör
örneği ile asansörün çalışma
mantığı, güvenlik sistemleri
ve çok basit bilgilerle nasıl hayat kurtarılabileceği anlatıldı.
Eğitim içerikleri hakkında bilgi aldığımız deneyimli Asansör Öğretmeni Ergin Hiçyılmaz; “Basit olarak asansör
çeşitlerini ve oluşabilecek
arızaları inceliyoruz. İtfaiyecilerin en sık rastlayabileceği
arıza çeşitleri ve kazalar üzerinde durularak, içeride kalan
insanların nasıl kurtarabileceklerini gösteriyoruz”, dedi.

ATİK: “ÇOK BASİT BİLGİLER
HAYAT KURTARIR”
Asansör kazalarının, doğru
bilgilendirme, güvenli kullanım ve bilinçli kullanıcıların
oluşması ile aşılabileceğine
dikkat çekmek isteyen ASFED
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, konu ile ilgili şunları
söyledi; “Federasyon olarak
asansörün doğru kullanımı,
bakım ve periyodik muayenelerinin zamanında ve ehil kişilerce yapılmasının önemine
dikkat çekmek istiyoruz. Bu
konuda halkımızı bilinçlendirmeliyiz. Biz bu bilinçlen-

İTFAİYE EĞİTİMLERİ
MERSİN VE İSTANBUL’DAN
DEVAM EDECEK
Eğitim sonunda Ankara İtfaiyesinin 150 personeline; ASFED imzalı katılım sertifikaları
Başkan Yusuf Atik ve Yönetim
Kurulu üyesi Hakan Başkaraağaç tarafından takdim edildi.
Ayrıca ASFED’in ilkini Ankara
İtfaiyesi ile birlikte gerçekleştirdiği bu eğitimlerin devamının da geleceği bildirildi.
Ankara’nın ardında ilk olarak
Mersin, sonra da İstanbul’da
aynı eğitim programı ile İtfaiye erlerine “Asansörden Kurtarma Teknikleri” eğitimleri
verilecek.

SEKTÖR HABER
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

ASANSÖR BİLGİLENDİRME
TOPLANTILARI DÜZENLEDİ
nemen ilçeleri sınırlarında yer
alan apartmanların yöneticileri ve mahalle muhtarlarına
yönelik olarak gerçekleştirildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, asansör
periyodik kontrol çalışmalarına ilişkin bilgilendirme
amacıyla İzmir’in 6 ilçesinde
apartman yöneticisi ve muhtarlara yönelik toplantılar
gerçekleştirdi.

de Karabağlar, 14 Mart 2018
tarihinde Gaziemir, 19 Mart
2018 tarihinde Konak ve 20
Mart 2018 tarihinde ise Me-

Toplantılara MMO Asansör
Kontrol Merkezi’nden Zafer
Güneş’in yanı sıra, MMO İzmir
Şubesi Asansör Muayene Birimi Sorumlusu Çağlar Çimen
ve Teknik Görevli Çiçek Şimşek Yıldız katılarak bilgilendirmede bulundu. Apartman
yöneticileri ve muhtarlar da
toplantılarda periyodik kontrollere ve asansör kullanımına
ilişkin sorularını konuşmacılara yönelttiler.

MMO Asansör Kontrol Merkezi, Türkiye genelinde onlarca belediye ile asansörlerin
yıllık periyodik kontrollerinin
gerçekleştirilmesine ilişkin
protokol imzalarken, MMO
İzmir Şubesi de asansörlerin
kullanımı ve periyodik kontrolleri konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede İzmir’in çeşitli
ilçelerinde apartman yöneticilerine ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme
toplantıları düzenlendi. Toplantılar; 5 Mart 2018 tarihinde
Çiğli, 7 Mart 2018 tarihinde
Bayraklı, 12 Mart 2018 tarihin-
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Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), isimin başına “Türkiye” ibaresi alabilmek için genel kurul üyelerini Olağanüstü
ve tek gündem maddesi ile topladı.
24 Mart 2018 günü ilk Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirmek için ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
Atik Başkanlığında bir araya
gelen, Yönetim Kurulu Üyeleri
ve ASFED Genel Kurul Üyeleri
federasyonun isminin başına
“Türkiye” ibaresi getirilebil-

mesi için çalışmaların başlatılabilmesi yönünde karar kaldı.
Muammer Ödemiş’in Divan
Başkanlığını, Mehmet Ayata
ve Muzaffer Hızarcı’nın Katip
Üyeliğini yaptığı Olağanüstü
Genel Kurul, istiklal marşı ve
saygı duruşunun ardından,
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ASFED genel Sekreteri Hüsnü
Gökgöz’ün konu ile ilgili üyeleri bilgilendirmesi ile devam
etti. Gökgöz konuşmasında;
ASFED’in kurulduğu günden
bu güne yaptığı sektörel ve
toplumsal faydalar içeren
faaliyetlerinden bahsederek
“Türkiye” ibaresi almak için
Bakanlık başvurunda gerekli
şartları paylaştı. Gökgöz; ASFED’in yaptığı çalışmalar ile
pek çok şartı yerine getirdiğini, bu önemli payeyi alması ile
özellikle resmi işlerde sektörel olarak daha güçlü adımlar
atılacağını belirtti. Gökgöz;
“Dernekler yönetmeliğinin
“e” maddesine göre Türkiye
kelimesi alabilmek için genel
kurul kararı almamız gerekiyor. Bu kararı aldığımız taktirde yaptığımız faaliyetleri de
dosyamıza koyarak Bakanlığa
müracaatla inşallah Türkiye
ibaresi alacağız” dedi.
Gökgöz’ün ardından sözü
üyelerin görüşlerine bırakan
Divan Başkanı Muammer
Ödemiş, konuyu oylamaya
sundu. Oy birliği ile adının
başına “Türkiye” ibaresi almaya karar veren Genel Kurul’a
hitaben konuşan ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
Atik; “Çalışmaların başlatılması için bir komite kurularak
hazırlıklar hızlandırılacak. Bir
an önce bu onurlu payeyi alarak, daha güçlü yola devam
edeceğiz.” dedi.
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“TÜRKİYE” İBARESİ İÇİN
ÇALIŞMALAR BAŞLADI

SEKTÖR HABER

ASFED EĞİTİM KOMİTESİ
Yeliz Karakütük

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ İÇİN BU KEZ
SAMANDIRA’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Türkiye genelinde eğitim seferberliği başlatan Asansör
Sanayicileri Federasyonu
adına faaliyetlerini sürdüren
Eğitim Komitesi ekibi, Kayseri ve Eskişehir’in ardından
hiç ara vermeden bu defa
yola Samandıra’dan devam
etti. AMES (ASFED Mesleki
Eğitim Seferberliği) Projesi
kapsamında Ankara, Eskişehir ve Kayseri’de “Asansör
Sistemleri” bölümleri için okul
ve bina fizibilite çalışmalarını bitirmek üzere olan eğitim komitesi üyeleri, Şubat
2018’de Samandıra Meslek
Teknik Lisesi ve Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim
Merkezi’nde incelemelerde
bulundu.

için başarılı örnekleri inceleyerek uygulanabilirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundurlar. Samandıra Meslek
Teknik Lisesi Müdürü Fatih
Yıldırım, Alan Şefi Zeki Erkan
Coşkun, Mustafa Alp Özkaya, Baş Muavin Uğur Şahin,
İSG Uzmanı Devrim Türkoğlu, Teknik Müdür Yardımcısı
Emrah Akkaya ile Suat Sezai
Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi Müdürü Deniz Dümer,
ASFED Eğitim Komitesi üye-

leri Yasemin Bulut, Nermin
Boyacıoğlu ve İbrahim Özçakır’a atölye ve laboratuvarları açarak bilgilendirmelerde
bulundular. Olması gereken
teknik teçhizat ve malzemeler tespit edilirken, atölye ve
laboratuvar planları hakkında
da bilgiler alındı.
Yasemin Bulut, Nermin Boyacıoğlu ve İbrahim Özçakır’a
sektör temsilcileri Ekrem Boyacıoğlu ve İbrahim Bulut da
eşlik ettiler.

2018-2019 eğitim döneminde, belirlenen pilot okullarda
açılacak asansör sistemleri
dalı eğitim programlarının
uygulama atölyelerinde en
doğru eğitimin verilebilmesi
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ASANSÖR KENDİ İSMİ İLE ANILAN
OKULLARINA KAVUŞUYOR

“ASFED, Asansör Sistemleri
Bölümleri için Milli Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğü ile
protokol imzaladı”
Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), uzun süredir
üzerinde çalıştığı Meslek ve
Teknik Liselerinde asansör
bölümleri açılması için yürüttüğü çalışmalarda önemli
bir aşama kaydederek, Milli
Eğitim Bakanlığı Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 28 Mart 2018 günü
bir eğitim protokolü imzaladı.
ASFED Eğitim Komitesi tarafından yürütülen çalışmalar-
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la belirlenen pilot okullarda,
2018-2019 eğitim yılında devreye girecek bir müfredat ile
Elektrik-Elektronik alanlarının
altında “Asansör Sistemleri
Dalı” açılacak. Milli Eğitim
Bakanlığı ile imzalanan bu
protokol sayesinde şimdiye
kadar “Elektromekanik Taşıyıcılar Bölümü” adı altında
değerlendirilen asansör bölümü ilk defa kendi ismi ile
anılarak “Asansör Sistemleri
Bölümü” şeklinde adlandırılacak. Asansörün kendi ismi
ile anılan bölümlerine kavuşması, sektörümüz açısından
bir ilk olması sebebiyle ayrıca
önem taşıyor.

“Bakanlığımızın kapıları
asansör sektörüne sonuna
kadar açık”
ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik ve ASFED
Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli
Eğitim Bakanlığı Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürü
Osman Nuri Gülay ile görüş
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alışverişinde bulundular. İmzaların atılmasının ardından
Genel Müdür Osman Nuri
Gülay, asansör sektörünün
önemine değindi.
Gülay: “Asansör sektörü bizim için çok önemli. Her gün
asansöre biniyoruz dolayısıyla
bu sektör insan yaşamının
bizatihi içinde. Onun için bu
dalda öğrencileri beraber yetiştirmeliyiz. ASFED olarak
çok doğru düşünmüşsünüz,
bize gelmişsiniz ve yapılan
çalışmalar neticesinde bugün
protokol aşamasına geldik.

Bu konuda Bakanlığımızın
kapıları asansör sektörüne
sonuna kadar açık. Çocuklarımızın meslek ahlakına sahip
olması lazım. Örnek atölyeler kuralım, öğretmenlerimiz sektörde eğitim alsınlar,
yetişsinler, buradan mezun
olan öğrencileri de istihdam
edelim,” dedi.

“Türk asansör sanayisinin
geleceğine imza atıyoruz”
Atılan imzaların ardından
Genel Müdür’e ASFED adına
bir plaket sunan Yusuf Atik

ise dergimize şunları söyledi:
“Biz Asansör Sanayicileri Federasyonu olarak, sektörümüzün geleceğini eğitimine
yatırım yapmakta görüyoruz.
Bugün burada bu imzalar ile
Türk asansör sanayisinin geleceğine imza attık. Bu bölümlerde okuyacak çocuklarımıza fabrikalarımızın, imalathanelerimizin ya da montaj
bakım servislerimizin kapısı
açık olacak. Sektörümüzün
yetişmiş ara elemana ihtiyacı
var, dolayısıyla yetişecek bu
gençlerin iş garantisi bizleriz.”

“ASANSÖR SEKTÖRÜ BIZIM IÇIN
ÇOK ÖNEMLI. HER GÜN ASANSÖRE
BINIYORUZ DOLAYISIYLA BU
SEKTÖR INSAN YAŞAMININ
BIZATIHI IÇINDE. ONUN IÇIN BU
DALDA ÖĞRENCILERI BERABER
YETIŞTIRMELIYIZ.
Osman Nuri Gülay
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü

SEKTÖR HABER
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Dr. Ebru Görgü Kaya
Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Kurucusu ve İşyeri Hekimi
4mevsim@dortmevsimosgb.com

ÇALIŞMA HAYATINDAKİ
ENGELLERİ KALDIRALIM

E

ngelli çalıştırmakla yükümlü işyerlerinde işçi
olarak çalışan engelli
birey sayısı 2016 yılı için yüz
binin üzerindedir. Nisan 2017
itibariyle kamu kurumlarında engelli kotasında istihdam
edilen memurların sayısı ise;
48 bin 9 yüz 47 olmuştur. İş
gücü sıkıntısı çekildiğinde
maksimum iş gücünün elde
edilmesine yardımcı olmak
için çeşitli girişimlerin bir parçası olarak engellilerin iş gücüne katılmaları teşvik edilmektedir. Dolayısıyla katılım
oranındaki artış bu gruptaki
kişilerin mesleki yaralanma
riskinin yüksekliği açısından
gözden geçirilmesi gerektiği
anlamına gelmektedir. Yapı-
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lan bazı çalışmalarda ise engelliler için artan iş güvenliği
riski algısının aksine engellilerin ortalama bir çalışana
kıyasla daha az sayıda iş güvenliği olayına karıştığı bildirilmiştir. Dahası bazı araştırmalarda engelli çalışanların
üretkenliğinin diğer çalışanların verimliliğine benzer olduğu, hatta daha fazla hizmet
verdikleri görülmüştür.
“Gizli engeller gözden
kaçabiliyor”
Engeli olan insanlar çeşitli
gruplardan oluşsa da aslında
büyük yüzdesinin “gizli engelli” olduğu bildirilmektedir.
Gizli engeller ilk bakışta görünemeyebilecek, tanı almamış
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olan ancak insanların yaşamlarını etkileyebilecek olan engelleri ifade eder. Tanı almamış
epilepsi, otizm, diyabet, çeşitli düzeylerde
işitme kayıpları gibi durumlar bu sınıfa girebilir.
Yaygın gizli engellere örnekler;
 Psikiyatrik bozukluklar
 Epilepsi
 Diyabet
 Travmatik beyin hasarları
 Kronik ağrıları olan kişiler
 Dikkat eksikliği
 Öğrenme bozuklukları
 Kronik yorgunluk sendromu
 Kistik fibrozis
“İşe giriş muayenelerinde çok yönlü
davranmak gerekiyor”
Asansör imalatı veya montajı yapımı çok tehlikeli işler sınıfında olduğundan işverenlerin işe
eleman alımında hassas davranması özel önem
arz etmektedir. Burada işyeri hekimlerinin de
işe giriş muayenelerinde özenli davranması ve
engelli işe alımlarında çok yönlü düşünerek
rapor düzenlemesi gereklidir. Ancak burada
asıl amaç engelli insanların çalışmasına mani
olmak değil doğru zamanda doğru yerde doğru
eğitimle çalışmalarının önünü açmak olmalıdır.
Meslek hayatımızda bu örneklerle çoğu zaman
karşılaşmaktayız. İşe alım sırasında tarafımızdan doğru eğitimi alan ve engelleri tespit
edilen kişiler uygun yaklaşım sergilendiğinde, işyerinin en verimli elemanı haline gelebilmektedir. Tabi işverenlerin uygun şartları
hazırlaması ve engellilere özel kolaylaştırıcı
ve koruyucu tedbirler alması şarttır. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuya özel
önem vermektedir ve bu düzenlemeleri kolaylaştırmak için 2016 yılında “Engelli Çalışanlar
İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi” yayınlamıştır. Bu rehberde engellilere özel risk değerlendirmeleri, fiziksel ortamın düzenlemeleri,

özel ekipman tasarımları, iş organizasyonları
ve acil durum uygulamaları ile ilgili ayrıntılı
bilgiler paylaşılmıştır.
“İşyeri uyum aşamasında asansör sistemleri
önemli yer tutmaktadır”
Engelli çalışanların istihdamının artırılmasında
işyerlerinin bu çalışanlara uygun hale getirilmesi ve işyerinde uyum birimleri bulunması
önemli bir yer tutmaktadır. Bu uyum birimlerinin bazıları otoparklar, ulaşım yolları ve
asansörlerdir. Gündelik hayatımız yanında iş
hayatımızın da önemli bir parçası olan asansörler, engelli bir işçinin işyerinde çalışabilmesinin
önünü açan belki de en önemli araçlardandır.
Örneğin görme engelli bir çalışanın işyerinde
gereken alanlara ulaşması, kontrol panelinde
yapılacak “Braille alfabesi” eklemeleri veya
sesli uyarılarla en güvenli ve hızlı olarak asansörle sağlanabilir. Yine tekerlekli sandalyede
bulunan bir çalışana yüksek katlı binalarda iş
imkanı sağlanabilmesinin tek yolu platformları uygun, kumanda paneli düzeyi ayarlanmış doğru asansörlerin bulundurulmasıdır.
Binalardaki engelsiz erişim güzergahlarının
tamamlanabilmesi için de asansörler en önemli
bağlantı noktalarını oluşturmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Geniş Açı
ASIL ENGEL, YAŞAMA AZMİNİ VE SEVİNCİNİ KAYBETMEKTİR.

Ergün GÜNEŞ

İki inşaat taş işçisi taş kırmaktadır.
Yoldan geçen birisi sorar; “Ne yapıyorsunuz?” İşçilerden birisi “taş kırıyorum,”
der. Diğerinin cevabı şöyle olur: “Ben de
taş kırıyorum, kırdığım bu taşlar ev olacak. ” Yaptığın işi sevmenin ve önemsemenin sırrı bu cevapta yatıyor.
Her mesleğin insanlar için önemi var.
Asansörler ve yürüyen merdivenler, insan hayatını kolaylaştıran ve konforunu
artıran araçlar olmaları nedeniyle önemlidirler. İnşaat sektörünün çok katlı bina
yapabilmesini sağlayan asansörlerdir. Bu
sayede inşaat maliyetleri içinde en pahalısı olan arsa maliyeti kontrol edilemez
olmaktan çıkmaktadır.
Ama bana göre asansörü ve asansör
mesleğini değerli kılan, engellilerin ve
yaşlıların hayata katılmalarını sağlamasıdır.
Engellilerin ve yaşlıların toplumdan
dışlanmadan, başkalarına muhtaç olmadan, herkes gibi ve herkesle birlikte, yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere
ulaşabilmeleri, üreterek ve onurlu bir birey olarak yaşamalarının çok büyük önemi ve değeri vardır.
Engelliler için yapılabilecek en iyi şey;
‘engelleri ortadan kaldırmaktır,’ asansörcüler buna hizmet etmektedir. Bu nedenle asansör sektörü mensupları, insanların
hayatlarına değer kattıklarını, dezavantajlı grupların yaşama tutunmalarını sağladıklarını düşünerek yaptıkları işin kıymetini bilmelidirler.
Yaşama tutunmak için insan içine karışmak gerekir. Asansör, insanı insan içine karıştırır.
Bana göre bir ülkenin gelişmişliğini,
kişi başına düşen milli geliri, üretimi, tüketimiyle değil engelli, yaşlı, çocuk ve ka-

dınlara karşı tutumlarıyla ölçmek gerekir.
Uygar toplum; engellisini, yaşlısını,
kimsesizini sokağa bırakmayan, onlara
sahip çıkan, kadına ve çocuğa önem veren toplumdur.
Bizim kültürümüzde, “Mal, mülk ve
makam sahibi olduğunda kibirlenme,
böbürlenme ve taşkınlık etme. Ne oldum
deme ne olacağım de,” anlayışı vardır. Bu
anlayışa sahip bir kişinin ne doğuştan sahip olduklarıyla, ne de kendi başardıklarıyla övünmesi söz konusu değildir.
“Ne oldum deme ne olacağım de!”
buna inanan insan, hayatının bir anında
engelli hale gelebileceğini bilir, engelliyi,
yaşlıyı, horlamaz, aksine onu kucaklar.
İnsanlar arasında fiziksel, cinsel, etnik köken, inanç ve benzeri farklılıklar olduğu gibi kimi insanın yürüyemez, kimi
insanın göremez, duyamaz veya her şeyi
kolay anlayamaz olması da normaldir.
Kimsenin anne ve babasını, doğduğu yeri
seçme şansı olmadığı gibi engelli olmakta
insanın kendi iradesinin eseri değildir.
Dünya nüfusunun %10’unu engelliler
oluşturmaktadır. Ülkemizdeki engellilerinde bu oranda olduğu tahmin edilmektedir. Bu yüksek orana rağmen sokaklarda, iş yerlerinde yani hayatın içinde az
görünüyor olmaları önlerine çıkan fiziki
engeller ve toplumun bakış açısıdır.
Engelli olmak, hayatı sevmeye, verimli ve güzel yaşamaya engel oluşturmaz.
Yeter ki toplum engel olmasın, devlet koruyucu olsun. İnsan her şeye rağmen şairin şu dizelerinde dediğini diyebilir:
“Her mihnet kabulüm, yeter ki,
Gün eksilmesin penceremden!”
Bana göre asıl engel kişinin yaşama
azmini ve sevincini kaybetmesidir.

GENİŞ AçI
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SEKTÖR HABER
Yeliz Karakütük

ÇUKUROVA ASANSÖR MARKET
HİZMETE AÇILDI

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan
“Çukurova Asansör Market”
Anadolu’nun güçlü firmalarından
HAS Asansör, KİPSAN Asansör
ve CE Mühendislik ortaklığı ile
Adana’da faaliyet göstermeye
başladı.

HAS, KİPSAN ve CE firmalarının güvencesi ile büyük markaları çatısı altında toplayan
market, Adana ve çevresinde
önemli bir iş hacmini karşılayacak. Bölgeye Adana’dan
dağılacak asansör sistem
çözümleri sunan Çukurova

Cem Bozdağ
Ce Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı
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Asansör Market, Adana’nın
dördüncü ve en büyük asansör marketi oldu.
ÇUKUROVA’DA ÜÇLÜ GÜÇ
BİRLİĞİ
Adana Metal Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 600 metrekarelik
bir alanda kurulan Çukurova
Asansör Market’in açılışına pek çok sektör temsilcisi yoğun ilgi gösterdi. Üçlü
güç birliğinin isimleri; HAS
Asansör Yönetim Kurulu
Başkanı Sebahattin Şekerci,
HAS Asansör Genel Müdürü Hüseyin Keşanlı, KİPSAN
Kurucu ortakları Nuri Kuzan,
Necdet Kahraman ve CE
Mühendislik Yönetim Kurulu
Başkanı Cem Bozdağ gelen
ziyaretçilerle tek tek ilgilendi. Çukurova Asansör Market

HABER ASANSÖRÜ • Mart • Nisan 2018

kurucu ortakları adına açılış
konuşmasını ise Cem Bozdağ
yaptı. Bozdağ konuşmasında; “HAS Asansör, KİPSAN
ve CE Mühendislik olarak bir
güç birliği ile sadece Adana’ya
değil tüm Çukurova bölgesine
hitap edebilecek bir asansör
market açma kararı verdik.
Bu bölgede olan sektör temsilcisi arkadaşlarımıza daha
iyi hizmet verebilmek adına
böyle bir girişimde bulunduk.
İnşallah herkese hayırlı uğurlu
olur”, dedi.

Ayhan Aksu

Ahmet Şahin

Sebahattin Şekerci

ASTES Genel Müdürü

Mias Asansör

Has Asansör Y.K.B.

Sorularımızı cevaplayan, KİPSAN Asansör Kurucu Ortağı
ve Asansör Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyesi Nuri Kuzan ise; “Bizler

Şule Kuzan , Yasin Mısır, Nuri Kuzan

zaten bu bölge ile sürekli iş
yapan firmalardık. Yaptığımız
ticari alışverişlerde bölgede
böyle bir ihtiyaç olduğunu
tespit ettik. Öncelikle istedik
ki tüm iyi markaları, Adana
ve çevresine daha ulaşılır kılalım. Yaptığımız görüşmeler
neticesinde de doğru bir karar
verdiğimizi gördük. Şimdiden
çok sayıda sipariş alıyoruz.”
dedi.
Sektör temsilcilerinden ASTES Asansör Genel Müdürü
Ayhan Aksu, KAYSAD Başkanı ve LowerLift Genel Müdürü Naim Pedük ve pek çok
markanın temsilcisi açılışta
yer aldı.

SEKTÖR HABER
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LIFTECH EXPO
KAHİRE’NİN YILDIZI
TÜRKİYE OLDU
LIFTECH EXPO, 1-3 Şubat 2018
tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire’de
beşinci kez düzenlendi. Fuara katılan
8 ülke arasında 24 firma ile en çok
katılım gösteren ülke Türkiye olurken,
Mısır tarafından en büyük ilgiyi de
yine Türk firmalar gördü.
Bu sene beşincisi düzenlenen fuara
8 ülkeden toplamda 85 firma katılım
gösterdi. İki yılda bir düzenlenen fuar,
Kahire Uluslararası Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti. Sektörün
Mısır ayağı ile buluşma sağlayan Türk
firmalar katılım gösteren, Çin, Almanya
İtalya gibi pek çok önemli ülke firmalarından daha fazla ilgi görerek fuarın
bu seneki yıldızı oldu.
Mısır’dan 41, Türkiye’den 24, Çin’den 12,
Almanya’dan 4, İtalya’dan 1, Rusya’dan
1, İsviçre’den 1 ve Amerika’dan 1 firma
fuara katılım gösterdi.
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Yeliz Karakütük

MESLEKİ YETERLİLİK
BELGELERİ HAKKINDA
NE KADAR BİLGİLİYİZ
Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesi”, ulusal
meslek standartları belirlenip yayımlanmış, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerde de yer almış mesleklere
verilen bir belgedir. Asansör
sektörü de 4 farklı programda
belgelendirilmiş mesleği ile
bu belgelendirme sisteminde
yer alıyor. Sektörümüz açısından oldukça önemli olan
bu Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve meslek alanları ile ilgili,
belge alma süreçleri, sınavlar
ve mevcut belgelerin yenilenmesi gibi sorular gündemimizden hiç düşmüyor. Dolayısıyla konu ile ilgili uzman bir
görüşe başvurarak ALBERK
QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı Latif Murat Yılmaz ile mesleki
yeterlilik belgeleri hakkında
merak edilen tüm ayrıntıları
konuştuk.
2004 yılında kurulan ALBERK
QA, Türkiye’deki 16 bölge ofisi, 30’a yakın ülkede bulunan
şubeleri, laboratuvarları, test,
eğitim ve sınav merkezleri ile
yüzde yüz yerli ve konusunda
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Latif Murat Yılmaz
Alberk QA Yönetim Kurulu Başkanı

uzman 400 kişilik bir mühendis ve teknik kadroya sahip
uluslararası bir teknik kontrol ve belgelendirme şirketi.
Yönetim Kurulu Başkanı Latif
Murat Yılmaz’a yönelttiğimiz
sorular ile Mesleki Yeterlilik
Belgelerinin sektörümüzü
ilgilendiren en güncel bilgilerini sizler için derledik.
MYK Asansör Mesleki
Yeterlik Belgelendirme

Programları nelerdir, biraz
bilgi verir misiniz?
MYK Asansör sektörü ile
alakalı içinde asansör kodu
geçen 4 farklı belgelendirme
programına sahip. Bunlar,
Asansör Bakımcı Seviye 3,
Seviye 4, Asansör Montajcı
Seviye 3 ve Seviye 4 şeklindedir. Seviyeler arasındaki farklar; bakımda bakımcının yetkilendirilmesi, montajda ise
mekanik ve elektrik kapsamı

HABER ASANSÖRÜ • Mart • Nisan 2018

dahilinde görülür. Her seviye
de sınavlar, pratik uygulama
ve teorik bilgi düzeyine göre
yapılmaktadır.
Elbette ki; Asansör sektörü
sadece Asansör Montajcı
ve Bakımcılardan oluşmuyor. Biz bu nedenle, Çelik
Kaynakçı, Elektrik Pano
Montajcısı, Elektromekanik
personeli, Makine Bakımcısı
vb. gibi asansör sektörünün
yan kapsamlarında da sektöre hizmet veren mesleklere
yönelik belgelendirme çalışmaları da yapıyoruz. İstanbul
da, Türkiye’de hiç kurulmamış olan elektrik pano montaj
ve elektrik, elektromekanik
personeli yetiştirmek için bir
laboratuvar ve sınav merkezi
oluşturduk.
ALBERK QA, Asansör
sektörünün belgelendirme
hizmeti için bir eğitim
merkezi gibi çalışıyor
diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyebiliriz... Mesleki Yeterlilik Kurumu asansör
bakım ve montajcı kapsamında zorunluluk getirince
bir plan doğrultusunda, farklı
illerde yapılandık. Hemen he-

Mesleki
Yeterlilik Belgesi
almak yetmiyor. Belirli
zamanlarda bu belgelerin
yenilenmesi de gerekiyor. Bu
süreçte yine uzman kuruluşlara başvuran ilgili meslek
sahipleri yenileme aşamasında nelere dikkat
etmeli?

men tüm asansör dernekleri
ve asansör sektörünün ciddi
büyük firmaları bu büyük projemize destek verdiler. Burada amaç sadece zorunluluk
nedenli bir belgelendirme
değil, bir yüksekokul yapısı
kurabilmekte ve büyüyecek
asansör firmalarımıza destek vererek ileride personel
yetiştirmeleri için olanak sağlamaktadır.

“E-DEVLET SISTEMINDEN
GÜNCEL BELGE DURUMU
GÖRÜLEBILIYOR”
Mesleki Yeterlilik
Belgelerinin verilmesi ve
yenilenmesi hangi şartlarda

yapılıyor ve bu süreçte
başvuru yapacak kişiler
nelere dikkat etmeliler?
MYK Asansör Bakım ve Onarımcı Seviye 3-4 ve Asansör Montajcısı Seviye 3-4
kapsamlarında eğitim ve
tecrübe ile ilgili herhangi
bir özel şart bulunmamaktadır. İşverenin ve sınava girecek kişinin kendi düzeyini
bilmesi gerekiyor. Bunun için
MYK web sitesindeki “Ulusal
Yeterlilikler” dosyalarında ve
“Europass” ek belgelerinde,
geçilmesi gereken genel
zorunluluklar belirtilmiş durumda, bunlar genel olarak
montajcı için örneğin; İşçi
Sağlığı ve İş ve Çevre Güvenliği, Kalite Yönetimi, Montaj /
Bakım Öncesi, Montaj Bakım
Süreci, Montaj / Bakım Sonu
İşlemleri olarak ayrılmaktadır.
Belgelerin verilmesi sürecinde ise, belgeler MYK’nın anlaşmalı özel matbaalarında
basılmakta ve buradan aynı
yeni ehliyetler veya nüfus
cüzdanı gibi meslek kimliği
olarak da gönderilmektedir.
Bu aşamada tüm personelinizin e-devlet kapsamında
ki web sayfasında belgeleri ve
seviyeleri görülebilmektedir.

ÖZEL HABER
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Belgelerin eksik ya da geçerli
olup olmadığının takibi için
kolay bir yol var mı?
MYK ve SGK kurumları Çalışma
Bakanlığı bünyesindeki ilgili
kuruluşlar olup, bir tuşla tüm
bilgilere ulaşılabilmekte ve bu
bilgiler son derece hızlı şekilde organize edilebilmektedir.
Bir asansör montaj veya bakım
firmasında çalışan personelin
belge eksikliği olup olmadığı
devletin kurumları tarafından
şu anda zaten takip edilebilmektedir.

“ALINAN BELGELER
AVRUPA’DA DA
GEÇERLILIĞE SAHIP”
L.M.YILMAZ: Ayrıca, belgeler
ve kimlik sadece ülkemizde geçerli değil, bu belge ve kimlikler
Europass ek belgeleri ile beraber Avrupa’da da tanınırlığı ve
bilinirliği olan belgelerdir. Bu
yurtdışında taahhüt yapacak
firmalarımız içinde son derece önemlidir ve personelinizin
SGK kaydı Türkiye’de ise bu ayrıca teşviklerden yararlanma
hakkı sağlamaktadır.
Belge yenileme neden
gereklidir? Bu süreçleri
hakkında da bilgi verebilir
misiniz?
Belge yenileme, MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik
süresi sonunda belge sahibinin
mesleki yeterliliğinin sürdüğünün tespit edilmesi ve mesleki yeterliliğini devam ettiren
kişinin yeniden belgelendirilmesi faaliyetidir. MYK Mesleki
yeterlilik Belgeli kişi geçerlilik
süresi bitmeden önce belgesini yenileyebilir, eğer yenileme
işlemlerini yapmazsa geçer-

lilik süresi tamamlandığında
belgesinin geçerliliği de sona
erer. Belge yenileme süreci
de meşakkatli bir süreç ve bu
konuda firmaya, çalışana ve
seviyeye uygun süreç yönetimi planlamak ve uygulamak
gerekli. Çalışan kendini geliştirmiş ve farklı bir seviyeye
çıkmış olabilir, uygulama da
değişiklikler olabilir. Bu konuda
bize başvuru yaparak gerekli
tüm süreçlerin yönetimi için
yardımımızı alabilirler.
Meslek sahibinin belgesini
ilk aldığı yetkili kuruluş ile
yenilediği kuruluş aynı mı
olmalıdır?
Hayır, böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Yenileme işlemlerinin belge aldığı aynı kuruluşta
yapılması gerekli değildir. İlgili yeterlilikte yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşlarından
tercih edilen herhangi birinde
belge yenileme yapılabilir. Belge yenilemeler ilk 2 yılda olmak
üzere çalışanın aynı iş kolunda
işe devamını kontrol eder ve
yeniler. 5 yılda bir sefer olmak
üzere de tekrar sınava girerek
belgeleri istedikleri yetkili kuruluştan yenileyebilirler.
Dikkat edilmesi gereken en
önemli hususlardan birisi yenileme işleminin muhakkak
2.yıldan ve 5. yıldan önce, yani
belge süresi dolmadan önce
yapılması gereklidir.
Belge almaya hak
kazanma kararını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Özellikle dikkat ettiğiniz
hususlar nelerdir?
Belgelendirme kararları tamamı MYK’nın mevcut yönetmelik ve prosedürlerine göre

yapılır. Sınav teorik ve pratik
olarak iki ayrı bölümden oluşur.
Her adayın üç kere sınava girme hakkı var, ancak burada en
önemli nokta adayın, sadece
kaldığı sınavdan sınav tekrarı
yapmasıdır. Dikkat edilecek
noktaların ve kritik işlemlerin
tamamı MYK’nın ilgili Ulusal
Yeterlilik dokümanında “Zorunlu Birimler” kapsamlarda
belirtilmiş olup, bu işlemlerin
tamamının başarılması koşulu
bulunmaktadır. Bu dokümanların hepsi kamuya açık halde
MYK’nın web sitesinde yayınlanmıştır.
Meslek sahipleri ve
kuruluşlar, Mesleki Yeterlilik
Belgesi almak için yetkili
kuruluş seçerken nelere
dikkat etmesi gerekiyor?
Öncelikli olarak Asansör çok
büyük bir sektör ve çok farklı
belgelere sahip olunması gereken bir yapıya sahip. CE (Modül B + E, G, Modül H1), MYK
(Asansör Bakımcı ve Asansör
Montajcı), HYB ve bir çok belge
türü var. Bence kuruluşlar, öncelikli olarak yerli firma seçsinler, kendilerine yakın ofisi olan,
tecrübeli kadrosu olan asansör sektörüne maddi manevi
yatırım yapan belgelendirme
kuruluşunu seçmeleri sektörün geleceğine de katkı sağlar.
Ülke de, pek çok belgelendirme kuruluşu var ki hiç inceleme ve sınav yapmadan belge
veriyor. Ve bunların hiçbirinin
denetimi yapılmadan birçok
asansör firmasına belge veriliyor. Bunlar sektör açısından
oldukça can sıkıcı ve bir o kadar
da tehlike arz ediyor. Bu konuda tüm sektör paydaşlarının
çok titiz davranması gerekiyor.

ÖZEL HABER
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KARTEPE’NİN 50 YILLIK HAYALİ
Yeliz Karakütük

VALTER GÜVENCESİYLE HAYATA GEÇİYOR

Murat Akçabağ
Valter Asansör Genel Müdürü

Geçtiğimiz aylarda Kartepe’nin 50 yıllık hayali olan
teleferik projesinin ihalesini
alan VALTER, Kartepe Belediyesi’nden yer teslimini alarak proje detaylarını paylaştı.
500 bin kişinin faydalanacağı
düşünülen teleferik projesi,
Kartepe’nin turizm geleceği
için oldukça önemli görülüyor.
SAHA ÇALIŞMALARI
TAMAMLANDI
Kartepe Belediye Başkanı
Hüseyin Üzülmez ve VALTER
Genel Müdürü Murat Ağçabağ arasında yapılan imza
töreninin ardından uygulama

projesi için gerekli işlemler
başlatıldı. Kartepe Belediye teknik ekibi ile VALTER
yetkilileri saha çalışmalarını
tamamladıklarını bildirerek,
hava koşulları gereği inşa aşamasına baharda geçileceğini
bildirdi.

tasarımları, yılda 500 bin
insanın faydalanacağı düşünülerek yapıldı. Kartepe teleferiğinin, hem göl hem de
deniz manzarası ile yurt içi ve
yurtdışından pek çok turistin
ilgi odağı olması bekleniyor.

TELEFERİK YILDA 500 BİN
İNSAN TAŞIYACAK
Kartepe’de hem kış hem de
yaz aylarında faaliyet gösterecek olan teleferik ile bölgede sadece kar turizmi değil,
yayla turizmi de canlandırılacak. Turizme büyük katkı
sağlayacak olan teleferiğin

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan tüm izinleri alınan
teleferik hattının ilk etabı olan
Hikmetiye-Derbent Kuzu
Yayla Mesire Alanı arasındaki uzunluğu 4 bin 960 metre
olacak. 3 halatlı teleferik hattı
çift yönlü işleyerek, 90 kişilik
2 kabinle hizmet verecek.
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“YILIN ÖZEL SEKTÖR DÖNÜŞÜM ÖDÜLÜ”

MERİH ASANSÖR’E

15 Mart 2018’de Ankara’da gerçekleştirilen “SAP Forum / Akıllı
Kurumlar Zirvesi”nde, kurumsal yapısını tamamen dijitalleştiren
Merih Asansör’e “Yılın Özel Sektör Dönüşüm Ödülü” verildi.
Türkiye’nin pek çok önemli
kamu ve özel sektör firmalarının yetkililerini bir araya
getiren SAP Forum Ankara
etkinliği büyük bir katılım
ile gerçekleştirildi. Bilişim,
teknoloji, enerji, savunma,
eğitim, hizmet gibi alanlarda
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faaliyet gösteren şirketlerin
yöneticilerinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, yeni nesil
dijital iş çözümleri, kurumsal
kaynak planlama, kurumsal
varlık yönetimi, Endüstri 4.0,
büyük veri yönetimi, tedarik
yönetimi, uygulama güvenli-

ği, e-ticaret ve analitik uygulamaları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.
Asansör Sektöründe SAP
ERP Sistemini Kullanan İlk
Firma:
“Merih Asansör”
Yılın en iyi teknoloji projelerinin ödüllendirildiği SAP
Forum etkinliğinde Merih
Asansör, sektörde SAP dijital dönüşümünü gerçekleştiren ilk firma olarak “Kurumsal Dijital Dönüşüm Projesi
Ödülü”nü aldı. Merih Asansör
adına ödülü alan Genel Müdür Yardımcısı Rasime Sazak;
asansör sektörü içerisinde
Sap ERP sistemini kullanan
ilk firmanın Merih Asansör
olduğunu belirterek, dönüşümde emeği geçen tüm ekip
arkadaşlarına teşekkürlerini
sundu.
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Ödül töreninin ardından gerçekleşen panelde katılımcıların sorularını cevaplayan
Sazak, dijital dönüşüm deneyimlerini ise şöyle anlattı:
“Asansör dediğimiz ürün çok
katmanlı ve çok malzemeden
oluşan bir ürün. Bizim isteğimiz siparişi alım aşama-

sından, satış sonrası desteğe kadar ki süreci en doğru
ve sağlıklı bir şekilde takip
edebileceğimiz bir sistem
kurmaktı. Çalışmalarımızda
anlık verilerimizi, fabrikanın
anlık üretim değerlerini ve
anlık ihtiyaçlarını belirleyip
tek tuşla raporlayıp çözebi-

leceğimiz bir sistemin hayalini
kuruyorduk. Biz tüm kurumsal yapımızı dijital bir sisteme dönüştürerek Merih’in
ve Türkiye’nin geleceğine
yatırım yaptığımıza inanıyoruz. İş süreçlerini eşzamanlı,
sorunsuz yürütülmesi bizim
için oldukça önemliydi ve biz
bunu sağladık. Merih Asansör
’ün, müşterilerinin ihtiyaç ve
beklentilerini güvenilir, kalıcı
ve yenilikçi bir iş birliğiyle karşılamak ve en yüksek katma
değeri almalarını sağlama
hedefiyle çalışmalarımıza
devam edeceğiz”.

MERİH’TEN YÜKSEK DAYANIMLI YENİ ÜRÜNÜ:

“B-01 ANTİ-VANDAL”
Merih Asansör, yüksek dayanıklılıkta iddialı yeni bir kapı
modeli ile sınırları zorlayan bir
ürün geliştirdi. “TS EN 81-71,
Kategori II” segmentinin gerekliliklerine uygun, ileri düzey
potansiyel tahrip girişimlerine
karşı dayanıklı bu ürünün adı
ise B-01 Anti-Vandal.
Merih ürün yelpazesinde yerini alan, kasıtlı tahribata karşı
geliştirilmiş B-01 Anti-Vandal
kapı modeli; spor stadyumları, tren istasyonları, acil servis bölümleri ve sosyal konut
alanları gibi özellikle tahribata
açık alanlarda kullanımına sunuluyor. EN 81-20, EN 81-50,
EN 81-58 standartlarına ilave
olarak B-01 Anti-Vandal ürünü, yüksek dayanıklılık gereksinimleri sağlamak amacıyla
güçlü konstrüksiyon yapısıyla
dikkat çekiyor.
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MERİH ASANSÖR MESLEK LİSELERİNE
ATÖLYE DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Merih Asansör, Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, elektronik mekanik taşıyıcılar bölümüne asansör kapı ve kabin
desteği verdi. Merih Asansör
tarafından, sosyal sorumluluk
projesi dahilinde uygulama
atölyesine beş asansör kapısı ve bir asansör kabini temin
edildi. Asansörle ilgili teknik
bilgilerin aktarılacağı uygulama
atölyesinde, öğrencilerin sektörle ilgili deneyim kazanmaları
hedefleniyor.
“Mesleki eğitim şart”
Mesleki eğitimini doğru şekilde
tamamlamış eleman yetiştirmek konusunda meslek liselerinin önemli bir rol oynadığını ifade eden Merih Asansör
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
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Atik, “Sektöre kalifiye eleman
kazandırmanın doğru eğitimden geçtiğinin farkındayız. Bu
amaçla çıktığımız bu yolda, geleceğin aranan elemanlarını yetiştirmek için meslek liselerine
her türlü desteği vermeye hazırız. Mesleki eğitim şart” dedi.
“Asansör bölümünün
eğitimdeki önemi daha yeni
anlaşılıyor”
Merih Asansör tarafından verilen destek için teşekkürlerini
sunan okul öğretmeni Ergin
Hiçyılmaz, meslek liselerin özel
sektörle iş birliği içerisinde olduğu sürece öğrencilere güncel
ve teknolojisi yüksek bir eğitim verebildiklerini belirtti. Bu
bağlamda Merih Asansör’ün
desteği ile uygulama atölyelerini eğitime uygun hale getirdikleri ifade eden Hiçyılmaz

“Asansör bölümü meslek liseleri içerisinde yeni gelişen bir
bölüm. Eğitimdeki yeri, önemi
ve değeri de yeni anlaşılıyor.
Uygulamalı atölye eğitimleri
bizim için önemli. Yusuf Bey’in
desteği sayesinde şu anda atölyede kabin ve kapı üzerinden
uygulamalı eğitim yapabiliyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz,
piyasada bakım ve montaj yapan elemanlar ile aynı seviyeye
geliyor” dedi.
“Eğitime Destek Sektöre
Hizmettir”
Kabin ve kapılar üzerinde uygulamalı eğitim alarak tam donanımlı olarak mezun olacak
öğrencilerin, geleceğin aranan
elemanları olacağını belirten
Yusuf Atik, “Öğrenciler atölye
içerisinde çok sayıda uygulama
ve pratik yapma fırsatı bularak mezun olacak. Sektörün
en temel problemi kalifiyeli
eleman. Bu yüzden meslek
liselerine verilen her destek
aynı zamanda sektörümüzün
geleceği demektedir. Hem
gençlerimizin hem de sektörümüzün gelişmesi, ilerlemesi
için her türlü desteği vermeye
hazırız” dedi.
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Yeliz Karakütük
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TOKİ BAŞKANI M. ERGÜN TURAN:

“YILDA 60 BİN
KONUT ÜRETECEĞİZ”
Asansör sektörünün en çok çalıştığı Kurumlardan biri olan T.C. Başbakanlık
Toplu Konut İdaresi’nin Başkanı Ergün Turan ile TOKİ’nin faaliyetlerini,
hedeflerini ve asansör sektörünü konuştuk.
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Türkiye’nin konut ihtiyacını,
kentsel dönüşüm projelerini ve TOKİ’nin insanı temel
alan yapı modellerini Haber
Asansörü dergisi için değerlendiren Turan, satır aralarında inşaat sektörü ile ilgili çok
önemli tespitlerde bulundu.
2017 yılında 1 milyon 350 bin
konut satılarak bir Türkiye
rekoru kırıldığını belirten Ergün Turan, 2023 yılına kadar
1 milyon 200 bin konut inşa
edeceklerini söyledi.
Sayın Başkan, öncelikle
Asansör Sanayicileri
Federasyonu ve dergimiz
adına değerlendirmeleriniz
için çok teşekkür ederiz.
Geçtiğimiz yıl oldukça
önemli projeler hayata
geçirdiniz, TOKİ’nin son
dönemini değerlendirirseniz
neler söylersiniz?
2015 yılının sonunda idaremi-

zin kısa, orta ve uzun vadeli
hedeflerini belirlemiştik. 2016
yılında 15 Temmuz hain darbe
girişimi rağmen bu hedefimizi
yakalayarak 64 bin 229 sosyal
konut üretimini gerçekleştirdik. 2017’de, az katlı planda
ve yöresel hassasiyetleri gözeterek inşa ettiğimiz 60 bin
konut, 1.770 sosyal donatı ile
822 bin konut üretim rakamına ulaştık. İdaremiz son
14 yılda 140 milyar yatırımla
yaklaşık 822 bin konut üretti.
Bu rakamlar gerek ülkemiz
ekonomisi, gerek sektörümüz, gerekse vatandaşlarımızın açısından büyük anlam
ifade ediyor. Konutlarımız,
bilhassa hedef kitlemiz olan
dar ve orta gelir grubundaki
vatandaşlarımız için ciddi bir
değerdir. Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün
görünmeyen 800 bini aşkın
aile, uzun vadeli düşük tak-

sitlerle TOKİ sayesinde ev
sahibi oldu.
Daha çok dar gelirli
vatandaşların ev sahibi
yapan TOKİ için daha ziyade
bu işin manevi değeri öne
çıkıyor diyebilir miyiz?
Elbette. Biz bu büyük rakamları sizlerle paylaşırken
bir yandan da ev sahibi yaptığımız onca vatandaşımızın
sevincini de paylaşıyoruz.
Piyasa koşullarında ev sahibi
olması mümkün olmayan alt
gelir grubundaki vatandaşlarımızın sevincine, izlediğimiz,
fotoğraflarını gördüğümüz
kura çekimlerine de şahitlik ediyoruz. TOKİ ekipleri
olarak yoğun ve fedakarca
yürüttüğümüz bir çalışma
sürecindeyiz. Gece gündüz
şantiyelerle bizzat faaliyetleri
takip ediyoruz. Ama bunun
neticesinde milletimizin se-
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vinç gözyaşları, o mutluluk,
bizim için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz.
Bu motivasyonumuz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
TOKİ’nin bu yıl içerindeki
konut hedelerinden de
bahseder misiniz?
Bu yıl inşa ettiğimiz konut
sayısı daha da artacak. 2018
yılında da hedeflediğimiz
rakamı yakalamak için planlamalarımızı çok önceden
yapmıştık. Aslında bizim hedeflerimiz daha uzun vadede
olduğunu söyleyebiliriz. Bizim
hedefimiz 2023 yılıdır. 2023
yılı hedeflerimizi gerçekleştirmek için yılda 60 bin konut
üreteceğiz. Bu şu demek; her
yıl 60 bin konut hedefi ile, konut sahibi olamamış dar gelirli
60 bin ailenin yüzünü güldüreceğiz.

“2023 HEDEFIMIZ
1 MILYON 200 BIN
KONUT”
TOKİ’nin bahsi geçen 2023
hedeleri nelerdir?
2007 yılında yılık yaklaşık 400
bin konut satılırken, 2017 yılında bu rakam 1 milyon 350
bin civarlarında gerçekleşerek
yeni bir rekor kırıldı. Ülkemizde konut sahipliği oranı %60
civarındadır. Türkiye’de konut
talebini belirleyen önemli dinamiklerden biri demografik yapıdır. 2017 yılında 79
milyon 814 bin olan Türkiye
nüfusunun 2023 yılında 84
milyon 240 bine çıkacağı öngörülmektedir. Bu 5 yıllık plan
dönemi de dahil olmak üzere
2023 yılına kadar nüfusumuza 4 milyon 432 bin kişi daha
eklenmiş olacaktır. Ortalama
hane halkı büyüklüğünü 3,5

olarak alırsak, sadece nüfus
artışı kaynaklı konut ihtiyacının plan döneminde 1 milyon
266 bin civarlarında olacağını
söyleyebiliriz. Bu şu demek
oluyor ülkemizde konut ihtiyacı devam ediyor.

“INŞAAT SEKTÖRÜ
BÜYÜMEYE DEVAM
EDECEK”
İnşaat sektörü için
2018 yılında öngörülen
sektörel daralma
tartışmaları hakkında ne
düşünüyorsunuz?
İnşaat sektörümüz, alt sektörleriyle birlikte her geçen
gün büyümekte, gelişmekte
ve Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam etmektedir.
Bunu doğru izah etmek için
rakamlara bakmakta fayda
var. 2017 yılının ilk yarısında
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genel ekonomi yüzde 5,1 büyürken, inşaat sektörü ise yüzde 6,4 büyümüştür. Toplam
inşaat harcamaları ise 2017
yılının ilk yarısında 2016 yılına göre cari fiyatlarla yüzde
32,5 yükselerek 252,6 milyar
TL olmuştur. Bunun yanında,
2017 yılının üçüncü çeyreğinde
bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre ülkemiz ekonomisi yüzde
11,1 büyüme sağlarken inşaat
sektörü yüzde 18,7 büyüme
gerçekleştirmiştir. 2018 yılında ve sonraki yıllarda da inşaat
sektörü büyümesine, ekonomiye yeni katkılar sağlamaya devam edecektir. Bundan
şüphe yoktur.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM
PROJELERININ
TEMELINDE INSAN ESAS
OLMALIDIR”

TURAN: Bu konutlar hem içinde yaşayan vatandaşlarımızın
mal ve can güvenliğini tehdit
etmekte, hem de kentlerin
sağlıklı gelişimine engel teşkil
etmektedir. Stratejik açıdan
bakacak olursak, sadece riskli
yapıların yıkılıp, yerine yenilerinin yapılması ve fiziksel
ortamın iyileştirilmesi yeterli
değildir. Sürdürülebilir dönüşümü esas alan; sosyal adaleti
ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi ve kültürel mirası ve doğal
çevreyi koruyan bütünleşik bir
yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu
kentsel dönüşüm projelerin
temelinde insan esas olmalıdır. Bu yüzden yeşil alanı,
sosyal donatısı olmayan ve
insanların sosyo-psikolojik
ihtiyaçlarını gözetmeyen, gidermeyen projelere kentsel
dönüşüm projesi diyemeyiz,
dememeliyiz.

Son dönemde çok moda bir
inşaat kavramı olan “kentsel dönüşüm” hakkında da
fikirlerini sorduğumuz TOKİ
Başkanı Ergün Turan, sağlıksız, afetlere karşı riskli,
fiziksel olarak köhnemiş ve
yapı ömrünü tamamlamış
konut stokunun, ülkemizin
en önemli problemlerinden
biri olduğunu söyledi.

Peki ideal bir “kentsel
dönüşüm” nasıl olmalıdır?
Dönüşümü yaparken, bozulmuş olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal,
fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik
bir yaklaşımla iyileştirmeye
yönelik eylemler geliştirilmelidir. Özellikle 1990 yılından
günümüze kadar gelen sü-

reçte kentsel dönüşümde kullanılan en yaygın müdahale
biçimi, ‘kentsel yenileme’ ya
da ‘kentsel canlandırmadır.
Son dönemlerde ise kentsel
yenilemede özellikle tarihi
merkezlerin iyileştirilmesi,
tarihi değeri olan sanayi ve
ticaret alanlarının canlandırılması, küçük ve orta büyüklükteki tarihi kentlerin korunması fikri ön plana çıkmaktadır. Özellikle kadim şehirlere
yeni imajlar yaratmaktan
çok, kentlerin var olan tarihi
ve kültürel mirasını ön plana
çıkaracak tasarımlar tercih
edilmelidir.

TURAN: “KENTSEL
DÖNÜŞÜM IÇIN 17
MILYAR TL HARCANDI”
TURAN: Şuanda Türkiye genelinde 60 şehirde 58 milyon metrekarelik alanda 233
kentsel dönüşüm çalışması
yapıyoruz. Bu kapsamda geliştirilen ve 70 bini tamamlanmış olan 286 bin 500 konutluk 233 kentsel dönüşüm
projemiz hızla ilerliyor. Son
14 yıl içinde kentsel dönüşüm
kapsamında yaklaşık 17 milyar
liralık ihale yaptık. TOKİ’nin
ürettiği toplam konut sayısının içinde Kentsel Dönüşüm
konutlarının oranı bu yıl %38’e
çıkmıştır. Kentsel dönüşüm
projelerinde bir taraftan
kamu menfaatini düşünürken
diğer taraftan hak sahiplerinin de mağdur edilmemesi ve
köhnemiş alanların da rehabilite edilmesi gerekmektedir.
Biz bu yüzden paydaşlarımız
olan Belediyelerle birlikte vatandaşla “rızaya dayalı” bir
kentsel dönüşüm yaklaşımını
esas alıyoruz. Projelerimizde,
şeffaf olmak, sosyo-kültürel
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değerleri korumak, yöresel
değerleri yaşatmak, komşulukları sürdürecek doğru projeleri üretmek, kamuoyunun
ve sivil toplum kuruluşlarının
proje paydaşı haline gelmesini sağlamak ve proje finansmanını planlamak gibi temel
unsurlar yer almaktadır.

“KÜÇÜK YATIRIMCILAR
BÜYÜK PROJELERDE
TOPRAKTAN PAY SAHIBI
OLACAK”
İnsanların çok fazla bilgi
sahibi olmadığı TOKİ’nin
önderliğinde uygulamaya
geçen “Gayrimenkul
Sertifikaları” da son
dönemde gündemde. Hatta
büyük inşaat firmalarının
2018’de bu konu
üzerine ciddi çalışmalar
hazırlayacağı biliniyor.
Gayrimenkul Sertifikaları ile
ilgili de bilgi verir misiniz?
Kurumsal ve bireysel yatırımcılarımız için yeni bir finansal

yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası sistemi, İdaremiz önderliğinde hayata
geçen önemli projelerdendir.
Dar ve orta gelir grubunda yer
alan vatandaşlara üretim yapan bir İdare olarak, “Gayrimenkul Sertifikası”nın küçük
yatırımcı açısından sunduğu
fırsatları son derece önemli buluyoruz. Yeni sistemle,
gayrimenkul alacak birikimi
olmayan küçük yatırımcı da,
pay satın alarak yeni ve modern bir konut projesine topraktan ortak olabiliyor. Farklı
gelir gruplarının aynı yatırım
ortamında yer alabildiği sistem, yatırımcı çeşitliliği kadar sosyal aidiyete de olumlu
katkı sağlayabilecek bir ortam
sunuyor.

TOKI TARIHININ EN
ÜRETKEN DÖNEMINI
YAŞIYOR
TOKİ Başkanı Ergün Turan ile
son yıllarda daha çok yatay

mimari projeleri ile mahalle
konsepti tarzında yapılan
yeni mimari yaklaşımlarını ve
farklı projelerini de konuştuk.
TURAN, “Yerel Mimari Uygulama” adı altında başlattıkları
projelerle TOKİ’nin en üretken
dönemine girdiğini söyledi.
TURAN: 2014 yılı itibariyle
idaremizi yeni beklentiler
doğrultusunda yenilemeye ve
daha bir atılım için güçlendirmeye ve üretim disiplinlerimizi tekrar tanımlamaya çalıştık.
Bu tanımlamaları yaparken
yol haritamızı halkımızla vatandaşlarımızla paylaştık.
Bu dönemde az katlı konut
üretimini esas alan, yatay
mimari yaklaşımla üretim
yapacağımızı, nitelikleri artırılmış sosyal konut üretiminde “mutlak kalite” prensibi
ile çalışacağımızı TOKİ için ön
koşul olarak belirlemiştik. Bu
iki temel koşulun yanı sıra bugün özel sektörümüzün yürüttüğü pek çok projeye esin

ÖZEL RÖPORTAJ

42

HABER ASANSÖRÜ • Mart • Nisan 2018

kaynağı olduğunu gururla
gözlemlediğimiz “mahalle
konsepti” ile üretim yapma
hedefimizi de ortaya koyduk.
Bize en çok heyecan veren
hedef ise “Yerel Mimari Uygulama” projeleri oldu. Şehirlerimizin gelenek, tarih ve
kültüründen mimarisine yansımış olan zenginlikten ilham
alarak, TOKİ Yerel Mimari uygulama adıyla yeni bir konsept geliştirdik; bunu hayata
geçirmenin gayreti içine girdik. Ve yenilendiğimiz üretim
disiplinimizle, TOKİ tarihinin
en aktif üretim süreçlerinden
birini başlattık.

“ŞEHIRLERDEKI EN
YÜKSEK BINALAR TOKI
BINALARI OLMAYACAK”
TURAN: 2014’den bugüne;
geride bıraktığımız yaklaşık
iki yıllık süre içinde, üretim
aşamalarında büyük bir atılım yaparak, yeni bir üretim
felsefesi ile binlerce konutu
projelendirdik. İlk aşamada
17 şehirde, 19 ayrı projede, 10

bin yeni konutu, Yerel Mimari
Uygulama konseptiyle projelendirdik. Bizim medeniyetimizde, geleneksel Türk
mimari geleneğinde, yatay
yapılanma hakimdir. Dünden
bugüne gelebilen kadim şehirlerimize baktığımızda, konutların yatay olduğunu görüyoruz. TOKİ olarak, konut
bölgelerinin ve genel şehir
planının elverdiği alanlarda,
yatay mimari yaklaşımla çok
katlı olmayan üretimler hayata geçiriyoruz. Kuşkusuz metropoller gibi istisnai bölgeler
vardır; ama şunu özellikle vurguluyoruz “ Şehirlerdeki en
yüksek binalar TOKİ binaları
olmayacak.”

“YERLI ASANSÖR
FIRMALARINA
GÜVENIMIZ TAMDIR”
TOKİ yaptığı binalarda,
yerli asansör üreticimizin
ve yerli markalarımızın ne
kadarı ile çalışıyor?
TOKİ olarak önceliğimiz yerli
üründen yanadır. Eğer ihti-

yacımız olan asansör parçası
Türkiye’de üretiliyorsa mutlaka onu tercih ediyoruz. TOKİ
olarak bir üretim disiplinimiz
var. Mutlak kalite anlayışımız
burada da bizim için önemli.
Hemen hemen bütün yaptığımız projelerde tamamen
yerli üretim ve yerli firmalar
ile çalışıyoruz, diyebiliriz. Türk
asansör sanayisinin geldiği
noktaya baktığınızda şuan
çok uluslu firmalarla boy ölçüşebilecek konumdadır. Dolayısıyla bu konuda bizim yerli
asansör firmalarına güvenimiz tamdır. TOKİ olarak, yerli
ve milli asansör markalarımızın dünya piyasasında daha
fazla yer almasını ve ülkemize
yeni katkılar sağlamasını istiyoruz. Asansör sektörünün
önünde önemli bir kaç sorunu
vardır elbette ama öncelikli
olarak yerli piyasada bilinirliğini arttırmak üzerine belki de
önemli atılımlar yapılmalı. Biz
dediğimiz gibi yerli firmalarımıza desteğe her zaman açığız, binalarımızda da sadece
asansör değil pek çok üründe
yerli markaları kullanıyoruz.
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YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜN
NE DEMEKTİR? NASIL ÜRETİLİR?

Y

üksek katma değerli
ürün, herkesin dilinde
ama şöyle tam anlayacağımız gibi anlatan, tanımlayan yok. Öyle olunca da;
kendisini konuşuyoruz ama
ortada yüksek katma değerli
sayılacak bir ürün göremiyoruz. Kibar bir terim olarak
kullandığımız “yüksek katma
değerli ürün”ü, herkesin anlayacağı ve kafasında şekillendirebileceği bir dille tanımlarsak,
100 liraya üretilip 1.000 liraya
satılan üründür diyebiliriz.
Ekonomi biliminin derinliklerinde dolaşmadan kısaca
özetleyebileceğimiz şekliyle
yüksek katma değerli ürün,
çok kazandırandır.
Ama tabi ki sadece bu kadar
basit bir şekilde bu kavramı
açıklamak da mümkün değil.
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O zaman akla şu soru geliyor;
990 liraya üretilip 1.000 liraya satılan ürün yüksek katma
değerli ürün değil midir?
Eğer 990 liralık maliyetin içerisinde dünya ücret seviyesinin kat be kat üzerinde maaş
ödediğiniz işçi, mühendis, ArGe personeliniz için ödenen
ücretler varsa, firmanız için
yüksek katma değerli olmasa
da memleketiniz için yüksek
katma değerlidir bu ürün.
Almanya ve diğer AB ülkelerinin Euro’ya geçişten ve
Çin rekabetinden önceki dönemdeki üretim yapısı buna
benzemekteydi. Bu ülkelerde,
yüksek çalışan maaşları sebebiyle refah seviyesi yüksek
bir toplum ve firmalara kalan
tatmin edici kâr seviyesi vardı.

Dünya hammadde fiyatları ile
maliyetini oluşturduğunuz ve
ucuz işçiliğe rağmen 990 liralık maliyetle ürettiğiniz ürünü
1.000 liraya satıyorsanız, yukardakinin tersine, bu ürün
yüksek katma değerli değildir. Şirketler açısından yukarıdaki örnekteki malla aynı
maliyet ve kârla satılmasına
rağmen, bu satışın ne firma
için ne memleket için yüksek
katma değerli olmamasının
sebebi, aslında ucuz işçilikle
işlenmiş “dünya fiyatlarında
hammadde satışı” olmasıdır.
Türkiye’nin durumu da budur
maalesef. Ölmeyecek kadar
ücret, dünya piyasasında
hammadde satış fiyatına yakın bitmiş ürün satışı.
Şirket olarak 100 liraya ürettiğinizi 1.000 liraya satabiliyor-
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Tüm firmaların ve
ülkemizin hayalini süsleyen yüksek katma değerli,
yüksek karlı ürünleri üretmek ve
sonrasında yerimizi koruyabilmek
için Ar-Ge faaliyetleri ile herkesin
üretemediği, tüketicinin almaya
hazır olduğu ve fiyatını bizim
belirlediğimiz ürünleri tespit
edip, geliştirip, üretmemiz
gerekiyor.
sanız mükemmel bir iş yapıyorsunuz demektir. Amerikan
teknoloji firmalarının satışları
buna benzemektedir. Şirketiniz açısından yüksek katma
değerli ürünü bulmuş ve kâr
maksimizasyonunu sağlamışsınız anlamına gelir.
Peki ezberlendiği üzere yükte
hafif pahada ağır bu ürünler
her zaman katma değerli
ürünler midir?
Ezberlediğimiz bu yaklaşımın
aksine her zaman değildir.
Birçok bilgisayar parçası yükte hafif ve tüketici için pahalı
görünmesine, kilo fiyatı olarak Türk ihraç ürünlerine göre
pahalı olmasına rağmen kârlı
yani “yüksek katma değerli” olmadıkları için, zamanla
sıradan ürün haline gelmiştir. Birçok dünya firması bu
alandan çekilmiş, ürünler
sıradan düşük kârlı ürünlere
dönüşmüştür. Diğer taraftan
petrol yükte hafif bir ürün olmamasına rağmen, son bir-

kaç yıla kadar pahada ağır bir
ürün olarak üreticisi ülkelere
yüksek katma değer bırakmaktadır.
Ağırlığı ne kadar olursa olsun çok da önemi yok aslında. Bunu bırakalım lojistik
firmaları düşünsün. Mesele
aslında firmaya ve ya ülkeye;
kâr, ücret gibi kalan değerler
toplamıdır. Asıl sorgulanması
gereken satış fiyatından geriye kalan para, çalışan üreten
kesime veya firmaya kâr olarak kalıyor mu?
Bir ürünün “Yüksek Katma
Değerli Ürün” sayılabilmesi
için:

Fiziki üretim maliyeti 100
iken 1.000 liraya satılıp 900
lira çalışanlara, dünyadaki emsallerinin kat be kat
üzerinde ücret ödeniyor ve
ya firmaya kâr olarak ger
dönüş sağlıyorsa...
Ve de en kritiği her isteyen
sizin ürünü veya benzerini
kolay kolay üretemiyorsa...
İşte o ürün yüksek katma değerli bir üründür.

Hatta gelir düzeyleri aynı
kalsa bile sizin mala karşı
talepte artış varsa...

Sizin de artık İntel’in ürettiği
mikroişlemci gibi, Apple’ın
ürettiği IPhone gibi, Almanya’nın ürettiği Volkswagen
araçlar gibi yüksek katma
değerli bir ürününüz var demektir. Orta vadede kendinizi güvende hissedebilirsiniz.
Uzun vadeyi ise ayrıca değerlendirmek gerekir.

Fiyatın yüksek olmasından
talep etkilenmiyorsa...

Bu şartlardan en önemlisi her
isteyenin sizin ürünü veya

Üretip sattığınız mala karşı
talep, insanların gelir düzeyi yükseldikçe artıyorsa...
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benzerini üretememesidir.
Yüksek katma değerli, çok
kârlı ürünleri dünyanın her
yerinde tüm firmalar üretmenin peşindedir. İntel’in
mikro işlemcileri gibi, Apple’ın IPhone’u, Volkswagen
araçları gibi ürünleri firmalar
elinden gelse ertesi gün üretip bu kazancı piyasaya sunar.
Ama yapamıyorlar. Çünkü bu
bir günde yapılabilecek bir iş
değil. Uzun yıllar zaman ve
para harcanarak teknoloji
geliştirme çabalarının sonucunda ortaya çıkmıştır bu
ürünler. Ar-Ge yatırımları ve
çabaları bu ürünleri ve firmaları yüksek katma değerli hale
getirmiştir. “Bal bal diyerek
ağız tatlanmıyor”, deyişine
uygun bir biçimde bal yapmak
için arı gibi çalışılmış, kaynak
ve zaman harcanmıştır.
2014 yılında Volkswagen gru-

bunun Ar-Ge için harcadığı
para 13.5 milyar dolar olmakla
birlikte bu tutar ile dünya birincisidir. İntel’in aynı yıl ArGe için harcadığı para 10.6
milyar dolar olmakla birlikte,
tutar olarak dünya üçüncüsüdür. Apple’ın 2014 yılı Ar-Ge
harcaması ise yaklaşık 4.5
milyar dolardır.
Bu firmalar serbest ticaret dünyasında, kendi ürünlerini diğer
firmaların üretememesi ve endüstrilerine girememesi için,
Ar-Ge çalışmalarını Porter’ın
meşhur analizindeki endüstriye giriş bariyeri gibi “teknolojik bariyer” olarak oluşturuyorlar. Her yıl da ürünlerini
Ar-Ge harcamaları ile bir adım
öteye taşıyarak, katma değerli
ürünlerinin sıradan ürün haline
gelmesini engelliyor. Böylelikle yüksek katma değerlerine
kimseyi dokundurtmuyorlar.

İşin sırrı burada, yani Ar-Ge’de
diyebiliriz.
Sonuç olarak tüm firmaların
ve ülkemizin hayalini süsleyen yüksek katma değerli
ürünleri üretmek ve eğer
bunu başarabilirsek sonrasında yerimizi koruyabilmek
için Araştırma-Geliştirme
faaliyetleri ile herkesin üretemediği, tüketicinin almaya
hazır olduğu ve fiyatını bizim
belirlediğimiz ürünleri tespit
edip, geliştirip, üretmemiz
gerekiyor.
Bir Ar-Ge çalışmasının başlangıcı, patentinin alınması,
seri üretime geçilmesi sürecinin ortalama 3 ila 5 yıl sürdüğünü düşünürsek, acele
etmemiz, hem de çok acele
etmemiz gerekiyor. Zaman
çabuk geçiyor; genç Cumhuriyetimiz kurulalı nerdeyse 100
yıl olmuş.
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SEKTÖR HABER

TMMOB “ASANSÖR SEMPOZYUMU
2018” İÇİN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri
Odalarınca İzmir Şubeleri yürütücülüğünde düzenlenen Asansör Sempozyumu bu yıl 18-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
Bildiri konu başlıkları ve bildiri hazırlama takviminin de yer
aldığı ilk çağrı broşürü ve sempozyum afişi hazırlanarak etkinlik
duyurusu için çalışmalara başlandı.
Asansör ve yürüyen merdiven sektörüne yönelik 1993
yılından itibaren pek çok etkinlik düzenleyen TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına İzmir
Şubeleri yürütücülüğünde
gelenekselleşen Asansör
Sempozyumu, bu sene de
seçilecek yeni tema başlığı
ve açılacak bir sergi ile ilgililerle buluşacak. TMMOB
tarafından sempozyum tarihinin, 18-20 Ekim 2018 olması
yönünde karar alınırken, 9.
kez düzenlenecek sempozyum; İzmir’de MMO Tepekule
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Kongre ve Sergi Merkezi’nde
gerçekleştirilecek.
SEMPOZYUMA SİZ DE KATKI
SAĞLAYABİLİRSİNİZ
Ülkemizde asansör alanındaki teknolojik yeniliklerin,
uygulamaların ve bilginin
paylaşıldığı en önemli platformlardan biri olan Asansör Sempozyumu’na bildiri
sunarak, atölye çalışması ve
kurs düzenleyerek konferans,
söyleşi, açık oturum ve panel konuları önererek katkı
ve katılımda bulunabilirsiniz.
Hazırlıkları, düzenleme Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarıyla devam eden Asansör

Sempozyumu’nun bu seneki
ana teması ise; “Tasarım ve
Teknoloji” olacak.

HABER ASANSÖRÜ • Mart • Nisan 2018

ÖZEL HABER

Yeliz Karakütük

METROPLAST,
AKTİF SATIŞ BİRİMİ İLE 7/24 CANLI
DESTEK VERMEYE BAŞLADI

Recep Ünal
Metroplast Asansör Yurtiçi Aktif Satış Direktörü

METROPLAST Asansör,
sektörde bir ilk
gerçekleştirip internet
üzerinden ulaşılabilen
canlı destek birimi ve
acil satış hattını kurarak,
müşterilerine 7/24 teknik
destek ve aktif satış hizmeti
vermeye başladı.
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Yaklaşık dört aydır hizmet veren “Aktif Satış Birimi”nin başına, gelen telefonlarını gece yarısı
dahi cevaplayarak müşteri memnuniyetini sağlayan Recep Ünal getirildi. Recep Ünal, her gün
Türkiye’nin dört bir yanından arayan müşterilere
Metroplast teknik ekibin getirdiği çözümleri ulaştırıyor. Şimdiye kadar onu sesi ile tanıyan pek
çok firma için Recep Ünal ile tanışarak kendisi ile
“Aktif Satış Birimi”nin neler yaptığını konuştuk.
Asansör sektörü için müşteri ile üretici arasında
yeni bir köprü kurdunuz? Nasıl gelişti bu proje?
Bildiğiniz gibi biz Metroplast olarak; güvenlik
ekipmanları üretiyoruz. Bu sistemler asansörlerin
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en teknik ve önemli konularından birisidir. Özellikle hız
regülatörleri ve asansör frenleri uygulamada çok dikkat
edilmesi gereken alanlardır.
Sistemlerin doğru uygulanması asansör güvenliği açısından çok önemlidir. Ekipmanların uygulanma usul ve
esaslarını gösteren, dikkat
edilmesi gereken hususları
içeren dokümanları ürünlerle
birlikte müşterilerimize gönderiyoruz. Yine bu konularda
hem telefonla hem de teknik
ekibimizi göndererek sahada
destek veriyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz bu satış sonrası
hizmeti, 7/24 çalışan, sosyal
medya araçlarıyla ulaşılan bir
uygulamayla desteklemeye
karar verdik. Bu uygulama
ile hem bize ulaşmalarını
kolaylaştırmış olduk, hem de
zaman kısıtlamasını ortadan

kaldırdık. Metroplast ailesi
olarak müşterimizin aklına
takılan konu ve sorularını çözmek konusunda çok duyarlıyız. Amacımız müşterimizin
her sorun ve talebini kolay,
hızlı ve hemen çözmektir.
Aktif Satış ve destek birimi
ile hedelenen nedir?
Biz, asansör kullanıcılarının
güvenliğine önem veriyor ve
müşterilerimizin ürünlerimizden en yüksek faydayı sağlamasını istiyoruz. Bu amaçla
sosyal medya araçlarını etkin
kullanıyoruz. Müşterilerimizle
zaten yıllardır birebir temaslar
ve ziyaretler yoluyla dostane ve samimi ilişkilerimiz var.
Sosyal medya araçlarıyla bu
ilişkilerimiz arttı ve daha da
genişledi. Çünkü bu birim ve
uygulama bize yeni müşteriler de kazandırıyor.

Metroplast
Aktif
Satış Birimi, fabrikanın girişinde bulunan iki bin metrekarelik deponun
ortasına, her yeri
görebilecek biçimde
kurulmuş. Bu sayede, malzeme tedariki için depo ile
doğrudan iletişim
kurulabildiği gibi
sevkiyat da anında
takip edilebiliyor.
7/24 aktif olan bu
birim, ile günde onlarca firmaya telefonla teknik ve lojistik destek veriliyor.

ÖZEL HABER
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Sistem, baştan sona nasıl
işliyor?
İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, acil satış hattı ve aktif
satış birimi sizi karşılıyor. Attığınız mesaj anında sisteme
düşüyor. Bunun için de özel
bir yazılım kullanıyoruz. Temel ilkemiz, gelen bildirimleri
ve soruları anında çözmek ve
cevaplamaktır. Gelen sipariş
taleplerini de hemen işleme
koyarak müşteriye ulaştırıyoruz. Tabi bu birimi tek başıma

ben idare ediyor gibi görünsem de arkada Metroplast
ailesinin deneyimi, teknik
alt yapısı ve ekibi olduğunu
unutmamak lazım.
7/24 hizmet veriyorsunuz?
Çok geç saatlerde de
arayanlar oluyor mu?
Olmaz mı, elbette oluyor.
Mesela, gece 01:30 da arayan
dahi oluyor diyebilirim. Müşterinin veya teknik adamların,
gece yarısı kafasına takılan
bir konu oluyor, internette

GECE 01:30 DA ARAYAN DAHI OLUYOR
DIYEBILIRIM. MÜŞTERININ VEYA
TEKNIK ADAMLARIN, GECE YARISI
KAFASINA TAKILAN BIR KONU
OLUYOR, INTERNETTE BAKARKEN
BIZIM CANLI DESTEK HATTIMIZI
GÖRÜYOR VE HEMEN FIKIR ALMAK
ISTIYOR.
bakarken bizim canlı destek
hattımızı görüyor ve hemen
fikir almak istiyor.
Gelen tepkiler nasıl?
Şimdiye kadar arayan herkes
memnuniyetlerini bildiriyor.
Çok takdir alıyoruz. En önemlisi müşterilerimizle sürekli
iletişim halindeyiz. Böylece
müşterilerimizin beklentilerini istek ve ihtiyaçlarını daha
hızlı anlıyoruz ve kendimizi
sürekli yenilemiş oluyoruz.

ÖZEL HABER
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Yeliz Karakütük
Ahmet Ferah

PATRON KATI

Dünya Markası Hedefiyle İlerleyen Bir Yönetici

DEVRİM GECEGEZER
“BU İŞE HAYATIMIZI KOYDUK”
54
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Artık biliyorsunuz, her sayımızda kapak konuğumuza ayırdığımız “Patron Katı” köşemizde,
sektörün güçlü isimlerinin başarı öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu sayımızda,
Patron Katı’nda yine önemli bir ismi konuk ediyoruz. Dünya asansör sektörünün kat ve
kabin kumanda paneli devlerinden biri olmaya aday markalarımızdan GENEMEK (Gen
Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti.) ‘in kurucu ortağı Devrim Gecegezer, sektöre giriş hikayesini
ve kısa sürede kat ettikleri zorlu yolculuğu Haber Asansörü okurları için paylaştı.

CAN SIKINTISIYLA
BAŞLAYAN TASARIM
HIKAYESINDEN, DÜNYA
PAZARINDA KOPYALANAN
ÜRÜNLERE...
Sektörde; işindeki çalışkanlığı, kısa zamanda çok işler başaran keskin zekası ve dünya
pazarında kopyalanan özgün
tasarımları kadar, beyefendiliği, doğaya ve hayvanlara
olan sevgisi, sosyal projelere
verdiği desteği ve pek çok
fabrikaya göre daha fazla engelli personel istihdam eden
çalışma prensipleriyle de kendisinden sıkça söz ettiren bir

isim O. Tüm bunlarla birlikte
çalışanlarının patronu değil
ağabeyi olmayı başarabilmiş,
ustalarına saygıyı hiç bir zaman elden bırakmamış, bu
kültürle yetişmiş ve aynı sektörel kültürü kendi çalışanlarına da aşılamak için çaba
göstermiş, işinin aşığı genç
bir yönetici. Rastlantı eseri
yönetici oldum, diyen Devrim Gecegezer; “GENEMEK
için asıl kıymet gördüğüm yer
tasarım”, diyor. Dolayısıyla
GENEMEK Yöneticisi tabiri
yerine, “Baş Tasarımcısı” terimini daha yerinde ve doğru
buluyor. Yöneticilik ve işlerin
yürüyüşündeki dengeyi sağ-

lama görevini ise, daha çok
ortağı Özgür Ömer Kal üstleniyor.
GENEMEK Baş Tasarımcısı ve Kurucu Ortağı Devrim
Gecegezer ile Patron Katı’nda
oldukça keyifli bir sohbet sizi
bekliyor.
Öncelikle sektöre giriş
hikayenizle başlayalım.
Asansör sektörü ile nasıl
tanıştınız?
Devrim Gecegezer: “1999
Düzce depreminin yaşandığı dönemlerdi. O sıralar
telefon makinaları üreten
PENTA Telekomünikasyon
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2002 - İlk İmalathane
Devrim Gecegezer / Özgür Ömer Kal
A.Ş.’de ortağım Özgür Bey
ile beraber Ar-Ge biriminde
çalışıyorduk. Yaptığımız iş son
birkaç senedir hep aynıydı.
Bir Ar-Ge teknikeri için en
kötü şey sürekli aynı şeylerin tekrardır. Bir süre sonra
sıkılmaya başlıyorsunuz. Bu
can sıkıntısıyla işimizi yapmaya devam ederken, hani o
insanların hayatını değiştiren
ünlü telefon aralamaları vardır ya, işte o telefonlardan biri
o gün bana da geldi. Telefonun ucunda eski iş arkadaşım
Ertuğrul Bey vardı; “Devrim
şu adres bir tasarım istiyormuş, ilgilenir misin?” dedi.
Ben de normalde dışardan
tasarım yapan bir adam değilim, çünkü çalıştığım yerde
koşullarımız oldukça iyiydi.
Sadece tek bir sorunu vardı;
sürekli aynı şeyleri tekrar etmenin getirdiği can sıkıntısı,
insanı bir süre sonra rahatsız
etmeye başlıyor. Dolayısıyla
teklifi kabul ettim. Akşam
verilen adreste CENTA’dan
Tansu Şarlak Bey ile tanıştım. O sıralar Türkiye’de boy
fotosel için yerli üretim yok.
Görüşmeye gittiğimde ithal
bir boy fotosel masanın üzerindeydi. Benden önce bir kaç

kişi daha bu ürünü yapmayı
denemiş ama başarılı olamamışlar, haliyle bana karşı
biraz tereddütle yaklaşıyorlar.
Ben kendi imkanlarımla bir
kaç gün içerisinde bir prototip
hazırladım. Prototipi görünce
şaşırdılar. Akabinde verdiğimiz teklif olumlu karşılandı.
Şimdi dönüp baktığımızda o
kadar komik bir fiyat teklifi
vermişiz ki... Tek amacımız
farklı şeyler denemekti. Açıkçası sektöre biraz tesadüf biraz da can sıkıntısından girdik
diyebilirim. Şu an kendi tasarım ve imalatımız olan ürünler
55 ülkeye ihraç ediliyor.
İlk tasarımın ardından
kendi firmanızı kurma fikri
nasıl gelişti?
Centa’ya yaptığımızı boy fotosel projesinin nihayete ermesi
yaklaşık 1 yılı bulmuştu. Bu
süreçte bir yandan asansörle
ilgili başka projeler oluşmaya
başladı. Ardından bir baktık
ki gerçekten Türk Asansör
Sanayisi, yerli komponent
arayışında ve aksesuar tabir
ettiğimiz çoğu ürün hala ithal
ediliyor. Bu fırsatı değerlendirmek istedim ve çocukluktan beri arkadaşım, yoldaşım
Özgür Kal Bey’e GENEMEK

İlk olarak
33 metre karelik
bir bakkal dükkanını
kiralayarak işe başlayan
Devrim Gecegezer, 16 yıl
önce can sıkıntısından girdiği asansör sektöründe “en
verimli çalıştığımız yer
bu küçük dükkandı”
diyor.

fikrini anlattım. Delikanlı olduğumuz dönemler, canımız
sıkılıyor, hadi başlayalım dedik. Plan yok, strateji yok, 23
yaşındayız, tamamen doğaçlama işe başladık. Yerli üretim
dotmatriks kayar göstergeler
o zamanlar sadece üretici tarafından programlanabiliyordu. GENEMEK’in ilk tasarımı
olan PKD235 ise, satın alanın
bilgisayarı vasıtasıyla programlanabiliyor, böylece tek
tek sipariş edilmek zorunda
kalmıyordu. Yaklaşık bir senelik tasarım sürecinden sonra
ilk imalathanemize geçtik.
Devrim Gecegezer: 2002 nisan ayında evime yakın olan
bir bakkal, dükkanı boşaltmıştı. 33 metrekarelik bir yerdi. İlk
iş orayı kiraladık. Kurucu ortaklarımızdan ve rahmetli babamın da muhasebesini tutan
Eniştem Sn. Süleyman Fuat
İçelliller bizi kırmadı ve hem
idari hem de muhasebemizi
kontrol altına almayı kabul
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GENEMEK Ar-Ge Ekibi ile...
etti. Eskiciden bulduğumuz
bir masa ve mutfak tezgahından yapılma düzeneklerle işe
başladık. Alan olarak çok ufak
da olsa toplam üç kişiydik ve
verimlilik muazzamdı. Çok
önemli ve güzel işler yaptık
o küçük dükkanda. En büyük
problemimiz ticaret yapmayı
bilmiyorduk. Daha önce ne
aile çevremizde, ne de yakın
dostlarda ticaret yapmış ve
bize bu işin ticari boyutunu
anlatabilecek kimse de yoktu. Dolayısıyla böyle sıfır bir
ticari tecrübe ve sıfır birikim
ile sermayesiz işe koyulduk.
Tek sermayemiz aklımız ve
yeteneğimizdi, buna güvendik çıktık yola.
İlk siparişinizi hatırlıyor
musunuz?
Elbette.. GENEMEK’in ilk
ürünü, PKD235 olan bir kayar dijital göstergeydi. İlk
satışımız da ilginçti. E-posta
ile sipariş geldi. Siparişi veren Prokont Elektronik’ten

Sn. Levent Özbelli; “7 tane
kayar göstergeye ihtiyacımız
var, size ulaşamadık lütfen irtibat kurunuz” . Bizim bakkal
dükkanını aramış, ulaşamayınca e-posta atmışlar. Biz
bu e-postayı okuyunca inanamadık, sonuçta ilk defa
tasarladığımız bir ürün talep
görüyordu. Levent Bey 7 tane
PKD235 aldı, ilk siftahı ondan
yaptık.

“BIZI ORMANDA NEREYE
BIRAKSANIZ KENDI YOLUMUZU
BULURUZ”
Ticaret için kısa
sayılabilecek, 16 sene gibi
bir sürede önemli başarılar
elde etmişsiniz. Üstelik
oldukça da gençsiniz...
Görünüşte model yılı yeni,
fakat kilometre yüksek diyelim. Bizim ki de o hesap.
Evet yaş olarak 40 yaş ama
yoğun tempo ve fazla mesai
süresi hesaba katılınca epey

yıpranma payı var. Bugünlere
ulaşmadaki süreç bizim için
oldukça yorucuydu. Kuruluşumuzda belirlediğimiz iş
prensipleri de bizim rakipler
karşısında çok daha fazla efor
sarfetmemize sebep veriyordu. Maalesef her sektördeki
ana problemlerin başında gelen tasarım hırsızlığı, bizim
asansör sektörümüzde de
mevcuttu. Kopya çekmeden,
“Amerikayı baştan keşfetmek”, her yeni modelin sanki ormanın içerisinde kaybolmuşçasına sıfırdan tasarımı
bizi oldukça yoruyor, karşılığını ise alamamamıza sebep
oluyordu. Ormanın içerisinde
yolu biz açmak zorunda kaldık. Yeni yerler keşfettik ama
çok da zorluklar çektik.. Çoğu
yerde yaralandık, çoğu yerde
ezik ve çiziklerimiz oldu ama
nihayetinde mücadeleden
galip çıkmayı öğrendik. Bugün bizi tasarım ormanında
nereye bırakırsanız bırakın,
kendi yolumuzu buluruz.
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Şükürler olsun ki hayalini
kurduğumuz işi yapıyoruz.
Hayalini kurduğumuz okulda
okuduk, Ortağım ve yoldaşım
Özgür Bey ile de orada tanıştım. Bu uyum sayesinde ve
Allah’ın da izniyle hayat bizi
hep doğru yerlere savurdu
ve iyi insanlarla karşılaştırdı.
Bize bahşedilen yetenekleri
de israf etmedik, çalıştık ve
bugün altmış beş kişilik bir
aileye ulaştık.

“TEK BIR MODEL ILE DÜNYA
ÇAPINDA 1.8 MILYON SATIŞ
ADETI”
GENEMEK şuan neler
yapıyor, ürün çeşitliliği
başlangıçtan bu güne
değişiklik gösterdi mi?
Biz ilk kurulduğumuzda genel
hedefimiz şuydu; asansörde
elektromekanik parçalarla
ilgili öncü tedarikçi olmak.
Çünkü elektronik altyapımızın yanında, mekanik alt yapımız da var. İlk projelerimiz,

o zamanın önde gelen kat ve
kabin kumanda paneli (butonyer) üreticilerinin ihtiyacı
olan “gösterge” ürünleriydi.
O yıllarda yerli üretim kısıtlıydı. İşlerin tam istediğimiz gibi
gitmeye başladığını düşündüğümüz o yıllarda bir de baktık
ki, müşterilerimiz olan butonyer üreticileri, bizden aldıkları
ürünleri teker teker kopyalatmaya başlamış. Bu işin
fıtratındandır demek doğru
bir yaklaşım olmaz, çünkü hırsızlık her şekilde suçtur. Biraz
erken olsa da , elektronik üretimimizi mekanik altyapıyla
birleştirmek zorunda kaldık.
Tam o yıllarda, ThyssenKrupp Türkiye, butonyerlerinde kullanılacak göstergelerin
alımı için tedarikçi aradığını
öğreniyoruz. Fakat tümüyle
çözüm sunacak bir tedarikçi
bulamıyordu. O zamanki ThyssenKrupp Genel Müdürü Sn.
Ahmet Gökhan Bey ile yaptığımız toplantı neticesinde,
kalıp maliyetlerini karşıla-

yacakları taahhüttü ile çok
kısa sürede biz “butonyerci”
olduk. Bu süreçte neredeyse
tüm müşteri portföyümüz değişti. Artık kullanıcıya bir adım
daha yaklaşmış ve ihtiyaçlarını ilk elden dinleyebilme fırsatı yakalayabilmiştik. Süreç
epey sıkıntılı olsa da, hayalini
kurduğumuz elektromekanik
ürün tedariği fikri yükselişe
geçmişti. Elektronikteki tasarım gücümüzü mekanik ile
birleştirdiğimizde çıkan sonuç, ekonomik ve özgün tasarımlardı. Bu da müşterinin
beğenisini kazandı ve yükseliş
ivmemizi kat be kat artırdı.
Dünya pazarına açılmamızı
sağlayan ürün ise, 2010 yılında, Suriye’de çalıştığımız
Sn. Ahmed Skhita tarafından
talep edilen ekonomik bir butonyerdi. Proje ile, o yıllara
kadar uygulanmış butonyer
üretim teknikleri bir kenara
bırakılacak, yepyeni bir üretim tekniği ile AVOX serisi
dünya pazarını değiştirecekti.
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Tam da planladığımız oldu.
Şu ana dek 1.8 milyonluk üretim adeti ile AVOX, firmamızın
gururu ve amiral gemisidir.
Çoğu dünya rakibimizin aynı
altyapıyı kullanarak üretim
yapmaya çalıştıklarını görmek
ise sektörün inovasyonda öncülüğünü kanıtlamaya yetip
artıyor.

“ARAŞTIRMA-GELIŞTIRME” DEĞIL,
“ARAKLA-GETIR” YAPILIYOR
Devrim Gecegezer: Şu ana
kadar en büyük sıkıntınız
nedir diye soranlara, ne piyasa koşulları, ne de fiyatlar derim. En büyük sıkıntı
tasarım hırsızlığıdır. Bugün
Almanya’nın 1 Trilyon 500
Milyar dolarlık ihracatını ne
ile yaptığına bakarsanız teknolojinin ve özgün tasarımın
talep gördüğüne ve kar ettirdiğine şahit olursunuz. Türkiye, mühendisliği ile güçlü
bir ülke olmaya adaydır fakat

bu Ar-Ge’deki arakla-getir
mantığı ile bir arpa boyu yol
kat edemediğimiz gibi, kıymetli işgücümüzü kıymetsiz
tasarımlarla çarçur ediyoruz.
Gerçek anlamıyla Ar-Ge yapan firmalar ise uzak ara öne
çıkıyor. Sadece Türkiye’de değil İran, Çin hatta Hindistan
pazarında dahi ürünlerimizin
replikalarına şahit olduk. Bu
yılki Hindistan Asansör Fuarı’nda bir ürünümüzü Çin’de
kopyalayan fabrikayı buldum.
İşin tuhafı, bu kopya ürünleri
ithal eden firma ise bir Türk
Firması. Endüstriyel tasarım
veya patent bu konuda maalesef koruma sağlayamıyor.
Maalesef tescil yasaları o kadar yoruma açık ki, neredeyse
özgün tasarımı değil çalıntı
tasarımları destekliyor. Biz
de artık olaya iyi tarafından
bakıyoruz ve bunu başarı hanesine ekliyoruz. Şu ana kadar dünya üzerinde AVOX’un
taklidi veya benzeri 30’dan

fazla ürünle karşılaştık.
Ürünlerinizin tasarım süreci
nasıl gelişiyor? Tasarımcı
olarak daha çok nelere
dikkat ediyorsunuz?
Tasarımlarımızda Dieter
Rams’ın ilkelerini uygulamaya çalışıyoruz. Ne kadar az
detay, o kadar güzel tasarım.
Mümkün olduğunca az detay
verdiğiniz sürece kullanıcının
yanlış yorum yapma şansı da
kayboluyor. Bugün insanoğlu aşırı detay ve bilgiden boğulmuş durumda. Daha basit ürünler daha çok beğeni
alıyor. Sadeliğin ön planda
olduğu AVOX modelimizde
bunu görmek mümkündür.
GENEMEK üretim alanını
büyüttü, gelecekte burada
butonyer dışında bir üretim
planınız olacak mı?
Gücümüzü tek bir noktaya
yoğunlaştırıp bu noktada en
derin ve en sağlam temeli hedefliyoruz. Asansör sektörü

PATRON KATI
Mart • Nisan 2018 • HABER ASANSÖRÜ

59

ile ilgili üretim hatlarımız tam
kapasiteye bu yıl sonunda
ulaşacak. Asansör Sektörü
dışındaki yatırımımız şu anda
proje aşamasında sürüyor. Allah kısmet eder, ömür vefa
eder ise vatanımıza ve milletimize faydamız artarak devam
edecektir.

“TÜRKIYE, ÇIN’DEN SONRA
DÜNYANIN EN BÜYÜK ASANSÖR
KOMPONENT ÜRETICILERI
ARASINDADIR”
55 ülkeye ihracat
yapıyorsunuz ve çok
fazla yurtdışı temasınız
var. Sektörün yurtdışı
pazarına baktığınızda, Türk
asansör sanayisini nasıl
değerlendirirsiniz?
Az bilinen bir gerçektir ki
Çin’den sonra en fazla sayıda
asansör komponentini üreten
ülke Türkiye’dir. Ve bunu 20
sene gibi kısa bir sürede yapmıştır. Depremlerin ardından
gelen imar yönetmeliği değişiklikleri, kentsel dönüşüm
planları ve yüksek binalara
geçiş, asansörün gerekliliğini
artırmıştır. Türk milleti zaten
işe ve çalışmaya heveslidir.

Hedefini tayin ettiğinde çalışır ve yapar. Asansör sektörü
bunun en güzel ispatıdır. 20
sene gibi kısacık bir sürede,
Çin’den sonra dünyanın en
büyük komponent üreticileri
arasında yer almıştır. Üstelik
unutulmamalıdır ki; Çin’in tüketim adetlerine bakıldığında
devasa ölçekte bir ülkedir.
Türkiye’de tahminen 40 bin
asansör yapıldığını düşünürsek, Çin’de bu sayı 800 bini
bulur. Haliyle bu devasa ölçek ile kıyaslandığında Çin’i
bir kenara koyarsak, Türkiye
bu konuda dünyanın en büyük
komponent üreticilerindendir
demek yanlış olmaz.

“TÜRKIYE
ASANSÖR SEKTÖRÜ
OLARAK DÜŞÜK
FIYATTAN YANA
DEĞIL KALITEDEN
YANA TAVIR
SERGILEMELIYIZ”
Dünyada Çin’den sonra bu
kadar güçlü bir üretici ülke
olmamıza rağmen neden
yerli ve bilinir bir markamız
bulunmuyor?

Geçtiğimiz günlerde tam da
bu konu için Ankara’da Sanayi
Genel Müdürü Zübeyde Çağlayan’ı bir ziyaretimiz oldu.
Devlet millileşme ile ilgili ciddi
bir adım atıyor ve diyor ki birleşin, kümeleşin, güçlü olun
ve dışardan ithalatı azaltacak önlemler alın. İkinci kademede de bu mamulleri siz
ihraç etmeye başlayın. Nasıl
ihraç edeceksiniz; ya çok ucuz
olacaksınız ya da teknolojik
olacaksınız. Ama biz Türkiye
asansör sektörü olarak ucuzluktan yana değil, kaliteden
yana tavır sergilemeliyiz, ki
öyle de yapıyoruz. Bugün
baktığınızda Türkiye’deki
asansör komponent üreticileri ve bitmiş asansör üreticileri olarak kalitemizi kabul
edilebilir seviyenin üzerine
çıkartmayı başardık. Adı ne
olursa olsun bir çatı altında
birleşmenin sonucunda iç ve
dış pazarlarda çok daha iyi pozisyona gelmek mümkündür.
Asansör sektörümüzün alt
yapısı ve finansı inşaat sektörünün güdümündedir ve güçlüdür. İnşaat hala gelişmeye
devam ediyor ve önümüzdeki
senelerde de bu gelişmenin
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net bir şekilde devam edeceği
aşikardır.

“GETA, BIR MEMLEKET
MESELESIDIR”
Önemli bir girişim olan
GETA oluşumunda
katkılarınız nelerdir. GETA,
nasıl bir yapı ve hedeleri ne
yönde?
Aslına baktığınızda GETA,
yerli taahhüt firmalarının
başlattığı bir tepkidir. Giderek
daralan piyasada, çok uluslu
büyük balıkların, yerli küçük
balıkları yer konuma gelmesiyle sektördeki firmaları birleşmeye davet etmiştir. Bu
bilince sahip sektörün lider 5
firması, 2014 yılında bu beraberliği planladı ve Allah’ın
da izni ile 2018 yılında 7 bin
metrekarelik yeni fabrikasında faaliyete geçti. Dört yıl

içerisinde bin beş yüz asansör
sistemi üretmiş olan GETA,
sadece 2018 yılı için bin iki yüz
asansör üretimi hedeflemektedir. Başlangıçta sadece dış
tedarikçi olarak desteklediğimiz GETA, Ankara’dan STAR
asansör ve ihracat pazarını
genişlemek maksadıyla pazarlama bölümünü destekleyen INTEGRA’nın katılımıyla
7 ortaklı dev bir yapınının
temellerini oluşturdu. GENEMEK ise GETA yapısının
ilk tedarikçi ortağı olma misyonu ile her daim desteğini
sürdürüyor.

ortak çatısıdır. Beraberliği
sağlayan sektöründe lider
firmaların güçlü finans yapıları ile en iyi malzemeyi en iyi
fiyata alır, işler ve avantajlı bir
pakete dönüştürür. Sonuçta
üretilen asansör, günümüz
asansör standartlarını karşılar nitelikte, tasarım, estetik,
maliyet ve ergonomi olarak
emsallerinden üstün ve monte edilebilir evsaftadır. GETA,
ticari bir işletmeden ziyade,
bir memleket meselesidir.
Destek olan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür
ederiz.

Yapısına baktığınızda GETA,
ortak Ar-Ge, ortak imalathane, ortak lojistik ve en önemlisi de sektörel tecrübeden
ortak faydalanma yapısıyla
kurulmuş, kâr amacı gütmeyen, üye olan firmaların

“GENEMEK BIR DÜNYA MARKASI
OLMAK IÇIN YOLA ÇIKTI”
Gelecekte markanızı nerede
görüyorsunuz?
GENEMEK, bir dünya markası
olmak için yola çıktı. Bu yolda
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geri adım atmadan ilkelerimizden sapmadan ilerlemeye
devam ediyoruz. Şuan 55 ülkeye ihracatımız var. Haritada
yerini bilmediğimiz ülkelere,
görmediğimiz insanlara hiz-

met vermek, Türk Bayrağı’nı
taşıyabilmek gerçek mutluluğumuz. GENEMEK tasarımından hammadde teminine,
üretimine, tanıtımına, satış
ve satış sonrası hizmetlerine
kadar tüm süreçleri kontrol
edebilecek kabiliyettedir.
Dolayısıyla dünya markası
hedefi bizim için hayal değil.
GENEMEK kutularında, özellikle renkli baskılı olarak Türk
bayrağı ile Türk malı ibaresi
yer alır. Amacımız markamız
ile birlikte Türk bayrağını ve
Türk malının kalitesini dünya
genelindeki tüm müşterilerimize göstermek ve ezberletmektir. Tüm çabamız bunun
için.
Şirket çalışanlarınızın
içerisinde hatırı sayılır
bir engelli istihdamı var,
kurumsal yapınızdan da
bahseder misiniz biraz?
An itibarı ile 65 personelimizden 8’i engelli statüsünde çalışıyor. Çalışabilecek nitelikte
her birey ülke ekonomisine bir
katkıdır. Engelli statüsündeki
çalışanlarımız, dikkat özen ve
tekrar isteyen işlerimizde oldukça başarılılar. Uyum içeri-

sinde çalışıyoruz. GENEMEK,
şekil olarak kurumsal görünse
de 65 kişilik geniş bir aileden
oluşuyor. Tüm ekip birbirini kollayan ve ortak hedefe
beraber yürüyen tek bir vücuttur. GENEMEK’te toplam
fayda önem taşır. Her ay sonunda ortaya çıkan tabloya
göre kar paylaşımı yapan bir
sisteme sahibiz. Aile içerisinde nasıl ise, fabrikamızda da
aynı saygı ve sevgi çerçevesinde işleri yürütür, zorlukları
ve başarıyı beraber göğüsleriz. Ailemizde kartvizitinizdeki değil, kalplerimizdeki
yerinize göre mevkiye sahip
olursunuz.

“BU IŞE HAYATIMIZI KOYDUK”
Zor bir patron musunuz?
Takıntılıyımdır. Düzen, disiplin, simetri ve temizlik konusunda hassasımdır. Bunu
çocuklar da bilir. Hatta şom
ağızlıyımdır. “Şunu şuradan
kaldırın, birisi takılır düşer”
derim, ertesi gün birisi takılır ve düşer. Kendi işime çok
nazar değdiririm. Elimizden
yeni çıkan bir prototipe “vay
ne güzel olmuş” derim, ertesi

PATRON KATI
Mart • Nisan 2018 • HABER ASANSÖRÜ

63

gün ürünün başına bir şey gelir. Çalışmak
güzel. Gerçekten çok emek verir, çok çalışırız. Tasarımın özgün olmasına dikkat eder,
tüm ekibi de aynı şekilde uyarırız.. Özgür
Bey de ben de hayatımızı koyduk bu işe.
Her ne kadar sahne arkasındaki adamlar
tanınmasa da Özgür Bey, sahne arkasını çok
iyi yönetir ve GENEMEK’in başarısındaki
kilit taşıdır. Her ne kadar şu an Genel Müdürlük pozisyonunu işgal etsem de aslında
gönlümün olmak istediği yer daima Ar-Ge...
Ar-Ge yaptığım zaman mutlu oluyorum. Bu
fabrikada kıymetli olduğum yer de orası.
Kıymetli olduğunuz yerde mutlusunuzdur.
Öteki türlü zamanın boşa geçtiğini düşünmek beni tedirgin ediyor.
Çok bunaldığınızda, uzaklaştığınız
yapmayı sevdiğiniz özel bir hobi var mı?
İş yoğunluğunda biraz zor olsa da fırsat
bulduğumda serbest dalış yapmaya çalışıyorum. Venedik’te 43 metre derinlikte
bir havuz var, orada termal sulardan bir
tesis yapmışlar. Dünyanın en derin havuzu.
Fırsat olduğunda gidiyorum. Tek nefeste 43
metrelik bu havuzun tabanına dokunmuşluğum var. Eskiden bisiklete binerdim ama
dizlerimin ikisinde de menüsküs çıkınca
artık sadece burada, fabrika içinde kullanabiliyorum. Kendi bisikletlerimi parça
parça alıp birleştirerek yapıyorum. Bir de
rahatlamak istediğimde akşamları tasarım
çalışırım.

Evli olan Devrim Bey’e “Çocuk var mı?” diye
sorduğumuzda çok güzel bir cevap veriyor:
“65 tane... Ayrıca 3 köpeğimiz 11 de kedimiz
var”. Çalışanlarını ailesinin birer parçası ve
çocukları olarak gördüğü gibi, hayvan barınaklarına yardım eden ve bakıma muhtaç yaralı, felçli hayvanlara fabrikasının
kapılarını açan doğa ve hayvan sevdalısı
bir insan. Bize bir arabanın çarpıp kaçtığı,
beynindeki denge merkezinde kalıcı hasar
kalmış, fabrikanın hamile kedisinin hikayesini anlatırken şunları ekliyor:
“Bizim inancımız şu; kimin, nerede, neden
rızkını hak ettiğini bir tek Allah bilir. Belki
de tek bir kediye yapılan hayır sebebiyle bu
kadar insan evine ekmek götürebiliyordur,
bunu Allah’tan başka kim bilebilir ki? Biz
ilk dükkanımızdan beri hayvanlarla hep
iç içeyiz. Hatta bazı müşterilerimiz “kedili
dükkan” diye ad bile takmışlardı. Ne yapayım, gelmiş hayvan sana aman etmiş, beni
besle demiş. Yapacak bir şey yok, onun da
karnı doyacak. Fabrikada artan yemekler
için ayrı bir kabımız vardır, hiç bir nimet
çöpe gitmez, muhakkak toplanır ve aç bir
hayvanın boğazından geçer. Gözümüzün
önünde yardıma muhtaca, imkanımız var
iken sırt çevirmek ne imanımıza ne de kalbimize sığmaz.”

PATRON KATI
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UZMAN BAKIŞI

Ömer Şahin
VALTER Asansör
Genel Müdür Yardımcısı

ASANSÖR KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN
SEKTÖREL FARKINDALIK HAREKETİNE DAVET

T

üm dünya genelinde
teknoloji hızla değişmekte ve hayatımıza
giren yenilikler gündelik yaşantımızın her alanına yansımaktadır. Günlük yaşantımızda yoğun olarak hepimizin
kullandığı asansörler, yürüyen
yol ve bantlar, teknolojik yeniliklerden en fazla etkilenen
araçlardandır. Çağımızın teknolojik yenilikleri hayatımıza tam anlamı ile entegre
edilebilmesi ve tam manasıyla sağlıklı çalışabilmesi
için kuşkusuz ekipmanların
bilinçli kullanılması ve servis
hizmetlerinin eksiksiz alınması gerekmektedir.
“Yönetmeliği hiçe sayan
uygulamalara dikkat”
Sektör içerisinde son zamanlarda sıkça duyduğumuz,
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birçok firmanın yönetmeliklerden aykırı bakım metotları, bakım süreleri, gerekli
kriterlerden uzak, sadece
zamandan tasarruf sağlamak
amacıyla bazı yöntemler ile
hizmet vermeleri sektörümüz için son derece tehlike
arz eden bir durumdur. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın yayınladığı yönetmeliklere göre ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde
kurulmuş tüm asansör satış,
montaj ve bakım hizmetleri
sağlayan firmaların harfiyen
uyması gereken bu kural ve
metotların, dejenereye uğraması, sonu felaketle bitebilecek kazalara mahal verebilir.
Yönetmeliklerin firmalar tarafından yorumlanmasına,
kendilerince bakım metotları,

servis hizmetleri uyarlaması
yapmalarına kesinlikle müsamaha edilmemeli ve bunlar ile
ilgili caydırıcı cezai işlemler
uygulanmalıdır.
“Kazaları önlemenin en
önemli yolu, kullanıcıların
bilinçlendirilmesi”
Firmaların yönetmeliklere
aykırı, sadece ticari kaygılar
gözeterek servis hizmetleri
kurallarını ve ilgili uygulamaları değiştirme girişimleri
yerine, kullanıcıların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar
yapmaları en güzel ve doğru
yaklaşım olacaktır.
Kullanıcı bilinçlendirilmesi
son derece önemli olup sektörün tümünün bu bilinçlendirmeye destek olmaları,
hem yaşanmasını hiç isteme-

HABER ASANSÖRÜ • Mart • Nisan 2018

diğimiz kazaların asgariye inmesini, hem de sektör içinde
merdiven altı firma diye nitelendirdiğimiz organizmaların
yok olmasına vesile olacaktır.
Bu bağlamda; özellikle Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Türk Standartları Kurumu’nun ve birçok belediyenin
asansör ve yürüyen merdiven
kullanımında uyulması gereken kuralları içeren kitapçıklar hazırlaması önemlidir.
Kullanıcılara ve apartman
yöneticilerine dağıtılacak bu
kitapçıklarda; dikkat edilmesi gereken görsel objeler
(ruhsat, etiket rengi), bakım
firmalarında olması gereken
belgeler, yönetmelik çerçevesinde nasıl bakım ve servis
hizmetlerinin sağlanacağı bilgisi, nelerin hangi periyotlarda kontrol edileceği ile ilgili
hayati notlar yer almalıdır. Bu
kitapçıklara ek olarak broşürler ve el ilanları da sıklıkla
dağıtılmalıdır.
“Sektör olarak el birliği ile
çalışmalıyız”
Kullanıcıların ve yöneticilerin
bunlara ulaşmasını sağlamak,
sektördeki her firmanın yapması gereken, ticari kazanım-

lardan önde tutulması önem
arz eden bir görevdir.
Her firmanın servis ağındaki
tüm müşterilerine bu kitapçıklardan dağıtması ve kullanıcı bilinçlenmesine destek
olacak görsel ve broşürleri,
yöneticilere, site danışma
veya güvenlik ofislerine, izinleri alınarak resmi kurumlara
kısacası halka açık tüm yerlere dağıtımı sağlanabilmelidir.
Biz Valter ailesi olarak, bu
konuda bir uygulama başlatıp kullanıcıların bilinçlendirilmesi için üzerimize düşeni
yapacağımız bir yola çıktık.
Kitapçıklarımız ve el broşürlerimiz ile ulaşabildiğimiz her
yerde bu farkındalık hareketinin bir parçası olmak istedik.
Sektör için oldukça önemli
olan bu uygulamalara, yeni
katılımların artarak insanların
bilinçlendirilmesi için sektör
olarak el birliği ile çalışmalıyız.

BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI
BAKANLIĞI’NIN, TÜRK
STANDARTLARI KURUMU’NUN VE
BIRÇOK BELEDIYENIN ASANSÖR
VE YÜRÜYEN MERDIVEN
KULLANIMINDA UYULMASI
GEREKEN KURALLARI IÇEREN
KITAPÇIKLAR HAZIRLAMASI
ÖNEMLIDIR.

Korkusuzca sektörümüze sahip çıkalım.
Kazaların yaşanmadığı güvenli bir sektör geleceği umuduyla...
Sağlıcakla kalın...
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Yeliz Karakütük

SEKTÖR HABER

TIRMANAN ASANSÖR
125 YAŞINDA

İlk adı “tırmanan asansör” olan
yürüyen merdiven, 125 yaşına girdi.
Dünyanın ilk yürüyen merdiveni olarak bilinen ulaşım aracı ilk kez Jesse Reno tarafından icat edilip 15 Mart 1892’de
patenti alınarak onaylandı.
Ancak kullanımı için ilk denemeler 16 Ocak 1893 yılında, New York City’deki Coney
Adası’nda bulunan Old Iron
isimli iskeleye kurularak başladı. Hareket eden merdiven,
yolcuları 25 derecelik açıda
ve yalnızca iki metre kadar
yükseğe bir taşıyıcı bantla
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çıkarabiliyordu. Bu yürüyen
merdiven, Brooklyn Köprüsü’ne taşınmadan önce Old
Iron İskelesi’nde iki hafta boyunca kullanıldı. Üzerinden
125 yıl geçen bu ilk yürüyen
merdivenin iskelede kaldığı
iki hafta boyunca 75 bin yolcu
taşıdığı tahmin ediliyor.
Ancak nedendir bilinmez, Jesse Reno patentini almasına
rağmen devamlılığını sağlayamamış ve projesi başarı-
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sızlığa uğramıştır. Çağından önde bir zeka ile
tasarımlar yapan mucit Reno, bu umutsuzlukla
olsa gerek proje haklarını başkasına satarak,
hayalinden vazgeçmiş.
Reno hayal etti Seeberger’e satın aldı
Jesse reno’dan tam 5 yıl sonra 1898’de bu defa
Tırmanan Asansör hayalinin değişen aktörü,
Reno’dan projenin tüm haklarını satın alan
Charles D. Seeberger olur. Seeberger patentini aldığı yürüyen merdiven için Otis Elevator
markası ile anlaşır. Anlaşmanın ardından geliştirilen modeller kullanıma açılarak Paris’te
bir fuarda görücüye çıkartılır. Otis imzalı ve
1900 model ikinci yürüyen merdiven ise; Paris
fuarının ardından Amerika Phladelphia Gimbel’s Mağzaları’na monte edilerek 1939 yılına
kadar kullanılır.
Türkiye’nin ilk Yürüyen merdiveni ise 54
yaşında
Yaşı altmışa yaklaşanların çok iyi bileceği bir
ilk heyecan bu... O yıllarda Dünya’da yaklaşık
65 yıldır kullanılan yürüyen merdivenin Türkiye’deki hikayesi ancak 29 Nisan 1964’te başlar.
Büyük bir heyecan ve halk katılımıyla açılan
yürüyen merdiven İstanbul’da Sultanhamam
ile Bahçekapı arasında bulunan Atalar Mağazası’nda kullanılmaya başlamıştır. Saatte 500
kişi taşıma kapasitesine sahip olan merdiven
beş metre yükseklikteki ikinci kata insanları
taşıyarak Türkiye’deki görevine başlar.

İlk Yerli Üretim Gaziantep’den
Yürüyen merdivenin Türkiye’ye gelmesi ile
birlikte gördüğü yoğun ilgi, üreticileri bu konuda harekete geçirir. Gaziantep’te Baksan
kardeşler 1977’da ilk yerli yürüyen merdiven
imal ederek fabrikalarını kurarlar. %100 yerli
malı kullanılarak Avrupa emsallerine göre %40
daha ucuza mâl ettikleri yürüyen merdivenler,
bu sayede Türkiye’de yaygınlaşmaya başlar.
Yürüyen Merdivenin Hayatımıza Kattığı
Kurallar
Yürüyen merdivenler bugün, hayatımızın bir
parçası olarak vazgeçilmezimiz. Okullarda,
metroda, alışveriş merkezlerinde, işyerlerimizde, tren istasyonlarında, otobüs duraklarında, fabrikalarda, otellerde, restoranlarda,
dik eğimli tepelerde yani aklımıza gelebilecek
her yerde tereddüt etmeden kullandığımız
en önemli ulaşım araçlarımızdan. Hatta artık günümüzde yürüyen merdivene binme
adabı bile yerleşmiş, hayatımıza yeni kuralları
da kendi doğal döngüsünde dahil etmiş durumda. Mesela; yürüyen merdivenin sağında
durmayan ayıplanır, daha hızla yukarıya ya da
aşağı ulaşmak isteyen kullanıcıya yol vermeyen
yadırganır. Hatta bunun için üretici firmalar
uyarı levhaları bile üretir olmuştur. Yürüyen
merdiven hem güvenli hem kendi kendine
toplumda oluşturduğu bu kullanım kuralları
ile insan trafiğinin önemli bir parçası olmaya
daha çok uzun yıllar devam edecek.
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EKONOMİ BAKANLIĞI

2018-2020 E-İHRACAT STRATEJİNİ
UYGULAMAYA BAŞLADI

Şirketlerin çağın
koşullarına uyum sağlayıp
ayakta kalabilmesi için,
bilişim çağına uygun
iş modellerini gözden
geçirmelerine bağlı olduğu
bir dönemden geçiyoruz.
Bu doğrultuda bir eylem
planı hazırlayan Ekonomi
Bakanlığı, geleneğe bağlı
iş modellerini sürdürerek
ihracat planları yapan
işletmelere bir uyarıda
bulundu; “Dünya geleneksel
ihracat modellerinden
vazgeçti”.
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Ekonomi Bakanlığı, işletmelerin hızla artan gelişen ve
değişen bilişim çağına ayak
uydurarak dünya standartlarını yakalayabilmeleri için
önemli bir “e-ticaret stratejisi” ve “eylem planı” hazırladı.
Plan iki yıllık bir hedef ile 2020
yılına kadar tüm şirketlerin bu
konuda alt yapı çalışmalarını
başlatmasını öngörüyor.
Ekonomi Bakanlığı tarafından
hazırlanan E-İhracat Stratejisi
ve Eylem Planı (2018-2020)
Yüksek Planlama Kurulunun
31/01/2028 tarihli ve 2018/1
sayılı Kararı ile kabul edilerek,
6 Şubat 2018 Tarihli ve 30324
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna
göre Bakanlık; teknolojik ge-

lişmelere uyum sağlayabilmek
için firmaların bütün iş modellerini yeniden ele almasının
çağın bir zorunluluğu olarak
değerlendiriyor.
Türkiye Dünya Geneline
Hizmet Veren Bir E-Ticaret
Merkezi Olacak
Dünya’da pek çok şirketin
geleneksel yöntemlerle ihracat yapmaktan uzaklaşmaya
başladığını açıklayan Bakanlık,
ihracatta bilişim ile birlikte yeni
bir eko sistemin kurulmaya
başladığına dikkat çekiyor. 7
hedef ve 23 eylemden oluşan
2018-2020 E- Ticaret Stratejisi
ve Eylem Planı ise Türkiye’yi
dünya genelinde hizmet sunan
bir e-ticaret merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.
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Bakanlıktan yapılan
açıklama ve e- ticaret
strateji ile eylem planı şu
şekilde:
“Bilindiği gibi, dünya genelinde başta bilişim ve iletişim alanlarında olmak üzere
ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, firmaların ürün ve
hizmetlerinin tedariğinden
nihai tüketicilere ulaşımına
kadar bütün iş modellerini
yeniden ele almasını zorunlu
hale getirmektedir. Bu süreçte, mal ve hizmetlerin dijital
ticaretinin hızla yaygınlaştığı,
ülkelerin kendi içlerinde ve
birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticaretin geleneksel yapı-

dan ve usullerden uzaklaşarak giderek artan bir şekilde
elektronik ortama taşındığı
görülmektedir.
Küresel boyuttaki bu gelişmeler doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından; e-ihracatı
ihracatçılarımız için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak Türk
mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla daha fazla yer almasını
sağlama, e-ticaret alanında
ülkemizin kalkınmasına katkı
sunacak bir ekosistem oluşturma ve böylelikle Türkiye’yi
dünya geneline hizmet sunan
bir e-ticaret merkezi haline

getirme vizyonuyla, ilgili tüm
kesimlerin görüş ve önerileri
de dikkate alınarak, e-İhracat
Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.
Hazırlanan “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” 7 hedef ve
23 eylemden oluşmaktadır.

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) aşağıdaki stratejik hedeleri içermektedir;
� Lojistik alanında geliştirilecek formüller ile e-ihracata
ilişkin sektörün kapasitesinin
geliştirilmesi,
� Gümrük işlemlerinin sınır
ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmesi,
� Sınır ötesi e-Ticarette ürün
güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi,
� E-ihracatçılarımızın uluslararası rekabetçiliklerinin geliştirilmesine yönelik destek
mekanizmalarının oluşturulması,
� E-ihracatçı firma sayısının artırılması,
� KOBİ’lerimizin ve mikro girişimcilerimizin e-ihracatçı olmalarının sağlanması,
� E-İhracatın geliştirilmesine
yönelik uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi.

GÜNDEM HABER
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ASANSÖRLERE
ONLİNE TAKİP SİSTEMİ GELİYOR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son günlerde en çok üzerinde durduğu sektörlerden
biri haline gelen asansör sistemlerine bir yeni kontrol aracı daha ekleniyor. Projeye göre
artık asansörler, harita üzerinden online takip edilirken aynı zamanda uzak doğu menşeili
güvensiz ürünler piyasadan uzaklaştırılacak.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı
açıklamaya göre; insanların önemli bir yatay
ulaşım aracı olarak her gün bir çok kez kullandığı asansörler, daha etkin bir denetim sistemi ile
kontrol alınması planlanıyor. Bakan Faruk Özlü
kurulacak yeni sistem ile ilgili “Ülkedeki tüm
asansörlere ilişkin bilgileri harita üzerinden anlık izleyeceğiz ve etkin denetleyeceğiz.” dedi.

asansörlerin süresinde güvenli hale getirilip
getirilmediğini kontrol edebileceğiz. Bu şekilde
periyodik kontrolü yapılmamış ve kayıt altına
alınmamış asansörleri de tespit edeceğiz. A
tipi muayene kuruluşlarının bakanlığımızca
etkin denetlenmesi sağlanacak. Söz konusu
kuruluşlarca periyodik kontrol faaliyeti de daha
etkin hale getirilecek.” dedi.

Harita üzerinden anlık takip
Asansörlerin insanların mal ve can güvenliği
açısından denetimlerinin önemine vurgu yapan
Özlü; geçen yıl itibarıyla 369 bin asansörün
periyodik bakımdan geçtiğini ancak daha etkin
denetim amacıyla Bakanlık olarak asansör
takip sisteminin coğrafi bilgi sistemi ile entegrasyonu için proje başlattıklarını, söyledi.

Proje yerli üretici ve imalatçıyı da
destekleyecek
Online takip sistemi beraberinde getireceği
kayıt sistemi ile birlikte Türkiye’deki tüm asansörlerin de bir envanteri çıkartılmış olacak. Güvensiz asansör kullanımının önüne geçilirken,
sıklıkla sorun yaşanan Uzak Doğu menşeli bazı
ürünlerin de önüne geçilmesi düşünülüyor.

Kurulması planlanan sistem ile ülke genelindeki tüm asansörlere ilişkin bilgiler harita üzerinden anlık takip edilebilecek. Özlü;
“Böylelikle ülkemizdeki tüm asansörleri kayıt
altına alacağız ve Türkiye’de güvensiz asansör kullanımının önüne geçeceğiz. Güvensiz

Özlü; yeni kurulacak bu denetim mekanizmasının yerli üretim yapan imalatçıların ürünlerinin iç piyasada arttıracağına dikkat çekerek,
bunun da rekabet gücünün artırılmasına ve
istihdama olumlu etkide bulunacağını ifade
etti.
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Nihat Zeybekçi
Ekonomi Bakanı

YURTDIŞINDA MARKA SATIN ALANA

2 MİLYON DOLAR DESTEK VERİLECEK
Ekonomi Bakanlığı basın
merkezinden yapılan
açıklamaya göre; Bakanlık
yurtdışından marka satın
alan şirketlere hatırı sayılır
bir destek sağlayacak.

na katkı sağlamak amacıyla,
2011/1 Pazar Araştırması ve
Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikler 22/2/2018 tarih 30340
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ekonomi Bakanlığı 2023 ihracat stratejisi kapsamında
önemli teşviklerle yerli şirketleri destekliyor. Yapılan açıklamaya göre; yurtdışında yerleşik prestijli markaların satın
alınması suretiyle, ihracatçılarımız açısından pazara giriş
avantajı elde etmek, hedef
pazarlardaki dağıtım kanallarında aktif şekilde var olmak,
böylelikle 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda
sürdürülebilir ihracat artışı-

Yapılan düzenleme kapsa-
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mında, yurtdışında yerleşik
şirkete ait marka alımlarında
kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri
ve dövize endeksli kredilerde ise 2 puanı toplamda ise
2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.
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BURSAD:

Yeliz Karakütük

“Nitelikli teknik personel
kapasitesi arttırılmalı”
Bildiğiniz üzere, her sayıda
bu bölümümüzü, Asansör
Sanayicileri Federasyonu’na
bağlı bir derneğimize ayırarak, sorularımıza verdikleri
cevaplarla bölgenin mevcut
sorunlarını, “Bölgenin Sesi”
köşemiz aracılığıyla paylaşıyoruz. Bu sayfalar aracılığı
ile asansör sektörünün bölgesel sorunlarını sırtlarına
yüklenen, birlik ve beraberlik
içinde daha güçlü bir sektör
olmak yolunda sorumluluk
alan bu derneklerimiz sesine
ses olmaya çalışıyoruz...
Üçüncü sayımızdaki derneğimiz; asansör sektörünün
önemli bölgelerinden birinde yoğun bir şekilde faaliyet
göstererek sektörde etkin rol
oynayan Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD).
1994 yılında kurulan BURSAD,
kurulduğu günden bu güne
bölgenin güçlü yapısı olarak
çalışmalarını devam ettiriyor.
Sorularımızı BURSAD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ; Hilmi Kaşlıoğlu cevapladı.
BURSAD kimler tarafından
ne zaman kurulmuştur, bilgi
verebilir misiniz?
Bursa Asansör Sanayicileri
Derneği kısa adıyla BURSAD,
1994 yılında Bursa’da faaliyet
gösteren önemli sektör tem-
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BURSAD Yönetim Kurulu
silcisi büyüklerimiz tarafından
kurulmuştur. Derneğimizin
kurucu isimleri; Erdoğan Kutluay, İbrahim Dal, Sebahattin
Şekerci, Ali Gültekin Baki, İsmail Koylan, Şaban Özgür ve
Osman Acar’dır.

beraberliğinin sağlanması,
sektörün sorunlarını birlikte
aşılması, üyeler arası sosyal
yardımlaşma ve dayanışmanın
sağlanması ve haklarının korunması amacı ile faaliyetlerini
sürdürmektedir.

BURSAD kurulduğu
zamandan bugüne sektörün
etkin derneklerinden birisi..
Derneğimizin amaçları ve
vizyonu nelerdir?
Derneğimiz, asansörcülüğü
meslek edinen ve bu sektörden geçimini sağlayan gerçek
ve tüzel kişiler ile, asansörü
konut yada işyerlerinde kullanan kişilerin her türlü hak ve
hukukunu korumayı amaçlar.

Bu amaç ve vizyon
doğrultusunda ne tür
faaliyetler gösteriyorsunuz?
BURSAD hedefleri doğrultusunda titizlikle çalışan bir
kurumsal yapıya sahiptir.
Faaliyetlerimizin çerçevesini genel hatları ile şu şekilde
maddeleyebiliriz:

Vizyonumuz Türk asansör
sanayisini gelişmesini sağlayarak, üyelerimizin mesleki
kalitelerini yükseltmektir.
Meslektaşlarımızın birlik ve

1. Bu mesleğin ehliyetli ve
yeterli kişilerce yapılmasını
sağlamak,
2. Sektor konusundaki gelişmeleri üyelerine bildirip,
konferans veya seminer düzenlemek suretiyle aktarmak,
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3. Eğitici ve yetiştirici kurslar
açarak asansörcü yetiştirmek
ve bu suretle mesleğe yeni
girmek isteyenlerle, taşıdıkları unvandan daha üst düzeyde
sorumluluk ve yetki almak isteyenlere yardımcı olmak

Milli Eğitim Bakanlığı´na teslim edilmiştir. Aynı yıl eğitim
öğretime başlamıştır.

4. Dernek üyeleri arasındaki
teknik dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak,

Hilmi Kaşlıoğlu
BURSAD Başkan Yardımcısı

5. Dernek üyeleri ile, asansör
kullanıcıları arasındaki dayanışmayı sağlamak, her iki tarafın
dilek ve şikayetlerinde hakemlik yapmak,

personel kapasitesinin artırılması ve haksız rekabetin engellenmesi gerekliliğidir. Derneğimiz de bunun için elinden
gelen çabayı göstermektedir.

6. Bakanlık, Belediyeler, Türk
Standartları Enstitüsü, Odalar,
Federasyon vb. nezdinde üyelerini temsil etmek,

Bölgeyi sektörümüz açısından
olumlu olumsuz yanlarıyla
değerlendirebilir misiniz?
Bursa ilimiz bölgesel olarak İzmir ve İstanbul gibi birçok gelişmiş illere yakınlığı açısından
fayda sağlamaktadır . Eskişehir, Kütahya, Yalova, Bandırma
ve Çanakkale’den üyelerimiz
mevcuttur. Endüstri ve üniversite kenti olan Bursa, sosyal ve
eğitim şartları açısından pek
çok ilden avantajlı durumdadır. Ayrıca yüksek miktarda göç
alması ve deprem bölgesinde
olması açısından yıllanmış binaların yenilenmesi, ticari olarak
sektörümüzü canlı tutmaktadır.

7. Meslektaşlar arasında haksız
rekabeti önlemek,
8. Asansör bakım ücretleri tespiti için ilgili kamu kuruluşları
ile koordinasyonda bulunmak.
Bursa ve bölgeniz için oldukça
önemli bir dernek olarak
faaliyet gösteriyorsunuz.
Bölgenizdeki faaliyet
alanınızda sektör ile ilgili
tespit ettiğiniz genel sorunlar
nelerdir?
Sektörün ana sorunu nitelikli
teknik personel ihtiyaçlarını gerekliliği olup bu konuda çalışma
yapılmaktadır. Nitelikli teknik
personel kapasitesinin arttırılabilmesi konusunda dernek üyelerimiz bilinçlendirmeye gayret
ediyoruz. Sektörün sorunlarını
ve gelişimini yakından izleyerek
çözüm önerileri oluşturma gayretindeyiz. Sektörel birlikteliğin
sağlanılması ile sonuca yönelik
çalışmalar yapılarak sektörün
başlıca sorunları olan merdiven
altı ile mücadele, nitelikli teknik

Önümüzdeki günlerde
BURSAD olarak yürüteceğiniz
faaliyetler ve projeler
hakkında bilgi verir misiniz?
Faaliyetlerimiz eğitim odaklı
olarak sürmektedir . Bilindiği
üzere HKS Has Asansör Kauçuk
Plastik Metal San. Tic. Ltd. Şti.
firması Sebahattin Şekerci ve
sektördeki asansör firmalarının desteği ile Türkiye’de ilk
asansör okulu (HAS Asansör
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi) 2010 yılında inşaatı
tamamlanarak geçici kabulle

Okulumuzun öğrencileri stajlarını üye firmalarımızda yapmakta, mezun olduklarında da
öncelikle üye firmalarımızda
istihdam edilmektedir. Bunun
sağlanması için okul idaresi ile
sürekli irtibatı sağlıyoruz.
BTSO Mesyeb MYK belgelendirme sınav merkezi üyelerimizden Diamant Asansör ve
Uçak Asansör desteği ile faaliyete geçmiştir. Böylece üyelerimizin teknik personelinin
şehrimizde belgelendirilmeleri
sağlanmış ve Ankara’ya yapılacak seyahat / işgücü kaybı
masrafları önlenmiştir.
Has Asansör Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi laboratuvarının
geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca yeni
oluşturulan okul kütüphanesi
için üyelerimizden kitap temin
edilecektir.
Dernek üye firmalarımızdan
her ay bir firmadan bir yetkili kişiye okulda öğrencilere mesleki
konularda ve asansör sektörü
çalışma şartları konusunda bilgi
verdirilmesi ve seminer yaptırılması planlanmaktadır.
Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji
verimliliği birimi ile Türkiye’de
bir ilk olan Derneğimizin desteği ile okullardaki Asansörlerin
güvenli olması için çalışmalar
yapılmış ve MEB den akredite
bakım firmaları tanımı getirilmiştir.
Ayrıca Bursa’da 3 ayrı okulda
asansör meslek bölümü açılması için ön protokoller imzalanmıştır.
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ÜLKEMİZDE ERİŞİLEBİLİRLİK
MEVZUATI VE ASANSÖRLERİN
ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ
Erişilebilirlik Dairesi Başkan V.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

78

Ülkemizde, herkesin toplumsal yaşama katılabilmesi amacıyla kentsel yaşam alanlarının erişilebilirliğinin sağlanmasına yönelik önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 1997
yılında yapılan ve ilk yasal düzenleme olan 3194 sayılı İmar
Kanunu’na; “Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve
yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal,
teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları
Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur.”
hükmünün eklenmesinin ardından 2 Eylül 1999 tarihinde
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliği, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Otopark
Yönetmeliği ve Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik’te çeşitli
değişiklikler yapılmıştır.
Bu mevzuat düzenlemelerine göre yeni yapılaşan ve tadilatı yapılan açık alanlar ve binalarda Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarına göre engelliler için
erişilebilirlik önlemlerinin alınması/alınmış olması, yerel
yönetimler ve ilgili kamu kurumları için bir yükümlülüktür.
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Ülkemizde engellilik alanı ile
ilgili önemli düzenlemelerin
yapıldığı ve erişilebilirlikle
ilgili yaptırımlar içeren mevzuat düzenlemesi 7 Temmuz
2005 tarihli 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’dur.
Kanunun 7 nci maddesinde;
“Yapılı çevrede engellilerin
erişebilirliğinin sağlanması
için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma
ve denetleme süreçlerinde
erişilebilirlik standartlarına
uygunluk sağlanır.” hükmü
yer almaktadır.
Kanunun geçici 2nci maddesinde ise kamu kurum ve
kuruluşlarına açık sorumluluklar getirilmiştir. Bu maddede; “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî
yapılar, mevcut tüm yol,
kaldırım, yaya geçidi, açık ve
yeşil alanlar, spor alanları ve
benzeri sosyal ve kültürel alt
yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış
ve umuma açık hizmet veren
her türlü yapılar bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun
duruma getirilir.” hükmü ile,
ilgili tüm taraflara yükümlülükler getirilmiştir.
Kanunun geçici 3üncü maddesinin ilk bölümünde şehir içi
ulaşım ve şehirlerarası ulaşım
ile servis ve turizm taşımacılığıyla ilgili düzenlemeler, ikinci
bölümünde ise erişilebilirliğin
izlenmesi, denetlenmesi ve
uygulamaların yapılmaması halinde idari para cezası
uygulanması hususları yer
almaktadır.

Bu düzenlemeye istinaden
hazırlanan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 20 Temmuz 2013 tarihinde
yayımlanmıştır. Yönetmeliğin
5 inci maddesine göre illerde
valilikler bünyesinde kamu
kurumları ve engelli konfederasyonları temsilcilerinden
oluşan Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme komisyonları kurularak denetleme faaliyetlerine başlamıştır.
21 Eylül 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme
Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme formlarının Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından yayımlanan Genelge ekinde yer alacağı hüküm
altına alınmıştır.
Bu kapsamda 2 Aralık 2016
tarihinde 2016/7 sayılı “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme
Formları Genelgesi” yayımlanmıştır. Ayrıca, 2017/03
sayılı “Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme Planı Genelgesi”
ve illerde valilikler bünyesinde
kurulan Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme Komisyonlarının
yürütmesi gereken iş ve işlemler ile idari para cezalarının
uygulanmasıyla ilgili hususları
belirten 2017/4 sayılı “5378
Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Geçici 3 Üncü Maddesi
Kapsamında Verilecek İdari
Para Cezalarının Uygulanması
ve Diğer Hususlar Genelgesi”
yayımlanmıştır.
Uluslararası bir mevzuat düzenlemesi olan ve ülkemizde

de yasal statüsü bulunan Birleşmiş Milletler Engellilerin
Haklarına İlişkin Sözleşme’de
ise başlangıç bölümünde, 3
üncü maddede ve 9 uncu
maddede “Erişilebilirlik” konusu kapsamlı olarak düzenlenmiştir.
ASANSÖRLERİN
ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN
MEVZUAT
Erişilebilir binalar tasarlanırken, kot farklarının aşılmasında öncelikle mimari çözümlerin sağlanması temel ilke
olmalıdır. Rampa, kot farklarının aşılmasında temel bir mimari ögedir. Ancak katlar arası erişimde asansör engelliler
ve hareket kısıtlılığı bulunan
kişiler için vazgeçilmez diğer
bir yapı unsurudur. Gerek
bahçe kotundan zemin kota
erişimde rampa yapılmasının
teknik açıdan mümkün olmadığı durumlarda, gerekse
asansörü olmayan ve sonradan yapılması gereken birden
fazla katlı binalarda öncelikle
asansör düzenlenmesi, kaldırma ve iletme platformlarının teknik özelliklerinden
kaynaklanan kullanım zorlukları hesaba katılarak son çare
olarak çözüme dahil edilmesi
gerekmektedir. Bu sıralamanın göz önünde bulundurulup
bulundurulmadığı, ülkemizde
yürütülen erişilebilirlik izleme
ve denetleme faaliyetleri sırasında denetleme komisyonları tarafından incelenmektedir.
İmar Mevzuatında
Asansörlerin Erişilebilirliği
İmar Mevzuatı kapsamında
kentsel yaşam alanlarının
planlanması, inşası, ruhsat-
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landırılması ve denetlenmesiyle ilgili ilkelerin büyük
bölümünü belirleyen Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliği, 3
Temmuz 2017 tarihinde eski
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin revize edilmiş
haliyle yayımlanmıştır. Yönetmelik 1 Ekim 2017 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin “Bina girişleri
ve rampaları” başlıklı 30 uncu
maddesinde; “(9) Binalarda
ve girişlerinde engellilerin
erişimine yönelik TS 9111
Standardına uyulması zorunludur.” ibaresi ile tüm bina bölümlerinin erişilebilir olması
için standarda uygunluğun
sağlanması istenmektedir.
Yönetmelikte ayrıca üç farklı
bölümde asansörlerin/kaldırma ve iletme platformlarının
erişilebilirliğine yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.
“Asansörler” başlıklı 34
üncü maddede, asansörlerde
erişilebilirlikle ilgili
alınması gerekli önlemler
belirlenmiştir;
Konutlar için asansör yapılma zorunluluğunun belirlendiği kat adedine ilişkin
birinci fıkrada, kat adeti 4
ve daha fazla olan binalarda
asansör yapılması zorunlu
tutulurken, daha az katlı
yapılarda da asansör yapılabileceği belirtilmektedir.
Dördüncü fıkrada ise kamu
kullanımına açık binalar için
asansör yapılma şartları şu
hükümle belirlenmiştir;
“Kullanılabilir katlar alanı
tek katlı olan binalar hariç
800 m2’den veya kat ade-

di birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet
asansör yapılması zorunludur. Ayrıca, kat alanı 800
m2’den ve kat adedi 3’ten
fazla olan umumi binalarla
yüksek katlı binalarda ikinci fıkrada belirtilen asgari
ölçülere uygun ve en az 2
adet olmak üzere binanın
tipi, kullanım yoğunluğu
ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör
yapılması zorunludur ...”
Asansör kabini ve diğer
bazı ölçülere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ikinci
fıkraya göre, tek asansörlü
binalarda; asansör kabininin 1.20 m (dar kenarı) x
1.50 m olması (ve alanı en
az alanı 1.80 m2); kapı net
geçiş genişliğinin ise en az
0.90 m olması gerekmektedir. Asansör kapısının
açıldığı sahanlıkların genişliğinin, asansör kapısı
sürgülü ise en az 1.20 m,
asansör kapısı dışa açılan
kapı ise en az 1.50 m olması, birden fazla asansör
bulunan binalarda, asansör
sayısının yarısı kadar asan-

sörün bu fıkrada belirtilen
ölçülerde yapılmasının şart
olduğu belirtilmektedir.
Sekizinci fıkrada, asansörlerin, bodrum katlar
dâhil tüm katlara hizmet
vermesi zorunluluğu yer
almaktadır.
Asansörlerin taşıması gereken erişilebilirlikle ilgili
ölçütlerin yer aldığı diğer
hükümlerden dokuzuncu
fıkrada “asansörlere bina
girişinden itibaren erişilebilirlik standartlarına uygun engelsiz erişim sağlanması”; onuncu fıkrada
ise “asansörlerin, erişilebilirlik standartlarına uygun
gerekli donanımlara sahip
olması” zorunlulukları yer
almaktadır. Söz konusu
donanımlar “TS EN 81-70
“Asansörler - Yapım ve
montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler
dâhil yolcu asansörleri için
erişilebilirlik” standardında
ve Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme formlarında
belirlenmiş olanlardır.
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Yönetmeliğin “Bahçe mesafeleri” başlıklı 23 üncü
maddesinde bina cephesine
asansör yapılmasına ilişkin
düzenleme yer almaktadır.
Söz konusu maddenin yedinci fıkrasında “Mevzuat
değişikliği veya yapıdaki kat
veya alan artışları nedeniyle
asansör yapılması zorunlu
hale gelen mevcut yapılara
ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina içinde
yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin
sağlanabilmesi için ön, yan ve
arka bahçe mesafeleri içinde
parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak
katın yüksekliğinin uygun
olması halinde 634 sayılı
Kanun uyarınca muvafakat
alınarak mekanik kaldırma
iletme platformu yapılabilir.”
ibaresi yer almaktadır.
Yönetmeliğin “Bina girişleri ve rampaları” başlıklı
30 uncu maddesinde; “(11)
Bina girişlerinde engellilere
yönelik ön bahçede parsel

sınırına kadar giriş rampası
veya merdivene bitişik dar
kenarı en az 0.90 metre ve
alanı en az 1.20 m² engelli
asansörü yeri ya da mekanik
kaldırma iletme platformu
yapılır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü
alınmak suretiyle engellilerin
kullanımı için farklı uygulama
yapılabilir.” ibaresi yer almaktadır. Bu ibare, özellikle yeni
inşa edilen binalar için uygulanması gereken yine aynı
maddedeki “(9) Binalarda ve
girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunludur.”
ibaresi, standardın özünde
bina girişlerinde kot farkının
aşılması için rampa yapılması
gerekliliği hususuyla çelişki
yarattığı için yeniden düzenlenmeye ihtiyaç bulunan bir
hüküm içermektedir.
Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme Mevzuatında
Asansörlerin Erişilebilirliği
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme formlarında yer alan
soruların cevaplanması suretiyle yapılan denetimlerde,
formlarda yer alan asansör
soruları da cevaplanmaktadır.
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesi’nin
Ek 1’inde yer alan “Binalar”
formunda, kot farklarının ve
bina dikey dolaşımının erişilebilir olarak çözülüp çözülmediğine ilişkin sorular yer
almaktadır. Diğer yandan kot
farkı içerebileceği için Ek 2:
Açık Alanlar bölümünde yer
alan “A. Yaya kaldırımları”,
“B.IV. Yaya Alt ve Üst Geçitleri”, “D.I. Açık Otoparklar”,
“D.II. Kapalı Otoparklar” ve

“G.Kent Parkları” Formlarında
da asansör/kaldırma ve iletme platformlarına yönelik
sorular yer almaktadır.
Asansör/kaldırma ve iletme
platformlarına yönelik denetim ilkeleri oluşturulurken
erişilebilirlik açısından asansörlere ilişkin standartlar baz
alınıştır. Bu standartlar;
TS EN 81-70 “Asansörler
- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve
yük asansörleri için özel
uygulamalar - Bölüm 70:
Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişileblirlik”,
TS EN 81-40 “Asansörler
- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve
yük asansörleri için özel
uygulamalar - Bölüm 40:
Hareket engelli yolcular
için yürüyen merdivenler
ve eğimli kaldırma platformları”,
TS EN 81-40 “Asansörler
- yapım ve montaj için güvenlik kuralları - insan ve
yük taşıması için özel asansörler - bölüm 41: hareket
engelli insanların kullanımı
için dikey kaldırma platformları”,
TS ISO 9386-1 “Hareket
engelliler için güç tahrikli
kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel
çalışma ile ilgili kurallar Bölüm 1: Düşey kaldırma
platformları” ve
TS ISO 9386-2 “Hareket
engelliler için güç tahrikli
kaldırma platformları - Em-
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niyet, boyutlar ve işlevsel
çalışma ile ilgili kurallar
- Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik
bir düzlemde hareket eden
güç tahrikli merdiven tipi
asansör” dür.
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formunda yer alan
dikey dolaşım bölümünde
asansör ile ilgili sorular I.a I.65 arasında yer almaktadır.
Bu bölümde teknik sorulardan önce asansörler ile ilgili
denetim ilkeleri bulunmaktadır. Bunlar;
1. Bina birden fazla katlı ise bu
bölüm cevaplanacaktır.
2. Denetim yapılan kamu kurumu ya da ticari iş yerinin
tamamı sadece binanın giriş
katında ise bu bölüm doldurulmayacaktır.
3. Binalarda dikey dolaşımda
öncelikli olarak asansör şartlarının sağlanması gerekmektedir.
4. Asansör şartları (I.a’dan
I.36’ya kadar olan asansör
soruları) sağlanamıyorsa alternatif ulaşım yöntemleri
(asansör veya ölçüleri en az
90 cm x 125 cm kaldırma ve
iletme platformu) ve şartlarının (I.65 sorusu) sağlanması
gerekmektedir.
5. Bina proje onayı veya inşaat
izni sadece 2 Eylül 1999 yılı
öncesi alınmış binalar için I.31,
I.65 ve I.67 sorularına hayır
cevabı verilmişse ve I.67.a sorusuna evet cevabı verilmişse

I.31, I.65 ve I.67 soruları için
idari para cezası uygulanmaz.
şeklindedir.
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları genelinde
yıldız ibaresi (*) bulunan sorular, olumsuz cevaplanması
halinde idari para cezasına
esas teşkil etmektedir.
Formda yer alan “I.1.a “Binada asansör var mıdır?” sorusuyla asansör bulunmaması
halinde idari para cezasına
esas durum oluşmaktadır.
Formda ayrıca, “Binada tek
asansör varsa bu asansör
için I.1-I.36 soruları cevaplanacaktır. Birden fazla asansör
bulunup her kata hizmet veren asansör varsa engellilere
yönelik düzenlenmiş asansör
için I.1-I.36 soruları cevaplanacaktır. Tek-çift katlara veya
belli katlara hizmet verecek
şekilde tahsis edilerek çalıştırılmakta olan birden fazla
asansör bulunması durumunda, giriş katından itibaren tüm
katlara erişim için kullanılması
gereken her bir asansör için
I.1-I.36 soruları çoğaltılıp
ayrı ayrı cevaplanarak formun arkasına eklenecektir.”
şeklinde açıklama ile hangi
asansörlerin denetleneceği
belirlenmektedir.
SONUÇ OLARAK
Asansör, ister tasarım aşamasında planlanarak, ister
sonradan eklenmek suretiyle
yapılsın, merdiven çıkmakta
zorlanan herkes için en önemli gerekliliklerdendir. Girişinde
rampa yapılma olanağı olmayan veya birden fazla katlı binalarda asansör bulunmama-

sı, engellilerin binaya girmesi
ve üst katlara erişmesi mümkün olmayacaktır. Bunlara ek
olarak, asansörlerin farklı engel gruplarından kullanıcılar
için gerekli donanımlarla düzenlenmesi ve düzenli olarak
işletilmesi gereklidir. Asansör
bulunduğu halde bakım ve
işletme maliyetleri mazeret
gösterilerek çalıştırılmaması,
bozuk olması, jeneratör bulunmadığı için elektrik kesintisi halinde kullanılamaması
ise işletmeye ilişkin sorunlar
arasında yer almaktadır ve bu
tür sorunların erişilebilirliğin
önündeki önemli engeller olduğu unutulmamalıdır.
Asansörler ile ilgili tasarıma
ilişkin sorunlar arasında sıralanabilecek olan asansöre
erişimde kullanılması gereken
güzergahta engel bulunması,
bina dışında bulunan ve bina
içindeki asansörlere yönlendirme yapılmaması, binaya
girildikten sonra basamaklardan sonra asansöre erişim
sağlanması, asansör kapısının
genişliğinin ve kabin ölçülerinin yetersiz olması, sesli
kat bilgilendirme anonsu,
kontrol panel yüksekliklerinin uygun olmaması, kontrol
panellerinde Braille ve piramit
kabartmaların bulunmaması
gibi sorunların öncelikle tespit
edilmesi, daha sonra gerekli
tadilat projelerinin hazırlanarak ve uygulama yapılarak
giderilmesi gerekmektedir.
Bu tespitler yapılırken kullanılabilecek yöntemlerden
biri Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme formlarının doldurulmasıdır.
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ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNDE

ASANSÖRLERİN
ENGELLİ KULLANIMINA
UYGUNLUĞU

T
S. Zafer Güneş
Makina Mühendisi
TMMOB / Makina
Mühendisleri Odası
Asansör Kontrol Merkezi
zafer.gunes@mmo.org.tr
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ürkiye İstatistik Kurumu 2011
nüfus ve konut araştırması
sonuçlarına göre, en az bir
engeli olan (3 ve daha yukarı yaş)
nüfusun oranı %6,9 (4 milyon 876
bin kişi) olduğu ve 2016 yılında 6
milyon 651 bin 503 yaşlı kişi olduğu ve yaşlı nüfusun toplam nüfus
içindeki oranı ise 2012 yılında %7,5
iken, 2016 yılında %8,3’e yükseldiği
belirtilmiştir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ortalama toplam
nüfusa oranı %15 civarlarında olduğu Türkiye İstatistik Kurumu’nun
verilerine dayanılarak söylenebilir
ve bu durum binalarda erişebilirliğin ve dikey taşımacılıkta kullanılan asansörlere “TS EN 81-70
Asansörler - Yapım ve Montaj İçin
Güvenlik Kuralları - Yolcu ve Yük

Asansörleri İçin Özel Uygulamalar
- Bölüm 70: Engelliler Dâhil Yolcu Asansörleri İçin Erişilebilirlik”
standardı şartlarının uygulanmasının önemini artırmıştır.
Ülkemizde Asansörlerin periyodik
kontrolleri Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen
ve T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yetkilendirilen
A-tipi muayene kuruluşları tarafından, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın yayınladığı kontrol
formlarına göre yapılmaktadır.
“Tescil Öncesi İlk periyodik Kontrol”lerde 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği” kapsamında ruhsat-
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landırılan ve projelendirilen
yapılarda bulunan tüm asansörlerin TS EN 81-70 Engelliler
Dâhil Yolcu Asansörleri İçin
Erişilebilirlik standardı şartlarını taşıması gerekmektedir.
Periyodik kontrollerde ise;
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından 20.07.2013 tarih ve
28713 sayılı resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren
Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği ile birlikte
yürürlüğe konan Ek I: Binalar için Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme Formunda Umuma açık hizmet veren bina-

larda (Umuma açık hizmet
veren yapı: Kamu hizmeti
için kullanılan resmî binalar,
ibadet yerleri, özel eğitim ve
özel sağlık tesisleri; sinema,
tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi
kültürel binalar ile gazino,
düğün salonu gibi eğlence
yapıları; otel, özel yurt, iş
hanı, büro, pasaj, çarşı gibi
ticari yapılar; spor tesisleri,
genel otopark ve buna benzer
umuma ait binaları,) en az
bir adet tüm katlara hizmet
eden bir asansörün TS EN
81-70 Engelliler Dâhil Yolcu
Asansörleri İçin Erişilebilirlik
standardı şartlarını taşıması

gerekmektedir. Eğer asansörün boyutlarının TS EN
81-70 standardı şartlarını
taşımaması ve boyutlarının
binanın yapısal şartları dolayısıyla büyütülememesi durumunda katlar arası erişimde
alternatif ulaşım yöntemleri
(merdiven tipi asansör veya
düşey kaldırma platformu
veya binanın katlarını birbirine bağlayan ve eğimi en
fazla %8 rampa veya çalışır
durumda olma hâli personel
desteği ile çalıştırılabilen alternatif ulaşım yöntemi için
gerekli destek de sağlandığında kabul edilmektedir.)
kabul edilmektedir.

TS EN 81-70 ASANSÖRLER - YAPIM VE MONTAJ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI
YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİ İÇİN ÖZEL UYGULAMALAR
BÖLÜM 70: ENGELLİLER DÂHİL YOLCU ASANSÖRLERİ İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK
5. Güvenlik kuralları ve/veya koruyucu önlemler
5.1 Genel
EN 81-1, EN 81-2, prEN 81-5, prEN 81-6, prEN 81-7, pr EN 81-21, EN 81-28 ve EN 13015’teki
kurallar aşağıda ayrıntılı olarak verilen değişiklikler veya ilâve kurallar ile birlikte uygulanır.
5.2 Girişler- Kapı açıklığı
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Serbest giriş açıklığı en az
800 mm olmalıdır. Türkiye’de PATİ gereği 900 mm
olmak zorundadır. (Not Millî düzenlemeler 800
mm’den daha büyük açıklığı gerekli kılabilir (Giriş).
Tip 2 asansörler, EN 41901’e uygun 900 mm’lik serbest giriş açıklığı ile ve Tip
3 asansörler aynı standarda
göre 1100 mm serbest giriş
açıklığı ile teçhiz edilmelidir
(Çizelge 1).
Kabin ve durak kapıları otomatik makina gücü ile çalışan yatay kayar kapı olarak
imal edilmelidir.
Mümkün olan bütün katlarda, durak katlarına engelsiz olarak erişilebilmelidir. (Giriş, Görüşmeler).
Kumanda sistemi kapının

açık kalma süresini asansörün tesis edildiği yerin
şartlarına uygun şekilde
ayarlanmasına imkân vermelidir (genelde 2 saniye
ile 20 saniye arası). Bu
zamanı azaltmak için vasıtalar, örneğin kabindeki
kapı kapatma butonunu
kullanarak, tesis edilmelidir. Ayarlama vasıtalarına
kullanıcılar erişememelidir.
EN 81-1 Madde 7.5.2.1.1.3 ve
EN 81-2 Madde 7.5.2.1.1.3 ‘te
istenen koruma tertibatı giriş
açıklığı, kabin kapı eşiğinden
25 mm ile 1800 mm yukarı bir
mesafeye kadar kapsamalıdır
(örneğin, ışık perdesi). Tertibat, kullanıcı ile kapanan
kapı panel/panellerinin ön
kenarları arasındaki fiziksel
teması önleyecek bir algılayıcı
olmalıdır.

5.3 Kabin boyutları, kabin
içerisindeki donanım,
durma/seviyeleme
doğruluğu
5.3.1 Kabin boyutları
 Tek girişli veya karşılıklı
çift girişli kabinlerin iç boyutları Çizelge 1’e uygun
olarak seçilmelidir (Giriş,
Görüşmeler).
 Kabin boyutları iskelet hâlindeki kabin duvarları arasında ölçülmelidir. Çizelge
1’de verilen kabin boyutlarını azaltan dekoratif duvar
rötuşları 15 mm’den daha
kalın olmamalıdır.
 Çift yönlü girişleri olan bütün kabinler, tekerlekli sandalye kullanan engelli kişilerin girip çıkmasına imkân
sağlayacak uygun genişlik
ve derinlikte olmalıdır.

Çizelge 1 - Tek girişli veya çift yönlü girişli kabinler için asgarî kabin boyutları
AsanAsgarî kabin
sör
boyutlarıa
tipi
1
450 kg

Erişilebilirlik
seviyesi

Kabin sadece
bir tek tekerlekli
Kabin geniş- sandalye kullaliği: 1000 mm nıcısını alabiliKabin derin- yor.
liği: 1250 mm

Açıklamalar

Şekil

Tip 1, EN 12183’te tarif
edilen elle kumandalı
tekerlekli sandalye veya
EN 12184’te tarif edilen
Sınıf A elektrikli tekerlekli sandalye kullanıcısının
erişimine imkân verir
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2

630 kg

Kabin bir tek
tekerlekli sanKabin geniş- dalye kullanıcısı
liği: 1100 mm ve refakatçisini
Kabin derinli- alabiliyor
ği: 1400 mm

Tip 2, EN 12183’te tarif
edilen elle kumandalı
tekerlekli sandalye veya
EN 12184’te tarif edilen
Sınıf A ve Sınıf B elektrikli tekerlekli sandalye
kullanıcısının erişimine
imkân verir.
Sınıf B tekerlekli sandalyeler belirli iç ortamlarda
kullanılmak üzere tasarlanmış olup, dış ortamlardaki bazı engelleri de
aşma özelliğindedir.

3

1275 kg

Kabin bir tek tekerlekli sandalKabin genişli- ye kullanıcısı ve
ği: 2000 mm birkaç yolcuyu
Kabin derinli- alabiliyor. Ayrıca
ği: 1400 mm tekerlekli sandalyenin kabin
içerisinde dönmesine imkân
veriyor.

Tip 3, EN 12183’te tarif
edilen elle kumandalı
tekerlekli sandalye veya
EN 12184’te tarif edilen
Sınıf A, Sınıf B ve Sınıf C
elektrikli tekerlekli sandalye kullanıcısının erişimine imkân verir. Sınıf C
tekerlekli sandalyeler, iç
ortamlarda kullanılmak
üzere tasarımlanmaları
gerekli olmayıp, daha
uzun mesafelere gitme
ve dış ortamlardaki bazı
engelleri aşma özelliğindedir.
Tip 3 Sınıf A ve Sınıf B tekerlekli sandalye ve yürüme yardımcıları kullanan
insanlara yeterli dönüş
alanı sağlar.

a. Kabin genişliği iskelet duvarların iç yüzeyleri arasındaki yatay mesafedir, ön girişe paralel olarak
ölçülür. Kabin derinliği iskelet duvarların iç yüzeyleri arasındaki yatay mesafedir, genişliğe dik
olarak ölçülür.
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5.3.2 Kabin içerisindeki donanım

Kabinin en az bir yan duvarına tutamak monte
edilmelidir. Tutamağın
kavranan bölümünün en
kesit boyutları, yarıçap en
az 10 mm olmak üzere, 30
mm ile 45 mm arasında olmalıdır. Duvar ile kavranan
bölüm arasındaki boşluk en
az 35 mm olmalıdır. Kavranan bölümün üst kenarının
kabin tabanından yüksekliği (900 ± 25) mm dâhilinde
olmalıdır.
Katlanabilir koltuk bulunduğunda (Giriş, Görüşmeler) aşağıdaki özelliklere
haiz olmalıdır:
a) Koltuk yüksekliği, tabandan :(500 ± 20) mm.
b) Derinlik :(300 - 400) mm.
c) Genişlik :(400 - 500) mm.

2 boyutlarındaki kabinlere,
kullanıcının kabinden geri
geri çıkarken arkasındaki
engelleri fark edebilmesi
amacıyla bir cihaz (örneğin,
küçük bir ayna) takılmalıdır. Ayna kullanıldığında,
kırılmaz camdan olmalıdır.
Kabinin herhangi bir duvarı, büyük ölçüde ayna
veya yansıtıcı bir yüzey ile
kaplandığı takdirde, görme bozukluğu olan kullanıcıları için optik karışıklık
yaratmamak için tedbirler
alınmalıdır (örneğin, dekoratif cam kullanılması veya
zemin ile aynanın alt kenarı
arasında en az 300 mm düşey mesafe bulunması, vb).
5.3.3 Durma/ seviyeleme
doğruluğu
Tasarlanan kullanımda;

d) Taşıma kapasitesi : 100 kg.

kabinin durma doğruluğu ±
10 mm olmalı,

Tekerlekli sandalye kullanıcısının içerisinde dönemediği Çizelge 1, Tip 1 ve Tip

± 20 mm seviyeleme doğruluğu muhafaza edilmelidir.

5.4 Kumanda cihazları ve
işaretler
Kumanda cihazları ve işaretler için tasarım öngörüleri,
Çizelge 2’de verilmiştir.
Not - Madde 5.4’teki kuralları
aşan diğer cihazlar için kılavuz
bilgiler, [çok büyük (XL) kumanda cihazlarının tasarımlanması (Giriş, Görüşmeler)
gibi] Ek G’de verilmiştir.
5.4.1 Durak kumanda
cihazları
5.4.1.1 Basınca çalışan butonlu
kumanda sistemi kullanıldığında Çizelge 2’deki kuralları
sağlamalıdır.
5.4.1.2 Kumanda tablosu sistemi kullanıldığında, (Giriş,
Görüşmeler) bu sistem Ek
F’deki kuralları sağlamalıdır.
5.4.1.3 Geçici olarak çalıştırma kumandası bulunduğunda
(Giriş, Görüşmeler) çalıştırma
cihazı uluslararası Engelliler
için Önlem -Provision for the
Disabled- (ISO 7000, Sembol
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no 0100) sembolü ile işaretlenmelidir.
5.4.1.4 Tek kabinli asansörlerde durak kumanda cihazları,
durak kapılarının yan tarafına
yerleştirilmelidir. Müşterek
durak çağrısı yönetimine sahip birden fazla kabinli asansörlerde, asgarî kumanda
cihazı sayısı aşağıdaki gibi
olmalıdır:
Birbirine bakan (karşılıklı
asansörler) asansörlerde,
her bir yüz için bir kumanda
cihazı,
En fazla dört adet komşu
asansör için bir kumanda
cihazı (kumanda cihazı iki
asansör arasına
yerleştirilmişse).
5.4.2 Kabin kumanda
cihazları

Asansörün çalıştırılması
için kullanılan basınca çalışan butonlar aşağıdaki gibi
tanımlanmalıdır:
a) Kat butonları: -2, -1, 0, 1, 2,
vb. sembollerle,
b) İmdat butonu: Sarı renkli

çan biçiminde sembolle,
c) Kapıyı tekrar açma düğmesi : sembolü ile,
d) Kapı kapatma düğmesi :
sembolü ile.
Not - EN 81-1 Madde 15.2.3 ve
EN 81-1 Madde 15.2.3
Kabin butonları Çizelge
2’deki kuralları sağlamalı
ve aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
a) İmdat ve kapı butonlarının
merkez hattı kabin tabanından en az 900 mm yüksekliğe
yerleştirilmelidir.
b) Çağrı butonları imdat ve
kapı butonlarının üst kısmında yer almalıdır.
c) Tek yatay sıra için çağrı butonlarının sıralanması soldan
sağa olmalıdır. Tek düşey sıra

için çağrı butonlarının sıralanması alttan üste doğru olmalı, birden fazla düşey sıra için
bu sıralama önce soldan sağa
daha sonra alttan üste doğru
olmalıdır.
Kabin kumanda paneli
duvara aşağıdaki şekilde

yerleştirilmelidir:
a) Ortadan açılan kapılı asansörlerde, kabine girerken sağ
tarafta,
b) Yana açılan kapılı asansörlerde, kapının kapanma
kenarı tarafında.
Çift girişli Tip 3 asansörlerde
a) ve b) bentlerinde yer alan
kurallar uygulanabildiği ölçüde yerine getirilmelidir.
Kabin içerisinde çağrı kaydı
için kumanda tablası kullanıldığında (Giriş, Görüşmeler), kumanda tablası
Ek F’deki kuralları sağlamalıdır.
Varış kumanda sistemlerinde (Giriş, Görüşmeler),
kullanıcı “Geçici olarak çalıştırmayı” seçtiğinde, kapının kapanma işlemi kapı
kapatma düğmesine ba-

sılması ile başlatılmalıdır.
Kullanılmadığı takdirde,
kabin normal çalıştırmaya 30 saniye ilâ 60 saniye
içerisinde geri dönmelidir.
Yukarıdaki kural Madde
5.2.3’teki kural için bir seçenek oluşturur.
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Çizelge 2 - Kumanda cihazları – Kurallar

Konu

Durak kumandaları

Kabin kumandaları

a)

Butonların çalışan kısımlarının asgarî
490 mm2
alanları

b)

Butonların çalışan kısımlarının asgarî
Yuva çapı 20 mm
boyutları

c)

Yüz plâkasından veya çevresindekilerden gözle
Butonların çalışan kısımlarının tanım(renk zıtlığı) ve dokunma (kabartma) ile ayırt
lanması
edilebilir

d)

Yüz plâkası

Çevresiyle zıtlık oluşturacak bir renk

e)

Çalıştırma kuvveti

2,5 N ilâ 5,0 N

f)

Çalıştırma geri beslemesi

Butona basıldığında, butonun çalıştığına dair
kullanıcının bilgilendirilmesi için gereklidir.

g)

Kayıt geri beslemesi

Görülebilir ve işitilebilir sinyaller, 35 dB(A) ile
65 dB(A) b arasında ayarlanabilir. Sesli sinyal,
çağrı kaydı daha önce yapılmış olsa bile, butona
her basışta verilmelidir.

h)

Binanın çıkış katını gösteren buton

Uygulanamaz

i)

Sembolün konumu

Butonların çalışan kısımlarının üzerinde (veya
10 mm ilâ 15 mm solunda)

j)

Sembol

Fonla zıtlık oluşturacak şekilde kabartma üzerinde 15 mm ilâ 40 mm yükseklikte

k)

Kabartmanın yüksekliği

Asgarî 0,8 mm

l)

Butonların çalışan kısımları arasındaki
Asgarî 10 mm
mesafe

m)

Çağrı buton grubu ile diğer buton grupları
Uygulanamaz
arasındaki mesafea

n)

Herhangi bir butonun merkez hattı ile
900 mm
zemin seviyesi arasındaki asgarî mesafe

o)

En üstteki butonun merkez hattı ile zemin
1100 mm
seviyesi arasındaki azamî mesafe

1200 mm (tercihan 1100
mm)

p)

Butonların düzenlenmesi

Madde 5.4.2.2

q)

Herhangi bir buton ile komşu duvar köşesi
500 mm
arasındaki yanal asgarî mesafe

Düşey

Diğer butonlardan (5 ± 1)
mm daha önde (tercihan
yeşil renkte)

En az çağrı butonlarının
çalışan kısımları arasındaki mesafenin iki katı

400 mm

a Örneğin, imdat/kapı butonları ve çağrı butonları.
b) Ortam şartlarına uyarlama için sınır değerler arasında ayarlanabilir
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5.4.3 Durak işaretleri

5.4.3.1 Basınca çalışan butonlu kumanda sistemlerinde, durakta, kapının açılmaya başladığı sesli bir işaret ile
bildirilmelidir. Kapının kendi
gürültüsü, gürültü seviyesi 45
dB(A) ve üzeri ise yeterlidir.
5.4.3.2 Kabine girmeden
önce, kumanda sistemi yeni
seyir yönünü belirliyorsa
(müşterek kumanda) aydınlatılmış işaret okları kapının
üstüne veya yakınına yerleştirilmelidir. İşaret okları
zeminden 1,80 ilâ 2,50 m
yukarıda, durak tarafından
görüş açısı 1400 olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
Okların yüksekliği asgarî 40
mm olmalıdır.
Sesli işaret, okların aydınlatılması ile birlikte verilmelidir. Yukarı ve aşağı için farklı
sesli işaretleri kullanılmalıdır.

Örneğin;
 Yukarı için bir ses,
 Aşağı için iki ses.
5.4.3.3 Tek kabinli asansörlerde Madde 5.4.3.2’deki kural, kabin içerisinde bulunan
durak tarafından görülebilir
ve duyulabilir bir cihaz ile sağlanabilir.
5.4.3.4 Varış kumanda sistemleri bulunan asansörler
(Giriş, Görüşmeler) için aşağıdaki kurallar sağlanmalıdır:
a) Seçilen kat numarası görünür ve sesli bir işaret ile teyit
edilmelidir. Görünür işaret,
gidilecek kat çağrısının girildiği cihazın yakınına yerleştirilmelidir.
b) Her bir asansör ayrı ayrı
işaretlenmelidir (örneğin, A,

B, C, vb.). İşaret durak kapısının hemen üstüne yerleştirilmelidir. Tanımlama işaretlemelerinin harfleri asgarî 40
mm olmalı ve çevresiyle renk
zıtlığı oluşturmalıdır.
c) Tahsis edilen asansör görünür ve sesli bir işaret ile
belirtilmelidir. Görünür işaret
gidilecek kat çağrısının girildiği cihazın yakınına yerleştirilmelidir.
d) Görünür ve sesli işaretler,
asansörün kolaylıkla ayırt
edilmesine imkân vermelidir.
e) Kullanıcılar görülebilir ve
işitilebilir olarak kabine girmek üzere oldukları hakkında
bilgilendirilmelidir.
5.4.3.5 Sesli işaretler 35
db(A) ile 65 dB(A) arasında,
mahallî şartlara göre ayarlanabilir bir ses seviyesine sahip
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olmalıdır. Kullanıcılar, ayarlama düzenine erişememelidir.
5.4.4 Kabin işaretleri
5.4.4.1 Konum işareti, kabin
çalıştırma panelinin üzerine
veya üst kısmına yerleştirilmelidir. Göstergenin merkez
hattı kabin tabanından 1,60 m
ilâ 1,80 m yukarıda olmalıdır.
Katları gösteren rakamların
yüksekliği 30 mm ilâ 60 mm
olmalıdır.
İkinci bir gösterge (Giriş,
Görüşmeler) başka bir yerde
örneğin kabin kapısının üst
kısmında veya ikinci kabin
çalıştırma paneli üzerinde
yer alabilir.
İkinci bir gösterge yüksek
bir seviyeye (örneğin kabin
kapısının üst kısmına) yerleştirilmiş ise, kabin
içerisinde kabin çalıştırma
paneli üzerindeki gösterge,

alternatif olarak zeminden
1,60 metreden daha az bir
yüksekliğe yerleştirilebilir.

piktogram.

5.4.4.2 Kabin durduğunda,
en az yerel resmî dillerden
en az birinde, sözlü olarak,
kabin konumu bildirilmelidir.
Ses seviyesi mahallî 35 dB(A)
ile 65 dB(A) arasında, mahallî
şartlara göre ayarlanabilir olmalıdır.

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

5.4.4.3 Alârm sistemi, EN
81-28’e ve aşağıdaki kurallara
uygun olmalıdır.

Not - ISO 4190-5’in bir sonraki revizyonuna piktogram
ile ilgili kural dâhil edilecektir.

Kumanda paneli üzerine veya
panelin üst kısmına yerleştirilmiş, acil durum alârm tertibatı, aşağıdakilerden oluşan
görünür ve sesli işaretlerle
teçhiz edilmelidir

c) Duyma sorunu olana insanlar için, haberleşmeye
yardımcı olmak için bir ses
yükseltici cihaz (induction
loop) bulunmalıdır.

a) Alârmın verildiğini belirtmek üzere, acil durumun
iletimi için sesli işaretle birlikte sarı renkte aydınlatılmış

Acil durum alârm tertibatının
basınca çalışan butonu, Madde 5.4.2’deki kurallara uygun
yerleştirilmeli, boyutlandırılmalı ve tanımlanmalıdır.
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ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN ASANSÖR SİSTEMLERİ
Özkan AYDIN
DEVAS Asansör
Satış Pazarlama ve Dış Ticaret Müdürü

ENGELLİ ERİŞİM SİSTEMLERİNDE

SOSYAL MODEL
Engelli; “normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması
gereken işleri, bedensel veya
ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma
herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” olarak
tanımlanmıştır. Bireyin fiziksel işlevlerindeki bozukluk ve
bunların hareket yeteneğinde
yarattığı eksiklik ve güçlük,
onu toplumun diğer bireylerinden farklı kılar.

94

Engelli mi yoksa
Engellenmişlik mi?
Kimi zaman engelli, kimi zaman özürlü olarak kullanılan
ifadelerin her birinin ifade ettiği anlam birbirinden oldukça
farklı olsa da, toplumun geneli
tarafından aynı anlamdaymış
gibi kullanılmaktadırlar. Oysa
“sakat” kelimesi vücudunda
hasta veya eksik bir uzuv,
organ olma halini (yani fizyoanatomik bir durumu) ifade
ederken, “engelli” kavramı,
günlük yaşama dair temel
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(eğitim, ulaşım, erişim v.b.)
planlamalar yapılırken (herkesin göz önüne alınmaması
sonucu) sakatların mağdur
duruma düşürülmesini ifade eder. Bir başka ifadeyle,
herkesin kolayca yararlandığı
haklardan (toplu ulaşım, eğitim, kamu binalarından, hizmetlerinden vb.) yararlanamama durumunda sakatlığın
değil, engellenmişliğin-engelleyenin sorunsallaştırılması için “engelli” kavramı
yaratılmıştır.
Engelli Kavramında Medikal
ve Sosyal Model?
Günümüz sosyal bilimlerinde
konuyla ilgili iki temel bakış
açısı vardır. Bunlardan biri
“Medikal Model”, diğeri ise
“Sosyal Model” dir.
Medikal model, “sakatlığı
olan bireye” ya da sakat kişinin yaşantısına değil, “sakatlığa” odaklanır. Yani sakatlığı
daha en baştan sorun olarak
ele alır ve sakatlığı düzeltmeye çalışır. Sosyal modelde
ise sakatlık hali ikinci plana
itilerek, “çevresel, fiziksel,
mekânsal koşullar toplumsal
tutumlarla birlikte bireyi engelli kılmaktadır” denir. Yani
Sosyal Model sakatlığı değil,
engellenme halini sorunsallaştırır ve bu hali düzeltmeye
çalışır. Bir anlamıyla sosyal
model, medikal modelin antitezi gibidir.
Asansör, yürüyen merdiven
ve engelli erişim sistemleri
bu kavramlar çerçevesinde
sosyal model kavramına hizmet etmektedir. Bir engelli
vatandaşın, sosyal hayata

karışabilmesi, işine gidip gelebilmesi ve ihtiyaçlarını tek
başına karşılayabilmesi için
sokağa adım atabilmesi için
bir takım fiziksel ve mekânsal sorunların çözümlenebiliyor olması lazım. Asansör
ve engelli erişim sistemleri
çözümlerinde öncelik geçici
ya da kalıcı bir sakatlığı olan
bir vatandaşın bu ihtiyaçlarını
karşılayabiliyor olması açısından oldukça önemlidir.
Türkiye’de Engellilere
Yönelik Sosyal Politikalar
Türkiye’de de engellilere yönelik sosyal politikalar 1980’li
yıllardan itibaren hız kazanmış; 1981 yılında Sakatları
Koruma Milli Koordinasyon
Kurulu oluşturulmuştur. Kurul 1983 yılında “sürekli kurul”
şekline dönüşmüş ve hizmetlerinde süreklilik sağlanmıştır. Kurul 1997 yılına kadar
çalışmalarını sürdürmüş ve
şuan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Özürlüler İdaresi
Başkanlığı’nın kurulmasıyla
görevi sona ermiştir. Bu Başkanlık ile 1997 yılından itibaren daha sistemli bir yapıda;
engellilere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir
şekilde yürütülmesini temin
edilerek, ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlanması ile birlikte engelliler ile ilgili ulusal politikanın
oluşmasına yardımcı olunmuştur. Başkanlık; engellilerin problemlerini tespit etmek
ve bunların çözüm yollarını
araştırmak konusunda da
önemli çalışmalar yapmaktadır.

Herkes, tüm yaşamsal alanlara ulaşmak hakkına sahiptir.
Bu, çağdaş toplum olmanın
önemli bir gereğidir ve yerel
yönetimlerle, ilgili kurum ve
kuruluşlara bu konuda çok
büyük sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimler,
yaptıkları sosyal ve teknik
alt yapı yatırımlarıyla kent
mekanının şekillenmesinde
önemli role sahiptir. Kentsel
ulaşım hizmetlerinin, kentteki
her türlü açık alan ve yapının
özürlüler için ulaşılabilirliğinin
yerel yönetimlerce sağlanıyor olması, özürlülerin sosyal
yaşama katılmasında fırsat
eşitliğini sağlayan en önemli
unsurdur

ENGELSIZ YAŞAM ÜNITELERI
Dünyada ve Ülkemizde engellilerin iş hayatına ve ekonomiye katkıda bulunmalarına
yönelik çıkartılan yasalar ile
beraber Engellilerin engelsiz
bir şekilde ulaşımlarını ve engelleri aşabilmeleri açısından
Engelsiz Yaşam Ünitelerinin
ne kadar önemli ve büyük bir
pazar oluşturduğunu görmek
mümkün. Son dönemde yasaların da teşvikiyle birlikte
engelli asansörü kullanımı
önceki senelere göre oldukça
yaygınlaşmıştır. Bir çok farklı
mekanda düz veya dönüşlü
merdiven platformu, platform asansörü ve farklı modellerde engelli platformları
görmek mümkün olmaktadır. Sosyal mekanlardan özel
mülklere, hastanelerden
okullara kamu kurum ve kuruluşları çeşitli noktalarda
engelli insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına
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merdiven platformları önemli
bir çözüm noktası teşkil etmektedir. Engelli erişimine
yönelik olarak havuzlarda ve
denizlerde bile havuz asansörü sayesinde yazın keyfini
çıkarmak artık daha kolay
olmaktadır.
Ekonomik anlamda da her
bütçeye uygun mimari engellerin engel teşkil etmediği,
kuyu dibi gerektirmeyen, özel
ölçü, istek ve taleplere özel
tasarım ve daha da önemlisi
belediyelerden ruhsat gerektirmeyen engelli platformları
ve merdiven platformları bulmak mümkündür. Bu arada
şu bilgiyi de vermekte fayda
görüyorum; engelli platformları devlet teşvikleri ile beraber aynı zamanda KDV’den
muaftır. Engelli insanların, diğer tüm vatandaşlar gibi hem
ülke ekonomisine katkı sağlamaları hem de kendi ekonomik özgürlüklerini kazanma
imkanına sahip olabilmesi

açısından iş ve sosyal hayata katılmaları kaçınılmazdır.
Bu durumda da yaşamın her
alanında engelsiz yaşam
ünitelerinin günümüzde ne
kadar büyük bir zorunluluk
ve sorumluluk olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda engelli
engelsiz yaşam ünitelerinin
(dikey engelli platformu,
yatay tip düz veya dönüşlü
merdiven platformları), ne
kadar ciddi ve büyük bir pazara sahip olduğunu görmek
mümkün. Her ne kadar günümüz koşullarında ilgili kurum veya kuruluşlar kişi veya
kişiler son çıkartılan yasalardan dolayı bu olaya formalite
olarak baksa da aslında işin
özünün formaliteden ziyade,
herkesin aynı hak ve hukuka
eşitliğe sahip olduklarını ve
bunun yanı sıra engelli insanların engelsiz bir hayata dahil
edilmek zorunda olduklarının
bir göstergesi olarak algılanmalıdır. Herkes, tüm yaşam-

sal alanlara ulaşmak hakkına
sahiptir. Bu, çağdaş toplum
olmanın önemli bir gereğidir
ve yerel yönetimlerle, ilgili kurum ve kuruluşlara bu konuda çok büyük sorumluluklar
düşmektedir.
Yerel yönetimler, yaptıkları
sosyal ve teknik alt yapı yatırımlarıyla kent mekanının
şekillenmesinde önemli role
sahiptir. Kentsel ulaşım hizmetlerinin, kentteki her türlü
açık alan ve yapının özürlüler
için ulaşılabilirliğinin yerel yönetimlerce sağlanıyor olması, engellilerin sosyal yaşama
katılmasında fırsat eşitliğini
sağlayan en önemli unsurdur.
Bu fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için de “Engelli Engel
Aşım” ünitelerinin ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirilmesi
için çok emek sarf edilmesi
gerektiği gibi bu alanda çalışan firmaların omuzlarına
büyük sorumluluklar da yüklemektedir.
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Yeliz Karakütük

Turgay Kuluğ • Tayfun Aksoy
leri
Asansörcüler Grubu Yönetici

z
Nadire Karagöz • Yeşim Karagö

ASANSÖR SANAYİCİLERİ BİRARAYA GELDİ

ENGELLİ BİR VATANDAŞA
ÜCRETSİZ ASANSÖR YAPTI
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Sosyal medyada önemli bir platform olan
“Asansörcüler Grubu” yöneticilerinin, sayısı
20 bini geçen üyelerine bir çağrıda bulunması
ile başladı her şey... Asansörcüler Grubu’nun
facebook sayfasından da duyurulan habere
göre; Nadire Karagöz engelli kızı Yeşim için
bir asansör yaptırmak istemişti. Nadire Hanım, kendisini asansör montaj firması olarak
tanıtan kişiye güvenerek anlaşmış, ancak o
kişi ailenin parasını alıp kayıplara karışmıştı.
Bu haberi öğrenip engelli ailenin oturduğu
apartmana ücretsiz bir asansör yapma niyetini
gruba üye asansör sanayicileri ile paylaşan
platform yöneticileri, oldukça büyük bir destekle karşılaştılar.

gelen ve kendini montaj firması sahibi olarak
tanıtan kişi, anlaştıkları paranın yarısını peşin
alarak, ortadan kaybolarak bir daha ne asansör
montajına gelmiş ne de ailenin telefonlarına
çıkmıştı. Dolandırıldıklarını anlayan aile, savcılığa başvuruda bulunmuş ve hukuki sürecin
çözümlenmesini beklerken olan Yeşim ve onu
bin bir zorluklarla merdiven inmek için sırtında taşıyan annesi Nadire Hanım’a olmuştu.
Haberi televizyonda izleyen grup yöneticileri,
platform aracılığı ile asansör sanayicilerine bir
destek çağrısı yayınlayarak bir çok üretici ve
imalatçı firmadan malzeme ve işçilik yardımı
alıp Yeşim’in mağduriyetine çözmek için işe
koyuldular.

Nadire Karagöz, engelli kızı Yeşim ile yalnız
yaşıyor ve eşinden kalan emekli aylığından
başka geliri de bulunmuyor. Haftanın dört
günü fizik tedavi için kızını 3 katlı apartmandan
indirip doktora götürmek zorunda olan Nadire Hanım, akrabalarının ve hayırseverlerinin
destekleri ile apartmana bir asansör yaptırmaya karar vermiş. Ancak asansör yapmak için

“20 BIN KIŞILIK KOCAMAN BIR AILEYIZ”
Asansörü, iki buçuk ay gibi kısa bir sürede tamamlayan hayırsever sektör temsilcileri şimdi
Yeşim ve annesi Nadire Hanım’ın mutluluğunu
paylaşıyor. Bu güzel projeyi hayata geçiren
Asansörcüler Grubu Yöneticilerinden Turgay
Kuluğ ile kısa bir söyleşi yaptık.
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Asansörcüler Grubu platform yöneticileri ve üyeleri
-Oldukça kalabalık bir kitleye hitap eden
ve sektörün nabzını tutan platformlardan
birisiniz. Bu grup nasıl oluştu önce kısaca
bize başlangıç hikayenizden bahseder
misiniz?
Sektörel farkındalığın oluşturulması ve bu yönde bir çok faydalı paylaşımın yapıldığı belki de
tek sosyal medya grubu bizim grubumuzdur
diyebilirim. Grubumuz, yaklaşık 4 yıl önce
İzmir’den üç arkadaşımızın kendi aralarında
bir amaç güdülmeksizin bir araya gelmesi ile
oluştu. Ardından bizlerin yönetici olmasıyla,
platformu daha geniş kitlelere ulaştırmaya
karar verdik. Şuan Türkiye’nin hemen her noktasından sadece asansör sektörü ile alakalı
olan insanların katılımıyla çığ gibi büyüyerek
bugünkü halini aldı. Grubumuz, sektör ile ilgili
bir çok önemli kurum ve kuruluş, montaj ve
imalatçı firmalar ve onların çalışanları tarafından yakından takip edilmektedir.
-Platform üyeleri ile birlikte güzel bir
projeye imza atıyorsunuz? Engelli bir

vatandaşımız için tüm grup üyelerinin
desteği ile asansör yaptırıyorsunuz. Bu
projeden bahseder misiniz?
Grubumuzda daha önceden de benzer faaliyetler yürütmüştük, bu ilk değil. Ancak
en kapsamlısı bu son yaptığımız proje oldu.
Konuyla ilgili mağduriyeti bir TV kanalında
akşam haberlerinde öğrendik. Bir üyemiz
söz konusu haberi grupta paylaştı. Biz de
aileye yardım etmeye karar verdik ve bir
çağrıda bulunduk. Bu çağrı ile sektörden
tüm üyelerimize seslenerek aileye ücretsiz asansör yapmak için çalışmalara başladık. Hızlıca harekete geçerek, bir çok seçkin
imalatçı ve montajcı firmanın da desteğini
aldık. Yüzlerce üyemiz de bu kampanyaya
yardımları ile müdahil oldu. Böylece herkesin
ortak bir paydada buluşması sağlandı. Açık
söylemek gerekirse bu proje ile 20 Bin kişilik
kocaman bir aile olduğumuzu bir kez daha
göstermiş olduk.
-Platform olarak yeni projeler var mı? Yeni
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hedeleriniz nelerdir?
Grubumuzun çalışma konsepti aslında sektörel bir
dernekten farksız. Yardım
projeleri dışında, sektörel anlamda kanayan ya da kronik
soruna dönüşmüş her noktaya değiniyor, yazılı yada sözlü
olarak ilgili kurumları hareket etmeye davet ediyoruz.
Hatta uzman üyelerimizle
birlikte çözüm önerilerinde
bulunuyoruz. Grubumuzun
en önemli faydası, grup üyesi
herkes başkalarının haklarına saygı duyarak, kimseye
hakaret etmeden ve rencide
etmeden, sorunlarını rahatça
paylaşarak dile getirme fırsatı bulabiliyor. Tüm bunlar
yapılıyorken topluluk kuralları ve grup kurallarını da
göz önünde tutuyoruz. İlerleyen dönemlerde benzer
organizasyonlarda ve çalıştaylarda ismimizi sıkça duyurmayı hedefliyoruz.

NADİRE KARAGÖZ:
“ALLAH AYAKLARINA TOZ DEĞDİRMESİN”
Dolandırılarak hem parasından olan, hem de merdivenden indiremediği için kızını doktora götüremeyen Nadire
Karagöz ile de görüştük. Karagöz; paralarını alıp ortadan
kaybolan sözde asansör firmasından artık umudunu kestiğini söylüyor. Çok umutsuz ve ne yapacağını bilmez bir
haldeyken yardımına koşan hayırsever sektör temsilcileri
ve Asansörcüler Grubu yöneticilerinden Turgay Kuluğ ve
Tayfun Aksoy’un kendisine Hızır gibi yetiştiğini söylüyor.
Karagöz: “Zaten paramı çaldırmıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Paramızın gittiğine mi üzüleyim, kızıma asansör
yaptıramadığıma üzüleyim şaşırmış durumdaydım. Bana
Hızır gibi yetiştiler.” dedi. Emeği ve hakkı geçen herkese
teşekkür eden Nadire Karagöz, tüm hayırseverlere duacı olduğunu söyledi. “Kimin parası geçtiyse, binlerce kere Allah
razı olsun. Kimse benden beş kuruş para almadı. Üstüne
daha destek oldular. Asansörün yapımına destek olan kim
varsa Allah ayağına toz değdirmesin”, dedi.

Nadire Karagöz ve kızı Yeşim Karagöz
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TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ ENGELLİ SİSTEMLERİNİ

1995’TE RATE ÜRETTİ

1973 yılında Mehmet Ali Yavuz
tarafından Eskişehir’de kurulan RATE Asansör, 1995’te
Türkiye’nin ilk yerli üretim
engelli platformlarını yaparak sektöre önemli bir ivme
kazandırıyor. Pek çok alanda
asansör sistemleri konusunda
çözüm üreten Rate, özellikle
engelli asansörü konusunda
uzmanlaşarak Türkiye’nin bu
alandaki seçkin firmalarından
birisidir.
RATE’nin ikinci kuşak yöneticisi olan Sezin Ermiş Yavuz
ile dosya konumuza özel bir
röportaj gerçekleştirdik.
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-Sezin Hanım, RATE Asansör
engelli asansör sistemleri
ile ilgili ülkemizin ilk
yerli üretici firması olarak
üretime nasıl başladı?
RATE Asansör olarak uzun yıllardır engelli ve yaşlı erişimi
konusunda çalışıyoruz. 1995
yılında Türkiye’deki ilk yerli
engelli platformunu kurduk.
Anadolu Üniversitesi’nde
kurulan ilk platform Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in talebiyle kurulmuştu.
Mimarlık fakültesinde okuyan engelli bir öğrenci için bu
platformu talep etmişti. Başlangıç bu vesileyle oldu.Bu
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platform tasarlanırken bize
yön gösterecek Türkçe kaynak yoktu; yabancı kaynaklardan yararlanmak durumunda
kaldık. O zamandan bugüne
yasa ve yönetmeliklerde
ciddi düzenlemeler yapıldı;
şartnameler oluşturuldu,
platformların özellikleri belirlendi, yaptırımlar getirildi.
Her bireyin toplumsal yaşam
alanlarına ulaşma hakkı olduğunu biliyoruz. Bu hakkı,
tüm fiziksel farklılıklarımıza
rağmen kullanabilmemiz
gerekiyor. Bizler, ancak bu
ulaşım imkânlarını oluşturabildiğimiz ölçüde çağdaş toplum oluruz. Dolayısıyla engelli
asansör sistemleri alanında
çalışmak aynı zamanda bu işi
yapan firmalar için sosyal bir
sorumluktur da.
-Günümüzde engellilerin
erişim hakkı ve hayata
katılımları ile ilgili olarak
neler söylersiniz?
Ülkemizde engelliler ile ilgili
mevcut yasa ve yönetmelikler, engellilerin sağlığa, spora,
sanata, eğitime, sosyal yaşama ulaşmada tüm bireylerle
aynı fırsat eşitliğinde olması
gerektiğini söylüyor. Yine de
ulaşılabilirlik alanında şu ana
kadar yapılan çalışmalar ne
yazık ki çok tatmin edici değil. Sosyal hayatın içinde, sokaklarda, ulaşım araçlarında,
parklarda, spor alanlarında,
hatta okullarda engelli birey
maalesef çok az görüyoruz.
Engellilerin fiziksel yetersizliklerinden dolayı yaşamsal
alanlara ulaşamaması, yerel
yönetimlerce kentteki fiziksel
düzenlemelerin yanlış veya

eksik yapılmasından kaynaklanıyor.
-Sektörümüz engelli
sistemleri ile ilgili ne
durumda? Değerlendirir
misiniz?
Bugün engellilerin hayatını
kolaylaştırmak üzere ürünler
geliştiren veya yurt dışındaki
ürünlere ulaşmamızı sağlayan pek çok firma var. Bu çok
güzel bir gelişme. Bu konuda
sektörde öncülük ettiğimizi
düşüyoruz. Türkiye’nin hemen her ilinde engelli plat-

formu kurmuş bir firma olarak
deneyimlerimizi paylaşıyoruz,
yeni teknolojileri takip ediyoruz ve kendimizi geliştirmeye
çalışıyoruz. Bu pazarı ticari
anlamda fırsat olarak görmenin ötesinde öncelikli olarak
amacı bu alanda topluma katkı sağlamak olan firmaların
kalıcı olacağı inancındayız.
Umuyoruz ki engelli bireylerin
entegrasyonu olması gerektiği şekliyle sağlanır; kimse
fiziksel yetersizliğinden dolayı kendini evine hapsetmek
zorunda kalmaz.
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ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN ASANSÖR SİSTEMLERİ
Yaşar SERDAR
LİFTART Genel Müdürü

5 YAYGIN
ENGELLİ ASANSÖRÜ
EFSANESİ
Efsane 1: Engelli asansörleri duvara monte
edilir ve inşaat işleri gerektirir.

Engelli asansör sistemlerinin
dünyaca ünlü İtalyan
markasının Türkiye yetkilisi
olan LiftArt Genel müdürü
Yaşar Serdar engelli asansör
sistemlerinde yaygın ve yanlış
bilinen efsaneleri değerlendirdi.
Serdar’ın değerlendirmesine
göre 5 ana başlıkta topladığı
bu yanlış bilgilerin doğru
açıklamaları ise şöyle:
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Bir engelli asansörü kurulurken duvara monte
edileceğini düşüncesi bir yanlış anlamadır. Bunun yerine, engelli asansörü, merdiven basamağının üzerine monte edilen ve merdivenlerin
uzunluğu boyunca uzanan bir ray sistemi ile
monte edilir. Yani duvara veya küpeşteye değil,
zemine monte edilir.
Böylece herhangi bir inşaat işçiliğine de ihtiyaç
kalmamış olur. Bazen platform ile çarpışmayı
önlemek için pencere kenarını veya küpeşteleri
kırpmak gibi küçük bir ayarlama yapılması gerekebilir, ancak bu durumlarda ki değişiklikler bile
çok küçük ve göze çarpmayacak şekilde olur.
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Efsane 2: Engelli asansörleri
kendi başlarına hareket etmeye başlayabilir.
Bir engelli asansörü kullanılmadığı zaman, buton veya
uzaktan kumandayı kontrol
eden kişi çalıştırmadığı sürece
herhangi bir şekilde hareket
etmez. Kişi, asansörü hareket
ettirmek için engelli asansörü üzerinde fiziksel olarak
oturmaya ihtiyaç duymazken engelli asansörü uzaktan
kumandaları ile çalıştırılabilir.
Uzaktan kumanda ile katlar
arasında engelli asansörünü
hareket ettirebilir veya kullanmadığınız süre boyunca
şarj edilmesi veya park için
bir park noktasına gönderebilirsiniz.
Efsane 3: Engelli asansörü
bir engel ile karşılaşırsa
durmaz.
Engelli asansörü kullanırken
herhangi bir tıkanıklık yaşamanız olasılığı düşük olsa da,
engelli asansörü kullanırken,
asansör bir şeylere vurur veya
dokunursa, engelli asansörünün güvenlik sensörleri devreye girer ve böylece hemen
acil durdurma etkinleştirilir.

Bu güvenlik sistemi engel
kaldırılıncaya kadar asansörün hareket etmesini önleyecektir.
Bu özelliklere “Güvenlik Sensörleri” denir. Bir güvenlik
sensörleri etkinleştirildikten
sonra, engelli asansörü hareketini sağlamak için engelin
bulunduğu yönün ters istikametinde götürülmelidir.
Efsane 4: Elektrik kesildiğinde engelli asansörü çalışmayı durdurur.
Popüler inancın aksine, engelli asansörleri evinizdeki
elektriğe bağlı değildir, bunun yerine DC akü ile çalışır.
Eğer elektriğe bağlı bir engelli
asansörü modeli kullanıyor
iseniz, bu asansörün acil kurtarma sistemi ile donatılmış
(akü ile kurtarma) sistemi
mevcut olabilir. Ancak şarj
olması için elektriğe ihtiyaç
vardır ve duraklarda otomatik
olarak şarj olur. Bir elektrik
kesintisi durumunda aküler
kendinde depolanan gücü
kullandıkları için engelli asansörü yukarı ve aşağı hareket
edebileceklerdir.
Bu aküler tipik olarak, en-

gelli basamaklarında birden
fazla yolculuk için yeterli güç
tutarlar: tam yolculuk sayısı, merdivenin tipine (düz
veya kavisli) ve merdiveninizin uzunluğuna ve akülerin
amperine bağlıdır. Engelli
asansörü bir park noktasında bırakıldığında aküler şarj
olur. Bazı tip engelli asansörleri, rayın her noktasında şarj
edecektir. Bu özelliğe ‘Sürekli
Şarj’ denir.
Efsane 5: Engelli asansörlerinde bulunan akülerin düzenli olarak değiştirilmesi
gerekir.
DC akü ile güçlendirilmiş engelli asansörleri, merdivenleri
yukarı ve aşağı seyahat edebilmesi için enerji sağlayan iki
dayanıklı ve ağır tip şarj edilebilir aküler içerir. Yukarıda belirtildiği gibi, engelli asansörü kullanılmadığında, engelli
asansörü bir şarj noktasında
bırakılırsa, akü şarj olur. Bu
sebeple akülerin doğru ve
düzenli kullanılması ve şarj
edilmesi durumunda, aküleri değiştirmeniz uzun zaman
gerekmeyecektir.
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ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN ASANSÖR SİSTEMLERİ
Semih PEHLİVAN
Sentorlit Yönetim Kurulu Başkanı

DAHA BAŞARILI ÜRÜNLER İÇİN
ENGELLİ BİREYLERLE EMPATİ
YAPMAK ŞART
Empati yapmanın neredeyse
4 yapraklı yonca bulmak kadar zor olduğu bir dünyada
yaşıyoruz. Engelli olmayan birine; engelli asansörü engelliler için ne gibi kolaylıklar sağlıyor, diye sorduğunuz zaman,
sadece aklına ilk gelen bir kaç
detay kadarını cevaplayabilir.
Çünkü engelli bir vatandaşın
günlük yaşamında ne gibi
zorluklarla karşılaşıp, bunları
aşmak için nasıl bir mücadele
verdiğini en iyi ancak kendisi
bilebilir. Bizler hem bu alanda
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hizmet veren sektör temsilcileri, hem de birer mühendis
olarak bilgi birikimimiz ve tecrübelerimiz ile birlikte onları
anlayıp ihtiyaçlarına yönelik
ürünler üretebilmek için her
şeyden önce empati yeteneğine sahip olmalıyız.
Asansör sistemlerinin bu alanındaki standartlarında, en
önemli yenilik kapıların minimum 800 mm genişliğe getirilmesidir, diyebilirim. Çünkü
sektöre ilk girdiğim yıllarda;
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bir engelli kardeşimize bu
asansöre girmek istiyorsan
başka sandalyeye binmen gerekiyor denmişti. Buna tanık
olmuş ve gerçekten çok üzülmüştüm.
O günden bu güne, TS EN 8170 standartı yürürlüğe tam
anlamıyla girdi. Bu standart
bize, tüm engelli kardeşlerimize onları anlayabildiğimiz
oranda hizmet etmeye imkan
sağlıyor. Mesela görme engelli kardeşlerimiz için sesli
kabin işaret sistemlerinin
yanında, tüm butonlarda kabartmalar ve braille alfabesi
kullanılıyor. Yürüme engelli
kardeşlerimiz için kapılar genişletildi buton yükseklikleri
de 900 -1200 mm arasında
yapılma zorunluluğu geldi.
Bunun yanında yavaş hareket etme, dengesizlik, üst
uzuvların fonksiyonlarının
zayıflaması ya da uyarıları
anlama zorluklarına da yardımcı olmaya çabalıyor. Örneğin durak kapıları kapının
yerinin kolayca bulunabilmesi
için, kapı rengi ve renk tonu
kendini çevreleyen duvarın
rengiyle zıtlık oluşturmalıdır
ya da asansör çağrı butonunun rengi ve renk tonu kendini çevreleyen yüzeyin rengiyle
zıtlık oluşturmalıdır.
Bir diğer önemli yenilik ise
alerjisi olanlar için. Bu standart maddesine göre; asansör
kabininde, kabartma desenli
duvar tekstilleri veya plâstik
duvar kâğıtları, kalın halılar
gibi yüzey kaplama malzemeleri toz topladıkları için kullanılmamalıdır. Bu malzemeler,

özellikle alerjik astımı olan insanlarda, alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Nikel gibi
malzemeler de hassasiyete
ve temas alerjisine neden
olabiliyor. Genellikle metal
yüzeyler nikelle kaplanır. Paslanmaz çelikte, nikel o kadar
sıkı bir alaşım oluşturmuştur
ki alerjiye neden olmaz. Bununla beraber, nikel, asidik
maddelere temas durumunda
serbest kalabilir. Ayrıca, başka bir metal kaplamanın altında nikel bulunabilir ve aşınma
sonucunda yüzeye çıkabilir.
Bu standart nikel kullanımına
da sınır getirmektedir. TS EN
81-70 standart asansör kabininin zemininde mümkün
mertebe durak katıyla aynı
malzemelerin kullanılmasını
tavsiye ediyor ve temizlemesi
mümkün mertebe kolay malzemeler kullanın, havalandırma da hep açık olsun diye
uyarıda bulunuyor ki içeride
mümkün mertebe toz içinde
kalınmasın.
Kabin içinde zeminde 100
lüks aydınlatma istiyor ve
mümkün mertebe spot ışık
kullanılmasın diye uyarıyor.
Kaplamalarda gereksiz yansıtıcı yüzey kullanılmasın
ve zeminle karşıtlık yaratan
tonlamalar kullanılsın diyor.
Kumanda butonlarını kabin
duvarından çıkıntı olacak
biçimde ve belirli butonları
belirli renklerde istiyor.
Genel olarak diyebilirim ki;
bu standart engel sınıflarını belirleyerek her sınıfa ne
gibi erişilebilirlik sağlanabilir sorusuna cevap getiriyor.

Dediğim gibi bizler engelli
değiliz ancak hepimiz birer
potansiyel engelli adayıyız.
Yıllar önce, Adana’da bir otel
sahibi asansörü engellilere
uygun olmadığı için denetimden geçememişti. Bana imzalı
bir yazı gönderdi ve ardından
da aradı. Yazıda ben otelimde
engelli misafir etmiyorum da
çalıştırmıyorum da, bu yüzden asansörde engelli standartlarına gerek yok demişti.
Aradığında kendisine şunu
söyledim, “Beni hiç görmedin.
Ya ben engelli isem, pişman
olmaz mısın bu söylediklerine?”. Bu soru karşısında çok
şaşırdı, bir şey diyemedi. Kendisine “Bir gün sen de engelli
olabilirsin. Bu sözlerini asla
unutma.” dedim. Geçmişte
gereksiz görünen bu iyileştirme çalışmaları şimdi yapılan
uygulamalar ve getirilen standartlarla asansör sahiplerini
daha da bilinçlerdi. İnsanlar
günden güne daha çok empati yapıyor ve daha vicdanlı
hareket ediyor. Hepimizin
aklında tutması gereken şey
engelli kardeşlerimiz bizden
bir büyüklük değil sadece empati bekliyor. Gün gelecek bu
ek bir standart olmaktan çıkacak. Bu uygulamalar insanların içinden gelerek yapmayı
ihtiyaç gördükleri doğal olan
uygulamalar olacak. Örnekteki gibi bazı insanların gözüne bu uygulamalar çok ve
gereksiz gelse de, yılmadan
her durum ve ortamda bu
sistemlerinin gerekliliğini e
önemini anlatmaya devam
etmeliyiz.
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POZİTİF SAYFALAR

TASARIMDAN TEZGAHA TÜM ÜRÜNLER
ONUN ELLERİNDE HAYAT BULUYOR;

NESLiHAN CORUK
Dergimizin üçüncü Pozitif köşesinde, sektörümüzün içindeki kadınların gücünü
gösteren yine farklı bir hikayeyi taşıyoruz sayfalarımıza... O, 23 senedir asansör
sektörünün içinde, işe staj ile başlayıp ön muhasebeye, ön muhasebeden satışa,
satıştan yöneticiliğe, ardından kendi işinin patronu olmaya doğru, ilmek ilmek
işlenmiş meşakkatli bir hikayenin kahramanı. KUARS Asansör’ün kurucusu ve
yöneticisi Neslihan Coruk...
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Onun sayfalarımıza pozitif
enerji katacak ve belki de
birçok kadına farklı bir bakış
açısı kazandıracak hikayesinin
özelliği ise, her gün onlarca,
sene içerisinde ise yüzlerce
buton ve butoyer sisteminin
tek tek kendi elinde hayat
buluyor olması... Ürünün tasarlanmasından, imalathaneden çıkış aşamasına kadar her
anında gerçek manada onun
eli ve onun alın teri var...

“3 AY ZORUNLU STAJ IÇIN IŞE
GIRDIM, 14 YIL SONRA YÖNETICI
OLARAK ÇIKTIM”
-Neslihan Coruk kimdir?
Neslihan Coruk, İstanbul
Anadolu yakasında, KUARS
Asansör Butonyer İmalat Firmasının kurucusu ve yöneticisi, işini seven, çalışmazsa

etrafını rahatsız eden, sektörde büyük idealleri olan ama
şimdilik kendi orta ölçekli
imalathanesinde, kendi tasarımlarını yaparak hem yurt
içi hem yurt dışı pazarında
mücadele veren bir sektör
emekçisidir, diyebiliriz...
-Sektörün genç kadın
yöneticilerinden birisiniz.
Sizin hikayeniz nerede
başladı?
1995 yılında okulum bitince
zorunlu stajımı tamamlamak
üzere kendime yer arıyordum. Bir arkadaşım vasıtasıyla Hobi Mühendislik firmasını buldum. Burada sadece
üç ay için ön muhasebede
başladım ama 14 yıl sonra
yönetici olarak çıktım. Çünkü Hobi Mühendislik 2008
krizinde iflas edip de kapanınca biz de üzülerek ayrılmak

zorunda kaldık. Hobi benim
için sektörde önemli bir okul
olmuştur. Stajyer olarak geldim, sonra satışa geçtim ardından da kendi ekibimi kurarak yönetime geçtim. Hobi‘de
mühendislik ve asansör diye
iki firmamız vardı. Dolayısıyla asansörün tüm parçalarını
görme ve öğrenme şansım
oldu. İşe meraklı olduğumdan
sattığım malı yerinde görebilmek için montaja giderdim.
Ray koyarlarken, makina
çekilirken dikkatle izlerdim.
Zamanla kabine inip kabinleri kıvırmaya da başlamıştım.
Artık ustalar alışmıştı bana.
Kasalarını yapıyordum, kapı
taşıyordum.
Neslihan Coruk için bir iş yerinden çok bir okul olan Hobi
Mühendislik’in kapanması
önce hayatında büyük bir

İşe meraklı
olduğumdan sattığım
malı yerinde görebilmek
için montaja giderdim. Ray
koyarlarken, makina çekilirken dikkatle izlerdim. Zamanla
kabine inip kabinleri kıvırmaya
da başlamıştım. Artık ustalar
alışmıştı bana. Kasalarını
yapıyordum, kapı taşıyordum.
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Neslihan Coruk ve ortağı Ali Şahin
boşluk yaratmış. “Aklımdan
da gönlümden de sürekli
geçmesine rağmen ilk başta kendi işimi kurma fikrine
cesaret edemedim” diyor.
Neslihan Coruk: Hobi Mühendislik’in kapanması ile
önce biraz bocaladım. Çünkü bildiğim bir asansör var,
başka da yapacak işim yok.
2009 senesiydi, aklımdan da
gönlümden de sürekli kendi
işimi kurma fikri geçmesine
rağmen cesaret edemedim,
bir hayli zorlandım. Çünkü piyasamız çok istikrarlı değildi,
Hobi gibi bir firma kapanmıştı. Üstelik öyle birikimimiz vesaire de yoktu. Bir de ne kadar
çalıştığın yerde bir yönetici
de olsan kendi işini kurmak
fikri çok daha farklıydı. Ben
sonuçta bir işçi kızıydım, ailemde de ticaret yapan yoktu.

Huyum gereği bir işe girerken
çok incelerim, kılı kırk yararım, kolay kolay cesaret edemem. Sonra bir gün annem;
“niye bu kadar düşünüyorsun,
bir kadının dayanağa ihtiyacı
yok, çık yoluna” dedi. Ve ben
de çıktım yoluma...O gün, bu
gün 10 seneye yaklaştık.

“ÇELIK BÜKÜLÜR AMA
KADIN BÜKÜLMEZ”
Neslihan Coruk: Benim için
o dönemde her zaman hem
ailemin hem de bu işe beraber
girdiğimiz Hobi’den 22 senelik arkadaşım Ali Şahin’nin
desteği çok önemliydi. Ama
ondan daha da önemlisi, bir
kadının kendi ayaklarının üzerinde durması, sadece kendi
bileğinin gücüne güvenerek
hiç bir yere, hiç kimseye dayanmadan eğilip bükülmeden

yaşaması kadar önemli bir şey
yok. Çelik bükülür ama kadın
bükülmez. Bu düşünce benim bu iş yerini kurmamada
en büyük etkendir. Elbette
aileniz, varsa eşiniz, dostlarınız bunlar önemli ama önemli
olan yarın bir gün dara düştüğünüzde kendi paranızı kazanabiliyor olmalısınız. Bir eşe,
bir babaya dayanmak nereye
kadar. Ben buna inanıyorum
çalıştığım fabrika kapanıp da
işsiz kalınca beni tetikleyen
en büyük duygu bu oldu.

“KORKULARINI YENEREK CESARETI
BULMA HIKAYESI BENIMKISI”
Neslihan Coruk, hayatındaki
kırılma noktasını kendi işini
kurma cesareti ile yaşıyor.
Her ne kadar çalışma azmi ve
yeteneği de olsa ticaret için
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daha fazlasına ihtiyaç olduğunu düşünüyor:
“Aslına bakarsanız korkak
bir insandım ben. İşi kurana
kadar çok düşündüm. Korkularını yenerek cesareti bulma
hikayesi benimkisi... Cesareti
bulunca da ilerliyorsunuz. Bak
başarabiliyormuşum deyip,
yolunuzda hiç bir şeyi sorun etmeden ilerliyorsunuz.
Ancak şunu da unutmamak
gerekir; hayatta her şeyde
olduğu gibi biraz da şansınızın olması şart. Ticaret eşittir
şans. İyi, özü, sözü düzgün
insanlarla karşılaşmak gerekiyor. Zor anlar tabiî ki geçirdim, “cefa çekmeden sefa
sürdürülmez” felsefesi ile
hiçbir zorlukta da mücadeleyi
terk etmedim.”
-Asansörün her
kademesinde çalıştınız,
ancak imalathanenizi
kurarken neden buton ve
butonyer sistemlerini tercih
ettiniz?
Ortağım Ali Bey ile ne yapalım
diye düşünürken kendimize
en yakın olan birimi seçtik.
Ali Bey’in ön görülerine güvenirim, piyasayı da araştırdığımızda bizi çıktılar butona
yönlendirdi.
Benim de kendime en yakın
bulduğum ve en güvendiğim
alan butonyer sistemleriydi.
Ayrıca gerçekten çok zevkli.
Tasarım var işin içinde, görsel bir çekiciliği de var. Ben
40 yaşımdan sonra autocad
programını öğrendim ve tasarımları bu programda müşteri
ile birebir oturup kendim yapıyorum. İsteyip de inanınca,

bir de iş başa düşünce yapamayacağınız şey yok inanın.
-Son dönemde KUARS neler
yapıyor?
KUARS baştan sona müşteri
odaklı özel tasarım işler yapıyor. Ortağım Ali Bey, 22 yıllık
arkadaşım ve o daha çok teknik kısımlar ile ilgilenir. Ben
ise tasarım. İmalatta ise ikimizin de emeği çoktur. Ben
müşteri ile birebir oturur, ölçüleri üzerinden modellemeler yaparım. Ardından lazere
gönderir, istediğimiz şeklide
kesimini yaparız. Paslanmazı
da makinayı kendim yerleştirir, keserim. Ardından montalama işlemi yapılıyor. Tamamen müşteriye özel çözümler

“HÂLÂ KADIN VE
ERKEK ARASINDA
FARK OLDUĞUNU
DÜŞÜNEN KALDIYSA
IMALATHANEMIZE
BEKLERIZ”
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sunuyoruz. Türkiye’nin her
bölgesinden müşterilerimiz
var. Yurtdışında Cidde, Azerbaycan ve Gürcistan’a da ihracat yapıyoruz.
-Çalışırken içeri giren müşterilerden seni tezgahta kesimin
başında görünce şaşıranlar
oluyor mu?
Olmaz olur mu, çok şaşıran
oluyor... Patron nerde, diye
soruyorlar, çocuklar beni gösterince adam içeri giriyor, bi
bakıyor ki ben cnc router
başında levha kesiyorum.
Şaşırıyorlar tabi... İçerdeki
makinanın ucunu ben değiştiriyorum mesela, o da ayarlı
pense ile değiştiriliyor. Elimde
ilk defa ayarlı pense gören bir
müşterim; “yapma ya” dedi
şaşkınlıkla, inanamadı. Kendi
işiniz olunca hiç bir şeyi umursamıyorsunuz, tulumları giyiyorsunuz ve kulaklarınızı tıkayıp işinizi yapıyorsunuz. Zaten
müşterilerimiz de alıştılar
bana. Artık dünyada algılar
çok değişti. Kadın yada erkek
olmak arasında farklılıklar kalmadı. Kaldığını düşünen varsa
da imalathanemize bekleriz.

“TEK YAPMAMIZ
GEREKEN
KORKULARIMIZI
GERIDE BIRAKMAK”
Kadınların sektördeki işe katılımını farklı bakış açısı ve
hoş sohbeti ile değerlendiren
Neslihan Coruk, “korkularınızı geride bırakın” çağrısında
bulundu:
“Benim gibi korkarak işe girişen birisi bugün yurtdışına

ihracat yapıyor, özel tasarımlarını 40’dan sonra öğrendiği
özel programlarda yapabiliyorsa, bunu sektörümüzdeki tüm kadınlar yapabilir.
Tek yapmamız gereken korkularımızı geride bırakmak.
Ayrıca şunu belirtmek lazım,
bizlerin bakış açısı erkeklere
göre daha detaylı ve intizamlı.
Erkek egemen olan sektörümüzde, kadın sayısı arttıkça
disiplin ve nezaket de öne
çıkacaktır.

Neslihan Coruk, 44 yaşında
hem genç ve hem de başarılı
bir kadın yönetici olarak deneyimlerini paylaşarak bizlere
pozitif bir enerji kattı. “Henüz hayallerimin başındayım”
diyor ve şirketini 10 yıl sonra
bambaşka bir yerde hayal ediyor. Hedefleri doğrultusunda
inandığı yolda yürüyen tüm
sektör kadınları adına hikayesini bizlerle paylaştığı için
kendisine çok teşekkür ediyoruz.
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ÖZEL MESAİ / GEZİ
Elif K. Dinç / Seçkin Dinç
@gelinceanlatırız

KUZEYİN KRALİÇESİ

KİEV...
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GEZGINLER IÇIN KIEV’I KUZEYIN
KRALIÇESI YAPAN 13 SEBEP...

içinde şehri ilk kez görüyorum” demiş... Bir kere bu bir
gezgin için iyi başlangıç sebebi diyebiliriz. Ama ondan
da önce Kiev, Türkiye’den
vizesiz gidebileceğiz bir şehir. Üstelik Türkiye’den yüzde otuz daha ucuz ve “özel
mesai” köşesinin takipçilerine
uygun nitelikte, hafta sonun
için kısa süreli bir yurtdışı
seyahati fikrine de gayet
uygun... Yapıları ile gözünüzü kamaştıracak, lezzetli
yemekleriyle damaklarınızı
şenlendirecek Kiev, aklınıza
esen bir hafta sonunda gezip
kendiniz sıfırlayacağız kısa
bir mola olabilir. Maksimum 3
günde tüm şehri gezebileceğiniz gibi biraz daha vaktim
var diyorsanız Ukrayna’nın
bir başka rüya şehri Lviv’e
de trenle geçebilirsiniz.

Alman yazar Goethe Kiev
için; “İçinde parklar olan
şehirler gördüm ama parkın

Kiev’e gitmek için herkese
en az bir sebep sunacak 13
sebepten işte ilki;

Doğu Slav halklarının tarihi
ve kültürel taşıyıcısı niteliğinde olan Kiev, yüzyıllar içinde
ilmek ilmek işlenmiş mimari
yapısı, büyülü opera ve tiyatro binaları, parklarındaki
yüzyıllık ağaçları, caddeleri,
yemek kültürü ve el sanatları
ile sadece Ukrayna’nın başkenti olarak değil bölgenin
kültürel, bilimsel ve endüstriyel merkezi olarak da göz
kamaştırır. Dinyeper Nehri
kıyısında yemyeşil doğası
ile boylu boyuna uzanan
Kiev şehrine neden Kuzeyin Kraliçesi dediğimizi ise;
“Gelince Anlatırız” ekibinin
kaleminden ve objektifinden
gezerek öğreniyoruz... Keyifli okumalar...

1

Uygun Fiyatlı Lüks
Alışveriş İsteyen-

lere: Şehir merkezine indiğimiz gibi bizi en meşhur
caddesi olan Khreshchatyk
Caddesi karşılıyor. Bütün
büyük markaların olduğu
alışveriş için şehrin kalbinin
attığı bir cadde burası. Büyük ve göz alıcı bir cadde
ve her sokak buraya çıkıyor
desek yeridir.
Caddenin bir ucunda Maidan
Nezalezhnosti yani Özgürlük
Meydanı, bir ucundaysa Arena City bulunuyor. Özgürlük
Meydanı bizim gittiğimizde
tadilattaydı ancak yazın çok
güzel sokak eğlencelerinin
olduğunu ve alışveriş için
tezgâhların kurulduğunu
belirtelim.

Bit Pazarı Gezmeyi Sevenlere: İlk durak en meşhur kapalı pazarı

2
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CADDENIN BIR UCUNDA MAIDAN
NEZALEZHNOSTI YANI ÖZGÜRLÜK
MEYDANI, BIR UCUNDAYSA ARENA
CITY BULUNUYOR.

KHRESHCHATYK CADDESI

olan Besarabsky Rynok. Bu
pazarda yok yok. Rengârenk tezgâhları o kadar göz
alıcı ki her şeyde gözümüz
kalıyor. Alışveriş yapıp ülkeye getirebileceğiz çeşit çeşit turşular, kuruyemişler ve
kahveler ne ararsanız var.
Yurtdışında Pazar gezmeyi
sevenlerdenseniz mutlaka
burayı not alın. Bu pazarın
hemen önünden metroya
inerseniz burada da alışveriş
yapabileceğiniz dükkânların
olduğu uzun yer altı çarşısı-

nı göreceksiniz. Ve hediyelik
eşyalarınızı buradaki dükkânlardan sokak satıcılarına
göre daha ucuza alabilirsiniz. İkinci durak ise Andrevski Yokuşu. Burada her gün
bir sürü sıralı tezgah açılıyor
ve savaş zamanından kalma
ya da yöresel hediyelik eşya
almak için kesinlikle uygun.
Ama pazarlık yapmayı unutmayın.
Park ve Doğa Severlere:
Gothe’nin
bahsettiği şehri içine kur-

3

KIEV USULÜ MILK BAR

BU PAZARDA YOK YOK.
RENGÂRENK TEZGÂHLARI O KADAR
GÖZ ALICI KI HER ŞEYDE GÖZÜMÜZ
KALIYOR.

PODOL PAZARI
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dukları söylenen o parklardan biri; Botanik Park. Geldiğimiz mevsim dolayısıyla
çok bakir gözükse de çeşit
çeşit bitkinin olduğu gezme
yollarıyla kendinizi ormanda
hissettiğiniz harika bir park
burası. İçinde özel giriş izniyle girilen bir de kapalı
botanik bahçesi var ki içine
girmeden bile hayran bırakıyor kendine. Zamkova Gora
şehri ayaklarınızın altına seren meşhur parklarından.
Mimariye Meraklılara: Bu madde bence
herkese hitap edecektir. O
kadar güzel binalar katedraller gördük ki hayran kalmamak elde değil. St.Volodymyr’s Cathedral’i, işe
gitmek için yola koyulan ya
da yoldan öylesine geçen
Kievlilerin dua etmeden
geçmediği ve bu sebeple
bir hayli kalabalık olan bu

4

ST.VOLODYMYR’S CATHEDRAL

katedralin ruhu burada gezdiğimiz tüm kiliseler daha
özel geldi bana. Girişi ücretsiz olan bu katedral kesinlikle görülmeye değer.
Gören herkesi kendine
hayran bırakan St Sophia’s
Cathedral’ine geliyoruz. 11.
yüzyıldan kalma mozaik ve

freskler dünyanın o devirden kalma en büyük fresk ve
mozaik koleksiyonu gerçekten büyüleyici. Girişi ücretli
ve alacağınız seçeneklere
göre giriş ücreti değişiyor.
Uzaktan sisler içinde gördüğümüz ve aklımızda kalan
St. Michael Golden – Domed Monastery’i yani Altın
Kubbeli Michael Manastırı.
Manastıra girmeden Prenses Olga anıtını görüp daha
sonra Pazar ayinine denk
geldiğimiz için bir hayli kalabalık olan manastırı geziyoruz. Kievliler dini günlerinde özellikle bu katedrali
tercih ediyorlar. İçine girer
girmez mozaikleri ve fresleri
insanı etkilemeye yetiyor.
Tarih
Meraklılarına: Şimdilerde şehrin
göbeğinde yer alan ancak
11. yy’da şehrin üç giriş kapısından biri olan Golden
Gate, ortaçağ döneminde
tamamen yıkılmış. 1982’de
Sovyet otoriteleri tarafından
yeniden yapılmış ve bugün-

5

GOLDEN GATE
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SOPHIA KATEDRALI

11. YÜZYILDAN KALMA MOZAIK VE
FRESKLER DÜNYANIN O DEVIRDEN
KALMA EN BÜYÜK FRESK VE
MOZAIK KOLEKSIYONU GERÇEKTEN
BÜYÜLEYICI.

kü halini almış. Eskiden tüm
şehri korumak için yapılan
bu kapının şimdilerde şehrin
göbeğinde kalması, içinde
yaşadığımız kalabalık dünyaya bir örnek sadece. Girişi 50
Grivna ama alınan tur vs. gibi
hizmetlerle fiyat değişebiliyor.
Sanat Meraklılarına:
Shevchenko
National
Opera House of Ukraine yani
Opera Binası, eğer biletinizi
önceden alırsanız bu görkemli opera binasında mutlaka
bir gösteriye girin derim. Biz
önceden “Norma” oyunu için
biletlerimizi almıştık. Şık giyimli Ukraynalılar arasında biz
turistler spor giyimimizle sırıtsak da çok keyifli bir akşam
geçirdik. Yol üstünde birçok
küçük sanat galerisine denk
gelebilirsiniz. Ama bunların
içinde Pinchuk Art Centre ve

6

İzone çok sayıda etkinliğe ev
sahipliği yapıyor.
Müze Sevenlere: Burada isterseniz dünyanın en
büyük nükleer felaketlerinden
biri olan Çernobil reaktör kazası anısına açılmış Chernobyl Museum’u gezebilirsiniz.
Müzede Çernobil sonrası kullanılan eşyalar, hayatını kaybedenler ve onlara ait eşyalar, felaket sonrası yaşananlar
anlatılıyor. Bir de tüm şehri
gezip vakti kalanlara Pyrohiv
Museum of Folk Architecture
şehirden biraz uzakta açık
hava müzesini tavsiye ederiz.

7

Kahve Meraklılarına:
Şiddetle tavsiye edeceğimiz mekân, MİLK Bar. Öğle
yemeği öncesi güzel bir tatlı
molası. Girdiğiniz anda orijinalliğine hayran kaldığımız

8
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PODIL

sonrasında tatlıları ve değişik aromalı kahveleriyle
damağımızı
şenlendiren
sadece buraya gitmek için
bile yeniden gelirim Kiev’e
dedirtecek bir yer Milk Bar.
Cup & cake ve The Blue
Cup coffee shop’da soluklanmak ve kahve kokusuyla
yorgunluk atmak isteyenlerin uğraması gereken mekanlardan.
Küçük Kasaba Ruhunu
Sevenlere:
Geldik meşhur Podil’e. Burası bize Belgrad’daki Zemun’u, Roma’daki Trasteveri’yi anımsatıyor. Sanki kendi
halinde küçücük bir şehre
inmişiz de Kiev’de değilmişiz gibi. Ortada kurulmuş bir
minik lunapark, yollarında
yürürken yanınızdan geçen
eski bir tramvay, sokaktaki
portakallı ıhlamur kokusu…
Gündüzü ne kadara masalsıysa gece hayatı da o kadar hareketli. Güzel ve kali-

9

teli restaurantlar ve eğlence
mekânları sabaha kadar
açık.
Gece
Gezmeyi
Sevenler: Arena
City. Gece hayatının kalbi.
Birçok clup var burada ve
sabaha kadar açık. Bir de
Podil’de yer alan uzun restaurantlar sokağı yine gece
hayatı için tercih edilebilir.

10

Kahvaltı Sevenlere: Khreshchatyk
Caddesi’nde yöresel kahvaltı yapacağınız birçok
mekan var ama biz özel
bir mekan tanıtacağız size.
Bence Ukrayna’ya gelen
herkesin mutlaka uğraması gereken bir yer Lyubimy
Dyadya. Baştan söyleyelim
rezervasyonsuz yer bulmanız bir mucize ve şanslı
olanlardandık. Çok özenle
hazırlanmış menüsü var buranın ve aç kalma olasılığınız pek yok gibi. Kahvaltı ile

11

öğle yemeğini aradan çıkarmak adına iki kişilik (hatta 3
kişi bile doyardı) her şeyin
ama her şeyin içinde olduğu kahvaltıları “Bıg Lyubımy
Breakfast”dan istedik. Neler yoktu ki içinde. Çıkınca
akşama kadar hiçbir şey
yiyemiyorsunuz. Ve hepsi
o kadar lezzetli ki bir daha
gelirsek Kiev’e mutlaka bir
kez daha gideriz. Şiddetle
tavsiye edilir. Kahvaltının fiyatı 1168 Grivna yani yaklaşık 168 tl. Bu restoranın ve
yine benzer konseptte kendi restoranlarının detayı için
kesinlikle sayfalarını ziyaret
edin.
http://firstline.in.ua/
en/
Yöresel Lezzet
Sevenlere: Shoti
ve Pervak biri Gürcü lezzetleri biri Ukrayna lezzetlerini tadacağınız ikisi de özel
mekanlar gerçekten. Shoti
için rezervasyon şart. Gürcü lezzetleri de en az Gür-

12
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cistanda yediklerimiz kadar
lezzetli. Pervak ise merkezde
yer alan ve iç tasarımıyla da
kendine hayran bırakan bir
restaurant.
Görmeden
Geçmeyin: Diğer maddeler içinden seçim yapabilirsiniz ama bu maddeyi
geçmeyin deriz. Sebebi; açık
ara Kiev’in en güzel manzarasına sahip olması diyebiliriz ya
da yapılarıyla kendine hayran
bırakması da... Burası mağara mezarlarıyla başka hiçbir
yerde göremeyeceğiniz ilginç

13
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bir yapı; Pechersk Lavra. Rahatlıkla en az
yarım gününüzü alacak olan bu kiliseler
topluluğuna gelmek için Arsenalna Metro
durağında inip 600 metre kadar yürümeniz gerekiyor ya da bizim yaptığımız gibi
sıkı bir pazarlıkla şehirden taksi ile 200
grivna’ya gelebilirsiniz. Pechersk Lavra
Unesko Dünya Mirası Listesinde yer alan
manastır toplam 18 kiliseden oluşuyor.
Altı tanesi yer altında mağara şeklinde ve
gerçekten çok etkileyici. Slav Ortadoks
Hristiyanlar için burası kutsal bir hac mekanı. Dolayısıyla burayı ziyaret ederek
hacı mertebesine ulaşmak Ortodokslar
için oldukça önemli.
Mağaralara girişte kadınlardan uzun
etek giymeleri ve eşarpla başları örtülmesi isteniyor. Yanınızda yoksa orada
herkesin kullanımı için ayrılan örtülerde
var. Erkeklerde de pantolon şartı var.
Özellikle yazın giderseniz biraz sıkıntı
olabilir. Mağaraların içine girdiğimizde
önce biraz çekinsek de hacı olmak için
gelen insanların inançlarını ve sürekli
dua eden papazları görünce gerçekten çok etkilendik. Burada Lavra’nın
Tower’ına mutlaka çıkın derim. En güzel
Kiev manzarası kesinlikle buradan görülüyor. 360 derece bütün Kiev ayaklarınızın altında.
Gezerken küçük noktalarda içtiğimiz
kahveler ve oturup soluklandığımız kafeler vardı. Hepsini ayrı ayrı beğendik. Bir
de aklımızın kaldığı ama vakit bulup gidemediğimiz kafeler vardı onları da ayrıca not ettik. Olurda siz gidersiniz diye.
Aşağıda küçük küçük tavsiyelerimiz var,
şimdiden iyi seyahatler…
Öğlen yemeği için en güzel mekanlar:
Pivnaya Duma ve Staromak
Akşam yemeği için Ukrayna lezzetlerini tadalım diyenlere: O’Panas, Pervak,
Shoti ve Spotykach
Öğle yemeği için abur cuburlu lezzetli mekânlar: Mama Manana ve Dogs &
Tails

GELINCE ANLATIRIZ...
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Bengül Arıkan
Kahkaha Yogası Lideri – Nefes Koçu
www.kahkahamucizesi.com

DOĞRU NEFES ALMAYI
UNUTANLAR BURADA MI?
Şimdi derin bir nefes alalım...
Ciğerlerimize dolan hava diyaframımıza kadar ulaşsın ve
oradan oksijene ihtiyacı olan
her bir hücremize doğru yola
koyulsun...
Denediniz ve nefesimiz ciğerlerimizde asılı mı kaldı? Yalnız
değiliz.. Çünkü çoğumuz daha
doğar doğmaz aslında en iyi
bildiğimiz şey olan doğru nefes almayı unutmuş durumdayız.
Nefesin sağlığımız için ne kadar gerekli olduğunu hepimiz
biliyoruz .Nefes durduğunda
hayat durur. Bütün organlarımız nefesimiz sayesinde vücudumuza aldığımız oksijenle çalışıyor. Hayatın kaynağı,
dünyaya geldiğimiz andan beri
vazgeçilmezimiz olan nefesimiz, ona karşı geliştirdiğimiz
alışkanlık ve yüklediğimiz “ru-
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tin” algısı sebebiyle üzerinde
düşünmediğimiz bir hazine...
Zamanla Doğru Nefes Almayı
Neden Unuturuz?
Hepimiz uyuyan bir bebeği
izlemeye bayılırız. Mışıl mışıl
uyuması, şişip inen karnı, iki
yana düşmüş kolları... İşte en
doğru ve en ideal nefes... Peki
sonradan ne oluyor da henüz
bir bebekken en iyi bildiğimiz
şeyi unutup yanlış nefes almaya başlıyoruz? Mükemmel bir
diyafram nefesi ile dünyaya
geliyoruz aslında, fakat büyümeye başladığımızda anılarımızı hatırlamaya başlıyoruz. Bir başka deyişle, korku
ve endişe biriktirme sürecine
de adım atmış oluyoruz. Her
korktuğumuzda, endişelendiğimizde nefesimizi tutuyoruz. Büyüdükçe bu nefes
tutmaların sıklığı da artıyor

ve sonunda sığ bir nefes alma
alışkanlığına sahip oluyor ve
nefes sistemimizde blokajlar
oluşturuyoruz. Yaşadığımız
fiziksel ve psikolojik hastalıklar da nefes kapasitemizde maalesef kalıcı problemler
yaratabiliyor.
Üç Temel Kurala Dikkat!
Doğru Nefes Alışkanlığı; nefes sistemindeki blokajlarda
açılım sağlayarak oksijenin
vücutta kesintisiz dolaşımını
sağlıyor. Doğru nefes için üç
temel noktaya dikkat etmemiz gerekiyor;
Burundan ve bağlantılı nefes almak
Diyaframımızı kullanarak
nefes almak
Doğal ve rahat nefes almak.
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Doğru Nefes Alışkanlığı; nefes sistemindeki
blokajlarda açılım sağlayarak oksijenin vücutta
kesintisiz dolaşımını
sağlıyor.

Ciğerlerimizin Yüzde Kaçını
Kullanıyoruz?
Oysa birçoğumuz sadece
üst solunum yoluyla sığ nefes alıp verir ve ciğerlerimizi
kapasitesinin çok altında kullanırız. Ayrıca korku, endişe,
heyecan, stres, gibi anlarda
üzerimize eklenen yükle birlikte sadece % 30’luk bir ciğer
kapasitesiyle hayatımızı sürdürürüz. Yani bir süre sonra
bu durum nefes alma alışkanlığımız haline gelir.
Doğru Nefesin Sağlıkla
İlişkisi
Tıpta “anaerobik hastalıklar”

adı altında elliye yakın hastalık grubu vardır. Anaerobik,
“oksijensiz” demek ve bu
hastalıklar ancak hücrede
yeterli miktarda oksijen olmaması durumunda oluşabiliyor. Kanser bile bu anaerobik
hastalıklardan biri. Alerjiler ve
psikosomatik hastalıklar da
anaerobik grubundadır. Dolayısıyla bedenin yeterli oksijeni
almasında bu hastalıklardan
korunma ve rahatsızlık varsa
iyileşme sürecinde çok kilit bir
görev üstleniyor.
Doğru nefesin sağlıkla olan
ilişkisini gösteren bilimsel

birçok araştırma var. Nefesin vücudumuz için ne anlam
ifade ettiğini ve doğru nefes
aldığımızda sağlığımız üzerinde nasıl bir etki yarattığını
anlamak için sadece şu temel
bilgileri vermek bile yeterli:
Oksijen bedendeki temel
elementlerden biridir.
Beyin, bedenin ihtiyaç duyduğu toplam oksijenin %
20’sine gerek duyar.
Her fizyolojik süreç için gerekli olan enerji kesinlikle
oksijen gerektirir.
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Nefes alma engellendiği ve
oksijen sınırlandığı zaman
sağlığınız bu durumdan
olumsuz yönde etkilenir.
Doğru nefes almayan kişiler ciğerlerindeki havanın
küçük bir kısmını kullanırlar.
Doğru Nefesin Ruhsal
Etkileri
Nefesin fizik bedenimize
faydalarını anlamak, anlatmak, ölçümlemek çok daha
kolay. Tıp bilimi de oksijenin bu yöndeki faydalarını
onaylıyor. Ruh halimize olan
olumlu etkilerini ancak enerji
bedenimizde oluşan birtakım
değişimlerle ortaya çıktığında
açıklayabiliyoruz. Metafizik
kurallarına göre pozitif bir
enerji titreşimi, negatif düşük
frekanslı bir enerji titreşimi ile
karşılaştığında negatif enerji pozitifin seviyesine doğru
yükselmeye başlıyor. Nefes
seansları sırasında enerji
bedenimizde oluşan güçlü

pozitif enerji titreşimi hücre
hafızamızda kayıtlı negatif
enerji kalıplarını yükselterek
dönüştürülmesini sağlıyor.
Yaşamımız boyunca tatsız birçok deneyim yaşıyoruz. Olaylar geçip gitseler de negatif
duyguları içimizde taşımaya
devam ediyoruz. Bunlar pozitif enerji titreşimi sayesinde
yükseldiklerinde zaten adım
atmak, bakış açılarımızı değiştirmek, umutlu ve keyifli
olmak çok kolay.
Günde Sadece 10 Dakikanızı
Doğru Nefese Ayırın
Çocuklarımızın nefes sistemleri bizimkinden çok daha iyi
durumda olmakla birlikte, çocuklarda hiperaktivite, uyum
sorunları, dikkat bozukluğu,
motivasyon eksikliği, sınav
stresi ve aşırı heyecan gibi birçok problemin aşılmasında da
nefes oldukça önemli. Doğru
nefes almayı öğrenen çocuk,
dikkatini yoğunlaştırabilmeyi
öğreniyor. Olaylar karşısında

daha olgun hareket edip, sakinliğini koruyabiliyor.
Anne babalar hem kendilerinin hem de çocuklarının nefeslerini izleyebilirler.
Çoğu ebeveyn biraz dikkat
ettiğinde gergin, huzursuz
ve öfkeli durumlarda çocuklarının nefeslerini tuttuğunu
ya da çok sık ve hızlı nefes aldığını gözlemleyebilir. Böyle
zamanlarda, anne-babalara
içinde bulundukları duruma
kısa bir ara verip çocuklarına
“Haydi önce sakin ve derin
birkaç nefes alalım’’ diyerek,
beraber bir kaç nefes alabilirler. Sadece 3-4 bağlantılı
derin nefes hepimizin aynı
duruma çok daha yapıcı ve
sakin bir şekilde dönebilmesine yardımcı olur.
Günlük 10 dakika bağlantılı
nefes egzersizi çocuklar ile
birlikte bir yaşam alışkanlığı
haline getirilebilir. Birlikte nefes almak kişiler arasındaki
görünmez enerjetik bağları
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da senkronize eden mükemmel bir araçtır. Ağlayan bebekleri de göğsümüze yatırıp
bir süre sakin ve bağlantılı nefes aldığımızda kısa bir sürede
bebeklerin sakinleştiklerini
görebiliriz.
Doğru Nefes Almaya Hemen
Şimdi Başlayabiliriz
Yıllar boyunca kısıtlı nefes
almışsak, bunu hemen düzeltmek ve doğru nefesi hayatımıza almak için gün içinde
“Şu anda doğru nefes alıyor
muyum? Nefesim karnımda
mı?” diye sormak ve doğru
nefes almaya başlamak çok
önemlidir. Bu tüm başlangıçların en önemli noktasıdır; farkına varmak... Böylece
Nefesimizi tuttuğumuz anları
çok daha rahat yakalayabiliriz. Doğru nefesi günlük
yaşamın bir parçası haline
getirmek, öğretilen egzersizleri uygulamak ve stresli
anlarda nefese odaklanmak
gibi yaşam alışkanlıkları nefes

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

ÇOCUKLARIMIZIN NEFES
SISTEMLERI BIZIMKINDEN ÇOK
DAHA IYI DURUMDA OLMAKLA
BIRLIKTE, ÇOCUKLARDA
HIPERAKTIVITE, UYUM SORUNLARI,
DIKKAT BOZUKLUĞU, MOTIVASYON
EKSIKLIĞI, SINAV STRESI VE AŞIRI
HEYECAN GIBI BIRÇOK PROBLEMIN
AŞILMASINDA DA NEFES OLDUKÇA
ÖNEMLI.
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ASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ
 AKASDER

Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği

 ANASDER

Anadolu Asansörcüler Derneği

 ADASİAD

Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 BURSAD

Bursa Asansör Sanayicileri Derneği

 DENASDER

Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 DOKAS

Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 ESASDER

Eskişehir Asansörcüler Derneği

 GAYSAD

Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 GÜNAYSAD

Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 HATASDER

Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 KAYSAD

Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 KONAYDER

Konya Asansörcüler Yürüyen Merdiven Sanayiciler Derneği

 MERSİN AS.DER.

Mersin Asansör Sanayiciler Derneği

 TASİAD

Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği
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