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Değerli meslektaşlarım; sektör paydaşlarım…

Eylül ayının gelmesiyle birlikte 2021 yılının son çeyreğine heyecan dolu 
bir adım attık. Kısıtlama sürecinden çıkan ülkemiz, diğer ülkelerde ol-
duğu gibi sektörel anlamda hareketli günlerine geri döndü. Dikey mi-
mari anlayış devam ettikçe de asansöre duyulan ihtiyaç hiç kuşkusuz 

artmaya devam edecek. 

COVID-19 pandemisi, dünyaya hâkim konumda olan Çin sanayisinin belini 
bükerek, ticaret ekseninin Türkiye gibi stratejik öneme sahip ülkemize kay-
ması noktasında önemli kazanımlar sağladı. Bu süreç içerisinde ülkemizdeki 
asansör sanayisi âdeta şahlanış dönemine girdi.

Her geçen gün gelişmekte olan yerli asansör sanayimiz için yurt dışındaki iş 
fırsatları yeni yapılarla sınırlı değil. Malumunuz üzere özellikle Avrupa ülkele-
rindeki eski asansörlerin revizyon işleri de Türkiye gibi sektöre hâkim ülkeler 
için yeni pazarların doğmasına ve gelişmesine katkı sağladı. Bize düşen ise 
kaliteli ürün ve kaliteli hizmet anlayışıyla dünyada güçlü markalar oluşturmak 
için azimle çalışmaktır. 

Yerli sanayicilerimizin bir kısmının uluslararası ticarette her ay kendi rekorunu 
kırmasına gururla şahit oluyoruz. Elbette bazı elmaların içinde kurt olabilir. 
Can güvenliğini hiçe sayarak piyasaya sunulan güvensiz ürünler sektörümü-
ze bir virüs gibi sirayet etmeden federasyon olarak gerekli önlemleri almak 
üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektör paydaşlarımızın, kuralına uygun iş 
yapmayan firmaları tespit etmesi hâlinde, bağlı bulunduğu dernek kanalıyla 
TASFED’e bildiride bulunması, gerekli hukuki sürecin başlatılması açısından 
oldukça önemlidir.

Bu noktada, devletimizin de asansörlerin güvenliği konusunda gerek mev-
zuat gerekse denetimler noktasında sıkı tedbirler getirdiğine, caydırıcı ce-
zalarla güvensiz asansörlerin önüne geçmeye çalıştığına yakından şahitlik 
ediyoruz. 

Avrupa ile ticaretimizin bel kemiği olan güvenlik aksamlarına iliştirilen CE 
işareti, ürünlerimizin pasaportu görevini görmekle birlikte, markalaşma 
noktasında da güçlü bir zincir konumundadır. Sürdürülebilir güvenirli-
liğin inşaası için CE işaretleme yetkisini aldıktan sonra da ürünlerimizi 
aynı mühendislikte üreterek piyasaya sunmamız hem sanayimiz hem 
de kurumsal kimliklerimiz için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bu, aynı 
zamanda can ve mal güvenliğinin korunması ve insan haklarına veri-
len değerin doğurduğu bir zorunluluktur. Bu konuda sektörümüzün 
gereken hassasiyeti göstereceğine inancım tamdır. 

Tüm paydaşlarımızın şunu iyi bilmesi gerekir ki, sektörümüz için başarı-
larla dolu parlak bir gelecek var. Fırsatları iyi kullanarak, kurallı iş ahlâkı 

çerçevesinde güçleneceğimiz günlerin yakın olması dileğiyle… 

Sevgi ve saygılarımla…

Çin’den Türkiye’ye kayan sanayi hacmi  
iyi değerlendirilmeli

BAŞYAZI

Yusuf Atik
Türkiye Asansör 

Sanayicileri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli okurlar, 

D
ünya genelinde aşılama sü-
recinin hız kazanması ile pan-
demi sürecinin yaraları da 
sarılmaya başlandı. Aşı karşıt-

lığına rağmen, sürecin bu noktaya gel-
mesi önemli bir aşama olarak değerlen-
dirilmeli. Yapılan pek çok araştırmada 
1950 yılından bu yana insanların ortala-
ma yaşam süresinin 22 yıl uzadığı bildi-
rilirken  aşı ve temiz su kullanımının da 
bu artıştaki etkisi gözlerden kaçmamalı. 

COVID-19 salgını sürerken üstelik yeni 
varyantlarla daha da şiddetlenirken, 
yeni kısıtlama kararlarının alınmaması 
toplumsal bağışıklığa zemin hazırlanan 
bir sürece girildiğine işaret ediyor. Do-
layısıyla, hijyen kurallarına ve aşı olma-
ya özen gösterilmesi son derece hassas 
bir konu olarak karşımıza çıkıyor. 

Eylül- Ekim sayımızda, yine dopdolu 
içeriklerle karşınızdayız. 

Türkiye Asansör Sanayicileri Federas-
yonu (TASFED), BTSO MESYEB bün-
yesinde kurulan “Asansör Güvenlik 
Ekipmanları Test ve Geliştirme Merke-
zi”ni ziyaret etti, faaliyetlerini yerinde 
inceledi. Eğitimcinin eğitimini hedef 
alan “Sektörel Mükemmeliyet Merkez-
lerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve 
Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılma-
sı Operasyonu Teknik Yardım Projesi” 
kapsamında Samsun’da çalıştay düzen-
lendi. Asansör sektörünü temsilen TAS-
FED’in katılım sağladığı proje ile 3 bin 
öğretmenin iş başında uygulamalı eği-
timi sağlanacak.

Test ve belgelendirme süreçlerini ta-
mamlayarak CE işareti alan ürünlerin 
güvenirliliği üzerine özel bir dosya ha-
zırladık. Belgelendirme kurumlarından 

temsilcilerin değerlendirmelerine kulak 
vermeniz dileğiyle. 

D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme 
Teknik Müdürü Mustafa Görmüş, bel-
gelendirilen ürünler ile piyasaya satılan 
ürünlerin aynı ürünler olmadığını söyle-
di ve denetleme sürecinde “vicdan ve 
cüzdan” çelişkisinin yaşandığına dikkat 
çekti. 

Szutest Uygunluk Değerlendirme Kuru-
mu Asansör Departman Yöneticisi Er-
man Balcı da mali kaygılar nedeni ile 
yapılan kalitesiz belgelendirmelere dik-
kat çekti, bu durumun sektörün gerile-
mesine neden olduğunun altını çizdi. 

Türk Standardları Enstitüsü Asansör Di-
rektif Sorumlusu Ümit Sevim ise cezala-
ra yol açan nedenlerle ilgili dergimizin 
sorularını yanıtladı. 

Dosya konumuza modüler yaklaşımın 
asansör sektöründeki uygulamaları 
hakkında bilgilendirici makalesiyle ko-
nuk olan Halim Akışın’a, asansör güven-
lik aksamlarının belgelendirme süreçle-
ri hakkında detaylı bilgi veren Özkan 
Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşek-
kür ederiz. 

Mali Perspektif köşesinde şirket bi-
lançosunun gerçek değere getirilme-
si ve daha az kurumlar vergisi ödeme 
avantajı hakkında önemli noktalara de-
ğinen Mehmet Öner’e, İnsan Kaynakla-
rı köşesinde aktif öğrenme sürecine iliş-
kin iş başı eğitim programları hakkında 
önemli bilgi veren Rasime Sazak’a ve İş 
Sağlığı ve Güvenliği Köşesinde CE işa-
retlemesi sürecinde karşılaşılan sorun-
lar üzerine hazırladığı yazısıya Bahar 
Akın Gödek’e şükranlarımızı sunuyoruz.

Keyifli okumalar dilerim…

Yaprak Aktaş
Genel Yayın Yönetmeni

haberasansoru@gmail.com
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İÇİN İMZALAR ATILDI
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ÜLKEMİZDE ASANSÖR UYGUNLUK 
DEĞERLENDİRME FAALİYETİ

TASİAD’DAN MESLEK LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNE TAM DESTEK

İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
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Türkiye Asansör Sanayici-
leri Federasyonu (TAS-
FED) ve BTSO MESYEB 

Genel Müdürü Ramazan Ka-
rakök Bursa Asansör Sana-
yicileri Derneği’nin davetlisi 
olarak Bursa’daydı. Bölgede 
yaşanan sektörel gelişmelerin 
değerlendirildiği toplantıda 

TASFED Başkanı Yusuf Atik 
üyelere seslendi. Yurt dışında 
kurulu olan asansörlerin yeni-
lenmesi gerektiğini söyleyen 
Atik, “Almanya, İtalya, Rusya, 
Ukrayna ve Azerbaycan başta 
olmak üzere pek çok ülkede 
mevcut asansörlerin yenilen-
mesi gerekiyor” dedi. 

TÜRKİYE’DE KURULU 
SİSTEM HENÜZ YENİ 

Dikey yapılaşma sürecinin ge-
lişimine paralel olarak, Tür-
kiye’de kurulu asansörlerin 
henüz yeni olduğunun altını 
çizen Atik, “Yurt dışında bu ül-
kelere baktığımızda hâlâ 100 
yıllık asansörler kullandıklarını 

TASFED BAŞKANI ATİK’TEN 
‘YURT DIŞI’ ASANSÖR UYARISI

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik, yurt dışındaki asansörlerin en az 100 yıllık 
olduğunu ve bu asansörlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi. 
Almanya, İtalya, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan örneklerini 
hatırlatan Başkan Atik, “Pek çok ülkede mevcut asansörlerin 
yenilenmesi gerekiyor” dedi.
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görüyoruz. Yurt dışında asansör ma-

liyetleri yüksek. Yerli sanayicilerimizin 

kaliteli üretim anlayışı ve sunulan ca-

zip fiyat avantajı sayesinde, bu hizmeti 

bizden almayı tercih ediyorlar. Gücü-

müzü toplamalı ve işbirliğimizi güç-

lendirmeliyiz. Yurt dışı pazarlarda et-

kinliğimizi artırmalıyız” diye konuştu. 

SAVUNMA SANAYİ KADAR 

KIYMETLİ 

Asansör sektöründe yaşanan hızlı ge-

lişim sürecine dikkat çeken Atik, 2020 

yılında 85 milyon dolarlık ithalata kar-

şı, 245 milyon dolarlık ihracat yapıldı-

ğını anlattı. 

Dikey mimarinin gelişmesi ile asan-

söre duyulan ihtiyacın devam edece-

ğinin altını çizen Atik, TASFED olarak 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüt-

tükleri görüşmeler neticesinde, asan-

sör yatırımlarının “stratejik yatırım” 

olarak tanımlanmasını sağladıklarını 

söyledi. Atik, “Asansör sektörümüz 

artık savunma sanayi gibi stratejik sek-

törler kadar kıymetli. Sektörde yerli 

üretim daha da önem kazandı” dedi.
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TASFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Atik, test merkezi sayesinde 
yerli asansör sanayisinin uluslarara-

sı piyasada güç kazanacağına vurgu yaptı.

Atik, incelemelerde bulunduğu test mer-

keziyle ilgili olarak, “Bakanlığımız ve BT-

SO-MESYEB işbirliğinde kurulan ‘Asansör 

Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştir-

me Merkezi’nde sanayicilerimizin önemli 

ASANSÖR GÜVENLİK 
KOMPONENTLERİNDE TESTLER BAŞLADI

Türkiye Asansör Sanayicileri 
Federasyonu (TASFED) asansör 
güvenlik komponentleri grubunda 
testlere başlayan Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav 
ve Belgelendirme Merkezi bünyesinde 
kurulan “Asansör Güvenlik 
Ekipmanları Test ve Geliştirme 
Merkezi”ni yerinde inceledi.
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bir ihtiyacı karşılanmış olacak. 
BTSO’yu bu proje dolayısıyla 
tebrik ediyorum” dedi.

ASANSÖR SANAYİ İÇİN 
ÖNEMLİ BİR ADIM

Başkan Atik, asansör tekno-
lojilerinin geliştirilmesi için ö-
nemli bir adım atıldığına vurgu 
yaparken yerli asansör sanayi-
nin gelişimine de dikkat çek-
ti. “Yerli asansör sanayimizin 
büyümesi ve güçlenmesi için 
engel yok. Asansör Güvenlik 
Ekipmanları Test ve Geliştirme 
Merkezi’nin uluslararası asan-
sör piyasasında daha güçlü 
konuma gelmemiz için önem-
li katkılar sunacağına inanıyo-
rum” diye konuştu.

KARAKÖK: ASANSÖR 
SEKTÖRÜNE DEĞER 

KATACAĞIZ 

BTSO MESYEB Genel Müdü-
rü Ramazan Karakök, TÜRKAK 
tarafından akredite edilen la-

boratuvarda asansör güven-
lik komponentleri grubunda 
testlerin yapılmaya başlandı-
ğını bildirdi ve test sürecine 
ilişkin önemli bilgiler paylaştı. 
Karakök, ülke genelinde sınav 
ve belgelendirme hizmeti ver-
diklerini anımsatarak, “Merke-
zimiz, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından yürütülen 
piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetleri kapsamında hiz-
met veriyor. Merkezimizde şu 
anda testler yapılmaya başla-
dı. Buradaki kapsamlı altyapıyı 
sektör temsilcilerimizle birlik-
te daha da geliştirmek istiyo-

BTSO MESYEB 
Genel Müdürü 
Ramazan Karakök

17
Eylül • Ekim 2021 • Haber Asansörü

 TASFED BASIN TASFED BASIN



ruz. Sadece test yapıp rapor 
hazırlamayı değil, asansör sek-
törüne değer katmayı hedef-
liyoruz. Asansör MYK belge-
lendirmesinin yapıldığı, enerji 
verimliliği laboratuvarının ol-
duğu ve asansör komponent-
lerin test edildiği Türkiye’de ilk 
ve tek olan bu merkeze TAS-
FED’in de katkılarını bekliyo-
ruz” dedi.  

TESTLERDE ŞEFFAFLIK 
ÖN PLANDA

Asansör Güvenlik Ekipmanları 
Test ve Geliştirme Merkezi’n-
de gerçekleştirilen testlerde 
şeffaflık ön planda. Ürün nu-
munesi test merkezine geldi-
ği andan itibaren kamera kay-

dı ile takip edilebiliyor. Aynı 
zamanda üretici firmanın test 
sürecine katılımına da izin ve-
riliyor.

Yetkililer testlerle ilgili detayla-
rı HABER ASANSÖRÜ dergisi-
ne anlattı. Test aşamasına son 

derece özen gösterilen mer-
kezde, yapılan testlerle ilgili 
bilgi havuzu oluşturuluyor.

EKSİKLİKLER 
RAPORLANIYOR

Test sürecine alınan numu-
neye ait kullanım kılavuzunun 
dikkatle okunarak ürün mon-
tajının yapıldığı merkezde, 
görülen tüm eksiklikler rapor-
lanarak Bakanlıkta ilgili birim-
lere teslim ediliyor.

TESTLERE İTİRAZ 
MÜMKÜN

Merkezde yapılan test sonuç-
larına üreticinin itiraz hakkı da 
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bulunuyor. İtiraz üzerine ikin-
ci numunenin test aşamasına 
geçiliyor, ancak test sonucu 
değişmez ve tekrar aynı uy-
gunsuzluklar saptanırsa, ikinci 
test için de aynı ücret alınıyor. 
Firma itirazının haklı bulunma-
sı durumunda ise ikinci numu-
nenin test ücreti talep edilmi-
yor. 

TEST ÜCRETLERİ 9 BİN 
TL İLE 17 BİN TL ARASI

Her biri kendi başına bir mali-
yet gerektiren bu testlerin üc-
retleri de sektör tarafından en 
çok merak edilen konulardan 
birisi. Merkezde fren testini 17 
bin, tampon ve regülatör tes-
tini ise 9 bin TL’ye yaptırmak 
mümkün.

BELGELENDİRME 
SÜRECİNE DİKKAT 

EDİLMELİ

Alınan bilgilere göre, test sü-
recine giren ürünlerle ilgili tüm 

teknik dosyalar detaylarıyla in-
celeniyor. Bu noktada öne çı-
kan başlıklardan birisi belge-
lendirme süreci. Test edilen 
ürünün belgelendirme firması 
tarafından doğru belgelendi-
rilmesi önemli kriterler arasın-
da yer alıyor. 

DÜNYACA ÜNLÜ 
MARKALARIN ÜRÜNLERİ 

TEST EDİLDİ

Ürünlerin güvenirliliği üzeri-
ne yapılan çalışmaların çelişki-

den uzak olmasına son derece 
özen gösteren MESYEB, yer-
li-yabancı ürünler arasında veri 
analizi için de ön çalışma yaptı.

Yerli ve yabancı ürünlerin kı-
yaslanması için zemin hazır-
layan merkezde, satın alma 
yöntemi ile dünyaca ünlü mar-
kalara ait frenler de test süre-
cinden geçirildi. Edinilen bil-
giye göre, Ticaret Bakanlığı 
yabancı markalara ait ürünle-
rin de bu merkezde test edile-
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bilmesi bir çalışma yürütüyor. 

UR-GE PROJESİ BAŞLADI

BTSO Makine Konseyi Başkanı 
Cem Bozdağ, BTSO’nun asan-
sör sektörüne yönelik girişim-
leri hakkında bilgi verdi ve 
Ticaret Bakanlığı’nın da des-
teklediği Ur-Ge projesi yürüt-
tüklerini bildirdi.

Ur-Ge projesinde 28 firmanın 
yer aldığını bildiren Bozdağ, 
projede pandemi nedeni ile 
aksaklıklar yaşandığına dikkat 
çekti, “Pandeminin azalma-
sı ile birlikte Ur-Ge projemizi 
daha aktif değerlendirip, sek-
tör temsilcilerimizin yurt dışı 

fuar ve B2B etkinliklere katılı-
mını hızlandıracağız” diye ko-
nuştu.

Ur-Ge projesinde firmaların 
ihtiyaç analizinin hazırlanarak 
eğitim programının başladı-
ğına dikkat çeken Bozdağ, ilk 
eğitimin konusunun “küme-
lenme” olduğunu vurguladı 
ve “Firmalarımıza aslında ra-
kip değil meslektaş olduklarını 
ve kümelenmenin ne gibi fay-
dalar getireceğini anlatmamız 
gerekiyordu” dedi.

BUTGEM VE İŞKUR 
İŞBİRLİĞİNDE NİTELİKLİ 

PERSONEL

Sektörde nitelikli iş gücü ko-
nusunda yaşanan sıkıntıları 
göz önünde bulundurdukları-
nı bildiren Bozdağ, bu konuda 
yürüttükleri çalışmalar hakkın-
da da bilgi verdi.

BTSO çatısı altında faaliyet 
gösteren Bursa Tasarım ve 
Teknoloji Geliştirme Merke-
zi (BUTGEM) ile İŞKUR’un or-
tak bir program başlattıklarını 
açıklayan Bozdağ, İŞKUR’da iş 
arayanların BUTGEM’de eği-
time katılacağını ve sektörde-
ki nitelikli personel açığının bu 
yolla kapatılmasının hedeflen-
diğine dikkat çekti.

BTSO Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ
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Türkiye Asansör Sanayicile-
ri Federasyonu TASFED, 26 
Ağustos 2021 tarihinde ola-
ğan yönetim kurulu toplantı-
sını gerçekleştirdi. Federasyon 
merkezinde yapılan yönetim 
kurulu toplantısında yeni ko-
miteler ve bu komitelerde gö-
revli olacak üyeler belirlendi. 

Buna göre, Teknik Komite ile 
Malzeme İmalatçıları Komitesi 
Başkanı Cem Bozdağ,  Eğitim 
Komitesi Başkanı Nuri Kuzan, 
Finans Komitesi ile Basın ve 
Halkla İlişkiler Komitesi Başka-
nı Ahmet Fikret Gökhan, Fuar 
ve Dış İlişkiler Komitesi Başka-
nı Mustafa Uçar, Dernek Geliş-
tirme ve İşbirliği Komitesi ile 
Montaj Bakım Firmaları Komi-
tesi Başkanı Özcan Toprak ola-

rak belirlendi.  

CEM BOZDAĞ: 
BELEDİYELER BİRLİĞİNE 

YAZI GÖNDERELİM

TASFED Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Cem Bozdağ, 

Asansörlerin Tasarımına İlişkin 
Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’e 
belediyelerin uymadığına işa-
ret etti. Bursa’da Gemlik Be-
lediyesinin tebliğ esaslarına 
göre hareket ettiğini bildiren 
Bozdağ, müteahhitin asansö-

TASFED YÖNETİM KURULU TOPLANDI 
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rün avam projesini çizen fir-

madan bir başkasıyla anlaşma 

yapması durumunda, ibrana-

me şartının arandığını söyledi. 

Bozdağ, bu konuda yönetim 

kuruluna çağrı yaptı, “Beledi-

yeler Birliğine yazı göndere-

lim” dedi. 

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: 

“Asansörlerin Tasarımına İliş-

kin Usul ve Esaslara Dair Teb-

liğ’de inşaat ruhsatı alınırken 

asansör firmasıyla inşaat fir-

masının sözleşme yapması 

gerekiyor ve ona göre de uy-

gulama projesini asansör fir-

masının çizmesi gerekiyor. 

Burada bunun uygulanmadı-

ğını belirtmemiz lazım. Bele-

diyelere bu uygulama ile ilgi-

li hatırlatma yapılsın, yaşanan 

sıkıntılarla ilgili de Sanayi Ba-

kanlığına yazı yazalım.”

DERNEK ÜYELERİNE 

TEKNİK EĞİTİM 

HAZIRLIKLARI 

Toplantıda, TASFED tarafın-
dan dernek üyelerine verilme-
si planlanan teknik eğitimlerin 
konuları da masaya yatırıldı. 
Alınan karar ile “teknik dosya 
hazırlama”, “bakım ve reviz-
yon firmalarının yasal sorum-
lulukları”, “bakım yönetmeli-
ğine uygun bakım yapımı” ve 
“ticari işletmelerde sözleşme” 
konuları TASFED’in teknik eği-
timlerinde öncelik olarak belir-
lendi. 

Fuar Komitesi Başkanlığı gö-
revini üstlenen TASFED Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa Uçar, 1-4 Aralık 2021 
tarihinde İstanbul’da gerçek-
leşecek olan 5. Uluslararası Av-
rasya Asansör Fuarı’na yönelik 
gelişmeler hakkında yönetim 
kurulunu bilgilendirdi. 

TASFED Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Özçakır ise 18-20 Ka-
sım 2021 tarihlerinde İzmir’de 
gerçekleştirilecek 10. İzmir 
Asansör Sempozyumu hakkın-
da bilgi verdi. 
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GÜVENLİK KOMPONENTLERİNİN  
TEST SÜRECİ MASAYA YATIRILDI:

YABANCI 
MARKALARIN 
ÜRÜNLERİ TEST 
EDİLECEK

Asansör güvenlik komponentlerinin test süreci Metroloji ve Sanayi 
Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün düzenlediği toplantı ile 
masaya yatırıldı. Toplantıda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (BTSO MESYEB) 
bünyesinde kurulan “Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve 
Geliştirme Merkezi”nde ithal ürünlerin de test edileceği duyuruldu. 
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Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Metroloji ve Sa-
nayi Ürünleri Güvenliği 

Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 
2021 tarihinde “Güvenlik Ak-
samlarının Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi (PGD) Faaliyetlerine 
İlişkin İstişare Toplantısı” ger-
çekleştirdi. Çevrimiçi yapılan 
toplantıya Asansör ve Makine 

Daire Başkanı Dr. Şakir Karaka-
ya başkanlık etti. 

Asansör sektörü ve dernek 
temsilcileriyle birlikte uygun-
luk kuruluşlarının da katıldı-
ğı toplantıya, Türkiye Asansör 
Sanayicileri Federasyonu’nu 
(TASFED)  temsilen TASFED 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Cem Bozdağ katıldı. 

12 Mart 2021 tarihinde yürür-
lüğe giren 7223 Sayılı Ürün 
Güvenliği ve Teknik Düzenle-
meler Kanunu’nun sektör açı-
sından getirdiği değişiklikler 
toplantının ana gündem mad-
delerinden birisi oldu. Top-
lantıda, asansör güvenlik ak-
samlarına yönelik Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca yürütü-
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len PGD faaliyetleri görüşülür-
ken, test ve muayene sürecine 
ilişkin de değerlendirmeler ya-
pıldı. 

İTHAL ÜRÜNLER 
MESYEB’DE TEST 

EDİLECEK 

Bakanlık yetkililerince aktarı-
lan bilgiye göre, yurt dışından 
ithal edilen ürünler artık BTSO 
MESYEB bünyesinde kurulan 
“Asansör Güvenlik Ekipman-
ları Test ve Geliştirme Merke-
zi”nde test edilebilecek. 

Toplantıda, güvenlik kompo-
nentlerinin (hız regülatörü, 
güvenlik tertibatı ve tampon) 
testlerine ilişkin hizmet veren 
kuruluşlar tarafından, rapor-
lama sürecine ilişkin görüş ve 

öneriler dile getirildi.

TASFED’DEN EŞ GÜDÜM 
TOPLANTISI ÇAĞRISI

Toplantının ardından Haber 
Asansörü’ne özel değerlendir-
mede bulunan TASFED Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Cem Bozdağ, “Biz federasyon 
olarak Sanayi Bakanlığının A 
tipi muayene kuruluşları ile 
beraber gerçekleştirmiş ol-
duğu eş güdüm toplantısının 
aynısının Türkiye’de bulunan 
laboratuvarlar ile de gerçek-
leştirilmesi ve bu toplantılara 
da STK’lerden birer temsilci-
nin katılım sağlaması konusun-
da öneride bulunduk. Bakan-
lığın taleplerimize ilişkin bir 
çalışma başlatacağını düşünü-
yoruz” dedi.

Bakanlık yetkililerince 
aktarılan bilgiye 

göre, yurt dışından 
ithal edilen ürünler 
artık BTSO MESYEB 
bünyesinde kurulan 
“Asansör Güvenlik 
Ekipmanları Test 

ve Geliştirme 
Merkezi”nde test 

edilebilecek. 
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Avrupa Birliği Katılım 
Öncesi Mali Yardım 
Aracı 2014-2020 Dö-

nemi (IPA-II) kapsamında Mes-

leki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğünün faydalanıcısı 

olduğu “Sektörel Mükemme-

liyet Merkezlerinin Kurulma-

sı Yoluyla Mesleki ve Teknik 

Eğitimin Kalitesinin Artırılması 
Operasyonu Teknik Yardım 
Projesi” faaliyetleri 1 Mart 
2021 tarihinde başladı ve 
projenin pilot illerinden Sam-
sun’da düzenlenen çalıştayla 
devam ediyor. 

Çalıştaya asansör sektörünü 
temsilen Türkiye Asansör Sa-

nayicileri Federasyonu (TAS-

FED) Yönetim Kurulu Üyesi 

İbrahim Özçakır ve TASFED 

Müdürü Gülay Pala katıldı.

MEB: SEKTÖR DAHA 

GÜÇLÜ HÂLE GELECEK

Meslekî ve Teknik Eğitim Ge-

nel Müdürlüğü yetkililerinden 

“Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla 
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu 
Teknik Yardım Projesi” kapsamında pilot illerinden Samsun’da 
çalıştay düzenlendi. Çalıştay kapsamında 3 bin öğretmenin 
sektörle iş birliği içerisinde iş başında uygulamalı eğitimi ile 
mesleki eğitimde kalitenin artırılması hedefleniyor. 

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİME 
AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞİ
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alınan bilgiye göre, meslekî ve 
teknik eğitimin sektör desteği 
ile daha da güçlü hâle gelmesi 
bekleniyor. 

Sürece etkin katılımın önemi-
ne işaret eden MEB yetkilile-
ri, “Güçlü bir meslekî ve teknik 
eğitim iş gücü piyasasının ve 
sosyo-ekonomik güçlenme-
nin işaretçisidir. Projenin diğer 
faaliyetlerinin yanında Sektö-
rel Mükemmeliyet Merkezleri 
ve 3 bin öğretmenin iş başın-

TASFED Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özçakır
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da eğitimi ile meslekî ve tek-
nik eğitimde günceli her daim 
takip eden ve gelişen, değişen 
dünyayı takip etmenin yanın-
da, yön veren bir niteliğe ka-
vuşacağız” diye konuştu.  

TASFED’DEN EĞİTİME 
DESTEK 

Çalıştay sonrası açıklama ya-
pan TASFED Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim Özçakır, “Ge-
leceğimiz olan meslek lisele-
ri günün şartlarına ve sektö-
rün belirlemesi ile yeni düzene 
göre yapılandırılıyor. Mesleği-
miz elektrik elektronik alanı al-
tında olduğundan öğretmen-
lerimizin montaj ve mekanik 
konusunda yeni bilgilere ihti-
yacı olacaktır. Bu ihtiyacın, ya-
pılacak bilgilendirmelerle ta-
mamlanması için sektörümüze 
de önemli görevler düşüyor. 

Biz de bu noktada, üzerimize 
düşeni yaparak sürece katkıda 
bulunacağız” dedi.  

25 İL PİLOT SEÇİLDİ

Proje kapsamında pilot il ola-
rak 25 il seçildi. Proje ile öğ-
retmen ve idarecilerin eğitimi; 
öğrenme ortamlarının iyileşti-
rilmesi; öğrenciler için mesleki 
ve teknik eğitimin cazip bir se-
çenek hâline getirilmesi, kalite 
güvence sisteminin güçlendi-
rilmesi ve sektörel mükemme-
liyet merkezlerinin kurulması 
yoluyla meslekî ve teknik eği-
timin kalitesinin artırılması he-
defleniyor.

PROJE 36 AY SÜRECEK

23-27 Ağustos tarihleri arasın-
da Samsun’da gerçekleşen ça-
lıştay ile sektör ve eğitim iş-
birliğinin güçlendirilmesi için 

başlatılan çalışmalar kapsa-
mında mesleki ve teknik eği-
timde kalitenin yükselmesi he-
defleniyor. 36 ay sürecek olan 
proje ile 25 pilot alanı tem-
silen 3 bin öğretmenin iş ba-
şında uygulamalı eğitimi kap-
samında, kurumsal kapasite 
geliştirme; farkındalık artırma, 
bilimsel ve teknik çalışmalar ve 
koordinasyon ve iş birliği me-
kanizmaları başlıklarında pek 
çok faaliyet gerçekleştirilecek. 

Çalıştayda Mesleki ve Tek-
nik Eğitim Genel Müdürlüğü 
Operasyon Koordinasyon Bi-
rimi Üyesi Halil Emre Seçgin, 
Proje Kilit Uzmanı Besim Dur-
gun, Proje Kısa Dönemli Uz-
manı Eda Tüzemen, meslekî 
ve teknik alan öğretmenleri, 
sektör temsilcileri ile birlikte 
toplam 90 katılımcı yer aldı. 
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Avrasya Asansör Fuarı 1 Aralık 
2021 tarihinde, CNR Expo İs-
tanbul Fuar Merkezi’nde 5’inci 
kez kapılarını açacak. Dünya-
nın sektör bazında en önemli 
fuarlarından biri olan Avrasya 
Asansör Fuarı, 25 bin metre-
karelik sergi alanında düzen-
lenecek.   

Fuar, CNR Holding kuruluşla-
rından İstanbul Fuarcılık, Tüm 
Asansör Sanayici ve İş İnsan-
ları Derneği ve Türkiye Asan-
sör Sanayicileri Federasyonu 
iş birliğinde hayata geçirile-

cek. Avrasya Asansör Fuarı’n-
da, sektörün önde gelen 250 
markasının en yeni ürün ve hiz-
metleri sergilenecek. Fuarda, 
asansör kabininden otomatik 
kapı sistemlerine, elektronik 
aksamlardan güvenlik sistem-
lerine ve aksesuarlarına kadar 
sektöre dair her şey küresel 
asansör sanayinin beğenisine 
sunulacak. Dünya asansör sa-
nayinin bu yılki tek fuarı olma 
özelliğini de taşıyan Avrasya 
Asansör Fuarı, 50’nin üzerinde 
ülkeden sektör alıcılarını misa-
fir edecek. 

ÜRETİCİ VE 

TEDARİKÇİLER BİR 

ARAYA GELECEK

Uluslararası olan Avrasya Asan-

sör Fuarı; asansör sanayisinin 

rekabet ve marka gücünü gös-

tereceği küresel ticaret platfor-

mu olarak da ön planda olacak. 

Fuar, sunduğu işbirliği fırsatla-

rıyla katılımcı firmaların ihracat 

hedeflerine ulaşmasına büyük 

katkılar sağlayacak. Türkiye’nin 

asansör alanında üretim ve te-

darik üssü olmasının önünü 

açan fuar, asansör ve yürüyen 

YILIN TEK ASANSÖR FUARI  
1 ARALIK’TA
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merdiven sanayinde ürün ve 
hizmet sağlayan firmalar ara-
sındaki iş birliğini de güçlendir-
meye devam edecek.  

AR-GE ve inovasyona yatı-
rımlar yaparak üretim kalitesi-
ne artıran Türk asansör sana-
yi, asansör üretimi ve yürüyen 
merdiven pazarının yurt dışına 
açılmasına oldukça önem veri-
yor. Türkiye’deki ihracat yapan 
sektörlerin içerisinde önemli 
yere sahip olan asansör sana-
yi, planladıkları ihracat oran-
larına ise Uluslararası Avrasya 
Asansör Fuarı ulaşmayı hedef-
liyor. 

FUAR TİCARET 
BAKANLIĞI TARAFINDAN 

DESTEKLENİYOR

Dünya asansör sektörünün en 
büyük iki fuarından biri olan 

CNR Avrasya Asansör Fuarı’n-

da, “Alım Heyetleri B2B Eş-

leştirme Programı”ları da dü-

zenlenecek. CNR Holding 

tarafından hayata geçirilecek 

Husted Buyer programları çer-

çevesinde, yüksek alım gücü-

ne sahip çok sayıda yabancı 

firma temsilcisi katılımcı firma-

larla birebir iş görüşmesi ger-

çekleştirecek. 

Türk asansör sanayinin üretim 

ve ticaret kapasitesini artıra-

cak olan fuar, Ticaret Bakanlığı 

ve KOSGEB destekleri ile dü-

zenlenecek. 
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TASİAD üyeleri, 31 Tem-
muz 2021 tarihinde 
Kartal Hasan Ali Yücel 

Kültür Merkezi’nde 29’uncu 
Olağan Genel Kurul toplantı-
sı için bir araya geldi. Yapılan 
seçimler sonucu Ahmet Fikret 

Gökhan’ın, yeniden TASİAD 

Yönetim Kurulu Başkanı olarak 

hizmete devam etmesi kararı 

alındı. 

Genel Kurul sonrası düzen-

lenen ilk yönetim kurulu top-

lantısında Yasemin Bulut ve 
Servet Karabacak Başkan Yar-
dımcısı seçilirken, Genel Sek-
reterlik görevine Mustafa Uçar, 
Saymanlık görevine de Deniz 
Demirkaplan oy birliği ile se-
çildi. 

TASİAD’DA GENEL KURUL HEYECANI

Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(TASİAD) 29’uncu Olağan Genel Kurul toplantısını 31 
Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdi. Yeni yönetim 
kadrolarının belirlendiği genel kurulda, TASİAD’ın 
2021-2022 yılı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 
Ahmet Fikret Gökhan ile devam etme kararı alındı.
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2021-2022 
DÖNEMİ YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİ

 � Ahmet Fikret Gökhan 
Fabre Asansör

 � Abdurrahman Aksöz 
Boss Asansör

 � Yasemin Bulut 
Casadoor Asansör

 � Servet Karabacak 
Ventus Asansör

 � Mustafa Uçar 
İntegra

 � Muhammet Kaya 
Elegan Mühendislik

 � Hakan Aydın 
Artan Asansör

 � Deniz Demirkaplan 
El-Sa Asansör

 � Yalçın Özcan 
Nagel Makina

2021-2022 DÖNEMİ 
YEDEK YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİ

 � Murat Almalı 
Çelikray

 � Sinan Arslan 
Oregon Asansör

 � Alper Koç 
Kâğıttan İşler

 � Engin Çak 
Engin Makina

 � Hasan Erdoğan 
Beta Asansör

 � İhsan Akman 
Zera Asansör

 � Cem Özalpaşan 
KingLift Asansör

 � Aydın Kaya 
Fabre Asansör

 � Necmettin Yaşar 
Sinan Efe Çelik

2021-2022 DÖNEMİ 
DENETİM KURULU 

ÜYELERİ 

 � Levent Akdemir 
Metroplast

 � Ragıp Aslan 
Hofman Asansör

 � İbrahim Bulut 
Önder Asansör

2021-2022 DÖNEMİ 
YEDEK DENETİM KURULU 

ÜYELERİ

 � Erdinç Yılmaz 
Cersan Asansör

 � İsmail Demirkaplan 
El-Sa Asansör

 � Melike Demirci 
Stoper Endüstriyel Ürünler
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HABER ASANSÖRÜ (İS-
TANBUL) - Türkiye’nin önem-
li asansör firmalarından Artan 
Asansör, koltuk tipi merdiven 
asansörü için Alman, Heim 
Trapenlift ile anlaşma imzala-
dı. Yıllık en az  250 adet alım 
garantili anlaşmayla birlikte, 
Almanya’da üretilen koltuk tipi 
merdiven asansörü Türkiye’de 

de üretilmeye başlanacak.

1971 yılından bu yana asansör 

sektörüne hizmet veren ve ka-

pasite artırımları ile pazar ağı-

nı genişletmeye devam eden 

Artan Asansör’den önemli bir 

adım daha geldi. Artan Asan-

sör, Almanya’da üretimi yapı-

lan koltuk tipi merdiven asan-

sörünün Türkiye’de üretimi 

için Alman Heim Trapenlift ile 

anlaşma imzaladı.

Haber Asansörü olarak Artan 

Asansör’ün yaptığı bu önemli 

anlaşma ve firmanın hedefle-

riyle ilgili, Artan Asansör Ge-

nel Müdürü Hakan Aydın’la 

konuştuk. 

KOLTUK TİPİ MERDİVEN ASANSÖRÜNÜN 
TÜRKİYE’DE ÜRETİMİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Türkiye’nin önemli asansör firmalarından Artan Asansör, koltuk 
tipi merdiven asansörü için Alman, Heim Trapenlift ile anlaşma 
imzaladı. Yıllık en az  250 adet alım garantili anlaşmayla birlikte, 
Almanya’da üretilen koltuk tipi merdiven asansörü Türkiye’de 
de üretilmeye başlanacak.
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Haber Asansörü: Kuruluş 
hikâyenizden bahseder mi-
siniz?
Hakan Aydın: Merhum Baki 
Taştan öncülüğünde 1971 yı-
lında kurulduk.  Faaliyetleri-
mize ilk olarak asansör kapı 
kilitleri üretimi ile başladık ve 
sonrasında faaliyet alanımı-
zı  genişleterek, asansör kat 
ve kabin butonyerleri, asan-
sör kapı amortisörü, tekerlek-
li sandalye taşıyan merdiven 
asansörü ve engelli katlana-
bilir dikey merdiven asansö-
rü üretimlerini gerçekleştiren 
Türkiye’ de ilk firma olduk. 
Sektörünün yurt dışına bağım-
lı olan ihtiyaçlarını, tamamen 
yerli imalat yaparak karşılan-
masında öncülük yaptık ve fa-
aliyetlerimizi dört kıtaya ihra-
cat yapar hâle getirdik.

Haber Asansörü: Üretim te-
sisiniz nerede? Üretim kapa-
sitesinin hacmi hakkında bil-
gi verir misiniz? 
Hakan Aydın: Üretim tesisi-
miz Pendik/İstanbul’da bulun-
maktadır. Ham madde stoğu-
muzun ana kalemlerde yüksek 
olması ve makine parkımızın 
geniş olmasının yanında en 
önemlisi tecrübeli personeli-
miz sayesinde yüksek kapasi-
teye sahibiz.

TEKNOLOJİ, EMNİYET 
VE KALİTEDEN TAVİZ 

VERMİYORUZ

Haber Asansörü: Artan Asan-
sör’ün vizyonu nedir? 
Hakan Aydın: Misyonumuz; 
engelli asansör ve asansör bu-

tonyerleri ve asansör kilit ko-
nusunda, “teknoloji” “emni-
yet” “kalite” ilkelerinden taviz 
vermeden, kendi kumanda 
yazılımları ile global sektörde 
teknoloji ve hizmet üreten en-
der ve başarılı firmalar arasın-
da yer almak.

Vizyonumuz; müşterisinin kali-
teli ürün ve teknik destek gibi 
gereksinimlerine aynı zaman-
da da isteklerine göre uygun 
proje çalışması yapmak, çalı-
şanlarının geleceğine ve asan-
sör sektörüne olumlu katkıda 
bulunmak. Piyasada rekabet 
edebilir yüksek performanslı 
ürünler elde etmek amacı ta-
şıyan firmamız, olağanüstü bir 
titizlikle çalışmalarına devam 
etmektedir.

PANDEMİ SÜRECİNİ 
FIRSATA ÇEVİRDİK

Haber Asansörü: Artan Asan-
sör için 2021’in ilk yarısı na-
sıl geçti?
Hakan Aydın: 2021 yılının ilk 
yarısı pandemi sebebiyle her 

sektörde olduğu gibi bizde 
de biraz durgun seyretti. Fa-
kat bu durgunluk esnasını ken-
di yeni yerimize taşınma telaşı 
ile tamamladık. Pandemi süre-
cindeki bu durgunluğu bu sa-
yede çok yoğun tempolu çalı-
şarak geçirdik diyebilirim.

“KOLTUK TİPİ 
MERDİVEN ASANSÖRÜNÜ 

TÜRKİYE’DE 
ÜRETECEĞİZ”

Haber Asansörü: Son dönem 
faaliyetleriniz nelerdir? Ar-
Ge çalışmalarınız hakkında 
bilgi verir misiniz? 
Hakan Aydın: Bizde Ar-Ge hiç 
bitmez. Uzun zamandır çalış-
tığımız Heim Trapenlift firma-
sı ile yaptığımız anlaşma neti-
cesinde Almanya’da üretimini 
yaptığı koltuk tipi merdiven 
asansörünün Türkiye’de üre-
timini yapma konusunda an-
laşma yaptık. Yılda mimimum 
250 adet koltuk tipi merdiven 
asansörü alım garantili anlaş-
mamız doğrultusunda çalış-
malarımıza başladık. 
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Bunun yanında, yeni buton 
çalışmamız devam etmekte. 
Görsel sunumuyla dikkat çek-
mesi ve işlevsel olması hedef-
lenen buton çalışmamız ile 
montaj kolaylığı sunmayı plan-
lıyoruz. Yeni yerimizde daha 
heyecanlı daha istekli projeler 
üzerinde çalışıyoruz.

Haber Asansörü: Ürünlerini-
zin kullanıcılara sağladığı ko-
laylıklar nelerdir? Ürünleriniz 
neden tercih edilmeli? 
Hakan Aydın: Montaj firması 
olmamamız ama montajı bil-
memiz en azından kendi üret-
tiğimiz ürünlerin montajı ko-
nusunda bilgi sahibi olmamız 
dolayısıyla, montajcılar ile bire 
bir iletişim hâlindeyiz. Onların 
neler yaşayabileceğini ön gör-
memizin verdiği bilgi birikimi 
ve ürettiğimiz ürünlerin sonu-
na kadar arkasında olmamız 
kullanıcılara sağladığımız en 
önemli kolaylıklardır.

TANINIYOR VE TAVSİYE 
EDİLİYORUZ

Haber Asansörü: Satış ve pa-
zarlama ağında yaşadığınız 
sıkıntılar var mı?
Hakan Aydın: Satış ve pazar-
lama ağında bir sıkıntımız yok. 
50’nci yılını dolduran bir firma 
olarak her yerde tanınıyor ol-
mak ve tavsiye ediliyor olmak 
satış konusunda sorun yaşa-
madığımızın en önemli gös-
tergesidir.

40’IN ÜZERİNDE ÜLKEYE 
İHRACAT 

Haber Asansörü: İhracat ağı-
nızdan bahseder misiniz? En 
çok hangi bölgelere ihracat 
yapıyorsunuz? 
Hakan Aydın: Başta Almanya 
olmak üzere birçok Avrupa ül-
kesi, Kuzey Afrika, Orta Doğu 
Türki Cumhuriyetleri, yaklaşık 
40’ın üzerinde ülkeye ihracat 
yapmaktayız.

Haber Asansörü: Yurt içi ve 

yurt dışı satış hedefleriniz 
nelerdir?
Hakan Aydın: Satışlarımızı en 
az yüzde 20 artırmak.

KALİFİYE ELEMAN 
SORUNU VAR 

Haber Asansörü: Asansör 
sektörünün geleceğini na-
sıl öngörüyorsunuz? Bugün 
sektörde yaşadığınız sıkıntı-
lardan söz eder misiniz? 
Hakan Aydın: İnsanlar var ol-
duğu sürece asansör sektörü 
de var olmaya devam edeceği 
için aynı ivmeyle güzel işlerin 
bizi beklediğinden şüphem 
yok. Son dönemler de her sek-
tör de olduğu gibi bizim sek-
törümüzde de gördüğüm ve 
duyduğum eleman problemi 
mevcut.  Kalifiye eleman bul-
mak büyük sorun hâline gel-
di. Meslek liselerinden başla-
yarak sektörümüzü tanıtmak, 
sevdirmek ve gençleri bu ala-
na yönlendirmek gerektiğini 
düşünüyorum. Sektörün bilgili 
iş gücüne ihtiyacı var. 

Haber Asansörü: Markanızı 
10 yıl sonra nerede konum-
landırıyorsunuz?
Hakan Aydın: Markamız 10 
yıl sonra Avrupa’da bir şubesi 
olan yurt içinde de büyük ba-
şarı kaydetmiş olarak görmek 
istiyorum.
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ASANSÖR GÜVENLİĞİNDE ‘DENETİM’ TARTIŞMASI:  

‘BELGELENDİRİLEN ÜRÜN İLE SATILAN 
AYNI DEĞİL, VİCDAN VE CÜZDAN 
ÇELİŞKİSİ YAŞANIYOR’

Test ve belgelendirme süreçlerini tamamlayarak CE (Conformite 
Europeene) (Avrupa’ya Uygunluk) işaretini alan ürünler ile 
piyasaya sunulanlar arasında farklılıklar, yapılan denetimlerle 
kendini gösteriyor. Yaptırımlara konu olan bu ürünler yalnızca 
can ve mal güvenliğini tehlikeye atmakla kalmıyor aynı zamanda 
ürüne duyulan güveni de sarsıyor. D Kare Gözetim Test ve 
Belgelendirme Teknik Müdürü Mustafa Görmüş, CE işareti alan 
belgelendirilen ürünlerin piyasada farklılaştırılmış versiyonlarının 
bulunmasıyla ilgili, “Vicdan ve cüzdan devreye giriyor” dedi.
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HABER ASANSÖRÜ (İS-
TANBUL) — Test ve bel-
gelendirme süreçlerini ta-
mamlayarak CE (Conformite 
Europeene) (Avrupa’ya Uy-
gunluk) işaretini alan ürünler 
ile piyasaya sunulanlar arasın-
da farklılıklar, yapılan denetim-
lerle kendini gösteriyor. Yaptı-
rımlara konu olan bu ürünler 
yalnızca can ve mal güvenliği-
ni tehlikeye atmakla kalmıyor 
aynı zamanda ürüne duyulan 
güveni de sarsıyor.

Asansör güvenlik komponent-
lerinin üretimi ve CE işaret-
lemesi sürecini ele aldığımız 
dosya konumuzda D Kare Gö-
zetim Test ve Belgelendirme 
Teknik Müdürü Mustafa Gör-
müş ve ekibine konuk olduk. 

Test- l e r -

den geçerek CE işaretini 

alma hakkını kazanan güven-

lik komponentleri ile piyasa-

ya sunulan ürünler arasında 

fark oluşması sürecine ilişkin 

önemli değerlendirmeler-

de bulunan Görmüş, “Üreti-

ci, üretmiş olduğu her güven-

lik komponentine CE işaretini 

iliştirirken bizden almış oldu-

ğu sertifikayı müşterisine gön-

deriyor ama yanında AB Uy-

gunluk Beyanı da gönderiyor. 

Bunun tam karşılığı, ‘Ben 
bu ürünü üretirken namu-

sumu ortaya koydum’ de-
mek. Kalitesi önemli değil, 

önemli olan güvenlik kriterle-
ri. İşte burada vicdan ve cüz-
dan devreye giriyor.” dedi.

MÜHENDİSLİK ÜRÜNÜ 
TEST KULESİ 

Haber Asansörü: Son dönem 
faaliyetleriniz nelerdir? La-
boratuvarınızdan ve test ku-
lenizden bahseder misiniz? 
Mustafa Görmüş: Test ku-
lemiz yapısal özellikleri itiba-
rıyla dünyada tek diyebilece-
ğimiz özelliklere sahip. Test 
kulemizi, sadece yarım günlük 
bir operasyonla serbest düş-
me yapılan kuleden normal 
asansöre dönüştürebiliyoruz. 
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Aynı kulede 6 metrelik bölüm-
de serbest düşme yapabiliyor-
ken, aynı kuyuda bir persone-
lin yarım günlük operasyonu 
ile kule evrilerek asansör sis-
temine dönüşebiliyor. Yaptığı-
mız tek işlem köprüyü kaldır-
mak ve asansörü kurmak. Ayrı 
ayrı kuleler tasarlamak yerine 
ikisini tek kulede inşa ettik. 

FAALİYET KAPSAMI 
GENİŞLİYOR

Güvenlik komponentlerin-
de iç piyasada Türkiye paza-
rının yüksek oranda hâkim 
durumdayız. Üreticiler tara-
fından tercih ediliyoruz, tercih 
edilmemizde en büyük etken 
asansör konusunda ve özel-
likle asansör güvenlik kompo-
nentleri konusunda donanımlı 
ve sürekli kendini geliştirme-
ye odaklı bir ekibe sahip ol-
mamız. Uzun yıllar deneyim 
kazandığımız 4 farklı kapsam-
daki güvenlik komponentleri 
için 2020 yılında D KARE ola-

rak laboratuarımız yetkilendi-
rilmiş ve Onaylanmış Kuruluş 
olarak faaliyetlerine başlamış-
tı.  Bununla birlikte, Elektro-
nik güvenlik devre elemanları 
konusunda yürüttüğümüz bir 
çalışma vardı. 2021 yılında Ak-
reditasyonumuzu aldık. Bir ak-
silik olmazsa Sanayi Bakanlığı 
denetimleri de tamamlandık-
tan sonra kapsamımıza elekt-
ronik güvenlik komponent-
lerini de alıyoruz ve güvenlik 
komponentleri ile asansörler 
konusunda geniş kapsamlı bir 
onaylanmış kuruluş olarak faa-
liyetlerimizi sürdürüyoruz.

CE İŞARETİ ÜRÜNÜN 
KALİTELİ OLDUĞU 

ANLAMINA GELMEZ

Haber Asansörü: CE işareti-
nin bilinirliği arttı. CE işareti 
kalitenin mi güvenilir olma-
nın mı simgesi? Yoksa sade-
ce Avrupa pazarı için gerekli 
şartları sağladığı şeklinde mi 
yorumlanmalı?
Mustafa Görmüş: CE İşareti 

gerek halkın gerekse asansör 
sektörünün anladığı gibi ürü-
nün kalitesini belirten bir işaret 
değildir. Temel olarak bu işa-
retin tam olarak karşılığı ürü-
nün temel sağlık ve güvenlik 
şartlarını karşıladığının işareti-
dir. Hiçbir şekilde kalite işare-
ti değildir ve ürünün kaliteli ol-
duğu anlamına gelmez. Bunu 
şöyle izah edebiliriz. TV’lerde 
ve reklamlarda duyduğunuz 
bir tabirdir belki. Otomobil 
güvenliği konusunda düzen-
lenen EURO NCAP çarpışma 
testlerini düşünebiliriz. Baktı-
ğımızda her fiyat kategorisin-
den araçlar aynı sonucu elde 
etmek için bu teste giriyor. 
Kaliteyi ayırt etmek için değil. 
Bizim yaptığımız da bir ben-
zeridir. Ürünün asansörde kul-
lanılabilmesi için asgari şartları 
karşılama yeteneğini test edi-
yoruz. Hâliyle tamamen gü-
venilir demektir, kalite demek 
değildir. Asansör için nihai tü-
ketici müteahhittir. Tercih ona 
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kalmış. 150 bin TL’ye de asan-
sör yaptırabilir, aynı güvenlik 
seviyesinde ama daha kaliteli 
malzeme ile 450 bin TL’ye de 
asansör yaptırabilir. Bizim için 
ikisi de aynı statüdedir, ikisi 
arasında ayrım yoktur. 

FREN BLOKLARINDA 
SORUN YAŞANIYOR 

Haber Asansörü: Test süre-
cinde en çok karşılaştığınız 
sorunlar nedir?
Mustafa Görmüş: Kapı, regü-
latör ve tamponlarda çok bü-
yük sorunlar yaşanmıyor. Ya-
şansa bile çok nadirdir. Biz, 
özellikle fren (kabin güvenlik 
tertibatı) bloklarında sorunlar-
la karşılaşıyoruz. Özellikle 2020 
ve 2021 yılı içerisinde daha 
önce belgelendirdiğimiz pek 
çok ürünü yeniden belgelen-
dirme noktasında zorlandık. 
Daha evvelden belgelendir-
me süreçlerinde görev aldığı-
mız ürünler mevcut belgeleri-
nin dolması sebebi ile yeniden 
belgelendirme sürecine alın-

dığında testlerde aynı başarı-
yı elde edemediğini gördük, 
derinlemesine analiz ettiği-
mizde bu ürünlerin üzerinde 
küçük çaplı değişikler içerdiği-
ni tespit ettik. Bu küçük çaplı 
değişikliklerin en büyük sebe-
binin ise asansör son kontrol 
faaliyetleri veya tescil öncesi 
ilk periyodik kontrol denetim-
lerinde gerçekleştirilen yük-
lü fren testlerinden geçmek 
amacı taşıdığını gördük. Ör-
nek verirsek tescil öncesi peri-
yodik kontrol işlemlerinde EN 
81 serisi standartlarda belir-
tilmemesine rağmen raylarda 
fren izi ölçümleri yapıldığını 
talep edilen iz değerine ula-
şılamayınca uygunsuzluk ola-
rak kaydedildiğini, bu duru-
mu aşmak isteyen üreticilerin 
ise bazı değişiklikler yaptığı-
nı gördük. Bu değişikliklerden 
sonra ise bizim laboratuarı-
mızda serbest düşme testine 
maruz bırakılan ürünlerin testi 
geçemediğini tespit ettik. 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

BİZE BİLDİRİLMEK 
ZORUNDA

Mustafa Görmüş: Fren üreti-
cileri yukarıda belirttiğim gibi 
sıkıntıların önüne geçmek için 
frenler üzerinde basit deği-
şiklikler yapmaya başladılar. 
Fren gövdesi veya makara sis-
temi  üzerinde değişiklik yapı-
yor veya kol mesafesini değiş-
tiriyor gibi ufak değişiklikler. 
Fakat biz o zaman da söyle-
dik, şimdi de söylüyoruz. Ya-
pılan bu değişikliklerin hepsi 
bize bildirilmek zorunda ancak 
bunlar bize bildirilmiyordu. 

Aradan beş yıl geçiyor ve fir-
ma bize belge yenilemeye ge-
liyor. Piyasaya sunmuş olduğu 
ürünleri serbest düşme testi-
ne sokuyoruz ve ürün testten 
kalıyor. Ya fren tutmuyor ya 
senkron tutmuyor, bir şekilde 
testi geçemiyor. Bir daha üze-
rinde çalışıyor, iyileştiriyorlar. 
Üreticiler dönüp dolaşıp, ilk 
tasarladıkları ürünü yeniden 
tasarlayıp teste gönderme-
ye başladı. Serbest düşmenin 
farklı olduğunu ve son kontrol-
deki fren testinin çok farklı ol-
duğunu frenciler de kavradı. 

KABİNCİLER 
DENETLENMELİ 

Haber Asansörü: Güven-
lik komponentleri arasında 
fren blogunda sıkıntılar dik-
kat çekiyor. Sıkıntıların temel 
sebebi nedir? Sorunları orta-
dan kaldıracak girişim nasıl 
olmalıdır? 
Mustafa Görmüş: Ülkede-
ki frenlerin piyasaya arzıyla il-
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gilili büyük bir sıkıntımız var. 

Örnek veriyorum; frenleri kul-

lanan asansör montaj firma-

ları ama Türkiye’de fren satın 

alan asansör montaj firma-

sı iki elin parmakları kadardır. 

Çünkü asansörcüler kabinci-

den kabin satın alıyor, frenci-

den fren satın almıyor. Kabinci 

montaj kılavuzuna bakarsa ba-

kar, bakmazsa kendi başına o 

freni monte eder. Frene doğ-

ru montaj yapılmış mı? Aktar-

ma mili doğru takılmış mı? O 

fren depoda ne kadar kalmış? 

Bunun gibi pek çok etken var. 

Bunların hiçbiri dikkate alın-

mıyor. Bu çok hassas bir konu. 

Fren bloğu özelinde, Türki-

ye’de frencilerin denetimi ya-

pılsın, ama bir adım daha ile-

ri gidilerek piyasa gözetim ve 

denetiminde kabincilerin de 

denetlenmesi yapılsın. Çünkü 

frenleri yerine takan kabinci-

ler, frenleri nihai olarak piyasa-

ya arz edenler yine kabinciler. 

Baktığınız zaman freni satan 

frenci gözüküyor, piyasaya arz 

eden asansörcü görünüyor, 

arada kabinci kayboluyor. 

2014/33/AB Asansör Yönet-

meliği’ne baktığımız zaman 

bu çok güzel anlatılmış. Diyor 

ki bir güvenlik komponentine 

piyasaya arz eden kişi üreti-

ciden farklıysa, kabinci de bir 

fren üreticisi kadar o frenden 

sorumludur. Bunun farkına va-

rılması ve kabincilerin deneti-

me girmesi gerekiyor.

CE İŞARETLİ ÜRÜN 
PİYASADAKİ ÜRÜNLE 

AYNI DEĞİLSE!

Haber Asansörü: Testlerden 
geçerek CE işareti almış ürün-
lerin sahada kullanılan ürünle 
aynı olmaması konusu sık sık 
gündeme geliyor. Bu nokta-
da alınması gereken tedbirler 
nelerdir? D Kare olarak nasıl 
bir yol izliyorsunuz? 
Mustafa Görmüş: Alınması 
gereken tedbirler bizde mev-
cut, ama tabii erişebildiğimiz 
kadarıyla bizde mevcut. Ürün-
lerin piyasada sürekliliğini sor-
guladığımız gözetim modül-
leri var. Firmanın bizden onay 
alırken beyan ettiği ürünü 

aynı şekilde üretmeye devam 
edip etmediğini sorguluyo-
ruz. Maalesef ürünleri aynı şe-
kilde üretmeyenler, belki ürü-
nün çapında, malzemesinde 
küçük oynamalar yaparak pi-
yasaya sunanlarla da karşılaşı-
yoruz. Ülkede bu konuda biraz 
bir boşluk vardı. Biraz da yurt 
dışından kaynaklanan bir du-
rumdu. Belgelendirmeler yurt 
dışından yapıldığı için sorgu-
lamalar aksıyordu. Bakanlık 
buna odaklanamıyordu. 2020 
yılı itibarıyla bu konu da bi-
raz düzene girdi. Artık herkes 
düzenli bir şekilde gözetimle-
rini de yaptırıyor. Gözetimler-
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de biz bir tık farklı bir uygu-
lamaya gidiyoruz. Normalde 
gözetimin Avrupa Komisyonu 
tarafından yayımlanmış içtihat-
larına göre test gerektirmeyen 
bir modül aslında. Gözetimde 
test gerekmiyor buna rağmen 
biz bazı ürünlerde gözetim-
ler sırasında örnek numuneler 
alarak laboratuarımızda tekrar 
testlerine tabii tutuyoruz.

Biz yılda en az bir kere ürün-
leri rastgele örnekleme me-
toduyla kontrolünü yapıyoruz. 
Bu rastgele kontroller sırasın-
da bizim onaylarken elimiz-
de bulunan datalarla o anda 
üretilmiş olan ürün örnekleri-
ni karşılaştırıyoruz. Aynı ürünü 
üretmeye devam edip etmedi-
ğini sorguluyoruz. Tabii bunu 
yaparken üreticinin yerinde 
kontrol ediyoruz. Sahada de-
netleme görevi bizim görevi-
miz değil, Sanayi Bakanlığının 
görevi. 

“VİCDAN VE CÜZDAN 
DEVREYE GİRİYOR”

O noktada kritik bir husus var. 

Üretici, üretmiş olduğu her gü-
venlik komponentine CE işa-
retini iliştirirken bizden almış 
olduğu sertifikayı müşterisine 
gönderiyor ama yanında AB 
Uygunluk Beyanı da gönderi-
yor. Bunun tam karşılığı, “Ben 
bu ürünü üretirken namusumu 
ortaya koydum” demek. Kali-
tesi önemli değil, önemli olan 
güvenlik kriterleri. İşte burada 
vicdan ve cüzdan devreye gi-
riyor.

Montajısından imalatçısına ka-
dar firmaların, kendi ürünleriy-
le ilgili bir öz denetim meka-
nizmalarını mutlaka kurmaları 
ve bunu işletmeleri gerekiyor. 
Kurmadıkları ve işletmedikleri 
yerde bizim karşımıza geliyor-
lar. Biz asansörle, komponent-
le yatıp kalkıyoruz. Birisi öz de-
netimi kurmasa bile bir şekilde 
kaçtığı zaman bile isteye veya 
bilmeyerek bizim radarımıza 
yakalanıyor. Bir şekilde yakalı-
yoruz. 

“DUVARA TOSLUYORLAR”

Haber Asansörü: Güvenlik 

komponentlerinin piyasa gö-
zetimi denetiminde üründe 
sorun tespit edilirse nasıl bir 
süreç işliyor?
Mustafa Görmüş: Teste gön-
derilen bir ürünün testten kal-
ması durumunda bu durumun 
sistematik ya da anlık bir şey 
olup olmadığına bakılıyor. Sis-
tematik olduğu tespit edilir-
se üretici ürünlerini geri ça-
ğırmakla mükellef. Bu sürece 
hazır mı üreticiler? Değil. Du-
vara toslayacaklar ki toslu-
yorlar. Bakanlık adına yapılan 
testlerde büyük bir sıkıntı ile 
karşılaşılmadığını görüyorum, 
ama toplatma gerektiren va-
kalar da meydana geldi, gel-
medi değil. 

“TERSİNE MÜHENDİSLİK 
YAPILIYOR”

Haber Asansörü: Asansör 
teknik dosyalarındaki eksik-
likler konusunda ne düşünü-
yorsunuz? 
Mustafa Görmüş: Asansör 
sektörünün en büyük sıkıntısı 
ustalıkla yürütülmeye devam 
edilen bir sektör olması. Ma-
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alesef mühendislikle yürümü-
yor. Tersine mühendislik yapı-
lıyor. Teknik dosya dediğimiz 
şey tamamiyle mühendislik işi-
dir. Mühendisin ilk işi kuyuyu 
teslim aldığı an başlar. Kuyu-
yu teslim almadan önce teklif 
hazırlama sürecinde mühendi-
si kuyuya giderek rölevesini çı-
karır. Sonra müşteri istekleriyle 
eşleştirir ve asansörün maliye-
tini çıkartır. Asansörün projesi 
bundan sonra çizilir. Usta da 
o projeye bakarak rayı, kabini 
monte eder. Olması gereken 
sistem bu, ama olan sistem-
de usta işi alıyor, kuyuya girip 
montajı bitiriyor. Tüm bunların 
ardından kuyunun çizimi yapı-
larak kabinciye gönderiliyor. 
Usta asansörü monte ediyor, 
bitiriyor. Bitmiş asansörün pro-
jesi çiziliyor. Maalesef sistem 
işlemiyor. 

ASANSÖRDE UYGULANAN 
MODÜLLER

Haber Asansörü: CE işare-
ti için asansör modüler uy-
gunluk değerlendirme pro-
sedürleri nelerdir? 
Mustafa Görmüş: Asansör 
Yönetmeliğinde asansörler 
için uygulanabilecek modüller 
farklı, güvenlik komponentleri 
için uygulanabilecek modüller 
farklı. Montaj kısmında temel 
olarak asansörün piyasaya arzı 
noktasında 3 ana modül var. 
Modül H1 (tam kalite güven-
ce modülü), ki ülkemizde bu 
mühendislik yönergeleri gere-
ğince bir elektrik, bir makine 
mühendisi bünyesinde bulun-

D KARE KALİTE MÜDÜRÜ ERDAL GÜNGÖR 
KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEMİZE 

MANİ OLAN NEDİR?

Uygunluk değerlendirme sektörü olarak baktığımız zaman 
bizim işimiz sadece devletin koyduğu kurallar, piyasa gö-
zetim denetimi yapan kişilerin kuralları uygulaması veya 
onaylanmış kuruluşun testleri doğru düzenli yapmasına 
bağlı değil. Trafik kuralları belli. Kırmızı ışıkta geçmemi-
ze mani olan nedir? Trafik cezasındaki mevlanın yüksekliği 
mi? Orada EDS’nin olup olmaması mı? Trafik polisinin o 
ışıkta durup durmaması mı? Eğer bunlara bakarak yapıyor-
sak burada bir problem var. Uygunluk değerlendirme sek-
törü bu işe böyle bakmıyor. Diyor ki sen dürüst bir insansın 
ve işini layıkıyla yapacağına ben inanıyorum. Böyle baktığı 
için koruma metodları belirli bir şekilde sınırlanmış. Satılan 
her ürüne piyasa gözetimi denetimi yapılması mümkün de-
ğil. Onaylanmış kuruluş olarak bizim kontrol metodlarımız 
belli. Belirli aralıklarla ürünün doğruluğunu kontrol ediyo-
ruz. Üretici işini bu dürüstlükle yapması gerekiyor ki her şey 
düzenli bir şekilde işlesin. Sistem aslında tamamen uygun-
luk değerlendirme sektörü olarak bu güven üzerine kurulu. 
Burada trafik polisi yok, EDS de yok, kırmızı yanıyor yol 
boş zaten geçeyim dediğiniz anda çark bozulmaya başlıyor. 
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durabilen firmaların asansör-
leri kendi başına piyasaya arz 
etme yetkisini sağlayan bir 
modül. Bu noktada firmanın 
tasarım, montaj yeteneğini ve 
son kontrol yeteneğini değer-
lendiriyor, belgelendirmesini 
yapıyoruz. Bu tam kalite gü-
vence Modül H1 modülü. 

Modül G’de (birim doğrula-
ma) asansörcü mühendislik 
hizmetini ister bünyesinde is-
ter dış kaynaklı olarak gerçek-
leştirdikten sonra monte ettiği 
asansörü bir onaylanmış ku-
ruluşa denetlettirerek piyasa-
ya arz edebilir. Denetim son-
rasında, sadece monte edilen 
asansörün bilgilerini ve adresi-
ni içeren bir belge düzenlenir.

Uygulanabilecek bir diğer mo-
dül ise Modül B, yani tip in-
celeme modülü. Bu modülün 
en önemli özelliği, tek başına 
asansör piyasaya arz etmek 
için yeterli olmayan bir modül 
olmasıdır. Bu modüle göre, 
asansör tipini onaylatan asan-
sör monte eden kuruluş, mon-
te ettiği asansörlerin bu tipe 
uygunluğunu değerlendirmek 
için ilave modüller uygular. Bu 
modüller; Son Muayene, Ürün 
Kalite Güvence (Modül E) ve 
Üretim Kalite Güvence (Modül 
D) modülleridir. 

GÜVENLİK 
KOMPONENTİNDE 

UYGULANAN MODÜLLER

Güvenlik komponenti kısmın-
da ise yine iki ana onay mo-
dülü var. Bunlardan biri tam 

kalite güvence modülü olan 

Modül H, tek başına yeterli bir 

modüldür. Tam kalite güven-

ce modülünün sahibi olan ku-

ruluş, bizim laboratuvarımızda 

yapmış olduğumuz güven-

lik komponenti testimizi ken-

di bünyesinde birebir yapabi-

liyor olmalı. O zaman Modül H 

sertifikasına sahip olabilir ki şu 

ana kadar Türkiye’de verdiği-
miz yok. 

Diğer ana modül ise Modül B 
tip inceleme modülüdür. Bu 
modül de asansörlerde oldu-
ğu gibi piyasaya arz için yeter-
li bir modül değildir. Piyasaya 
arz etmek için ilave modüller 
uyguluyoruz. Bunlar Modül C2 
ve E modülleridir. C Modülün-

D KARE GÖZETİM TEST VE 
BELGELENDİRME TEKNİK MÜDÜRÜ 

MUSTAFA GÖRMÜŞ KİMDİR? 

2003 yılında asansör kumanda sistemleri üretimi yapan bir 
firmada çalışarak sektöre giren Görmüş, çalışma hayatı bo-
yunca asansör sektörünün pek çok alanında faaliyetlerine 
devam etti. 2005-2006 yıllarında danışmanlık hizmeti veren 
Görmüş, 2006 yılı itibarıyla kariyerine Szutest bünyesinde 
asansör departman yöneticisi olarak devam etti. Görmüş, 
belgelendirme, test, gözetim ve muayene alanlarında edin-
diği bilgi ve tecrübeyi 2013 yılında kurulan D Kare Gözetim 
Test ve Belgelendirme şirketi bünyesinde sektörle paylaşma-
ya devam ediyor. 
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de, her yıl rastgele kontroller-

le üretimi yapılan ürünü de-

netliyoruz. Modül E dediğimiz 

ürün kalite güvence modülün-

de üretici bir kalite sistemi uy-

gular. Tam olarak bizim şartla-

rımıza uygun bir kısım testleri 

kendi bünyesinde yapar.

Biz sadece doğru metodla 

testleri yapıp yapamadığını ve 

üretimi doğru kontrol edip et-

mediğini yerinde denetliyo-

ruz.

ASANSÖRCÜLÜK, BİR 

NEVİ HUKUK BÜROSUYLA 

ÇALIŞMAKTIR

Haber Asansörü: İmalatçılar 
ve montajcılar için bir mesa-
jınız var mı? 
Mustafa Görmüş: Yıllardır 

hep söylediğim bir şey vardır. 

Asansörcülük gerek imalat ge-

rek montaj kısmı tüm dünyada 

kendine özel kanunu olan fark-

lı bir sektör. Türkiye’de asansör 

firması kurmak teknik olarak 

çok basit, ama şunun bilin-

mesi gerekiyor. Asansör fir-

ması kurmaya kalkıştığınız an 

itibarıyla devletle çok yakın te-

mastasınız. Sürekli olarak de-

netleneceksiniz. Hâliyle sizin 

uymanız gereken Bakım İşlet-

me Yönetmeliği, Planlı Alanlar 

Tip İmar Yönetmeliği, Asan-

sör Periyodik Kontrol Yönet-

meliği, Asansör Yönetmeliği, 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

Yönetmeliği, Asansörlerin Ta-

sarımına İlişkin Usul ve Esasla-

ra Dair Tebliğ  gibi Resmî Ga-

zete’de yayımlanmış belki de 

onun üzerinde kanunu takip 

etmek ve bunlara uymak zo-

runda. Hâliyle asansörcülük bir 

nevi hukuk bürosuyla çalışmak 

gibi bir şeydir ki hukukçula-

rın bilmeyeceği kanunlar bun-

lar ama asansörcünün bilmesi 

gerekiyor. Haliyle bunları yeri-

ne getirebilmek için donanım-

lı, deneyimli, eğitimli insanları 

bünyede bulundurmak gereki-

yor. Yani mühendislik… Asan-

sör aksam üreticileri ve montaj 

firmaları birer mühendislik fir-

maları olmaları gerektiğini bil-

meli.

CEM ÇELİK: 4-5 KAT GÜVENLİK 
KAT SAYISI KULLANDIK

Test kulesinin mühendislik tasarımını yapan D Kare Tek-
nik Düzenleme Sorumlusu Cem Çelik, “Alanı daraltmamak 
adına ve içimize sinen bir proje olması için tek kule inşa 
ettik. İki ayrı kule de yapmış olabilirdik. Hatta öylesi daha 
ucuza mal olacaktı. Toplamda 6-7 ay tamamen bu proje ile 
uğraştık. tasarımı yaparken güvenliği en üst düzeyde aldık. 
Ürün tasarımında genellikle iki kat güvenlik sayısı kullanı-
lır. Biz yaklaşık 4-5 kat güvenlik kat sayısı kullandık. Kendi 
yerimizde olduğumuz için daha sağlam ve daha dayanıklı 
yapmaya çalıştık. Konstrüksiyon olarak testlerimizde sorun 
yaşamıyoruz” dedi.
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TMMOB Makina Mühen-
disleri Odası Gaziantep 
Şube Yönetim Kurulu 

Başkanı Aykut Kocalar bina 
yöneticileri ve vatandaşları 
asansör kullanımı konusunda 
uyardı. Asansörlerin, yıllık peri-
yodik kontrol sonuçlarına göre 
kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renk-
le etiketlendirildiğini söyleyen 
Kocalar, kırmızı ve sarı etiket 
yapıştırılan asansörlerin kesin-
likle kullanılmamasını istedi. 

GAZİANTEP’DE ‘ETİKET’ 

KURALI İHLAL EDİLİYOR 

Gaziantep’te asansör kulla-

nımıyla ilgili dikkat çeken bil-

giler paylaşan Kocalar, “İli-

mizde bir çok binada durum 

böyle olmasına rağmen bu 

tip asansörlerin kullanılmaya 

devam ettiğini görebiliyoruz. 

Kırmızı ve sarı etiket yapıştırı-

lan asansörlerdeki eksiklikler 

giderilmeden, yani mavi veya 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Aykut Kocalar, kırmızı ve sarı etiket verilen 
asansörlerin, eksiklikleri tamamlanmadan 
kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söyledi. 
Kocalar, ‘’Kırmızı ve sarı etiket yapıştırılan 
asansörlerdeki eksiklikler giderilmeden, yani 
mavi veya yeşil etikete dönüştürülmeden 
asansörlerin kullanılması büyük risk 
taşımaktadır” dedi. 

TMMOB’DAN 
ASANSÖR 
KULLANIMINDA 
‘ETİKET’ UYARISI
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yeşil etikete dönüştürülme-
den asansörlerin kullanılma-
sı büyük risk taşıyor. Bu konu-
da gerek bina yöneticilerimizi, 
gerek vatandaşlarımızı ve ge-
rekse de yetkilileri uyarıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

DENETİMLERE DESTEK 
VEREBİLİRİZ 

Asansörlerin periyodik kont-
rollerinin tamamen kamu-
sal hizmet ve kamusal de-
netim faaliyeti kapsamında 
gerçekleştiğini hatırlatan Ko-
calar, “Kamu kurumu niteliğin-
de bir meslek kuruluşu olan 
odamız, asansörlerin yıllık pe-
riyodik kontrollerinin kamu-
sal denetim anlayışıyla, tekni-
ğine uygun olarak, deneyimli 
ve uzman makina mühendis-
leri tarafından yapılması için 
akredite olmuş özel bir orga-

nizasyona sahiptir. Daha önce 
birçok kez söylediğimiz gibi, 
bu denetim faaliyetinin so-
rumlusu olan belediyeler bu 
konuda kamu kurumu niteli-
ğinde olan kurumlardan des-
tek almalıdır. Ülke genelinde 
birçok il ve ilçede denetimler 
Makina Mühendisleri Odası-
nın Şubeleri tarafından ger-
çekleştirilirken, maalesef ken-
timizde bu denetimler özel 
sektörler tarafından yapılmak-
tadır”

“Makina Mühendisleri Odası 
yaptığı tüm teknik hizmetleri 
kamusal denetim ve kamusal 
fayda anlayışını benimseyerek 
gerçekleştirmeye bu güne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra 
da devam edecektir. Bu çerçe-
vede ilimizde de güvenli asan-
sör kullanımı ve güvenli asan-
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sörlerin yaygınlaştırılması için 
ilgili kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği içerisinde olmaya hazır 
olduğumuzu tekrar hatırlat-
mak isteriz” diye konuştu. 

MONTAJI YETKİLİ 
FİRMALAR YAPMALI 

Kocalar, asansörlerin kamuya 
açık ve sürekli kullanım hâlin-
de işleyen bir sistem olduğu-
nu bu nedenle de güvenli bir 
asansör kullanımı için ilk şartın 
standartlara uygun bir şekil-
de yetkili bir asansör firmasına 
montaj yaptırılması olduğu-
nun altını çizdi. 

Asansörlerin aylık bakım ve 
onarımlarının yapılması, varsa 
arızalanan aksamlarının gide-
rilmesi gerektiğini vurgulayan 
Kocalar, tüm bakım ve onarım 
işlemlerinin de yetkili bakım ve 
onarım firmalarına yaptırılma-
sının önemine işaret etti. 

500 BİNİN ÜZERİNDE 
ASANSÖR VAR

Kent merkezlerinde yükselen 

dikey yönde yapılaşmaya bağ-
lı olarak asansör kullanımının 
arttığına dikkat çeken Koca-
lar, yaşanan asansör kazalarını 
hatırlattı. Kocalar, şunları kay-
detti: 

“Ülkemizde konutlar, işyerle-
ri, hastaneler, AVM’ler gibi bir-
çok yerde halkımızın kullandığı 
asansörlerin sayısının 500 binin 
üzerinde olduğu düşünülmek-
tedir. Dikey yapılaşma ile bu sa-
yının da her geçen gün artığı-
nı söyleyebiliriz. Gün geçtikçe 
artan asansör kullanımı, gerek 
ilk montaj aşamasında, gerek-
se de kullanım aşamasında ge-
rekli kontrol ve denetimlerinin 
yapılmamasından, kullanım ha-
talarından, kullanım sırasında 
bakım ve onarım işinin aksa-
tılmasından vb. bir çok nede-
ne dayalı asansör kazalarını da 
beraberinde getirmektedir. Ül-
kemizde denetimsizlik, bilgisiz-
lik, periyodik kontrol ve bakım 
aksatılmasından dolayı her yıl 
yüzlerce asansör kazası meyda-
na gelmektedir.”

“Ülkemizde konutlar, 
işyerleri, hastaneler, 
AVM’ler gibi birçok 
yerde halkımızın 
kullandığı asansörlerin 
sayısının 500 binin 
üzerinde olduğu 
düşünülmektedir.

+

+

+1977’DEN BUGÜNE

KUSURSUZ BİR
ASANSÖR DENEYİMİ

+90 (312) 640 15 60 
www.merihasansor.com
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Hakan Başkaraağaç yönetimindeki 
ANASDER, Ticaret Bakanlığı Ürün Gü-
venliği ve Denetimi Genel Müdürü Vey-

sel Parlak’ı makamında ziyaret etti. Daire baş-
kanlarının da katıldığı toplantının ana gündem 
maddesi PGD cezalarındaki yükseklikti. 

‘TEK SORUMLU MONTAJ 

FİRMASI OLMAMALI’ 

Alınan bilgiye göre ziyarette ANASDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Başkaraağaç, 40 bin TL ile 
400 bin TL arasındaki PGD cezalarının yüksekli-

ğine dikkat çekti ve kesilen cezaların montaj fir-
malarıyla sınırlı tutulmaması talebinde bulundu. 

ANASDER, yapılan denetimlerdeki etkinliğin ar-
tırılması ve işleyiş mekanizmasının kurallar çer-
çevesinde gelişimi için bir de öneride bulundu. 
Öneri kabul edilirse, PGD cezalarından yalnızca 
asansör montaj firmaları sorumlu tutulmayacak. 
Montaj firmasına kesilen ceza tutarı aynı oranda 
müteahhit firmaya ve A tipi muayene kuruluşu-
na da kesilecek.

ANASDER’in söz konusu taleplerini içeren bir 
raporu, Ticaret Bakanlığına sunulacak. 

ANASDER’DEN ‘CEZA’ ÇAĞRISI

Anasolu Asansörcüler Derneği (ANASDER), piyasa 
gözetimi ve denetimi (PGD) cezalarının yalnızca montaj 
firmasına değil, müteahhit firma ve A tipi muayene 
kuruluşuna da aynı oranda yansıtılması istedi.
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HABER MERKEZİ – Kurulumu tamamlanan asansörün 
ilk tescil muayenesinde görülen eksiklikler, montaj firma-
larına ceza olarak yansıyor. Bu cezaların önüne geçmek 
için standartlara uygun hareket etmek yeterli. 

Haber Asansörü dergisi olarak bu sayımızda, CE (Con-
formite Europeene) (Avrupa’ya Uygunluk) işareti özelin-
de, asansör sektörünün karşılaştığı sorunlar ve çözüm 
önerileriyle ilgili olarak özel bir dosya hazırladık. Asan-
sör sektöründe faaliyet gösteren girişimcilerin akılların-
daki soruları, TSE Asansör Direktif Sorumlusu Ümit Se-
vim’e sorduk. 

PİYASA GÖZETİMİ VE 
DENETİMİ ÖNCESİ 
EKSİKLİKLERİ TESPİT 
ETMEK MÜMKÜN

Kurulumu tamamlanan asansörün ilk tescil 
muayenesinde görülen eksiklikler, montaj 
firmalarına ceza olarak yansıyor. Peki bu 
cezalar nasıl önlenebilir? Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) Asansör Direktif Sorumlusu 
Ümit Sevim, son kontrolün yönetmeliğe 
uygun yapılması durumunda piyasa gözetimi 
ve denetimi öncesi eksikliklerin tespit 
edilebileceğini ve cezaların önlenebileceğini 
söyledi. 

Cezalara yol açan nedenlerle ilgili bilgi 
veren Sevim, standartlara uygun yapılan 
son düzenlemelerin takip edilmediğinden 
ve teknik dosyaların yönetmeliğe uygun 
hazırlanmadığından yakındı. 

TSE: 
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CE BELGESİ VE  

ASANSÖR DÜNYASI 

 � Haber Asansörü: CE işa-
reti yani Avrupa’ya uygunluk 
belgesi çokça kullanılıyor. Tam 
olarak ne anlama geliyor? 
Ümit Sevim: CE işareti AB’nin 
genel ürün güvenliği işaretidir. 
Sanayi ürünlerinin piyasaya ar-
zında tüketicinin bilgilendiril-
mesi ve malların serbest do-
laşımı için CE işareti taşıması 
gerekiyor. Asansör de dâhil ol-
mak üzere pek çok sanayi sek-
töründe CE işaretlemesi üze-
rine direktifler bulunmaktadır. 

 � Haber Asansörü: CE İşa-
reti sadece Avrupa pazarın-
da satılacak ürünler için uy-
gulanıyor. Bu tam olarak ne 
anlama geliyor?
Ümit Sevim: Tüketici açı-
sından bakıldığında bir ürü-
nü satın alacağı zaman veya 
bir asansörü kullanacağı za-
man üzerinde CE işareti olma-

sı Avrupa Birliği yönetmelik-
lerine artık dolaylı yoldan da 
standartlarına uygun olduğu-
nu gösteriyor. İnsan, çevre ve 
hayvan sağlığı için güvenli ol-
duğunu gösteren bir işaret te-
melde. 

ASANSÖR GÜVENLİĞİNDE 

DENETİMLERİN ROLÜ 

 � Haber Asansörü: Ülke-
mizde asansör özelinde ürün 

güvenliği hakkında neler dü-
şünüyorsunuz? 
Ümit Sevim: Son yıllarda piya-
sa gözetimi ve denetimi faali-
yetlerinin de artmasıyla birlik-
te önemli iyileştirmeler oldu. 
Asansör montajcıları da gü-
venlik komponenti üreticileri 
de mevzuatın farkında. Ürün 
güvenliği açısından Avrupa 
düzeyini yakalayacak bir stan-
darta sahip olduğumuzu dü-
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şünüyorum.

BELEDİYELERDEKİ 
FARKLI UYGULAMALAR 

YÖNETMELİĞİ 
KAPSAMIYOR 

 � Haber Asansörü: Teknik 
dosyalarda karşılaştığınız so-
runlar nelerdir? 
Ümit Sevim: Üreticinin ilgi-
li teknik dosyayı yönetmeliğe 
uygun olarak oluşturması ge-
rekiyor. Montajcı firmalar tescil 
işlemlerini ilçe belediyeleriyle 
yürütüyor. Belediyelerin dos-
ya içeriği konusunda  yönet-
melikten farklı içerikleri olabili-
yor. Teknik dosyaların Asansör 
Yönetmeliği ve EN 81-20 stan-
dardının Ek B bölümüne uy-
gun olarak hazırlanması gere-
kiyor.

SON KONTROL 
AŞAMASINDAKİ 

EKSİKLİKLERE DİKKAT

 � Haber Asansörü: Türki-
ye’de, asansörlerde CE bel-
gelendirmesi süreciyle ilgili 
sorunlar var mı? 
Ümit Sevim: Son kontrol aşa-
masında eksikler var. Mese-
la, asansörün tasarımını yapan 
mühendisle son kontrolünü 
yapan mühendisin aslında uy-
gulamada birbirinden bağım-
sız olması lazım; çünkü son 
kontrolünü yapan kişi, tasarı-
mını da kendi yapıp montaj 
aşamasında görev alsa, kendi 
yaptığı işi denetlediği için ora-
da tarafsızlıkla ilgili bir sıkıntı 
oluyor. Son kontrolün bağım-
sız mühendisler tarafından, fir-

ma bünyesinde gerçekleştiril-
mesi lazım. Bazen onunla ilgili 
sıkıntılar olabiliyor.

İLK TESCİL  
MUAYENESİ ŞART 

 � Haber Asansörü: Son 
kontroldeki sıkıntıyı nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 
Ümit Sevim: Otomobil aldı-
ğımızda araçlar tescil muaye-
nesine girmiyor. Üç yıl sonra 
ilk muayenesi var. Ama asan-
sörlerde piyasaya arz edilmiş 
sıfır bir ürünün ilk tescil mua-
yenesi gerekiyor. Normalde 
gerekmemesi lazım ancak sek-
tördeki geçmişten gelen sıkın-
tılardan dolayı böyle bir kont-
rol mekanizması uygulanıyor

CE BELGESİ İÇİN 
GEREKLİ ŞARTLAR 

 � Haber Asansörü: CE işa-
reti alabilmek için firmaların 
hangi şartları yerine getir-
mesi gerekiyor?
Ümit Sevim: Asansör mon-
tajcısı kapsamında yönetme-
likte uygunluk değerlendirme 
rotaları var. Üreticinin onlar-
dan birisini seçmesi lazım. İlgi-
li montajın onaylanmış kuruluş 
tarafından denetlenip belge-
lendirilmesi yapılıyor. O sade-
ce asansöre özgü yapılıyor. Bir 
de seri üretim yapmasına im-
kân verecek kalite güvence 
modülleri var. Bu kapsamda 
da montajcı belge kapsamın-
da bir yıl boyunca kendi göze-
timinde istediği kadar montaj 
yapabiliyor. Farklı modülle-
ri alabilmesi için de firmanın 

farklı yetkinliklere sahip olma-
sı gerekir.

ONAY SÜRECİNDE 
DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR 

 � Haber Asansörü: Asansör 
özelinde CE belgesi onay sü-
reci nasıl işliyor? 
Ümit Sevim: Başvuru süreci 
ile başlıyor ve başvuruda bu-
lunan kişinin tüzel kişilik olma-
sı gerekiyor. Asansörün ilk kez 
piyasaya arz edilecek olması 
gerekiyor. Gerekli döküman-
lar üzerinden ön değerlendir-
mesi yapılır ve eksiklikler varsa 
tespit edilir. Düzeltmelerin ya-
pılmasından sonra Sanayi Ba-
kanlığına bağlı ONTEK sistemi 
üzerinden başvuru süreci sis-
temde tanımlanıyor ve uzman-
lar denetim için görevlendiri-
liyor. Asansörün muayene ve 
testleri uzmanlarca montaj sa-
hasında gerçekleştiriliyor. Biz 
ONTEK sistemine bağlıyız. Av-
rupa ile ortaklaşa bir sistem şu 
anda yok. O da belki ilerleyen 
dönemlerde Avrupa Komisyo-
nu tarafından kurulabilir. 

ONTEK  
AŞAMALARINA DİKKAT 

 � Haber Asansörü: Üretici-
lerin, montajcıların ve onay-
lanmış kuruluşların dikkat 
etmesi gereken noktalar ne-
lerdir? 
Ümit Sevim: Onaylanmış ku-
ruluşların ONTEK sistemin-
deki belgelendirme aşama-
larını atlamaması gerekiyor. 
Çünkü o cezai hükümlere de 
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tabii. Onaylanmış kuruluş ta-

rafından üretim yeri, montaj-

cının değerlendirilmesi aşa-

maları, buraların standarda 

veya yönetmeliğe uygun ola-

rak denetlenmesi, yıllık kont-

rollerin zamanında yapılması 

ve çalışan personelin devamlı-

lığının sağlanması gibi konular 

önemli. Üretici açısından ise 

mevzuatı ve standartların iyi 

takip edilmesi ile uygulanma-

sı önemli. Montaj firmaların-

da çalışan mühendis arkadaş-

lar sadece masa başında proje 

aşamalarında rol alabiliyor ve 

sahada  az bulunabiliyorlar. 

Sahaya ne kadar çok inerler-

se, konuya dâhil olarak süre-

ci daha iyi yönetebilirler. Mü-

hendislerin sahada daha çok 

görev alması faydalı olacak-

tır. Asansörün bir de son kont-

rol aşaması var. Son kontrol 

formalarının standardın tüm 

maddelerini kapsaması ve ilgi-

li son kontrolün de yetkin bir 

mühendis tarafından eksiksiz 

gerçekleştirilmesi şart.

 � Haber Asansörü: Yanlış 
belgelendirme durumunda 
süreç nasıl işliyor? 
Ümit Sevim: Bu tarz uygun-

suzlukların önüne geçebilmek 

için ilgili montajcı firmanın uy-

gulamış olduğu kalite yönetim 

sistemi baştan sona denetleni-

yor. Belgelendirme aşamasın-

da tüm süreçler eksiksiz uygu-

lanırsa aslında bu risk bertaraf 

edilebilir. Denetim sürecinin 

ardından gözden geçirme ve 

karar alma süreci var. Biz TSE 

olarak uygunluk değerlendir-

me komitesi üzerinden bu sü-

reci yürütüyoruz. 

 � Haber Asansörü: Asansör 
imalatı ya da montajı yapan 
firmalar için CE markalama-
sı yasal bir zorunluluk. Bu ne 
anlama geliyor?
Ümit Sevim: 2020 yılında 

Ürün Güvenliği Ve Teknik Dü-

zenlemeler Kanunu yayımlan-

dı. Kanuna göre piyasaya gü-

venli ürünlerin arz edilmesi 

zorunluluktur. Asansörler açı-

sından ürün güvenliği Asan-

sör Yönetmeliği ile güvence 

altına alınmıştır ve  yönetme-

liğe uygunluk kanuni bir zo-

runluluktur. Üretici ve montaj-

cı firmalar uymazsa Bakanlık 

tarafından piyasa gözetimi ve 

denetimi faaliyetleri bakımın-

dan yaptırımlarla karşılaşırlar. 

 � Haber Asansörü: CE bel-
gesi için asansör modüler uy-

gunluk değerlendirme pro-
sedürleri nelerdir? 
Ümit Sevim: Asansör Yönet-
meliği kapsamında asansör 
ve güvenlik aksamlarının uy-
gunluk değerlendirme süreç-
leri  ikiye ayrılmıştır. Asansör-
ler açısından bakacak olursak, 
Modül B AB Tip İnceleme Mo-
dülü tercih edilmişse mutla-
ka üretim aşamasını kapsayan 
Modül E, Modül D veya Son 
Muayene modüllerinden birisi 
ile tamamlanması gerekir. Bir 
diğer uygunluk değerlendir-
me rotası Modül H1 Tam Kalite 
Güvence Modülü veya Modül 
G Birim Doğrulama Modülü 
olabilir. Asansör güvenlik ak-
samları için; Modül B AB Tip 
İncelemesi ile birlikte Modül 
C2 rastgele kontrol ile tipe uy-
gunluk modülü veya Modül E 
Ürün Kalite Güvence Modülü 
tercih edilebilir. Ayrıca, Modül 
H Tam Kalite Güvence Modü-
lü ile uygunluk değerlendirme 
süreci tamamlanabilir.
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ÇAĞ GRUP: 

Kabin ağırlıklı üretimleri ve paket asansör sistemleriyle 
sektörde adından söz ettirmeye başlayan, sektörün önemli 
kuruluşlarından Çağ Grup Asansör, dergimize verdiği 
röportajda hedeflerini ve firma faaliyetlerini açıkladı. Çağ Grup 
Asansör Genel Koordinatörü Özgür Fidaner, “Önümüzdeki beş 
yıl içerisinde Türkiye’de adından saygıyla bahsedilen üreticiler 
arasında yer alacağız. Ar-Ge çalışmalarımız doğrultusunda 
görmeye aşina olduğumuz tasarımların çok ötesinde üretimler 
içerisindeyiz. İlerleyen yıllarda farkındalık yaratacak ürünlerle 
piyasada adımızı daha çok duyurmayı hedefliyoruz. Bu konuda 
çalışmalarımız devam ediyor” dedi. 

‘HEDEFİMİZ 5 YIL İÇİNDE SAYGIN ‘HEDEFİMİZ 5 YIL İÇİNDE SAYGIN 
ÜRETİCİLER ARASINDA YER ALMAK’ÜRETİCİLER ARASINDA YER ALMAK’
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HABER ASANSÖRÜ (ANKA-
RA) - Kabin ağırlıklı üretimleri 
ve paket asansör sistemleriy-
le sektörde adından söz et-
tirmeye başlayan, Çağ Grup 
Asansör, dergimize verdiği rö-
portajda firma faaliyetlerini ve  
hedeflerini açıkladı. Çağ Grup 
Asansör Genel Koordinatörü 
Özgür Fidaner, “Önümüzdeki 
beş yıl içerisinde saygın üretici-
ler arasında yer alacağız” dedi.

Sektörde kazandıkları dene-
yimi güçbirliği yaparak Çağ 
Grup Asansör adı altında bir-
leştiren firma kurucu ortakları 
Özgür Fidaner, Ömer Erzurum-
lu ve Recep Kahraman ile bir 
araya gelerek firma kuruluş hi-
kayelerini, faaliyetlerini ve he-
deflerini konuştuk. Başlangıçta 
kabin üretimi ile sektöre adım 
atan Çağ Grup Asansör bugün 
paket asansör sistemleri ile de 
adından sıkça söz ettiriyor. 

“KONTROLLÜ BİR 
BÜYÜME İÇERİSİNDEYİZ’’

Haber Asansörü: Özgür Fi-
daner kimdir? Biraz kendi-
nizden bahseder misiniz? 
Özgür Fidaner: Asansör sek-
törüne 2008 yılında başladım. 
Sektörün öncü firmalarından 
bir tanesinde farklı depart-
manlarda çalışarak deneyim 
kazandım. Daha sonra sektör-
de yaşanan bazı eksiklikleri gi-
dermek adına gözlemlerimizi 
ve hayallerimizi gerçekleştir-
mek için şirket kurma gerek-
sinimi duyduk. 2015 yılında 
Ömer Erzurumlu ve Recep 

Kahraman ile beraber ortak bir 
girişimde bulunduk. Çağ Grup 
Asansör markası altında hiz-
met vermeye başladık. Şirke-
ti kurmadan önce dört ay bo-
yunca fizibilite çalışması yaptık 
ve olası tüm riskleri göze ala-
rak çok önemli bir karar aldık. 
Kuruluş aşaması bizim için zor 
ve sıkıntılı bir süreçti. Bugün 
baktığımızda, arzu ettiğimiz 
büyüme trendini yakalamış ol-
maktan dolayı mutluyuz.

ÇAĞ GRUP ASANSÖR 
AR-GE SORUMLUSU 
ÖMER ERZURUMLU: 
“HAREKETLİ 
SÜSPANSİYON 
SİSTEMİ PİYASAYA 
ARZ EDİLMEYİ 
BEKLİYOR”
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“MÜŞTERİ TALEBİNİ ÖN 
PLANDA TUTUYORUZ’’

Haber Asansörü: Sizi şirket 
açmaya yönlendiren etken-
ler nelerdir? 
Özgür Fidaner: Kabin imalat-
çılarının eski tarzda imalat yap-
tıklarını gördük. Biz de üreti-
mimizi daha teknolojik altyapı 
ve tasarımlar ile yapabileceği-
mize inandık. Daha iyi ve kali-
teli üretim yaparak, piyasaya 
donanımlı ürünleri arz edebi-
leceğimiz inancıyla yola çıktık. 
Bugüne kadar sektörden aldı-
ğımız tepkiler olumlu seyretti. 
Müşterilerimizin isteklerini ön 
planda tuttuk ve oluşan bek-
lentileri kabin tasarımlarımız-
la birleştirerek kendi portföyü-
müzü oluşturduk. 

“FARKINDALIK 
YARATACAK ÜRÜNLERLE 
ADIMIZI DUYURACAĞIZ”

Haber Asansörü: Çağ Grup 
Asansör’ün vizyonu nedir? 
Kendinizi hangi misyonla ta-
nımlıyorsunuz? 
Özgür Fidaner:  Kontrollü bir 
büyüme planı içerisindeyiz. 
Önümüzdeki beş yıl içerisinde 
Türkiye’de adından saygıyla 
bahsedilen markalar arasında 
yer alacağız. Ar-Ge çalışmala-
rımız doğrultusunda görmeye 
aşina olduğumuz tasarımların 
çok ötesinde üretimler içeri-
sinde olacağız. İlerleyen yıllar-
da farkındalık yaratacak ürün-
lerle piyasada adımızı daha 
çok duyurmayı hedefliyoruz. 
Bu konuda çalışmalarımız de-
vam ediyor.

Haber Asansörü: Üretim faa-
liyetlerinizi hangi kentte sür-
dürüyorsunuz? Üretim tesi-
sinizin kapasitesi ne kadar? 

Özgür Fidaner: Üretim tesi-
simiz Ankara İvedik Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunuyor. 
Üretim tesisimiz 1200 metreka-
re ve şu anda 25 personeliz ile 
aylık 80 civarı kabin imalatı ya-
pıyoruz. Bunun yanında paket 
asansör satışımız  da mevcut. 
Ayrıca Türkiye’nin önde gelen 
üreticileri ile de işbirliklerimiz 
var. Amacımız müşterilerimi-
ze doğru ve kaliteli ürünü sağ-
layabilmek ve her ihtiyaçlarını 
zamanında karşılayabilmek.   

Haber Asansörü: Ürün grup-
larınız nelerdir? 
Özgür Fidaner: Asansör ka-
bini, halat şişesi, L kabin kar-
kası, hidrolik karkas sistemleri 
gibi imalatlarımız mevcut. Çağ 
Grup Asansör olarak sektöre 
ilk önce kabin imalatı ile giriş 
yaptık, ancak sektörden gelen 
talepler doğrultusunda paket 
asansör satışına da yöneldik. 
Kabin üretimi ana uzmanlık ala-
nımız ve bu alanda sahip oldu-
ğumuz tasarım ve teknolojimiz 
ile ön plana çıkıyoruz. Paket 
asansör ve komponent satışla-
rımızda da müşterilerimizi doğ-
ru ürün ve markaya ulaşmala-
rında yardımcı oluyoruz. 

İMALAT TESİSİMİZİ 
BÜYÜTECEĞİZ

Haber Asansörü: Üretimleri-
nizi artırma planınız var mı? 
Özgür Fidaner: Evet, ilerle-

yen dönemler için böyle bir ar-
tış planımız var. Yakın zamanda 
yine Ankara’da Kazan Organi-
ze Sanayi Bölgesi’ne geçerek 
imalat tesisimizi büyütmeyi ve 
Ar-Ge birimimizi daha da ge-
liştirmeyi hedefliyoruz. 

50 CİVATA İLE KOMPLE 
MONTAJ MÜMKÜN

Haber Asansörü: Ürünlerini-
zin kullanıcılara sağladığı ko-
laylıklar nelerdir? Ürünleriniz 
neden tercih edilmeli? 
Özgür Fidaner: Bizim ürünle-
rimizin maksimum montaj sü-
resi bir saatten oluşuyor.  Kuru-
lumu oldukça basit. Belli başlı 
50 civata ile komple monta-
jının yapılmasını mümkün kı-
lıyoruz. Bu da bizim tercih 
edilmemiz noktasında önem-
li fayda sağlıyor. Bir firma bize 
geldiğinde proje hizmetinden 
başlayarak, ürünün doğru ve 
kaliteli malzemelerle seçilip 
tasarlanmasına ve montajının 
yapılmasına kadar destek olu-
yoruz. 

KENDİ BAŞARI 
ÖYKÜMÜZÜ YAZDIK

Haber Asansörü: Kısa bir 
süre içerisinde ciddi bir ba-
şarıya ulaştığınızı görüyoruz. 
Bu başarının arka planında 
neler var? 
Özgür Fidaner: Biz Çağ Grup 
olarak kendi başarı öykümüzü 
yazdık. Müşterilerimizle birebir 
diyalog hâlindeyiz. Oluşabile-
cek sıkıntılara karşı anında mü-
dahale ediyoruz ve müşterinin 
talebi doğrultusunda imalat 
yapıyoruz. Müşteri odaklı ça-
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lışıyoruz ve onlara her an yan-
larında olduğumuzu hissettiri-
yoruz. En iyi bildiğimiz işi en 
iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz 
ve çalışırken de çok mutluyuz. 
Galiba başarımızda yaptığımız 
işten aldığımız keyif yer alıyor.

ORTAKLIK BAŞARISININ 
SIRRI 

Haber Asansörü: Ortaklı şir-
ket yönetiminde başarı ge-
nellikle çok zor sağlanıyor. 
Ortaklarınızla şirket yöneti-
mine ilişkin fayda zarar den-
gesini nasıl kuruyorsunuz? 
Meslektaşlarınıza ortak şir-
ket yönetimini tavsiye eder 
misiniz?  
Özgür Fidaner: Biz ortakları-
mızla bu yola çıkarken iş pay-
laşımı yaptık. Üç ortağız ve 
hiçbirimiz bir diğerinin işine 
müdahale etmiyor. Ortaklığı-
mız çok güzel ilerliyor. Mes-
lektaşlarım da ortaklarıyla bu 
dengeyi kurduğu sürece sıkın-
tı yaşamayacaklardır. Bizim or-
taklığımız güç birliği doğurdu. 
Sırt sırta vererek altı yıldır bü-
yümeye devam ediyoruz. 

REKABETİN KURALLARI 
YENİDEN BELİRLENİYOR

Haber Asansörü: Piyasada ko-
şulları altında yaşanan reka-
bet ortamı hakkında düşünce-
lerinizi öğrenebilir miyiz? 
Özgür Fidaner: Çok mantık-
sız bir şekilde seyreden fiyat 
odaklı bir rekabet söz konu-
su. Sürdürülebilirliğin sağlan-
ması için rekabetin olması 
gerekiyor, ancak rekabetin uy-
gulanma şekli yanlış. Kalite-

yi düşürerek yapılan üretimler 
ve maliyetine yapılan satışlar-
la rekabetin kuralları yeniden 
belirleniyor. 

KALİTEDEN ÖDÜN 
VERMİYORUZ

Haber Asansörü: Bu rekabet 
ortamına karşın sizin aldığı-
nız önlemler var mı? 
Özgür Fidaner: Ürün yelpa-
zemizin kalitesinden asla ödün 

vermiyoruz. Piyasaya kalite-
li ürünler sunarak markamızı 
güçlendiriyoruz. 

Haber Asansörü: Yurt içi ve 
yurt dışı rakiplerinizin çalış-
malarını takip ediyor musu-
nuz? Son dönem faaliyetleri-
niz nelerdir? 
Özgür Fidaner: Yapılan tüm 
girişimleri takip ediyoruz, 
özellikle yurt dışında yapılan 
ürünleri, satış politikalarını, 

ÇAĞ GRUP ASANSÖR AR-GE SORUMLUSU ÖMER ERZURUMLU

HAREKETLİ SÜSPANSİYON SİSTEMİ 
PİYASAYA ARZ EDİLMEYİ BEKLİYOR 

Son bir yılda sadece Ar-Ge’ye 200 bin TL’ye yakın yatırım 
yaptık. Ar-Ge konusunda daha büyük aşamalar kaydetmek 
istiyoruz. Önemli Ar-Ge çalışmalarımız var; ancak fiyat 
odaklı rekabet koşullarından dolayı bazı önemli çalışmaları-
mızı şu an için piyasaya sunmuyoruz. Hâlihazırda Ar-Ge’si 
tamamlanıp, testlerden geçirdiğimiz hareketli süspansiyon 
sistemimiz var. Ancak fiyat koşullarından dolayı piyasaya 
sunmayı bir süreliğine erteledik. 

Dişlisiz makine şasesi üzerinde çalışmamız mevcuttu, piya-
sayla yeni buluşturduk. Halat şişesi ve regülatör için de mev-
cutta devam eden Ar-Ge çalışmalarımız bulunuyor.
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ürünün kalitesini yakın-
dan takip ediyoruz. Şu 
an ağırlıklı olarak talep 
odaklı ürünlerimizi geliş-
tirdiğimizi söyleyemeli-
yim. Önümüzdeki beş yıl 
içerisinde çok önemli gi-
rişimlere imza atacağız. 
Basamak basamak iler-
liyoruz, planlı ve çözüm 
odaklı bir anlayışla çizdi-
ğimiz bir yol haritası var. 
Ürünlerimiz de zaman 
içerisinde gelişecek. 

YERLİ ÜRETİM 
TERCİH EDİLMEYE 

BAŞLANDI

Haber Asansörü: Türki-
ye yurt dışına asansör 
satışında önemli üreti-
ciler arasında yer alıyor. 
Bir üretici olarak gördü-
ğünüz eksiklikler neler-
dir? Neden yurt dışında 
bir pazar geliştirmiyor-
sunuz?
Özgür Fidaner: Türkiye 
Avrupa Birliği standartla-
rında üretim yapmak zo-
runda. Türk lirasının dolar 
karşısında değer kaybet-
mesinden dolayı dünya-
daki diğer markalara na-
zaran bizim fiyatlarımız 
çok uygun kaldı. Yaşanan 
bu süreç de Türk ürünle-
rini tercih edilir kıldı. İhra-
cat faaliyetlerimiz mevcut an-
cak yurtdışına daha yoğun bir 
ticaret yapmak için piyasaların 
biraz daha oturmasını bekliyo-
ruz. Yurt dışından gelen tek-
lifleri değerlendiriyoruz, an-
cak Türkiye’nin yurtdışına satış 

politikası çok farklı. Bunun için 

yeterli uygun zeminin oluşma-

sını bekliyoruz. 

Haber Asansörü: COVID-19 
süreci Çağ Grup Asansör açı-
sından nasıl geçti? Satışları-
nız bu süre içerisinde etki-

lendi mi? 
Özgür Fidaner: Pandemi 
döneminde satışlarımızda 
azalma değil, aksine artış 
yaşandı. Daha çok çalış-
tık. Pandemi dönemi çok 
ciddi mesailer yaptık. Yo-
ğun talep aldık, bizim için  
oldukça verimli bir süreç-
ti. Finansal bir sıkıntı veya 
iş kaybı anlamında bir so-
runla karşılaşmadık. Yo-
ğun mesaimiz bugün hâlâ 
devam ediyor. 

TALEPTE DÜŞÜŞ 
BEKLİYORUZ

Haber Asansörü: Yılın ka-
lan yarısı için öngörüleri-
niz nelerdir? 
Özgür Fidaner: İnşaat 
sektörü çok hızlı büyüyor. 
Aşırı yoğun bir talep var, 
ancak bu talebin belli bir 
noktada düşeceğini düşü-
nüyorum. Şu an demir çe-
lik sektörüyle ilgili bir sı-
kıntı var. Fiyatların yüksek 
olması, müteahhitlerin ya-
tırım yapmaması, inşaat 
sayısının azalması iş payı-
mızı biraz düşürecektir. 

Haber Asansörü: Satış 
hedefleriniz nelerdir? 
Özgür Fidaner: Aylık or-
talama 45 civarı paket 

asansör satışımız, 80-90 ara-
sı da kabin imalatımız var. Bu 
sayıyı sene boyunca koruma-
yı planlıyoruz, ama 2022’de 
bu sayının inşaat sektöründeki 
azalmaya bağlı olarak azalabi-
leceğini düşünüyorum.  

ÇAĞ GRUP ASANSÖR İMALAT 
SORUMLUSU RECEP KAHRAMAN

AYNI DİLİ 
KONUŞUYORUZ 

Müşterilerimiz bir telefon ile asansör-
lerin montajını yapabiliyorlar. Çünkü 
biz burada ham maddeyi işliyoruz 
ve kuyuda yapılmış gibi kurulumunu 
sağlıyoruz. Böylelikle ürünü burada 
gözlemliyoruz, işimiz bittikten sonra 
söküyor, paketliyor ve müşterimize 
gönderiyoruz. Önemli olan ürünün ar-
kasında durabilmek. Kurulum sonrası 
müşterilerimiz; “Çok basitmiş, arama-
mıza bile gerek yokmuş” diyorlar. Kar-
şı tarafla aynı dili konuşmak lazım, bu-
nun için yaptığımız işe hâkimiz.   
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ŞİRKET BİLANÇOSU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Şirketlerin mali performansını gösteren iki temel fi-
nansal tablo bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi şirketin o yıl yaptığı hasılat, bu 
hasılatın maliyeti ve şirketin o yılki kârını, kazancı-
nı gösteren gelir tablosu. Gelir tablosu, genellikle 1 
Ocak-31 Aralık arasındaki, bir yıllık periyottaki, o yıla 
ait şirket performansına ait sonuçları gösterir. Gelir 
tablosu, faaliyet döneminin hemen ertesinde, geç-
miş bir yıl için hazırlandığı için güncel değerlere çok 
yakın rakamlardan oluşur.

Şirketlerin mali performansını gösteren diğer temel 
tablo ise bilançodur. Bilanço herhangi bir tarihteki 
şirketin ticari mal, gayrimenkul, taşıt, üretimde kul-
landığı makine ekipman, alacaklar gibi şirket varlık-
ları ile sermaye ve borçlar gibi bu varlıkların kaynak-
larını gösterir. Bilanço şirketin geçmiş yıllardaki mali 
performansının birikimli toplamıdır; şirketin değeri 
konusunda önemli bir göstergedir.

Her yıl elde edilen kâr bilançoya “geçmiş yıllar kâr-
ları”, zararlar ise “geçmiş yıllar zararları” olarak dâ-
hil olur. Sürekli kâr eden ve elde edilen kârı ortaklara 
dağıtılmayıp şirkette bırakan şirketlerin bilançola-

MehMet Öner

Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir

moner@monerymm.com

Şirket bilançoları mali gücü ve 
varlıkları göstermek açısından 
önemlidir. Bilançolar ne kadar gerçek 
değerler ile oluşturulmuş ise o kadar 
anlamlıdır; inceleyenlere gerçeğe yakın 
değerlerle doğru bilgi verir. Gerçeğe 
yakın bilançolar, şirketlerin gerçek mali 
güçleri ile arzuladıkları potansiyelde iş 
yapabilmelerinin, daha yüksek tutarda 
kredi kullanabilmelerinin yolunu 
açar. 31.12.2021 tarihine kadar 
yararlanılabilecek şirket varlıklarının 
yeniden değerlemesine imkân tanıyan 
düzenleme, şirket bilançonuzu gerçek 
değere getirme fırsatı sunuyor. 

ŞİRKET BİLANÇONUZU 
GERÇEK DEĞERE GETİRME 
FIRSATI VE DAHA AZ 
KURUMLAR VERGİSİ 
ÖDEME AVANTAJI
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rı devamlı olarak büyür. Şirket 
her yıl varlıkları arasına fabri-
ka binası, üretimde kullanılan 
makine ekipman, taşıt, ara-
zi, arsa kattıkça bilanço ak-
tif toplamı büyür. Ancak Ver-
gi Usul Kanunu’na yer alan 
maliyet bedeli esası sebebiy-
le bu varlıklar alındıkları tarih-
teki maliyet bedeli ile şirket 
bilançolarında görünür. Yıl-
lar geçtikçe bugünkü gerçek 
değeri çok yüksek olan fabri-
ka binası, üretimde kullanılan 
makine ekipman, taşıt, arazi, 
arsa gibi varlıklar bilançoda 
çok düşük ve komik rakamlar 
olarak görünür. Örneğin 10 yıl 
önce 1.000.000 liraya alınan bir 
fabrika binası, bugünkü satış 
fiyatı 20.000.000 lira olsa bile 
bilançoda 1.000.000 liralık bir 
varlık olarak görünecektir. Bu 
yüzden şirketlerin mali güçle-
rini gösteren önemli gösterge-
lerden biri olan bilançolar, şir-

ketin gerçek mali gücünün çok 
altında bir resim ortaya koy-
maktadır.

ŞİRKET BİLANÇOLARI 
İLE KİMLER, NEDEN 

İLGİLENİR?

Bilançoların şirketin mali gü-
cünü ve şirket değerini göster-
mesi sebebiyle, 

• kredi kullanımı sırasında 
bankalar

• - teşvik ve desteklerden 
yaralanmak istenmesi du-
rumunda ilgili kurumlar

• - şirketinizi satmak istedi-
ğinizde potansiyel alıcılar

• - halka açık şirketlerde şir-
ket hissesine sahip ortak-
lar

• - bayilik, distribütörlük al-
mak istemeniz durumun-
da birlikte çalışacağınız 
ana firma

• şirketinizin bilançosunu 
sizden ister ve titizlikle in-
celer. Kredi verecekleri, 
satın alacakları veya her-
hangi bir alanda destek 
verecekleri veya sahip ol-
dukları şirketin mali duru-
munu analiz ederler. Do-
layısıyla şirket bilançoları 
önemlidir ve ne kadar ger-
çek değerler ile oluşturul-
muş ise o kadar anlamlı-
dır; inceleyenlere gerçeğe 
yakın değerlerle doğru 
bilgi verir. Gerçeğe yakın 
bilançolar, şirketlerin ger-
çek mali güçleri ile arzu-

ladıkları potansiyelde iş 
yapabilmelerinin, banka-
lardan daha yüksek tutar-
da kredi kullanabilmeleri-
nin yolunu açar.

FABRİKA BİNASI, 
ÜRETİMDE KULLANILAN 

MAKİNE EKİPMAN, 
TAŞIT, ARAZİ VE 
ARSALAR İÇİN 

GETİRİLEN YENİDEN 
DEĞERLEME FIRSATI

Kamuoyunda af kanunu olarak 
bilinen, 9 Haziran 2021 tarih ve 
31506 sayılı Resmî Gazete’de 
“Bazı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılması ile Bazı Kanun-
larda  Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun” adıyla yayınla-
nan 7326 sayılı Kanunun 11. 
maddesi ile Vergi Usul Kanu-
nu’nun geçici 31. maddesine 
yapılan eklemeyle, şirketlerin 
9/6/2021 tarihi itibarıyla aktif-
lerine kayıtlı bulunan taşınmaz-
lar ile amortismana tabi diğer 
iktisadi kıymetlerini 31.12.2021 
tarihine kadar maddede yer 
alan kapsam, şart ve hüküm-
lere uymak koşuluyla yeniden 
değerleme, güncel değerlere 
getirme hakkı tanınmıştır.

Şirket bilançosunda 1.000.000 
lira görünen fabrika binasının, 
madde kapsamında Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi kullanıla-
rak yapılan yeniden değerle-
me sonucu bulunan değerinin 
20.000.000 lira olması duru-
munda, madde hükmünden 
yararlanılır ise, fabrika binası 
bilançoda 20.000.000 lira de-
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ğerde görünecektir. Amortis-
man hususunu göz ardı ede-
rek, bu işlem için (20.000.000 
– 1.000.000=) 19.000.000 liralık 
fon sermayenin unsuru olarak 
bilançonun pasifinde görüne-
cektir. Bu haktan yaralanabil-
mek için de 19.000.000’un % 
2’si oranında 380.000 lira ver-
ginin üç eşit taksitte ödenmesi 
gerekmektedir.

HEM BİLANÇONUZ 
GÜNCEL DEĞERLE MALİ 

GÜCÜNÜZÜ GÖSTERECEK 
HEM DE DAHA AZ 

KURUMLAR VERGİSİ 
ÖDEYECEKSİNİZ

Yapılacak yeniden de-
ğerleme işlemi şirketi-
nize üç önemli avan-
taj sağlayacaktır.

 � Amortisman he-
saplaması 1 mil-
yon üzerinden 
değil, 20 milyon 
üzerinden yapılacak-
tır. Dolayısıyla 19 milyon 
fazladan amortisman ayır-
ma imkânı ile, % 25 ku-
rumlar vergisi oranı dikka-
te alındığında, 4.750.000 
daha az kurumlar vergi-
si ödeme hakkı kazanıla-
caktır ki 380.000 lira ma-
liyetle karşılaştırıldığında 
çok önemli bir avantaj ola-
rak duruyor. Bu hesapla-
mada tek dikkat edilme-
si gereken nokta, 380.000 
lira vergiyi bugün ödüyo-
ruz, 4.750.000 lira daha az 
vergi ödeme avantajını il-

gili iktisadi kıymetin kalan 
amortisman süresine bağ-
lı olarak ilerleyen yıllarda 
kullanabileceğiz.

 � İkinci önemli avantaj ikti-
sadi kıymetin satışı sırasın-
da ortaya çıkıyor. Örneği-
mizdeki fabrika binasını 
21 milyona satmamız du-
rumunda, eğer madde 
hükmünden yararlanmaz 
isek maliyet bedeli 1 mil-
y o n u satış bede-

lin-

den düştüğümüzde 20 
milyon lira satış kârı doğ-
maktadır. % 25 oranlı ku-
rumlar vergisi ile, bu sa-
tış sebebiyle 5 milyon lira 
kurumlar vergisi ödeme-
miz gerekmektedir. Mad-
de hükmünden yararlanıp, 
380.000 lira vergi ödersek, 
21 milyonluk satış bede-
linden 20 milyonluk yeni-
den değerlenmiş maliyet 
bedelini düştüğümüzde 

% 25 oranlı kurumlar ver-
gisine tabi satış kazancı 1 
milyon lira olacaktır. Bu 1 
milyon lira üzerinden de 
ödeyeceğimiz kurumlar 
vergisi ise 250.000 lira ola-
caktır. Özet olarak, yeni-
den değerleme sebebiyle 
380.000 lira vergi ödeye-
rek, 5 milyon lira kurum-
lar vergisi yerine 250.000 
lira kurumlar vergisi öde-
yip (5.000.000-380.000-
250.000=) 4.370.000 daha 
az kurumlar vergisi öde-
me avantajına kavuşaca-
ğız. ( Şartları oldukça ağır 
olan gayrimenkul satış 
kazanç istisnasını bir ke-
nara bırakarak değer-
lendirme yapıyoruz.

 � Üçüncü ola-
rak ister satışını ya-

palım, ister bilançoda 
yeniden değerlenmiş 

olarak yer almaya devam 
etsin yeniden değerledi-
ğimiz bina, taşıt, üretimde 
kullandığı makine ekip-
man, arazi, arsa gibi şirket 
varlıkları bilançoda gerçek 
değerleri ile görünecek ve 
bilançomuz şirketimizin 
mali gücünü çok daha iyi 
yansıtacak; bankalardan 
kredi kullanma potansiye-
limizi artıracaktır.   

7326 sayılı Kanunun 11. Mad-
desi ile Vergi Usul Kanununun 
geçici 31. maddesine yapılan 
eklemeyle getirilen bu avanta-
jı kaçırmamakta fayda var.
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 � AKASDER [Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği]

 � ANASDER [Anadolu Asansörcüler Derneği] 

 � ADASİAD [Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği]

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

 � BURSAD [Bursa Asansör Sanayicileri Derneği]

 � DAS-DER [Doğu Anadolu Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

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

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

 � ESASDER [Eskişehir Asansörcüler Derneği]

 � GAYSAD [Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

 � GÜNAYSAD [Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği]

 � HATASDER [Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

 � KIRASDER [Kırıkkale Asansörcüleri ve Asansör Kullanıcıları Geliştirme Derneği]

 � KAYSAD [Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

 �MASDER [Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

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

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

 � TASİAD [Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği]

TASFED Üyesi Dernekler



Szutest Uygunluk Değerlendirme Kurumu Asansör Departman 
Yöneticisi Erman Balcı, mali kaygılar yüzünden yapılan kalitesiz 
belgelendirmelerin asansör sektörünün ayağına sıkılmış bir 
kurşun olduğunu söyledi, “Bu süreç bizim sürekli gerilememize 
sebep oluyor” uyarısı yaptı. 

SZUTEST’TEN KALİTESİZ BELGELENDİRME UYARISI: 

‘SEKTÖRÜN AYAĞINA SIKILMIŞ 
KURŞUN’
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 DOSYA KONUSU: CE İŞARETLİ ÜRÜNLERDE GÜVENİRLİLİK 



HABER ASANSÖRÜ (İSTAN-
BUL) - Szutest Uygunluk De-
ğerlendirme Kurumu Asansör 
Departman Yöneticisi Erman 
Balcı, mali kaygılar yüzünden 
yapılan kalitesiz belgelendir-
melerin asansör sektörünün 
ayağına sıkılmış bir kurşun ol-
duğunu söyledi. 

Türkiye’nin köklü belgelen-
dirme ve uygunluk değerlen-
dirme kuruluşlarından Szu-
test ile dosya konumuz olan 
CE (Conformite Europeene) 
(Avrupa’ya Uygunluk) işareti-
nin verilmesi sürecini ele aldık. 
Haber Asansörü’ne özel açık-
lamalar yapan Szutest Asansör 
Departman Yöneticisi Erman 
Balcı, sertifikasyon sürecine 
ilişkin önemli açıklamalar yap-
tı. Ekonomik koşullara dikkat 
çeken Balcı, “Mali kaygıların 
etkisi ile yapılan yanlış seçim-
ler tamamiyle Türkiye’nin ge-
leceğine ve sektörün ayağına 
sıkılmış bir kurşundur. Bu sü-
reç bizim sürekli gerilememize 
sebep oluyor. O yüzden mali 
kaygılardan kurtularak işimi-
zi refah ve tarafsız bir şekilde 
yapmalıyız.” dedi.

Mali kaygıların firmaları kaçak 
yollara yönelttiğini söyleyen 
Balcı, “Uygulanması gereken 
testler kesinlikle uygulanma-
lı. Ürünler kesinlikle kontrol 
edilmeli. Standartların ve yö-
netmeliklerin ve bakanlığın 
bizden istediği ne varsa tam 
teşekküllü yerine getirilmeli” 
uyarısı yaptı. 

Haber Asansörü: CE işareti 
ne anlama geliyor? 
Erman Balcı: Avrupa Ekono-

mik Alanında serbest dolaşım-

da bulunan birçok üründe CE 

işaretini görürüz. Avrupa’ya 
Uygunluk anlamına gelen bu 
işaret topluluk içinde satılan 
ürünlerin asgari güvenlik, sağ-
lık ve çevre koruma gerekleri-
ne göre denetlendiğini ve de-
ğerlendirildiğini gösterir. CE 
işareti aynı zamanda tüm üre-
ticilerin hesap verilebilir aynı 
kurallara uyumunu zorunlu kı-
larak adil rekabet koşulları-
nı da ifade eder. Yani kısaca 
söyleyecek olursak CE’yi Av-
rupa normlarına uyum olarak 
düşünmeliyiz. Her ürünün bel-
li bir standardı var. Disipline 
bir yapının sağlanması lazım. 
Onaylanmış kuruluşlar olarak 
bizler de ürünlerin ve kuru-
luşların CE şartlarını sağlayıp 
sağlamadıklarının kontrolleri-
ni gerçekleştiriyoruz. Bu kont-
rollerde hem ürünlerin hem 
de ürüne ait teknik dosyanın 
uygunluğu incelenmektedir. 
Yönetmelik ve standartlarda 
belirtilen testler ile kontrol-
ler yapılmakta ve herhangi bir 
olumsuz durum yok ise ürün 
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üzerine CE işaretini iliştirmesi 
için yetki verilmektedir. 

Haber Asansörü: CE işare-
ti Avrupa pazarında satıla-
cak ürünler için uygulanıyor. 
Bundan ne anlamalıyız?
Erman Balcı: CE işareti Avru-
pa Birliği içerisinde geçerliliği 
olan bir işaret. Firma CE işa-
reti iliştirebilme yetkisini aldı-
ğında ilgili ürününü CE işare-
tini uygulayan tüm ülkelerde 
ve Avrupa ülkelerinde satabil-
me yetkisine sahip oluyor. Yani 
global bir markette geçerliliği 
olan bir yetki olarak değerlen-
dirilebiliriz.

“ALINACAK KARARLARA 
ETKİ EDEBİLİYORUZ”

Haber Asansörü: Avrupa ile 
ihracat ithalat hacmi geniş 
bir ülkeyiz ancak hâlâ Avru-
pa Birliği üyesi bir ülke de-
ğiliz. Bu açıdan değerlen-
dirdiğimizde Türkiye için CE 
belgesi ne gibi bir öneme sa-
hip? 
Erman Balcı: Evet Avrupa Bir-
liği üyesi değiliz, ama özel şart-
larla bizi kabul ediyorlar. Tür-
kiye yurt dışına çok yoğun 
asansör malzemesi satışı ya-
pan bir ülke. Hatırı sayılacak 
rakamlarla ticaret yapılıyor. Bu 
sebeple CE işareti bizler için 
yeterince bir öneme sahip. Bu 
sebeple hem sektör paydaş-
ları hem de onaylanmış kuru-
luşlar bu şartların sağlanması 
hususunda çaba göstermekte-
dir. Bu noktada Avrupa Birliği 
üyesi olan ülkelere bağlı atan-
mış onaylanmış kuruluşların her 

sene düzenli yapmış olduğu 
toplantılar söz konusu. Türkiye 
için bu çok önemli. Onaylanmış 
kuruluşlarla ile yapılan toplantı-
larda artık oy ve yorum hakkı-
na sahibiz. Alınan veya alınacak 
kararlara etki edebiliyoruz.

Haber Asansörü: CE işareti 
almış bir ürün için kaliteli di-
yebilir miyiz? 
Erman Balcı: CE işareti güve-
ni temsil eden bir işarettir. Ürün 
üzerindeki CE işareti, ürüne ait 
standartlarda ve ilgili yönetme-
liklerde belirtilen asgari şartla-
rın sağlandığının kanıtıdır. Yani 
bu işaret aslında bir nevi güve-
nirliliği simgelemektedir. 

ÜRÜNÜN KALİTESİ 
DEĞİŞTİRİLİYOR

Haber Asansörü: Belge verdi-
ğiniz ürünlerle ilgili karşılaştı-
ğınız sorunlar oluyor mu?
Erman Balcı: Tabi ki olabiliyor. 

Onaylanmış kuruluşlar olarak 
numune ürünlere test ve kont-
rol yapabiliyoruz. Daha sonra 
ise yıllık gözetimlerde örnekle-
me metodu ile bir ürün  seçip 
aynı ürünün aynı şartları sağla-
yıp sağlamadığının kontrolünü 
yapıyoruz. Elbette bu kontrol-
ler belirli sayıda bir ürün üze-
rinden yapılıyor. Ancak aynı 
imalatçı yada monte eden pi-
yasaya yüzlerce hatta binlerce 
ürün arz edebiliyor. Bu da ma-
alesef onaylanmış kuruluşla-
ra gelen ürün ile piyasaya arz 
edilen ürünün aynı olmama-
sı yaşadığımız bazı sıkıntılar-
dan bir tanesi. Yani maalesef 
test esnasındaki ürünün kalite-
siyle sahaya arz edilen ürünle-
rin kalitesi aynı olmayabilir. Bu 
konuya onaylanmış kuruluşlar 
açısından bir çözüm bulmamız 
maalesef zor gibi gözükmek-
tedir. 

Haber Asansörü: Onay verdi-
ğiniz ürünün kazaya karışma-
sı durumunda nasıl bir süreç 
izleniyor? 
Erman Balcı: Yapılan tüm 
adımlar tek tek kontrol edile-
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rek sorunun kök sebebine ba-
kılmaktadır. Zaten uygunsuz 
bir süreç var ise Bakanlığımız 
hem üreticiden hem de onay-
lanmış kuruluştan savunma is-
tiyor. İlgili taraflar savunmala-
rı yaptıktan sonra eğer cezai 
yaptırımlar var ise bakanlık ta-
rafından uygulanmaktadır. 

“CİDDİ CEZAİ 
YAPTIRIMLAR 

UYGULANMAYA 
BAŞLANDI”

Haber Asansörü: Yaptırımları 
yeterli buluyor musunuz? 
Erman Balcı: Şu an ciddi yap-
tırımlar uygulanmaktadır. Sek-
törümüzde imalatçılara çok 
fazla piyasa gözetimleri yapıl-
mıyordu. Ama Bursa’da ku-
rulan akredite laboratuvarda 
(MESYEB) güvenlik kompo-
nentlerinin test süreci başladı. 
Test sonuçlarına göre üretici-
lere cezai yaptırımlar mutlaka 
olacaktır. Yeni çıkan 7223 sayılı 
Ürün Güvenliği ve Teknik Dü-
zenlemeler Kanunu ile cezalar 
ve yaptırımlar çok daha ciddi 
boyutlara ulaştı. Tekrarlanma-
sı durumunda ise daha büyük 
rakamlar söz konusu. Hatta 
büyük ciddi problemler varsa, 
üreticiden piyasaya arz ettiği 
ürünleri geri toplatmaya kadar 
varan caydırıcı cezalar var. Ke-
sinliklikle dikkate alınmalı.

Piyasadaki ürün kalitesini art-
tırmak için piyasa gözetimle-
rinin artırılması şart. O yüzden 
ürünlerin kontrol edilmesini 
olumlu buluyorum. 

KÜÇÜK VE ORTA 
ÖLÇEKLİ FİRMALAR 

DİKKAT!

Haber Asansörü: CE belge-
lendirme sürecinde yaşanan 
sıkıntılar nelerdir? 
Erman Balcı: Genellikle sek-
törde bilinç ve farkındalık se-
viyesi istenen seviyelerde de-
ğil. Bu sebeple özellikle teknik 
dosyalarda, çizimlerde des-
tekleyici dokümanlarda onay-
lanmış kuruluşlar olarak bazı 
sıkıntılar çekiyoruz. Kişiler ge-
nelde, ürün odaklı ama sade-
ce ürün değil, bunun teknik çi-
zimleri, hesapları ve analizleri 
var. Bu noktada teknik olarak 

bazı firmalar yetersiz kalabili-
yor. Büyük çaplı firmalarda ge-
nel olarak problem yok. Tüm 
programlar uygulanıyor, yazı-
lımlar var, hesap programları 
var. Fakat hepsi büyük ölçek-
li değil; küçük ve orta ölçek-
li üreticiler bunları sağlamak-
ta biraz zorlanıyor. Bu konuda 
güçlenmeleri lazım. Özellikle 
mühendislik faaliyelerini artır-
maları lazım. Yani Ar-Ge faali-
yetleri yeterli değil. 

“BAĞLI OLDUKLARI 
STANDARTTAN 
HABERSİZLER”

Haber Asansörü: Teknik dos-
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yada görülen sıkıntılar ve dü-
zeltilmesi gereken noktalar 
nelerdir? 
Erman Balcı: Ürün odaklı çalış-
malar söz konusu. Ürünü üreti-
yorlar ama onun bağlı olduğu 
standartlar yeterince bilinmi-
yor. Maalesef hâlen firma bün-
yesinde temel standardımız 
olan  TS EN 81-20/50 standardı 
olmayanlar var. Diğer standart-
lara sıra gelmiyor bile. Montaj 
yada üretim öncesi önce tasarı-
mı yapılır, değerlendirilir ve son 
olarak tasarım onaylanır. Tasa-
rım onaylandıktan sonra üreti-
me veya montaja geçilir. Sek-
törümüzde maalesef bu durum 
bazen tersine işliyor. 

CE YETKİSİ İÇİN 
ŞARTLAR

Haber Asansörü: CE işareti 
alabilmek için firmaların yeri-
ne getirmesi gereken zorun-
luluklar nelerdir??
Erman Balcı: Uygunluğun 
onaylanması için öncelikle 
ürünün son halini alması ve ta-
sarım süreçlerini tamamlamış 
olması beklenir. Ürün ile alaka-
lı yönetmelik ve standart şart-
larını sağlıyor ve gerekli test-
lerden de başarı ile geçiyor ise 
zaten süreç tamamlanmış olu-
yor. Uygunluk değerlendirme 
faaliyetini tamamlamak için 
başvuru yapılan onaylanmış 
kuruluşun da kontrolü ve ona-
yı neticesinde ürüne CE işare-
tini vurma yetkisi veriliyor. 

Haber Asansörü: Hangi ürün 
grupları için CE belgesi zo-
runlu? 

Erman Balcı: 2014/33/AB 
Asansör Yönetmeliğinde asan-
sörler ve asansör montajın-
da kullanılmakta olan asansör 
güvenlik komponentleri liste-
si mevcut. Evet asansör ola-
rak nitelendirdiğimiz üründe 
bir çok parça var, ama hep-
si güvenlik komponenti ola-
rak geçmemektedir. Asan-
sör montajının tamamı ve bu 
montajda kullanılan ve yönet-

melik ekinde belirtilen güven-

lik komponenti listesi içerisin-

deki ürünler için CE uygunluk 

değerlendirme faaliyetleri uy-

gulanır. 

Bunların dışında da bizlere 

çok başvuru geliyor. Ancak her 

ürüne CE işareti vurulamaz bu 

bağlamda malesef başvuru sa-

hiplerine bu durumu anlatma-

ya çalışıyoruz. 

SZUTEST ASANSÖR DEPARTMANI TEKNİK 
YÖNETİCİSİ ÖZKAN YILMAZ 

YETKİYİ KÖTÜYE 
KULLANIYORLAR

CE işareti ürünün pasaportu demektir. Ürünün bir tasarım 
bir de gözetim boyutu vardır. Genelde sertifikasyon süreçle-
ri bunlar üzerinden yürür. Özellikle montaj faaliyetlerinde 
tam koşullar sağlanmadan yapılan belgelendirme faaliyetle-
ri ile karşılaşıyoruz. Sonuç olarak bizler ticari kuruluşlarız. 
Biz bir ürünün güvenliğini sorumluluğu üzerimize alarak 
testlerini onaylıyoruz. Bazen yetkiyi kötüye kullanma, tam 
anlamıyla testleri hakkıyla yerine getirmeme durumlarını 
gördüğümüz, duyduğumuz ve bunlardan dolayı yaşanmış 
kazaların olduğunu da biliyoruz. 
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GÜVENLİKTEN ÇOK PARA 
ÖN PLANDA

Haber Asansörü: Gerekli ko-
şullar sağlanmadan belge-
lendirme faaliyeti yapılıyor 
mu?
Erman Balcı: Maalesef olabi-
liyor. Özellikle ekonomik şart-
ların zorlaşması kuruluşlarda 
yanlış süreçlerin yaşanmasına 
neden olabiliyor. Asansör sek-
törünü iki gruba ayırabiliriz. 
Biri üreticiler, diğeri de mon-
tajcılar. Türkiye’de üreticile-
re oranla montaj firmaları çok 
daha fazla durumda. Bu se-
beple bahsettiğimiz belgelen-
dirmeler montaj kısmında çok 
daha sık yaşanabiliyor. 

Bunun için çözüm üretmeye 
çalışıyoruz. Daha kaliteli ve 
düzgün faaliyetler gerçekleş-
tirmenin sağlanması için çalışı-
yoruz. Onaylanmış kuruluşların 
kalibrasyonunun sağlanması 
için çabalarımız var. Sıkıntıların 
çözümü için organize olmaya 
çalışıyoruz. İşin aslına dönül-
mesi lazım, maalesef güven-
likten ziyade parasal konuya 
ağırlık verilir oldu. 

“MALİ KAYGILARDAN 
KURTULMALIYIZ”

Haber Asansörü: Belge-
lendirme sürecinde üretici, 
montajcı ve onaylanmış ku-
ruluşlar hangi esaslara dik-
kat etmeli? 
Erman Balcı: Onaylanmış ku-
ruluşlar açısından belgelendir-
me faaliyetleri dikkat edilmesi 
gereken ve yöntemi ve şartla-
rı belli bir faaliyet. Bakanlığın 

yetkisini kullanarak bu işi yapı-
yoruz. Mali kaygıların etkisi ile 
yapılan yanlış seçimler tama-
miyle Türkiye’nin geleceğine 
ve sektörün ayağına sıkılmış 
bir kurşundur. Bu süreç bizim 
sürekli gerilememize sebep 
oluyor. O yüzden mali kaygı-
lardan kurtularak işimizi refah 
ve tarafsız bir şekilde yapma-
lıyız. 

Zaten sektörümüz hak etti-
ği değeri görse ne imalatçıla-
rımız ne asansör monte eden 
kuruluşlar ne de onaylanmış 
kuruluşlar yanlış yollara sap-
mayacaklardır. Standartların 
ve yönetmeliklerin bizden is-
tediği asgari şartlar yerine ge-
tirilecektir.  

Asansörler ciddi bir taşıma 
aracı. Bunun hassasiyetinin 
farkına varılması lazım. En ufak 
bir kötü malzeme, yanlış mon-
taj ciddi sonuçlara sebebiyet 
verebiliyor. Bu sebeple üretici 
ve montajcı firmalarımız da sü-

rekli kendilerini geliştirmeli ve 
kaliteyi üst seviyelerde tutma-
lıdırlar.

“EMEĞİN DEĞERİ 
DÜŞÜYOR”

Sektörümüzde emeğin değe-
ri sürekli düşüyor. Sektörde es-
kiler gayet net hatırlayacaktır. 
Bir asansör montajı karşılığı bir 
daire parası ederdi der hepsi. 
Fakat günümüz koşullarında 
fiyatlar zaten belli. Herkesin 
memnun olmadığı bir durum. 
Bu tüm sektör paydaşlarını et-
kilemekte. Saha da kontrol 
yapan muayene uzmanından 
onaylanmış kuruluşa kadar. 
Onaylanmış kuruluş sayısı artı-
yor, montajcıların sayısı artıyor, 
imalatçıların sayısı artıyor ama 
emeğin değeri düşüyor. Bu da 
maalesef kalitesiz ürüne sevk 
ediyor. Asansör sektörünün ol-
ması gerektiği değerde olma-
dığını düşünüyorum. Umarım 
sorunlarımızı tüm sektör pay-
daşları ile beraberce aşacağız.
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Konak Belediye Başka-
nı Abdül Batur, Konak 
gibi yapı envanteri eski 

olan bir ilçede asansör kont-
rollerinin MMO tarafından 
yapılmasının çok önemli oldu-
ğunu dile getirdi ve apartman 
yöneticilerinin yetkili firmalarla 
çalışması gerektiğinin altını 
çizdi. Yöneticilere, yetkili fir-
malarla çalışmalarını tavsiye 
eden Başkan Batur, şu ifadele-
re yer verdi:

“Konak’ın dezavantajı yapı en-
vanterinin eski olması. Asan-
sörler de eski ve yenilenme-

sinde sorun oluyor. Ancak 
asansörde can güvenliği şart. 
Sonuçta sürekli çalışıyor ve 
can taşıyor. O nedenle ba-
kımlı ve güvenli olması gerek-
li. Makine Mühendisleri Odası 
ile yaptığımız protokol ve rutin 
kontroller çok önemli, ancak 
apartman yöneticilerinin yetki-
li firmalarla çalışması da bir o 
kadar önemli. Asansör bakım 
anlaşmaları yetkili firmalarla 
yapılmalı.” 

Batur, ilçe asansörlerinin yıllık 
kontrollerini yapan MMO İzmir 
Şubesine bağlı Asansör Kont-

rol Merkezi tarafından elde 
edilen verileri paylaştı. Altı ay 
içerisinde ilçedeki asansörle-
rin yüzde 52’sinin kontrol edil-
diğini bildiren Batur, Asan-
sörlerin bakımı önemli, çünkü 
içinde can taşıyor. Bizler de 
güvenimiz tam olarak, şehri-
mizdeki asansörlerin kontrol-
lerini gönül rahatlığıyla dört 
yıl daha İzmir Makine Mühen-
disleri Odasına bırakmıştık. 
Protokolden sonraki altı ayda 
ilçemizdeki asansörlerin yarı-
sından fazlasının kontrolü ya-
pıldı” ifadelerini kullandı. 

KONAK BELEDİYE BAŞKANI BATUR: 
‘YETKİLİ FİRMALARLA ÇALIŞIN’

Konak Belediye Başkanı 
Abdül Batur, TMMOB 
Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi ile 
imzalanan protokol gereği 
düzenli kontrolü yapılan 
asansörlerin oranının 
altı ayda yüzde 52’yi 
bulduğunu açıkladı ve 
apartman yöneticilerini 
uyardı. Batur, “Asansör 
bakım anlaşmaları yetkili 
firmalarla yapılmalı” diye 
konuştu. 
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2 BİN 500’DEN FAZLA 
ASANSÖR KONTROL 

EDİLDİ

Konak Belediyesi ve TM-
MOB Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi arasında 
Ocak ayında imzalanan pro-
tokol ile ilçedeki asansörlerin 
kontrol işlemleri dört yıllığı-
na yenilenmişti. Altı ay içeri-
sinde ilçedeki toplam 4 bin 
668 asansörün yaklaşık 2 bin 
500’ünün kontrolleri tamam-
landı. Kontroller sırasında ba-
kımları yapılmış ve yönetmeli-
ğe uygun bulunan asansörler 
güvenli olduklarını gösteren 
yeşil etiketle işaretlendi. Hafif 
kusurlu asansörler mavi, ku-
surlu bulunanlar sarı, güven-
siz bulunanlar ise kırmızı eti-
ketler ile işaretlendi. 

257 ASANSÖR 
MÜHÜRLENDİ

Belirli aralıklarla denetlenen 
asansörler arasında, verilen 
süre içerisinde gerekli onarım 
ve bakımı yapılan asansörle-
rin etiketleri ise mevcut du-
ruma göre değiştirildi. Hayati 
tehlike oluşturan 257 asan-
sör ise mühürlendi. Konak’ta-
ki asansörlerin yüzde 52’si 
Ağustos ayına kadar kontrol 
edilirken, yıl sonuna kadar 
kontrolü tamamlanmış asan-
sör sayısının yüzde 80’in üze-
rine çıkması bekleniyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Melih Yalçın ve Şube Sekreteri Evrim 
Aksoy, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u ziyaret etti. 
İlçede bulunan 4 bin 668 asansörün yıllık kontrollerini ya-
pan MMO İzmir Şubesine bağlı Asansör Kontrol Merkezi 
(AKM) tarafından elde edilen veriler paylaşıldı. 

83
Eylül • Ekim 2021 • Haber Asansörü



Asansör Yönetmeliği 
ve CE hakkında me-
rak edilenler, Inspec-

co’nun düzenlediği webinarda 
ele alındı. İnspecco’nun teknik 
uzmanları sorulara yanıt verdi.

Gözetim, denetim ve belge-
lendirme hizmeti veren Ins-
pecco, 12 Ağustos’ta gerçek-
leştirdiği webinar ile Asansör 
yönetmeliği ve CE belgelen-
dirme hakkında merak edilen-
lere ışık tutu. 

Soru-cevap şeklinde gerçek-

leşen webinarda, katılımcıla-
rın sorularını Makine Mühen-
disleri Oktay Akpınar ve Melik 
Erboğa yanıtladı. Asansör 
sektörünün ilgi gösterdiği we-
binarda sorulan soruları ve ya-
nıtlarını sizler için derledik. 

EMNİYET 
YÖNETMELİĞİNE DİKKAT 

Çalışma hızı 0,1 m/sn olan 
bir asansör imal edeceğiz.  
Asansör Yönetmeliği kapsa-
mına girer mi?
Asansör Yönetmeliği binalarda 

ve inşaatlarda kalıcı olarak hiz-
met veren ve kumandalar ile 
donatılmış yük ve insan taşıyan 
asansörleri kapsar. Asansör Yö-
netmeliği Madde 2’de belirtil-
diği gibi hızı 0.15 m/sn hızdan 
düşük olan asansörler asansör 
yönetmeliği kapsamına girme-
mektedir. Asansörü bir maki-
ne olarak görebiliriz. Buna is-
tinaden hızı 0,15 m/ sn hızdan 
düşük olan asansörler makine 
emniyet yönetmeliği gereklilik-
lerine göre incelenebilir.

INSPECCO CE BELGELENDİRME 
KONULU WEBİNAR DÜZENLEDİ

Asansör Yönetmeliği ve CE hakkında 
merak edilenler, Inspecco’nun düzenlediği 
webinarda ele alındı. İnspecco’nun teknik 
uzmanları sorulara yanıt verdi. 
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TANIMLANANIN DIŞINA 
ÇIKILDIĞINDA KAPSAM 

DIŞI OLUR 

Modül B+E belgesine sa-
hibiz. Modül B Belgemizin 
ekinde asansör tipleri tanım-
lanmış. Bunların dışında yeni 
bir tip imalatı yaparsak nasıl 
bir yol izlememiz gerekir?
Belge ekinde tanımlananların 
dışına çıkıldığında belge kap-
samının da dışına çıkılmış olur. 
Bu belge ilgili ürün için geçerli 
değildir.

Zaman zaman karşılaştığımız 
bir durum bu. Bilindiği gibi 
Modül B ekinde bazı bilgiler 
yazar. Daha doğrusu bir kap-
sam yazılır, bir çerçeve oluştu-
rulur. Bir sınır belirlenir. Bu sı-
nırın dışına çıkıldığında yani 
modül B’de yazan asansör tip-
lerinin dışına çıkıldığında mev-
cut belge yeni yapılacak asan-
sör için geçerli olmaz. Bu gibi 
durumlarda izlenecek 2 yol 
karşımıza çıkmaktadır. Bunlar-
dan biri modül b sınırlarının 
dışına çıkan asansör için birim 
doğrulama yapılarak modül G 
alınması. Bu sadece o asansö-
re özel bir belge olur. 

Diğer bir yol ise mevcut modül 
b de kapsam genişletme yapı-
larak yeni asansörü bu kapsa-
ma katmak  olur.

KABİN ÜSTÜ KORKULUK 
GÜVENLİK AKSAMI 

DEĞİLDİR 

Asansör güvenlik aksamları 
nelerdir? Asansör kabin üstü 
korkuluk bir güvenlik aksamı 
mıdır?

Güvenlik aksamları listesi 
2014/33/AB Asansör Yönet-
meliği EK III’te yer almaktadır. 
Hız regülatörü, kapı kilitleri, 
kumanda kartları, fren blokla-
rı, tamponlar başlıca güvenlik 
aksamlarıdır.

Kabin üstü korkuluk ise bir gü-
venlik aksamı değildir. Bir gü-
venlik tedbiridir.

Korkuluk için istenen gerekli-
likler 81-20 standardında ta-
nımlanmıştır.

MODÜL G ALIMI ŞART 

Her asansör için Modül G 
alınmalı mı?
Asansör yönetmeliği asansör 
monte edenler için CE belge-
si anlamında farklı alternatif-
ler sunmaktadır. Bunlar Modül 
B+E yada modül B+D, Modül 
H1 modül veya son muaye-
ne belgelerinden birine sahip 
değilseniz her bir asansör için 
Modül G almanız gerekmekte-
dir. 

Ayrıca 81-1+A3 standardına 
göre bir asansör yapıldıysa bu 
asansör için de Modül G bel-

gesi alınması gerekmektedir.

A tipi muayene (Periyodik 
Muayene) firmalarından bel-
ge alınabiliyor mu ?
2 ayrı kuruluş vardır. Bunlardan 
bir tanesi A tipi muayene ku-
ruluşu  , Diğeri ise  Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının atamış 
olduğu Onaylanmış Kuruluşlar

A tipi muayene kuruluşları ye-
şil , kırmızı ve mavi etiketler il-
gili yetkilere sahiptirler. Fakat 
onaylanmış kuruluşlar CE bel-
gelendirmesi ile ilgili yetkiye 
sahiptirler. CE belgesi onay-
lanmış kuruluşlardan alınır.

Asansöre CE belgesi alırken 
hangi standartları dikkate al-
malıyız?

 � TS EN 81-20 İnsan ve Yük 
Asansörü

 � TS EN 81-70 Engelli asan-
sörleri

 � TS EN 81-72 İtfaiye asan-
sörleri

 � TS EN 81-1+A3 ( İPTAL )

 � TS EN 81-50 Asansör bi-
leşenleri hesaplamaları ve 
kuralları
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 � TS EN 81-28 Haber-
leşme ve alarm siste-
mi

Modül G teknik dosya-
sında bulunması gere-
ken evraklar nelerdir?

 � Uygulama Projesi

 � Mukavemet Hesap-
ları

 � Elektrik Devre Şema-
ları

 � Son Kontrol Formları 

 � Kompanent AB Uy-
gunluk Beyanları

 � Diğer Formlar

YÜK ASANSÖRÜNDE 
BELGELENDİRME 

SÜRECİ

Yük asansörü yapıyoruz. 
Asansör yönetmeliğine göre 
belge alabilir miyiz?
2014/33/AB Asansör yönet-
meliğine göre yük asansörleri 
için belge alınabilir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 

binalarda ve inşaatlarda kalıcı 
olarak hizmet veren insanların, 
insan ve yüklerin veya bir kişi-
nin taşıyıcıya zorlanmadan gi-
rebildiği içindeki kişinin erişim 
mesafesinde yer alan kuman-
dalarla teçhiz edilmiş olan ta-
şıyıcıya ulaşılabildiği hâllerde 
sadece yüklerin taşınmasının 
amaçlandığı asansörleri kap-
sar.

Denetim öncesi nelere dik-
kat etmemiz gerekir ?

Teknik dosyanın hazırlan-
ması

Asansörün 81-20 standar-
dına göre önceden göz-
den geçirilip son kontro-
lün yapılması

Yük testi için hazırlıkların 
yapılması

Binanın denetim için hazır 
olması ( elektrik , kuyu di-
binde su vb.)

Kalite denetlemeleri için 
iç tetkik , yönetim gözden 

geçirme gibi faaliyetlerin ya-
pılmış olması

Kullanılacak ölçüm cihazları-
nın kalibrasyonlarının eksiksiz 
olması

Yüklü test yaptırmak zorun-
lu mudur?
Asansör Yönetmeliği Ek-V 
Madde 3: Nominal yükün 
1,25 katına eşit miktarda yük 
ile statik test yapılması gerek-
mektedir.
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Objektif haberleri ve sektörün nabzını tutan yayın politikası ile  
Türk asansör sanayisine hizmet eden tüm firmalara açık olan Haber 

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

TÜRKİYE’NİN 
ASANSÖR 
DERGİSİ

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

H A B E R

Türkiye’nin Asansör Dergisi



Ülkemizde asansör yönetmeliğinin zorunlu uy-
gulamaya girdiği 15.08.2004 yılından bu yana 
yerli ve yabancı uygunluk değerlendirme ku-

ruluşları tarafından gerçekleştiren modüler yaklaşım 
metodları sayesinde firmalar belgelendirilerek asan-
sörlere CE işareti iliştirmektedir. 17 yılı aşkın süredir 
değişen yerel yasal şartlar sonrasında farklı modül-
lerde belgelendirme faaliyeti devam etmektedir. İlk 
yıllarda yerli kuruluşların bulunmaması, yabancı ku-
ruluşların Modül H (Tam Kalite Güvencesi) konusun-
daki teşviki sonrası yaşanan yasal boşluklar, ilerleyen 
zamanda yerli uygunluk değerlendirme kuruluşlarının 
belgelendirme yetkisi alması ile alternatif modüllerin 
uygulanmasını sağladı. Ancak bu belgelendirmeler 
yeni problemleri ve yeni yasal düzenlemeleri de bera-
berinde getirmiştir. 

ASANSÖR AKSAM ÜRETİCİLERİNİN  

İZLEMESİ GEREKEN YOL

Asansör aksam üreticileri için 3 metod bulunmaktadır.

Halim akişin

Makina Mühendisi

D Kare Gözetim Test ve Belg. Tic. Ltd. Şti.

halim@dsq.com.tr

ÜLKEMİZDE 
ASANSÖR UYGUNLUK 
DEĞERLENDİRME 
FAALİYETİ

Modüler yaklaşımın asansör sektöründe-
ki uygulamaları konusunda bilgilendirme 
amacıyla hazırlanmıştır. Tüm modüllerin 
uygulanabilirliği detaylandırılmış ve siz-
lerle paylaşılmıştır.
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a) Modül B (AB Tip İnceleme) 
ye ilave olarak 

Modül C2 (Rastgele Kontrol) 
veya

b)  Modül B (AB Tip İncele-
me) ye ilave olarak M o -
dül E (Ürün Kalite Güvence)

c) Modül H (Tam Kalite Güven-
ce) 

Modül B belgelendirme son-
rasında asansör aksam üreti-
cisi iki metottan birini seçmek 
durumundadır. 

Ülkemizde asansör güvenlik 
aksamları konusunda iki mo-
dül uygulanmaktadır. Bu ko-
nuda son dönemde Bakanlı-
ğın yoğun denetimleri devam 
etmektedir. 

Modül H belgelendirme me-
todu asansör aksam üreticile-

ri tarafından uygulanabilir olsa 
da tercih edilmemektedir. 

ASANSÖR MONTAJ 
FİRMALARININ İZLEMESİ 

GEREKEN YOL

Ülkemizde asansör konusunda 
dört modül uygulanmaktadır. 

a) Modül B (AB Tip İncele-
me)’ye ilave olarak 

Son muayene (her asansörün 
tasarım harici uygunluk değer-
lendirmesi)

Modül E (Ürün Kalite Güven-
ce) (yıllık gözetim ile uygunluk 
değerlendirilmesi)

Modül D (İmalat Kalite Güven-
ce) (yıllık gözetim ile uygunluk 
değerlendirilmesi)

b) Modül G (Birim Doğrulama)

Her asansörün onaylanmış ku-
ruluş tarafından belgelendiril-
mesi

C) Modül H (Tam Kalite Güven-
ce) Firmanın tasarım yapabilme 
yeterliliğinin olması sonrasında 
İmalat, montaj ve son kontrol 
faaliyetlerini kendi bünyesin-
de yaparken uygunluk değer-
lendirme kuruluşları tarafından 
yıllık gözetim ile onaylı kalite 
sisteminin değerlendirilmesi 
gerçekleştirilmektedir. 

Son dönemde yük testinin tes-
cil öncesi ilk periyodik muaye-
nede yapılması asansör üreti-
cisinin Modül G ye olan ilgisini 
artırmıştır. Buna paralel olarak 
uygunsuz belgelendirme şikâ-
yetleri sonrasında asansör 

üreticisi üzerinde Bakanlığın 
yoğun denetimleri devam et-
mektedir. 

ASANSÖR KAZALARINDA 
SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ

Ufak bir parantez açmak ve son 
günlerde artış gösteren iş kaza-
larımıza dikkat çekmek gerekti-
ğini düşünüyorum. Kazaların 
sebep-sonuç ilişkileri değer-
lendirilmeden yaşama devam 
etmek aynı kazaların devamı-
nı desteklemek anlamına ge-
lir. Bu sebeple kazaların derin-
lemesine incelenmesi ve sektör 
paydaşları ile paylaşılması, sek-
törel iş gelişimine güvenlik ala-
nında büyük fayda sağlayacak-
tır. Dilek ve beklentilerin ileriye 
taşınması sadece “Başımız sağ 
olsun!” olmamalıdır.

Sonuç olarak yasal olarak bel-
gelendirme metotları farklılık 
gösterse bile düşünce yapı-
mızda iyileştirmeyi başarama-
dığımız sürece yasal düzenle-
meler sadece kağıt üzerinde 
kalacak ve okuyan okuduğuy-
la, okumayan yaptığıyla kala-
caktır. Yasal düzenlemelerin 
ortak yaşam kurallarını belir-
lemek için olduğu ve bu ku-
ralların toplum sağlığı açısın-
dan gerekli olduğu bilinmeli 
ve asla unutulmamalıdır. Top-
lum sağlığının etkilerinin yaşa-
mın her alanında olduğu gibi 
gerek mesleki gerekse ekono-
mik anlamda sonuçlarını göre-
bilmek ve değerlendirebilmek 
dileğiyle. 

Saygılarımla…
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TMMOB Makine Mühen-
disleri Odası Kocaeli 
Şubesi 12-15 Ağustos 

2021 tarihleri arasında Asansör 
Yetkili Servis Teknik Sorumlu-
su Eğitimi düzenledi. Makine 
Mühendisi Özgür Kılıç’ın eğit-
menliğinde gerçekleşen prog-
ramı başarıyla tamamlayan 
19 mühendis ‘’Asansör Yetkili 
Servis Teknik Sorumlusu Mü-
hendis Yetki Belgesi’’ almayı 
hak kazandı.

ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Geçtiğimiz dönemlerde şube 
ve temsilciliklerde verilen yüz 
yüze eğitimler, pandemi ko-
şulları nedeni ile çevrim içi ola-
rak tüm Türkiye’ye açık olarak 
düzenlendi.

Düzenli aralıklarla asansör sek-
törüne yönelik eğitim ve sınav 
programı düzenleyen MMO, 
ülke ve toplum yararları doğ-
rultusunda, Asansör Yönetme-

liği (2014/33/AB) ve Asansör 
İşletme, Bakım ve Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği Kapsa-
mında görev alacak yetkili ser-
vis teknik sorumlularının bel-
gelendirilmelerini amaçlıyor.

Gerçekleşen eğitim program-
larına TMMOB MMO veya 
EMO üyesi, makina, mekat-
ronik, elektrik veya elektrik-e-
lektronik mühendisleri katılım 
sağlayabiliyor.

19 MÜHENDİSE ‘’ASASÖR YETKİ 
BELGESİ’’ VERİLDİ

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi çevrim içi 
eğitim programı sonrası 19 makine, mekatronik, elektrik ve 
elektrik-elektronik mühendisine ‘’Asansör Yetkili Servis Teknik 
Sorumlusu’’ Mühendis Yetki Belgesi verdi.

90
Haber Asansörü • Eylül • Ekim 2021

 SEKTÖR HABER 



EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Tanışma ve Programın Anlatılma-
sı, MMO Ana Yönetmelik ve Yö-
netmelikleri, Mühendislik Etiği

Temel Bilgilendirme-Asansör Do-
nanımları ve Çalışma Prensipleri

 Mevzuat (Standartlar)

1. Asansör Yönetmeliği (2014/33/
AB) 

2. Asansör İşletme, Bakım ve Peri-

yodik Kontrol Yönetmeliği

3. Asansör Periyodik Kontrolleri 
İçin Yetkilendirilecek A Tipi Mua-
yene Kuruluşlarına Dair Tebliği ve 
Asansör Yapım Standartları

4. TS EN 13015+A1 ve TS 12255 
Standart Eğitimi

5.İSG Kanun ve Yönetmelikleri

6.Asansörlerde İş Güvenliği

Asansörlerde Risk Değerlendirme-
si

Temel Elektrik ve Hidrolik Eğitimi

Teknik Ekipmanların ve Ölçüm 
Cihazlarının Kullanımı

Bakım Teknikleri ve Arıza Çeşit-
leri

Son Kontrol (Revizyon, Montaj ve 
Bakımdan Sonraki Kontrol)
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HABER ASANSÖRÜ (İSTAN-
BUL)- Tüm Asansör Sanayici 

ve İş İnsanları Derneği (TASİ-

AD), meslek lisesi öğrencileri 

ile buluştu.

TASİAD, Milli Eğitim Bakanlı-

ğı (MEB) ile imzaladığı Mesleki 

Eğitim İşbirliği Protokolü kap-

samında İMMİB ERKAN AVCI 

MTAL öğrencileri ile bir araya 

geldi. Sektöre girmeye hazırla-

nan öğrencilere staj sonrası iş 

garantisi sunan TASİAD, sek-

törün tanıtımını yaptı ve kalifi-

ye personele duyulan ihtiyaca 

dikkat çekti. 

TASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcıları Yasemin Bulut 
ve Servet Karabacak ile birlik-
te TASİAD üyeleri Cem Özal-
paşan ve Didem Özalpaşan’ın 
katılımıyla gerçekleşen etkinli-
ğe Elektrik-Elektronik bölümü 
öğrencilerine  asansör mesle-
ğinin  gereklilikleri  anlatılarak 

TASİAD’DAN MESLEK LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNE TAM DESTEK

Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TASİAD), 
meslek lisesi öğrencileri ile buluştu. Sektöre girmeye 
hazırlanan öğrencilere staj sonrası iş garantisi sunan TASİAD, 
öğrencilere sektörü anlattı, kalifiye personele duyulan ihtiyaca 
vurgu yaptı. 
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sektörün teknik, güvenlik ve 
ekonomik açıdan gelişimi hak-
kında bilgilendirmeler yapıldı.

“MESLEK LİSELERİ SANA-
YİMİZİN CAN DAMARIDIR”

TASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Yasemin Bulut, 
meslek liselerinin Türk sanayi-
sinin can damarı olduğunun 
altını çizerek, nitelikli iş gücü 
kaynağının temel eğitiminin 
meslek liselerinde başladığı-
nı belirtti. Türkiye’de ve dün-

yada artan dikey yapılaşmay-
la birlikte asansörlerin günlük 
hayatın ayrılmaz bir parçası ol-
duğunu belirten Bulut,  buna 
paralel olarak da sektörde her 
geçen gün nitelikli iş gücüne 
duyulan  ihtiyacının arttığına 
vurgu yaptı. Sektörde hiçbir 
dönem işsizlik sıkıntısının ya-
şanmadığına değinen Bulut, 
asansör sektöründe iş sağlı-
ğı ve güvenliğinin sıkı dene-
time tabii tutulduğunu, buna 
rağmen medyaya yansıyan 

TASİAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı  
Servet Karabacak 
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asansör kaza haberlerinin bir 
çoğunun personelin gerek-
li güvenlik tedbirlerine uyma-
masından kaynaklandığını ifa-
de etti. 

Öğrencilere kariyer hayatla-
rında rehberlik edecek tavsi-
yelerde bulunan Bulut, “Ge-
leceğiniz için doğru adımlar 
atmanız için buradayız” diye 
konuştu. 

Zamanın boşa harcanmaması 
gerektiğinin altını çizen Bulut, 
şunları söyledi: 

“Okuldan mezun olmuş ol-
mak, üniversiteye gitmiş ol-
mak ve üniversite diploması 
almış olmak yeni dünya düze-
ninde yeterli değil. Kendinize 
yatırım yapmanız çok önem-
li.  En büyük sıkıntımız yaban-
cı dil. Türk asansör firmaları 
dünya genelinde montaj yapı-
yor. Yurtdışında montaj yapar-
ken yabancı dil bilen personel 
sıkıntısı çekiyoruz.  Kendinize 
yatırım yapın, Yabancı dil öğ-
renin, global düşünün. Kitap 

okuyun. Okumak, global dü-
şünce anlayışınızın gelişmesini 
sağlayacaktır. 

“ASANSÖR SEKTÖRÜ 
YELPAZESİ GENİŞ BİR 

SEKTÖR”

TASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Servet Kara-
bacak da gençlere, asansör 
sektörünün önemini anlat-
tı. “Asansör sektörü özellikle 
2004 ve 2012 yılında yönetme-

liklerde ve standartlarda yapı-
lan değişiklikler ile önemli bir 
hâle geldi. Standartlar, asan-
söre şekil vermeye başladı. İş 
güvenliği, işçi sağlığı önem arz 
etmeye başladı. Bunun için de 
sizler, sektör için vazgeçilmez 
olmaya başladınız” dedi. 

Asansör sektöründe yetişmiş 
eleman açığına dikkat çeken 
Karabacak, şunları söyledi: 

“Asansör sektörü yelpazesi 
geniş bir sektör. Sektörü sa-
dece montaj ve bakım olarak 
düşünmeyin. Asansör meka-
nik, elektronik ve mekatronik 
ürünlerden oluşan bir sistem. 
Türk asansör sektörünün ana 
başlıklarından biri komponent 
üretimidir. Asansör sistemati-
ğini oluşturan, kapı, kabin, süs-
pansiyon, makine-motor,  ku-
manda panoları, butoniyerler. 
Hepsi ülkemizde standartlara 
uygun yüksek kalitede üretilen 
ürünlerdir.  Bu bakımdan asan-
sör sektörünü  sadece montaj, 

TASİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasemin Bulut 
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bakım, onarım  diye düşünme-
mek gerekir.  Sektörün üretim  
alanlarında da kendinize se-
çim yapabilirsiniz.” 

“ÜRÜNDE HATA OLMAZ, 
KAZAYI ÇALIŞAN YAPAR”

Türkiye’de çok fazla asansör 
firması olduğunu hatırlatan 
Karabacak, gençlere staj çağ-
rısı yaptı. Karabacak, “Gelin, 
stajınızı bizlerle yapın. Stajınız 
bittiğinde işiniz hazır. Bu sek-
tör hiç bir zaman ölmez. İşin 
riskli boyutları var evet ama al-
dığınız eğitimle bu riskleri mi-
nimize etmek mümkün” dedi. 

Karabacak, sektörde yaşanan 
kazalar hakkında da konuştu, 
“üründe hata olmaz’’ vurgusu 
yaparak, ‘’Kazayı çalışan yapar. 
Üründe problem varsa onu gö-
receksiniz, önüne geçeceksiniz 
ve kullanmayacaksınız. Burada 
aldığınız eğitimler gelecekte 
bunları uygulamanızda yardım-
cı olacak” diye konuştu. 

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 
SANAYİDE KADIN 

HAREKETİ

Karabacak, asansör bölümün-
de eğitim gören kız öğrencile-
ri de seslendi, şunları söyledi; 

“Kızlar bu işi yapamaz diye 
düşünmeyin. Bakım ve arıza 
konusunda çok rahat çalışa-
bilirsiniz. Ofiste, satın almada 
operasyon alanında çalışabi-
lirsiniz. 1950’li yıllarda, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra Rus-
ya’da, Doğu Bloku ve Batı Al-
manya’da ağır sanayide hep 

kadınlar çalıştı, erkek zaten 
yoktu, savaşta kaybetmişler-
di. Bu ülkelerde kadınlar saye-
sinde sanayi bu kadar ilerledi. 
Ağır sanayide çalıştılar, siz de 
yapabilirsiniz.” 

“ASANSÖR 
TERMİNOLOJİSİ ÇOK 

ÖNEMLİ”

TASİAD üyesi Cem Özalpaşan, 
yabancı dil bilmenin önemine 
değindi. “İngilizce ve asan-
sör terminolojisine hâkim ol-
mak çok önemli. ABD’de  15 
yıl asansör montörü olarak 
çalıştım. İngilizcem olmasay-
dı çalışamazdım.” diyen Özal-
paşan, sektörün geleceğinin 
parlak olduğuna işaret etti ve 
“Yurt dışında aldığım tecrübe-
ler bana bir asansörcünün her 
yerde çalışabileceğine gös-
terdi. Binalar olduğu sürece 
asansörcüye ihtiyaç var. Sev-
diğiniz işi, istediğiniz işi seçin. 
Her konuda kendinize yatırım 

yapın.” tavsiyelerinde bulun-
du. 

Teknolojinin hızlı ilerlediğini 
ve bu ilerlemelerin sonunun 
olmadığını söyleyen Özalpa-
şan, “Asansör sektörü de tek-
nolojiye bağlı olarak gelişiyor. 
Çağ değişti. Sizler internet 
çağı çocuklarısınız. Teknoloji-
nin vermiş olduğu bir güç var 
sizde. Bu gücü sonuna kadar 
kullanın” dedi. 

“SEKTÖRÜN ARA 

ELEMANA İHTİYACI VAR”

Kız öğrencilerin organizasyon 
kabiliyetlerinin yüksek oldu-
ğunu söyleyen TASİAD üye-
si Didem Özalpaşan, asansör 
sektörünün yönetim kademe-
lerinde özellikle satış, satın 
alma ve müşteri ilişkileri nok-
tasında kendisini geliştirmiş 
kız öğrencilere ihtiyacı oldu-
ğunu ve mezunların kolaylıkla 
iş bulabileceğine dikkat çekti.

TASİAD üyesi 
Cem Özalpaşan 

TASİAD üyesi  
Didem Özalpaşan
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İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Meslek sahibi olmak, kişinin potansiyeline 
ve becerilerine uygun meslek seçimi yap-
mak günümüz şartlarında çok daha titizlik 
gerektirmektedir. “Eti senin kemiği benim” 
diyerek bir ustanın yanında çalıştırılmaya 
başlanması, “çocuğun küçükten öğrenme-
si, öğrenmesi için de canla başla çalışma-
sı, yıllar içinde ustalaşarak mesleğini en iyi 
şekilde icra edebilmesi”ni kısa ve öz anlat-
maktadır. 

ÇIRAĞI OLMADIĞINIZ İŞİN USTASI 
DA OLAMAZSINIZ

Çırak, kalfa, usta ilişkisine dayanan meslek 
edindirme şekli Türklerde özellikle Selçuklu 
ve Osmanlı Devleti’nde son derece önemli 
bir yer tutar. 

RASIME Sazak 
Türkiye ASFED Eğitim Komitesi Üyesi

İnsan Kaynakları Uzmanı

rsmszk@gmail.com

İŞ BAŞI EĞİTİM 
PROGRAMLARI 

Çok eski zamanlarda meslek edinmek 
ve meslek öğrenmek için çırak-kalfa-
usta süreci yaşanmıştır. Günümüzde 
“İşbaşı Eğitimi” olarak karşılık bulan 
bu süreç; aktif öğrenme ve her bilginin 
uygulanmasını sağlar.  
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İmparatorluğun birçok köşe-
sinde eserler veren Mimar Si-
nan, mesleğinde katettiği 
aşamaları üç büyük eseriyle ta-
nımlamaktadır;  

• 1548’de tamamladığı Şeh-
zade Camisi’ni, “çıraklık 
eseri’, 

• 1557’de tamamladığı Sü-
leymaniye’yi ‘kalfalık ese-
ri’, 

• 1575’te ibadete açılan Se-
limiye’yi ise ‘ustalık eseri’ 

Mimar Sinan’ın çıraklık döne-
minden kalfalığa ve ustalığa 
geçiş zamanlarına bakarsak 
uzun yıllar olduğunu görmek-
teyiz. Ustalığının da 49 yıl ol-
duğu yazılmaktadır.

Osmanlı devletinde esnafların 
üye oldukları “Lonca Teşkila-
tı” olarak işleyen sistemde; us-
ta-çırak ilişkisini esas alan bir 
eğitim yapısı söz konusu.  Es-
naf ve sanatkâr olmak isteyen-
lere; yamak, çırak, kalfa ve usta 
hiyerarşisine göre mesleğin in-
celikleri öğretilir; kabiliyetli çı-
rak, kalfa ve ustaların elinden 
tutularak okullarda eğitim gör-
mesi sağlanır, gerektiğinde de 
kendilerine maddi destek olu-
nurmuş.

AKTİF ÖĞRENME

Aktif öğrenmenin kökleri, Kon-
füçyüs’e kadar (M.Ö. 551-
479) uzanır. Kendisi şöyle de-
miştir: 

Burada önemli olan husus us-

tanın çırağı iş ortamında uy-
gulamalı olarak eğitmesidir. 
Ustanın ilk işi çırağa gözlem 
yaptırmaktır. Belli bir süre geç-
tikten sonra çırağa kendi de 
yardım ederek asistanlık yaptı-
ran usta, belli bir süre sonunda 
işe alışan çırağı yardımsız çalış-
tırır. Bu sayede çırak o işin ehli 
olmaya başlar ve ustalığını ka-
nıtlar. Usta çırak ilişkisinde uy-
gulama ve tecrübe söz konusu 
olduğu için kalıcı bir öğrenme 
yöntemi olarak kabul edilir.

İŞ BAŞI EĞİTİM 

PROGRAMLARI (ON THE 

JOB TRAINING)

Çalışanın işini yapmak için bir 
formen veya usta gözetimin-
de; anlatılması ve aynı zaman-
da uygulama yapması esasına 
dayanır. Çalışanın bire-bir gö-
rerek yapması, nerede hata 
yaptığını anında öğrenmesi ve 
pratik yaparak beceri kazan-
ması açısından oldukça önem-
lidir. Daha az maliyetli olma, 
eğitim süresince işlerin aksa-
maması, çalışanın öğrendikle-
rini uygulamalı olarak yapabil-
mesi, çalışanın işe ve ortama 
uyum sağlaması gibi üstünlük-
leri vardır.

Çalışma ortamına ve organi-
zasyon yapısına  göre farklı iş 
başı eğitim yöntemleri vardır;

• Yönetici Gözetiminde Eği-
tim: Çalışanın ilk yönetici-
si olan amiri, ustabaşı veya 
formen  gözetiminde ça-

lışması ve uygulamalı gös-
terilmesidir. 

• Delegasyon/Yetki Devri 
Yoluyla Eğitim: Karar ver-
me yetkisinin konuya göre 
kısmi veya sınırlı olarak 
devredilmesidir. Bu yön-
tem yoluyla eğitim;  astla-
ra sorumluluk bilincini ve 
karar alma yeteneğini ge-
liştirir. 

• Kılavuz Aracılığıyla Eğitim: 
Kıdemli ve/veya tecrübeli 
başka bir çalışanın kılavuz-
luğunda yürütülen eğitim-
lerdir. 

• Rotasyon/İş Farklılaştır-
ma/İş Zenginleştirme: Ça-
lışanları şirket içinde fark-
lı işlerde görevlendirerek,  
onların bilgi ve becerileri-
ni arttırmayı hedeflemek-
tedir. 

Şirket içerisinde belirlene-
cek olan işbaşı eğitim yön-
temleri ile bilgi, ustabaşından 
veya yöneticiden çalışana uy-
gulamalı olarak aktarılacak, 
yapması sağlanacak ve aktif 
öğrenme süreci içinde oluna-
caktır. Bu yöntemlerden verim 
alınabilmesi için işbaşı eğiti-
mine katılan çalışanın titizlikle 
takip edilmesi ve herbir aşa-
manın kayıt altına alınması da 
önemlidir. Böylelikle çalışanla-
rın gelişim ve performansı da 
yakından takip edilebilecektir.

Verimli ve bol kazançlı günler 
diliyorum.
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Ülkemizde yakın geçmişte inşaat 
sektöründe yaşanan hızlı yükseliş, 
asansör sektörüne de büyük katkı 

sağlamış ve gözde sektörlerden biri hâline 
getirmiştir. Geçmişten beri hizmet veren ku-
ruluşların yanı sıra, çok sayıda yeni firma bu 
sektörde hizmet vermek üzere kurulmuşlar 
ya da faaliyet alanlarını bu alana doğru ge-
nişletmişlerdir. Bunların içinde çok sayıda 
montajcı, çok sayıda güvenlik aksamı ima-
latçısı kuruluşlar ile birlikte A Tipi Muayene 
Kuruluşu ya da Onaylanmış Kuruluş olarak 
faaliyet gösteren birçok kuruluşu da saymak 
mümkündür.

Hâliyle bu kadar yoğun talep gören, ticari 
kapasitesi büyüyen bir sektörde yasal dü-
zenlemelerin fazla olacağını öngörmek de 
yanlış olmaz. Geçmişte ülkemizde ilgili ku-
rumlarca yayımlanmış yerel Asansör Yönet-
meliği, Bakım İşletme Yönetmeliği ve TS 
863 gibi asansör standartlarımız mevcuttu. 
Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği Uyum süre-

Özkan YılMaz 
SZUTEST Asansör Departmanı Teknik Yöneticisi

Baş Denetçi/Teknik Uzman- Makine Mühendisi

ozkan.yilmaz@szutest.com.tr

ASANSÖR GÜVENLİK 
AKSAMLARI BELGELENDİRME 
SÜREÇLERİ

Asansör sektöründe yaşanan hızlı 
değişimler, günümüzdeki ilerlemeyi 
getirmiştir. Bu değişimlerin güvenlik 
aksamlarının geliştirme süreçlerini de 
etkilemesi kaçınılmazdır. Kalite bu 
sayede yakalanacaktır.
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cinde 4703 Sayılı Ürünlere İliş-
kin Teknik Mevzuatın Hazırlan-
ması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun, kısa adıyla Çerçeve Ka-
nun, 11.07.2001 tarih ve 24459 
sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
Kanun, ürünlerin piyasaya arzı, 
uygunluk değerlendirmesi, pi-
yasa gözetimi ve denetimi ile 
bunlarla ilgili olarak yapıla-
cak bildirimlere ilişkin usul ve 
esasları belirlemektedir. 4703 
Sayılı Kanun kapsamında ise 
Yeni Yaklaşım Direktiflerinden 
Asansör Direktifi (95/16/EC) 
temel alınarak mevzuatımıza 

kazandırılan ve 15.02.2003 ta-
rih ve 25021 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Asansör 
Yönetmeliği (95/16/AT), ülke-
mizde piyasaya arz edilecek 
asansör ve asansör güvenlik 
aksamlarının temel sağlık ve 
güvenlik şartlarını gösteren 
ana mevzuatımız olmuştur.

Bunun peşi sıra yayımlanan 
Asansör Bakım ve İşletme Yö-
netmelikleri, Asansör Piyasa 
Gözetim ve Denetimi Yönet-
melikleri, 95/16/AT Asansör 
Yönetmeliği’nin yerine geçen 
29.6.2016 tarihli ve 29757 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan 2014/33/AB Asansör Yö-
netmeliği, 4703 Sayılı Kanunun 
yerine geçen 12.03.2020 tarih-
li ve 31066 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan 7223 No’lu 
Ürün Güvenliği ve Teknik Dü-
zenlemeler Kanunu gibi mev-
zuatlarla, son yıllarda asansör 
sektörü, yasal ve ticari boyut-
ta değişimlerin hızlı ve keskin 
yaşandığı bir sektör olmuş-
tur. Bundan yaklaşık 15-20 yıl 
önceki montaj şartları, asan-
sör aksamlarının çeşitliliği ve 
imalat kalitesi, asansörlerin 
güvenlik seviyeleri ile şu an-
daki şartlar arasında büyük 
uçurumlar mevcuttur. Özellik-
le montaj firmaları Asansör Yö-
netmeliği ile başlayan ve daha 
sonrasında Asansör Bakım ve 
İşletme Yönetmeliği’nin getir-
diği asansör periyodik kont-
rolleri ile sistemik hâle giren 
denetim süreçlerine adap-
te olmakta başlarda çok zor-
luk yaşasalar da, günümüzde 
hâla bazı aksaklıklar yaşansa 
da, büyük yol kat edildiği ba-
riz olarak görülmektedir. Ha-
tırı sayılır miktarda asansörün 
güvenlik seviyesi artırılmış, fir-
maların büyük çoğunluğunun 
Belgelendirme ve Hizmet Yeri 
Yeterlilik denetimlerine tabi 
olması sağlanmış, asansör ko-
nusunda son kullanıcılarda da 
bir bilinç oluşmaya başlamıştır.

Ancak sektörümüzde yönet-
melik ve düzenleme namına 
yoğun bir hareketlilik olması-
na rağmen, bazı durumlarla 
alakalı farkındalıklar maalesef 
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ya bir kaza yaşanması hâlinde 
ya da üst yetkili makamlara bir 
soru yöneltilmesi üzerine ka-
zanılmakta, bilindiği hâlde uy-
gulamaya geçilmesinde bazı 
aksaklıklar yaşanabilmektedir. 
Muhtemelen şu anda bu ya-
zıyı okumakta olan birçok sek-
tör paydaşının bildiği üzere bir 
süre önce sektörümüzde yine 
bir hareketlilik yaşadık. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi 
Genel Müdürlüğü tarafından 
geçtiğimiz günlerde asansör 
güvenlik aksamları hakkında 
bir görüş verildi. Görüş iste-
nen konuyu kısaca özetlemek 
gerekirse;

 � Gerek ülkemizde üretilen 
gerekse ithal edilen asan-
sör güvenlik aksamlarının 
uygunluk değerlendirme 
işlemleri sonuçlandırılma-
dan sadece AB tip incele-
me sertifikasıyla veya eksik 
sertifikasyonla veya süresi 
dolan sertifikalarla piyasa-
ya arz ediliyor olması,

 � Söz konusu asansör gü-
venlik aksamlarının yer al-
dığı asansörlerde onay-
lanmış kuruluş olarak 
ilgili mevzuat gereklilik-
lerine uygun denetim ve 
belgelendirme yapılabil-
mesi için bu aksamlara yö-
nelik piyasa gözetimi ve 
denetiminin yapılması,

 � Eksik olan sertifikaların ta-
mamlaması/güncellemesi 
için imalatçılara geçiş sü-
resi verilmesi,

 � Asansör güvenlik aksam-
ları için geçici olarak gün-
cel geçerli olan AB tip 
inceleme belgelerinin ye-
terli görülmesi idi.

Konunun yasal düzenleme 
boyutuna göz atalım. Yürür-
lükteki ilgili yönetmeliğimiz 
2014/33/AB Asansör Yönet-
meliği; asansör monte eden 
firmalarla beraber, Yönetmeli-
ğin Ek III’ünde aşağıdaki gibi 
listelenmiş olan asansör gü-
venlik aksamı/aksamlarının 
imalatçılarına da önemli yü-
kümlülükler getirmektedir.

ASANSÖR GÜVENLİK 

AKSAMLARININ LİSTESİ

1. Durak kapılarını kilitleme 
tertibatları.

2. Ek-I’in 3.2. maddesinde 
bahsi geçen düşmeleri önle-
yen yani kabinin düşmesini 
veya kontrolsüz hareket etme-
sini engelleyen tertibatlar.

3. Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar.

4. Tamponlar 

a) Enerji depolayan tampon-
lar:

1) Doğrusal olmayan, 

2) Dönüş hareketi sönümle-
meli.

b) Enerji harcayan tamponlar.

5. Düşmeleri önleyen cihaz 
olarak kullanıldığı durumlarda, 
hidrolik güç devrelerinin kal-
dırıcılarına bağlanan güvenlik 
tertibatları.

6. Elektronik aksamları içeren 
güvenlik şalterleri şeklindeki 
elektrikli güvenlik tertibatları.

Ek III’de altı başlık altında top-
lanmış olan asansör güven-
lik aksamları hakkında ilgili ta-
raflara ait yükümlülükler ise 
2014/33/AB içerisinde Üçüncü 
Bölüm’de tarif edilmektedir. 
Dördüncü bölüm ise aşağıda-
ki gibidir:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Asansörlerin ve Asansör Gü-
venlik Aksamlarının Uygunlu-
ğu

Asansör ve asansör güvenlik 
aksamlarına ilişkin uygunluk 
varsayımı

MADDE 17 – (1) Avrupa Birli-
ği Resmî Gazetesi’nde refe-
rans numaraları yayımlanmış 
uyumlaştırılmış standartla-
ra veya bunlara karşılık gelen 
uyumlaştırılmış Türk standart-
larına veya bunların ilgili bö-
lümlerine uygun olan asansör 
ve asansör güvenlik aksamla-
rının, bu standartlar veya ilgili 
bölümleri kapsamında Ek-I’de 
belirtilen temel gereklere uy-
gun olduğu varsayılır.

Asansör güvenlik aksamları-
nın uygunluk değerlendirme 
işlemleri

MADDE 18 – (1) Asansör gü-
venlik aksamlarına aşağıda yer 
alan uygunluk değerlendirme 
işlemlerinden biri uygulanır.

a) Model asansör güvenlik ak-
samına Ek-IV’ün Bölüm A’sına 
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göre AB tip incelemesi uygu-
lanır ve Ek-IX’a göre rastgele 
kontrol işlemi gerçekleştirilir.

b) Model asansör güvenlik ak-
samına Ek-IV’ün Bölüm A’sına 
göre AB tip incelemesi uygu-
lanır ve Ek-VI’ya göre ürün ka-
lite güvencesine dayalı tipe 
uygunluk işlemi gerçekleştiri-
lir.

c) Ek-VII’ye göre tam kalite gü-
venceye dayalı uygunluk işle-
mi gerçekleştirilir.

Dördüncü bölüm Madde 

17’de görüleceği üzere Yönet-

meliğimiz, asansör aksamla-

rı ve bunlar kullanılarak imal 

edilecek asansörlerin Yönet-

meliğin Ek I şartlarını oluştu-

ran Temel Sağlık ve Güven-

lik Gereklerini karşılayacağını 

kabul etmektedir. İmalatçının, 

asansör güvenlik aksamının/

aksamlarının piyasaya arzında 

birinci cümlede belirtilen ge-

rekliliklere uygun olacak şekil-

de tasarım ve imalat yapma-

sı gerekir. Madde 18’de ise, 

asansör güvenlik aksamlarının 

uygunluk değerlendirme yani 
belgelendirme faaliyetlerin-
den bahsetmektedir. Görüle-
ceği üzere, bir güvenlik aksa-
mının piyasaya arz edebilmesi 
için;

 � Bir Modül B Tip İnceleme 
Sertifikası ve Modül C2 
Rastgele Kontrol İle Tipe 
Uygunluk Sertifikası

 � Bir Modül B Tip İncele-
me Sertifikası ve Modül E 
Ürün Kalite Güvencesine 
Dayalı Tipe Uygunluk Ser-
tifikası

 � Bir Modül H Tam Kalite 
Güvence Sertifikası

seçeneklerinden birine göre 
belgelendirilmiş olmalıdır.

Buradan anlaşılacağı gibi, AB 
Tip İnceleme Belgesi - Modül 
B sadece asansör güvenlik ak-
samının tasarım onay belge-
si olup; imalat sürecini kontrol 
eden uygunluk değerlendirme 
işlemi ve buna bağlı onaylan-
mış kuruluş gözetimiyle birlik-
te sertifikasyon olmadan yani 
yukarıda gösterildiği gibi bir 
Modül C2, bir Modül E ya da 
bir Modül H belgesi olmadan 
asansör güvenlik aksamının/
aksamlarının imalatçı tarafın-
dan piyasaya arz edilebilmesi 
mümkün değildir.

Sürecin yasal boyutunu de-
ğerlendirdikten sonra günü-
müzdeki uygulama boyutunu 
düşünelim. Yaklaşık on yılı-
mı geçirdiğim belgelendirme 
sektöründe benimle beraber 
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çoğu uygunluk değerlendirme 
personeli olarak çalışmakta 
olan teknik uzman meslektaş-
larımızın, montaj firmalarından 
çok defalar aldığı telefonlar-
dan biridir. “Eyvah Özkan Bey 
yandık, belgemizin süresi geç-
miş. Acilen yenilememiz ge-
rekli, belediyeden dosyamız 
geri döndü, müteahhit bizi 
mahvedecek.” Ancak çok emi-
nim ki bu sektörde benle bera-
ber benden çok daha uzun sü-
reler geçirmiş olan paydaşların 
da çok nadiren aldığı, hatta 
belki de hiçbir zaman almadık-
ları başvurular güvenlik aksa-
mı imalatçılarından gelmekte-
dir. Çoğumuz aynı heyecanla 
bir imalatçının bize ulaşarak 
başvuruda bulunduğuna rast-
lamayız. Bunun imalatçıların 
buna gerek kalmadan süreç-
leri yürüttüğünden, bu gecik-
meler yaşanmadan zaten takip 
ederek zamanında sonuçlan-
dırmakta olduğundan kaynak-
landığını düşünmek mümkün-
dür. Bu kısmen doğru olmakla 
beraber, günümüz şartlarında 
biraz iyimser bir yaklaşımdır. 

Ülkemizde kaliteli üretim yap-
ma kapasitesine sahip birçok 
firmamız mevcuttur. Bunların 
hatrı sayılır miktarda bir kısmı-
nı güvenlik aksamı imalatçıları 
oluşturmaktadır. Fakat male-
sef ki asansör montaj firmaları 
için ilgili belgelendirme süreç-
leri konusunda hassasiyet ve 
sorgulama olmasına rağmen 
güvenlik aksamı belgeleri ko-
nusunda pek fazla bilinç geliş-

memekte, ilerleme olmamak-
tadır. Hâlâ teknik dosyalarda 
eski, son geçerlilik tarihlerinin 
üzerinden uzunca süreler geç-
miş, hatta okunamayacak hâle 
gelen güvenlik aksamı sertifi-
kaları çıkmaktadır. Üretimden 
kaldırılmış, piyasada bulun-
mayan ürünlerin, artık faaliyet 
göstermeyen firmaların sertifi-
kaları çıkmaktadır. Bazı durum-
larda A markanın B modeli ya 
da tipi bir ürün kullanılmışken 
teknik dosyaların içinden C 
markasının D modeli bir ürüne 
ait bir sertifika çıkmaktadır. İşin 
daha da ilginç kısmı ise bazı 
onaylanmış kuruluşların ve ne-
redeyse bütün ruhsat makamı 
yerel yönetimlerin bu teknik 
dosyalar karşılığında belge-
lendirme, ruhsatlandırma fa-
aliyetlerine devam etmesidir. 
Bu durumu hâlâ; 14 Haziran 
2017 tarihli, 30096 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Asan-
sörlerin Tasarımına İlişkin Usul 
Ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 
2017/18)’in 1 nolu Geçici Mad-
desinde açık hüküm bulunma-
sına ve TS EN 81-1+A3 stan-
dardına göre periyodik kontrol 
ve tescil yapılabilmesi için ilgi-
li referans dokümanların onay-
lı avan proje ve uygulama pro-
jeler olduğunun belirtilmesine 
rağmen yapı ruhsatları ile, yapı 
ruhsat tarihleri ile değerlendir-
meye devam eden yerel yöne-
timler bulunmasına benzete-
biliriz.

Montaj firmalarının belgeleri 
detaylı olarak sorgulanırken, 

güvenlik aksamlarına ait bel-
geler konusunda hassasiyet 
ve bilinç geliştirilmesi gerekli-
dir. Yönetmeliğimizde açık bir 
şekilde gösterildiği hâlde gö-
zetimi yapılmadan piyasaya 
arz edilmiş aksamların kullanı-
mının önüne geçilmesi önem-
lidir. Güvenlik aksamlarında 
yürütülecek uygunluk değer-
lendirme ve gözetim faaliyet-
leri, imalatçı kuruluşlarımız için 
hem kalitelerini yükseltmek 
hem de ürün güvenliklerini 
sağlamak açısından bir fırsattır. 
Montaj firmalarının belgelen-
dirilmesi süreçlerine gayet hâ-
kim olan ülkemizde bu konuda 
akredite bir hayli fazla kuruluş 
mevcut iken, güvenlik aksamı 
belgelendirilmesi konusunda 
yakın tarihlere kadar hiç, gü-
nümüzde ise birkaç kuruluşu-
muz akredite olmuştur. Bel-
ki de bunun doğal sonucudur 
ki, ülkemizde güvenlik aksamı 
belgelendirme süreçleri ile fa-
aliyetler hep kısıtlı ve sınırlı kal-
mıştır. Çoğumuzun bildiği gibi, 
uzunca süreler güvenlik aksa-
mı uygunluk değerlendirme 
süreçleri, ülkemizde akredite 
kuruluş bulunmaması nedeni 
ile yurt dışı firmaları üzerinden 
yürütülmüş; bu hem milli ser-
vetimizin yurtdışına akmasına, 
hem de bu durumun kötüye 
kullanılmasına sebebiyet ver-
miştir. Bu aksi durumun bizde 
yarattığı yanlış uygulamalar-
dan birisi de gözetim mantı-
ğının yerleşmemesidir. Ancak 
bu şekilde devam etmesi yö-
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netmeliğe aykırılık yaratmakta 
ve bu güvenlik aksamları kul-
lanılarak piyasaya arz edilen 
asansörlerde uygunluk değer-
lendirme faaliyetlerinde hatalı 
değerlendirmelere ve güven-
lik zafiyetlerine sebep olabil-
mektedir.

Ayrıca burada Onaylanmış Ku-
ruluşlara da önemli bir görev 
düşmektedir. Onaylanmış Ku-
ruluşlar 2014/33/AB Asansör 
Yönetmeliği Dördüncü Bölüm 
Madde 18 ve Madde 19’da be-
lirtilen şartlara göre uygunluk 
değerlendirme işlemini/işlem-
lerini gerçekleştirmeleri zorun-
ludur. Beşinci Bölüm Madde 
35’te detaylandırıldığı üzere; 
Onaylanmış kuruluşun, bu Yö-
netmeliğin temel sağlık ve gü-
venlik gereklerinin veya uyum-
laştırılmış standartların veya 
diğer teknik özelliklerin asan-
sör monte eden veya imalatçı 
tarafından yerine getirilmedi-
ğini tespit etmesi durumunda, 
asansör monte edenden veya 
imalatçıdan gerekli düzeltici 
tedbirleri almasını ister ve dü-
zeltici tedbir alınıncaya kadar 
asansör monte edene veya 
imalatçıya belge düzenlemez. 
Bir belgenin veya onay kararı-
nın reddedilmesi, kısıtlanması, 
askıya alınması veya iptal edil-
mesi durumunda bunun Ba-
kanlığa bildirilmesi onaylan-
mış kuruluşların yükümlülükleri 
arasında yer almaktadır.

Burada bahsedilen şartlara ay-
kırı hareket etmesi durumun-
da, 7223 Sayılı Kanun uyarın-

ca, olası Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi faaliyetleri ile karşı 
karşıya kalacak kuruluşların yö-
netmeliğin hükmüne aykırı ha-
reket etmekten dolayı cezala-
ra maruz kalabileceği de göz 
ardı edilmemesi gereken bir 
husustur.

Bir de şu taraftan bakmakta 
fayda olacağını düşünmekte-
yim. Asansör sektöründe iyi-
leştirme yapmaya başlarken 
sondan başlıyoruz. Asansör is-
mini verdiğimiz ürün, esasında 
birçok bileşenin, aksamın gö-
revlerini senkronize bir şekil-
de yerine getirmesinden olu-
şan bir sistemdir. Bileşenlerin 
görevlerini doğru yaptığından 
emin olursanız, bütünün göre-

vini doğru yaptığından emin 
olabilirsiniz. Basit bir benzet-
meyle, akciğeriniz sağlıklı ol-
mazsa, kalbinizin de doğru ça-
lışacağını garanti edemezsiniz. 
Kalbiniz doğru çalışmaz ise 
sağlıklı olduğunuzu iddia ede-
mezsiniz. Ancak bütünün üze-
rinden sonuca gitmeye çalışıp 
sonuç alamayınca hata aramak 
bizi en başta halletmemiz ge-
reken noktadan da geriye, üs-
telik elimizde olan olmuş biten 
bitmiş hâlde artık montajı ta-
mamlanmış kullanıma açılmayı 
bekleyen bir asansörle çözüm 
aramaya götürür. Burada ön-
celik, imalatçı boyutunda iyi-
leştirmelere başlamak, bu kı-
sımda bir bilinç geliştirdikten 
sonrasında ise son ürün asan-
sör üzerinde bunun sonuçları-
nı izlemektir.

Asansör sektörü son yılların çok 
hareketli sektörlerinden biri ol-
duğu kadar çok sayıda da kişi-
nin emek verdiği bir sektördür. 
Gelişimin ve değişimin devam-
lılığını hiç yitirmediği bu sektör-
de hem ülkemizin, hem imalat-
çımızın, hem de tüketicimizin 
faydasına olacak ilerlemelere 
destek olmak, bu konuda ge-
reken bilincin oluşmasını sağla-
mak ve gereken işbirliklerinde 
bulunmak hepimizin görevidir. 
Başarının bir varış noktası de-
ğil, bir yolculuk olduğu unutul-
mamalıdır. Umalım ki herkesin 
bu bilinçle yürüdüğü, kazaların 
yaşanmadığı güzel günler gö-
relim. Sağlıklı günler, iyi çalış-
malar dilerim.
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HABER MERKEZİ - İstanbul 
Sanayi Odası (İSO), “İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
listesini açıkladı. Türkiye Otis 
ve ray üreticisi Çelikray liste-
ye giren firmalar arasında yer 
aldı. 

İstanbul Sanayi Odası, İkin-
ci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
araştırmasının sonuçlarını ya-
yınladı. Listede ilk sırayı 578,9 
milyon TL ile Murat Ticaret 
Kablo  aldı. Metal Matris de 

578,9 milyon TL’lik hacimle lis-
tede ikinci, 571,5 milyonluk ha-
cimle RTM Tarım Kimya firması 
da üçüncü sırada yer buldu. 

OTIS VE ÇELİKRAY 
LİSTEYE GİRDİ 

Yerli asansör sanayinin önem-
li paydaşlarından Çelikray, İSO 
İkinci 500 listesine 412’inci sı-
radan girdi. Buga Otis Türkiye 
de listeye 263’üncü sıradan gi-
rerek önemli bir gelişime imza 
attı. 

BAHÇIVAN: “PARLAK 

SONUÇLARA TANIKLIK 

EDİYORUZ’’

İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, pandemi ko-
şullarını hatırlattı, 2020 yılının 
zor geçtiğini söyledi. Pande-
mi şartlarına rağmen, İSO İkin-
ci 500’ün özellikle üretimden 
net satışlarını reel olarak yüz-
de 6 oranında artırdığına vur-
gu yatı. Bahçıvan şunları söy-
ledi: 

ASANSÖR SEKTÖRÜ ASANSÖR SEKTÖRÜ 
İSO İKİNCİ 500 İSO İKİNCİ 500 
LİSTESİNDELİSTESİNDE

İstanbul Sanayi Odası (İSO), “İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu” listesini açıkladı. Buna 
göre, sanayi kuruluşlarının net satışları geçen 
yıl yüzde 6 oranında arttı. Türkiye Otis ve ray 
üreticisi Çelikray listeye giren firmalar oldu. 
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“İhracat, istihdam, karlılık, fi-
nansman giderleri, teknolojik 
yapı, Ar-Ge harcamaları gibi 
birçok parametrede beklenen-
den parlak sonuçlar verdiğine 
tanıklık ediyoruz. Yıl genelinde 
emtia fiyatlarının düşük seyret-
mesi, elverişli kredi koşulları ve 
özellikle yılın ikinci yarısındaki 
düşük faiz oranları gibi des-
tekleyici uygulamalar, firmala-
rın operasyonel maliyetlerini 
sınırlayarak kâr marjlarını yük-
sek tuttu.” 

UMUT VERİCİ BİR ARTIŞ 

Bahçıvan, İSO İkinci 500’ün so-
nuçlarıyla ilgili açıklama yap-
tı. İSO İkinci 500’ün, Türkiye 
ekonomisi ve sanayisinin res-

mini çekmek açsından önem 
kazandığını anlattı. “İSO İkin-
ci 500 açısından en parlak ve-
rileri kârlılık tarafında görme-
mizin nedenlerini sıralayacak 
olursak; yıl genelinde emtia 
fiyatlarının düşük seyretmesi, 
elverişli kredi koşulları ve özel-
likle yılın ikinci yarısındaki dü-
şük faiz oranları gibi destek-
leyici uygulamalar, firmaların 
operasyonel maliyetlerini sı-
nırlayarak kar marjlarını yüksek 
tuttu’’ diyen Bahçıvan, bu ge-
lişmelerin, özellikle İSO İkinci 
500 şirketlerinin özkaynakla-
rında yüzde 22 gibi güçlü bir 
artışı ortaya çıkarmasının umut 
verici olarak değerlendirdikle-

rini söyledi. 

“KOBİLERE DAHA FAZLA 
TEŞVİK VERİLMELİ’’

“İSO İkinci 500 verileri, Türk 
sanayisinin uygun finansman 
koşulları bulduğu zaman sağ-
lıklı büyüme yolunda üretimin 
gücüne güç katmaya hazır ol-
duğunu ortaya koymuştur. Bu 
tablo aynı zamanda, 2020 yılın-
daki zorlu koşullar altında KO-
Bİ’lerin yönetim becerilerini 
önemli ölçüde artırmış olduk-
larını göstermesi açısından da 
değerlidir” diye konuşan Bah-
çıvan, KOBİ’lerin ortaya koy-
duğu potansiyelin daha fazla 
teşvik edilmesi gerektiğinin al-
tını çizdi.

“2020 yılındaki zorlu 
koşullar altında KOBİ’lerin 
yönetim becerilerini 
önemli ölçüde artırmış 
olduklarını göstermesi 
açısından da değerlidir.”

105
Eylül • Ekim 2021 • Haber Asansörü



Engebeli yapısı nedeni ile 
Karabük’te, mahalleler 
arası ulaşım âdeta yü-

rüyen merdiven ve asansörler 
sayesinde sağlanıyor. Karabük 
Belediyesi de bu durumdan 
yola çıkarak, özellikle emekli 
ve yaşlı nüfusun yoğun olarak 
yaşadığı mahallelerde hayatı 
kolaylaştıracak bir adım attı. 

Karabük Belediye Başkanı Ra-
fet Vergili, dik ve engebeli ma-

hallelerde merdivenle sağla-
nan ulaşımın yanı sıra, asansör 
kullanımı için de düğmeye 
bastıklarını açıkladı. Başkan 
Vergili, yapımı tamamlanan ve 
88 metre ile uzunluğuyla ken-
tin en yüksek asansörünün de 
açılışını yaptı. 

Açılış töreninde konuşan Ver-
gili şunları söyledi:

“Namık Kemal Mahallesi‘ni 
Kartaltepe Mahallesi‘ne bağ-

layan asansör, kentin en büyü-
ğü oldu. Atatürk, Yeni ve Na-
mık Kemal mahallelerindeki 
vatandaşlarımız, bu asansör 
sayesinde Karabük Üniversite-
si Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine yürüyerek 15 dakikada 
varabilecek. Bu asansörümü-
zün 88 metre yüksekliği var, 
80 metre de bağlantı köprüsü, 
içinde de iki çift kabin bulunu-
yor. Bu özellikleriyle Türkiye‘de 
de tektir.”

Karabük Belediyesi, kentin yüksek ve engebeli yerlerinde 
ulaşımı kolaylaştırmak için alternatif çözüm üretmeye devam 
ediyor. Son olarak, 88 metre ile kentin en yükseği olan asansör 
de Karabüklülerin hizmetine sunuldu. 

KARABÜK’E 88 METRELİK 
ASANSÖR, KENTİN EN 

YÜKSEĞİ OLDU
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 Kayabaşı Mahallesi Kule Asansör Projesi

Öğlebeli Mahallesi Yatay Asansör Projesi

Ergenekon - Yeşil Mahalle Kule Asansör Projesi

Namık Kemal Mahallesi Kule Asansör Projesi

KARABÜK’TE SON 12 YILDA HİZMETE BAŞLAYAN ASANSÖRLER
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Karabük Mahallesi Kule Asansör Projesi

Şirinevler Mahallesi - Yeşil Mahalle Arası Yaya Köprüsü Asansörü

Kartaltepe Mahallesi - Yenişehir Mahallesi Arası Yaya Köprüsü Asansörü

Otobüs Terminali Yaya Üst Geçit Köprüsü Asansörü

KARABÜK’TE SON 12 YILDA HİZMETE BAŞLAYAN ASANSÖRLER
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Avrupa’ya uygunluk anlamına gelen CE 
işareti Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) 
serbest dolaşımda bulunan birçok ürün-

de mevcuttur. CE işareti satılan ürünlerin asga-
ri güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine 
göre uygun olduğunu gösterir. Ürünlerin üzerin-
de CE işareti olmaması hâlinde ürünler Avrupa 
Birliğine üye olan ülkelerde ve Türkiye’de piya-
saya arz edilemez. Üretilen ürünler eğer ki CE 
belgesi olmadan piyasaya sürülmüş ise ilgili ba-
kanlıkça ürünün piyasadan çekilmesi, idari yaptı-
rım cezası vb. cezalara tabi tutulabilmektedir. CE 
işareti ile alakalı zorunluluk yalnızca Avrupa birli-
ğine üye olan ülkelere özgü bir durum değildir. 
Aynı zamanda ürün dağıtımları sırasında ülke-
mizde de gümrük işlemleri kapsamında üretici-
lerin karşısına CE işareti zorunluluğu çıkmaktadır. 
CE işareti Türkiye’de ürün güvenliği açısından 
hem mevzuat boşluğunun doldurulması hem de 
Avrupa’daki standartların yakalanabilmesi açı-

CE İŞARETİ VE CE 
BELGELENDİRME SÜRECİ

Bahar akın GÖdek 
Kimya Yüksek Mühendisi 

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

4mevsim@dortmevsimosgb.com 

Üretici ile montajcının ISO 9001 
kapsamında ilk tasarım aşamasından 
sonra üretim montajın son kontrol 
aşamalarında bir kalite sistemi 
işletmesi gerekir. Son kontrol 
aşamasında sorunlar ortaya çıkabilir. 
Bu sorunların objektif olarak 
değerlendirilmesi için son kontrolün 
bağımsız yetkili mühendislerce 
yapılması uygun olacaktır.
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sından fayda sağlamaktadır. 
Sanayi ürünlerimizin de Av-
rupa pazarına kolay erişimini 
gerçekleştirmektedir.

Ürünler Avrupa Birliği’nde ve 
ülkemizde satış ve dağıtıma 
sunulacak ise CE belgesi şartı 
ortaya çıkmaktadır ve de ürün-
lerin CE işaretine tabii olduğu-
nu belirleyen 31 adet yönet-
melikten birinin kapsamında 
olması gerekmektedir. 

Zorunlu CE işareti taşıyan 
ürünlerden bazıları;

1. Tıbbi Cihazlar
2. Makineler ve Elektrikli Ci-

hazlar
3. Asansörler

4. Kişisel Koruyucu Ekipman-
lar

5. Yapı Malzemeleri
6. Muhtemel Patlayıcı Or-

tamlarda Kullanılan Ekip-
manlar

7. Basit Basınçlı Kaplar
8. Basınçlı Ekipmanlar
9. Gaz Yakan Cihazlar
10. Sıcak Su Kazanları
11. Oyuncaklar
12. Tren Yollarında Kullanılan 

Ekipmanlar

13. Yüksek Gürültüyle Çalışan 
Teçhizatlardır.

CE belgesi, ürünün asgari gü-
venlik şartlarının sağlandığını 
göstermektedir. Ürünün piya-
saya arz edilebilmesi için yö-
netmeliklerdeki temel sağlık 
ve güvenlik şartlarını yerine 
getirmesi gerekir. Yönetme-
likte kalite ile ilgili bir tanım-
lama mevcut değildir. Ürünün 
performansı ile ilgili kalite bel-
gesi olarak algılanmaması ge-
rekmektedir. Yönetmelik ve 
standartlar ürün güvenliği için 
kişilerin, çevrenin ve hayvanla-
rın sağlığını tehlikeye atmaya-
cak tüm asgari güvenlik şartla-
rını kapsamaktadır.  

Asansör imalatı ya da montajı 
yapan firmalar için CE marka-
laması yasal bir zorunluluktur. 

2020 yılında Ürün Güvenliği ve 
Teknik Düzenlemeler Kanunu 
yayımlandı. Kanuna göre pi-
yasaya güvenli ürünlerin arz 
edilmesi bir zorunluluktur. 
Asansörler açısından ürün gü-
venliği Asansör Yönetmeliği 
ile güvence altına alınmıştır ve  
yönetmeliğe uygunluk kanuni 
bir zorunluluktur. 

CE işareti alabilmek için 
Asansör montajcısı kapsa-
mında yönetmelikte uygun-
luk değerlendirme rotala-
rı bulunmaktadır. Üreticinin 
bu rotalardan birisini seçmesi 
gerekmektedir. Örneğin, bi-
rim doğrulama modülü tek 
bir asansöre verilen bir belge-
dir. İlgili montajın onaylanmış 
kuruluş tarafından denetlenip 
belgelendirilmesi yapılmak-
tadır. İlk denetleme sadece 
asansöre özgü yapılmaktadır. 
İkinci denetlemede belgelen-
dirilme yapılması gerekmek-
tedir. 

Bunun dışında  seri üretim ya-

pılmasına imkân verecek kali-
te güvence modülleri vardır. 
Bu kapsamda da montajcı bel-
ge kapsamında bir yıl boyun-
ca kendi gözetiminde istediği 
kadar montaj yapabilmekte-
dir. Kalite güvence modülleri 
kapsamında onaylanmış kuru-
luşlar  tarafından gerçekleşti-
rilen yıllık ara kontroller vardır. 
Onaylanmış kuruluş da hem 
firma yetkinliğinin devam etti-
ğine dair kalite yönetim siste-
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mini değerlendirir hem de son 
bir yıl içinde geçmişte yapılan 
montajların uygunluğu ile ilgi-
li kayıtların üzerinden ve saha 
incelemeleri ile denetimi ger-
çekleştirir. Kalite güvence mo-
dülü belgesi alındıktan sonra 
yıl içinde yapılacak montajlar 
rahatlıkla yapabilmektedir. 

Farklı modülleri alabilmesi için 
de firmaların farklı yetkinliklere 
sahip olması gerekmektedir.

Asansörün son kontrol ve tasa-
rımında da  EN 81 serisi stan-
dartların dikkate alınması ge-
rekmektedir. 

Türkiye’de CE belgelendir-
me süreci ile alakalı karşımıza 
belli başlı sorunlar çıkmakta-
dır. Montajcıların, ürünleri pi-
yasaya arz edebilmek için yani 
montajını yapabilmek için yö-
netmelik kapsamındaki mo-
düllere göre belge alması 
gerekmektedir. İlk olarak mon-
tajcı sayısı oldukça fazladır. Fir-
maların kendi kapasitelerine 
ve kendi eleman sayılarına, alt 

yapısına göre uygun modü-

lü seçip belge alması gerekir 

ama çoğu zaman firmalar seri 

tam kalite güvence modülü 

belgesini tercih etmektedir. 

Üretici ile montajcının ISO 

9001 kapsamında ilk tasarım 

aşamasından sonra üretim 

montajın son kontrol aşamala-

rında bir kalite sistemi işletme-

si gerekmektedir. Son kontrol 

aşamasında eksikler ile karşıla-

şılmaktadır. Örneğin; asansö-

rün tasarımını yapan mühen-

disle son kontrolünü yapan 

mühendisin aslında uygulama-

da birbirinden bağımsız olma-

sı gerekir. Çünkü son kontrolü-

nü yapan kişi, tasarım-montaj 

aşamasında görev alsa, ken-

di yaptığı işi denetlediği için 

tarafsızlıkla ilgili sıkıntı ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle son 

kontrolün bağımsız mühen-

disler tarafından, firma bünye-

sinde gerçekleştirilmesi uygun 

olan şeklidir. 

Asansörün son kontrol 
ve tasarımında da  EN 
81 serisi standartların 
dikkate alınması 
gerekmektedir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) İşyeri Sağlık 
ve Güvenlik Birimi 

Daire Başkanlığı’nca yayımla-
nan “Sağlık ve Güvenlik Hiz-
metleri Değerlendirme Ra-
poru” ile asansörde güvenlik 
konusunu bir kez daha gün-
deme geldi. Rapora göre, Tür-

kiye’de 2 bin 995 eğitim kuru-
mundaki asansör riskli grupta. 

COVID-19 ile mücadele kap-
samında okulların yüz yüze 
eğitime açılması ile yeni gü-
venlik tedbirleri gündeme 
gelirken, MEB tarafından ya-
yımlanan rapor ile asansörde 

güvenlik yeniden tartışma ko-
nusu oldu. 

KIRMIZI ETİKETLİ 
ASANSÖR SAYISI 

ARTIYOR

Eğitim kurumlarında kurulu 
olan asansörlerindeki risk art-
maya devam ediyor. Raporda 

Yeni eğitim ve öğretim dönemiyle birlikte kapılarını açan 
okullarda asansörler kırmızı etiketli. Milli Eğitim Bakanlığının 
raporuna göre 2 bin 995 eğitim kurumunun asansörleri kırmızı 
etiket alarak riskli kategoride yer aldı.

OKUL ASANSÖRLERİNDE 
GÜVENLİK TEHDİDİ: 
2 BİN 995 ASANSÖR RİSKLİ
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yer alan verilere göre, insan/
yük asansör sistemi olan eği-
tim kurumu sayısı 2020 yılı iti-
barıyla 11 bin 556’ya yükseldi. 
Bu asansörlerden 2 bin 995’i 
can ve mal güvenliği riski ta-
şıması sebebiyle kırmızı etiket 
aldı. 

Hafif kusurlu görülen 3 bin 149 
asansör mavi etiket alırken, 
kusursuz olduğu saptanan 3 
bin 627 asansörün ise yeşil eti-
ket aldığı bildirildi.

Yayımlanan raporda güvenlik 
riski taşıyan asansörlerin sayı-
sının her geçen yıl artması dik-
kat çekiyor. Verilere göre, 2019 
yılında kırmızı etiket alan asan-
sörlerin toplamı 2 bin 912 ola-
rak gerçekleşmişti.
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Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) verilerine göre; 

Türkiye‘nin serbest bölgeler 
dâhil son 7 ayda toplam 

makine ihracatı 13 milyar dolar 
oldu. İtalya ve Fransa’nın 

da dâhil olduğu ilk 5 ülkeye 
yapılan makine ihracatı geçen 

yıla göre yüzde 40 arttı.
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KUTLU KARAVELİOĞLU:  
“KAPASİTE YATIRIMLARI ARTIYOR” 

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğ-
lu makine ve teçhizat yatırımla-
rının tüm dünyada hızlı artmaya 
devam edeceğinin altını çizdi, 
“Yılın ilk yarısında dünya makine 
ve teçhizat yatırımlarının geçen 
yıla göre yüzde 15, 2019 yılına 
göre yüzde 4,5 büyüme göster-
diği tahmin ediliyor. Bizdeki artış 
geçen yıla göre yüzde 30 civa-
rında’’ dedi. 

GELİŞMEKTE OLAN 
ÜLKELERDE YATIRIMLAR 

ARTIYOR 

Özellikle gelişmekte olan ülke-
lerde makine ve teçhizat yatı-
rımlarında hızlı artış yaşandığına 
dikkat çeken Karavelioğlu, şunla-
rı söyledi: 

“Bunda ülkelerin hem kendi-
ne yeterlilik yatırımları yapmala-
rı hem de sürdürülebilirlik ve di-
jitalleşme ihtiyaçları için makine 
parklarını yenilemelerinin büyük 
etkisi var. Küresel tedarik zincirle-
rine sarsılan güven ve buna bağ-
lı bölgesel kaymalar yeni kapasi-
te yatırımlarını artırıyor. Pandemi 
sürecinde ötelenen yatırımların 
tekrar devreye alınması ile ürün-
lerimize olan talep artıyor, hem 
üretimimiz hem de ihracatımız 
rakiplerimizden çok hızlı artıyor.” 

AĞUSTOS’TA TÜM 
ZAMANLARIN EN YÜKSEK 
İHRACATI RAKAMLARINI 

BEKLİYORUZ’

Salgında dördüncü dalganın ik-

tisadi-sosyal faaliyetlerde bir 
kesinti oluşturmasını bekleme-
diklerini söyleyen Karavelioğlu, 
“Yılın ilk yarısında sağladığımız 
yüzde 45’lik üretim artışı, kapa-
site büyütmekle kalmadığımı-
zı, çok daha verimli çalıştığımı-
zı da gösteriyor. Son 5 ayda 1,5 
milyon ton sipariş teslim ederek 
9 milyar dolar daha ihracat geliri 
elde edeceğimizi tahmin ediyo-
ruz. İhracat artış hızımız Temmuz 
ayındaki bayram tatili nedeniyle 
duraksamıştı fakat ana pazarları-
mızda tatil ayı olmasına rağmen 
tüm zamanların en verimli Ağus-
tos’unu yaşıyoruz” dedi.

“İHRACATIMIZIN 
BU KADAR OLUMLU 

ETKİLENMESİNİ 
BEKLEMİYORDUK” 

İhracatı yıllık bazda 200 milyar 
dolar sınırını aşan Türkiye’nin 
güçlü bir makine sanayisinin ol-

masının fırsatlarına dikkati çeken 
Karavelioğlu, “Dünya mal ticare-
ti, bu yılın her çeyreğinde 5 tril-
yon doları aşacak. Sene sonunda 
sağlanacak yüzde 10’nun üze-
rindeki artışın yarısı parite etkisi, 
enflasyon, emtia ve lojistik mali-
yetlerinden gelecek. Makineler 
küresel mal ticaretinin en büyük 
kalemi olmayı sürdürecek çünkü 
bu en yüksek katma değerli sa-
nayi dalının yerlileşmesi önünde 
büyük güçlükler var ve yeni zor-
luklar çıkmaya devam edecek” 
diye konuştu. 

Karavelioğlu, her yıl toplamda 
1,5 trilyon dolara yakın makine 
ihracatı yapan 6 ülkenin, sadece 
üretim teknolojilerinin geliştiril-
mesini değil, küresel sınai üreti-
mini de baskı altında tuttuğunun 
altını çizdi. 

Şunları söyledi: 

“Türkiye’nin çevik ve dayanık-
lı bir makine sanayisinin olması-
nın bize önemli fırsatlar sağlaya-
cağını biliyorduk fakat pandemi 
krizinin performansımıza bu ka-
dar olumlu yansıyacağını biz bile 
tahmin etmiyorduk. Dünyanın 
en büyük üreticilerinden Alman-
ya’nın makine ihracatı ilk çeyrek-
te 2019’a göre yüzde 1,4 daraldı. 
Aynı dönemde makine ihracat 
düşüşü ABD’de yüzde 3,5’e ulaş-
tı. Dünya makine ihracatı 2019 
seviyesine ulaşmakta zorluk yaşı-
yorken, bizim artışımız çift hane-
de ilerliyor.”

HABER ASANSÖRÜ (ANKARA) - Makine İhracat-
çıları Birliği (MAİB) verilerine göre; Türkiye‘nin ser-
best bölgeler dâhil son 7 ayda toplam makine ihra-
catı 13 milyar dolar oldu. İtalya ve Fransa’nın da dâhil 
olduğu ilk 5 ülkeye yapılan makine ihracatı geçen yıla 
göre yüzde 40 arttı.

Yılın ilk 7 ayında 2 milyon tondan fazla makine ih-
raç edildi. Temmuz ayı sonunda ihracat rakamlarını, 

2019’a göre yüzde 16, 2020’ye göre ise yaklaşık yüz-
de 32 artıran makine sektörünün serbest bölgeler 
dâhil toplam ihracatı 13 milyar dolar oldu. 

Sektörün en büyük ihracat pazarları Almanya, ABD 
ve İngiltere’ye toplam makine ihracatı 3 milyar do-
ları buldu. İtalya ve Fransa’nın da dâhil olduğu ilk 5 
ülkeye makine ihracat artışı, geçen yıla göre yüzde 
40’I geçti. 
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TSE Başkanı Prof. Dr. 
Adem Şahin, standar-
dizasyon sürecinin öne-

minin altını çizdi ve sanayici-
leri, standartların belirlenmesi 
sürecine katılmaya davet etti. 
“Sanayicisinin uluslararası 
standardizasyona katıldığı bir 
ülkede en çok hedef kitlesi, 
yani tüketiciler rahat edecek-
tir. Zira standartlara tam an-
lamıyla hakim üreticiler, stan-

dart dışı üretimi yadırgayacak 

bilinçte olacak ve piyasaya 

uygun ürünler arz edecektir. 

Standartların hazırlandığı ma-

salarda olmanın sanayicimizin 

rekabette öne çıkmalarını ve 

kalıcı olmalarını sağlayacağı 

kanaatindeyiz” diye konuştu. 

TSE, “Standartlara Yön Ver!” 

farkındalık kampanyası kapsa-

mında Konya’da bilgilendirme 

semineri düzenledi. Progra-

mın açılış konuşmasını yapan 

Şahin, TSE’nin 67 yıldır ülkenin 

ulusal ve uluslararası düzeyde 

ticaretini kolaylaştırdığını ifade 

etti ve şunları kaydetti: 

“Enstitümüzün hizmetleri çe-

şitlilik arz etmekle birlikte en 

temel faaliyeti standardizas-

yon çalışmalarındaki koordi-

nasyon rolüdür. TSE, ülkemiz 

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, 
sanayicilere standartların belirlenmesi sürecine katılım çağrısı 
yaptı. Şahin, “Standartların hazırlandığı masalarda olmanın 
sanayicimizin rekabette öne çıkmalarını ve kalıcı olmalarını 
sağlayacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.

TSE BAŞKANI ŞAHİN’DEN SANAYİCİLERE ÇAĞRI: 

‘STANDARTLARIN BELİRLENMESİ 
SÜRECİNE KATILIN’
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sanayisinin gelişmesine yö-
nelik faaliyetleriyle piyasa-
yı dengelemektedir. Güncel 
ihtiyaçlara karşılık hazırlanan 
standartlarla ürün ve hizmetle-
rin şartlarının belirlenmesinde 
TSE, ekonomimiz için stratejik 
öneme haiz milli ve köklü bir 
kurumdur.”

KALİTELİ VE GÜVENİLİR 
ÜRÜNLERİN TEMİNATI 

TSE’nin standardizasyon fa-
aliyetlerini uluslararası pren-
sipler çerçevesinde tarafsız ve 
şeffaf biçimde sürdürdüğü-
nü kaydeden Şahin, üreticile-
re ürünlerinin ulusal ve ulusla-
rarası standartlara uygunluğu 
için rehberlik ettiklerini bildir-
di. “Belgelendirme çalışmaları 
ve TSE marka sistemiyle de tü-
keticilere standartlara uygun, 
kaliteli ve güvenilir ürünler su-
nulmasının teminatı olmakta-
dır” diye konuşan Şahin, TSE 
markasının, tüketiciler tarafın-
dan bilinirliğine dikkat çekti ve 
“güvenin garantisi” olarak al-
gılandığını bildirdi. 

“AYNA KOMİTELERLE” 
İŞBİRLİĞİ

Şahin, standartların oluşturul-
duğu uluslararası görüşmeler-
de, ilgili alanda faaliyet gös-
teren uzmanların bir araya 
geldiğini ve ortak akılla ulusla-
rarası standartları belirlediğini 
bildirdi ve şöyle devam etti:

“Bu masalara katılım sağlayan 
sanayiciler kendilerini geliştir-
mekte ve dünyayla entegre ve 

nitelikli ürünler üretebilmek-
tedir. Sanayicisinin uluslarara-
sı standardizasyona katıldığı 
bir ülkede en çok hedef kitlesi, 
yani tüketiciler rahat edecek-
tir. Saydığım ve sayamadığım 
nedenlerle sanayicilerimizin 
ve üniversitelerimizin, stan-
dart hazırlama çalışmalarının 
yapıldığı ‘ayna komitelerle’ 
yakın bir diyalog, etkileşim ve 
iş birliği içinde olması temen-
nimizdir. Yapılacak iş birliği, 
sanayicimize bilgi transferini 
sağlarken, yüksek katma de-
ğerli üretimin önünü açacaktır. 
Tüm bu çalışmalar da insanlık 
yararına ürünlere dönüşecek-
tir.”

SELÇUK ÖZTÜRK: 
“STANDARDİZASYON 

KONULARINDA 
FARKINDALIK 

OLUŞTURMAK HEPİMİZİN 
GÖREVİ” 

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, seminerlerinin 
Konya’da düzenlenmesinden 
duyduğu mutluluğu bildirdi ve 
“Ulusal standardizasyon ku-

ruluşumuz olarak TSE’nin ül-
kemizdeki pek çok sektörden 
paydaşlarının  küresel günde-
mi takip ederek ilerlemesini 
ve bu şekilde sağlanan eko-
nomik büyüme ile uluslararası 
pazarda etkinliği artıracak ulu-
sal ve uluslararası standartların 
paydaşlarca geliştirilmesi için 
gereken koşulları oluşturma-
ya yönelik hedeflerini izlemek-
te ve desteklemekteyiz. Ancak 
bu şekilde ürettiğimiz ürünlere 
katma değer oluşturarak ihra-
cat potansiyelimizi artıracağı-
mızın farkındayız. Ülkemizde 
özellikle standartların kullanı-
mının artırılması, standardizas-
yon konularında bir farkındalık 
oluşturmak ve dijital dönüşüm 
çağı içerisinde olduğumuz şu 
günlerde ülkemizin bu yarışta 
ön saflarda yer almasını sağla-
mak hepimizin ortak bir hede-
fi ve çalışma konusu olmalıdır. 
Bu yolda birlikte ve paydaşla-
rımızın katkı ve katılımları ile 
ortaya koyduğumuz hedef ve 
vizyon çerçevesinde yürüme-
miz gerekmektedir” diye ko-
nuştu. 
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Uluslararası inşaat sek-
törü dergisi ENR’ın 
(Engineering News Re-

cord), “Dünyanın En Büyük 250 
Uluslararası Müteahhidi” 2021 
yılı listesi açıklandı. Müteah-
hitlerin bir önceki yılda ülkeleri 
dışındaki faaliyetlerinden elde 
ettikleri gelirleri esas alınarak 
yayımlanan listede Türkiye, 40 
firma ile rakiplerini geride bıra-
karak üçüncü sırayı aldı. 

BİRİNCİLİK ÇİN’İN 

ENR’ın her yıl açıkladığı lis-
teye göre 2021 yılında 78 fir-
ma ile Çin ilk sıradaki yerini 
aldı. Çin’in başarısını, 41 firma 
ile listeye ikinci sıradan giren 
ABD takip etti. 

Uluslararası proje gelirlerine 
göre 2021 yılı listesinde ilk 100 
firma arasına giren Türk mü-
teahhitlerin sayısı 7 oldu. Bir 
Türk müteahhitlik firması ilk 30 

uluslararası müteahhitlik firma-
sı arasında yer aldı. Türk inşaat 
firmalarının elde ettikleri 18,3 
milyar ABD Doları tutarında 
gelir ile Türkiye, küresel pazar-
dan yüzde 4,4 pay alarak ülke-
ler sıralamasında sekizinci oldu. 

Türk firmaların faaliyetleri li-
der pazar Rusya’nın da dahil 
edilerek değerlendirildiği Av-
rupa (8 milyar ABD Doları) ve 
ardından Orta Doğu (5,9 mil-
yar ABD Doları) bölgesinde 
yoğunlaştı.

LİSTEYE GİRMEYİ 

BAŞARAN TÜRK 

FİRMALAR

ENR’ın “Dünyanın En Büyük 
250 Uluslararası Müteahhidi 
Listesi”ndeki Türk firmaları sı-
rasıyla şöyle:

“Rönesans, Limak, Ant Yapı, 
Yapı Merkezi, Enka, Tekfen, 

Onur, TAV, Nurol, Esta, Güler-
mak, Aslan, Sembol, Kuzu, Ko-
lin, Yüksel, Eser, IC İçtaş, Çalık, 
İlk, GAP, Polat Yol, Alarko, De-
kinsan, Gürbaş, Tepe, Makyol, 
Metag, Üstay, Yenigün, Summa, 
Gama, NATA, Cengiz, MBD, 
Feka, IRIS, SMK, STFA, Doğuş.”

ERDAL EREN: 
“İKİNCİLİĞİ BİR FİRMA 
FARKLA ABD’YE ÖDÜNÇ 

VERDİK”

Türk müteahhitlerin yurtdışın-
daki başarısını bir kez daha 
gösterdiklerini ifade eden 
Türkiye Müteahhitler Birliği 
(TMB) Başkanı M. Erdal Eren, 

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası 
Müteahhidi 2021 listesine Türkiye’den 
40 firma girmeyi başardı. Dünya 
müteahhitlik pazarında yüzde 4,4 paya 
sahip olan Türkiye, listenin üçüncü 
sırasında yer aldı.

TÜRKİYE, YURT DIŞI 
MÜTEAHHİTLİKTE 
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
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her geçen gün zorlaşan reka-
bet şartlarının 2020 yılından 
başlayarak tüm dünyayı sar-
san salgın ve daralan paza-
rın ortaya çıkardığı olağanüs-
tü şartlara rağmen firmaların 
elde ettikleri bu başarının çok 
önemli olduğu kaydetti. Eren, 
“Firmalarımızın bu perfor-
mansları neticesinde ülkemiz, 
Çin ve ABD’nin ardından dün-
ya sıralamasında üçüncü ol-
muştur. Uzun süredir elimizde 
tuttuğumuz dünya ikinciliğini 
de bir firma farkla, geri almak 
üzere, bu yıl ABD’ye ödünç 
verdik. Listede yer alan 40 fir-

mamızın 34’ünün Birliğimiz ü-
yesi olması bizi ayrıca gurur-
landırıyor” ifadelerini kullandı.

50 MİLYAR DOLARLIK 
YENİ PROJE 

HEDEFLENİYOR

Önümüzdeki dönem için dün-
ya ekonomisinde toparlanma-
yı destekleyecek büyük altyapı 
projelerinin hayata geçirile-
cek olması umut verici oldu-
ğunu kaydeden Eren, “Bu ne-
denle salgın öncesinde ortaya 
koyduğumuz yurtdışında kısa 
vadede 20 milyar ABD Doları 
büyüklüğünde yıllık yeni pro-
jeye ulaşma hedefimiz sürü-

yor. Orta vadede ise yurtdışın-
da yıllık 50 milyar dolarlık yeni 
proje üstlenmeyi hedefliyoruz. 
Müteahhitlerimiz ve müşavir-
lerimizin uluslararası başarıla-
rı, hizmet ve mal ihracatımızda 
da artış ile ekonomimize daha 
fazla döviz girdisi sağlanma-
sı ve Türk işgücüne daha çok 
istihdam olanağı yaratılma-
sı anlamına geliyor. Küresel 
başarılarımız, ekonomimiz için 
önemli bir kaynak oluşturuyor. 
Bu başarının, ülkemize daha 
güzel günler için umut ve güç 
sağlamasını diliyoruz” ifadele-
rine yer verdi.
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Asansör sektörünün duayen isimlerinden sek-
törün öncü isimlerinden Muharrem Gökyürek, 9 
Ağustos 2021 tarihinde çoklu organ yetmezliğin-
den 88 yaşında hayatını kaybetti. 

1933 yılında Sivas ili Divriği ilçesinde dünyaya 
gelen Gökyürek, 1952 yılında adım attığı asansör 
sektöründe ilk ustalardan birisi olmayı başardı. 
1952-1994 yılları arasında çalıştığı süre boyunca 
önemli projelere imza atan Gökyürek, 1952 yılın-
da göreve başladığı Schlieren firmasından 1981 
yılında emekli oldu ve aynı sene MAG asansörü 

kurarak Schlieren’ın taşeron firması olarak mes-
leğini sürdürdü. 

Sektöre pek çok usta kazandıran Gökyürek’in 
bayrağını, Aydın ve Burak Gökyürek taşımaya 
devam ediyor. 

Gökyürek, “Bir daha dünyaya gelsem yine asan-
sör sektörüne hizmet etmek isterim” sözleriyle 
hatırlanacak.

Haber Asansörü ailesi olarak kendisine rahmet, 
sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. 

ASANSÖR SEKTÖRÜ USTASINA VEDA; 
MUHARREM GÖKYÜREK VEFAT ETTİ 

“Bir daha dünyaya gelsem yine asansör sektörüne hizmet 
etmek isterim” sözleriyle hatırlanan asansör sektörünün 
duayen isimlerinden Muharrem Gökyürek, çoklu organ 
yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 
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Eskişehir’de asansör sektörü-
ne yön veren sektörün saygın 
isimlerinden Yusuf Tamir, 31 
Ağustos 2021 tarihinde akci-
ğer sertleşmesi sebebiyle ha-
yata gözlerini yumdu.

Tamir, çiftçilikle geçinen bir 
ailenin çocuğu olarak 1 Ey-
lül 1959 tarihinde Eskişehir’in 
Sivrihisar ilçesine bağlı Aydın-
lı mahallesinde dünyaya gel-

di. Henüz 12 yaşındayken Es-

kişehir’e göç eden Tamir, genç 

yaşlarda asansör sektörüne 

girdi. Tamir, 1979 yılına kadar 

Stahl Zaiser  ve Schilren firma-

larında çeşitli pozisyonlar da 

görev aldı. Sektörde edindiği 

bilgi ve tecrübeyi 1981 yılında 

kurduğu Şirinel Asansörleri’n-

de devam ettiren Tamir, asan-

sör sektöründe  pek çok pro-

jeye yön vermekle kalmadı, 
sektöre pek çok usta isim de 
kazandırdı.

Tamir’in vefatı ile Şirinel Asan-
sörleri’nde bayrak çocukla-
rı Özkan Tamir ve Gökhan Ta-
mir’e devroldu. 

Haber Asansörü ailesi olarak 
kendisine rahmet, ailesine ve 
sevenlerine baş sağlığı diliyo-
ruz. 

Dürüst ticaret ahlâkı ve kurduğu samimi 
ilişkileriyle Eskişehir’de asansör sektörünün 
saygı duyulan isimlerinden olmayı başaran 
Yusuf Tamir, akciğer sertleşmesi sebebiyle 
hayatını kaybetti. 

ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN SEVİLEN İSMİ 
YUSUF TAMİR HAYATINI KAYBETTİ 

 ANIYORUZ...
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NAEC 72. Yıllık Kongre ve Sergisi
4-7 Ekim 2021
New Orleans, ABD 
https://www.naecconvention.com

CTBUH Konferansı
Ekim 2021
Singapur ve Kuala Lumpur 
www.ctbuh.org

X. Asansör Sempozyumu
18-20 Kasım 2021
Çevrim içi
www.mmo.org.tr

Küresel Asansör ve Yürüyen Merdiven Fuarı Dakka
Dakka, Bangladeş
18-20 Kasım 2021 
https://www.gleexpo.com/

Avrasya Asansör Fuarı 
1-4 Aralık 2021
İstanbul, Türkiye
www.asansorfuari.com

Uluslararası Asansör & Yürüyen Merdiven Sempozyumu 
6-7 Aralık 2021 
Amsterdam, Hollanda
https://www.elevatorsymposium.org 

ISEE 2021
9-11 Aralık 2021 
Mumbai, Hindistan  
http://tak-expo.net

2021



IEE Expo -
16-18 Şubat 2022
Mumbai, Hindistan  
https://ieeexpo.in.messef-
rankfurt.com 

NAEC 73. Yıllık Kongre ve Ser-
gisi
18-21 Eylül 2022 
Louisville, KY, ABD.
www.naecconvention.com

Uluslararası İran Asan-
sör ve Yürüyen Merdiven 
Sempozyumu
Tahran, İran  
20 Şubat 2021
http://en.kt-uast.ac.ir/in-
dex.aspx?fkeyid=&sitei-
d=2&pageid=3043

E2 Forum Frankfurt
21-22 Eylül 2022
Frankfurt , Almanya
www.e2forum.com

Asansör İstanbul 
10-13 Mart 2022 
İstanbul, Türkiye
www.asansoristanbul.com

The Elevator Show Dubai 
26-28 Eylül 2022 
Dubai, BAE 
www.elevatorshowdubai.com/en

Anmeldung Messestand

Stand registration

Medien-Pflichteintrag
Der Medien-Pflichteintrag umfasst Firma, Hallen- und Standnummer  
sowie bis zu 5 Exponate aus Anlage C. Er wird jeweils für Aussteller und  
Mitaussteller oder vertretene Firmen erhoben und im Messekatalog, 
VisitorGuide und auf www.interlift.de veröffentlicht.

Zusätzliche Einträge im Warengruppenverzeichnis
Zusätzlich zu den 5 im Medien-Pflichteintrag enthaltenen Exponaten  
können weitere Eintragungen zu je € 50,- pro Warengruppe erfolgen.

Obligatory media entry
The media entry consists of the company name, exhibition hall number
and booth number, as well as up to 5 exhibits from the list in Annex C. 
It is charged both for exhibitors and co-exhibitors or represented com-
panies and published in the trade fair catalogue, in the VisitorGuide  
and on www.interlift.de .

Additional entries in the list of product groups
If you have more than 5 exhibits, additional entries to the list of product
groups are possible at € 50.- each.

Unsere Exponate / Our exhibits Zusätzliche Einträge / additional entries
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kennziffern aus der Warengliederung (Anlage „C“) / Code numbers from the index of exhibits (annex ”C“)

Nicht in der Nomenklatur enthaltene Exponate / Exhibits not included in the List of Exhibits

Kennziffern aus der Warengliederung (Anlage „C“) / Code numbers from the index of exhibits (annex ”C“)

Nicht in der Nomenklatur enthaltene Exponate / Exhibits not included in the List of Exhibits

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exponate / Exhibits Zusätzliche Einträge / additional entries

Firma / Company   |   Ansprechparnter / Contact

Straße / Street   |   PLZ / Postcode   |   Ort / Place   |   Land / Country

Telefon / Telephone   |   Fax   |   E-Mail   |   Internet

Mitaussteller / vertretene Firma / Co-exhibitors / Represented company
Bei mehr als einer Firma bitte eigenes Blatt verwenden / For more than one company please use a separate sheet of paper

Alle Preise zuzüglich gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer.

Mit dieser Anmeldung erkennen wir die allgemeinen Messe- und Aus- 
stellungsbedingungen des FAMA und die besonderen Teilnahme-
bedingungen der AFAG Messen und Ausstellungen GmbH an.

The statutory VAT has to be added to all prices quoted.

This application confirms our acceptance of the General Terms and  
Conditions for Exhibitions of the FAMA and of the Special Terms for  
Participation of the AFAG Messen und Ausstellungen GmbH.

Umsatzsteuer ID-Nr. Ort und Datum Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel 
VAT-Identification No Place and date Legally binding signature and stamp

A Interlift 2022 
26-29 Nisan 2022 
Augsburg, Almanya 
https://www.interlift.de

Euro-Lift 
5-6 Ekim 2022 
Kielce, Polonya 
www.targikielce.pl

Elevcon 2022
31 Mayıs - 2 Haziran 2022 
Prag, Çek Cumhuriyeti 
http://www.elevcon.com

Liftex 2022 
12-13 Ekim 2022 
Londra, İngiltere
www.liftexshow.com

Ascen.tec Asansör Tekno-
lojileri Fuarı
3-5 Haziran 2022
Atina, Yunanistan
http://ascen-tec.gr/en

Küresel Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Fuarı Afrika
18-20 Ekim 2022 
Johannesburg, Güney Afrika
www.gleexpo.com/africa

Expo Elevador 2022 
19-21 Temmuz 2022
Sao Paulo, Brazil 
www.expoelevador.com

Lift Expo Italya 
19-21 Ekim 2022 
Milan, İtalya 
http://www.liftexpoitalia.com
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TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ 
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

 � TASFED BAŞKANI ATİK’TEN ‘YURT DIŞI’ 
ASANSÖR UYARISI 

 � ASANSÖR GÜVENLİK 
KOMPONENTLERİNDE TESTLER BAŞLADI

 � TASİAD’DAN MESLEK LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNE TAM DESTEK 

 � D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME: 
‘VİCDAN VE CÜZDAN ÇELİŞKİSİ YAŞANIYOR’

 � SZUTEST’TEN KALİTESİZ BELGELENDİRME 
UYARISI: ‘SEKTÖRÜN AYAĞINA SIKILMIŞ KURŞUN’

 � TSE: PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ ÖNCESİ 
EKSİKLİKLERİ TESPİT ETMEK MÜMKÜN


