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TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ 
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

 � Türkiye ASFED Sektörel İncelemelere Başladı

 � İstanbul’un Gözdesi Galata Kulesi’ne  
Yerli Asansör 

 � Vergi ve SGK Borçlarında Yeniden 
Yapılandırma ile Varlık Barışı

 � Türkiye Asfed Başkanı Yusuf Atik: 
“Asansör ve yürüyen merdiven sanayisi 
Türkiye ekonomisinin geleceğidir”

 � 2020’de Asansör Sektöründe  
En Çok Neler Konuşuldu?
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Kapak Konuğu: 
Üretimde Yeni Bir Güç Birliği “Deco Asansör”















Yusuf Atik
Türkiye Asansör 
Sanayicileri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli meslektaşlarım ve sektör 
paydaşlarımız, 

Korona Virüs etkisiyle dünya çapında 
“kayıp yıl” olarak tanımlanan 2020 yı-
lını geride bırakıp, tüm sektörler açı-
sından daha çok beklenti içine girilen 
bir 2021 yılına hazırlanıyoruz. Hepi-
mizin aklında elbette ki; “bu yıl sek-
törümüzü neler bekliyor ve 2021 yılı 
vizyonumuzu nasıl şekillendirmeliyiz” 
sorusu var. Ancak bunu belirlemek 
için öncelikle sektörde nasıl bir 2020 
yılını tamamlamışız kısaca bakalım. 

Her ne kadar kayıp yıl olarak değer-
lendirilse de; pandemi ile birlikte 
devletin verdiği kredi olanakları ve 
diğer destekler ile lokomotif sektörü-
müz olan inşaat sektörü, yılın üçüncü 
çeyreğinde hızlı bir toparlanma gös-
terdi. Bu toparlanma üçüncü çeyrek-

te %6,4’lük bir büyümeye dönüşerek 2018 ve 
2019’un aksine 2020 yılını olumlu bir tablo ile 
tamamlamasına imkân verdi. İnşaat sektörün-
deki büyüme, asansör ve yürüyen merdiven 
sektörüne de olumlu yönde yansıdı. Ancak 
bir yandan da TÜİK Ekim 2020 verilerine göre 
maliyetlerimiz yıllık %19,49, aylık %2,99 artış 
gösterdi. Asansör ve yürüyen merdiven sek-
törü olarak inşaat sektöründeki bu olumlu 
toparlamanın asıl meyvelerini alacağımız yıl 
ise 2021 olacaktır. Bir binanın en son yapı taşı 
olan asansör ve yürüyen merdivenler, 2021’de 
ivme kazanarak son aşamasına gelen inşaat-
larla gün yüzüne çıkacaktır. 

Bizim için bu yılın önemli verilerinden birine 
daha dikkatinizi çekmek isterim. TÜİK Ocak-E-
kim 2020 yapı izin istatistiklerine baktığımızda 
görüyoruz ki; belediyeler tarafından verilen 
yapı ruhsatları 2019 yılının aynı dönemine 
göre, bina sayısı oranında %73,7 oranında ar-
tış gösterdi. Bu da demek oluyor ki; 2020’de 
daha çok inşaatın yapımına başlanarak, 2021 
yılında asansör ekonomisine daha çok iş im-
kânı sağlayabilecektir. 

Tüm bu veriler ışığında, 2021 yılının sektörü-
müz açısından iç pazarda pek çok yeni fırsatı 
karşımıza çıkaracağı bir gerçek. Aşının bulun-
muş olması ve umut vaat eden tedavi yöntem-
leri ile artık karanlık bir yılı geride bırakmaya 
ve yeni yılın fırsatlarını değerlendirmeye ça-
lışalım. Ancak bunu yaparken unutmamamız 
gerek bir şey varsa o da Korona Virüs ile de-
ğişen dünya ihtiyaçlarına yönelik asansörler 
ve yürüyen merdiven teknolojileri üretmek 
olacaktır. 2021 vizyonumuz; Ar-Ge yatırımları-
mızı arttırarak, kaliteli ürünleri teknoloji çağı-
na uygun üretim ve montajlarla desteklemek 
olmalıdır.

2021 Vizyonu: “Teknoloji Çağı ve Yeni Fırsatlar” 

BAŞYAZI



Ne yazık ki son dönemde üzülerek ta-
kip ediyorum ki; sektörümüzde pek çok 
değerli markamız da dahil olmak üzere 
gelişen bu teknolojilere karşı duyarsız 
ve ilgisiz. Bu yerli asansör sektörünü ça-
ğın gerisinde kalma tehlikesi ile karşıya 
karşıya getirip, küresel firmalarla yarışta 
geride kalmamıza sebebiyet verecektir. 
Federasyonumuzun çabaları ile strate-
jik sektörler kapsamına giren asansör 
sektörüne, devletimizin pek çok yatırım 
desteğteği bulunmaktadır. Bunlar yeni 
teknolojiler üretmeye fırsat tanıyan ol-
dukça önemli desteklerdir. Ancak ne ya-
zık ki yerli asansör sektörü bu destekleri 
de takip etmediği için sayılı birkaç firma 
dışında develet desteği alamamaktadır. 

Tüm paydaşlarımızın gerek Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın gerekse Ticaret 
Bakanlığı’nın verdiği bu destekleri takip 
ederek yatırımlarını arttırıp sektörümüze 
güç katmasını diliyorum. 

Yine 2021 yılında sektörümüzden bir 
önemli beklentim de; üyelerimizin der-
neklerine daha çok destek vererek sahip 
çıkmasıdır. Unutmayınız ki, güçlü dernek 
yapılarımızla yerli asansör ve yürüyen 
merdiven sanayimiz daha çok büyüye-
cek, önemli kararlarda söz sahibi olacak-
tır. 

Yeni yılınızı kutlar, herkese sağlık ve hu-
zurla  geçireceği bereketli bir sene dile-
rim..



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

SUNUŞ
Sayı 19 / Yıl 3: Üçüncü Yılımızı Tamamladık 

önemli bir noktaya taşımış olmanın gururunu yaşı-
yorum. 

İstanbul’dan Ardahan’a, İzmir’den Van’a, Sinop’dan 
Hatay’a kadar sektörümüzün her alanından abo-
nemizin ilgisi ve desteği olmasa elbette bugün bu 
satırlar yazılıyor olmazdı. 2020’ye veda ettiğimiz ve 
2021’in ülkemiz ve dünyamız için yeni bir dönemin 
başlangıcı olan bu günlerde, destekçimiz olan tüm 
okurlarımıza ve bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Dergimizin 19. sayısını tamamlayıp, 4. yaşımıza 
adım atarken, değişen dünyaya ve dijitalleşen ha-
ber ağına daha çok uyum sağlayacağımız yenilikçi 
bir bakış açısı ile 2021 Ocak-Şubat sayısında sizlere 
merhaba diyebilmeyi, artan ilgi ve destelerinizle ise 
sizleri sektörden en sıcak haberlerle buluşturmayı 
diliyoruz…

2020’nin bu son sayısında kapak konuğumuz olan 
Kayseri’nin gözde firmalarından DECO Asansör’e, 
özel röportajları ile katkı sunan; tarihi bir projeye 
imza atarak yerli asansör sektörünün adını duyuran 
MAST Asansör’e, yeni açılan KS Asansör Market’e, 
Vitrin köşemizin konuğu Mik-El’e çok teşekkür ede-
riz.

Ayrıca; istisnasız her sayıda yazılarıyla bizi yalnız bı-
rakmayan, okuyucuların en sevdiği köşenin sahibi 
Yeminli Mali Müşavir Mehmet Öner’e, yine hemen 
her sayıda yazılarıyla iş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda çok önemli bilgileri bizimle paylaşan Dört 
Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden Dr. Ebru 
Kaya ve Bahar Akın Gödek’e, Uzman Köşesi için 
yazılarıyla teknik alt yapımızı destekleyen  ARKEL 
Elektronik’in değerli mühendisleri Asım Yılmaz ve 
Kemal Demirci’ye, her sayı önemli konularla sigor-
tacılık alanında bilgiler veren NURER Sigorta Ge-
nel Müdür’ü Kamil Avşar’a, yine Uzman Köşemizin 
yazarlarından Türkiye ASFED Başkan Yardımcısı ve 
ANASDER Başkanı Mustafa Demirbağ’a katkıları 
için çok teşekkür ederim.

Yıl boyunca her sayımızda, fotoğrafları ile bizi bir-
birinden özel gezilere çıkartan sevgili fotoğraf sa-
natçıları Gülcan Acar, Sabri Savcı ve Sezai Zabun’a 
sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi de ayrıca iletmek is-
terim...

Mutlu, huzurlu yeni bir yıl dilerim…. 

Hani derler ya; “acısıyla tatlısıyla”, 
biz de öyle bir üç yıl geçirdik be-

raber... Kimi zaman eleştirildik, kimi za-
man desteklendik, kimi zamansa yerli 
asansör sektörünün en güçlü sesi un-
vanıyla gururlandırıldık. Eleştirildiğimiz-
de de, desteklendiğimizde de, üyemiz 
olsun olmasın, yayıncılık ilkelerimizden 
taviz vermeden yerli ve milli olan her 
başarılı firmanın ardında durduk. Çün-
kü bizim de arkamızda sektörün çatı 
kuruluşu olan ve gurur duyulacak işlere 
imza atan Türkiye Asansör Sanayicileri 
Federasyonu gibi güçlü bir kurumun 
gücü vardı. Dergimizin Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü ve Editörü olarak; başta 
Sayın Başkanımız ve dergimiz imtiyaz 
sahibi Yusuf Atik ve Sayın Yayın Kurulu 
Başkanımız Ergün Güneş’in inancı ve 
desteği, ardından sevgili Görsel Yönet-
menimiz Kasım Halis’in usta dokunuş-
ları, yine çok sevgili köşe yazarlarımızın 
ilgi çeken kalemleri ile dergimizi bugün 
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7 ŞEHIRDE SEKTÖREL 
INCELEMELERDE 

BULUNULDU

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik ve berabe-
rindeki heyet, 27-30 Ekim 2020 
tarihlerinde 7 şehirde yer alan 
asansör ve yürüyen merdiven 
dernekleri yöneticileri ve sektör 
paydaşları toplantılar düzenledi. 
Toplantılara; Mersin’de MASDER 
(Mersin Asansör Sanayicileri Der-
neği) Yönetim Kurulu, Adana’da 

Türkiye ASFED Sektörel İncelemelere Başladı

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (Türkiye ASFED), Türkiye’nin 7 bölgesinde yer alan 
17 üye derneği için bir dizi ziyaret başlattı. Bunlardan ilki Eylül 2020’de Kayseri Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (KAYSAD)’nde gerçekleştirilirken, 27-30 Ekim 2020 
tarihleri arasında Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mersin, Adana, Hatay, 
Gaziantep, Maraş, Şanlıurfa ve Diyarbakır şehirlerindeki, temsilciler ile firmalara ziyaretlerde 
bulunuldu. Yaşanan pandemi dönemi ile sektörde oluşan sıkıntılar ve beklentiler yerinde 
incelemeler ile bizzat sektör temsilcilerinden edinilen bilgiler çerçevesinde değerlendirildi.
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ADASİAD (Adana Asansör Sanayicileri ve İşa-
damları Derneği) Yönetim Kurulu, Hatay’da HA-
TASDER (Hatay Asansörcüler Derneği) Yönetimi 
Kurulu, Gaziantep’de GAYSAD (Gaziantep Asan-
sör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) 
Yönetim Kurulu ve Diyarbakır’da GÜNAYSAD 
(Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği) 
Yönetim Kurulu‘nun ev sahipliğinde gerçekleş-
tirildi. 

Dernek yönetimleri dışında çok sayıda sektör 
firması temsilcilerinin de katıldığı toplantılar-
da, sektöre yeni kazandırılan fabrikalar gezildi. 
Pandemi ile birlikte daha çok kendi kabuğuna 
çekilen sektör firmaları bu toplantılar ile birlikte 
hem moral buldu, hem de beklenti ve taleplerini 
doğrudan Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Yöne-
timi ile paylaştı.

HATASDER’in 
yeni yönetim Ku-

rulu Başkanı’nın Ali 
Aytaç Daplan olduğu 

bildirildi.

Türkiye ASFED 
Yönetim Kurulu Baş-

kanı Yusuf Atik ve bera-
berindeki heyet, 27-30 Ekim 

2020 tarihlerinde 7 şehirde yer 
alan asansör ve yürüyen mer-
diven dernekleri yöneticileri 

ve sektör paydaşları ile bir 
araya gelen toplantılar 

düzenledi.

HATASDER YÖNETIM KURULU YENI  
DÖNEMI ANLATTI

HATASDER (Hatay Asansörcüler Derneği) Yönetimi Kurulu, Türkiye ASFED 
Yönetim Kurulu ziyareti için soru ve cevap şeklinde bir toplantı düzenledi. 
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmediği toplantıda, HATAS-
DER’de yapılan son seçimi ile atanan yönetim kurulu üyeleri, Hatay’daki 
yeni dönemi paylaştı.

HATASDER’in yeni yönetim Kurulu Başkanı’nın ise Ali Aytaç Daplan olduğu 
bildirildi.
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TÜRKIYE ASFED’IN YENI AKADEMISI IÇIN 
ÇALIŞMALAR GAZIANTEP’DE BAŞLIYOR

Güneydoğu Anadolu toplantıları içerisinde Gaziantep’de yapılan 
incelemeler ayrıca önem taşıyordu. Son yönetim kurulu toplantısı 
ile Türkiye ASFED’in asansör akademilerinin dördüncüsünün, 
uzun süredir bu konuda çalışma yapılması planlanan Gazian-
tep’de olması yönünde karar alınmıştı. Bu karar ile akademinin 
yapılacağı okul ise; sanayi bölgesinde aktif bir şekilde öğrenci 
yetiştiren ve bölgenin en önemli mesleki teknik okullarından birisi 
olan Abdülhamithan Teknik ve Meslek Lisesi seçildi. Gaziantep 
toplantıları kapsamında okula yapılan ziyarette, okul yönetimi 
ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Okul Müdürü Hülya Özbey, 
ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, akademinin 
kurulacağı yer konusunda çalışmalara başlandığı bilgisini verdi.

SON YÖNETIM KURULU 

TOPLANTISI ILE TÜRKIYE ASFED’IN 

ASANSÖR AKADEMILERININ 

DÖRDÜNCÜSÜNÜN, UZUN SÜREDIR 

BU KONUDA ÇALIŞMA YAPILMASINI 

BEKLEYEN, GAZIANTEP’DE OLMASI 

YÖNÜNDE KARAR ALINMIŞTI. 

BU KARAR ILE AKADEMININ 

YAPILACAĞI OKUL ISE; SANAYI 

BÖLGESINDE AKTIF BIR ŞEKILDE 

ÖĞRENCI YETIŞTIREN VE BÖLGENIN 

EN ÖNEMLI MESLEKI TEKNIK 

OKULLARINDAN BIRISI OLAN 

ABDÜLHAMITHAN TEKNIK VE 

MESLEK LISESI SEÇILDI.
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Maraş, Diyar-
bakır ve Şanlı-

urfa ziyaretlerinde, 
pandemi döneminde 
bölgede yapılan yeni 

yatırımlar öne 
çıktı.

PANDEMI ILE BIRLIKTE DAHA ÇOK 

KENDI KABUĞUNA ÇEKILEN SEKTÖR 

FIRMALARI, BU TOPLANTILAR ILE 

BIRLIKTE HEM MORAL BULDU, 

HEM DE BEKLENTI VE TALEPLERINI 

DOĞRUDAN TÜRKIYE ASFED 

YÖNETIM KURULU YÖNETIMI ILE 

PAYLAŞTI.

GÜNEYDOĞU BÖLGESINDE YENI 
YATIRIMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Maraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa ziyaretlerinde 
Diyarbakır bölge temsilcisi olan GÜNAYSAD 
(Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği) 
Yönetim Kurulu ev sahipliği yaptı. Maraş, Di-
yarbakır ve Şanlıurfa ziyaretlerinde, pandemi 
döneminde bölgede yapılan yeni yatırımlar öne 
çıktı. Maraş’ta yeni yerine geçen Maraş Asansör, 
Diyarbakır’da yeni fabrikasını kurarak bölgeye 
büyük katkı sunan DECOSAN ve Şanlıurfa’da 
fabrikasını büyüterek yatırımı arttıran Elit Asansör 
ziyaret edildi. Diyarbakır derneğinin bölgedeki 
üye firmalarına bu anlamda destek verdiği ve 
birlik çalışmalarını arttırdığı bilgisi de verildi. 
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Türkiye ASFED Kasım Ayı Olağan Toplantısını 
Çevirim İçi Gerçekleştirdi

Yorum Farkı Tartışma 
Konusu
Türkiye ASFED, Mart ayrından 
itibaren alınan önlemler sebe-
biyle uzun süre toplantılarına 
ara vermiş ancak faaliyetlerine 
hız kesmeden devam etmişti. 
Eylül-Ekim 2020 ayları ise Tür-
kiye ASFED çalışmaları açısın-
dan en yoğun geçen dönemler-
den birisi oldu. Kayseri ASFED 
Asansör Akademisi’nin tamam-
lanması, Kayseri’deki sektörel 
buluşmalar, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesin-
deki incelemeler ile birlikte 1 
Ekim 2020’de Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Sanayi Genel 
Müdürlüğü’nde de bir görüşme 
gerçekleştirildi. Yapılan görüş-
melerde; sektörden gelen bilgi-
lere göre muayene ve kontroller 
esnasında yorum farkına dayalı 
uygulama çeşitliliği neticesinde 
oluşan karmaşa dile getirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Mart 2020’den itibaren aylık toplantılarını aralıklarla 
gerçekleştirebilen Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu, uzun süre sonra en geniş katılımlı 
Olağan Yönetim Kurulu toplantısını çevirim içi olarak gerçekleştirdi. 17 Kasım 2020’de zoom 
platformu üzerinden yapılan toplantıya; Ankara, İstanbul, Eskişehir, Mersin, Kayseri, Trabzon 
ve Isparta’dan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri katılım gösterdi. Toplantı gündemini ise; Türkiye 
ASFED’in son dönem komite faaliyetleri ile 1 Ekim 2020’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda 
gerçekleştirilen görüşmeler oluşturdu.

EĞITIME HAZIR OLAN KAYSERI ASFED ASANSÖR AKADEMISI’NIN AÇILIŞ 

TÖRENI, KATKI VERENLER VE TÜM SEKTÖR PAYDAŞLARI ILE BIRLIKTE 

YAPILABILECEK KOŞULLARIN SAĞLANDIĞI, ILERI BIR TARIHE ERTELENDI.
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KAYSERI ASFED ASANSÖR AKADEMISI’NIN TAMAMLANMASI, 

KAYSERI’DEKI SEKTÖREL BULUŞMALAR, DOĞU AKDENIZ VE 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESINDEKI INCELEMELER ILE 

BIRLIKTE, 1 EKIM 2020’DE SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI 

SANAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE DE BIR GÖRÜŞME 

GERÇEKLEŞTIRILDI.

GENEL OLARAK OLUMLU GÖRÜŞ 

BELIRTILEN YENI YÖNETMELIKTE, 

TÜRKIYE ASFED’IN NOT DÜŞTÜĞÜ AMA 

DÜZENLEMEYE GIDILMEYEN; “ASANSÖR 

FATURASININ KESILMESININ PIYASA 

ARZ OLARAK KABUL EDILMESI” 

KONUSUNUN HÂLÂ ÖNEMLI BIR ITIRAZ 

KONUSU OLDUĞU PAYLAŞILDI.

Kayseri ASFED Asansör 
Akademisi’nin Açılış Töreni 
Ertelendi
Türkiye ASFED’in üçüncü asan-
sör akademisi olarak Kayseri’de 
Kocasinan Ayşe Baldöktü Mesle-
ki Eğitim Merkezi’nde çalışmaları 
tamamlanan akademi için bir 
açılış töreni yapılamayacağı 
konusu netleştirildi. Açılış töreni 
yapılamamasının gerekçesi 
olarak ise; pandemi önlemleri 
sebebiyle MEB’in federasyona 
bir tarih verememesi gösterildi. 
Dolayısıyla; eğitime hazır olan 
Kayseri ASFED Asansör Akade-
misi’nin açılış töreni, katkı veren-
ler ve tüm sektör paydaşları ile 

birlikte yapılabilecek koşulların 
sağlandığı, ileri bir tarihe erte-
lendi.

Yeni PGD  Yönetmeliği ile 
ilgili Görüşler Olumlu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Türkiye ASFED ve ilgili kurum 
ve kuruluşlardan görüş alarak 
hazırladığı Asansör Piyasa Gö-
zetim Denetim Yönetmeliği 16 
Ekim 2020’de resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Bu alanda Türkiye ASFED’in 
yaptığı çalışmalar ile PGD’nin 
yeni hali de toplantıda değer-
lendirildi. Genel olarak olumlu 
görüş belirtilen yönetmelikte, 
Türkiye ASFED’in not düştüğü 

ama düzenlemeye gidilmeyen; 
“asansör faturasının kesilmesi-
nin piyasa arz olarak kabul edil-
mesi” konusunun hâlâ önemli bir 
itiraz konusu olduğu paylaşıldı. 

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik yönetimin-
deki toplantıya, Türkiye ASFED 
Yönetim Kurulu Başkan yardım-
cıları A. Fikret Gökhan ve Mus-
tafa Demirbağ, Genel Sekreter 
Hüsnü Gökgöz, Sayman Nuri 
Kuzan, Yönetim Kurulu Üyele-
ri Nermin Boyacıoğlu, İbrahim 
Özçakır, Özcan Toprak, Muzaf-
fer Hızarcı, Kerim Mahsereci, 
Mustafa Uçar ve İdari Müdür 
Gülay Pala katılım gösterdi.
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İlgili resmi yazıda konu ile ilgili 
şu ifadelere yer veriliyor; “Ül-
kemizde söz konusu salgınla 
etkin mücadele için Asansör 
Periyodik Kontrol Yönetmeliği 
kapsamında yürütülen asansör 
periyodik kontrollerinde;

 � İlgili A tipi muayene kuru-
luşu adına görevlendirilen 
muayene personeline,

 � İlgili asansör monte eden 
veya onun yetkili servisi 
adına görevlendirilen bakım 
personeline,

ait bir HES  kodunun bulunması, 

HES kodunun ilgili taraflarca 
karşılık olarak sorgulanması, 
HES kodu bulunmayan kişinin/ 
kişilerin asansörün bulunduğu 
ilde faaliyet gösteren il pande-
mi kuruluna tedbir amacıyla 
bildirilmesinin faydalı olacağı 
Bakanlığımızca değerlendiril-
mektedir”.

Bu doğrultuda, 9.11.2020’den 
itibaren yapılan tüm periyodik 
kontrollerde HES kodu bulun-
mayan muayene ya da asansör 
monte eden personeli, ilgili yazı 
gereği görevini yapamazken, 
tedbir amaçlı il pandemi kuru-
luna da bildirilebilecek.

Periyodik Kontrollerde  
HES Kodu Zorunlu Olacak

Kovid- 19 salgını sebebiyle 
hayatımızın her alanında kullanmaya 
başladığımız HES (Hayat Eve 
Sığar) uygulaması ile tanıştık. HES 
kodu, seyahat ederken, resmi bir 
kuruma girerken, hastanelerde, 
eğitim alanında gibi neredeyse 
evden adımızı attığımız her alanda 
kullandığımız kişiye özel bir kod 
olarak sağlık durumuza dair bilgileri 
içeriyor. HES kodu; Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 9 Kasım 2020 
tarihli yazısı ile asansör periyodik 
kontrolüne katılan personel için de 
zorunlu hale getirildi.
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Koronavirüs salgının toplum 
sağlığını ve kamu düzeni açısın-
dan oluşturduğu riski yönetme, 
sosyal izolasyonu temin, fiziki 
mesafeyi koruma ve hastalığın 
yayılım hızını kontrol altında tut-
mak amacıyla birçok tedbir ka-
rarı alınarak uygulamaya geçi-
rildi. Özellikle fiziksel mesafenin 
korunmasının zor olacağı sivil 
toplum kuruluşları, kamu kurum 

niteliğindeki meslek ku-
ruluşları, bir-

l i k l e r 

veya kooperatiflerin geniş ka-
tılımlı toplantılarının yapılma-
masının ve ileri tarihe ertelen-
mesinin önerildiği kararlar da 
alınmıştır.  Geçtiğimiz günlerde 
bunlara bir yenisi daha ekle-
nerek alınan kararların süresi 
uzatıldı. 

27 Kasım 2020 tarihli İç İşleri 
Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nden Türkiye Asan-
sör Sanayicileri Federasyonu 
da gönderilen bir yazı ile, fa-
aliyet ve toplantıların 1 Mart 
2021 tarihine kadar ertelemesi 
gerekliliğini değerlendiren bir 
yazı gönderilmiştir. 

Yazı da konu ile ilgili, “Der-
nek genel kurullarının erte-

lenmesine ilişkin durum 
doğrultusunda; daha 
önceden 01.12.2020 
tarihine kadar yapıl-
maması kararlaştırı-
lan, sivil toplum kuru-
luşları, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve üst ku-

ruluşları, birlikler ve koopera-
tifler tarafından düzenlenecek 
etkinliklerin (genel kurul toplan-
tıları dahil) 01.03.2021 tarihine 
kadar ertelenmesi gerektiği de-
ğerlendirilmektedir. … alınan 
kararlara uymayanlara Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının 
ivedilikle alınması, uygulamada 
herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi ve mağduriyete 
neden olunmaması, alınan ka-
rarlara uymayanlara ve konusu 
suç teşkil eden davranışlara 
ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 
195 inci maddesi kapsamında 
gerekli adli işlemlerin başlatıl-
ması hususunda bilgi ve gere-
ğini önemle arz ve rica ederim” 
ifadelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye Asan-
sör Sanayicileri Federasyonu 
ve bağlı 17 derneğinin yüz yüze 
yapılacak faaliyet ve genel ku-
rul toplantılarının, 1 Mart 2020 
tarihine kadar ertelenmesi ka-
rarı alınmıştır. 

Tüm Faaliyet ve Toplantılar  
Mart 2021’e Kadar Ertelendi

24 [ HABER ASANSÖRÜ ] Kasım • Aralık 2020

SEKTÖR HABERSEKTÖR HABER





Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop 
Kalesi’nin belli bir bölümüne asansörle çıkılıp etrafı izle-
mekle ilgili hazırlanan projenin Sinop Kalesi’nin siluetini 
ve tarihi cezaevinin de hüviyetini değiştirdiği gerekçesiyle 
iptal edildiğini açıkladı.

Tosun yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği projesi içerisinde 
Viyana firmasının hazırladığı projede, iki noktadan asansörle 
kaleye çıkılması ve kalenin üstündeki yolların gezilmesi 
proje içerisinde mevcut idi. Ancak bu asansörler çok yeni 
bir modern malzeme ile yapıldığı için kalenin siluetini bo-
zuyor. Bu nedenle bu asansörler projeden çıkartıldı.” dedi.

30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen depremde faciasında, depreme 
asansörde yakalanan bir kişinin videosunun sosyal medyada 
paylaşılması çeşitli tartışmalara yol açtı. Videodaki görüntülere 
göre, bir gökdelen asansörü olduğu düşünülen binada 20. katta 
asansöre binen bir kişi, asansörü durdurmaya çalışmasına rağmen 
45’nci katta ancak asansörde inebiliyor.

Konu üzerine Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nden Çağlar 
Çimen ile görüşen Gazete Duvar şu bilgileri aktarıyor. “Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hakkında bilgi veren 
Çimen; “Bina yüksekliği 21,5 metreden fazla olan, birinci ve ikinci 
derece deprem kuşağındaki binalarda deprem algılama sistemi 
olması gerekiyor. Afet anında da asansörün en yakın katta durması 
gerekiyor.” Dedi. Durumun asansör ile değil fakat binayla ilgili 
olduğunu aktaran Çimen, “Asansöre sensör üzerinden bir sinyal 
gidiyor. Asansörde kendini en yakın katta durduruyor” ifadelerini 
kullandı. Depremin şiddetiyle beraber sensör devreye girebiliyor.

ASANSÖRLERDE DEPREM ALGILAMA SISTEMI OLMALI

SINOP KALESI ASANSÖR PROJESI IPTAL OLDU
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İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından gönderilen yazılı açıklamada, 
özel ve kamu binalarında asansörlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atma-
dan kullanılabilmesini temin etme amacıyla periyodik kontrolün yaptırılma-
sına dair yükümlülüğün ilgili idare ve bina sorumlusuna ait olduğu belirtildi. 
Açıklamada; “Asansör bakım hizmeti alınan firmanın TSE hizmet yeterlilik bel-
gesine sahip olması zorunlu olup bina sorumlusu tarafından bakım sözleşmesi 
imzalanmadan önce asansör firmasının TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. Bina sorumlusu tarafından yıllık periyodik kontrolün 
yapılmasına izin verilmemesi durumunda asansör ilgili idare tarafından mühür-
lenerek hizmetten men edilecektir.” ifadeleri yer aldı. “Asansör Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği” hükümlerine aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun 
yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine ve asansör yaptırıcısına, 
1705 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde öngörülen alt limit 1591 TL, üst limit de 63 
bin 819 TL olmak üzere idari para cezası uygulanacağı bildirildi

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; 
Harran Üniversitesi’nden bilim 
insanları, asansörlerde bulunan 
korona virüs riskini hesapladı. 24 
bilgisayar kullanarak hazırlanan si-
mülasyonda, öksürme ve hapşırma 
durumunda Kovid-19’un asansördeki 
yayılımı tespit edildi.  Simülasyonla 
konutlarda yaygın olarak kullanılan 
1x1 metre eninde 2,15 santimetre 
boyutlardaki bir asansörde 1,71 met-
re boyunda bir kişinin öksürmesi 

durumunda virüs partiküllerinin 
dağılımları tespit edildi. 

Asansörlerde havalandırma-
nın yetersiz olduğuna dikkati 
çeken bilim insanı Fıratoğlu, 
“Hazırladığımız simülasyonla 
partiküllerin nasıl dağıldığı ve 
havalandırmayla riskin nasıl 
azaldığını göstermeye çalıştık. 
Virüsün yüzeye yapışması gibi 
tespitler yapmaya çalıştık.” dedi.

VIRÜSÜN ASANSÖRDE YAYILMA RISKI HESAPLANDI

HATAY’DA SAĞLIK ÇALIŞANI ASANSÖRÜ 5 SANIYEDE DEZENFEKTE EDEN SISTEM GELIŞTIRDI

YILLIK BAKIMINI YAPTIRMAYANA UYGULANACAK CEZA:

“ALT LIMIT 1591 TL, ÜST LIMIT 63 BIN 819 TL”

Hatay Devlet Hastanesi hemşiresi Metin Yılmaz, asansör 
kabinlerini Kovid-19 dahil tüm virüs ve bakterilere karşı 5 
saniyede dezenfekte edebilen sistem için patent başvurusu 
yaptı. Sağlık çalışanı Metin Yılmaz: “Asansör kapısı açılınca 
sistem otomatik olarak kabin içindeki fıskiyelerden 5 saniye 
boyunca dezenfeksiyon solüsyonu püskürtüyor. Bu şekilde 
asansör steril hale geliyor”, dedi.
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İstanbul’un Gözdesi Galata Kulesi’ne Yerli Asansör 

“MAST Asansör Tarihi Projeyi Tamamladı”

İstanbul’un tarihi mirası Gala-
ta Kulesi’nin yeni asansörlerini 
kapsayan restorasyon çalış-
maları, yerli asansör markası 
MAST Asansör güvencesin-
de tamamlandı. 45 gün gibi 
kısa bir sürede, zorlu çalışma 
koşullarında, tamamen özel 
üretim bileşenlerle tasarlanan 
Galata Kulesi’nin yeni asan-
sörleri en son 1964 yılında ya-
pılmıştı. Yenilenen asansörleri 
ile Galata Kulesi Türkiye’de 
ilk kez kullanılan “Video Wall” 
tekniği ile farklı bir estetik su-
narken, enerji tasarruflu, kon-
forlu ve son teknoloji ile de 
donatılmış özelliklere sahip.

Bu tarihi projeyi yerli bir asan-
sör markasının tamamlamış 
olmasının gururunu yaşayan 
MAST Asansör Genel Müdürü 
Mustafa Olcay; yaşanan zorlu 
süreci ve tasarım inceliklerini 
yaptığımız özel röportajımızda 
anlattı.

OLCAY: “Kendisini 
ispatlamış ve güven 

duyulan bir Türk 
markasıyız”

Öncelikle  firmanızı kısaca 
tanıyabilir miyiz?
MUSTAFA OLCAY: Asansör 

sektörüne,1994 yılında  Kay-
seri de, Sömas Ticaret ve 
EMTAŞ A.Ş. olarak yabancı 
bir firmanın bölge yüklenicisi 
olarak başladık. 2005 yılına 
kadar Orta Anadolu’da yüz-
lerce asansörü piyasaya arz 
ettik ve bunların arıza, bakım, 
modernizasyon işlerini ara 
vermeden yüzde yüz müşteri 
memnuniyeti ile gerçekleş-
tirdik. 2011 yılında, merkezi 
Ankara’da olmak üzere  MAST  
çatısı altında birleşme kararı 
aldık. Tamamen yerli sermaye 
olan MAST markası ile Türkiye 
ve komşu ülkelerde, her türlü 

asansör ve yürüyen merdi-
ven üretimini gerçekleştirdik. 
MAST Asansör tasarım ve 
asansör mühendisliği ko-
nusunda uzman ve yetkin 
kadrosu ile  özellikle butik 
projelerde tercih edilmekle 
beraber, okul, hastane, yük-
sek katlı konut, iş merkezleri 
ve fabrika  gibi projelerde de 
kendisini ispatlamış ve güven 
duyulan bir Türk markası ha-
line gelmiştir.

Galata Kulesi projesine 
başlama süreciniz nasıl 
gelişti? Proje ekibi ve 
süreci hakkında bilgi verir 
misiniz?
MUSTAFA OLCAY: 2020 yılı 
başlarında Galata Kulesi’nin 
T.C. Kültür ve Turizim Bakan-
lığı Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü’ne devredilmesi ile başla-
yan restore sürecinde, müze 
haline getirilerek ziyaretçilere 
açılacak kule için asansör 
teklifleri alındığını öğrendik. 
Anahtarı Cenevizliler tarafın-
dan Osmanlı hükümdarı Fa-
ith Sultan Mehmet’e teslim 
edilen, 1500 yıllık UNESCO 
mirasının asansörünün yapı-
mına talip olmak istedik. İs-
tanbul’umuzun göz bebeği 

“En iyi 
projeyi 
bir Türk 

markasının 
yapabileceğine 

inandık”
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Galata Kulesi’ndeki asansörleri ya-
pan firmanın yerli ve milli bir firma 
olması gerektiğini düşündüğümüz 
ve buraya en iyi projeyi bir Türk 
markasının yapabileceğine inan-
dığımız için tasarım tekliflerimizi 
en iyi şekilde sunduk. Bu aşamada 
yapacağımız asansör ile ilgili çok 
detaylı tasarımlar hazırlayarak hem 
restorasyonu yapacak firmaya hem 
de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
ilgili sunumlar yaptık. 

MUSTAFA OLCAY: Tabi ki, dünya-
nın gözü önünde önemli bir tarihi 
esere yapılacak olan asansöre de, 
yerli ve yabancı onlarca firma teklif 
verdi. Nihayetinde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve Galata Kulesi’nin 

Mustafa Olcay
MAST Asansör Genel Müdürü
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restorasyon işlerini alan müteahhit firma, kulenin asansö-
rünün bizim tarafımızdan yapılmasına karar verdiler.  Fakat 
süre çok kısa, 45 gündü. Bu önemli projeye özel, dört kişilik 

mühendis, sekiz kişilik montaj ve lojistik ekipden oluşan 
bir kadro ile olağanüstü bir çalışma yaparak başladık 

ve zamandında tamamlayarak teslim ettik. Galata 
Kulesi asansör projemizde emeği geçen tüm ekip 

arkadaşlarımıza  teşekkür ederim.

Galata Kulesi’ne yapılan asansörün teknik 
özelliklerden bahseder misiniz? 
MUSTAFA OLCAY: Galata Kulesi’nde iki adet 

asansör mevcuttu. Kule’ye 1964 yılında yapısal 
bir ilave ile asansör kuyusu (kovası) oluşturul-
muş ve asansörler bir dizi modernizasyon 
geçirerek günümüze kadar gelmiş. Mevcut 
asansörler 450 kg kapasiteli ve 1m/s hızın-

da ve makine dairesi kuyunun altında olarak 
yapılmıştı. Bu asansörleri söktük ve günümüz 
teklojisinde enerji verimliliği yüksek, konforlu, 
hızlı ve dinamik bir asansörler yaptık. MAST 
Asansör olarak Galata Kulesi’nde kullanılan tüm 
asansör bileşenleri özel olarak üretildi ve test 
edildi. Kulenin mevcut mimarisindeki asansör 
boşluğu kullanılarak, 630 kg kapasiteli, 7 duraklı 
2 adet makine dairesi olmayan, dişlisiz çevreci 
motor ve kontrol teknolojisi kullanılarak 1,6 m/s 
hızında asansörler yapılmıştır. Bir ilki gerçek-
leştirdiğimiz Galata Kulesi asansörlerinde, 
kullandığımız yüksek teknolojiye entegre ve 
senkronize, prodüksiyon ve meppig firmala-
rının çalışmaları da eklenecektir.

“Küçük bir alanda, tarihi bir 
yapıda, çok hassas bir çalışma 

planlıyorsunuz”

Yapı aşamasında karşılaştığınız zorluklar 
ve projenin incelikleri hakkında 

neler söylersiniz?
MUSTAFA OLCAY: Galata Ku-

lesi’ne asansör yapım işinde 
karşılaşılan zorluklar, doğru-
su verdiği gururun yanında 
bahse değmez. Ancak yine 
de karşılaştığımız birkaç zor-

“Galata 
Kulesi’nde 
kullanılan 

tüm asansör 
bileşenleri 
özel olarak 

üretildi”
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lukdan bahsedeyim. Proje 45 
günde tamamlanacak bir proje 
olduğu için, kulede çalışan tüm 
taşeron ekipleri ile çakışan bir 
iş programı olması en büyük 
sorundu. Mümkün olduğu ka-
dar, çalışan diğer tüm ekiplere 
koordineli olmamız önemliydi. 
Kulede merdivenlerden ve 
asansör boşluğundan başka 
yer olmadığı için çalışma süre-
since malzeme taşıma v.s. gibi 
süreçlerde bizim işimiz aksaya-
biliyordu. Küçük bir alanda, tari-
hi bir yapıda, çok hassas bir ça-
lışma planlıyorsunuz dolayısıyla 
çalışma programımızda zaman 
zaman aksamalar oluşsa da, 
tecrübelerimiz  hızlı çözümler 
bulmamızı kolaylaştırdı. 

MUSTAFA OLCAY: Galata Ku-
lesi dünyanın ve ülkemizin en 
önemli tarihi yapılarından biri. 
Tabi ki böyle bir yapıda, çalış-
mak hem çok gururlu hem de 

çok riskliydi. En büyük riskimiz 
de, Türkiye’de  bir ilk olacak  
asansörü yapmaya çalışmak-
tı. Restorasyon firmasının mü-
hendisleri, Kültür Bakanlığı’nın 
kontrolleri ve yetkin hocalardan 
oluşan bilim kuruluna karşı so-
rumluluğumuz vardı. Dolayısı 
ile attığımız her adımda onay 
almamız gerekiyordu. Zor bir 
süreçti ama sonuçta firmamız 
ve yerli asansör sanayi açı-
sından gurur duyacağımız bir 
başarıya imza attık. 

“Böylesine yoğun 
bir trafikte çalışacak 
dinamik tasarıma, bir 
de görsel incelikler 

eklemeliydik”

Asansörü tasarlarken 
özellikle nelere dikkat 
ettiniz?
MUSTAFA OLCAY: Galata 
Kulesi’ne asansör tasarlarken 
öncelikle tarihi yapıya zarar ver-
meyecek onun estetiğine uyum 

sağlayacak bir tasarım ile yola 
çıktık. Ardından en önemli konu-
lardan biri ise dünyanın en çok 
turist ağırlayan tarihi kulelerin-
den biri olan Galata Kulesi’ndeki 
ziyaretçi trafiğinin hesaplanarak 
bu trafiğe uygun teknik özellik-
leri bir araya getirmekti. Galata 
Kulesi açıldığında, günlük mi-
nimum 2500 – 3000 ziyaretçiyi 
ağırlaması bekleniyordu. Hatta 
diyebilirim ki günümüzde pan-
demide olmamıza rağmen bu 
ziyaretçi sayısının üzerine dahi 
çıkıldı. Böylesine yoğun bir tra-
fikte çalışacak dinamik tasa-
rıma, bir de görsel incelikler 
eklemeliydik.Tüm bu ince he-
saplarla projemizi tamamladık. 

Asansör kullanıcısı 
açısından baktığınızda, 
tarihi yapının ziyaretçisine 

“Yerli 
asansör 
sanayi 

açısından gurur 
duyacağımız bir 
başarıya imza 

attık” 
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nasıl bir kolaylık sağlayacak?
MUSTAFA OLCAY: Galata Ku-
lesi’ne yapılan yeni asansör, 
kullanıcı açısından bakıldığında 
kulenin yedi katına hızla çıkan, 
konforlu  bir dikey ulaşım aracı 
olmasının yanında, tarihi yapı ile 
bütünleşmiş son derece mo-
dern ve yenilikçi bir teknolojik 
ürün özelliği göstermektedir. 
Üstelik, kullanıcılar tarihi bir 
yapıda video wall tekniği ile 
keyifli bir asansör yolculuğu 
da yapacaklar.

Kendi alanında ilk olması 
özelliği ile öne çıkan bir 
asansör, bu özelliğinden de 
bahseder misiniz?
MUSTAFA OLCAY: Galata Ku-
lesi’ne yaptığımız asansörler 
Türkiye’de bir ilk, Dünya’da da 
bildiğimiz kadarı ile 3. olan “Vi-
deo Wall” uygulaması yapılmış 
bir asansör oluşudur. Bu tasa-

rımda  kabin boyutları,  malum  
Asansör şaftının küçük olma-
sından  dolayı küçük çıkmıştır. 
Ancak buna rağmen kabinlerde 
daha geniş bir duygu yaratması 
için komple kaplamada magic 
mirror ayna ve arkalarında da 

full ekranlar kullanılmıştır. Ek-
ranlarda (tavan dahil) Galata 
Kulesi’nden video çekimleri 
gösterilmektedir. Böylece, 
kullanıcılar asansöre bindiğin-
de panoramic bir asansöre 
binmiş hissine ve ferahlığına 
kavuşmaktadır.  Bu özelliği ile 
Türkiye’de ilk olması gururunu 
taşımaktayız. 

“Türkiye’de 
İlk Dünyada 

Üçüncü”
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TÜRKİYE ASFED BAŞKANI YUSUF ATİK GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ 
“Asansör ve yürüyen merdiven sanayisi Türkiye 
ekonomisinin geleceğidir”
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ATIK: “INŞAAT 
SEKTÖRÜNDE HÂLÂ 

YERLI VE MILLI 
ANLAYIŞINI ASANSÖR 

VE YÜRÜYEN MERDIVEN 
TERCIHLERI ÜZERINDE 

SAĞLAYAMADIK”

Sayın Başkan, inşaat 
sektöründe yeni projelerin 
konuşulmaya başlandığı 
bir dönem yaşıyoruz. Bu 
projelerde yerli asansör 
sektörünün olması gereken 
yeri ve önerilerinizi paylaşır 
mısınız? 
YUSUF ATİK: Gerek yurt içi ge-
rekse yurtdışı pek çok projede 
Türk inşaat sektörü önemli pro-

jelere imza atıyor. Biz Türkiye 
Asansör Sanayicileri Federas-
yonu olarak, lokomotif sektörü-
müz olan inşaat sektöründeki 
bu gelişmeleri yakından takip 
ediyor ve takdir ediyoruz. Ama 
maalesef asıl soru şu ki; “Bun-
ların ne kadarı yerli asansör ve 
yürüyen merdiven üreticisi ve 
montajcısı firmalara yansıyor?” 
Üzülerek görüyoruz ki; inşaat 
sektöründe hâlâ yerli ve milli 
anlayışı asansör ve yürüyen 
merdiven tercihleri üzerinde 
sağlanamadı. Federasyonu-
muz kurulduğu günden bu-
güne, yerli üretici ve montajcı 
firmalarının ne kadar üst düzey 

ve kaliteli işler yaptığını anlat-
maya yönelik çalışmaları ken-
dine amaç edinmiştir.  Hatta 
çoğu zaman başka dernekler 
tarafından eleştirilsek de fede-
rasyonumuza “Türkiye” ibaresi 
kazandıran ve 17 asansör ve 
yürüyen merdiven derneğini 
tek çatı altından birleştiren tam 
olarak bu amaç ve vizyondur. 
Türkiye’de çok önemli yerli üre-
ticilerimiz bulunuyor ve bunlar 
her yıl milyonlarca dolar ihracat 
ile yurt dışına ürünlerini gönde-
riyor. Burada yerli diye tercih 
edilmeyen markalarımız, Avru-
pa başkentlerinde çok önemli 
işler yapıyor. 

Türkiye’de yerli asansör ve yürüyen merdiven sektörünün en büyük sivil yapılanması olan Türkiye 
Asansör Sanayicileri Federasyonu, yerli üretici ve montaj firmalarının her alanda sesi olan tek 

kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Bu önemli görevin sorumluluğu ile kurulduğu günden bugüne, 
7 yıldır yerli asansör ve yürüyen merdiven sektörü çalışanlarının da haklarını savunmaya devam 

ediyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların bir sonucu olarak ise “stratejik sektör” unvanını 
sektöre kazandırarak, yerli asansör firmalarının inşaattaki yerli atağında adının anılmasına da 
katkı sağlamıştır. Bu amaçla, geçtiğimiz ay sektörden gelen soruları cevaplayan Türkiye ASFED 

Başkanı Yusuf Atik’in, konu ile ilgili gündemi değerlendiren görüşlerini aldık. 
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ATIK: “ADRESE TESLIM 
YAPILAN IHALELERIN 
YARATTIĞI HAKSIZ 

REKABETI ANLATMAYA 
ÇALIŞIYORUZ”

YUSUF ATİK: Biz bunları anlat-
mak için son üç yıldır; gerek Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
nezdinde, gerekse Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız nezdin-
de üst düzey görüşmeler yapı-
yoruz. Her ilden fabrikalarımızın 
kapılarını açıp, ileri teknolojiler 
ve Ar-Ge çalışmaları ile ne ka-
dar kaliteli ürünler yapabildiği-
mizi gösteriyoruz. 2019’da yerli 
asansör sektörünü anlatan çok 
önemli bir rapor hazırlayarak 
Bakanlığımıza sunduk. Tüm 
bunların sonucunda geçti-
ğimiz yıl asansör ve yürüyen 
merdiven sektörü, uçak ve sa-
vunma sanayisi gibi çok önemli 
sektörlerin içinde bulunduğu 
ve devlet teşviklerinden ciddi 

oranlarda faydalanan sektörler 
arasına girerek “stratejik sek-
tör” kapsamına alındı. Bunun 
dışında son iki yıldır Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü ve 
TOKİ’nin kapısını aşındırıyor, 
girmedik oda, görüşmedik yö-
netici bırakmıyoruz. Kiminde 
ben ama çoğunda yönetim ku-
rulumuzdan arkadaşlarımızın 
oluşturduğu uzman bir ekip bu 

kurumlarda “adrese teslim” ya-
pılan ihalelerin yarattığı haksız 
rekabeti anlatmaya çalışıyoruz. 
İhalelere öyle maddeler koyu-
luyor ki, resmen yerli firmaları 
ihale dışı bırakıyorlar. Üstelik 
tüm bunlar “yerli ve milli”nin 
desteklenmesi ile ilgili Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesine 
rağmen yapılabiliyor. 

Türkiye ASFED’in, Sayın Bakan Mustafa Varank  
ile görüşmesinden (2019).

Türkiye ASFED’in, Sayın Bakan Mustafa Varank ile görüşmesinden (2019).
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Türkiye ASFED’in, Sayın Bakan Yardımcı  
Hasan Büyükdede ile görüşmesinden (2019).

Türkiye ASFED Eskişehir Asansör Akademisi Açılışı (2019).

ATIK: “YERLI VE MILLI 
KONUSU TÜRKIYE ASFED 

IÇIN YENI BIR  
GÜNDEM DEĞIL”

YUSUF ATİK: Kentsel dö-
nüşüm projelerinin yapılıyor 
olması ve inşaat sektörünün 
canlanıyor olması gerçekten 
ülke ekonomisi açısından çok 
önemli. Ama müteahhitler ve 
kamu kurumları yerli asansör 
ve yürüyen merdiven tercihi-
ni desteklemez, hatta ihalele-
re dahi giremeyecek şekilde 
maddeler koyarsa bunun yerli 
firmalarımıza hiçbir katkısı ol-
maz. Bu gibi sorunlarla Türkiye 
Asansör Federasyonu olarak 
üst mercilerde görüşmeler ile 
çözümler aradık, arıyoruz. Yerli 
ve milli konusu Türkiye ASFED 
için yeni bir gündem değil, biz 
bu konu ile ilgili çalışmaları çok 
uzun süredir devam ettiriyoruz. 
Bizim kurulma ve faaliyetlerimizi 
yürütme gayemiz tamamen yer-
li ve milli olanın desteklenmesi, 
kalitesinin arttırılması, bilinirliği-
nin sağlanması üzerine. Tüm 
bu çalışmalarımızın bu sürece 
katkı sunduğunu, tüm meslek-
taşlarımızın bir kez daha gör-
mesini bilmesini isteriz.

Yerli asansör ve yürüyen 
merdiven sektörünün 
tercih edilebilir bir güven 
endeksine ulaşarak, büyüme 
kaydedememesinin nedeni, 
federasyonun sektörde 
yaptığı analizlere göre 
nelerdir?
YUSUF ATİK: Bir kez daha 
belirmek isterim ki; Türkiye 
ASFED olarak yerli asansör 
sektörünün büyümesi ve dün-
ya standartlarında layık olduğu 
yere ulaşması için mücadele 
bizim değiştirilemez çalışma 
ilkemizdir. Güven sağlamanın 

en önemli yolunun da eğitim-
den geçtiğine inanıyoruz. Bu 
amaçla 2017 yılından bu yana 
sürdürdüğümüz mesleki eği-
tim çalışmalarımız neticesinde, 
asansör sektörüne yetişmiş ele-
man kazandıracak üç akademi 
inşa ettik. 2021 yılında bu sayıyı 
beşe çıkartacağız. Biz asansör 
sektörünü; her eline tornavidayı 
alıp dükkan açanın girdiği de-
ğil, kalifiye elemanları olan, mü-
hendislik hizmetleri verebilen, 
doğru standartlarda iş yapan, 
kaliteli işçilik ve üretim yapan 

“GÜVEN 
SAĞLAMANIN 
EN ÖNEMLI 
YOLUNUN 

EĞITIMDEN 
GEÇTIĞINE 

INANIYORUZ”
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firmaların var olduğu bir seviye 
taşıdığımız zaman iç piyasada-
ki güvenilirliğimizi arttırabiliriz. 
Şimdi şöyle düşünün; bir yanda 
asansör firması açmak bu ka-
dar kolay, bir yanda da kaliteli 
ürünler ve işçilik üretmek için 
var gücüyle çalışan bir iç piya-
sa var. Bu iç piyasa; iyi iş ile var 
olmaya çalışan asansörcüyü, 
hiçbir şey bilmediği için ucuz iş 
yaparak piyasaya giren asan-
sörcü ile kırdırıyor. 50 TL’ye ba-
kım alan bir firmaya sırf ucuz 
diye giden vatandaş sonrasın-
da aldığı hizmet kaçınılmaz bir 
biçimde kötü olunca da “yerli 
kötü algısı” doğuyor. Herhangi 
bir dükkânı açmak bile belirli 
kriterlere bağlıyken, asansör 
firması açmak isteyene hiçbir 
ehliyet sorulmuyor. Ucuz iş ve 
işçilikle itibarımızı düşüren bu 
firmaların iş yapmasına izin 
verildiği sürece, asansörde 
yerli kötüdür algısını kırmamız 
çok zor olacaktır. Biz Türkiye 
ASFED olarak bu meslekte ehil 
kişiler yetişmesine fırsat veren 

ve onların önünü açan genç di-
namik, yetenekli, bu işin uzma-
nı gençler yetiştirerek, eğitimli 
bu kişilerin iç piyasada hâkim 
olması için elimizden geleni ya-
pıyoruz. Asansör ve yürüyen 
merdiven sektöründe hepimiz 
birbirimize zincirlerle bağlıyız 
bu zincirin ilk halkası ise eğitim-
dir. Biz öncelikle bunun tesisini 
sağlamak için gayret ediyoruz.

YUSUF ATİK: Öte taraftan, 
hem bu anlaşılmaz algının ge-
tirdiği bir yönelimle hem de iç 
piyasanın daralmasıyla birlikte; 
yerli asansör sanayi 2019 yılının 
sadece ilk sekiz ayında 

146.453.524 Milyar Dolar ih-
racat yaparken, 67.292.041 
Milyar Dolar ithalat gerçekleş-
tirerek dış ticarette önemli bir 
ivme kazanmıştır. Bu sektörü-
müz açısında gurur verici bir 
tablodur. İç piyasadan ziyade 
dış pazarda ve özellikle Avrupa 
ülkelerinde daha çok talep gö-
rüyoruz. Dış pazarda kaydetti-
ğimiz bu hızlı ivmenin önümüz-
deki yıllarda daha istikrarlı ve 
doğru adımlarla büyüyeceğine, 
küresel markalarla girdiğimiz 
yarışta bir adım daha ileriye 
gideceğimize inanıyorum.

Türkiye ASFED’in “yerli 
asansör ve yürüyen 
merdiven” kullanımına katkı 
sağlayan çalışmalarından 
bahseder misiniz?
YUSUF ATİK: Türkiye ASFED, 
arkasındaki 17 güçlü derneği-
mizin desteği ile pek çok önem-
li proje yürüterek yerli asansör 
ve yürüyen merdiven sektörü-
nün gücünü arttırdığını dile ge-
tirmek isterim. Bunun ile birlikte, 
sizlerin de çok yakından takip 

Türkiye ASFED Eğitim Komitesi çalışmalarından.(2018)

“YERLI ASANSÖR 
IÇ PIYASADAN 

ZIYADE AVRUPA 
ÜLKELERINDE 

DAHA ÇOK TALEP 
GÖRÜYOR”

“YERLI 
MARKALARIN 

GELECEĞINI BAKANLIK 
DÜZEYINE TAŞIYAN 

TÜRKIYE ASFED 
OLMUŞTUR”
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Türkiye ASFED ve TSE görüşmelerinden (2018).

Türkiye ASFED’in Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile görüşmesinden (2019).

ettiği üst düzey görüşmeler ile 
hem Türkiye ASFED’in bilinir-
liğini hem de yerli asansör ve 
yürüyen merdiven sektörünün 
sorunlarını dile getiren çalış-
malarımızdan bahsetmek iste-
rim. 2017 yılından başlayarak 
dönemin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Faruk Özlü ile ilk 
girişimlerimizi başlatarak ken-
disinin görevi Sayın Mustafa 
Varank’a devretmesiyle de bu 
süreci kendileriyle yürütmeye 
başladık. Günümüze kadar da 
Sayın Bakan Mustafa Varank ile 

birlikte Sayın Bakan Yardım-
cısı Hasan Büyükdede, Sayın 
Sanayi ve Verimlilik Genel Mü-
dürü Dr. Halil İbrahim Çetin 
federasyonumuza çok destek 
vermişler, her türlü sonumuzun 
çözümü için gerekli çabayı gös-
termişlerdir. Dolayısıyla, asan-
sör sektöründe yerli markaların 
geleceği konusunda uzun sü-
redir yürüttüğümüz çalışmalar 
için 2018 yılının başında Bakan-
lık düzeyinde bir toplantı ile bu 
konuyu gündeme ilk kez getiren 
Türkiye ASFED olmuştur. Hem 

federasyon faaliyetleri hem 
yayınlarımızla her alanda öne 
çıkartılan yerli ve milli üretim 
önceliklerinin, asansör sektö-
ründe de uygulanabilmesi adı-
na önemli çalışmalar başlattık. 

YUSUF ATİK: Bakanlığımız bu 
görüşmeler neticesinde; Tür-
kiye ASFED’den; çok fazla ve 
dağınık halde bulunan asansör 
firmalarının birleşerek, küresel 
ölçekli bir asansör markası he-
defiyle çalışmalar yapmasını 
istedi. Başlatılan çalışmalar ve 

“ASANSÖRDE 
MARKALAŞMA 

BILINCE ULAŞMALI 
VE ACILEN BIRLEŞME 

ÇALIŞMALARINI 
HIZLANDIRMALIYIZ”
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Bakanlıkta gerçekleşen toplantı 
ile ilgili sektörü bilgilendirmek 
için ise, 24 Ekim 2018’de An-
kara’da “Asansörde Markalaş-
ma” konusunun tartışıldığı bir 
toplantı düzenledik. Toplantıya 
ASFED’e bağlı 17 dernek yöne-
ticileri ile EAYSAD ve AYSAD 
derneklerinin yöneticileri de da-
vet edildi. Bu konudaki çalışma-
larımızı iki yıl boyunca sektörde 
çeşitli istişarelerde bulunarak 
yürüttük ancak sektörde bu an-
lamda bir birlik maalesef he-
nüz sağlanamadı. Asansörde 
markalaşma bilince ulaşmalı 
ve acilen birleşme çalışmaları-
nı hızlandırmalıyız. Biz tüm bu 
çalışmalarımızı özetleyen bir 
de “Asansör Sektör Raporu” 
hazırladık. Bu raporda çok ay-
rıntılı bir biçimde yerli asansör 
sanayisinin dünü, bugünü ve 
geleceğini rakamlarla ve reel 
gerçeklerle gözler önüne ser-
dik. Ve gördük ki; Küresel bir 
marka olmadan yerli asansör 
sanayisinin bugünkü yapısını 
sürdürmesi mümkün değil. 

Türkiye ASFED olarak yerli üre-
ticinin pazar payındaki yerinin 
arttırılması ve yerli asansör sek-
törünün geleceğinin güçlendi-
rilmesi için üzerimize düşen 
görevi yapmak için bu raporu 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız 
Mustafa Varank’a 2019’da yap-
tığımız özel bir toplantı ile sun-
duk. Sayın Bakanımız Mustafa 
Varank, yerli asansör ve yü-
rüyen merdiven sanayicisinin 
kendini geliştirmesi ve küresel 
markalarla yarışır boyutta mar-
kalar çıkarabilmesi için her türlü 

desteğin verilmesi yönündeki 
hassasiyetini bizlerle paylaştı. 
Kamu ihalelerinde yerli kullanı-
mın arttırılması, asansör bakım 
taban fiyatlarının düzenlenme-
si gibi sektörün kilit meseleleri 
hakkında son derece yapıcı 
çalışmaları başlatacağının da 
müjdesini verdi. 

ATIK: “ASANSÖR 
“ÖNCELIKLI ÜRÜN”, 

ASANSÖR YATIRIMLARI 
“STRATEJIK YATIRIM” 
STATÜSÜNE ALINDI”

Türkiye ASFED sektörel çalıştayından (2019).

“YERLI 
MARKALARA 

FIRSAT 
VERILECEĞINDEN 

BAHSEDILIYORSA BU 
TÜRKIYE ASFED’IN 2017 

YILINDAN BU TARAF 
ÜST DÜZEYDE YAPTIĞI 

GÖRÜŞMELERIN 
NETICESINDEDIR”
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Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile (2019). 

“ASANSÖR 
VE YÜRÜYEN 
MERDIVEN 

SANAYISI TÜRKIYE 
EKONOMISININ 
GELECEĞIDIR”

YUSUF ATİK: Ardından gelen 
süreçte; Sayın Bakanımızın 
desteği ile asansör sektörüne 
önemi çok büyük, bir haber ile 
asansör “Öncelikli Ürün” olarak 
kabul edildi ve asansör yatı-
rımları “Stratejik Yatırım” sta-
tüsüne alındı. Bu sektörümüz 
açısından Türkiye ASFED’in 
elde ettiği en büyük kazanım-
lardandır. Bu amaçla yüksek 
katma değerli ürünlerin yerli 
imkân ve kabiliyetlerle üretimi-
ni amaçlayan “Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı”na 
ilişkin esaslar 18 Eylül 2019 
tarihli Resmî Gazete’de yayın-
lanarak yürürlüğe girdi. Bu ne 
demek oluyor; öncelikli ürün 
listesinde asansörlerin bulun-
ması, bugüne kadar gördüğü-
müz tüm teşviklerin dışında özel 
teşviklerden yararlanmamız; 
dünya çapında oyuncu olmak 
için devletin yanımızda olması 
anlamına geliyor. 

YUSUF ATİK: Bugün geldiği-
miz 2020 Ekim ayında asan-

sör sektöründe yerli markalara 
fırsat verileceğinden bahsedi-
liyorsa bu Türkiye ASFED’in 
2017 yılından bu taraf üst dü-
zeyde yaptığı görüşmelerin 
neticesindedir. Ben, Türkiye 
ASFED Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak değil, meslektaşları ve 
bir abileri olarak sektör temsil-
cisi arkadaşlarımdan tek ricam; 
kalitesiz ve ucuza mal satan, 
kötü işçilik yapan, ucuza bakım 
alan firmalara aldırış etmeden 
fiyat ve kalitelerinden taviz 
vermeyerek çalışmaya devam 
etmeleridir. Sektörümüzün önü 
açık, devletimizin biz asansör 
ve yürüyen merdiven sanayi-
cilerine desteği tamdır. Bizler 
yeter ki kaliteli ürün üretmekten, 
doğru işler yapmaktan, Ar-Ge 
ve alt yapı yatırımlarıyla güçlü 
yapılar kurmaktan vazgeçme-
yelim. Türkiye ASFED’in yıllardır 
yaptığı yerliyi desteleyen çalış-
malarının da hakkının yenme-
mesini rica ederim.

ATIK: “KÜRESEL 
MARKLAR, YERLI 

FIRMALARA NEREDEYSE 
AYAKTA KALMA ŞANSI 

VERMIYOR”

Türkiye iç piyasasında 
yapancı markların yerli 
firmaları yok eden ticari 
politikalarına karşı sektör 
nasıl bir yol çizmeli?
YUSUF ATİK: Ben burada size, 
Türkiye ASFED’in hazırladığı 
asansör raporundan bazı ra-
kamlar vererek devam etmek 
isterim. Türkiye ASFED Asansör 
Sektör Raporu’na göre; asansör 
ve yürüyen merdiven sektörü-
nün ortalama kârlılık oranı, dün-
ya kârlılık oranı ortalamasının 
2 ile 3 kat üzerinde yer alıyor. 
Dikkat çekici olan ise asansör 
ve yürüyen merdiven sektörü-
nün ortalama kârlılık oranının, 
internet yazılımları, yarı iletken 
ekipmanları, eğlence yazılım-
ları, sistem ve uygulama yazı-
lımları, bilgisayar ve bilgisayar 
parçaları gibi çok karlı sektör-
lerin oranına yakın ve eşit ol-
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ması. Dünyada oldukça büyük 
bir paya sahip olan asansör ve 
yürüyen merdiven pazarından 
%70 ile en büyük payı ise dün-
ya devi 5 büyük küresel marka 
alıyor. Türkiye’de asansör pa-
zarında da oldukça etkili olan 
küresel sermaye markalarının 
yerli imalat ve montaj firmaları-
nın birçoğunu üretimden, mon-
taj, bakım ve revizyon alanına 
kadar baskısı altına alarak, yerli 
firmalara neredeyse ayakta kal-
ma şansı vermiyor. Bir yandan 
da, bu küresel markalar bilinir-
likleri sebebiyle inşaat sektö-
ründe her geçen gün artan 
bir oranda tercih ediliyor. Ha-
vaalanları, metro istasyonları, 
alışveriş merkezleri, dört yıldız 
ve üzeri oteller, özel hastaneler 
gibi pek çok alanda neredeyse 
hiçbir yerli marka asansörün 
kullanılmadığı görülüyor. 

YUSUF ATİK: Tüm bunlarla 
birlikte, raporumuzda da ge-
çen sektörün pazar payına ve 
kârlılık oranına baktığınızda, 
asansör ve yürüyen merdiven 
sanayisi Türkiye ekonomisinin 
geleceğidir. Ayrıca tüm dün-
yaya kolaylıkla dağıtım ya-
pabilecek jeopolitik konuma 
sahip olduğumuz gerçeğini 
de unutmamak lazım. Nasıl ki 
yerli otomobil, yerli cep telefon, 
yerli savunma sanayine sahip 
çıkıyorsak yerli bir asansör ve 
yürüyen merdiven sanayisine 
de aynı oranda sahip çıkma-
lıyız. Türk asansör ve yürüyen 
merdiven sektörü, tüm parça-
larını üretebilen bir alt yapıya 

sahiptir. Türkiye, dört bir yanın-
da kurulu pek çok yerli asansör 
fabrikası ve yetişmiş pek çok 
donanımlı mühendise sahiptir. 
Tek eksiğimiz bir araya gelerek 
bir ortaklık kültürü kurmak. Güç-
lerimizi birleştirebilirsek dünya 
pazarında yerli ve küresel bir 
asansör markası ile yok olmak 
yerine, varlığımızı arttırabiliriz.

ATIK : “DERNEKLER 
VE FEDERASYONA 
DESTEK OLMALI, 

MARKALAŞMA BILINCINI 
ARTTIRMALIYIZ”

YUSUF ATİK : Kurulduğumuz-
da bir elin parmağını geçme-
yen sayıda dernek ve dostlarla 
yola çıktık ama 2020 itibariyle 
17 derneğin desteğini alarak 
birliğimizi güçlendiriyoruz. Fe-
derasyonumuza verilen des-
tek ve gücün artması nezdin-
de çalışmalarımızda 
daha sağlam adımlar 
atabiliyor olduğumuz 
da bir gerçek. Yerli 
markların bilinirliğini 
arttırmak ve küresel 
marklara karşı ayakta 
durabilmek için bera-
ber atacağımız adım-
lar çok önemli. Aynı 
zamanda bu konuda 
en büyük sorumluluk 
mesleki örgütler ile 
birlikte, meslektaş-
larımızdadır. Bizler 
Türkiye’nin en büyük 
asansör ve yürüyen 
merdiven yapılanması 
olarak, başta eğitim 

olmak üzere önemli alt yapı 
çalışmalarıyla sektörün gelişi-
mine katkı sağlıyoruz. Ancak 
bunu birliğimize üye firmaların 
desteği olmadan yapamayız. 
Firmalar derneklerini, dernekler 
de Türkiye ASFED’i destekleye-
cek ki çalışmalarımızı hız kes-
meden devam ettirelim. Onun 
dışında biz Türkiye ASFED ola-
rak elimizden geleni yapmaya 
her zaman hazırız. Asansör ve 
yürüyen merdiven sektörünü 
stratejik sektörler kapsamına 
alınması için çok büyük çabalar 
verdik. Bunun ile birlikte yatı-
rım yapmak isteyen pek çok 
firma devlet teşviklerinden ek 
faydalar sağladı ve sağlamaya 
da devam ediyor. Markalaşma 
konusunda en büyük çağrıyı iki 
yıldan fazladır yapıyoruz. Mar-
kalaşıp bilinirliğimizi arttırmadı-
ğımız sürece milli ekonomiden 
pay almamız zorlaşacaktır.
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Asansör Market alanında 
hizmet verecek Karadeniz 
bölgesinin yeni markası 
Kaizenlift, Önder Asansör 
Grup Bünyesinde açıldı. 

Kaizenlift Asansör Market, 21 
Kasım 2020 tarihinde Trab-
zon’da düzenlenen bir tören 
ile sektöre ilk adımını attı.  Ön-
der Asansör Grup bünyesinde 
faaliyet gösterecek Kaizenlift 
Asansör Market’in ortaklığını ise 
Yasemin Bulut ile birlikte Barış 
Keleş üstleniyor.

Kaizenlift Asansör Market 
Kurucu Ortağı Yasemin Bulut 
açılışta yaptığı konuşmada 
yeni arkaları için şunları söyle-
di; “Kaizenlift Asansör Market 
sektörün önemli markalarının 
bünyesinde bulundurarak hem 
sektörün ihtiyaçlarına cevap 
verecek hem de başta Rusya 
olmak üzere doğudaki sınır 
ülkeleri ihracatında lokasyon 

kolaylığı sağlayacak”. Bulut 
zor bir ekonomik dönemde fa-
aliyete geçmeleri ile ilgili ise; 
“Ülke olarak büyük mücadele 
verdiğimiz pandemi sürecinde 

sektöre yeni bir soluk ve enerji 
getireceğine inandığımız girişi-
mimiz paydaşlarımız tarafından 
da ilgi ve memnuniyetle karşı-
landı” dedi.

KAIZENLIFT  Asansör Market Trabzon’da Açıldı

İbrahim Bulut - Yasemin Bulut - Barış Keleş
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Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın sektördeki 
ilgili kuruluşlardan gö-
rüş alarak uzun süre-

dir üzerinde çalıştığı “Asansör 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Yönetmeliği” 31276 sayılı Res-
mi Gazete’de 16 Ekim 2020’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Asansör PGD yönetmeliği; ge-
rek ANASDER yönetiminde, 
gerekse Türkiye Asansör Sa-
nayicileri Federasyonu Teknik 
Komitesi ile birlikle uzun me-
sailer sonucu çalışarak görüş 
verdiğimiz sektörümüz için ol-
dukça önemli konuları içeren 
bir yönetmelik. Yayınlanma-
sının ardından gördük ki pek 
çok önemli konuda daha önceki 

yönetmelikle kıyaslanamayacak 
derecede düzeltmelere gidile-
rek, uygulamada pek çok sıkın-
tının aşılmasını sağlayacaktır. 
Bu düzenlemeler bizim daha 
sağlıklı ortamlarda işimizi en 
güvenli şekilde yapabilmemiz 
açısından oldukça önemli ve 
kıymetlidir. Bu bakımdan Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
ilgili birimlerinde bu yönetmeli-
ğe emek veren tüm çalışanlara 
teşekkür ederiz. 

Ancak bizim Türkiye ASFED 
görüşünde de yer verdiğimiz 
çok önemli bir konu var ki, 
burada bir düzeltmeye gidil-
memiş olması, hali hazırda 
karşılaştığımız sorunlara ek 

PARASI ÖDENMEMİŞ 
ÜRÜNÜN GARANTİSİ 
OLUR MU?

Mustafa Demirbağ
Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı

?
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olarak gelecekte de çok fazla-
sıyla karşılaşabileceğimizi, hem 
asansör firmalarını hem de son 
kullanıcı olan vatandaşları da 
ayrıca mağdur edecek olmasıy-
la dikkat çekiyor. Asansör PGD 
Yönetmeliği genel Esaslar Mad-
de 5’in 7. Bendi şöyle diyor; 

“Aşağıdaki hallerden 
biri veya birkaçının 
gerçekleşmesi durumunda 
asansörün piyasaya arz 
edildiği kabul edilir: 
a) Asansör monte eden 
tarafından AB uygunluk 
beyanı düzenlenmiş olması. 
b) İlgili idare tarafından 
tescil belgesi düzenlenmiş 
olması. 
c) Asansöre ilişkin montaj 
faturasının düzenlenmiş 
olması. 
ç) Asansöre ait tescil 
öncesi ilk periyodik kontrol 
raporunun düzenlenmiş 
olması”
Maddede “biri veya birkaçı” 
ifadesi ile sadece bir asansör 

montaj faturası kesilmesinin pi-
yasaya arz olarak kabulünün 
önünü açmaktadır. Bu durum-
da; faturası kesilmiş ama öde-
me yükümlülükleri işveren firma 
tarafından yerine getirilmemiş 
örneklerle karşılaşıyoruz. Asan-
sör firması ödemesini alamadı-
ğı için AB uygunluk belgesini 
düzenlemiyor. Ancak; faturası 
kesildiği için piyasa arz edilmiş 
sayılan bir asansör olmasından 
dolayı da asansör firması tara-
fından ürüne garanti verilmiş 
sayılıyor.  Parası ödenmemiş bir 
ürünü asansör sektörü dışında 
hiçbir yerde ne almış sayılırsı-
nız, ne de garantisini vermiş 
sayılırsınız. Ancak bizim sektö-
rümüzdeki bu işleyiş hatası ile 
maalesef, parası ödenmemiş 
bir ürünün garantisi de olabi-
liyor.  Hatta piyasa arzı kabul 
edilip tamamlanmadığı için, 
ilgili İl Müdürlüğüne yapılacak 
şikayette asansör PGD’ye tabi 
tutulabiliyor.

“IŞINI DOĞRU YAPARAK FATURASINI 

KESEN ASANSÖR MONTE EDENE 

CEZAI IŞLEM UYGULANIRKEN, 

PARASINI ÖDEMEYEN KÖTÜ NIYETLI 

BIR IŞVERENE BU UYGULAMA ILE 

FIRSAT VERILMIŞ OLUYOR.”
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Bu yazısı kaleme almadan he-
men önce bir kurum, bu durum-
da olan bir asansör firması için 
bilirkişilik istedi. Ardından aynı 
durum bir başka arkadaşımın 
başına daha geldiğini öğren-
dim, yarın bir başka firmanın 
başına daha gelmesi ise mu-
hakkaktır. Bu örnekler gün geç-
tikçe artmaya devam edecektir.  
Çünkü son dönemde inşaat fir-
maları işlerini fesih ve tasfiye 
edebilmektedir. Siz asansörü 
yapıp bitirmiş, müteahhitle söz-
leşmeniz gereği yeşil etiketini 
almış dahi olsanız, hiçbir şekil-
de ödemenizi almanız söz ko-
nusu olamıyor. Dolayısıyla pek 
çok firma, parasını alamadığı 
işleri tamamlamayarak yarım 
bırakma ve hukuki alanda hak 
arama yoluna gidiyor. Ancak bu 
durumda sizin mağduriyetinizin 
görünmesi söz konusu olma-
dığı gibi tamamlanmayan bir 
asansör için İl Müdürlüğünden 
yapılacak denetim ile kesile-
cek cezayı da ödemek mec-
buriyetinde kalıyorsunuz.  Yani 
işini doğru yaparak faturasını 
kesen asansör monte edene 
cezai işlem uygulanırken, pa-
rasını ödemeyen kötü niyetli bir 
işverene bu uygulama ile fırsat 
verilmiş oluyor.

Yine başka bir örnekte; idare 
(işveren)  7161 sayılı kanunun 
32. Maddesi gereği işi fesih 
etmiş ancak buna rağmen 
asansör firması hem hakkettiği 
parasını alamıyor, hem de yarım 

kalan asansör de tamamlatılı-
yor. Aksi halde para cezası ile 
karşı karşıya olan asansörcü 
ya işi yarım bırakıp direnebildi-
ği kadar direniyor, ya da hem 
ceza ödeyip de hem de asan-
sörü tescil ettiriyor.

“Mağdur asansör 
firmaları artmaya 

başladı”

Bu örnekler çoğaldıkça, iş yap-
tığımız art niyetli işverenlerin 
elinde bu bir koz olarak kala-
caktır. “Ben bu işi yaptırırken 
asansör firmasına; %30 ya da 
%50 ödeyerek bir de üzerine 
faturasını kestirirsem, ondan 
sonra bu işi feshetsem de na-
sıl olsa asansör monte eden bu 
işi bitirecek”, diye bakılmasına 
zemin hazırlanıyor. Bu en kötü 
senaryo olarak görünebilir ama 
örnekleri çoğalmaya ve bu ko-
nuda mağdur asansör firmaları 
artmaya başladı bile…

Bizlerden PGD düzenlemesi 
için görüş istendiğinde, bu ko-
nudaki itirazlarımızı yazılı olarak 
da dile getirdik. Maalesef biz 
bunu dile getirdiğimizde; asan-
sör firmaları fatura kesmekten 
kaçıyor gibi bir imaj oluşuyor ya 
da oluşturuluyor. Ancak bir kez 
daha dile getirmek isterim ki 
asansör montaj firmalarının fa-
tura kesmek ile ilgili bir sıkıntısı 
yoktur. Hatta faturasını kesmiş 
olmak bize bu gibi hukuki konu-
larda artı sağlar. Bizim burada 
tek istediğimiz; ilgili maddedeki 

ifadesi ile fatura kesmenin tek 
başına bir piyasaya arz şartı 
olmamasıdır. Fatura, ancak tes-
cil belgesi ya da AB uygunluk 
belgesi ile bir piyasaya arz ko-
şulu görülmelidir.  Tek başına 
fatura çok ciddi mağduriyetler 
doğuracaktır. 

Bizim burada kendimizi iyi anla-
tamadığımız gibi bir gerçek. Bu 
bilinç ile bir kez daha dile ge-
tirmek isterim ki; bu uygulama 
ile hem yarım kalmış asansörü 
ile bir son kullanıcı mağduriyeti 
hem de parasına alamamasına 
karşılık ceza yükümlülükleri ile 
karşı karşıya kalan bir asansör 
firması mağduriyeti söz konu-
sudur. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın sayın yönetici ve ilgili 
müdürlüklerinden bir kez daha 
kendimizi doğru anlatabilme-
miz adına piyasada karşılaştı-
ğımız sorunları da dile getirecek 
bir görüş istenmesini, sektö-
rümüzün geleceği açısından 
çok önemli görüyorum. Konu 
ile ilgili; şimdiye kadar yapılan 
düzeltmeler gibi sektörü mağ-
dur etmeyecek yeni ek düzen-
lemeler gelebileceği yönünde 
de bir umudu taşıyorum. Aksi 
halde tüketici hakları kanunda 
dahi yeri arasanız bulunmaz bir 
örnek ile, ödemesi alınmamış 
pek çok asansör için garanti is-
tenecek, hukuki süreçleri süren 
yarım kalmış asansörler yığını 
ile mücadele etmek zorunda 
kalacağız. 

Sağlık ve huzurla kalın…
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7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun”, 
17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öncelikle belirtmek gerekir ki kamuoyunun beklentisi olan matrah 
artırımı, kasa affı ve stok affına ilişkin düzenlemeler bu kanun 
kapsamında yok. Kanun temel olarak kamuya olan borçların yeni 
ödeme planı ile taksitlendirilmesi, gecikme faizi yerine daha düşük 
bir oranın uygulanması ve cezalarda indirimi kapsıyor.

KAMU ALACAKLARINDA YENIDEN YAPILANDIRMA

Kapsama giren kamu alacaklarını temel olarak şöyle sıralayabiliriz:

 �Vergiler ve vergi cezaları

 �Gümrük vergileri ve idari para cezaları

 �SGK pirim borçları

 �TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ile ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat ve diğer 
bazı alacakları

 �Bazı idari para cezaları

 �Bu kamu alacaklarına ilişkin faiz, zam, gecikme zammı, gecikme 
faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar

Ayrıca kanun kapsamına 31.08.2020 tarihinden önce tahakkuk 
eden vergi, gümrük vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 

Vergi ve SGK Borçlarında 
Yeniden Yapılandırma ile 
Varlık Barışı

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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faizleri ve gecikme zamları da 
girmektedir.

Kapsam açısından dikkat edil-
mesi gereken önemli bir husus 
daha var. Kovid-19 salgını ne-
deniyle ilan edilen mücbir se-
bep kapsamında beyanname 
verme ve ödeme süresi erte-
lenen ve ödeme süresinin son 
günü 2020 yılının Ekim, Kasım 
veya Aralık ayları olan vergiler, 
bu kanun kapsamında yapılan-
dırılamayacak. Dolayısıyla Ko-
vid-19 sebebiyle ertelenen ve 
son ödeme günü Ekim, Kasım 
veya Aralık 2020 olan vergiler 
ilgili vadelerinde ödenmesi ge-
rekiyor. Daha önceki yapılandır-
malardan kalan taksitler için de 
7256 sayılı Kanun kapsamında 
yapılandırma istenebilecek.

Yapılandırma kapsamına giren 
vergi borçları için hesaplanması 
gereken gecikme faizi, gecik-
me zammı ve gecikme cezası 
yerine, daha düşük olan Yİ-ÜFE 
(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) 
aylık değişim oranları esas alı-
narak hesaplanacak tutar öde-
necektir.

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE ora-
nında hesaplanan tutardan da 
ayrıca %90 indirim yapılacaktır. 
Taksitli ödeme halinde ilk taksi-
tin süresinde ödenmesi şartıyla, 
ikinci taksit ödeme süresi için-
de, geri kalan taksitlerin tama-
mının ödenmesi halinde de ise 
Yİ-ÜFE oranında hesaplanan 
tutardan ayrıca %50 indirim 
yapılacaktır.

Yapılandırılan tutarlar iki ayda 
bir ödemeli olarak (6, 9, 12, 18) 
eşit taksitler halinde ödenebile-
cektir. Taksitle yapılacak öde-
melerde uygulanacak katsayı 
oranları ise aşağıdaki gibidir:

 �6 taksitte 12 ayda yapılacak 
ödemelerde, katsayı 1,45

 �9 taksitte 18 ayda yapılacak 
ödemelerde, katsayı 1,83

 �12 taksitte 24 ayda yapılacak 
ödemelerde, katsayı 1,105

 �18 taksitte 36 ayda yapılacak 
ödemelerde, katsayı 1,15

Kanundan yararlanılması du-
rumunda vergi aslına bağlı 
kesilen vergi ziyanı cezasının 
tamamı silinecek; usulsüzlük 
ve özel usulsüzlük cezalarının 
ise %50’si silinecektir.

7256  sayılı kanunun getirdiği 
bu imkanlardan faydalanmak 
için 31 Aralık 2020 tarihine ka-
dar internet vergi dairesi veya 
e-devlet üzerinden yada vergi 
dairesine bizzat giderek baş-
vuru yapılması gerekmektedir.

Hatırlatmakta fayda var. Yapı-
landırma hükümlerinden fay-
dalanabilmek için ilk iki taksitin 
süresinde ve tam ödenmesi 
gerekiyor. Aksi halde yapılan-
dırma bozulacak.

İlk iki taksitin zamanında öden-
mesi şartıyla, bir takvim yılında 
iki veya daha az taksitin süre-
sinde ödenmemesi durumunda, 
yapılandırma bozulmamaktadır. 
Ancak bu durumda, ödenme-

yen taksit tutarlarının, son tak-
siti izleyen ayın sonuna kadar, 
gecikme zammı oranında geç 
ödeme zammıyla birlikte öden-
mesi gerekmektedir. Bir takvim 
yılında ikiden fazla taksitin sü-
resinde ödenmemesi halinde 
ise 7256 sayılı kanundan yarar-
lanma hakkı kaybedilmektedir.

YURT IÇI VE YURT DIŞI 
BAZI VARLIKLARIN 
MILLI EKONOMIYE 
KAZANDIRILMASI

7256 sayılı kanun ile 30.06.2021 
tarihine kadar bireysel ya da 
şirket olarak beyan edilerek 
Türkiye’ye getirilen, Türkiye’de 
bulunanlardan ise işletme kay-
dına alınan:

 �Yurt dışında bulunan para, 
altın, döviz, menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası 
araçları,

 �Yurt içinde bulunan para, 
altın, döviz, menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası 
araçları ile taşınmazlar,

için hiçbir vergi ödenmeyecek, 
kayda alınan varlıklar serbest-
çe kullanılabilecek ve bu be-
yanlarla ilgili vergi incelemesi 
yapılmayacaktır.

7256 sayılı kanun ile getirilen 
ödeme kolaylıkları ve kayıt dışı 
oluşmuş varlıkların vergisiz kay-
da alınma fırsatını kaçırmamak, 
pandemi döneminin zorluklarını 
bir nebze olsun azaltmak açı-
sından katkı sağlayacaktır.
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MARKALAŞMA HEDEFIYLE ILERLEYEN 
Ü R E T I M D E  Y E N I  B I R  G Ü Ç  B I R L I Ğ I

“DECO ASANSÖR”“DECO ASANSÖR”

Üretimde yeni güç birliğinin adı DECO Asansör, kapı ve kabin üretimde iddialı bir marka olma 
hedefiyle ilerliyor. 25 yıllık tecrübelerini 4 yıllık bir iş birliğine dönüştüren Hakan Satılmış, Turan 

Ayvalı ve Akif Şanlı ile bu yol hikayelerini paylaştıkları keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.  Kayseri’nin 
köklü asansör montaj firmalarının da sahipleri olan kurucu ortaklar, montaj deneyimlerinden yola 

çıkarak daha kaliteli bir üretimin hayaliyle bir araya gelerek, önce “ben” değil, “biz” diyen bir ortaklık 
kültürü ile hareket ettiklerini dile getiriyor. Tüm kararları oy birliği ile alan ortaklar, sektörde çokça 

konuşulan markalaşma hedefleri için güç birliklerinin kurulmasından yana olduklarını da dile getirdi. 
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“IYI ÜRÜNLER ORTAYA 
ÇIKARTTIĞIMIZI PIYASADAN 

GELEN TALEPLER 
DOĞRULTUSUNDA 
GÖREBILIYORUZ”

DECO Asansör’ün 
kurulmasına nasıl karar 
verdiniz? 
HAKAN SATILMIŞ: 2017’de, 
beraber yol alacağımızı kanaa-
tine vardığımız arkadaşlarımızla 
bir araya geldik ve üretim odaklı 
çalışacak olan DECO Asansörü 
kurduk. Hepimiz montaj kökenli 
olduğumuz için uygulamada 
üretim kaynaklı yaşadığımız 
eksiklikleri iyi analiz etme fır-
satımız vardı. Kendimize ön-
celikle kapı ve kabin üretimi 
alanında bir yol çizdik. Öyle 
bir ürün yapalım ki, bizim gibi 
montajda bu konuda sıkıntılar 
yaşayan kişilere hitap edelim ve 
yardımcı olalım istedik. Bizden 
önce bu alanda üretim yapan 
başarılı büyüklerimizi de ken-
dimize örnek alıp, buna montaj 
ve saha tecrübelerimizi de ekle-

yerek DECO kabin ve kapılarını 
üretmeye başladık.  Geçtiğimiz 
bu dört yıl gösterdiğimiz çaba 
ve çalışma azmi ile; iyi ürünler 
ortaya çıkarttığımızı piyasadan 
gelen talepler doğrultusunda 
görebiliyoruz. 

“KÂR DEĞIL, KALITE VE 
GÜVENLIK ODAKLI BIR 

YAKLAŞIM BENIMSEDIK”

Montaj sektöründe 
birbirinize rakipken, 
üretimde ortak oldunuz 
diyebilir miyiz? 
AKİF ŞANLI: Açıkçası montaj 
alanında birbirimize rakip gibi 
görünsek de aslında birbirine 
destek veren sıkı bir iş birliği-
miz vardı. Kendi firmalarımız 
için çalışırken, karşılaştığımız 
sıkıntılarımızda hep birbirimize 
danışan ve fikir alışverişi yapan 
dostluk çerçevesinde bir ilişki-
miz oluştu. Bir araya geldiğimiz-
de ise kafamızda hep ideal bir 
otomatik kapının nasıl olması 
gerektiğine dair fikirler üretir-
dik. Her projede uygulanabilir 

olması, sağlamlığı, kalitesi gibi 
konularda bir tasarım hayali ku-
rardık. Ve bunları kurgularken 
de kâr değil, kalite ve güvenlik 
odaklı bir yaklaşım benimsedik.

“IDEALLERIMIZIN DE 
ORTAK OLMASI BIZE ARTI 

DEĞER KATTI”

TURAN AYVALI: Akif Bey’in 
söyledikleriyle birlikte şunu da 
ekleyebilirim ki; üçümüz de aynı 
sahada iş yapması DECO ku-
rulumu için bize çok avantajlar 
sağladı. Çünkü birbirimizin iş 
yapma prensiplerini ve öze-
nini görüp takdir ediyorduk. 
Dostluğumuz ile birlikte birbi-
rimizin aldığı projelerdeki titiz 
çalışmasını da çok iyi biliyor-
duk. Üçümüzün tecrübesi ve 
farklı alanlardaki yeteneklerini 
de göz önüne alarak, bunu bir 
yatırım fırsatı olarak değerlen-
dirdik. Üretimde gördüğümüz 
sıkıntılar ve ideallerimizin de or-
tak olması bize artı değer kattı. 
Bir de üçümüz de işini severek 
yapan işine inanan kişileriz. 
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kamızdaki üretimlerimizde saha 
uygulamalarında karşılaştığı-
mız sıkıntılara öncelik veriyoruz. 
Her şeyden önce Turan Bey’in 
yönetimindeki Ar-Ge birimimi-
ze çok iş düşüyor. Bu alanda 
mühendislerimiz ile birlikte ça-
lışmalarımızı yapıyor ve sürekli 
ürünlerimizi geliştirmeye çalı-
şıyoruz. Ancak sadece masa 
başında bir Ar-Ge çalışması 
değil, Akif Bey’in yönetimdeki 
ekip ile birlikte sahada da yo-
ğun bir Ar-Ge çalışması yapı-
yoruz. Sahada, pek çok uygula-
manın analiz edildiği bu Ar-Ge 
çalışmalarından yola çıkarak 
şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; 
uygulama sıkıntılarını bilmeden, 
kuyunun içindeki adamın derdi-
ni anlamadan üretim yapmanız 

“SAHAYI 
IYI BILIYOR 

OLMAMIZ KAPI 
VE KABIN IMALATI 
KONUSUNDA BIZE 
GÜZEL BIR BAŞARI 

SAĞLADI”

“KAPIMIZIN 
KALITESINE 

GÜVENIYORUZ”

Bu ortak karar ile DECO her 
ne kadar dört yıllık bir marka 
olsa da arkasında hepimizin 
yaklaşık 20-25 yıllık tecrübesi 
var diyebiliriz.

HAKAN SATILMIŞ: Belki baş-
ka sektörlere de yatırım yapa-
bilirdik ama asansör sektörü-
nü üç ortak olarak gerçekten 
seven, emek veren insanlarız. 
Bu tecrübemizi ve maddi biri-
kimlerimizi üretim sektöründe 
değerlendirmek istedik. Üre-
tim deyince elbette Ar-Ge ve 
mühendislik fikirleri de önem 
kazanıyor. Bu alanda da önemli 
fikirlerimiz uyuşuyordu. Sahayı 
iyi biliyor olmamız kapı ve kabin 
imalatı konusunda bize güzel 
bir başarı sağladı. 4 yıllık bir 
firma olmamıza rağmen hem 
üretim hem de kalite açısından 
güzel bir ivme yakaladığımızı 
düşünüyorum. 

“SAHA BIZIM EN BÜYÜK 
AR-GE’MIZ”

Montaj sektöründe 
edindiğiniz tecrübeler 
ürünlerinize nasıl bir katkı 
sunuyor? 
HAKAN SATILMIŞ: Biz fabri-

ya da ürünleriniz geliştirmeniz 
çok zordur. Biz sürekli sahanın 
içindeyiz, saha bizim en büyük 
Ar-Ge’miz. 

Şu an bünyenizde kaç kişi 
çalıyor, ürün ve üretim 
çeşitliliğiniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 
AKİF ŞANLI: DECO Asansör 
olarak şu anda Kayseri Mimar 
Sinan OSB’de 6 bin metre kare 
kapalı alanda imalat yapıyoruz. 
45 kişilik bir personelimiz var. 
Sadece kapı ve kabin üzeri-
ne üretimimizi temellendirdik. 
Bunun dışında ürünlerimiz-
de daha fazla bir çeşitlilik ya 
da değişiklik düşünmüyoruz. 
Üretim önceliğimiz bu iki ürün 
üzerine devam ediyor. DECO 
Kapı ve kabinlerini prestijli pek 
çok proje ile çok katlı binalarda 
görebilirisiniz. Kapımızın kalite-
sine güveniyoruz bu anlamda. 
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“BIZIM MONTAJDA FAAL 
OLMAMIZ ÜRÜNLERIMIZE 

ARTI KATIYOR”

TURAN AYVALI: Burada 
Deco’yu kurarken bizim en 
temeldeki ilkemiz para ka-
zanmak değil, kaliteden yana 
üretimler yapmak yönündeydi. 
Ürünlerimizin takipçisi olan iş 
birlikçilerimize karşı bu kalite 
anlayışımızı iyi anlattığımızı dü-
şünüyoruz. Ayrıca bizim mon-
tajda faal olmamız ürünlerimize 
artı katıyor. Nasıl ki elinde en 
iyi malzemeler olan bir aşçı, 
damak tadı yokken güzel bir 
yemek ortaya çıkaramazsa, 
bizim işimiz de montaj bilgisi 
öyledir. Montaj tecrübemiz, 
piyasanın beklentisine uygun 
aynı zamanda kaliteli ve doğru 
bir ürün çıkartabilmemizin en 
önemli sebeplerinden birisidir. 
Ürün fabrikadan çıkarken, sa-
hadaki teknik adama sorunlarını 
sıfırlayacak bir iddia ile gön-
deriyoruz. Ürünlerimizdeki ba-
şarılarımızın bir önemli sebebi 
de makinalaşmaya yaptığımız 
yatırımdan geçiyor. Makine 
platformuna çok önem veriyor 
bu alanda da yenilenmeyi ve 
gelişmeyi önemsiyoruz. 

“GÜÇLÜ ORTAKLIKLARIN 
ARTMASI SEKTÖRÜMÜZÜN 
GELIŞIMINE BÜYÜK KATKI 

SAĞLAYACAKTIR” 

Kayseri’den doğan bu 
güç birliğinin önemli bir 
örnek teşkil edeceğini ve 
markalaşma konusunda 
birleşmelerin artacağını 
düşünüyor musunuz?
TURAN AYVALI: Biz üç fark-

lı montaj firması olarak, firma 
ve montaj deneyimlerimizi bir 
sermaye olarak ortaya koya-
rak üretim yolunda birleştirip bir 
marka olmak için yola çıktık. Bu-
nun benzer örnekleri elbette var 
ama biz belirli bir ürün üzerinde 
bunu yapan sayılı ortaklıklardan 
biriyiz. Bu tarz ortaklıkların daha 
çok artması ve güç birlikleri-
nin oluşturulması her şeyden 
önce Türk asansör ve yürüyen 
merdiven sanayisinin geleceği 
için çok önemli diye düşünüyo-
rum. Güçlü ortaklıkların artması 
sektörümüzün gelişimine büyük 
katkı sağlayacaktır. 

“PIYASADA ITHAL 
KAPILARDAN ZIYADE 

YERLI ÜRETIM KAPILARIN 
ÖNE ÇIKMASINA KATKI 
SUNMAK ISTIYORUZ”

HAKAN SATILMIŞ: Yerli üre-
tim kapı ve kabinde kaliteli bir 
marka yaratmak için çıktığımız 
bu yolda, ilkelerimizden ödün 
vermeden devam etmek üç 
ortak olarak en büyük ülkü-
müz diyebiliriz. Biz istiyoruz ki 
yerli üretimde Türkiye, Dünya 
genelinde bir yere gelsin, çıta 
yükselsin, artık birbirimize kar-

şı ürünlerimizin teknolojisini ve 
kalitesini yarıştırır ve bunları 
tartışır hale gelelim. Bu hedef 
doğrultusunda da çalışıyoruz. 
Önümüzdeki süreçte; piyasa-
da ithal kapılardan ziyade yerli 
üretim kapıların öne çıkmasına 
katkı sunmak istiyoruz. Sek-
törde dışa bağımlığı ortadan 
kaldırmamız gerekiyor. Tüm 
bunlarla birlikte aynı zamanda 
ihracatımızı da artırarak ülke 
ekonomisine katkı sunmamız 
gerekiyor. Geçtiğimiz bu sıkıntılı 
günlerde sadece kendi firmala-
rımızın markalarımızın ekonomi-
sini değil ülkemizin ekonomisini 
de düşünerek hareket etmeli-
yiz. 2021-2023’de ürünlerimizin 
kalitesini markamızın vizyonunu 
buna göre şekillendiriyoruz.

“KAPILARIMIZI EN 
ZOR ZAMANLARINDA 

YAŞAYACAĞI KOŞULLARA 
GÖRE TESTLERE TABI 

TUTTUK”

DECO kapılarının teknik 
özelliklerinden bahseder 
misiniz? Kapılarınızı genel 
ayırıcı özellikler nelerdir? 
AKİF ŞANLI: Kapılarımızın ge-
nel ayırıcı özelliği saha analizle-
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rine çok önem vermemiz diyebili-
rim. Ar-Ge yaparken, mühendis-
ler ve uygulamada çalışan kişiler 
arasındaki zemini iyi kurmak ge-
rekiyor ve üç ortak olarak geçmiş 
tecrübelerimizden gelen bir artı 
ile bu zemini kurmak konusunda 
önemli bir başarı sağladık. DECO 
bünyesinde toplanan tüm işleri-
mizden önce beraber çalıştığımız 
müteahhitlerimize kapımızı, proje 
halindeki binalarında test etmek 
için izin istedik. Pazarda büyük 
projelerde ürünlerimizi test etme 
imkânı elde ettik.  Bu çalışmalar-
da, kapılarımızı en zor zamanla-
rında yaşayacağı koşullara göre 
testlere tabi tuttuk. Onun dışında 
bilinçli olarak kapı pantenlerinin 
test edilmesi için zorlu aşamalar-
da denenmeler yapıyoruz. Vida 
deliklerinin, mekanizmasının ne 
kadar pasif ne kadar aktif oldu-
ğuna dair de testler yapılıyor. Tüm 
bu testlerden geçen ürünlerimiz, 
müşterinin talebin göre çeşitlilik 
gösterebiliyor. Genişlikte; her 
ölçü ve standartta yapabiliyoruz. 
Yükseklikte 2.10 m-2.20’ye kadar 
çıkabiliyoruz. Kabinlerde ebat, 
değişiklikleri yönetmeliklere göre 
çok değişiklik gösterdiği için, 

müşterinin talebi doğrultusunda 
her türlü ölçeklendirme üzerinde 
çalışma kolaylığımız bulunuyor. 
Kapı kartlarında fırçasız motor 
kullanıyoruz, Arkel ve Mitron 
marka olarak iki çeşidimiz var. 
Sürüş konforu bizim için önemli. 
Bir Deco kapısı 1.00 hızına kadar 
çıkabiliyor. Bu hız ile çalışabilen 
bir motor seçtiğimiz için de dona-
nımını ona göre tasarlıyoruz. Kon-
forlu ve sessiz bir seyahat keyfi 
sunuyoruz. Ayrıca biz şu garantiyi 
veriyoruz, ürünlerde herhangi bir 
sorun yaşayan müşterimize bura-
dan Türkiye’nin neresinde olursa 
olsun teknik ekip gönderiyoruz. 

“TAMAMEN ALÜMINYUM 
KALIPLARA GIYDIRME 

YAPIYORUZ”

TURAN AYVALI: Kabinlerimiz 
81/20 yangın yönetmeliğine göre 
ahşap hiçbir malzeme içermiyor. 
Müşterin zevkine göre ilerleyen 
zamanlarda değişiklik yapabil-
mek amacıyla, kabinleri alümin-
yum kalıplar üzerinden yapıyoruz. 
Bu özellik kabinlere, takıp sökme 
kolaylığı sağlanıyor. Hiçbir şekil-
de sunta ya da sunta vidası diye 
tabir edilen parçalar kullanmıyo-

AKİF ŞANLI: ÜÇ ORTAK OLARAK 

ÇALIŞMAMIZIN FAYDALARI ÇOK 

FAZLA. EĞER BIR KONUDA IKI KIŞI 

BIR FIKIR AYRILIĞINA DÜŞERSE, 

ÜÇÜNCÜ KIŞI FARKLI BIR BAKIŞ 

AÇISIYLA DIĞER IKI KIŞIYE YENI BIR 

GÖRÜŞ AÇABILIYOR. BU YÜZDEN 

BIZDE KONULAR, SORUN OLMADAN 

ÇOK KISA SÜREDE KONUŞULUR 

VE ÇÖZÜLÜR. BAZI KARARLARI 

ALIRKEN ÜÇ ORTAK BIR ARAYA 

GELDIĞIMIZ GIBI, USTALARIMIZ VE 

MÜHENDISLERIMIZLE DE TOPLANIR, 

ONLARIN GÖRÜŞÜNÜ ALMADAN 

KONUYU NIHAYETLENDIRMEYIZ.
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ruz, tamamen alüminyum ka-
lıplara giydirme yapıyoruz. Bu 
şekilde bir uygulama şu anda 
sadece Deco ürünlerinde bu-
lunuyor. Eski tecrübelerimizden 
gördüğümüz, piyasada otoma-
tik kapı üretimlerinde daha çok 
plastik malzemeyi direkt metal 
ile bağlantılı kullanıyorlardı. Bu 
uygulamalarda belirli bir süre 
sonra plastiğin deforme olup 
kırıldığını görebilirsiniz. Biz bu 
kırılmaları engellemek için rul-
man sistemi (bilyesiz) ile çalışı-
yoruz. Bu rulmanları da inşaat 
sahasına göre özenle seçiyor, 
herhangi bir tozun dahi girme-
sini önleyecek şekilde olmasına 
özen gösteriyoruz.  

HAKAN SATILMIŞ: Ürünleri-
mizi biz değil, kullananlar daha 
iyi anlatıyor aslında. Müşteri-
lerimizden aldığımız tepkiler 
çok olumlu yönde. Deco’nun 
rakiplerine göre en büyük farkı, 
kapılarımızı kullanan müşteri-
mizin yedek parça ihtiyacının 
olmamasıdır, diyebiliriz. Ku-
rulduğumuz günden bugüne, 
kapılarımız için hiç yedek parça 
talebi almadık. Tüm bunlarla 
birlikte elbette, Deco kapılarının 
hiçbir eksiği yok diyemeyiz. Biz 
sürekli gelişime, değişime açık 

bir şekilde ürünlerimizi sahadan 
gelen taleplere göre yeniliyor, 
değiştiriyor ve geliştiriyoruz. 
Çünkü sürekli gelişen bir sek-
tördeyiz. Teknolojiyi takip ede-
rek talepler doğrultusunda ka-
pılarımızı sürekli geliştiriyoruz. 
Sektörümüzden gelen her tür-
lü öneriye ve eleştiriye açığız. 
Deco ürünlerini daha iyi olma 
çabasına iten en önemli etken 
de budur diye düşünüyorum. 

“YERLI ÜRETICILER 
OLARAK ÇOK ÇALIŞMALI, 

DAHA KALITELI DAHA 
BAŞARILI ÜRÜNLER 

PIYASAYA SÜRMELIYIZ”

Deco’nun gelecek hedefleri 
ve 2021 beklentileri nelerdir? 
HAKAN SATILMIŞ: Türkiye 
genelinde bütün bölgelerde 
faaliyet gösteriyoruz. İç piya-
sa dışında, yurt dışında aktif 
olarak çalışan Kuvveyt’de bir 
bayiliğimiz var, Sudi Arabis-
tan’da da anlaşmalı olduğumuz 
bir çözüm ortağımız mevcut. 
Onun dışında Gürcistan, Fas, 
Bangladeş, Irak, İran, Katar şu 
an çalıştığımız ülkeler arasın-
da. Pandemiden dolayı elbette 
herkes gibi ihracatta birtakım 
sıkıntılar yaşadık ama şu anda 
ürünümüz ile Türkiye sınırlarının 

“KAPILARIMIZ 
IÇIN YEDEK 

PARÇA TALEBI  
HIÇ ALMADIK”

dışında daha fazla tanınmak 
gibi bir çalışmamız var. Temen-
nimiz iyi projelerde iyi firmalarla 
iş birlikleri yapmak. Pandemiye 
rağmen, 2020 rakamları için 17 
bin civarında bir kapı üretimimiz 
varken, kabin olarak bin 200 - 
bin 300 civarında üretimimiz 
mevcut. Hedefimiz önümüzde-
ki yıl üretim rakamlarımızı %50 
daha arttırabilmek. Bir de sek-
törde ciddi bir ithal ürün baskısı 
var. Bunu kırabilmek adına yerli 
üreticiler olarak çok çalışmalı, 
daha kaliteli ürünler piyasaya 
sürmeliyiz. Bizim hedefimiz 
önce bölgemizde ve Türki-
ye’de, sonra da yurt dışında 
aynı pazarı yakalamaktır. 

“ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN 
TÜRKIYE EKONOMISINE 
KATKISI YAVAŞ YAVAŞ 

ANLAŞILIYOR”

Sektörün Türkiye’deki 
geleceğini çalışmalarınızdan 
yola çıkarak değerlendirir 
misiniz? 
HAKAN SATILMIŞ: Sektö-
rümüzü bölgemiz açısından 
değerlendirdiğimizde iyi bir 
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potansiyeli olduğu görülüyor. 
Asansör sektörünün Türkiye 
ekonomisine katkısı yavaş 
yavaş anlaşılıyor. Bunun an-
laşılması ile birlikte otomotiv 
sektörüne ağırlık verilmesi gibi 
asansör sektörüne de ağırlık 
verilerek, özellikle markalaşma 
yönünde çalışmaların hızlana-
cağını düşünüyorum. 

TURAN AYVALI: Pandemi dö-
neminde kısa vadede bir panik 
oluştu ama uzun vadede dev-
letin konut kredisindeki faizleri 
düşürmesiyle inşaat sektörün-
de bir canlanmaya yol açtı. Do-
layısıyla biz son dönemimizde 
beklentilerimizin çok üzerinde 
bir üretim yaptık. Devletin bu 
alanda bir olumlu müdahale-
si inşaat ve yan sektörlerine 
çok olumlu yansıdı. Ama bir 
asansör sektörünü göz önüne 
aldığımızda birçok malzeme 
yurtdışından geliyor. Dolayı-
sıyla, inşaatta %100 yerlileş-
me adımını çok yakından takip 
ediyor ve takdir ediyoruz. Yerli 
asansör üreticisinin daha çok 
desteklenerek yatırım yapma-
sına imkanlar tanınması lazım. 
Bugün pek çok şehir hastanesi 
için asansör yapıldı ama tama-
mı yabancı firmalara verildi. Bu 

TURAN AYVALI: SEVEREK YAPIYORUZ 

IŞIMIZI. ASANSÖRÜN GÜZEL BIR ŞEKILDE 

KURULDUĞUNU ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜĞÜNÜZ 

ZAMAN, YAŞANAN TÜM SIKINTILAR 

KAYBOLUYOR. YA DA BIR MÜŞTERININ 

SIPARIŞINI TAMAMLADIN, TIRA YÜKLEDIN, 

O MÜŞTERININ YÜZÜNDEKI MEMNUNIYETI 

GÖRDÜĞÜN ZAMAN HER ŞEY BITIYOR. 

BAŞKA TÜRLÜ YAPILMAZ BU IŞ. INANIN 

BAŞKA BIR IŞ YAPMAK ISTEMEZDIM.

“DEVLET 
PROJELERINDE 

YERLI MARKALARA 
FIRSAT 

TANINMALI”

tarz devlet projelerinde de yerli 
markalara fırsat tanınmalı. Şu 
anda Türkiye’de tamamı yerli 
olarak üretilip pek çok yabancı 
markadan daha kaliteli asan-
sörler yapan firmalarımız var. 

AKİF ŞANLI : Elden ele dola-
şan eski şartnamelerle yapılan 
işlerin sektöre çok zarar ver-
diğini söyleyebilirim. Öyle bir 
şartname hazırlanıyor ki, pek 
çok temel komponentin tek bir 
marka olması isteniyor. Bunu 
yapabilen, bırakın Türkiye’yi, 
dünya da tek bir marka var 
zaten. Doğrudan bu marka-
ya bir yönlendirme yapılıyor. 
Cumhurbaşkanı’mızın yerli ve 
milli ile ilgili doğrudan genel-
gesi mevcut, ancak biz bunu 
sahada çalışan bürokrata an-
latamıyoruz. Tüm ihale şartna-
meleri birbirinin kopyası gibi 
hazırlanıyor, inanın 5 yıl önce-
sindeki şartnamelerle bugün 
hazırlananlar arasında hiçbir 
fark yok.  Asansör yönetmeliği 
değişti, asansör teknolojisi de-
ğişti ama asansör şartnameleri 
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değişmedi. Çünkü şartnameyi 
hazırlayanlar, beş yıl önceki 
şartnameyi bugün yeni bir bina 
için önümüze koyabiliyor. Çok 
basit bir örnek ile krom kapı 
konusunda Toki’nin çok ciddi 
bir ısrarı var. Krom bugün ül-
kemizde üretilmiyor ve Çin’den 
geliyor. 150 bin TL’ye satılan 
bir TOKİ projesinde asansör 
kapısının krom olması ile elekt-
rostatik boya olması arasında 
hiçbir fark yok. 

HAKAN SATILMIŞ: Biz sektör-
de gördüğümüz tüm sıkıntıları 
federasyonumuz aracılığı ile 
sürekli dile getiriyoruz. Gerek 
bölgede olsun gerek Türkiye 
genelinde olsun karşılaştığımız 
pek çok örneği dosyalayarak 
gerekli makamlara Türkiye AS-
FED Yönetim Kurulu vasıtasıy-
la gündeme de getirdik. Firma 

açabilme kriterleri, çalıştırdığı 
elemanların niteliği, çalışanla-
rına sağladığı imkanlar, güven-
celer gibi konuları bir denetle-
me mekanizması ile takip ede-
rek buna göre izinler verilirse 
bir ilerleme sağlayabiliriz. Ehil 
kişilerce asansör firması ku-
rulması gibi konular gündeme 
gelir ve bunun üzerine denetim-
ler yapılırsa o zaman sektörde 
bir şeyler değişmeye başlar. 
Bunu yapamadığımız sürece 
de ithal firmaların yerli asansör 
sanayisi üzerine oynağı oyun-
ların altında ezilmeye mahkûm 
olacağız. Yerli asansör firması 
sahibi meslektaşlarımız da yap-
tığımız işin ciddiyetinin farkın-
da olmadığı sürecek, kaliteye 
önem vermediği sürece ken-
dimizi ne yetkili kimselere ne 
de son kullanıcıya anlatamayız. 

HAKAN SATILMIŞ: MASA BAŞINDA 

OTURARAK FABRIKA YÖNETILMEZ. 

FABRIKANIN IÇINDE IŞÇILERLE BIR ARADA 

OLARAK FABRIKA YÖNETILIR. HIÇBIRIMIZ 

ZENGIN AILE ÇOCUĞU DEĞILIZ. HEPIMIZ 

KENDI EMEKLERIMIZLE BURAYA GELMIŞ, 

GELDIĞI YERI HAZMEDEN INSANLARIZ. 

IŞÇININ DERDINI DE BILIRIZ, MÜHENDISIN 

DERDINI DE. BIZ HER ZAMAN IŞÇIDEN 

YANAYIZ.

“ASANSÖR 
YÖNETMELIĞI 

DEĞIŞTI, ASANSÖR 
TEKNOLOJISI DEĞIŞTI 

AMA ASANSÖR 
ŞARTNAMELERI 

DEĞIŞMEDI”

“FIRMA AÇABILME 
KRITERLERI, BIR DE-

NETLEME MEKANIZMA-
SI ILE TAKIP EDILIRSE 
BIR ILERLEME SAĞLA-

YABILIRIZ”
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“ASANSÖR DEYINCE 
IĞNEDEN IPLIĞE HER 

ŞEYIN YER ALDIĞI BIR 
SISTEM KURDUK”

KS Asansör Market’in genel 
hizmet yapısı hakkında bilgi 
verir misiniz?
BAYRAM AKDEMİR: KS Asan-
sör Market’i, sektörde gördüğü-
müz ihtiyaçlar doğrultusunda  
Ağustos 2020’de beş ortak bir 
araya gelerek, Kayseri merkezli 
bir firma olarak Türkiye’nin tüm 
bölgelerine hizmet edecek, 
asansör ve engelli sistemleri 
konusunda, müşterinin asan-

sör deyince iğneden ipliğe 
aradığı her şeyi bulabileceği 
bir sistem oluşturduk. Ortak-
larım  ile birlikte hem bölgede 
hem de sektörde bu alandaki 
sıkıntıları gördüğümüz için bir 
asansör market kurma kararı 
aldık. Mimar Sinan OSB’de 23. 
Caddede, 1650 metrekare bir 
alanda hizmet veriyoruz. Hiz-
met yapımızda ise; öncelikle 
bir paket sistemimiz var. Bunun 
dışında piyasada talep edilen 
tüm markalarla çözüm ortak-
lığımız bulunuyor. Dolayısıyla 
müşterinin talebine göre tüm 
paketleri oluşturabiliyoruz. 

KS Asansör Market Açıldı 
Akdemir: “Farklı Bir Asansör Market Anlayışı Hedefliyoruz”

Asansör sektörünün öncü 
sanayi şehirlerinden birisi 
olan Kayseri’de yeni bir 
asansör market hizmete 
açıldı. Deco Asansör 
kurucuları Turan Ayvalı, 
Akif Şanlı ve Hakan Satılmış, 
Vini (Efelift) Asansör 
kurucularından Mesut 
Gökçeoğlu ile sektörün 
deneyimli isimlerinden 
Bayram Akdemir; KS Asansör 
Market markası ile yeni bir 
ortaklığa imza attı. Ağustos 
2020’de faaliyete başlayan 
KS Asansör Market, ürün ve 
marka çeşitliliği ile geniş 
bir yelpazede müşterilerine 
hizmet veriyor. 

Kayseri’deki önde gelen 
markaları bir araya 
getiren yeni oluşumun 
tüm detaylarını KS 
Asansör Market Genel 
Müdürlüğünü de yapan 
kurucu ortaklardan Bayram 
Akdemir anlattı.

Bayram Akdemir 
KS Asansör Market Genel Müdürü
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Yaklaşık dört aydır faaliyette-
yiz. Amacımız; müşterilerimiz 
1.5 tonluk araçlarla bir markete 
girer gibi girsin, istediğini is-
tediği raflardan alarak barkod 
sistemine okutsun ve aracına 
yükleyerek çıkış kapısından 
tekrar yola koyulsun. 

“ASANSÖR MARKET 
SEKTÖRÜ AL 

SATTAN ÇOK DAHA 
FAZLASIDIR”

Sektördeki açığı ve eksiği 
gördüğünüz için market işine 
girdiğinizden söz ettiniz. 
KS Asansör Market’i açma 
gereği duyduğunuz sıkıntılar 
nelerdir?
BAYRAM AKDEMİR: Açıkçası 
burada bizim gördüğümüz sı-
kıntı, Türkiye’de asansör mar-
ketlerin çoğu müşterinin paket 
malzeme konusunda ihtiyacına 
yönelik yönlendirmeler ve teda-
rikler sağlayamıyorlar. Çünkü 
pek çok kimse asansör market 
açmanın kolay bir şey olduğu 
ya da bunun sadece bir al sat 
işi olduğunu düşünüyor. Ge-
nellikle, elinde ürün olmadan 
satışlar yapılabiliyor. Asansör 
market sektörü al sattan çok 
daha fazlasıdır. Asansör mar-
ket işi yapan firmaların, satış 
tecrübesi ile birlikte montajı bi-
len, o tecrübeye sahip kişiler 
olması gerekir. Bizim bu alanda 
ortaklarımız hepsi montajdan 
geldiği için tecrübesi çok fazla, 
benim de uzun yıllardır çok iyi 
firmalarda edindiğim bir satış 
tecrübem var. Dolayısıyla biz 

KS’de montaj bilgisi ile satış 
tecrübesini bir araya getiren 
bir hizmet veriyoruz. 

BAYRAM AKDEMİR: Malzeme 
tedarikinden çok daha fazlasını 
veren bir hizmet anlayışımız var. 
Birçok asansör market, asansör 
montajına dair bir bilgiye sahip 
olmadığı için malzeme talep 
eden müşterisini yanlış yön-
lendirebiliyor. Paket malzeme 
satıyorsanız, bu işin yönetmeli-
ğini, içeriğini her şekliyle çok iyi 
bilmeniz gerekiyor. Müşterimiz 
uygulamalara aykırı bir malze-
me istiyor ise biz açıklamasını 

“Sattığınız ürünün 
özelliğini, nerede, nasıl, ne 
amaçla, hani yönetmeliğe 
göre montajlanacağını 
bilmeniz gerekir”

63[ HABER ASANSÖRÜ ] Kasım • Aralık 2020



yapmadan ürünü vermiyoruz.  
Paket malzeme veren firma ola-
rak, sattığınız ürünün özelliğini, 
nerede, nasıl, ne amaçla, hani 
yönetmeliğe göre montajlana-
cağını bilmeniz gerekir. Bizim 
KS Asansör Market’i açma se-
bebimiz sektördeki bu açığı 
kapatabilmek adına oldu. 

ASANSÖR MARKET 
SISTEMINDE 

DANIŞMANLIK HIZMETI

Malzeme tedariki dışında 
hizmetleriniz var mı?
BAYRAM AKDEMİR: Bizim ça-
lışma sistemimiz, sadece bir 
malzeme tedariki sağlamak 
şeklinde değil aynı zamanda 
bir danışmanlık ve proje des-
teği de vermek üzerine kurulu. 
Bize bazen öyle projeler geli-
yor ki bunların sahada uygu-
lanmasına imkan neredeyse 
bulunmuyor. Bu projelerle bize 
gelen müşterilerimize bir nevi 

danışmanlık yaparak projesin-
deki hataları ve yarın sahada 
karşılaşacağı sorunları tek tek 
anlatıyoruz. Biz burada KS 
Asansör market bünyesinde 
hem malzeme tedariki hem de 
proje çizimi konusunda destek 
veriyoruz.  

“FARKLI BIR ASANSÖR 
MARKET ANLAYIŞI 
HEDEFLIYORUZ”

BAYRAM AKDEMİR: Bugün 
sektörde komple paket asan-
sör sistemi diye tabir edilen bir 
sistem var. Bu sistem ile boş bir 
kuyuya girildiğinde bir asan-
sörün sıfırdan bitim noktasına 
kadar olan tüm ihtiyaçlarını 
karşılanıyor. Bu paket siste-
min hakkıyla yapılabilmesi için, 
sadece malzeme tedarikinin 
yeterli olmadığını düşünüyoruz. 
Danışmanlık, mühendislik ve 
proje çizimi ve hatta satış son-
rası destek ekibimiz ile farklı bir 

asansör market anlayışı hedef-
liyoruz. Bize gelen müşterimiz; 
projesinin danışmanlığından, 
çizimine kadar her detayıyla 
teslim edebileceği bir markete 
adım atıyor. Hatalı bir montaj 
deneyimi yaşaması, kuyuya in-
diğinde eksik malzeme görüp 
montajı yarım bırakması, zaman 
ve para kaybetmesi gibi sorun-
larla müşterimiz uğraşmasın is-
tiyoruz. Sektördeki tecrübemiz 
ile bu anlayışı Türkiye’nin her 
yerine yaymak istiyoruz. Çok 
kısa bir süre olmasına rağmen 
bu anlamada güzel bir ivme 
kazandığımızı düşünüyoruz.  

Piyasanın daraldığı böyle 
bir dönemde firmanızı 
kurdunuz. Sektörün şu 
andaki genel yönelimini 
nasıl değerlendirişiniz?
BAYRAM AKDEMİR: Gerçek-
ten zor bir dönemde yeni bir 
firma kurarak yatırım yaptık. 
Ama bunun ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak bir hamle ol-
duğunu düşünüyoruz. Çünkü 
durgunluk var deyip, yerimizde 
oturmak ticari bir hata olur. Bir 
de işinizi yaparken çalıştığınız 
müşterinizi, aldığınız ürünleri 
doğru seçerseniz piyasanın da-
ralmasının çok önemli bir etken 
olduğunu düşünmüyorum.  Pi-
yasa sıkıntıda görünse de bir 
yandan talep de devam ediyor.  
Dolayısıyla siz, kaliteli bir çiz-
gide işinizi yürütüyorsanız bu 
talep doğrudan sizin markanıza 
yönelebiliyor. Ayrıca biz yeni bir 
oluşum olsak da ortaklarımızın 
sektörel deneyimleri çok güçlü.
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KIMLER KOBI SAYILIR?

Bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için bazı kri-
terleri sağlaması gerekir. Herhangi bir işletme-
nin bu grupta tanımlanabilmesi için bünyesinde 
250’den az eleman çalıştırıyor olması ve yıllık 
40.000.000 Türk Lirası’nı aşmayacak miktarda 
mali bilançoya sahip olması gerekmektedir. Bu 
işletmeler, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler 
olarak ayrılmaktadır. Bu ayrım çalışan sayısı ve 
yıllık bilanço sınırları ile belirlenmektedir.

KOBİ Grupları Nelerdir?
KOBİ’ler üç ana gruba ayrılıyor. Mikro, küçük 
ve orta ölçekli işletmeler KOBİ tanımı içerisinde 
yer almaktadır.

 �Mikro İşletmeler: Yıllık net satış hasılatı ya da 
bilançosu 1 milyon Türk Lirası’nı aşmayan ve 
bünyesinde 10 kişiden az eleman istihdam 
eden işletmelerdir. Bu miktar son yayımlanan 
yönetmelik ile 3 milyon Türk Lirası’na yüksel-
tilmiştir.

*Haberin hazırlanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anahtar Dergisi/Ağustos 2020 yayınından faydalanılmıştır.

Ar-Ge ve Yatırım  
Desteklerinden Faydalanmak İçin 

KOBİ Rehberi

Ekonomide önemli bir yeri olan KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler)’ler, pek çok 
alanda desteklenerek hem işletme hem de Ar-Ge yatırım desteklerinden faydalanarak 
ölçeklerini büyütebiliyorlar. Konuya özel hazırladığımız haberimizde öncelikle kimler KOBİ 
tanımına giriyor değerlendirip, ardından da Türkiye genelinde KOBİ niteliğindeki işletmelere 
sağlanan yatırım destekleri neler tek tek değerlendirelim istedik. Altı ana grupta toplanan bu 
destekler, toplamda 20 farklı teşvik programını içeriyor.
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 �Küçük İşletmeler: Yıllık satış hasılatı ya da 
bilançosu 8 milyon Türk Lirası’nı aşmayan 
ve bünyesinde en fazla 50 eleman çalıştıran 
işletmelerdir. Bu miktar son yayımlanan yönet-
melik ile 25 milyon Türk Lirası’na yükseltilmiştir.

 �Orta Ölçekli İşletmeler: Yıllık satış hasılatı 
ya da bilançosu 40 Milyon Türk Lirası’nı aş-
mayan ve bünyesinde 250 kişiden az eleman 
istihdam eden işletmelerdir. Bu miktar son 
yayımlanan yönetmelik ile 125 milyon Türk 
Lirası’na yükseltilmiştir.

KOBI’LERE SAĞLANAN AR-GE VE 
YATIRIM DESTEKLERI NELER?

1 	 “SANAYI	VE	TEKNOLOJI	BAKANLIĞI-	AR-GE	TEŞVIKLERI	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ	DESTEKLERI”

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Program kapsamında ilan edilen öncelikli tek-
noloji alanlarında yer alan ve Türkiye’de ilk defa 
üretilen ürünlerin üretimine destek verilmesi 
amaçlanmaktadır. Asansör sektörünün “strate-
jik sektör” ilan edilmesiyle, asansör ürünleri de 
“öncelikli ürün/teknoloji” kapsamına alınmıştır. 
Dolayısıyla asansör sektörü bu teşviklerden fay-
dalanabilmektedir.

Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulması ile Ar-
Ge ve yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin 
uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya 
kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, 
üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, 
ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimli-
liğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, 
teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi 
iş birliklerinin geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretim, 
girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile 
Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin 
hızlandırılması, Ar-Ge ve tasarım personeli ve 
nitelikli iş gücü istihdamının artırılması hedef-
lenmektedir. 

Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi
Düzenleme kapsamında; Ar-Ge projeleri sonucu 
ortaya çıkmış olan mal ve hizmetler için Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nca Teknolojik Ürün De-
neyim (TÜR) Belgesi düzenlenmekte olup söz 
konusu mal ve hizmet sahipleri bu belge ile iş 
deneyim belgesi olmadan da kamu ihalelerine 
girebilmektedir. 

2	SANAYI	VE	TEKNOLOJI	BAKANLIG ̆I-	TES ̧VIK	UYGULAMA	VE	YABANCI	SERMAYE	GENEL	
MÜDÜRLÜĞÜ	DESTEKLERI

Proje Bazlı Destek Sistemi
Söz konusu düzenleme ile kalkınma planları 
ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğ-
rultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte 
ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz 
güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, 
teknolojik dönüşümünü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge 
yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerini 
haiz yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. 

3	 SANAYI	VE	TEKNOLOJI	BAKANLIĞI	–	KOSGEB	DESTEKLERI

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Programın amacı, desteklenecek araştırma-ge-
liştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim 
ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip 
küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin 
yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üret-
melerini sağlamaktır. 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni 
bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırıl-
ması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin 
uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin 
pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi ama-
cıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından 
desteklenmesidir. 

Stratejik Ürün Destek Programı
Bu programın amacı, stratejik ürün yatı-
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rımlarının desteklenmesi suretiyle küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üre-
tim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek 
olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağla-
mak, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi 
kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına 
katkıda bulunmaktır. 

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (KOBİ 
Teknoyatırım) Destek Programı
Programın amacı, Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri 
sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ ürünlerin üreti-
mini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları 
desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke 
ekonomisine katma değer sağlamak için yapı-
lacak yatırımlarının desteklenmesidir. 

4	SANAYI	VE	TEKNOLOJI	BAKANLIĞI	–	 TU ̈BİTAK	

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı
Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşla-
rın Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve bu yolla 
Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilme-
sine katkıda bulunmaktadır. 

1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı
Program kapsamında sağlanacak desteklerle 
KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin 
geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik 
proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün 
geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji 
geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve 
uluslararası destek programlarında daha etkin 

yer almaları hedeflenmektedir. 

1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı
Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri ya-
pan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağla-
nacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterlili-
ğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşla-
rın uluslararası teknoloji birikimine erişiminin 
ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen 
teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde 
içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesin-
de ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması 
ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer alma-
sına katkı sağlanmasıdır. 

1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma 
Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P. 
(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
Program kapsamında sağlanacak desteklerle, 
teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, 
mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değer-
lendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi, 
teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedef-
lenmektedir. 

1512-Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG- 
Bireysel Genç Girişim)
1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı ile 
girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikir-
lerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma 
potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebil-
meleri için fikir aşamasından pazara kadar olan 
faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli gi-
rişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet 
gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün 
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ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının 
oluşturulması amaçlanmaktadır. 

1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı
Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin 
sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlan-
ması, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde 
Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi 
yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının 
oluşturulması, ülkemizde girişim şirketlerini des-
tekleyen girişim sermayesi fonlarının etkinleş-
tirilmesi ve bu süreçlerin kamunun katkılarıyla 
iyileştirilmesi, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile Araştırma 
Altyapıları (AA) üzerinden erken aşama tekno-
loji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik 
sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin 
oluşturulması, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknolo-
ji Geliştirme Bölgeleri ile Araştırma Altyapılarında 
girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak 
birikiminin sağlanması amaçlanmaktadır. 

1602-TÜBİTAK Patent Destek Programı
Ülkemiz kaynaklı uluslararası patent başvuru sa-
yısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent 
başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülke-
mizdeki patent sayısının artırılması hedeflenen 
programda destekler hibe şeklindedir. 

5	 TÜRKIYE	TEKNOLOJI	GELIS ̧TIRME	VAKFI	(TTGV)	DESTEKLERI

Explore Yatırım Programı
Explore Yatırım Programı, öncelikli ola-
rak belirlenmiş alanlarda bir teknolojik ürü-
nü ve bu ürüne yönelik satışı performansı 
bulunan firmaların yeni uluslararası pazar(lar)
a girişini hızlandırmaya odaklanan bir sermaye 
yatırımı programıdır. Program, uluslararasılaşma 
süreçlerindeki stratejik yönlendirme ve finansman 
ihtiyaçlarını birlikte karşılamayı amaçlayan bir 
modelle TTGV adına, Teknoloji Yatırım tarafından 
yürütülmektedir. 

İlk Pazara Giriş Yatırım Programı (HİT)
Teknoloji tabanlı girişimlerin ticarileşme süreçle-
rine kaldıraç sağlayacak farklı program model-
lerine ihtiyaca yönelik “İlk Pazara Giriş Yatırım 

Programı”, HİT adıyla 2017 yılı sonu itibarıyla 
kurgulanarak devreye alınmıştır. TTGV’nin odak-
landığı etki niteliği yüksek alanlara yönelik oluş-
turulan program, ölçeklenebilecek bir referans 
model olarak tasarlanmıştır. Programın ilk odağı 
sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlerdir. 

Kitlesel Kaynak Geliştirme Platformu 
(ideanest)
Fikir sahipleri ile akademisyenleri doğru finansman 
ve uzmanlıklarla buluşturmayı amaçlayan bir 
çevrimiçi platform olma özelliğini taşımaktadır. 
İhtiyaç sahipleri ile kaynak sahiplerini buluş-
turmayı hedefleyen, TTGV’nin yeni stratejileri 
doğrultusunda modellenen bir kitlesel kaynak 
yaratma platformudur. 

6	ULAŞTIRMA	VE	ALTYAPI	 BAKANLIĞI	DESTEKLERI

Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık 
Sektöründe Ar-Ge Projeleri Desteği
Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay tekno-
lojileri ile ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine 
yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetle-
rine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 
Stratejik Araştırma ve Geliştirme Projelerini Des-
tekleme Yönetmeliği:

Bu yönetmeliğe bağlı alt programlar:

1-Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme 
Programı Uygulama Usulü

2-Çağrılı Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
Uygulama Usulü (Öncelik Belirlenen Konularda) 

3-Acil Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destek-
leme Programı Uygulama Usulü (Küçük Ölçekli) 
hazırlanmıştır. Yönetmeliği amacı, kamu ve özel 
kurum/kuruluş, üniversiteler ile TÜSEB’e bağlı 
Enstitüler tarafından yapılacak Stratejik Ar-Ge 
projesi başvurularının değerlendirme, destek, 
teşvik, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemektir. Başvurular; çağrı, davet 
usulü ve/veya doğrudan yapılabilir. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, KOSGEB’in 
“İmalat Sanayinde Dijitalleşme” 
temalı çağrısının sonuçlarını 
açıkladı. Bu çağrı ile akıllı diji-
tal teknolojileri geliştiren veya 
akıllı dijital teknolojileri imalat 
süreçlerinde kullanan KOBİ’le-
ri desteklediklerini ifade eden 
Bakan Varank, “396 KOBİ’mize 
yaklaşık 158 milyon TL destek 
sağlayacağız.” dedi. 

62,5 Milyon TL Geri 
Ödemesiz

Mustafa Varank, Kobilere sağ-
lanacak destek tutarının 62,5 
milyon TL’lik kısmının geri öde-
mesiz olduğunun altını çizerek, 
“Dünyayı etkisi altına alan pan-

demi, imalat sanayinde dijital-
leşmeyi tetikledi. KOBİ’lerimiz 
artık dijital dönüşümün ne 
kadar gerekli olduğunu daha 
iyi kavradı. Hedefimiz, dijital 
teknolojilerin yerli üretimini ve 
ticarileşmesini de sağlayarak 
güçlü bir dijital ekosistem oluş-
turmak.” diye konuştu.

Pandemiyle Birlikte 
Yeni Çağrı

İmalat Sanayinde Dijitalleşme 
temalı ilk çağrıya 2019 yılında 
çıktıklarını hatırlatan Varank, 
“Geçen sene çağrımıza bin 
742 başvuru almış, toplamda 
258 KOBİ’ye 71,5 milyon TL’lik 
bir desteği onaylamıştık. Pan-
demiyle birlikte KOBİ’lerin diji-

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan  
Dijitalleşme Desteği

KOSGEB’in KOBİGEL – KOBİ 
Gelişim Destek Programı’nın 
“İmalat Sanayinde 
Dijitalleşme” başlıklı çağrısında 
değerlendirme süreci 
tamamlandı. Bakan Varank, 
çağrı sonuçlarını kamuoyu ile 
paylaştı.
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talleşmesinin ne kadar önemli 
olduğu bir kez ortaya çıkmış 
oldu. Bu nedenle aynı temayla 
yeni bir çağrıya çıkarak Eylül 
ayına kadar başvuruları kabul 
ettik.” dedi. 

Varank, sanayide dijitalleşme 
konusunda KOBİ’lerde farkın-
dalık oluştuğunu ve bu sene 
daha nitelikli başvurular geldi-
ğini vurgulayarak “Toplamda 
başvuru yapan bin 90 proje, 
iki ayrı aşamada değerlendi-
rildi. Değerlendirme neticesin-
de 396 KOBİ’mizin 158 milyon 
TL’lik destekten faydalanması 
yönünde karar aldık. Bu destek 
tutarının 62,5 milyon TL’si geri 
ödemesiz.” diye konuştu.

Hedef Dijital Ekosistem

Dünyayı etkisi altına alan pan-
deminin, imalat sanayinde di-
jitalleşmeyi tetikleyici bir etkide 
bulunduğunu kaydeden Va-
rank, “KOBİ’lerimiz artık dijital 
dönüşümün ne kadar gerekli 
olduğunu daha iyi kavradı. He-
defimiz, dijital teknolojilerin yerli 
üretimini ve ticarileşmesini de 
sağlayarak güçlü bir dijital eko-
sistem oluşturmak. Bunun için 

yerli ve yetkin dijital teknoloji 
geliştiricisi KOBİ’lerin sayısını 
arttırmak istiyoruz. Ayrıca, KO-
Bİ’lerimizin iş süreçlerine dijital-
leşmeyi entegre etmelerini de 
önemsiyoruz Sanayide dijital-
leşme konusunda önümüzdeki 
yıllarda da KOBİ’lerimizi des-
teklemeye devam edeceğiz.” 
dedi.

Yeni Destekler İçin 
Çağrı Yapılıyor

1 Milyon TL’ye Varan 
Destek

KOBİGEL–KOBİ Gelişim Des-
tek Programı ile işletmeler, 300 
bin TL’ye kadar geri ödeme-
siz, 700 bin TL’ye kadar geri 
ödemeli olmak üzere toplam 
1 milyon TL ‘ye kadar destek 
alabiliyor.

Erken Ödeme İmkânı

Destek, projenin gerçekleştiril-
mesi için gerekli olan personel, 
makine – teçhizat, hizmet ve 
yazılım alımı giderleri için öde-
niyor. KOSGEB, geri ödemeli 
destek tutarının yüzde 50’ye ka-
dar olan kısmını “erken ödeme” 
olarak verebiliyor. KOBİ’lerin 

en az 8 ay, en fazla 20 ay için-
de projelerini tamamlamaları 
gerekiyor.

8 Akıllı Dijital 
Teknoloji

KOBİ’ler çağrı kapsamında şu 
8 alanda desteklenecek:

 �Büyük Verinin Analitik Yön-
temlerle İşlenmesi ve İmalat 
Sanayinde Kullanımı,

 � İmalat Sanayinde Nesnelerin 
İnterneti,

 � İmalat Sanayinde Endüstri-
yel Robot Teknolojileri,

 � İmalat Sanayinde Akıllı Sen-
sör Teknolojileri,

 �Yapay Zekaya Dayalı Siber 
Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem 
ve Bileşenleri,

 � İmalat Sanayinde Siber Gü-
venlik,

 � İmalat Sanayinde Akıllı ve 
Esnek Otomasyon Sistem-
leri,

 � İmalat Sanayinde Sanal Ger-
çeklik / Artırılmış Gerçeklik.

KOBI’LER NASIL ÖĞRENEBILIR?

KOBİ’ler, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Prog-
ramı’nın “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı 
çağrısına ilişkin başvurularının sonucunu,
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kgelso-
nuclistesi
linki üzerinden öğrenebilecek.
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Asansör 
Kumanda 

Uzmanı

MİK-EL Kimdir?

Mik-El Elektronik kurulduğu 1988 yılından itibaren elektronik asansör kumanda 
sistemleri üretimi alanında faaliyet göstermektedir. O yıllarda asansörlerde 
elektromekanik diye tabir edilen röleli sistemler (panolar) kullanılıyordu. 
Elektronik kumanda sistemleri daha yeni yeni kullanılmaya başlanıyordu. 
Mik-El, Türkiye’de elektronik asansör kumanda sistemlerinin seri üretimine 
başlayan ilk şirket olarak sektördeki yerini aldı ve bu sistemlerin pazarda 
yaygınlaşması için oldukça yoğun bir çaba sarf etti.
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Sektörde İlkleri Neler?

Öne Çıkan Sistemleri ?

İhracatta MİK-EL?

Mik-El, 2000 yılına kadar asansör kumanda sistemleri üzerindeki çalışmalarını sürdürdü. Müş-
terilerinin farklı beklentilerini karşılayabilmek için çeşitli asansör kumanda sistemleri ile kendini 
geliştirdi. Hız kontrollü sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, 2000 yılından itibaren Japon Yaskawa 
firmasıyla iş birliğine başladı ve uzun yıllar bu birlikteliği başarılı bir şekilde devam ettirdi. Ancak 
zaman içerisinde uzak doğudan gelen ürünlerin artmasıyla birlikte, kendi sürücüsünü üretmeye 
karar verdi. 2012 yılında MD-2012 isimli sürücüsünü piyasaya çıkarttı. Ve çok geçmeden 2015 
yılında da yine Türkiye’de bir ilk olan STO (Safe-Torque-Off) özelliği sayesinde motor kontaktörlerini 
ortadan kaldıran sürücüyü tasarladı. 2019 yılı itibariyle de, yine motor kontaktörü gerektirmeyen 
EN81-20 uyumlu U-STO tümleşik asansör kumanda ünitesinin satışına başladı.

Mik-El’in üretimini ve satışını yaptığı ana ürün gruplarını şöyle 
sıralayabiliriz; Tümleşik Asansör Kumanda Üniteleri, Asansör 
Kumanda Sistemleri, Asansöre Özel Hız Kontrol Cihazları, 
Asansör Kumanda Panoları, Seri Haberleşmeli Kat ve Kabin 
Butonyerleri, Hazır Tesisatlı Sistemler (pano, butonyerler, kapı 
kontakları ve diğer elektrik tesisatı), UV-C ışığı ile dezenfeksiyon 
kontrol modülleri.

Pandemi sürecine rağmen 2020 yılında 30 farklı ül-
kede ihracat yaptı. Ekim ayı sonundaki durumuna 
bakıldığında, toplam cirosunun %40’ından fazlasını 
ihracattan elde ederek kapatacağını gösteriyor. Bu-
nunla birlikte, 2021 yılı için yeni pazarlar arayışını 
sürdürüyor.
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Son Teknolojisi / Yeni Ürünü; UV-DCM 

Mik-El; Kovid-19 salgının ülkemizi etkilemeye başlamasıyla birlikte, pandemi 
sürecinde asansör kabinlerini virüs, bakteri ve diğer zararlı mikroorganiz-
malardan UV-C ışığıyla temizleyecek bir ürün üzerinde çalışmaya başladı. 
Ar-Ge bölümünün yoğun çalışmasıyla 2 ay gibi kısa bir sürede ürünü satışa 
hazır hale getiren Mik-El, Haziran 2020 itibariyle de satışına başladı.

UV-DCM Nasıl Çalışır?

UV-DCM isimli ürün, UVC lambanın kontrollü ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir kontrol 
modülüdür. UVC lambanın kabinde yolcu yokken ve kapı kapalıyken ışımasına izin veriyor. Lambayı 
enerjilendiren kontakların yapışarak, lambanın sürekli yanık kalmasına karşı da önlemi bulunuyor. 
Ayrıca her ihtimale karşı lambanın armatüründe de hareket sensörü var. Lambanın bakış açısında 
bir canlı hareket ederse, lambanın sönmesini sağlıyor. 

Aralık 2020 itibariyle ise aynı ürünün asansörde yolcu varken de havayı sirküle ederek temizlemeye 
devam eden fanlı tipini hizmete sunuyor. Bu ürün asansör kabininde yolcu yokken de UV-C ışıkla 
temizlik yapmaya devam edebiliyor.

Üründe öne çıkan özelliklerden bir tanesi de kullanılan lambanın 254 nm dalga boyunda ışık 
saçıyor olması. Bu özellik sayesinde lambanın ışık verdiği yerdeki havanın ‘ozon-free’ olarak kal-
masını sağlanıyor. 185 nm’de ışık saçan lambalar da var ancak bu lambalar ortamdaki oksijeni 
kısa süreliğine de olsa solunması sakıncalı olan ozona dönüştürüyorlar. Bu lambalar ancak insan/
canlı bulunmayan ortamların temizliği için kullanılabilir. 
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1.AKE Meslek Edindirme Proje-
si (AKE MEP) kapanış toplantı-
sında konuşan AKE Genel Mü-
dür Yardımcısı Canan Gürkan; 
“Çalışma hayatına yeni atılmış 
18 genç mühendis ile 3 ay 
önce yola çıktık. Değerli 
eğitmenlerimiz, yönetici-
lerimiz, mühendislerimiz 
ve teknik kadromuz bilgi 
ve tecrübelerini program 
kapsamında paylaştılar. 
Toplam 276 saat üretim, 
yalın dönüşüm, kişisel 
gelişim eğitimi aldılar. 
298 saat ise üretim hat-

larında, satış, kalite, Ar-Ge ve 
proje departmanlarında çalıştı-
lar. En başından itibaren emeği 
geçen herkese, heyecanımızı 
paylaşan tüm paydaşlarımıza 
katılımları ile bizleri onurlandı-

ran değerli Başkanlarımız ve 
Müdürlerimize ve bu işin arka-
sında olan mesleğimizi genç-
lere sevdirmeye emek veren 
tüm AKE ailemize teşekkür 

ediyoruz.” dedi.

Gürkan eğitimlere katılan 
18 mühendisten 16’sının 
16 Kasım 2020’de AKE 
ailesine dahil olarak yeni 
görevlerine başlayacak-
larını bildirirken, 2. AKE 
MEP kayıtlarının da Ocak 
2021’de başlayacağını 
bildirdi.

AKE MEP İçin Yeni Kayıtlar Ocak 2021’de

Asansör ve yürüyen merdiven sanayisinin önde gelen markalarından 
birisi olan AKE,  Ağustos 2020’de önemli bir proje başlatarak, 
sektörde tecrübesi olmayan mühendislere yönelik bir eğitim 
ve iş edindirme daveti yaptı. Çalışma ve İş Kurumu Antalya İl 
Müdürlüğü’nün de desteği ile 1. AKE Meslek Edindirme Projesi (AKE 
MEP) kapsamında çalışma hayatına yeni katılmış 18 genç mühendis 
ile eğitim çalışmalarına başlandı. Üç ay süren eğitimin sonuçları ise 
AKE Genel Müdür Yardımcısı Canan Gürkan tarafından açıklandı.

AKE Genel Müdür Yardımcısı 
Canan Gürkan
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EN 81-28 standardı 
asansör arızalarından 
dolayı mahsur kalan 
kullanıcılara müda-

hale için gerekli ekipmanların 
kapsamını anlatmaktadır. Stan-
dardın temelinde asansörde 7 
gün 24 saat kesintisiz çalışan 
ve belirli periyotlarda kendini 
test eden bir sistem ile mah-
sur kalan kullanıcıya müdahale 
yapılana kadar geçen zaman-
da, iletişim halinde olunması 
amaçlanmıştır. Bu sayede kul-
lanıcıların panik yapmalarının 
önlenmesi, rahatlatılmaları ve 
kendilerini güvende hissetme-
leri hedeflenmektedir.

Ülkemizde de EN 81-20 stan-
dardıyla beraber EN 81-28 
alarm sistemleri kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu kapsamda 
piyasadaki alarm sistemi ihti-
yacını karşılamak için birçok 
yerli imalatçı alarm sistemi ci-
hazı üretmiştir. Standardın ül-
kemizde yeni kullanılmasından 
kaynaklı olarak hem imalatçılar-
da hem de ürün seçimi yapmak 
durumunda olan asansör monte 
edenlerde birçok konuda soru 
işaretleri oluşmuştur. Bu yazıda 
ARKEL olarak bizlere sıkça so-
rulan bazı soruların cevaplarını 
vermeye çalıştık.

EN 81-28:2018 (+AC:2019) 
standardı ile gelen 
güncellemeler nelerdir?
Yeni standartta aşağıdaki temel 
değişiklikler yapılmıştır:

 �EN 81-1/2’ye yapılan atıfların 
silinip bunların EN 81-20’ye 

EN 81-28 
Hakkında Sıkça 
Sorulan Sorular
Asım Yılmaz 
ARKEL Donanım Tasarım Mühendisi

Kemal Demirci
ARKEL Ar&Ge Belgelendirme Mühendisi
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yapılan atıflarla değiştiril-
mesi.

 �Kurtarma servisi ile haber-
leşmeyi sağlayan alarm sis-
teminin arızasının asansör 
kabininde gösterilmesi.

 �Alarm işlemi için kullanılan 
herhangi bir akünün duru-
munun ve doğru şekilde 
şarj edildiğinin gösterilmesi 
(kurtarma servisine ek olarak 
asansör tesisinde de).

 �Asansör kabinindeki görsel 
(sarı ve yeşil) ve işitsel sin-
yallerin ve bunların fonksi-
yonlarının detaylı tarif edil-
mesi.

 �Alarm sistemi için ses sevi-
yeleri ve bunların ayar ara-
lığı.

 �Alarm butonuna 3 saniyeden 
daha kısa süreli basılmaların 

isteğe göre filtrelenebilmesi.

 �Elle testi kolaylaştırmak için 
30 saniyeden uzun olmaya-
cak şekilde kabin içindeki 
alarm butonuna basıldığında 
filtrelemenin baypas edilerek 
alarmın verilmesi.

 �Kabin içi alarm başlatma 
cihazının, kabin kumanda 
paneli üzerine veya bitişiği-
ne yerleştirilmesi ve kabin 
tabanından 850 mm ile 1200 
mm arasında bir yükseklikte 
olması.

 �Asansör hizmete alınmadan 
önce yapılan muayene ve 
testlerin detaylıca tarif edil-
mesi.

Kullandığım GSM ile çalışan 
uzaktan alarm sisteminde 
dahili akü ve akü şarj-
kapasite kontrolü yok. 
Cihazın harici olarak şarj 
edilen bir aküden veya 

UPS üzerinden beslenmesi 
gerektiği belirtiliyor. Bu 
durum EN 81-28’e uygun 
mu?
EN 81-28 standardı gereği, 
GSM mobil haberleşme ile 
çalışan uzaktan alarm sistemi, 
elektrik kesintisinde acil durum 
elektrik güç kaynağından en 
az 1 saat (15 dakikalık konuş-
ma dahil) çalışmaya devam 
etmelidir. Bu yedek elektrik güç 
kaynağının durumu sürekli iz-
lenmelidir. Yedek güç kaynağı 
arızalı veya kapasitesi yetersiz 
durumda iken elektrik kesintisi 
oluştuğunda alarm sistemi ya 
devre dışı kalacak ya da yeterli 
süre çalışamayacaktır. Aküle-
rin (harici kullanılan veya UPS 
içerisindeki), şarj edilemediği 
veya yeterli besleme kapasi-
tesine/süresine sahip olmadığı 
durumda, kurtarma servisine/
personeline otomatik olarak 
bilgi verilmeli ve bu arıza du-
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rumu asansör tesisinde uygun 
araçlarla gösterilmelidir.

Bu tarz bir sistemde de stan-
dardın tarif ettiği şekilde bir akü/
UPS şarj-kapasite kontrolü ve 
akü arızası durumunda gerekli 
bilgilendirmeler harici olarak 
yapılabilir. Ancak yapılmadığı 
taktirde uzaktan alarm sistemi 
EN 81-28’e uygun olmayacaktır.

ArLine uzaktan alarm sistemin-
de dahili akü bulunmaktadır. 
Akünün şarj-kapasite kontrolü 
ArLine tarafından yapılmakta-
dır. Düzenli aralıklarla yapılan 
test sırasında akünün yeterli 
besleme süresine sahip olma-
dığı tespit edildiğinde akü alar-
mı aktif edilerek kurtarma ser-
visi/personeli bilgilendirilir ve 
arıza durumu ArLine ve ARKEL 
Cloud internet tabanlı yönetim 
paneli üzerinde gösterilir.

Kullandığım uzaktan alarm 
sisteminde haberleşme 
bağlantısı düzenli olarak test 
edilerek arıza durumunda 
uyarı verilmiyor. Bu durum 
EN 81-28’e uygun mu?
EN 81-28 standardı gereği 
alarm sistemi, test amacıyla 
en geç 3 günde bir, alarm için 
kullanılan aynı haberleşme 
araçlarını kullanarak, alarm 
bağlantısını otomatik olarak 
test etmelidir. Alarm sisteminin 
haberleşme kuramaması, alarm 
sisteminin devre dışı kalmasına 
sebep olacaktır. Otomatik testin 
başarısızlığı kabin içerisinde 
gösterilerek, asansör sahibi/
kullanıcıları uygun eylemde 
bulunmaları için bilgilendirilme-

lidir. Bu sayede, alarm sistemi 
bağlantılarında veya haberleş-
me araçlarında/şebekesinde 
bir sorun olmadığı, faturaların 
ödendiği vb. durumlar takip 
edilmiş olacaktır. EN 13015 
standardı gereği asansör sa-
hibi, uzaktan alarm sisteminin 
kullanım dışı kalması durumun-
da, asansörü servisten alıkoy-
malıdır.

ArLine uzaktan alarm sistemin-
de düzenli aralıklarla otomatik 
haberleşme testi yapılmakta 
ve testin başarısızlığı kabin 
içerisinde asansör sahibine/
kullanıcılarına gösterilmekte-
dir. Ayrıca, otomatik testin ba-
şarısızlığı durumunda ARKEL 
Cloud aracılığıyla kurtarma 
servisi/personeli veya bakım 
firması bilgilendirilmektedir. 
Asansörün otomatik olarak 
servis dışına geçmesi istendi-
ğinde ArLine üzerinden arıza 
durumunda aktif olan bir röle 
çıkışı alınabilmektedir.

Kullandığım uzaktan alarm 
sistemine, asansör kapı 
emniyet devrelerinden 
(yaygın kullanımla 120-140 
devrelerinden) bağlantılar 
yapmam gerekiyor. Bunun 
için cihazın hangi şartları 
sağlaması gerekir?
EN 81-28:2018, 4.2.2 maddesi 
gereği, alarm sistemi ve asan-
sör güvenlik devreleri arasın-
daki herhangi bir elektriksel 
ara yüz, EN 81-20:2014 madde 
5.10.3.2 ve madde 5.11.2.1.2 
kurallarına uygun olmalıdır. Gü-
venlik devrelerinin PCB yolları 

arasındaki mesafeler standarda 
uygun olmalı, EN 81-20’de be-
lirtilen hata durumlarında dahi 
bu devreler hiçbir elektrik gü-
venlik tertibatını köprüleyeme-
melidir.

Bu uygulamalar, 2014/33/
AB Asansör Yönetmeliğine 
göre elektrik güvenlik tertibatı 
sayılmadığı veya EN 81-
20/50’ye göre tip-incelemesi-
ne tabi olmadığı için, asansör 
mevzuatına göre onaylanmış 
kuruluştan bir tip-inceleme 
sertifikası gerektirmez. Ancak, 
denetçi kuruluşlarca yapılan in-
celemeler sırasında sahadaki 
bazı pratik kontrollerin (örneğin, 
PCB yolları arasındaki mesa-
felerin uygunluk ölçümünün) 
yapılamayacağı dikkate alına-
rak, uygunluğun doğrulanma 
sürecini kolaylaştırmak için 
tip-inceleme sertifikası tercih 
edilebilir.

Kullandığım uzaktan alarm 
cihazına, alarm filtreleme 
fonksiyonu için kumanda 
panosundan birçok sinyal 
(kapı emniyet devreleri, 
bakım/muayene, kabin 
hareketi ve kat seviyesi 
gibi) bağlantısı yapmam 
gerekiyor. Bu bağlantılar 
gerekli mi?
EN 81-28 standardında tarif 
edilen alarm filtreleme özelliği 
kullanılacak ise bu fonksiyonu-
nun yerine getirilmesi için alarm 
filtreleme giriş bağlantısı gerek-
lidir. Ancak alarm filtrelemesi 
için kumanda panosundan ayrı 
ayrı sinyaller kullanmak yerine, 
asansör kumanda kartından bu 
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fonksiyonu yerine getiren tek bir 
çıkışın kullanılması hem kolay 
hem de doğru olan yöntemdir. 
Çünkü talep edilen fonksiyon 
kumanda kartının hali hazırda 
kontrolü veya bilgisi dahilinde 
olan durumlardan oluşmaktadır. 
Alarm cihazının görevi sadece, 
alarm filtreleme girişi aktif edil-
diğinde alarmı filtrelemek ol-
malıdır. Ülkemizde bazı güncel 
kumanda sistemlerinde (ARKEL 
ürünleri dahil) alarm filtreleme 
çıkış fonksiyonu mevcuttur.

Örneğin EN 81-28’de asansör 
kat seviyesinde iken alarm filt-
releme şartı, kabin kapısının 
“tamamen açık” olduğu duru-
mu tarif etmektedir. Oysa kabin 
kapısı güvenlik devresinden alı-
nan bir sinyal, kapı kapanıyor-
ken dahi alarmın filtrelenmesine 
sebep olacaktır.

Her durumda alarm filtreleme 
fonksiyonu standardın talep 
ettiği şekilde çalıştırılmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki, alarm filtre-
leme, sahte alarmlarla kurtarma 
ekiplerinin gereksiz yere meş-
gul edilmesini önlemek içindir 
ancak fonksiyonun yanlış ça-

lışması sebebiyle gerçek bir 
alarmın filtrelenmesi durumu 
önemli bir risktir.

ArLine uzaktan alarm sistemin-
de; güncel ARKEL kumanda 
sistemleri ile CANbus haber-
leşmesi üzerinden veya kuman-
da sisteminden gelen tek bir 
giriş üzerinden veya bunların 
olmadığı durumda kumanda 
panosundan paralel girişler 
üzerinden alarm filtrelemesi 
yapılabilmektedir.

EN 81-28 cihazı 
kullandığımda EN 81-20’de 
talep edilen interkom 
cihazını kullanmasam olur 
mu? 
EN 81-28 uzaktan alarm sis-
temleri, kullanıcıların (yolcula-
rın veya personelin) asansörde 
mahsur kalmaları durumunda 
uzaktaki bir kurtarma ekibinden 
yardım talep etmek için kullanıl-
maktadır.  EN 81-20’de tanımla-
nan interkom sistemi ise, kabin 
içi ile asansörde acil kurtarma 
yapılan yer arasında (makine 
dairesi veya kumanda panosu) 
kurtarma sırasında haberleş-
me yapılabilmesi için gereklidir. 
Dolayısıyla EN 81-20’ye göre 

interkom sistemi gerekli ise EN 
81-28 alarm sisteminden ba-
ğımsız olarak interkom özelliği 
sağlanmalıdır.

Bazı EN 81-28 alarm sistem-
leri, bir konuşma ünitesi (özel 
konuşma modülü veya ahize) 
eklentisiyle interkom özelliği-
ni sağlayabilmektedir. Alarm 
sistemlerinin dahili olarak in-
terkom işlevini yerine getireme-
diği durumda, kabin kasetinde 
birden fazla konuşma ünitesi 
gerekecek, kabinde ve seyahat 
kablosunda bağlantı artacaktır.

ArLine uzaktan alarm sistemine 
eklenen bir konuşma ünitesi ile 
EN 81-20’de tarif edilen inter-
kom özelliği sağlanabilmek-
tedir. Buna ilave olarak ArLi-
ne sisteminde, tüm konuşma 
üniteleri arasında da iki yönlü 
haberleşme yapılabilmektedir.

EN 81-28 alarm cihazı ile 
birlikte bir indüksiyon 
döngüsü (induction loop) 
kullanmalı mıyım? 
EN 81-28 standardı indüksi-
yon döngüsü (ses yükseltici 
cihaz) için EN 81-70’i referans 
göstermiştir. EN 81-70:2018 
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standardı ise, kabin içerisinde-
ki alarm ünitesi ve kabindeki 
kat anonsları için indüksiyon 
döngüsü kullanılmasını öner-
mektedir. 

Standart gereği bir zorunluluk 
olmasa da kabinde bir indük-
siyon döngüsü kullanılmasının 
işitme cihazı kullanan insanların 
haberleşmesine yardımcı ola-
cağı dikkate alınmalıdır. Yaygın 
uygulamada ise ses yükseltici 
cihazları, kamuya açık alanlar-
da (havaalanları ve metro istas-
yonları gibi tesislerde) tercih 
edilmektedir. Kabinde bir ses 
yükseltici cihaz kullanıldığında, 
işitme cihazı kullanan yolcula-
rın fark edebilmeleri için, alarm 
ünitesinin mikrofonuna yakın bir 
yerde uygun sembol ile işaret-
leme yapılmalıdır.

Asansörde hangi noktalara 
alarm başlatma cihazı 
yerleştirmeliyim?
EN 81-28 ve EN 81-20 stan-
dartları gereği alarm başlatma 
cihazları, kullanıcıların mahsur 

kalma riskinin olduğu kabin ve 
kuyu içindeki yerlere monte 
edilmelidir:

 �Kabin içinde: Kabin kuman-
da paneli üzerine veya bitişi-
ğine yerleştirilmeli ve kabin 
tabanından 850 mm ile 1200 
mm arasında bir yükseklikte 
olmalıdır.

 �Kuyu içinde: Kabin üstünde 
ve kuyu dibinde (veya kabin 
altında), herhangi bir sığın-
ma alanından 30 cm yatay 
mesafeden alarm verilebile-
cek şekilde uygun bir yere 
monte edilmelidir. EN 81-20 
standardının ilgili gereksi-
nimlerini sağlamak koşuluyla 
kuyu dibi alarm ünitesi, kabin 
altına monte edilebilir. Perso-
nelin kuyu dibinde mahsur 
kalmasının tek yolu kabinin, 
personelin çıkış yolunu kapat-
masıdır. Bu yöntemde, kuyu 
dibine alarm ünitesi için ilave 
kablo çekilmesine gerek kal-
mayacaktır.

Alarm butonu filtreleme 
süresi için 3s, 5s veya 
10s gibi farklı süreler 
kullanılıyor. Hangisi doğru?
EN 81-28 standardında, “Alarm 
sistemi, alarm başlatma cihazı-
na 3 saniyeden daha kısa bir 
süre basılırsa, alarm başlatma-
larını filtreleyecek şekilde de 
tasarlanabilir” denmektedir. Bu 
nedenle alarm butonu filtrele-
me süresi 3 saniyeden daha 
uzun olamaz. Diğer bir ifade 
ile alarm butonuna 3 saniyeden 
daha uzun basıldığında alarm 
başlatılmalıdır.

Uzaktan alarm sistemi 
imalatçısı ürünle birlikte 
hangi dokümanları 
sağlamalıdır? 
EN 81-20 standardında, “Alarm 
sisteminin imalatçısı, asansör 
monte edeni; kullanım, kurulum, 
test ve güvenli bakıma ilişkin 
talimatlar hakkında bilgilendir-
melidir” denilmektedir. İmalatçı 
tarafından sağlanan doküman-
larda bu talimatlar yer almalıdır.
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Ülkemiz bulunduğu 
konum itibariyle 
aktif depremler ya-
şamakta ve büyük 

riskler barındırmaktadır. Tür-
kiye nüfusunun yaklaşık üçte 
ikisi, halen aktif olan fay zonları 
üzerinde yaşadığından, ülke-
mizde en büyük afet tehditle-
rinden birinin deprem olduğu 
bilinmektedir. Ülkemizin yoğun 
bir deprem kuşağında yer al-
ması ve zaman zaman oluşan 
deprem felaketleri sebebiyle 
insanlar, sadece fiziksel ve eko-
nomik zarara uğramakla kalma-
yıp, deprem sonrası bazı kalıcı 
psikolojik rahatsızlıklar da yaşa-
maktadır. İnsanların kendilerine 
veya yakınlarına karşı fiziksel 
ya da ruhsal tehdit algıladıkları 

doğal afet, kaza, terör eylemi 
gibi olayları travmatik durum-
lar olarak adlandırıyoruz. 2020 
yılında Türkiye’de onlarca insa-
nın hayatını kaybettiği Elazığ ve 
İzmir depremleri, hem evlerimiz 
hem de işyerlerimizde depreme 
karşı alınması gereken önlemle-
ri yeniden gündeme getirmiştir. 

Olası depremlere evde, doğa-
da, alışveriş merkezlerinde ya-
kalanabilmesi ihtimali yanında 
iş yerlerinde yakalanma riski 
de çok yüksektir. İş yerinde 
deprem öncesinde, sırasında 
ve sonrasında alınan doğru 
aksiyonlar maddi ve manevi 
kayıpları önleyecektir.

İş Yerlerinde Deprem 
Hazırlığı
Depremler, önceden uyarmaz 

BAHAR AKIN GÖDEK
Kimya Yüksek Mühendisi

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

4mevsim@dortmevsimosgb.com

İş Yerlerinde Deprem Öncesi 
Alınması Gereken Önlemler
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ve tahmin edilemezler. Bu 
yüzden, meydana geldiğinde, 
uygun adımları atmayı bilmek 
ve bu adımlara aşina olarak, 
çabuk ve güvenli hareket et-
mek önemlidir. Bir deprem sı-
rasında oluşabilecek en büyük 
tehditlerden birisi enkaz düş-
mesidir. Ayrıca iş yerlerinde-
ki dolap, masa sandalye gibi 
günlük mobilyalarımızın bile 
güçlü bir sarsıntıda binanız yı-
kılmasa bile risk oluşturabilece-
ğini unutmayın. Eğer, bir işyeri 
ya da yerleşim yerindeyseniz, 
aşağıdaki uygulamaları hatırla-
mak uygun olacaktır.

Depremden Önce Alınması 
Gereken Önlemler Nelerdir?
1. En az 72 saat yetecek ka-

dar; sıcak tutacak kıyafetler, 
yiyecek ve sudan oluşan bir 
deprem kiti hazırlayın.

2. Yerel acil müdahale yetkili-
leri tarafından yürütülecek, 
bir planlama toplantısı or-
ganize edin.

3. Alınacak hasarı minimuma 
indirmek için çalışanlarını-
zın “İlk Yardım Eğitimi” ve 
“Acil Durum ve Kriz Yöne-
timi” eğitimlerini almasını 
sağlayın. 

4. Toplanma bölgesi belirleyin.

5. Tüm çalışanların deprem 
çantası hazırlamasını sağ-
layın.

6. Devrilebilecek, düşebilecek 
veya kırılabilecek nesneleri 
önceden tespit edin.

7. Masa ve dolap gibi ağır 
eşyaları mutlaka duvara 
sabitleyin.

8. Bina yapısını güçlendirmek 
için aksiyon alın. 

9. Deprem planı oluşturun ve 
tatbikat yapın.

10. Merdiven ve çıkışlarda koli 
ve benzeri eşyaların bulun-
madığından emin olun

Bir Deprem Sırasında 
Yapılması Gerekenler 
Nelerdir?
1. Bina içinde kalın.

2. Hemen sığınabileceğiniz 
ağır bir masa ya da san-
dalye arayın veya bir kapı 
çerçevesinde ya da duvar 
içine karşı yerinizi sağlam-
laştırın.

3. Pencerelerden en az 4,5 
metre uzakta durun.

4. Kımıldamayın. Eğer sarsın-
tı, masa ya da sandalyenin 
sallanmasına yol açıyorsa, 
onlarla birlikte hareket etti-
ğinize emin olun.

5. Panik yapmamaya çalışın. 
Düşüncelerinizi organize 
edin. Mümkün olduğunca 
net düşünün ve depreme 
eşlik edebilecek sesleri ve 
görüntüleri öngörmeye ça-
lışın.

6. Elektrik kesintisine, yangın 
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veya asansör alarmlarına, 
sprinkler sisteminin başla-
masına şaşırmayın, hazırlıklı 
olun.

7. Kırılan camların, çatlayan 
duvarların ve düşen cisim-
lerin seslerini duymaya hazır 
olun.

8. Tüm bu seslerin bir uyarı 
olduğunu düşünerek, pa-
nik yapmadan soğukkanlı 
olmaya çalışın.

9. Pencerelerden uzaklaşın ve 
büyük kolonların yanında 
durmaya çalışın. 

10. Merdivenlere yönelmeyin. 
Depreme asansörde ya-
kalandıysanız en yakın kat 
düğmesine basarak asan-
sörü terk edin.

11. Hayat üçgeni oluşturarak 
“çök – kapan - tutun” ha-
reketiyle kendinizi koruyun. 
Çöküp sağlam bir nesnenin 
yanına veya altına geçin. 
Ensenizi ve başınızı düşen 
cisimlere karşı korumak için 
kapanın. Deprem bitene ka-
dar nesneye tutunun. 

12. Artçı sarsıntılar için hazırlıklı 
olun.

Bir Depremin Hemen 
Sonrasında Atılması Gereken 
Adımlar Nelerdir?
1. Artçı sarsıntılara karşı, dep-

remden sonra birkaç daki-
ka daha “güvenli” yerinizde 
kalın,

2. Gerekli olmadıkça ve yetkili 
kişiler tarafından söylenme-
dikçe, yakın çevrenizi tahliye 
etmeye ya da terk etmeye 
çalışmayın.

3. Yaralanmaları kontrol edin, 
gerekli ilkyardımı uygulayın. 
Şokta ya da duygusal sıkıntı 
içinde olanları teşhis edin ve 
yardımcı olun.

4. Hayatta kalma planınızı uy-
gulayın. Kurtarma ekibinin 
gecikmesi bekleniyorsa, 
geçici bir barınak oluşturun.

5. Merdivenleri, binadan çıkış 
talimatı verildiğinde kullanın.

6. Sarsıntı geçtikten sonra sa-
kin olun, yaralanıp yaralan-
madığınızı kontrol edin.

7. Gaz borularının hasar gör-

mesi nedeniyle, deprem 
sonrası yangın çıkabilme 
olasılığını göz önünde bu-
lundurun.

8. Emniyet tedbirleri alındıktan 
sonra deprem çantanızı yanı-
nıza alarak binayı kontrollü, 
sakin ama hızlı şekilde terk 
edin ve toplanma bölgesine 
gidin.

9. Enkaz altında kaldıysanız 
paniklemeyin, enerjinizi 
kontrollü kullanın. Kurtarma 
ekipleri geldiğinde ellerinizi 
ve sesinizi kullanabiliyorsa-
nız ses çıkarın.

Sonuç olarak Türkiye gibi 
deprem kuşağında yer alan 
bir ülkede yaşıyor olmanın bi-
linci ile depreme karşı bilinçli 
ve hazırlıklı olmak yapılabile-
cek en doğru çalışmadır. İş 
yerlerimizde de bu önlemleri 
almak, çalışanlarımıza bu konu-
da eğitimler vermek ve sık sık 
tatbikat yaparak bu bilinci açık 
tutmak faydalı olacaktır. Geç-
mişte olduğu gibi gelecekteki 
olası depremlerde de can ve 
mal kayıplarının olmaması için 
tedbirler son derece önemlidir.
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Sağlık sigortası ürünlerini, 
“özel sağlık sigortası” 
ve “tamamlayıcı sağ-
lık sigortası” olarak iki 

ana başlıkta incelemek doğru 
olacaktır. Her iki sigorta çeşidi 
de teminat içeriği ve fiyatları 
gereği birbirlerinden farklılıklar 
göstermektedir. 

Genel Sağlık Sigortası (GSS)’nın 
sağlık risklerini yeterli seviyede 
karşılayamaması, özel sağlık si-
gortalarının da teminat ve poliçe 
prim bazlı yüksek fiyatlı olması, 
ayrıca her kesime hitap edeme-
mesi sebebiyle yeni ve uygula-
ması zor olmayan bir alternatif 
geliştirilmiştir. Sağlık sektörüne 
alternatif olarak geliştirilen ve 
sağlık riskini önceden, paylaşı-
larak ve dolaylı yoldan ödeme ile 
teminat altına alan “tamamlayıcı 
sağlık sigortaları”, 2012 yılında 

başlatılan çalışmalar neticesin-
de, 2013 yılında hayatımıza tam 
anlamıyla girmiştir. Tamamlayı-
cı sağlık sigortaları sanılanın 
aksine pahalı olmayıp, fiyatları 
oldukça makul seviyededir. 
Özel sağlık sigortalarındaki pa-
halı algısı, tamamlayıcı sağlık 
sigortaları için geçerli değildir. 
Örnekleri İngiltere, Fransa, Bel-
çika, Almanya, Hollanda gibi 
bazı Avrupa ülkelerinde de 
olan bu sistemde amaç, sağlık 
harcamalarında herkese düşen 
yükleri paylaşmaktır.  Tamam-
layıcı sağlık sigortaları için bir 
nevi; kamu hizmetleri ve özel 
sektörün ortak çalışması diye-
biliriz. 

Avrupa’da Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortası Sistemi
Tamamlayıcı ve destekleyici 
sağlık sigortaları ile ilgili AB 

ülkelerindeki uygulamalara ba-
kacak olursak; 2013’de AB nü-
fusunun %18,2’sini oluşturan 65 
yaş ve üzeri nüfusu 2050 yılına 
kadar %54,4, 2080’e kadar ise 
%57,7 artması beklenmektedir. 
Ayrıca çalışma çağındaki nüfu-
sun %66,2’den 10 puan düşüş 
göstererek %56,2’ye gerilemesi 
beklenmektedir. Nüfusun yaş-
lanması, sağlık harcamalarının 
artış eğilimine yön vermektedir. 
Çalışma çağındaki nüfus oranı 
azalırken, bağımlı nüfusun art-
ması sosyal sigorta finansmanı 
üzerindeki baskıyı arttırmakta-
dır. Ayrıca teknolojik gelişmeler, 
ortalama yaşam beklentisinin 
artması gibi etmenler sağlık 
hizmetlerinde finansal sürdü-
rülebilirliğin sağlanması için ta-
mamlayıcı özel sağlık sigortası 
ihtiyacını desteklemektedir.

Her Yönüyle  
“Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” 

Kamil Avşar
NURER Sigorta Genel Müdürü
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konusu değildir. Bunlara ek 
olarak bazı şirketler check-up 
hizmeti, diş paketi, diyetisyen 
hizmeti v.b. hizmetleri de yine 
ücretsiz olarak sigortalılarına 
sunmaktadırlar. Ayrıca ailece 
yapılacak poliçelerde aile in-
dirimi de verilmektedir. 

Kovid-19 Tedavisi de Sigorta 
Kapsamına Alındı
Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Kovid-19 salgını, dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de özel-
likle insan sağlığı ile ilgili ön-
celikler ve gelecek ile ilgili dü-
şünceler noktasında ciddi fikir 
değişikliklerine sebep olmuştur. 
Pandemiyle birlikte sağlığın ne 
denli değerli olduğu ve buna 
dair farkındalığın artması, ül-
kemizde de tamamlayıcı sağlık 
sigortalarına olan ilgi ve talebi 
de fayda ve maliyet bazında 
artırmış oldu. Salgının tüm dün-
yada ilanı sonrasında, ülkemiz-
de tamamlayıcı sağlık sigortası 
ürünü içeriğine Kovid-19 teda-
visi de eklenmiştir. Bu noktada, 
devlet hastanelerini ile birlikte 
sağlık sektörünün tamamını 

Türkiye’deki tamamlayıcı sağ-
lık sigortası uygulamaları; SGK 
(Sosyal Güvenlik Kurumu)‘ya 
tabii bireylerin, Türkiye Cum-
huriyeti sınırları içerisinde, 
SGK’nın ve sigorta şirketleri-
nin anlaşma yaptığı özel sağlık 
kurumlarından hizmet almasını 
sağlayan, hizmete bağlı çıka-
cak olan farkı tamamlayan ve 
sadece 15 TL devlet katkı pa-
yının kuruma ödenmesiyle hiz-
met alımının sağlandığı  sağlık 
sigortası türüdür. 

Tamamlayıcı sağlık sigortaları 
teminat yapıları ve fiyatları gere-
ği de diğer alternatiflerine göre 
daha fazla talep edilmektedir. 

Ayakta tedavi teminatında bulu-
nan maksimum 10 defa doktor 
muayenesi ve doktorun isteye-
ceği tanı amaçlı incelemeler, 
tahlil ve röntgen, fizik tedaviler 
yine aynı muayene limiti içe-
risinden karşılanacak şekilde 
tasarlanmıştır. Her özel sağlık 
sigortasında olduğu gibi ya-
tarak tedavi teminatı da yine 
olmazsa olmazıdır ve limit söz 

TÜRKIYE’DE 
TAMAMLAYICI 

SAĞLIK 
SIGORTASI 
SISTEMI

destekleyen  tamamlayıcı sağlık 
sigortalarının  ne kadar önemli 
bir fayda sağladığı yadsınmaz 
bir gerçektir.

Fayda ve maliyetlerine bakarak, 
birçok firma da çalışanlarını ta-
mamlayıcı sağlık sigortasından 
yararlandırma yoluna gitmekte-
dir. Bu bağlamda uzman kadro-
muzla Nurer Sigorta olarak hem 
bireyler hem de kurumlara 13 
sigorta şirketinden “Tamamla-
yıcı Sağlık Sigortası” tekliflerini 
özel olarak çalışmaktayız. Bu 
konu ile farklı sigorta şirketleri 
üzerinden farklı kurumlarla an-
laşmamız olup, asansör mes-
leki sorumluluk sigortasında 
olduğu gibi Türkiye ASFED 
üyelerine ve üye yakınlarına 
özel indirimli tamamlayıcı 
sağlık sigortası sunmaktayız.   

Sağlığı olan umuda, umudu 
olan her şeye sahiptir. Sağlık 
ve huzurla kalın…

TÜRKIYE 
ASFED 

ÜYELERINE VE 
ÜYE YAKINLARINA 

ÖZEL INDIRIMLI 
TAMAMLAYICI 

SAĞLIK 
SIGORTASI
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Yatırım Talebi % 21 Arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımında, ekim ayı ve 10 aylık 
yatırım teşvik verilerini değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen ay dü-
zenlenen teşvik belgeleri sayesinde Ocak - Ekim döneminde 
yatırım talebinin yıllık bazda % 21 arttığını belirterek, “Yatı-
rım, üretim ve ihracat önderliğinde büyümeye odaklandık.” 
ifadelerini kullandı.

Ekimde düzenlenen teşvik belgeleri sayesinde yılın 10 ayın-
da yatırım talebinin geçen yıla göre % 21 arttığına dikkati 
çeken Varank, “Teşvik edilen yatırım tutarı 173,5 milyar liraya 
ulaştı, 243 bin 824 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önü 
açıldı. Yatırım, üretim ve ihracat önderliğinde büyümeye 
odaklandık.” değerlendirmesinde bulundu.

Varank’ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre de 
ekimde düzenlenen 974 yatırım teşvik belgesinde sabit 
yatırım tutarı 15,9 milyar lira, öngörülen ilave istihdam 26 
bin 441 oldu.

Yapılacak yatırımların yüzde 70’inin imalat, yüzde 15’inin 
enerji, yüzde 7’sinin hizmetler, yüzde 5’inin madencilik ve 
yüzde 3’ünün tarım sektöründe olduğu görüldü.

Yatırımların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde 
ise en fazla yatırımı yüzde 35’lik payla 2. Bölge çekti. 
Öte yandan, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre düzenlenen belge adedinde yüzde 95, 
öngörülen istihdamda da yüzde 53 artış gerçekleşti.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, görüşmenin 
önemine şu sözlerle vurgu yap-
tı; “Türkiye ile Ukrayna arasında 
güçlü bir ivme kazanan ilişkile-
rimizi somut projelere dökmek 
istiyoruz. Bu ziyaretin her iki 
ülke açısından da yeni iş bir-
liklerini beraberinde getirmesini 
temenni ediyoruz.”

HEYETLER ARASI 
GÖRÜŞME

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ba-
kan Varank ve Cumhurbaşkan-
lığı Savunma Sanayi Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir ile özel 
bir görüşme gerçekleştirdikten 
sonra heyetler arası görüşme-
lere başkanlık etti. Toplantıda, 

sanayi, teknoloji ve savunma 
sanayisi alanında iki ülke ara-
sındaki iş birliği projeleri ele 
alındı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayi Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Tek-
noloji Bakan Yardımcısı Mehmet 
Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye 

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye ziyareti kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile Mabeyn 
Köşkü›nde bir araya geldi. Bakan Varank, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna 
heyetiyle toplantı için özellikle tarihi 400 öncesine kadar uzanan Mabeyn Köşkü›nü seçtiklerini 
belirterek, «Burası yüzyıllar boyunca nice tarihi olaya şahit oldu. Bugün de Ukrayna ile 
ilişkilerimiz açısından tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Ülkelerimiz arasında güçlü 
bir ivme kazanan ilişkilerimizi somut projelere dökmek istiyoruz. Bu ziyaretin her iki ülke 
açısından da yeni iş birliklerini beraberinde getirmesini temenni ediyoruz.» dedi.

Türkiye ve Ukrayna 
Somut Projelere 
Odaklandı
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Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin 
Yıldırım, Savunma Sanayii Başkan 
Yardımcısı Faruk Yiğit, Savunma Ha-
vacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 
(SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk 
Bayraktar, ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. 
Haluk Görgün, ROKETSAN Genel 
Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN 
Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar 
ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) 
Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit 
ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri 
İlhami Keleş katıldı.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna 
Başbakan Yardımcısı ve Stratejik 
Endüstrilerden Sorumlu Bakan Oleg 
Uruskiy, Ukrayna Altyapı Bakanı Vla-
dislav Kriklii ve Ukrayna’nın Ankara 
Büyükelçisi Andrii Sybiha yer aldı.
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YAPI RUHSATI VERILEN 
YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ 

%58,1 ARTTI

Belediyeler tarafından verilen yapı 
ruhsatlarının 2020 yılının ilk dokuz 
ayında bir önceki yıla göre bina sayısı 
%73,7, yüzölçümü %58,1, değeri 
%76,1, daire sayısı %97,9 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN 
%56,2’SI KONUT ALANI 
OLARAK GERÇEKLEŞTI

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 
yılının ilk dokuz ayında toplam yü-
zölçümü 72,5 milyon m² iken; bunun 
40,7 milyon m²’si konut, 17,3 milyon 

Yapı İzin İstatistikleri Açıklandı

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2020 
yılının ilk dokuz ayını içeren yapı izin 
istatistiklerini açıkladı. Ocak-Eylül  
arasındaki yapı izinlerini kapsayan 
habere göre; 2020’de daha çok inşaatın 
yapımına başlandı. 
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m²’si konut dışı ve 14,4 milyon m²’si ise ortak 
kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK PAY %73,2 ILE IKI 
VE DAHA FAZLA DAIRELI IKAMET 

AMAÇLI BINALARIN OLDU

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılının ilk do-
kuz ayında kullanma amacına göre en yüksek 
paya 53,0 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli 
ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,7 
milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA IZIN BELGESI 
VERILEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ 

%22,8 AZALDI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma 
izin belgelerinin 2020 yılının ilk dokuz ayında 
bir önceki yıla göre bina sayısı %23,5, yü-
zölçümü %22,8, değeri %15,3, daire sayısı 
%22,3 azaldı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN %56,7’SI 
KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTI

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 
2020 yılının ilk dokuz ayında toplam yüzölçü-
mü 86,2 milyon m² iken; bunun 48,8 milyon 
m²’si konut, 18,6 milyon m²’si konut dışı ve 
18,7 milyon m²’si ise ortak kullanım alanı ola-
rak gerçekleşti.

KULLANMA AMACINA GÖRE EN 
YÜKSEK PAY %77,1 ILE IKI VE 
DAHA FAZLA DAIRELI IKAMET 

AMAÇLI BINALARIN OLDU

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 
2020 yılının ilk dokuz ayında kullanma amacı-
na göre en yüksek paya 66,4 milyon m² ile iki 
ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar 
sahip oldu. Bunu 4,9 milyon m² ile kamu eğ-
lence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları 
binaları izledi.
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2020 YILINDA 
ASANSÖR SEKTÖRÜNDE 
NELER OLDU? 
EN ÇOK NELER KONUŞULDU?

Koronavirüs salgının gölgesinde geçen 2020; ekonomiden 
eğitime, sosyal yaşamdan özel yaşamlarımıza, iş hayatımızdan 
gelecek algımıza kadar her konuda alışkanlıklarımızı değiştiren 
ve tüm bunlarla birlikte oldukça da zor bir yıldı… Biz de her yıl 
olduğu gibi sektörümüz için bir almanak hazırlayarak, 2020 
yılında asansör sektöründe en çok neleri konuşmuşuz, neler 
yaşamışız bir göz atalım istedik. 

SEKTÖRDE
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ASFED ve TASİAD’dan Avrasya Asansör  
Fuarına Tam Destek

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), 4 Aralık 2019’da 
Ankara’daki merkez binasında Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
federasyona bağlı dernek başkanlarının katılımı ile Olağan 
Toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda CNR Holding 
yetkililerinin katılımı ile Ekim 2020’de beşincisi düzenlenecek 
Avrasya Asansör Fuarı’nın çalışmaları üzerine değerlendir-
melerde bulunuldu. 

Eskişehir Asfed Asansör Akademisi Açıldı
Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED)’nun, Türkiye’de 
asansör eğitimde farkındalık yaratan projesinin ikinci ayağı 
Eskişehir ASFED Asansör Akademisi, 18 Aralık 2019’da yo-
ğun bir katılım ile Tepebaşı Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılışını gerçekleştirdi. İki 
yıldır süren çalışmalar neticesinde, ASFED’in hayata geçen 
ikinci asansör akademisi beş yüz metre kare kullanım alanı 
ile Türkiye’deki asansör akademilerinin en büyüğü olma 
özelliğine sahip. 

Sektör, Eskişehir Sanayi Odası’nın 
Yemeğinde Bir Araya Geldi

18 Aralık 2019’da Eskişehir ASFED Asansör Akademisi’nin 
açılışında, ASFED Üyeleri, Milli Eğitim ve Sanayi Bakanlığı 
yetkilileri, okulun açılmasında katkı sunana sektör firmalarının 
yöneticileri ile birlikte pek çok Eskişehirli sanayici bir araya 
geldi. ASFED Asansör Akademisi’nin önemli destekçilerinden 
birisi olan Eskişehir Sanayi Odası oldu. Eskişehir Sanayi 
Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın ev sahipliğinde açılış 
öncesi bir yemek düzenlendi. 

ANASDER, METES ve ASO İle Ortak Proje Başlattı
ANASDER (Anadolu Asansörcüler Derneği), 21 Aralık 
2019’da METES (Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi) 
ve ASO (Ankara Sanayi Odası) ile birlikte mesleki yeterlilik 
belgesi üzerine bir proje başlattı. 
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AYSKAD’dan Kız Öğrencilere Önemli Destek 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği AYSKAD 
arasında düzenlenen Mesleki Eğitim İş Birliği 16 Aralık 2019 
tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda imzalanan protokol ile 
yürürlüğe girdi. 

DOKAS’da Yönetim Değişikliği
DOKAS (Doğu Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği), 31 Ocak 2019’da, 9. Olağan Genel Ku-
rul’unu gerçekleştirerek yönetim değişikliğine gitti. Trabzon’da 
düzenlenen toplantıya DOKAS’a üye 18 firmanın yetkilileri ka-
tıldı. Toplantıda yapılan seçim sonucunda Sancak Asansör’ün 
kurucusu Barış Sancak, uzun süredir DOKAS Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yürüten Zeki Şamlıoğlu’ndan görevi devraldı.

ASFED Çalıştay Sonuç Bildirgesi Yayınlandı 
ASFED Asansör Sanayicileri Federasyonu’nun öncülüğün-
de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, sistem üretici fir-
ma yetkilileri, onaylanmış kuruluş yetkilileri, A Tipi muayene 
kuruluş yetkilileri, GSM Operatörleri yetkilileri ve dernek-
lerden 53 temsilcinin katılımı ile HM Commerce Otel’de TS 
EN 81-28 +AC Çalıştayı gerçekleştirdi. Bu çalıştaya dair 
ayrıntılı sonuç bildirisi, Haber Asansörü Ocak-Şubat 2020 
sayısında yayınlandı.

Asansör Periyodik Kontrol Toplantısı Düzenlendi
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Çekmeköy Belediyesi, 
geçtiğimiz günlerde Asansör Periyodik Kontrol Toplantısı 
başlığında vatandaş ve kurum yetkililerini bir araya getiren 
bir seminer düzenledi.  Seminerde asansör periyodik kont-
rollerinin önemine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.
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ASFED “Türkiye” İbaresini Almaya Hak Kazandı
ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu)’in iki yıldır üzerinde çalıştığı unvan 
değişikliği onaylanarak, ilgili makamlarca gerekli tüm koşulları sağladığı görülmüş 
ve “Türkiye” ibaresini almaya hak kazanmıştır. İç İşleri Bakanlığı’nın Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün ASFED üzerine yaptığı incelemelerde, kamu yararına 
pek çok proje yürütüyor olması, eğitime sunduğu katkılar ve asansör sektörünün 
gelişimi için yaptığı faaliyetler göz önüne alınarak çok özel koşullarda verilen “Tür-
kiye” unvanını almasını 10.01.2020 tarih ve 176 sayılı Olur’ları ile onayladı.

ASFED’in TOKİ Toplantısı Hakkında Bilgi Verildi
10 Şubat 2020 günü ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik 
yönetimindeki bir heyet ile TOKİ 2 No’lu Uygulama Dairesi Baş-
kanlığı’nda Osman Direnç ile bir toplantı yaptı. TOKİ projelerinde 
yerli asansör firmalarını görmezden gelindiği ve ihalelerin daha 
çok uluslararası firmalara verildiği konusunda ASFED üyelerinden 
Federasyona yapılan şikayetler dile getirildi. TOKİ 2 No’lu Uygu-
lama Dairesi Başkanlığı’na karşılaşılan bu sorunlar ile ilgili ayrıntılı 
bir rapor sunularak önümüzdeki günlerde konuların çözümü için 
yeni bir görüşme talep edildi.

ASFED, Sektörde Kadın İş Gücünün  
Arttırılmasını Destekliyor 

Asansör sektörünün ilk kadın derneği olan AYSKAD Yönetim 
Kurulu, 12 Şubat 2020’de ASFED ile bir toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıda öncelikle AYSKAD Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin 
Bulut, derneğin 2023 vizyonunu anlatarak, yapılacak projeler ile 
ilgili bilgi verdi. ASFED, sektörde kadın iş gücünün çok önemli 
olduğunu ve arttırılması gerekliliğini dile getirdi. Yönetim kurulu 
üyeleri AYSKAD’a konu üzerine yaptığı çalışmalar ile ilgili teşek-
kürlerini etti.

Asansör Periyodik Kontrol Toplantısı Düzenlendi 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Çekmeköy Belediyesi, 
geçtiğimiz günlerde Asansör Periyodik Kontrol Toplantısı 
başlığında vatandaş ve kurum yetkililerini bir araya getiren bir 
seminer düzenledi.  Seminerde asansör periyodik kontrollerinin 
önemine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan Kapak Konuğumuz Oldu
“Bizler Batı’nın standartlarıyla üretip, Doğu’nun fiyatlarıyla rekabet ediyoruz”

Yılın bu ilk sayısının kapak konuğu lokomotif sektörümüz önemli çatı kuruluşlarından birisi olan 
Türkiye İMSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferdi Erdoğan oldu. Erdoğan ile; Türkiye 
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin faaliyetlerini ve 2020’de inşaat 
sanayisindeki öngörülerini konuştuk. Dernek olarak edindikleri önemli verileri bizimle paylaşan 
Erdoğan, asansör sektörüne dair önemli tespitlerinden bahsetti.

Mehmet Öner Araştırdı
Asansör Sektörü 2019 Dış Ticaret Karnesi

2020 yılının ilk aylarını yaşadığımız şu günlerde 2019 yılına ilişkin 
veriler yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Asansör sektörünün 
dış ticaret verilerine baktığımızda hem ülkemiz, hem de sektör 
açısından sevindirici sonuçlar var. Ancak bu verileri ve sonuçları 
değerlendirirken son üç yıldır asansör sektörünün doğrudan bağlı 
olduğu inşaat sektöründe ülkemizde yaşanan durgunluğu gözden 
kaçırmamak lazım.

LİFTUP Asansör, İstanbul’da Yeni Yerini Açtı
Cihan Özcan ve Suat Özcan tarafından Aydın’da kurulan LİFTUP 
Asansör, kabin, kapı ve yedek parça üreticisi olarak hizmet verdiği 
fabrikalarına ek olarak İstanbul’da yeni bir fabrika daha kurdu. Liftup  
İstanbul’un yeni ortağı ise; geçmişte sektörün önde gelen firmaların-
da yöneticilik yapan Ahmet Gündoğdu oldu. Alanında önemli işlere 
imza atan LİFTUP Asansör, müşteri portföyleri doğrultusunda Aydın 
fabrikaları ile birlikte, İstanbul’dan Türkiye ve dünyaya daha kolay 
bir ağ kurmayı hedefliyor.

Zorunlu Asansör Sigortası Üzerine Çalışma Yapıldı
30737 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Asansör İşletme Bakım 
Yönetmeliği’nin Madde 13, 12. Fıkrasında  yer alan zorunlu asansör 
sigortası Nisan 2020’den itibaren yürürlüğe girecek. Konu ile ilgili 
montaj firmalarının çözülmesini bekledikleri pek çok soru ise hala 
gündemde. ASFED Avukatı, üyelerden gelen sorular çerçevesin-
de konu üzerine yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. 
Toplantıda, önümüzdeki günlerde sigorta şirketleri ile bir toplantı 
yapılacağını da bildirdi.
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Logomuz Yenilendi 
Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok büyük yerli markanın bir-
leştirici gücü olan Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu, 
sektörünü ileriye taşımak amacıyla önemli projelere imza atan bir 
sivil toplum örgütü olarak 10 Ocak 2020’de İç İşleri Bakanlığı’nın 
Olur’ları ile “Türkiye” ibaresini almaya hak kazandı. Türkiye ASFED 
ünvanın değişmesi ile birlikte logosunu da yeniledi. 

ANASDER Genel Kurulunda Tüzük Değişikliği Tartışıldı 
ANASDER (Anadolu Asansörcüler Derneği), 22 Şubat 2020’de 
Ankara’daki dernek binasında Olağan Genel Kurul toplantısını 
düzenledi. ANSDER üyelerinin geniş katılımı ile gerçekleşen 
toplantının açılışını ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Demirbağ yaptı. 

Yerli Asansör Sektörü TOKİ Projelerine Talip
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) geçtiğimiz aylarda Türki-
ye’nin dört bir yanında başlayacak yeni inşaat projelerini açıklamış, 
100 bin konutun ise temellerinin atılmaya başladığının haberini 
vermişti. Bunun üzerine harekete geçen Türkiye ASFED (Türkiye 
Asansör Sanayicileri Federasyonu), gerek TOKİ gerek ise Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile üst düzey toplantılar yaparak 
bu projelerde yerli asansör sektörüne yer verilmesi konusunda 
girişimlerde bulundu. 27 Şubat 2020’de ise Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Hasan Büyükdede ile görüşen Türkiye ASFED yönetimi, 
konuyu Büyükdede’ye de ileterek bakanlık nezdinde yerli sektörün 
desteklenmesini istedi.

ÇELİKRAY’a Hindistan Fuarında Yoğun İlgi 
Uluslararası Asansör ve Yürüyen Merdiven Fuarı IEE EXPO Mumbai, 
27-29 Şubat 2020 tarihleri arasından sekizinci kez düzenlendi. 
Türkiye asansör ve yürüyen merdiven kompanent ihracatı açısın-
dan önemli bir pazara sahip olan Hindistan’ın önemli fuarlarından 
birisi olan IEE EXPO’da Çelikray’a ilgi ise yoğundu. 
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EAYSAD Yönetim Kurulu Belli Oldu 
EAYSAD (Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği), 
2018 -2019 dönemi İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 29 Şubat 
2020 günü çoğunluk sağlanarak gerçekleştirdi. EAYSAD yeni Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Mert Öğüşlü seçildi.

Türkiye ASFED, Koronavirüs İle Mücadele İçin  
İş Yeri Tedbir Listesi Hazırladı”

Ülkemiz, uluslararası bir salgın haline dönüşen Yeni  Koronavirüs ile 
ilgili dünyaya örnek bir mücadele verirken, Türkiye Asansör Sanayici-
leri Federasyonu da, sektör temsilcilerinin iş yerleri ve fabrikalarında 
alabilecekleri tedbirlere dair iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile bir 
tedbir listesi hazırladı. Tedbirler listesi, 20 Mart 2020’de yayınlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e Ziyaret 
Türkiye ASFED, 27 Şubat 2020’de federasyonun mesleki eğitim alanında 
yaptığı çalışmaları değerlendirmek üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Mahmut Özer ile bir toplantı gerçekleştirdi. Özer’e ASFED Akademileri 
hakkında bilgiler veren heyet, Bakan Yardımcısını önümüzdeki günlerde 
Kayseri’de açılacak üçüncü Türkiye ASFED Akademisİ hakkında bilgi 
verildi. 

AYSKAD, 8 Mart Dünya Kadınlar  
Gününü Öğrencilerle Paylaştı, 

AYSKAD (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derne-
ği), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında asansör sis-
temleri dalında eğitim alan kız öğrencilerle üyelerini bir araya getiren 
bir kahvaltı organize etti. 

Nilüfer Belediye Başkanı Ziyaret Edildi
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) Yönetim Kurulu, 3 Mart 
2020’de Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek, 
dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Derneğin sektörel konularda 
yaptığı çalışmalar hakkında sunum yapan Yönetim Kurulu Üyeleri, 
önümüzdeki dönemde yapılacak projeler için de beraber çalışma im-
kanlarını değerlendirdi. 
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İstanbul İl Sanayi Müdürlüğü Ve Tasiad
Asansör Üreticileri İle Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Sanayi Müdürlüğü, Tüm 
Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TASİAD)’nin organizas-
yonunda İstanbul’da bir dizi ziyarette bulundu. İstanbul’da faaliyet 
gösteren asansör kompanent üreticileri ile bir araya gelen Sanayi 
İl Müdürlüğü yetkilileri ve TASİAD heyeti ziyaretlerin önümüzdeki 
dönemde de süreceğini belirtti. 

Asansör Test Merkezi İle Öz Kaynak Türkiye’de Kalıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Dene-
timi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) tarafından Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen 
asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edildiği 
‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nde 
incelemede bulundu. 

Hastalığın En Çok Yayıldığı Yerlerden Biri Asansörler
Yeni Koronavirüs’ün en çok yayıldığı yerler arasında, toplu dolaşımın 
sık yapıldığı otobüs, dolmuş, metro, restoran ve kafeler gösterildi. 
Ancak bir başka toplu kullanım alanı olan asansörler de bu virüsün 
yayılmasında önemli etkenlerden biri. Uzmanların yaptığı açıklamaya 
göre, virüsünün bazı yüzeylerde yaşama olasılığının daha yüksek 
olması da asansörlerde ki yayılım oranını arttırıyor. Asansör bakım 
ve montaj hizmetleri ise yoğun önlemlerle 7/24 devam ediyor.

Bursa’da Asansörlerin %91’si Güvenli 
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD), bölgedeki sektör 
temsilcilerin ve A Tipi muayene kuruluşu Royal Cert’in katılımı ile 
bir toplantı gerçekleştirdi. 29 Şubat 2020’de BURSAD’ın ev sahip-
liğinde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda; asansör denetimlerinde 
yorum farkından kaynaklı yaşanan uygulama sıkıntıları üzerine 
bir çalışma yapıldı. Toplantıda Bursa’daki asansörlerin denetim 
raporları değerlendirilirken, %91’sinin güvenli olduğu da açıklandı.

INELEX 2020 Tarihi Değişti
Efor Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen İNELEX 2020 – 12. Ulus-
lararası Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı’nın tarihinde bu yıl 
değişikliğe gidildi. Çift yıllarda İzmir’de Nisan aylarında gerçek-
leştirilen fuar bu yıl, Asansör Sempozyumu ile eş zamanlı olarak 
15-17 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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ASANSÖR SEKTÖR RAPORU
“Yerli Küresel Asansör Markasının Hayata Geçirilmesi” 

Dünya markalarının acımasız rekabeti altında çalışan yerli asansör ve 
yürüyen merdiven sektörün yarın için hazırlıklı olması, dünya firmaları ile 
rekabet edecek teknik, mali, stratejik planlar yapması bugüne kadarki 
emeklerin kaybedilmemesi, katma değer ve kazanç çıtasının daha da 
yukarı taşınabilmesi açısından hayati önem taşıyor. Geleceğe ilişkin bu 
adımların atılabilmesi için sektörün dünyada ve ülkemizdeki durumu, 
pazar analizi, ihtiyaçlar, beklentiler, yapılması gerekenler, güçlü ve 
zayıf yönleri içeren bir asansör sektör raporuna ihtiyaç duyuldu. Türk 
Asansör Sanayicileri Federasyonu’nun desteği ile hazırlanan “Yerli Kü-
resel Asansör Markasının Hayata Geçirilmesi” başlıklı rapor Mart-Nisan 
sayısında yayınlanarak tüm sektör ile paylaşıldı.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bildirdi
Bakım ve Periyodik Kontroller Devam Edecek

Türkiye ASFED, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 23 Mart 2020 tarihli 
bir yazı ile sektör çalışanlarının pandemi önlemleri kapsamında işlerini 
yapmakta zorlanmaları sebebiyle periyodik muayenelerin ertelenmesi 
hususundaki taleplerini 17 dernek adına bildirmişti. Bakanlık 1 Nisan 
2020’de Türkiye ASFED’e cevabında; yazıda belirtilen önlemlerin alı-
narak, asansör bakım ve muayenelerin devamı kararını bildirdi. 

“Türkiye ASFED, Koronavirüs ile Mücadelede  
Asansör Hijyenine Dikkat Çekti”

Ülkemiz, uluslararası bir salgın haline dönüşen Yeni  Koronavirüs ile ilgili dün-
yaya örnek bir mücadele vermektedir. Asansör sektörünün çatı kuruluşu olan 
Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik 
de, 7/24 hizmet veren sektör çalışanlarının alması gereken önlemeler ilgili bir 
açıklama yaptı. İşçi güvenliğinin öncelikli olması gerekliliğini vurgulayan Atik, 
bakım öncesi asansör dezenfekte işlemine önem verilmesini istedi.

Btso Başkanı İbrahim Burkay Dergimizin Konuğu Oldu 
Mart - Nisan sayımızda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’ı dergimizin Kapak Konuğu köşe-
sinde ağırlayarak, hem BTSO’nun faaliyetlerinden hem de asansör 
alanında pek çok ilke imza atan çalışmalarından bahsetmek istedik. 
Röportajımızda korona virüs önlemleri kapsamında Bursa’da alınan 
tedbirleri de anlatan Burkay, çok değerli bilgileri ve sektörel öngörü-
lerini Haber Asansörü dergisi okuyucuları ile paylaştı.  
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NURER Sigorta, Türkiye ASFED  
Üylerine İndirim Uygulayacak

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (Türkiye ASFED), 
mesleki sorumluluk sigortasının hukuki ve mesleki boyutlarını, 
bir yıl boyunca uzmanlarla inceleyerek edindiği bilgiler doğ-
rultusunda pek çok mesleki bilgilendirme toplantısı düzenledi. 
Son aylarda ise; sektörden gelen pek çok soru doğrultusunda 
sigortaların nasıl düzenlenmesi gerektiği, sigorta yaptırırken 
nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili çok sayıda poliçe in-
celedi. 6 Nisan 2020 itibariyle yürürlüğe giren mesleki sorum-
luluk sigortası ile ilgili olarak görüşme yapılan NURER Sigorta 
Acentesi’nin Anadolu Sigorta ve Quick Sigorta’nın mevcut indi-
rimlerine ek olarak; federasyona bağlı dernek üyesi firmalara, 
Anadolu Sigorta için %10, Quick Sigorta için %9 daha indirim 
uygulaması sağlandı. 

Asansör Akademisinin Kayseri Ayağı Tamamlanmak Üzere
“Çalışmalar Pandemi Sürecine Rağmen Hız Kesmedi”

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

İstanbul İl Sanayi Müdürü Ümit Ünal İle Özel Röportaj
İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yüksek Mimar Ümit Ünal ile 
özel röportajımızda İstanbul genelinde alanda yapılan çalışmaları 
ve pandemi dönemini değerlendirdik.

Asansör Mesleki Sorumluluk Sigortasi’nda Erteleme Yok
Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında pek çok vergisel uygulamada ertelemeye gidildi. 6 
Nisan 2019 tarihli ve 30737 sayılı resmi gazetede yayımlanan Asansör İşletme Bakım Yönet-
meliği’nin Madde 13’ün 12. Fıkrası gereğince Nisan 2020’de yürürlüğe girmesi planlanan 
“Asansör Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile ilgili de bir erteleme olup olmayacağı merak ko-
nusuydu. Konu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili birimleri ile görüşüldü ancak asan-
sörde mesleki sorumluluk sigortasının uygulamaya girmesi ile ilgili bir ertelemenin söz konusu 
olmadığı, planlanan zamanda yönetmelik hükümlerinin uygulamasına başlanacağı bildirildi.
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Sanayi Kuruluşları İçin Covıd-19 Kılavuzu Hazırlandı
TSE (Türk Standartları Enstitüsü), sanayi kuruluşları için bilgilen-
dirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla; sanayi kuruluşlarının 
çalışanlarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bakım personelini ko-
rumaya yönelik hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren 
“Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” hazırladı. 

Yakın çevresinde bulunan diğer çalışanlar için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Kuruluş, salgınlara yönelik, özellikle de COVID-19’a karşı tüm fiziki alanları ve ilgili tüm 

tarafları kapsayan risk değerlendirmesi yapmalı ve yapılan bu risk değerlendirmesi  

sonuçlarına göre Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Plan(lar)ı hazırlamalı 

ve uygulamalıdır.
Kuruluş Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Plan(lar)ını oluştururken 

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

• COVID-19 semptomları olan hastaları tespit edebilmek için özel birimlerde 
termal kameralar gibi fiziksel bariyerler kullanılmalıdır.Kuruluş, Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Plan(lar)ı kapsamında 

uygulayacağı kontrol önlemleri hiyerarşisini oluşturmalıdır. Bu hiyerarşi en az;
• Semptomları olan kişilerin erken tanınması,• Sağlık otoritesine bildirilmesi, raporlanması,• Kişilerin erken izolasyonu,• Kişilerin sağlık kuruluşuna nakledilmesi, naklinin sağlanması,

• Doğrulanmış COVID-19’lu personelin iyileşmesi sonrasında en az 14 gün 
izolasyon sonrasında işe dönmesinin sağlanması hususlarını içermelidir.

Kuruluş aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere gerekli olan iç ve dış iletişimleri 

p lanlamal ı , belirlemelidir:
a. Ne ile ilgili iletişim kuracağını,b. Ne zaman iletişim kuracağını, c. Kiminle iletişim kuracağını,d. Nasıl iletişim kuracağını, e. Kimin iletişim kuracağını.İletişim planları en az acil iletişim numaralarını, personel acil durum iletişim bilgilerini de içerecek şekilde belirlenmelidir.

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

6-7

Yeni tip koronavirüs, tespit ediliş tarihi itibarıyla henüz çok yeni bir virüs tipidir. Bu 
virüsle ilgili araştırmalar tüm dünyada devam etmekte ve virüsün bulaşması, yayılması, 
önlenmesi ve tedavisine yönelik sürekli yeni bilgiler ve bulgular elde edilmektedir. Bu 
kılavuzda yer alan yeni tip koronavirüs ile ilgili bilgiler, kılavuzun yayım tarihi itibarıyla 
güncel olup, ilgili kuruluşlar tarafından yeni gelişmeler takip edilmeli ve uygulamalar bu 
yönde güncellenmelidir.

2.1. Bulaş Yolları
COVID-19’un bulaş özelliklerinin, 
2003 SARS-CoV salgınına 
benzer olduğu varsayımına 
dayanmaktadır. COVID-19 ve SARS-
CoV arasındaki ilk filogenetik ve 
immünolojik benzerlikler, bizlere 
epidemiyolojik özellikler hakkında 
tahmin fırsatı vermektedir. COVID-19’un bulaşmasının esas olarak öksürme ve hapşırma 
ile oluşturulan solunum damlacıkları ve kirlenmiş yüzeylerle temas yoluyla oluştuğu 
düşünülmektedir. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları 
damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya 
göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır.

2.2. İnkübasyon ve Enfeksiyon Periyodu
SARS-CoV-2 vakalarının klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi sonucu 
semptomların başlangıcından 1 gün, nadiren 2 gün öncesine kadar bulaştırıcı olabildiği 
bilinmektedir. Ancak çoğu durumda, bireyler genellikle semptomları varken bulaşıcı 
olarak kabul edilir ve bulaşıcılık hastalığın aşamasına ve semptomlarının ciddiyetine 
bağlıdır. Hafif vakalarda semptom başlangıcından klinik iyileşmeye kadar olan ortalama 
sürenin yaklaşık 2 hafta, ciddi veya kritik vakalar için ise 3-6 hafta olduğu kabul 
edilir. Asemptomatik dönemde bulaştırıcılığa işaret eden vaka raporları, bir hastanın 

PANDEMİK  
COVID-19’UN  

BULAŞ ÖZELLİKLERİ
2

COVID-19
HİJYEN, ENFEKSİYON ÖNLEME VE

KONTROL KILAVUZU

SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN

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

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda 
Yeni Teşvik Başvuruları Temmuz 2020’de

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

Yerli Asansör Sanayisindeki 100 Yöneticeye Sorduk
Asansör Sanayisinde Pandemi ve Ekonomi başlıklı anketimizi; 3 Ma-
yıs 2020 ile 3 Haziran 2020 tarihleri arasında yerli asansör sektörü 
firmalarının Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Müdürleri ve CEO’larına 
yönelttiğimiz soruların cevapları neticesinde analiz ettik. Sonuçlar; 
sadece bir öngörü oluşturmak ve yerli asansör sektöründe öne çıkan 
düşünceleri tarafsız bir bakış açısı ile değerlendirmek amacıyla toplanıp, 
dergimiz sayfalarından tüm okurlarımıza özel bir dosya ile paylaşmak 
için analiz edildi. 

YERLİ
ASANSÖR

EKONOMİ

BÜYÜME

KO
RO

N
AV

İR
U

S

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

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

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

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

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

YERLİ ASANSÖR SANAYİ VE PANDEMİ 
“2020’de Sektörün  

Büyüme Beklentisi Zayıf”

Yeliz KARAKÜTÜK
Haber Asansörü Genel Yayın Yönetmeni

haberasansoru@gmail.com
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Asansör PGD Faaliyetlerinde Düzenlemeye Gidiliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, asansörlerin Piyasa Gözetim ve Denetimi’nin daha fazla asansör 
üzerinde yapılabilmesi ve uygulamada karşılaşılan çelişkili durumların ortadan kaldırılabilmesi için 
yeni bir çalışma başlattı. Yeni çalışmanın uygulamaya girmesi ile piyasaya arz edilen asansörlerin 
tamamına ulaşmak mümkün olacak.

2020’de Sektörün Büyüme Beklentisi Zayıf
Anketin üçüncü ve dördüncü soruları hem şirketler bazında hem 
de genel asansör sektörü bazında büyüme beklentilerini ölçmeye 
yönelikti. Katılımcı yöneticilerimizin %23,08’i, 2020 yılında şirket-
lerinde büyüme beklerken, %7,69’u asansör sektöründe büyüme 
bekliyor. Ankete katılanların %23,8’i ise büyüme ile ilgili beklentiler 
konusunda belirsizlik olduğu fikrinde.

Koronavirüs Sonrası Değişen Asansör Tasarımları
Sosyal mesafeli, maskeli ve hijyen kurallarını esas alan bir yaşam 
artık hayatımızın olmazsa olmazı haline geldi. Araştırmalar, bulaş 
riskinin en yüksek olduğu yerlerin ellerimizi değdiğimiz yüzeyler 
olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca el temasını 
azaltan eylemlerde bulunuyor ya da buna yönelik yeni tasarımlara 
yönelmeye başlıyoruz.

1. Temassız Asansörler
2. Telefonlarımız Asansörlerle Konuşacak
3. Sesli Çağrı Sistemi Olan Asansörler
4. Ayak Butonlu Asansörler
5. UV Işınları İle Temizlenen Yürüyen Merdivenler

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

Hacmine Sahip”
Türkiye ASFED’e bağlı asansör ve yürüyen merdiven dernek-
lerinin yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler ile hazırladığımız 
“Bölgenin Sesi” köşemizin bu sayımızda; Gaziantep’de faaliyet 
gösteren “Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği (GAYSAD)”ni ağırladı.
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Türkiye’nin İlk Sanal Fuarları
Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile yerli ve milli bir yazılım ile Türkiye’nin 
ilk sanal fuarları Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin 
Kovid – 19 ile mücadelede aldığı önlemler sebebiyle ertelenen fuarlar-
dan ayakkabı fuarı “Shoedexpo” 1-3 Haziran 2020 tarihinde, tarım fuarı 
“Agriviritual-Sanal Tarım Makinaları Fuarı” ise 22-26 Haziran 2020’de 
online ziyaretçilerine açılacak.

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

Asansörde İşçi Kazaları Yeniden Gündemde
28 Mayıs 2020’de Samsun’da, asansör montaj ustası Orhan Işık, montaj 
yapmak için çalıştığı binanın on birinci katından asansör boşluğuna 
düşerek hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Işık, 26 yıllık deneyimli bir 
asansör montaj ustası idi.

Türkiye ASFED,  PGD Yönetmeliği için  
Detaylı Bir Rapor Hazırladı

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu; Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’nın düzenlemeye gittiği, Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği 
ile ilgili taslak üzerine çalışarak, konu hakkında görüşlerini Bakanlık 
ilgili birimine bir rapor halinde sundu. Çalışma, Türkiye ASFED’e üye 
17 derneğin yönetim kurulundan görüş alınarak Türkiye ASFED Tek-
nik Komite’sinin Başkanlığında hazırlandı. Türkiye genelinde faaliyet 
gösteren 17 asansör ve yürüyen merdiven derneğinin dahil olduğu 
çalışmalarda, piyasada yaşanan sıkıntılar göz önüne alınarak, uygula-
mada karşılaşılan farklılıkların giderilmesi hedeflendi.

SEKTÖRDE  
2020... 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2020

2019

108 [ HABER ASANSÖRÜ ] Kasım • Aralık 2020



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

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

Dünyayı etkisi altına bir salgın ile mücadele ettiğimiz bu dönemden 
her sektör gibi, asansör ve yürüyen merdiven sektörü de oldukça 
etkilendi. İşlerin durma noktasına geldiği son aylarda, ihracatın 
da aksaması ile yerli piyasada yaşanan daralmaya bir de yurtdışı 
pazarı eklendi. Yeni normal süreci ile birlikte açılan ticaret yolları ve 
değişmeye başlayan dünya düzenleri ile sektörde de hem sanal 
pazarlama yöntemlerinin hem de korona ile şekillenen asansör ve 
yürüyen merdiven sistemlerinin gelişmeye başladığını görüyoruz. 

Türkiye ASFED Haziran Toplantısını Gerçekleştirdİ
Türkiye’de Yeni Tip Koronavirüs önlemlerinin açıklanmasıyla 
birlikte tüm tedbirleri alarak üyelerine gerekli bilgilendirmeleri 
yapan Türkiye ASFED, Mart 2020’den itibaren geçen süre zarfın-
da düzenlenen toplantılarını da online olarak gerçekleştirdi. Yeni 
normal ve kontrollü sosyal hayat adımlarının atılmasının ardından 
ise; ilk Yönetim Kurulu toplantısını 24 Haziran 2020’de Türkiye 
ASFED’in genel merkezindeki toplantı salonunda gerçekleştirdi.

İhracatçılara 500 Milyon Dolarlık Destek
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye’nin Kovid-19’la müca-
delesine destek vermek üzere devreye aldığı eylem planı kapsa-
mında çalışmalarına devam ediyor. TİM bu süreçte ihracatçıları 
avantajlı faiz oranları da dahil olmak üzere pek çok fayda içerecek 
şekilde finansmana erişebilmeleri için Türkiye İş Bankası ile bir 
protokol imzaladı. Türkiye ekonomisinin itici gücü ihracatçıların 
önlerini açacak protokolle; Türk Lirası ve Yabancı Para olmak 
üzere toplam 500 milyon dolarlık bir nakdi kredi paketi sunuluyor. 
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DOKAS: 
“Yetkisi Olmayan Merdiven Altı  

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

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı  
Ender Yorgancılar Dergimizin Konuğu Oldu

“Uyum Sağlayamayan Yok Olacak” 
2009 yılından bu tarafa başarılı bir şekilde EBSO (Ege Bölgesi Sanayi 
Odası) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ender Yorgancılar 
dergimizin Temmuz-Ağustos sayısının özel konuğu olarak yer aldı. 
Sanayi yatırımları ve gelişimi açısından Türkiye’nin pek çok sektörde 
lider firmalarının yer aldığı şehirlerimizi kapsayan bir faaliyet sürdüren 
EBSO’nun son dönem faaliyetlerini Sayın Yorgancılar ile birlikte değer-
lendirdiğimiz bir röportaj gerçekleştirdik. 

ASANSÖR SEKTÖRÜNDE GEÇEN 50 YIL
“Ustaların Ustası Seyfi Aydınoğlu”

“Ustaya Saygı” isimli bu köşemizde, İstanbul’dan Kayseri’ye pek çok 
değerli asansör ustasını hem andık hem de tanıdık. Sektörümüze 
bambaşka bir bakış açısı katarak, yerli asansör sanayisinin duayen 
isimlerini yeni kuşak ile tanıştıran bölümümüzde, bu sayı çok önemli 
bir isimi ağırlıyoruz. Ankara’dan başlayarak, sektöre pek çok usta ye-
tiştiren, Merih Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik ile birlikte 
Merih Asansör’ün de kurucusu olan ve ustaların ustası adıyla anılan 
Seyfi Aydınoğlu “Ustaya Saygı” köşemizin Temmuz-Ağustos sayınında 
konuk oldu. 
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Merih Asansör’e Önemli Ziyaret
7 Temmuz 2020’de Türkiye’nin önemli asansör aksamı üreticilerin-
den Merih Asansör, Ankara’daki fabrikasında önemli bir ziyaretçiyi 
ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede 
ve beraberindeki heyet, Merih Asansör Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Atik ve Merih Asansör yöneticilerinin ev sahipliğinde yerli 
asansör teknolojisinin gelişimi ve üretimleri hakkında bilgiler aldı. 

Cam Sanayisinde Lider Marka; Doraglass Fabrikasını Gezdik 
DORAGLASS Kimdir?

Dora Otomotiv Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1983 yılında %100 yerli 
sermaye ile Ankara’da Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Akkoç  ta-
rafından kurulmuştur. DORACAM, 70.000 m2 kapalı alana sahip 
modern ve çevre dostu tesislerinde her marka araç için oto camları 
ile asansör kabin ve kapı camları üretmektedir. Kalite ve müşteri 
memnuniyeti odaklı üretim anlayışının sonucu olarak dünyada sayısız 
araç ve asansörde ürünlerini görebilirsiniz. 

Omarlift Türkiye Ankara’da
Yeni Fabrikanın Açılışı Sektör Paydaşları İle Yapıldı

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

Türkiye Fuar ve Sempozyumlarından Ard Arda Açıklama
CNR Expo Avrasya Asansör Fuarı Eylül 2021’e Ertelendi

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (Türkiye ASFED) ve 
Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TASİAD) iş birliği 
ile 21-24 Ekim 2020 tarihinde CNR EXPO Yeşilköy-İstanbul’da 
gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Avrasya Asansör, Yürüyen 
Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, devam eden KOVİD-19 
pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelendi. Açıklama Türkiye 
ASFED ve TASİAD aracılığı ile yapılırken, 2021’e ertelenen fuarın 
net tarihi ise 1-4 Eylül 2021 olarak açıklandı.  
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Inelex 2020’den İptal Kararı 
15-17 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek olan Asan-
sör sempozyumu ve eş zamanlı olarak İNELEX 2020’den de erteleme 
kararı geldi. Efor Fuarcılık yaptığı açıklamada; “Yoğun olarak devam 
eden ve artış gösteren Kovid-19 pandemisi ve sektör mensuplarından 
fuar ve sempozyumun düzenlenmemesi yönünde gelen talepler nede-
niyle önce sağlık diyerek fuarımızı iptal etme kararı almış bulunuyoruz” 
ifadelerine yer verdi. 

Asansör Eğitimde Yeni Bir Proje:  
“Yeni Nesil Asansörlerin Eğitimde Kullanımı”

Eğitimde gelişen teknoloji uyum sağlamak anlayışıyla; Güvercinlik Şehit 
Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Yeni Nesil Asansörlerin 
Eğitimde Kullanımı” isimli projeye başladı.  Ankara Kalkınma Ajansı’nın 
“İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki 
Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nın desteği ile hayat geçen 
projede, öğrenciler son teknoloji asansörlerle buluşacak.  

ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 2021 YILINA ERTELENDİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası adına İzmir 
Şubeleri’nin yürütücülüğünde düzenlenen Asansör Sempozyumu ile ilgili de bir 
açıklama yayınlandı. Bu göre; “15-17 Ekim 2020 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek olan Asansör Sempozyumu Kovid-19 salgını 
nedeniyle bu dönemde fiziksel olarak bir araya gelmenin uygun olmayacağı için 
2021 tarihine ertelenerek yapılan çalışmaların bu sempozyuma aktarılmasının 
uygun olacağına karar verilmiştir.” denildi.

Asansörde Ankara’nın Duayen İsmi “Raif Başkaraağaç”
“Ustaya Saygı” köşemizde Eylül -Ekim sayımızda Ankara’nın alanında 
en eski asansör montörlerinden olan RABA LİFT’in kurucusu Raif Baş-
karaağaç’ı ağırladık.  1962 yılında asansör sektörüne giren Raif Başka-
raağaç’ın başladığı dönemde henüz yerli firmalardan ve montörlerden 
söz edilmiyordu. O ve dönemin ustalarının sektörde olgunlaşması ile 
yabancı ustabaşılardan işleri devralan bir kuşak yetişerek yerli asan-
sör sanayisinin de temellerini attılar. 58 yıldır hala faal olarak çalışan 
Başkaraağaç’ın genç meslektaşlarına da önerileri oldu.
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EAS Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Toprak:  
“Bir sonraki hedef; 2 bin metrelik yatay asansör”

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Cennet Cehen-
nem Ören Yeri Cennet Obruğu Asansör Projesi, EAS Asansör 
tarafından tamamlandı. Hem konumu, hem de iklimsel sebeplerle 
çok zor koşullarda tamamlanan proje, titiz bir çalışma sonucunda 
alanında önemli bir ilke imza attı. Konunun detaylarını EAS Asansör 
Yönetim Kurlu Başkanı Özcan Toprak anlattı.

Kayseri Asansör Akademisi 2020-2021 
Eğitim Yılına Hazır 

Eylül ayında Kayseri Asansör Akademisi’ndeki son durumun değerlen-
dirilerek, eğitime açılması ile ilgili istişareler yapılması için Kayseri’de 
bulunan Türkiye ASFED Yönetim Kurulu, toplantı gündemini de burada 
değerlendirdi. 4 Eylül 2020’de toplantının ana gündem maddesini 
Kayseri Asansör Akademisi’nin açılışı oluşturdu. 2021 yılında yapımına 
başlanacak yeni asansör akademileri hakkında da görüşler bildirildi.

Türkiye ASFED Kayseri’de Sektör  
Temsilcileri İle Buluştu 

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (Türkiye ASFED), 4 Eylül 
2020’de Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği 
(KAYSAD)’nin ev sahipliğinde Kayserili sektör temsilcileri ile bir araya 
geldi. Kayseri Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, 
KAYSAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, üye firma yöneticileri de katıldı.

“Erişilebilirlik Kılavuzu 2020” Yayınlandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 Erişilebilirlik Yılı 
kapsamında pek çok farklı faaliyeti hayata geçirirken; engelli ve 
yaşlıların kamuya sunulan hizmetlere kolay ulaşabilmesi için bir 
yol haritası görevi sağlayan “Erişilebilirlik Kılavuzu 2020” hazırladı. 
Kılavuzda asansör ve donanımları için erişilebilirlik koşullarına 
da detaylı yer verildi. 

Asansör PGD Yönetmeliği Yayınlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sektör ilgili birimlerinden de görüş alarak uzun süredir üzerinde çalıştığı 
“Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” yayınlandı. 31276 sayılı Resmi Gazete’de 16 Ekim 2020’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, 3 bölüm 18 maddeden oluşuyor. 
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PANDEMİ DÖNEMİNİN GÖZDESİ 

Yedigöller

Görüntü Yönetmeni - Fotoğrafçı: Görüntü Yönetmeni - Fotoğrafçı: 
Sezai Zabun
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PANDEMİ DÖNEMİNİN GÖZDESİ 

Pandemi ile birlikte yeryüzü cennetlerini daha çok keşfetmeye 
başladığımız bu günlerde hiç şüphesiz en gözde mekanlardan birisi, 
hem konumu hem de eşsiz doğası ile Yedigöller…. 

Yedigöller deyince, doğanın uyuyan gözleri sarı yapraklar ve en güzel 
tonlarıyla baharı bekleyen bir dinginlik, bizi usul usul geçen zamanda 
eşsiz manzalar eşliğinde kaybolmaya davet ediyor… 
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BOLU / YEDIGÖLLER
Sonbaharın gelmesiyle uykuya geçen 
doğanın en güzel anlarını, “Özel Me-
sai / Gezi” köşemize ayırarak, yoğun 
iş temposundan ya da pandemiden 
kaçıp doğada kaybolmak isteyen gez-
ginlere ayırdık. Uykuya dalan doğanın, 
ülkemizdeki en eşsiz manzaralarını bu-
labileceğiniz adeta bir yeryüzü cenneti 
olan Yedigöller, hem gölleri hem de 
binbir çeşit ağaç ve bitki popülasyonu 
ile sarı, uçsuz bucaksız bir deniz gibi 
sizi sarıp sarmalamak için kendine 
çağırıyor…

PANDEMI DÖNEMINDE EN ÇOK 
ZIYARET EDILEN YER OLDU

Milli park özelliği taşıyan Yedigöller hem Ankara hem de İs-
tanbul’a yakın ve bu mevsinlerde, yürüyüş yapmak, fotoğraf 
çekmek isteyenlere oldukça uygun parkurlar sunuyor. Bolu’nun 
42 km. kuzeyinde Zonguldak’ın güneyinde yer alan milli parka 
Ankara–İstanbul karayolunun 152. km’sindeki Yeniçağa ve 
190. km’sindeki Bolu’dan kuzeye ayrılan yollarla ulaşılıyor. 
Ancak kar mevsimde Bolu–Yedigöller güzergâhı karla kapalı 
olduğundan ulaşım, Yeniçağa–Mengen–Yazıcık veya Devrek- 
Yazıcık üzerinden yapılabiliyor.
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ZAMANA MEYDAN OKUYAN AĞAÇLAR 
Milli parka girer girmez, heyelanlarla oluşmuş gölleri ve büyük 
gövdeleri ile zamana meydan okuyan ağaç poülasyonu görenler 
için burası; “onca yola değdi” dedirtiyor... Kayın, çam, keçi sö-
ğüdü, titrek kavak, yabani kiraz, yaparaklı üvez, dişbudak gibi 
ağaçların dışında önemli bitki türlerinin çeşitlerini de Yedigöller’de 
görebilirsiniz. Keza; zambak, sıklamen, çiğdem , orkide gibi 
zor rastlanan türler dahil  236 çeşit bitki türüne sahip dünyada 
ender rastlanan bölgelerden biri. Porsuk gibi nesli azalmakta 
olan bitki türleri de burada mevcut…

Türkiye’nin doğal olarak kalabilmiş ender ormanlık alanlarından 
Yedigöller’de ölen ağaçlar da mevcut, ancak bunlar kesilmiyor. 
Doğal biyolojik çeşitliliği sağlaması için ormandaki mevcuyet-
lerini koruyorlar…
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ADINI HAVZASINDAKI 
YEDI GÖLDEN ALIYOR
1642 hektar büyüklüğündeki Yedi-
göller Havzası, 1965 yılında milli park 
olarak korunmaya alınmış. Havza; 
kayan kütlelerin, vadilerin önlerini 
kapatması sonucu oluşan, yüzeysel 
ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı, 
kuzeyden güneye 1500 m mesafede 
sıralanmış 7 gölden oluşuyor.

Bu yeryüzü cennetine adını veren 
göller ise; Büyükgöl, Seringöl, Derin-
göl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve 
Sazlıgöl.  Büyükgöl aynı zamanda, 
Yedigöller’de canlı alabalık yetiştiril-
mesi için kullanılan önemli bir üret-
me istasyonu. Ülkemizde ilk alabalık 
üretme istasyonu olarak 1969 yılında 
kurulmuş. 
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NASIL GIDILIR?
Milli park özelliği taşıyan Yedigöller 
hem Ankara hem de İstanbul’a ya-
kın ve bu mevsinlerde, yürüyüş yap-
mak, fotoğraf çekmek isteyenlere 
oldukça uygun parkurlar sunuyor. 
Bolu’nun 42 km. kuzeyinde Zon-
guldak’ın güneyinde yer alan milli 
parka Ankara–İstanbul karayolunun 
152. km’sindeki Yeniçağa ve 190. 
km’sindeki Bolu’dan kuzeye ayrılan 
yollarla ulaşılır. Ancak kar mevsim-
de Bolu–Yedigöller güzergâhı karla 
kapalı olduğundan ulaşım, Yeniça-
ğa–Mengen–Yazıcık veya Devrek- 
Yazıcık üzerinden yapılabiliyor.
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MUTLAKA GÖRÜN... 
Büyük bir alana yayılan parkın hakkı 
bir kaç günlük gezi ile ancak veri-
lebilir. Ama kısa süreli gezilerde, 
mutlaka görmenizi tavsiye edebi-
leceğimiz yerler var. Mesela milli 
parkın güneyinde yer alan Kapan-
kaya Tepesi…. Seyir terası olan Ka-
pankaya’dan manzarayı seyretmek, 
termosunuza hazırladığını kahveniz 
ya da çayınızla özellikle tavsiyem-
dir…Geyik üretim alanı, şelaleler 
ve dilek çeşmesi de ziyaretinizde 
atlamamanız gereken yerlerden.

NEREDE KALINIR ? 
Milli park içinde  18 üniteden oluşan 
toplam 72 yataklı bungalov evlerde ko-
naklama ve restoran hizmeti bulunuyor. 
Bunun dışında çadırınızı yüklenip kamp 
kurabilirsiniz ancak yabani hayvanlara 
ve doğaya zarar vermeyecek şekilde… 
Kır gazinosu ve küçük bir kantin de 
kampçıların ihtiyaçları için hazır bu-
lunuyor. Ama özellikle bu dönemler-
de yanınıza her türlü ihtiyacınızı alıp 
gitmenizde fayda var. Çünkü mevsim 
koşulları gereği bazen kantine ulaşmak 
bile zor olabiliyor.
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TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ 
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

 � Türkiye ASFED Sektörel İncelemelere Başladı

 � İstanbul’un Gözdesi Galata Kulesi’ne  
Yerli Asansör 

 � Vergi ve SGK Borçlarında Yeniden 
Yapılandırma ile Varlık Barışı

 � Türkiye Asfed Başkanı Yusuf Atik: 
“Asansör ve yürüyen merdiven sanayisi 
Türkiye ekonomisinin geleceğidir”

 � 2020’de Asansör Sektöründe  
En Çok Neler Konuşuldu?
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Kapak Konuğu: 
Üretimde Yeni Bir Güç Birliği “Deco Asansör”


