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 � AKASDER  
Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği

 � ANASDER  
Anadolu Asansörcüler Derneği 

 � ADASİAD  
Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 � BURSAD  
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği

 � DENASDER  
Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 � DOKAS  
Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � ESASDER  
Eskişehir Asansörcüler Derneği

 � GAYSAD  
Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � GÜNAYSAD  
Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 � HATASDER  
Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � KAYSAD  
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MERSİN AS.DER.  
Mersin Asansör Sanayiciler Derneği

 � TASİAD  
Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği
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Objektif haberleri ve sektörün nabzını tutan yayın politikası ile  
Türk asansör sanayisine hizmet eden tüm firmalara açık olan Haber 

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

TÜRKİYE’NİN 
ASANSÖR 
DERGİSİ;

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



Çok değerli meslektaşlarım,
Bana ayrılan bu köşeden, hem 

Federasyon Başkanı hem de Yusuf 
Abiniz olarak görüş ve düşüncele-
rimi sizlerle paylaşacağım. Yusuf 
Abiniz olmayı ve öyle kalmayı Fede-
rasyon Başkanlığından önemli gö-
rüyorum. “Neden?” derseniz, “baş-
kanlık geçici abilik kalıcı da ondan,” 
derim. 

Bir yıl sonra meslekte 50. yılıma 
gireceğim, bir meslek büyüğünüz 
olarak 50 yıldan çıkardığım ders 
şudur: “Asansörün kendisi gibi iniş-
li ve çıkışlı olan bu sektörde ayakta 
durmak için devamlı çalışmak, yeni-
lenmek ve hevesimizi kaybetmemek 
lazım.” Nasıl ki pedal çevirmeyince 
bisikletten düşersek, çalışmazsak, 
kendimizi geliştirmezsek, yenilik-
lere uyum sağlamazsak da geriye 
düşeriz. Ben her sabah iştahla işe 
geliyorum, hevesle çalışıyorum, ne 
hevesimi kaybettim ne merakımı, 
hâlâ öğreneceğim çok şey olduğuna 
inanıyorum.

Yerli asansör sanayini geliştir-
mek adına yapacak çok işimiz var. 
Almamız gereken çok mesafe var. 
Çok çalışmamız gerekiyor.

Bildiğiniz üzere, asansör sektö-
rüne emek veren, meselelere çözüm 
arayan meslektaşlarımla birlikte 
2011 yılında Asansör Sektörel Geli-
şim Platformunu kurduk. Bu plat-
form çatısı altında çok güzel toplantı 
ve çalışmalar yaptık.

Daha sonra sektörün sorunlarını 
bilen, çözüm geliştirebilen, sektörü 
en iyi şekilde temsil ederek, lobi ya-
pabilen güçlü bir teşkilat yapısına 
ihtiyacımız olduğunu gördük ve sek-
törümüzde faaliyet gösteren dernek-
ler bir araya gelerek 2013 yılında 
federasyon çatısı altında toplandık.

4 yıldır Federasyon çatısı altın-
da, asansör sektörü için hizmette 
bulunan bütün dernek ve meslek-
taşlarımızla birlikte hareket ederek 

sektörümüzün gelişmesi ve büyü-
mesi için çalışmalar yapıyoruz. Yap-
tığımız toplantı ve çalışmalara mes-
lektaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi 
ve destekten memnun olduğumu 
belirtmek isterim.

Asansör sektörünün sorunları-
nı çözmek için öncelikle bir asan-
sör farkındalığı meydana getirmek, 
asansöre dikkat çekmek ve sek-
törümüzü tanıtmanın her şeyden 
önemli olduğunu gördük. Sektör 
dışındakilere sektörü anlatmak, 
mensuplarımızın kendi sektörlerine 
ilişkin aîdiyet duygularını güçlen-
dirmek amacıyla bir dergi çıkartma-
ya karar verdik.

Asansör Sanayicileri Federasyo-
nunun yayın organı olarak çıkardı-
ğımız bu dergimizden beklentileri-
miz şunlardır:

 � Sektör içi sosyal ve kişisel iliş-
kileri ve işbirliğini güçlendir-
mek,

 � Sektörün isteklerini ve çıkar-
larını temsil etmek, 

 � Kamu kurumları ile ve diğer 
paydaşlarımızla ilişki, işbirli-
ği ve iletişimi sağlamak,

 � Sektör içi iletişimi ve bilgi 
paylaşımını artırmak,

 � Mensuplarımızı sektördeki 
yenilikler hakkında bilgili kıl-
mak, araştırma ve geliştirme-
yi desteklemek,

 � Federasyona maddi katkı sağ-
lamak,

Dergimizin sektörde yeni bir he-
yecana, zihniyet değişikliğine ve 
işbirliğine zemin ve sebep olmasını 
istiyoruz. Bunun için güç birliğine 
ihtiyacımız var. Desteğinize ihtiya-
cımız var.

Sizlerin desteği ve etkin katımla-
rı ile dergimizi ve federasyonumuzu 
daha da ileriye taşıyacağımıza ina-
nıyoruz.

İşlerinizde kolaylıklar dilerim, 
saygı ve sevgilerimle…

Yusuf Atik
ASFED Başkanı
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TÜRKİYE’NİN  
ASANSÖR DERGİSİ...
Açık konuşmak gerekirse; bundan beş ay önce asansör sektörüne 
bir dergi çıkarılması teklifi ile gelindiğinde, sadece butona basıp 
istediğim kata çıkmak dışında asansör hakkında hiçbir bilgiye sa-
hip değildim. 

Ne metrelerce derinlikteki kuyulara inen ustalardan, ne yerli sa-
nayinin gücünü üst sıralara taşımak için dişini tırnağına takan 
üreticilerden, bir yandan değişen standartlara uyum sağlamak 
için mücadele verirken bir yandan da haksız rekabet ile savaşan 
montaj firmalarından haberim vardı. Tüm bunlarla birlikte; sek-
tördeki gözleri ışıl ışıl parlayan cesur yürekli kadınları, pek çoğu 
gönüllü çalışan eğitmenleri ve kendini sürekli geliştirerek ARGE 
projeleri üreten mühendisleri tanımanın kişisel olarak bana neler 
katabileceğinden uzaktım... Sektöre uzaktan bakan bir yayıncı ve 
televizyoncu olarak girdiğim asansör dünyasında karşılaştığım 
belki de ilk sorun, kendimden de yola çıkarak tüketici ile açılan 
bu ara, diyebilirim.

Hayatımızda bu kadar önemli bir yeri olmasına ve göz önünde 
durmasına rağmen sadece kaza haberleriyle gündeme gelen asan-
söre dikkat çekmek ve bir asansör farkındalığı yaratmak öncelik-
li görevimiz olmalı, diye düşünmeye başladım. Süreç içerisinde 
sektörü araştırmaya, bilgi sahibi olmaya ve insanları tanımaya 
başladığımda, kendimi birden yabancı olduğum bu dünyanın 
tüm heyecanları ile iç içe buldum ve dergi içeriğinde neler yap-
malıyız  kaygılarından da arındım. Çünkü odaklanmamız gereken 
konu belli olmuştu. ASFED Başkanı ve Haber Asansörü’nün İm-
tiyaz Sahibi Yusuf Atik’in de vizyonu ile yerli asansör sanayinin 
sesi, soluğu, kulağı ve neticesinde dergisi olabilmek, tüm bunlarla 
birlikte tüketiciye de en sağlıklı şekilde ulaşamabilmek yolunda 
ilerlemeye karar verdik. 

Elbette ki sektördeki diğer yayın organları da yerli üretime 
yer veriyor, haber yapıyordu. Ancak biz Asansör Sanayici-
leri Federasyonu’nun yayın kuruluşu olarak Türk Asansör 
Sanayini desteklemeyi, sektörün yanında olmayı, çıkarla-
rını korumayı, herkese eşit mesafede ve tarafsız bir çizgide 
yürümeyi en önemli ilkemiz olarak belirledik. Bu düstur 
ile yola çıkarken de, “Türkiye’nin Asansör Dergisi” sloganı 
doğal olarak gelişti. 

Türk Asansör Sanayinin daha çok mecradan daha çok 
kendini anlatmaya ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Dünya 
gelişiyor, endüstri 4.0. kapıda, üstelik gelişen bu dünyada 
Türk Asansör Sanayicileri hatırı sayılır bir ihracat yapıyor. 
Ancak Türk Asansör Sanayi, kendi içindeki rekabet deza-
vantajlarına bir de yabancı markaların daha görünür ol-
ması sorununu eklediğinde hak ettiği yerin gerisinde kal-
ma riski ile hep karşı karşıya olacaktır. Dolayısıyla asansör 
sektörümüz, Asansör Sanayicileri Federasyonu’nun da 
birleştirici gücü ve ilkeleri ile ne kadar çok kendini anla-
tabilir ve ne kadar çok marka değerini arttıran işlerini ön 
plana çıkartma fırsatı bulabilirse, o ölçüde büyümeye de 
devam edecektir.

Türkiye’nin Asansör Dergisi olma yolunda attığımız bu 
adım ile içeriğimizde en çok üzerinde duracağımız konu-
lardan birisi de; “Patron Katı” köşemizin temasını oluştu-
ran “başarı öyküleri” olacaktır.  Çalışmak ve daha iyi olmak 
yolunda en önemli öz sermayemizin, “başarı” “övülme ve 
takdir edilme” olduğuna inanıyorum. Bu amaçla, dergi-
mizin bir köşesini ve kapak konumuzu başarı öykülerine 
ayırdık. Sektörün duayenlerinin verdikleri mücadelenin 
ve elde ettikleri başarının sektörün tümüne fayda sağla-
dığını düşündüğümüzden, yerli markalarımızı ön plana 
çıkartacak bu başarı hikayeleri ile dergimizin yolunun bir-
leşmesi de doğaldır.  

Daha dergimizin taslağını dahi görmeden ilk sayımızda ka-
pak konuğumuz olarak bizi destekleyen MP Yener Övünç 
Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yener başta olmak 
üzere ailesine; özel röportajımızı kabul edip, fabrikasının 
kapılarını ilk kez bize açan Metroplast’ın sahibi Levent Ak-

demir’e; sektörel hikayesini bizimle paylaşan Artlift Asan-
sör Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Altunkaya’ya; 
yazıları ile bize destek veren; Yeminli Mali Müşavirimiz 
Mehmet Öner’e, TOSYÖV Genel Sekreteri Akif Temelli’ye, 
Eskişehir Asansörcüler Derneği Başkanı İbrahim Çakır’a, 
Elektronik Mühendisi Ömer Gürkan Gürbüz’e, Avukatımız 
Zeynep Tepegöz’e, İş Müfettişi Vehbi Cankat Güneş’e ay-
rıca araştırma dosyası ile farklı bir bakış açısı sunan Psi-
kolog Deniz Tosun ve Yönetici Danışmanı Sinan Kurmuş’a 
federasyonumuz ve dergimiz adına çok teşekkür ederim. 

Varlığını beş aydır hep yanımda hissettiğim, çalışmalarım-
da bana yol gösteren sevgili abim Ergün Güneş’e, hem ya-
zıları hem de gönüllü danışmanlığı için ne kadar teşekkür 
etsem azdır. Görsel yönetmenimiz Kasım Halis olmasa idi 
sayfalarımız bu kadar iç açıcı olmazdı, ona ve ekibine de 
emekleri için çok teşekkür ederim. Ayrıca tanımaktan bü-
yük onur duyduğum, sektörel deneyimi ile ufkumu açan 
ASFED Başkanımız Yusuf Atik’e de sonsuz teşekkürler.

Federasyonumuzun amacı; asansör sektöründe “biz bi-
linci” oluşturmak, asansör sektöründe aidiyet duygusunu 
güçlendirmek, milli markalarımızın önündeki engelleri 
kaldırabilmek, rekabetçi, yenilikçi ve ülke ekonomisine en 
çok katma değer sağlayan sektörlerden biri haline gelmek, 
teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek asansör ala-
nında dünya pazarında söz sahibi olmaktır. Elinizde tuttu-
ğunuz dergi bu amaca yönelik araçlardan birisi olmak için 
sektöre, canla başla hizmet edecektir.

Haber Asansörü olarak, yayın ilkelerimiz doğrultusunda 
okuyucumuza ve sektörümüze hizmet etmeye başladığı-
mız bu ilk sayımızdan itibaren dolu dolu içeriklerimiz ile 
bir sonraki sayıyı iple çekeceğiniz bir alışkanlığınız olma-
ya niyetli ve talibiz... 

Sizin derginiz olan “Haber Asansörü”nün daha iyi olması 
ve kendini geliştirmesi için önerilerinizi mail adresimiz-
den bizlere ulaştırabilirsiniz. Aynı adresten haber payla-
şımlarınızı da bekliyoruz... 

Hayırlı ve de uğurlu olalım dileklerimle, keyifli okumalar...

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

ASANSÖR MONTAJINDA 
KADIN ELİ
Öyle bir el ki; evinin işini başkasına bırakmıyor, 
dışardan yemek yemeği sağlıklı bulmadığından 
yemeklerini kendi yapıyor, şirketin tüm hesap kitap 
işlerine koşuyor üstüne bir de asansör montajına 
ve bakımına gidiyor. O, her yere yetişen enerjisi ile 
asansör sektörünün gurur duyduğu pek çok kadından 
biri, Birsen Yılmaz…

32

ASANSÖR GÜVENLİK 
EKİPMANLARININ LİDER MARKASI 
METROPLAST BÜYÜMEYE DEVAM 
EDİYOR
İki farklı yerde faaliyet gösteren fabrikalarını 
birleştiren Metroplast’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
Levent Akdemir, yeni fabrikasının kapılarını ilk kez 
Haber Asansörü için açtı. 

38

DÜNYA ASANSÖR SEKTÖRÜ 
İNTERLİFT’TE BULUŞTU
17-20 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın 
Augsburg şehrinde gerçekleştirilen Interlift 
Uluslararası Asansör Teknolojileri Fuarı sona erdi. 
1991 yılından beri iki yılda bir düzenlenen fuara 
ülkemizden 39 firma katıldı.

68

ARTIK VERGİSİNİ DÜZENLİ 
ÖDEYENLERİN DE YÜZÜ 
GÜLECEK

54
KENDİ UÇAĞINI, GEMİSİNİ, 
OTOMOBİLİNİ YAPABİLEN 
TÜRKİYE, KENDİ ASANSÖRÜNÜ 
NEDEN YAPMASIN
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35 Yıllık başarı serüveninin 
arkasındaki isim;  
UĞUR YENER
Küçük bir atölyede tek torna tezgâhlı ile işe 
başlayarak bugün 80 kişiye istihdam sağlayan, 
sayısız yurt içi ve yurtdışı projeye imza atıp 
ihracatını her geçen gün arttıran, kendini 
çalışmaya adamış bir görev insanının hikayesi 
bu... Asansör sektöründe herkesin ağabeyi olarak 
bilinen Uğur Yener, onu başarıya götüren meslek 
hayatının en özel kapılarını Haber Asansörü 
okuyucuları için açtı.

58

“ARABULUCUK KANUNU” 2018’DE 
İŞ MAHKEMELERİNDE ZORUNLU 
HALE GELİYOR

78
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KULLANDIĞIMIZ ÜRÜNLER  
NE KADAR GÜVENLİ?
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi 
Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 
tarafından koordine edilen “Ürün Güvenliği 
Haftası”nın beşincisi bu yıl 16-20 Ekim tarihleri 
arasında yurt genelinde gerçekleştirilen 
etkinliklerle kutlandı.

10

YERYÜZÜ 
CENNETİ 
YEDİGÖLLER

113
RENKLER DÜNYASININ İYİLEŞTİRİCİ 
GÜCÜ, YETİŞTİRME YURTLARINDAKİ 
ÇOCUKLARA IŞIK OLACAK....

34

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesi ile 
getirilen % 5 oranındaki gelir ve kurumlar vergisi indirimi 
1 Ocak 2018 itibari ile uygulanmaya başlanacak. 



Bursa İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve BURSAD (Bursa 
Asansör Sanayicileri Derneği)‘ın ortak çalışmaları ile 

okullarda yer alan asansörlerin güvenliği, bakımları ve pe-
riyodik kontrolleri üzerine bir çalışma başlatıldı. 

Türkiye’de ilk kez Milli Eği-
tim Müdürlüğü kapsamın-
daki asansör güvenliği ça-
lışmalarını başlatan Bursa 
İlçe Eğitim Müdürlüğü, 
BURSAD’ın konu üzerine 
deneyim ve bilgilerinden 
yola çıkarak; “Asansör İş-

letme Bakım ve Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği” başlığı 
altında bir toplantı gerçek-
leştirdi. BURSAD temsilcisi 
Cem Bozdağ’ın bir sunum 
yaptığı toplantı, 24 Ekim 
2017 tarihinde, Osman Gazi 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Hizmet Binası’nda düzen-
lendi. Olması gereken asan-
sör güvenliği önlemleri, ge-
rekli periyodik bakımlar ve 
son mevzuat düzenlemeleri 
ile ilgili başarılı bir çalışma 
hazırlayan BURSAD, ortak 
yapılan bu toplantılar ışı-
ğındaki hazırlıkların çocuk-
larımızın can güvenliği için 
önemini vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Necdet Sezer 
başkanlığında yapılan top-
lantıya, Muzaffer Yaşar, İl 
Enerji Yönetim Birimi Yö-
neticisi Levent Yazıcı, 17 
İlçe Milli Eğitim Müdürleri, 
İl Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Müdürlüğü Temsilcisi Halit 
Ortakçı, sunumu gerçek-
leştiren Bursa Asansör Sa-
nayicileri Derneği Temsilcisi 
Cem Bozdağ, Bursa Asansör 
Sanayicleri Derneği Hukuk 
Müşaviri Atilla Talas katıldı.

BURSA, OKULLARDAKİ ASANSÖR 
GÜVENLİĞİ İÇİN KOLLARI SIVADI

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), Karadenizli 
asansör sanayicierinin sorunlarını dinlemek ve bölge-

de incelemeler yapmak üzere Trabzon’u ziyaret etti.

ASFED Başkanı Yusuf Atik, 
düzenli hale getirdiği bölge 
ziyaretlerine, 15-17 Eylül ta-
rihlerinde Trabzon’da devam 
etti. Atik; Asansör Sanayici-
leri Federasyonu (ASFED)’na 
bağlı derneklerin başkanları 
ve çalışanları ile biraraya ge-
lerek, bölgenin sorunlarını 
bizzat firma sahibi ve temcil-
cilerinden dinledi.

ASFED Yönetim Kurulu, 

bölge ziyaretlerinin ardın-
dan; Doğu Karadeniz Asan-
sörcüler  Derneği (DOKAS) 
üyeleri ile Trabzon’da kah-
valtılı bir toplantı gerçekleş-
tirerek, uygulamaya giren 
TS EN 81-20/50 standardı 
ve uygulamasında karşılaşı-
lan sıkıntılarla ilgili görüş alış 
verişinde bulundu. DOKAS 
üyeleri tarafından bölgedeki 
sektörel sorunlar dile getiri-
lirken, Federasyon Yönetim 

Kurulu sorunlarla ilgili yapı-
labilecekler hakkında değer-
lendirmelerini dile getirdi.

Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu, Olağan Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nı da yine 
Trabzon ziyareti esnasında 
gerçekleştirdi. Toplantıda  
Federasyon bünyesinde ku-
rulan komitelerin çalışmala-
rı, aylık bakım listesi, asan-
sör fuarı, piyasa gözetim 
ve denetim cezaları, kamu 
ihaleleri ile gündemde yer 
alan diğer konular değer-
lendirildi.

ASFED, KARADENİZLİ ASANSÖR 
SANAYİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

SEKTÖR HABER
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Bilinçli Çocuklarla Güvenli 
Bir Geleceğe
Bu sene yapılan etkinlik-
lerde özellikle geleceğin 
mimarı olan çocuklara yö-
nelik etkinlikler göze çarptı. 
Ürün güvenilirliğine dair bi-
lincin arttırılarak farkında-
lık yaratmak amacıyla 81 İl 
Müdürlüğü’nde ilköğretim 
okullarında sunumlar yapıl-
dı. Sunumlarda, güvenli bir 
ürünün taşıması gereken 
özellikler anlatılarak çocuk-
larımızın erken yaşlardan 
itibaren konu hakkında bil-
gilendirilmesi sağlanması 
hedefleniyor.

“Güvenli Ürün” ve “Ürün 
Güvenliği” Yeniden 
Tanımlandı
Etkinlikler çerçevesinde Sa-
nayi Bakanlığı tarafından 
yapılan yazılı açıklamada 
özellikle şu terimler üzerin-
de tekrar durularak önemi-
ne vurgu yapıldı.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Nedir? 
Piyasa Gözetimi ve Deneti-
mi, ürüne ilişkin teknik mev-
zuatı hazırlamaya ve yürüt-
meye yasal olarak yetkili 
olan kamu kuruluşları tara-
fından, ürünün piyasaya arzı 
veya dağıtımı aşamasında 

veya ürün piyasada iken ilgili 
teknik düzenlemeye uygun 
olarak üretilip üretilmediğini 
ve güvenli olup olmadığının 
denetlenmesi veya denet-
lettirilmesi ile güvenli olma-
yan ürünlerin güvenli hale 
getirilmesinin temin edil-
mesi ve gerektiğinde idari 
yaptırım uygulanmasıdır.

BAKANLIK TANIMLARINA 
GÖRE; “ÜRÜN GÜVENLIĞI” 

INSANLAR KADAR HAYVAN 
VE BITKILERE DE ZARAR 

VERMEMEK DEMEK 

Bakanlık, “ürün güvenliğini 
tanımlarken, insanlar kadar 
hayvan ve bitkilere de zarar 
vermeyecek şekilde üretil-
mesini öngörüyor. 

Ürün Güvenliği Nedir? 
Ürün güvenliği, temel olarak 
piyasaya arz edilecek her 
ürünün, insan sağlığı, can 
ve mal güvenliği, hayvan 
ve bitki yaşam ve sağlığı ile 
çevreye zarar vermeyecek 
şekilde üretilmesidir.

Güvenli Ürün Nedir?
Güvenli ürün, kullanım sü-
resi içinde, normal kullanım 
koşullarında risk taşımayan 
veya kabul edilebilir ölçüde 
risk taşıyan ve temel gerek-
leri sağlayan üründür.

Ürün Denetim Raporları da 
Açıklandı
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı “Ürün Güvenliği” 

haftası etkinlikleri sebebiyle 
denetim raporlarını da açık-
ladı. Açıklamaya göre 1 Ocak 
2017 tarihinden bugüne ülke 
çapında yapılan denetimler 
sonucunda;

 �Toplam 78 bin 383 farklı 
sanayi ürünü denetle-
nerek, bunlardan 25 bin 
303’ü uygunsuz bulun-
muştur.

 �427 ürün teste gönderil-
miştir.

 �Bakanlıkça yürütülen 
düzeltici faaliyetler kap-
samında 4 bin 093 adet 
üründeki uygunsuzluğun 
giderilmesi için süre veril-
miştir.

DENETIMLERDE 7 TRILYON 
736 TL IDARI PARA CEZASI 

UYGUNLANDI

2017 yılının başından itiba-
ren tespit edilen uygunsuz-
luklara ilişkin 7 trilyon 736 
TL idari para cezası kesil-
diğini açıklayan Bakanlık, 
güvensiz bulunan 100 farklı 
marka ve model ürün hak-
kında idari yaptırım kararı 
alınarak piyasadan toplatıl-
ması sağlanmıştır.

PIYASADAKI KIRMIZI ETIKETLI 
ASANSÖR  SAYISI YEŞIL 

ETIKETTEN FAZLA
Aynı açıklamada, asansör 
sektörünün de karnesini or-
taya koyan Bakanlık; Türki-
ye’de denetimleri tamamla-
nan asansörlerin 177 bin 217 
tanesinin Kırmızı etiketli, 9 
Bin 509 tanesinin sarı eti-
ketli, 44 bin 852 tanesinin 
mavi etiketli, 46 bin 537 ta-
nesinin de yeşil etiketli oldu-
ğunu tespit etmiştir.

“Ürün Güvenliği Haftası”nın ardından önemli notlar

KULLANDIĞIMIZ 
ÜRÜNLER NE 
KADAR GÜVENLİ?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Ürün 
Güvenliği Haftası”nın beşincisi bu yıl 16-
20 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde 
gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

GÜNDEM HABER
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15 Temmuz darbe gecesinde aldığı hasarların ardından 
Meclis’in yenilenme süreci devam ediyor.  Bu süreçte 

pek çok alanda tadilatlar yapılarak hasarlı kısımlar eski-
sinden daha kullanışlı hale getiriliyor. Meclis Genel Sek-
reteri Ali Kumbuzoğlu, milletvekillerine devam eden bu 
çalışmalar ile ilgili bir sunum yaptı.

Kumbuzoğlu, yapılan tadilat 
ve imalat çalışmaları ile ilgili 
Başkanlık divanında yaptığı 
sunumda; kullanılmaz hale 
gelen pencere, kapı ve halı 
gibi yenilemelerin ihale sü-
reçlerinin tamamlandığını 
ve imalatına geçildiğini, bir 
çoğunun ise montajlarının 
bittiğini bildirdi. Bununla 
birlikte, güvenliği arttırıcı 
pek çok önlemin yeni uygu-
lama ve yenileme çalışma-
ları ile gündemde olduğunu  
açıkladı.  

Asansörlerin Yenileme 
İşlemi İhale Sürecinde
Meclis çalışanları ve ziya-
retçilerinin güvenliğini esas 
alan yenileme tadilatları 
arasında asasörler de bulu-
nuyor. Asansörlerin yenilen-
mesi ile ilgili çalışmalar ise 

henüz ihale aşamasında. 

Asansörlerle ilgili yapılacak 
yenileme çalışmalarında, 
mevcut asansörlerin geniş-
letilerek, taşıma ve hız kapa-
sitelerinin arttırılması plan-
lanıyor. İhale aşamasındaki 
bu yenileme çalışmalarında 
Asansörlerin yenilenmesi ile 
ilgili  süreçte yapılması pla-
nanlarla ile gelinen süreç ise 
şöyle: 

 �Ana bina ve ziyaretçi ka-
bul binasındaki 8 adet 
asansörün yenilenmesi 
işinin projeleri tamamla-
nıp, ihale süreci başlatıldı.

 �1 ve 2 numaralı kapı gi-
rişlerinde bulunan asan-
sörlerin çok dar hacimli 
olmasının (4 kişi, kapı 
genişliği 90 cm), bilhassa 

engelli vatandaşların  kul-
lanımına uygun olmaması 
nedeniyle, bu asansörler 
genişletilip, 1,3 m2’den 
2,16 m2’ye çıkartılacak. 
Böylece her bir asansö-
rün taşıma kapasitesi 630 
kg’dan 1000 kg’a çıkacak, 
asansör hızı 1 m/s’den 1,6 
m/s’ye arttırılacak.

 �Yeni yapılacak asansörle-
rin (10 kişi, kapı genişliği 
134 cm) iç  ölçüleri de en-
gelli vatandaşlarların ra-
hatça kullanabileceği bir 
şekilde  planlanacak. 

 �Ziyaretçi Kabul Binasın-
daki mevcut hasarlı asan-
sör de yenilenecek.

 �Tören Salonuna 1.70m x   
2.00m ölçülerinde 1600 
kg kapasiteli yeni bir asan-
sör yapılacak. Divan üyele-
ri için E Blokta bulunan 0,8 
m x 1,00 m ölçülerindeki 
mevcut asansör genişleti-
lerek 1,5 m x 1,00 m ölçü-
lerine ve 630 kg kapasiteli 
hale getirilecek.

TBMM‘de ASANSÖRLER YENİLENİYOR

SEKTÖR HABER
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Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED)’na bağlı 
sektörümüzün değerli sivil toplum örgütlerinden olan 

Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD)’nde yeni 
dönem başladı.

Bölgesinde önemli faali-
yetler gösteren BURSAD, 
yeni dönem çalışmaları için 
başkanlık ve üye seçimlerini 
yeniledi. 2013 yılından beri 
Dernek Başkanlığı görevini 
başarı ile sürdüren Gültekin 

Baki, bu seçimlerde de Baş-
kan seçilerek, bir kez daha 
önemli bir sorumluluk aldı. 
Derneğe katılan yeni üye-
ler ve seçilen yeni yönetim 
kadrosu ile Bursa Asansör 
Sanayicilerini en iyi şekilde 

temsil edeceğine inandığı-
mız BURSAD ekibini tebrik 
eder, başarılar dileriz.

BURSAD Yeni Dönem Kadro-
sunda Kimler Var?
18 Ekim 2017 günü yapılan 
seçim ile yeni yönetim şu 
şekilde belirlendi: Başkan; 
Gültekin Ali Baki, Başkan 
Yardımcısı; Ahmet Hilmi 
Kaşlıoğlu, Sayman; Rıfat Öz-
gür, Sekreter; Salim Uçak.

BURSAD’DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Gültekin Baki Kimdir?
1990 yılında DIMANT Asan-
sör’ü kuran Baki; Bursa’da 
asansör montaj, revizyon ve 
bakım işleri alanlarında faa-
liyet gösteriyor. BURSAD’ın 
ilk kurucularından olup, 35 
yılı aşkın süredir sektörün 
içindeki önemli isimlerin-
den biridir. İlk kez 2013 yı-
lında Dernek Başkanlığına 
seçilmiş ve o günden beri de 
dernek adına çalışmalarına 
devam etmektedir.

SEKTÖR HABER
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Gü-
venliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından dü-

zenlenen “Ürün Güvenliği Haftası”nın açılışı, geçtiğimiz 
günlerde Ankara Sanayi Odasında düzenlenen bir toplantı 
ile gerçekleşti.

Ankara Sanayi Odasının, ya-
pılan açılış toplantısı ile ilgili 
yayımladığı yazılı açıklama-
ya göre; ASO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Nurettin Özdebir, 
yaptığı konuşmada, 10 ayrı 
kamu kuruluşu tarafından 
yapılan sanayi ürünleri de-
netiminin daha etkin yapıla-
bilmesi için sanayi odalarına 
da numune alma yetkisi ve-
rilmesini istedi. Açıklamaya 
göre Özdebir şunları söyledi:

“Son yıllarda yapılan dene-
timlerde, Asansörler %30,  
taşınabilir basınçlı ekipman-
lar %15, makinalar %14, gaz 
yakan cihazlar %10, elektrikli 
ekipmanlar %12 civarında 

standartlara uygun bulun-
mamıştır. Bakanlığımız, 
düzenlenmiş ve düzenlen-
memiş alanlarda, sanayi 
ürünlerinin denetiminde, 
haksız rekabetin önlenmesi, 
merdiven altı kalitesiz üreti-
min yaygınlaşmaması, uzak 
doğudan gelen güvensiz 
ürünlerin daha iyi denetle-
nebilmesi için bizlere de yet-
ki verebilir. 

Bakanlığımız, riskli ürünle-
rin yer aldığı sektör ve ürün 
gruplarında bizlere vereceği 
yetkiyle, numune alınması-
nı sağlamak, bu numune-
leri Bakanlığın uhdesinde 
bulunan veya yetki verdiği 

laboratuvarlara gönderme 
görevi ile daha hızlı bir me-
kanizmanın işlemesini sağ-
layabilir.”

“Güvenli Ürün Üreticilerine 
Ödül” Önerisi
Bakan Yardımcısı Hasan 
Ali Çelik de, “Ürün Güven-
liği Haftası”nın tüm ülke 
genelinde etkin bir şekilde 
kutlanması gerektiğine dik-
kat çekerek, “Bakanlığımız 
kimsenin gözünün yaşı-
na bakmadan, haklının ve 
doğrunun yanında, yanlışın 
karşısında olacaktır. Vatan-
daşımız, kullandığı aletlerin 
denetleyicisinin Bakanlığı-
mız olduğunu bilmelidir.” 
dedi. Çelik ayrıca, hatalı üre-
tici cezalandırılırken, 5 yıl 
boyunca doğru ve güvenli 
ürün üreticilerinin de tespit 
edilerek ödüllendirilmesini 
önerdi.

Haksız Rekabet Vurgusu 
Yapıldı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı Veysel 
Yayan ise, sanayi ürünlerinin 
denetimini 10 ayrı kamu ku-
ruluşunun gerçekleştirdiği-
ni, toplam denetimlerin ise 
yüzde 70’ini kendi Bakanlık 
personelinin yaptığına dikkat 
çekti. Yayan, özellikle uzak 
doğudan gelen mallarda cid-
di ihlallerin olduğunu vurgu-
ladı. İnsan ve çevre sağlığın-

da yarattığı riskin yanısıra 
yerli sanayiciye karşı büyük 
bir haksız rekabet oluştu-
ğunu ifade ederek buna izin 
vermeyeceklerini belirtti. 
Yerli üreticilere de mesaj 
veren Yayan, “Geçmişte Ja-
ponya, şimdi ise Çin ve diğer 
uzak doğu ülkelerinin düştü-
ğü duruma düşmemeli, Türk 
malı imajının dünyanın her 
tarafında kabul edilebilir hale 
gelmesi için çaba gösterme-
liyiz” dedi.

Toplantıda konuşan Genel 
Müdür Uğur Büyükhatipoğ-
lu ise; Türkiye çapında 716 
personel ile piyasa denetim 
ve gözetim görevini etkin bir 
biçimde yapmaya çalıştıkla-
rını vurgulayarak, “Vatanda-
şımızın hem can ve mal gü-
venliğini korumak, hem de 
haksız rekabeti önlemek için 
bu denetimlerimizi daha da 
geliştirerek sürdüreceğiz” 
şeklinde konuştu.

“ÜRÜN GÜVENLİĞİ HAFTASI”NIN 
AÇILIŞI ASO’DA YAPILDI

ANASDER’İN EĞİTİMİNE YOĞUN TALEP

Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER), 24 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da  TSE 
EN 81-20/50 standardı ile ilgili bir eğitim düzenledi.  

ANASDER’in düzenlediği 
eğitimi Elektrik-Elektronik 
Mühendisi Mustafa Tut-
sak verdi. Yoğun katılımın 
gözlemlendiği eğitimde 
Mustafa Tutsak; tecrübesi 
ve deneyimleri ile katılım-
cıların tüm sorularını has-
sasiyetle cevapladı. Eğitim, 
Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu (ASFED)’nun bi-
nasında bulunan konferans 
salonunda gerçekleştirildi.
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2017 Eylül Ayında 140 Bin 298 Konut Satıldı
Türkiye genelinde konut satışları 2017 Eylül ayında, bir önce-
ki yılın aynı ayına göre %28,8 oranında artarak 140 bin 298 
oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 471 konut satışı ile 
lider şehir olurken onu, 13 bin 945 konut satışı ile Ankara, 7 
bin 575 konut satışı ile İzmir izledi. Bazı şehirlerimizde ise ev-
ler nerdeyse parmak hesabıyla satılıyor. Konut satış sayısının 
düşük olduğu iller sırasıyla; 28 konut ile Şırnak, 29 konut ile 
Ardahan ve 35 konut ile Hakkari.

Satış şekline göre konut satışı, Eylül 2017 

 

Satış durumuna göre konut satışı, Eylül 2017

Sıfır Konut Satışında da 
Lider Şehir İstanbul
Türkiye genelinde ilk defa 
satılan konut sayısı bir önce-
ki yılın aynı ayına göre %37,4 
artarak 70 bin 19 oldu. İlk 
satışlarda İstanbul 12 bin 
690 konut satışı en yüksek 
paya sahip. İstanbul’u 5 bin 
858 konut satışı ile Ankara 
ve 3 bin 314 konut satışı ile 
de İzmir izledi.

70 Bin 279 Konut El 
Değiştirdi
TÜİK raporuna göre; Türki-
ye genelinde ikinci el konut 

satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre %21,3 gözlemle-
niyor. Eylül 2017’de 70 bin 
279 el değiştirmiş oldu. Ra-
kamların şehirlere dağılımı 
ise şöyle; İstanbul’da 10 bin 
781, Ankara’da 8 bin 087, İz-
mir’de 4 bin 261 konut ikinci 
el olarak satıldı. 

Türkiye’den Mülk Edinmede 
Irak Vatandaşları Birinci 
Sırada
TÜİK raporunun en çarpıcı 
sonuçları yabancı vatandaşa 
ev şatışında gözlemleniyor. 
Yabancılara satılan ev sayı-

sında geçen yılın aynı ayına 
göre oldukça yükselme var. 
Buna göre; bir önceki yılın 
aynı ayına kıyasla yaban-
cı vatandaşa satışlar %75,2 
artarak 2 bin 236 oldu. Ülke 
uyruklarına göre en çok ko-
nut satışı ise Irak vatandaş-
larına yapıldı. Eylül ayında 
Irak vatandaşları Türki-
ye’den 383 konut satın aldı. 
Irak’ı sırasıyla, 344 konut 
ile Suudi Arabistan, 160 ko-
nut ile Kuveyt, 129 konut ile 
Rusya Federasyonu ve 103 
konut ile İngiltere izledi.TÜRKİYE’DEN EN ÇOK 

IRAKLILAR EV ALIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Eylül 2017’nin konut 
satışlarını açıkladı. Tüik 
raporuna göre; Türkiye 
genelinde konut satışları 
bir önceki aya göre %28,8 
oranında artarken, en çok 
konut şatışı yapılan şehir 
açık ara İstanbul oldu. 
Uyruklarına göre konut 
satışı ise en çok Iraklı 
vatandaşlara yapıldı.
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2 Kasım 2017 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Başba-
kan Binali Yıldırım, Sanayi, 
Bilim ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, TOBB Başka-
nı Mehmet Hisarcıklıoğlu 
ve Türkiye’nin Otomobili’ni 
yapmaya talip grupların ka-
tılımlarıyla gerçekleştirilen, 

“Türkiye’nin Otomobili Pro-
jesi, Ortak Girişim Grubu İş-
Birliği Protokolü” imzalandı. 
Bundan 4 yıl önce Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın “Türki-
ye’nin otomobilini yapacak 
babayiğitler yok mu?” çağ-
rısı ile başlayan süreç, Cum-
hurbaşkanı’nın aynı çıkışı 
TÜSİAD toplantısında yine-
lemesiyle hızlanmıştı.

Beş firmanın talip olduğu 
“Türkiye’nin Otomobili”nin 
detayları henüz yok, ancak 
2019’a kadar prototipnin 
tamamlanması planlanıyor. 
Bu zor göreve talip olup 
elini taşın altına koyan, Tür-
kiyenin Otomobili Ortak Gi-
rişim grubu üyeleri ise şöyle; 
Anadolu Grup, BMC Grup, 
Kıraça Holding, Turkcell ve 
Zorlu Holding.

İlk Otomobili 
Cumhurbaşkanı Alacak
Cumhurbaşkanı oldukça he-
yecanla beklediği bu projeye 
devletin her türlü desteği 
vereceğini beliterek; “Ma-
demki bu babayiğit arka-
daşlarımız çıkıp ellerini taşın 
altına soktular, bize de onla-
ra gereken her yerde omuz 
vermek, destek vermek dü-
şer. Şimdiden ilan ediyorum, 
piyasaya süreceğiniz ilk 
otomobilin bedelini ödemek 
şartıyla taliplisi de benim” 
dedi.

Aynı toplantıda konuşan 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Özlü ise; “Yerli mar-

ka otomobilimiz; otomotiv 
sanayindeki bütün yenilik-
lere, dijitalleşmeye, dönü-
şüme, yazılımlara, taleple-
re ve trendlere cevap verir 
nitelikte olacak. Türkiye’nin 
otomobilinin fazlası olacak, 
eksiği olmayacak. Çıtamız 
yüksek, hedefimiz büyük. 
Sadece iç pazarda değil, dış 
pazarlarda da göz dolduran, 
farkındalık oluşturan bir 
marka ve küresel bir başarı 
hedefliyoruz”, açıklamaları-
nı yaptı.

“TÜRKİYE’NİN 
OTOMOBİLİ” 
GELİYOR

Türkiye’nin yerli tasarımı 
ilk milli tankı Altay, savaş 
gemisi Milgem, ilk insansız 
hava araçları olan Anka, 
Bayraktar, ilk eğitim 
uçağı Hürkuş, ilk silahlı 
helikopteri Atak’ın ardından 
şimdi de “Türkiye’nin 
Otomobili” geliyor.

ERDOĞAN: ŞIMDIDEN ILAN 

EDIYORUM, PIYASAYA 

SÜRECEĞINIZ ILK OTOMOBILIN 

BEDELINI ÖDEMEK ŞARTIYLA 

TALIPLISI DE BENIM...
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Tüik’in her ayın sonunda 
düzenli olarak yayınladığı 
güven endeksi raporlarında 
Ekim ayında bir düşüş göz-
lemleniyor. Sektörlere göre 
ayrı ayrı düzenlenen güven 
endeksinde sonuçlar şöyle...

Rapora göre; Ekonomik gü-
ven endeksi Ekim ayında bir 
önceki aya göre %1,5 oranın-
da azalarak 103 değerinden 
101,4 değerine düştü. Bunun 
sebebi ise; tüketici, hizmet 
ve perakende ticaret sek-
törü güven endekslerindeki 
düşüşlere bağlandı.

Ekim ayında tüketici güven 
endeksi 67,3 değerine, hiz-
met sektörü güven endeksi 
101,1 değerine ve perakende 
ticaret sektörü güven en-
deksi 104 değerine geriledi. 
Buna karşılık imalat sanayi 
ve inşaat sektörü güven en-
deksinde ise yukarı yönlü bir 
ivme görüldü. Ekim ayında 
reel kesim (imalat sanayi) 
güven endeksi 112,2 değe-
rine, inşaat sektörü güven 
endeksi ise 84,2 değerine 
yükseldi.

EKİM AYI 
TÜKETİCİ 
GÜVEN 
ENDEKSİ 
AÇIKLANDI

GÜNDEM HABER

22 Kasım • Aralık 2017



Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü,  Dokuz 
Eylül Üniversitesi akademik 
yılı açılış töreninde, hem 
eğitim hem de sanayi alan-
larında önemli açıklamalar-
da bulundu. 

Yaklaşan “Sanayi 4.0” dev-
rimine vurgu yapan Özlü, 
aklını iyi kullanan, gelece-
ğin teknolojisine entegre bir 
eğitim sisteminin gereklili-
ğinin altını çizdi.

Özlü; “Sanayi 4.0 bize, bu 
aklı iyi kullanmamız gerekti-
ğini söylüyor. Dünya, yepye-

ni bir yöne doğru hızla ilerli-
yor. Bu ilerlemenin odağında 
bilim ve teknoloji var. Bizler, 
Türkiye olarak, bu değişimin 
ve ilerlemenin gerisinde ka-
lamayız. Her anlamda önde 
olmak zorundayız. Bu kritik 
eşiği atlamak durumunda-
yız. Sanayi 4.0, emin olunuz, 
80 milyon vatandaşımızın 
kaderi üzerinde doğrudan 
etkili olacaktır.” dedi.

İşsizliğin Çözümü İçin 
Mesleki Eğitim Vurgusu
Açılış töreninde Türkiye’nin 
işsizlik konusuna da değinen 
Özlü; Mesleki eğitimin öne-
mine dikkat çekerek OSB’ler-
de açılmasını hedefledikleri 
yeni teknik kolejlerin müjde-
sini verdi. “Türkiye’de  mes-
leki eğitim gören öğrenci 
sayısı 1,7 milyon, Almanya’da 
7,8 milyon. Türkiye’de işsizlik 

Sanayi Bakanı Özlü’den Yeni Hedef:

 “OSB’LERE TEKNİK 
KOLEJLER AÇILAÇAK”

yüzde 11, Almanya’da yüzde 
6. İhtiyaç duyulan yetenek-
lere haiz insan yetiştirme, 
programlama,  planlamada 
sıkıntımız var. Neye ihtiyacı-
mız var, ne yetiştiriyoruz ko-
nusunda örtüşebilirsek işsiz-
likte ciddi azalma olacağına 
inanıyorum.”

ASFED, ASANSÖR BÖLÜMLERI IÇIN 
HAREKETE GEÇTI

Bakan Özlü’nün OSB’lerde 
kurulması planlanan teknik 
kolejlerle ilgili açıklamaları 
sanayiciler tarafından he-
yecanla karşılandı. Özellikle 
asansör sektörünün önemli 
bir sorunu olan yetişmiş ara 
eleman ihtiyacı, bu haber ile 
bir kez daha gündeme geldi. 

Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu (ASFED) Başkanı 

Yusuf Atik ile konu üzerine 
yaptığımız görüşmede ken-
disine, Bakan Özlü’nün açık-
lamalarını sorduk. Atik; “Sek-
törümüzün yetişmiş eleman 
sıkıntısını büyük ölçüde gide-
recek, çok önemli bir karardır. 
Biz ASFED olarak Bakanlık ile 
görüşerek gerekli girişimler-
de bulunacağız.  Açılacak bu 
okullarda sektörümüzün en 
önemli ihtiyaçlarından olan 
ara elemanları yetiştirecek, 
asansör bölümlerinin açılma-
sını mutlaka sağlayacağız. 
Federasyonumuzun eğitim 
komitesi de bu konuda de-
taylı araştırmalara başlamış-
tır. Asansör bölümlerinden 
yetişecek çalışkan, yetenekli 
gençlerin yolu açık olacaktır 
ve tüm sektör firmalarımızın  
bu gençlere iş imkanı sağla-
yacağına da şüphe yoktur,” 
dedi.

ASFED OSB’LERDE ASANSÖR BÖLÜMLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
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Antalya’nın önemli asansör ve yürüyen merdiven firma-
larından bir olan AKE, çalışmalarını bir yıl önce baş-

lattığı ARGE merkezine Bakanlık onayını alarak akredite 
oldu.

ARGE çalışmalarını ku-
rulduğu günden bu güne 
aralıksız sürdüren AKE, 
yaklaşık bir yıl önce şirket 
bünyesinde başlattığı ARGE 
Merkezi Programı’nın ilk 
evresini Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan “AKE ARGE Merkezi” 
tesciliyle tamamlamış oldu. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na yapılan başvu-
runun ardından gerçekle-
şen saha ziyaretleri ve proje 

sunumlarının sonrasında 10 
Ekim 2017 tarihinde ”ARGE 
Merkezi” onayını alınarak 
Türkiye’nin akredite edilen 
651. ARGE Merkezi oldu.

AKE kurmuş olduğu bu 
ARGE merkezinde; yürüyen 
merdiven, yürüyen bant, 
engelli asansörleri ve özel 
asansör çözümleri çalış-
malarını sistematik bir te-
melde yürütmeyi planlıyor.  
Araştırma kurumları, teda-

rikçiler ve diğer paydaşlarla 
geliştirilecek yeni iş birlik-
lerinin; rekabetçi, teknoloji 
düzeyi ve ticari kapasitesi 
yüksek ürün ve süreçlerin 
ortaya çıkartması ARGE 
merkezinin önemli amaçları 
arasında.

AKE’den yapılan açıklama-
ya göre; ARGE Merkezi ge-
lişim programına, beş ana 
proje, yirminin üzerinde de 
alt projeyle başlangıç ya-
pıyor. AKE, kurulan ARGE 
merkezinin bölgede ve 
sektörde ihracatın ve istih-
damın artırılmasına önemli 
katkı yapmasını hedefliyor.

AKE ASANSÖR,  
ARGE MERKEZİNE ONAY ALDI 
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Denizli Asansörcüler Derneği (DENASDER), Eylül 2017 itibari ile uygulamaya giren TSE 
EN 81/20 standardı ile ilgili eğitimler vermeye devam ediyor.

Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu (ASFED) ve Denizli 
Asansörcüler Derneği (DE-
NASDER) işbirliği ile gerçek-
leştirilen eğitimler, 21 Ekim 
2017 günü Denizli TMMOB 
konferans salonunda ger-
çekleştirildi. DENASDER, 
daha önce asansör bakım-
cılarına yönelik verdiği eği-

timlerden aldığı olumlu geri 
dönüşlerin üzerine, bu yeni 
eğitimini asansör montajcı-
larına yönelik hazırladı. Baş-
denetçi Fehmi PİRECİ’nin 
başarılı sunumunun ardın-
dan katılımcılar, uygulama-
da karşılaştıkları problemler 
ile ilgili sorular sordular. 

Eğitimler üzerine görüştü-
ğümüz, DENASDER Baş-
kanı Ali Cirit; “Derneğimize 
yeni standardizasyonlarla 
ilgili çok fazla eğitim talebi 
geliyordu. Talepler üzerine 
bu eğitimi düzenledik. Katı-
lımcılar için verimli geçtiğini 
düşünüyorum” dedi.

DENASDER,  TSE EN 81/20 
EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR
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Kırıkkale’de asansör sektörünün sesi ve soluğu olacak 
“Kırıkkale Asansörcüler Derneği” faaliyetlerine başla-

dı. Dernek Başkanlığını Kemal Yıldırım’ın yaptığı derneğin 
18 üyesi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Asan-
sör Sanayicileri Federasyo-
nu (ASFED)’nu ziyaret eden 
Dernek Başkan Yardımcısı 
Bülent Yıldırım, faaliyetleri-
ne yeni yeni başlayan der-
nekleri hakkında, ASFED’e 
bilgi vererek ASFED İdari 
Müdürü Gülay Pala Binbo-
ğa’dan  derneklerinin  Fede-
rasyon’a üyelik süreci ile ilgili 

bilgiler aldı.  

Dergimize de açıklamalar-
da bulunan Yıldırım, dernek 
üyelerinin daha çok asansör 
montaj ve bakım alanında 
çalışan firmalardan oluştu-
ğunu söyledi. Yıldırım: “Kı-
rıkkale’de asansör montaj 
ve bakım ile ilgili büyük bir 
potansiyel var ama bizim 

şu an faal olan firmalarımız 
taleplere yetişemiyor. Bu 
potansiyeli karşılamak için 
neredeyse gece gündüz 
çalışıyoruz. Hatta ihtiyaca 
cevap vermek için pek çok 
Ankara firması da bölgeye 
geliyor” dedi.

Kırıkkale Asansörcüler Der-
neği Başkan Yardımcısı Bü-
lent Yıldırım ASFED Başkanı 
Yusuf Atik ile de bir görüşme 
yaparak bölgenin ihtiyaçla-
rını iletti.

KIRIKKALE ASANSÖRCÜLER DERNEĞİ 
FAALİYETLERİNE BAŞLADI
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2007 yılında Mersin Mezitli’de Özcihat Asansör’ü eşi 
Bekir Yılmaz ile birlikte kuran Birsen Hanım; mesleğine 
aşık bir kadın. Önce o eşine destekçi olmuş ve şirketi 
kurmuşlar. Şimdi de eşi Bekir Yılmaz ona destek oluyor 
ve asansör montajında ustalık belgesi almak için gece 
gündüz çalışıyor. 

Birsen Yılmaz sözlerine başlarken; “Eşim en büyük 
destekcim. Hayatta her zaman her konuda birbirimizin 
yanında olduk. Bu kurduğumuz şirketin bize verdiği en 
değerli kazanç”, diyor.

Her sabah müşterileri ile randevulaşarak sonra; takım 
çantasını alıp tulumlarını giyindikten sonra yollara dü-
şüyor. Yılmaz, insanların sadece erkeklere mal ettiği bu 
işe dair algıları, müşterilerinden gelen olumlu tepkiler-
le kırmayı başarmış. 

Birsen Yılmaz: Öncelikle 
ben yaratanın hiçbir işi erke-
ğe ve ya kadına göre biçtiği-
ni düşünmüyorum. İnsanla-
rın sadece ön yargıları var. 
Benim için bir işi dünyada 
bir insan yapabiliryorsa, ka-
dın erkek farketmez, herkes 
hangi cinsten olursa olsun 
yapabilir demektir.

İnsanlar başta garipsemiş 
ancak dikkatli ve özenli 
tavrı ile titiz çalışması pek 
çok müşterisinin, bakım ve 
montaj için özellikle kendisi-
ni tercih etmesini sağlamış. 

Haber Asansörü: Hiç zor-
landığınız ya da başka bir 
meslek tercih etseydim de-
diğiniz oluyor mu?

Birsen Yılmaz: Hayır, asla 
zorlanmıyorum. Aksine çok 
severek yapıyorum. Şirketi 
ilk kurduğumuzda sadece 
yönetim işleri ile uğraşı-
yordum. Ama tekniğe olan 
ilgim beni sahaya çekti. 

ASANSÖR 
MONTAJINDA 
KADIN ELİ

Öyle bir el ki; evinin işini 
başkasına bırakmıyor, 
dışardan yemek yemeyi sağlıklı 
bulmadığından yemeklerini kendi 
yapıyor, şirketin tüm hesap kitap 
işlerine koşuyor üstüne bir de 
asansör montajına ve bakımına 
gidiyor. O, her yere yetişen 
enerjisi ile asansör sektörünün 
gurur duyduğu pek çok kadından 
biri, Birsen Yılmaz…

Olumlu geri dönüşler aldıkça 
da daha çok mutlu oldum ve 
heveslendim. Kendimi ye-
tiştirip daha iyi bir usta ol-
mak için de elimden geleni 
yapacağım.

Haber Asansörü: Her ne 
kadar modern dünyadan 
ve hayatı paylaşmaktan da 
bahsetsek kadınların işi, işte 
bitmiyor. Ya evin işleri…

Birsen Yılmaz: Şu an bir ço-
cuğumuz yok ama olsaydı 
da zorlanacağımı zannetmi-
yorum. Ben evimin işlerini 
de kendim yapıyorum. Açık-
çası başkasına teslim ede-
miyorum. Fazla titizim gali-

ba… Dışarda yemek yemeyi 
de sağlıklı bulmadığımdan 
mümkün mertebe yemekle-
rimi de kendim yapıyorum. 
Bunların hepsi benim için bir 
zevk, yorulmuyorum.

Birsen Yılmaz’ın yaşam 
enerjisi, titizliği, çalışkan-
lığı ve işine saygısı ile hem 
ustalığını hem de eşi Bekir 
Yılmaz ile kurdukları şirket-
lerini çok daha iyi yerlere 
getireceğinden şüphe yok. 
Sektörümüze emeği geçen 
tüm kadın sanayicilerimizle 
birlikte, Türk Asansör Sana-
yisi daha da ilerleyecektir.

SEKTÖR HABER
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Türkiye asansör sektörü-
nün güçlü yapılanması 

Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu (ASFED), Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün desteği-
ni alarak, Türk Çocukları 
Eğitim Vakfı (TÜÇEV) ve 
MK SAN-ART işbirliği ile 
önemli bir sosyal sorum-
luluk projesine imza attı. 
Proje kapsamında yetiştir-
me yurtlarındaki çocukla-
rının sanat ile kendilerini 
daha iyi ifade edebilmeleri 
olanağının sağlanması he-
defleniyor.

Bir yıldır üzerinde çalışılan 
projenin ilk ayağı, Ankara 
Saray’daki Sevgi Evleri’nde 
gerçekleştirildi. İki günlük 
buluşmada yetiştirme yur-
dundaki kız çocukları ile en-
geli sebebiyle dezavantajlı 
olarak büyümüş, ancak şu 
an yetenekli bir ressam olan 
Leroy Campbell bir araya ge-
tirildi. Sanatın bir ifade biçi-
mi olmasının yanı sıra, insanı 
geliştiren ve tedavi eden te-
rapi gücü kullanılarak, proje 
ekibinin fedakâr çalışmaları 
ve sanatçı Campbell’in ver-
diği eğlenceli resim eğitim-

leriyle çocuklara unutulmaz 
hatıralar bırakıldı. Proje An-
kara’nın ardından; Çorum, 
Nevşehir, Yozgat ve Kayse-
ri’deki yetiştirme yurtlarını 
da kapsayan sanat atölyesi 
çalışmaları ile on beş günlük 
bir programı içeriyor.

“Çocuklar Kendilerini 
Toplumdan Dışlamadan 
Duygularını Özgürce İfade 
Edebilsin”
ASFED’in destek verdiği, 
“Leroy Campbell ile Sanat 
Atölyesi”nin Proje Koor-
dinatörü Makbule Kalyon 
ve Amerikalı ressam Leroy 
Campbell ile proje hedefleri 
üzerine konuştuk...

Makbule Kalyon proje ile ço-

cukların hayatlarına kazan-
dırmak istedikleri hedefleri 
şu şekilde açıkladı; “Deza-
vantajlı bireylerin hayatın 
her alanında ayrımcılığa ma-
ruz kalmadan ve kimseye 
muhtaç olmadan hayatla-
rını sürdürmeleri, temel bir 
insan hakları konusudur. 
Projenin yegane hedefi bu 
bireylere ulaşıp onların ha-
yatında fark yaratabilmektir. 
Çünkü dezavanajlı birey top-
lumsal alanlarda yeterince 
yer bulamadığı durumlarda, 
kendini yetersiz hissederek 
giderek kendini toplumdan 
soyutlamaktadır. Biz istiyo-
ruz ki tüm çocuklar kendi-
ni toplumdan dışlamadan 
duygularını özgürce ifade 

RENKLER DÜNYASININ İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ, 

YETİŞTİRME 
YURTLARINDAKİ 
ÇOCUKLARA IŞIK 
OLACAK.... 
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edebilsin. Bu projeyle de-
zavantajlı olan çocuklarımı-
za kendilerini sanatla ifade 
edebilme olanağı tanımak 
istedik.” 

Proje Koordinatörü Makbule 
Kalyon ve Proje Genel Sanat 
Sorumlusu Meltem Keskin 
Bayur, bu atölyeyi hazırla-
ken şu an beraber çalıştık-
ları Amerikalı ünlü ressam 
Leroy Campbell’in hayatın-
dan ilham almış. Campbell, 
benzer zorluklarla büyüyen, 
elindeki engeli sebebi ile 
dezavantajlı duruma düşen 
ama hayatındaki sorunları 
sanata tutunarak aşan bir 
başarı hikayesine sahip...

“SANATLA BIRÇOK SIKINTIMIZIN 
ÜSTESINDEN GELEBILIRIZ”

63 yaşındaki sanatçı sa-
natın iyileştirici gücünü ve 
projenin önemini dergimize 
şu sözlerle anlattı; “Sanat, 
beynimiz, duygularımız ve 
ruhumuz için bir terapidir. 
Sanatla birçok sıkıntımızın 
üstesinden gelebiliriz. Sanat 
saf sevgidir. Ve aynı zaman-
da diğer insanlarla bir ileti-
şim yoludur. Sanat aracılığı 
ile duygularımızı, düşünce-
lerimizi paylaşıp birbirimize 
yardım edebiliriz. Ve bütün 
bunlar da kendimizi daha iyi 
hissettirir, kendimizi sevme-
mize yardım eder. Sanatla 
uğraşırken sadece o anı ya-
şarız ve geçmişte yaşadığı-
mız sıkıntıları ve gelecek ile 
ilgili endişelerimizi unutu-
yoruz. Bu enerji ile gelece-
ğimizi inşa ederiz. İşte bu 
da sanatın en güzel tarafıdır. 
Çocuklara da bunu anlatma-
ya çalışıyorum. Yaşamların-

da onların hayatlarını zor-
laştıran, dezavantaj olarak 
görünen faktörleri sanat ile 
avantaja çevirebileceklerini 
anlatıyorum.”

Bu projenin, hayatlarına 
dokunduğu çocuklar için 
önemi çok büyük. Deza-
vantajını sanata tutunarak 
aşan ressam Leroy Camp-
bell’a projenin kendisi için 
önemini sorduğumuzda ise; 
“Sanat çocukları mutlu eder. 
Benim de yapmaya çalış-
tığım bu. Doğru ve çeşitli 
alanlardan her türlü insanın 
yapabileceği her türlü kat-
kının bu çocuklar için çok 
büyük önemi var. Sosyal-
leşmelerini destekleyen bu 

projeler; çocukların hayat-
larını iyileştirebilir. Herkesin 
yardıma ihtiyacı vardır ve bu 
yardımlar sayesinde hayata 
tutunabilirler. Şuna inanıyo-
rum ki bir kişiyi değiştirmek 
herkesi değiştirmek demek. 
Bir kişiye yardım etmek her-
kese yardım etmek demek. 
Böyle projeler bana da daha 
iyi bir insan olamam için güç 
veriyor.” dedi

 “SIVIL TOPLUM ÖRGÜTLERI 
OLARAK ÖNCE INSANA 

DOKUNMALIYIZ”

ASFED’in iş birliği ile ger-
çekleşen bu projede; 5 ilde, 
8 - 18 yaş aralığında kız ve 

erkek, yaklaşık 200 çocuk 
ve gence ulaşıldı. Proje ko-
ordinatörü Makbule Kalyon, 
önümüzdeki yıllarda da pro-
jenin devamı konusunda AS-
FED Başkanı Yusuf Atik’den 
söz aldı. Proje Ekibi, Sanat 
atölyelerinin bitiminde, AS-
FED Yönetim Kurulu’na ve 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Atik’e Leroy Camp-
bell Sanat Atölyesi projesine 
sağladıkları destek için, ka-
tılımcı tüm çocuk ve gençler 
adına, teşekkür ederek pla-
ketlerini sundular. 

ASFED’in tüm üyeleri adına 

plaketi alan Atik; başta proje 
ekibi olmak , projeye gönüllü 
olarak katılan ressam Camp-
bell’a teşekkür etti. Atik; “Bu 
tür projeler ile zor koşullarda 
yetişen çocuklarımızın ge-
lişimine katkı sağlanmasını 

Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu olarak çok önemli 
görüyoruz. Eliminizden ne 
geliyorsa her zaman yapma-
ya hazırız. Bizler bu ülkenin 
sivil toplum örgütleri olarak 
önce insana dokunmalıyız. 
Bu sebeple her anlamda 
bu proje bizim federasyo-
numuz için çok önemlidir”, 
şeklinde konuştu. Campbell 
ise; “Öncelikle T.C. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ve ilgili birimlerine, ASFED, 
TÜÇEV, MK SAN-ART’a des-
tek ve katkılarından dola-
yı teşekkür ederim. Ayrıca 
burada olmam için elinden 
geleni yapan tüm ekibe te-
şekkür ediyorum. Yeni pro-
jelerde Türkiye’de olmayı 
çok isterim” dedi.

“LEROY CAMPBELL SANAT ATÖLYESİ”NİN 
MUCİZELER YARATAN GÜZEL EKİBİ KİMLER?

  Ressam Leroy Campbell 
  Proje Koordinatörü Makbule Kalyon  
  Genel Sanat Sorumlusu Meltem Keskin Bayur
  Rehber Melike Çakmak
  Proje Gönüllüsü Huriye Ardıç Yalçın
  Ulaşım Sorumlusu Özgür  Bölükbaşı
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Sektörün iş azmi ile teknik zekâsı öne çıkan 
üreticilerinden Levent Akdemir ve Met-
roplast ailesini ziyaret edip, yeni yerlerine 
hayırlı olsun demeye gittiğimizde, girişin-
den itibaren alışkın olmadığımız bir fabrika 
dizaynı ile karşılaştık. Büyük ofis odaları, 
kış bahçeli dinlenme mekânları, konferans 
salonları, ARGE ve laboratuvar birimleri ve 
Levent Bey’in yıllar içinde biriktirdiği eş-
yalardan oluşan asansör müzesi ile keyifle 
çalışılacak farklı bir fabrika oluşturduklarını 
gördük. Yeni üretimine ve geleceğe yöne-
lik planlarına göre bir fabrika kuran Levent 
Akdemir, sektöre yönelik önemli açıklama-
larda da bulundu. 

Öncelikle, Haber Asansörü olarak hayırlı 
ve uğurlu olmasını dileriz. Bu yeni 

fabrikanızın özellikleri ile 
ilgili bize biraz bilgi verir 
misiniz?
Bildiğiniz gibi bizim iki ayrı 
fabrikamız vardı. Verimliliği 
arttırmak, gereksiz harca-
maları düşürmek, müşte-
rilere ürün tedarikini daha 
hızlı yapabilmek için burayı 
satın aldık ve iki fabrikayı 
bir araya getirdik. Farklı de-
partmanlarımızın birlikte 
çalışıyor olması iş akışımızı 
kısaltarak, hızımızı artırma 
ve kalitemizi geliştirmede 
bize büyük artılar sağladı. 
Yeni fabrikamız yaklaşık 10 
bin metre kare alanı kapsı-
yor. Bunun 2 bin metrekare-
si depo olarak kullanıyoruz. 
Kalan bölümlerimiz de me-
tal imalat, montaj bölümü, 
plastik imalat, depo, ARGE 
ve sosyal alanlar olmak üze-
re 4-5 farklı bölümden olu-
şuyor. 7 Mayıs’tan beri bu-
radayız. 

Fabrikanızın Deri Organize 
Sanayi Bölgesi içinde 
olmasından ve lokasyondan 
memnun musunuz?
Burası 1982 yılında Deri Or-
ganize Sanayi Bölgesi ola-

rak kurulmuş. Sonra karma 
OSB halini almış. Buranın iki 
avantajı var. Birincisi OSB sı-
nırlarında olması, ikincisi de 
İstanbul sınırlarında olması-
dır.

Organize sanayi bölgesi 
içinde olması nedeniyle, alt 
yapısının üretime uygun 
olarak yapılmış olması çok 
önemli. Birçok sektör ve iş 
kolunda faaliyet gösteren 
firmaların bir arada olması, 
sosyal tesislerin ve alanların 
varlığı, enerjinin daha ucuz 
olması, 24 saat çalışabilmek 
gibi yararları var. Bunlar bize 
maliyeti düşürme ve verim-
liliği artırmada katkı sağlı-
yor. Direkt OSB’ye bağlı ol-
duğumuz için belediyelerle 
veya diğer kurumlarla olan 
bürokratik işlemler ortadan 
kalkıyor. Burada asansör 
sektöründe faaliyet göste-
ren çok fazla firma var. Yakın 
çevremizde 8-10 tane sayılı 
asansör firması var. Bu da 
bir avantaj bizim için. 

İstanbul’da olmak demek 
vasıflı insan gücü ve pazara 
yakın olmak demek. Sabi-
ha Gökçen Hava Limanı’na, 

Derince Limanı’na ve TEM 
Otoyolu’na yakınız bunlar 
lojistik kolaylık sağlıyor. Ay-
rıca benim ve çalışma arka-
daşlarımın yaşadığı alanlara 
yakın olması da bizim için 
çok büyük bir avantaj.

Peki, bu büyüyen fabrika 
ve artan verimlilikle 
ürün yelpazenizde de bir 
değişiklik olacak mı?
Evet... Şu anda ARGE’sini 
bitirdiğimiz yeni bir ürün 
var. Asansör makinesi… İn-
gilizce “gearless machine” 
dedikleri, Türkçe “dişlisiz 
makine” diye tabir edilen bir 
motor bu. Asansörde yeni 
kullanılmaya başlanan bir 
motor. Yaklaşık olarak 8-10 
yıldır kullanılıyor ama son 
2-3 yıldır çok popüler oldu. 
Biz bunun testlerini yaptık. 
Prototipini ve birebir mo-
dellerini tamamladık. Ve bu 
fabrikada da artık asıl üreti-
mine başlayacağız. 

Ne kadar zamandır bu proje 
üzerine çalışıyordunuz? 

İki buçuk yıl ARGE’sini yap-
tık. Önce bu makinelerle 
ilgili sorunları araştırdık, 
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ASANSÖR GÜVENLİK 
EKİPMANLARININ LİDER MARKASI 
METROPLAST BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR
İki farklı yerde faaliyet gösteren 
fabrikalarını birleştiren Metroplast’ın 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akdemir, 
yeni fabrikasının kapılarını ilk kez Haber 
Asansörü için açtı. Üretim yelpazesini 
geliştiren Akdemir, piyasaya sürülecek 
önemli bir ürün ile büyüme ivmesini 
daha da hızlandıracak. Fabrikadan ilk 
fotoğraflar ve çok iddialı olduğu yeni 
ürününün ayrıntıları, kendisi ile yaptığımız 
özel röportajımızda...

ÖZEL RÖPORTAJ
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şikâyetleri topladık. Yani; 
“dişlisiz makine ile ilgili in-
sanlar ne problemler yaşa-
mışlar?” bununla ile ilgili en 
az bir yıllık bir araştırmamız 
oldu. Bu makineleri kullanan 
bütün firmaları, montajcıları 
dinledik. ARGE çalışmaları-
mızla daha iyisi nasıl olabilir 
onu geliştirmeye çalıştık. 
Kullanıcıların sahada yaşa-
dıkları tüm hataları düzelt-
tik ve ortaya iyi bir makine 
çıkarttık. Bütün laboratuvar 
testlerini bitirdik. Sadece 
saha testleri kaldı. Sahada 
kullanılacak ve müşterileri-
mizin bildirimlerini alacağız, 
o aşamadayız artık. Özellik-
le fren sistemine çok önem 
verdik. Benim önceki fabri-
kamda şöyle bir yazı vardı. 
“Burada patron müşteridir.” 
Biz firma olarak müşteri 
odaklı çalışmaya çok önem 
veriyoruz. “Biz bunu yaptık,” 
demiyoruz, müşteri ne isti-
yor ona bakıyoruz. Bu ma-
kine ile ilgili geri bildirimleri 
alacağız, kullananların fikir-

leri ve isteklerini değerlen-
direceğiz. Bana iki üç yıldır iş 
arkadaşlarım ve sektörden 
dostlarım hep “acele et, bir 
an önce çıkar,” dediler. Biz 
bu makineyi Türkiye’de ilk 
yapanlar arasında olabilir-
dik ama ben ilk olmaktansa 
farklı ve en iyi olmayı tercih 
ettim. 

Ürettikleri yeni dişlisiz ma-
kineye oldukça güvenen Ak-
demir; “Hepsinden çok daha 
iyi bir makine üretiyoruz, 
buna da inanıyorum,” diye-
rek ekibine güvendiğini bir 
kez daha yineledi.

Hem yurt içi hem de yurt 
dışında dişlisiz makine üre-
ten firmaların yaptıklarının 
daha iyisini yapmaya çalış-
tık. Daha hassas, daha ses-
siz, daha az enerji harcayan,  
daha konforlu, daha verimli 
ve performans olarak çok iyi 
bir makine üretiyoruz, buna 
da inanıyorum. Önümüzde-
ki zamanda piyasaya girip 

kullanılmaya başlayınca çok 
olumlu geri dönüşümler ala-
cağımızı biliyorum. Bizim 
ürettiğimiz komponentleri 
kullananların memnuniyeti-
ni bu makine ile sürdürmek 
kararındayız. 

Ne zaman piyasaya girecek 
peki? Bu ürünle de yurt dışı 
pazarına açılacak mısınız?
Yılbaşından itibaren piya-
saya girmeyi planlıyoruz. 
Zaten öncelikli hedef paza-
rımız, yurt dışı. Tahmin edi-
yorum üretim başladıktan 
sonra %70 yurt dışına satıla-
cak. Çünkü Metroplast ola-
rak ihracatta çok iyi bir port-
föyümüz ve pazarımız var. 

“BAŞARIDA MESLEK SIRRI DEĞIL 
MESLEK AŞKI ÖNEMLIDIR”

Bu kadar iyi ve iddialı bir 

Levent Akdemir, 
1986 yılında iş 

hayatına başlamış. 
Çocukluğundan beri 

mekaniğe ilgi duyması, 
tüm oyuncakların ve 
elektronik eşyaların 

içini açıp bakması hatta 
bir çoğunu bozması 

onu mekaniğe daha da 
yaklaştırmış. Levent 
Akdemir; “Sanayiye 

dolayısıyla mekaniğe 
olan ilgim çok küçük 

yaşlarda başladı. Örne-
ğin küçük yaşlardayken 

tamir işlerini kendim 
yapardım. Hatta bisik-

letimin arkasındaki 
dişliyi söktükten sonra 
onun içindeki bilyeleri 
çıkarıp parçalara mar-
garin sürerek yerine 
sorunsuzca yerleştir-
diğimi hatırlıyorum.” 
diyor.  Meslek lisesini 

bitirdikten sonra, iyi bir 
fabrikanın sınavlarını 

kazanmış olmasına 
rağmen o üniversite 

okumayı tercih etmiş. 

dişlisiz makine için nasıl 
bir arge-inovasyon tekniği 
izlediniz? Bunun için özel 
bir ekibiniz var mı? 
Dünyadaki gelişmeleri ve 
yenilikleri yakından izliyo-
ruz. Yeni çıkan teknolojileri 
kullanıyoruz. Tasarımdan, 
üretim kısmına kadar geçen 
her aşamada en iyi üreti-
ciler hangi teknolojiyi kul-
lanıyorsa hepsine sahibiz. 
ARGE konusunda düşünen, 
tartışan, karar veren dört 
kişiyiz. Bunların altında da 
çalışanlarımız var ama fikir-
lerin çıktığı yer burası. Bir 
mühendis, bir ben, iki tane 
teknisyen arkadaşımız var. 
Sürekli fikir alışverişi içeri-
sinde bulunuyoruz. Haftalık 
toplantılar yapıyoruz. Zaten 
ben de şirketin günlük iş-
lerinden ziyade bu tür ürün 

LEVENT AKDEMİR 
ASANSÖR 

SEKTÖRÜNE 
NASIL GİRDİ?

“Asansör sektörü-
ne girmeden önce 

Arçelik şanzımanlı 
çamaşır makineleri-
nin parçalarını imal 
ediyorduk. Arçelik’le 
9 sene gibi uzun bir 
süre çalışma fırsa-

tım oldu. Arçelik’ten 
sanayi kültürü an-

lamında çok şey öğ-
rendim. 1994 yılında 
sanayici bir komşu-

muz bir parça getirdi, 
“bunu yapar mısınız” 

dedi. O parçayı çok 
iyi yaptık ve bu vesile 
ile asansör sektörüne 

girmiş olduk.”

40 41Kasım • Aralık 2017 Kasım • Aralık 2017

ÖZEL RÖPORTAJÖZEL RÖPORTAJ



geliştirme çalışmalarıyla 
özel olarak ilgileniyorum. 
Çünkü araştırma ve geliş-
tirme işini çok seviyorum ve 
severek çalışıyorum. 

Ben hep şunu söylerim: 
Başarıda meslek sırrı değil 
meslek aşkı önemlidir. Her-
kese de bunu tavsiye ediyo-
rum. Bir de başka iş yapmı-
yoruz. “Biz bildiğimiz işimizi 
yapalım bu bize yeter,” diyo-
ruz. Bu da bizim için başarı-
ya gitmenin bir başka yolu. 
Bize de çok teklif geldi; yok 
inşaat sektörüne girin, yok 
yatçılığa girin gibi... Biz hiç 
birisine dönüp bakmadık. 
Bizim şirketimizin adı soya-
dı belli. Şirketin adında ne 
yapacağımız oldukça net. 
Onun dışında hiç bir şeye ih-
tiyaç duymadık.

Sektöre ilişkin önemli 
sosyal faaliyetleriniz de var. 
Son dönem çalışmalarınızla 
ilgili bilgi verir misiniz?
Sektörün ekmeğini yiyen 
herkes ve bölgelerindeki 
dernekler bir şeyler yap-

maya çalışıyor, ama birlikte 
hareket edemediğimiz için 
sonuç alınamıyordu. Böyle 
düşünen arkadaşlarla önce 
bir platform kurduk ve bu 
platformu bir federasyona 
dönüştürdük. Bu sırada ben 
TASİAD’ın başkanlığını üst-
lendim. Sonra değerli bir ar-
kadaşıma devrettim. Benim 
sektörün gelişmesi adına 
önemsediğim konuların ba-
şında sektörün nitelikli ele-
man ihtiyacını karşılayacak 
bir okul ile yerli asansör sa-
nayinin gücünü gösterecek 
bir fuar vardı. Bunların ilk 
adımlarını attık. Yönetim-
deki arkadaşlarımız bu okul 
konusunu sonlandırmak 
üzereler. Bunun sevincini 
yaşıyorum.

Fuar konusuna gelince, yapı-
lıp yapılamayacağı dahi tar-
tışılıyordu. Avrasya Asansör 
Fuarı yerli asansör sanayinin 
ulaştığı noktayı gösteren bir 
fuar oldu. 2019 yılında çok 
daha iyisini yapacağımıza 
inanıyorum.

“Teflon paten grubu, 
aşınmaz paten plas-
tikleri, tampon etkili 

frenler, kuyu dibi 
tamponları asansör 
sektörüne tanıtan 
Metroplast olmuş-
tur,” diyen Levent 

Akdemir’in kendisine 
ait 60 adet patentli 

buluşu var. “Pek çok 
plastik ürünü sektöre 

kazandıranlardan 
birisiyim. Örneğin 

“Teflon Paten”lerin 
mucidiyim. Bu ürünü 

ilk olarak kendim 
geliştirdim ardından 

yaptığım ürünler 
hep taklit edildi ama 
bu benim için kötü 
bir şey değil. Taklit 

edilmenin hazzını da 
yaşıyoruz,” diyerek 
hayata hep pozitif 

bakıyor.
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Türk sanayi devrimi ve 
yeniden yapılma süre-
cini, Kurtuluş Savaşı’nın 

bitmesi ve cumhuriyetimizin 
ilanı ile başlatmak gerekir. 
Bu da bizi; cumhuriyetin ilk 
yılları ile inşaat sektöründe 
başlayan çok katlı binaların 
hayatımıza girdiği sürece, 
dolayısıyla da asansör sana-
yisinin ülkemizdeki ilk yılları-
na götürür. Kurtuluş Savaşı 
sonrası cumhuriyetin ilanı ile 
birlikte Türkiye’de imar çalış-
maları başladığında, yapılan 
tesislere yurt dışı kaynaklı 
asansörler monte edildi. Bu 
yapılan asansörlerde çalışan 
Türk insanı, zaman içerisinde 
asansör mesleğini öğrenme-
ye başladı. Önceleri, yapılan 
yabancı kökenli asansörlerin 
servis hizmetlerini vermekten 
öteye bir çalışmamız yoktu.

1960’lı yıllarda Bayındır-
lık Bakanlığı birim fiyatları-
nın oluşturulması TSE (Türk 
Standartları Enstitüsü)’nin 
kuruluş çalışmaları asansör 
sektörünü de kurallar içine 
almaya başladı. TSE zorunlu 
standart olmasa dahi, bir ku-
ral ve önemsenmesi gereken 
bir yöntem haline geldi. 1989 
yılında ilk asansör yönetmeli-
ğinin yayınlanması ve TSE’nin 
asansör kurallarını, uyulma-
yı zorunlu hale getirmesi, 
asansör sektörüne çekidüzen 
verilmesini de beraberinde 
getirdi. Bu arada asansör ak-
sam imalatı yapan kuruluşla-
rın hem standart anlamında 
hem garanti anlamında bel-
gelenmesini devreye soktu. 
Belgelerle iş yapmaya başla-
yan asansör sanayi dış ülke-
lerin de dikkatini çekti ve Türk 

M.Akif TEMELLİ
Makine Mühendisi
TOSYÖV Genel Sekreteri

YERLİ MARKALARA GÜVENİN 
ARTMASI İÇİN ÖNCE 
TÜKETİCİYE ULAŞMALIYIZ

asansör sektörü ihracatına 
bu dönemlerde başladı. Bu 
gelişmelerle birlikte artık 
Türkiye’de hem asansör 
aksamı üretilmeye hem de 
ulusal ve uluslararası belge-
lerle çalışılmaya başlandı. 

Günümüzde ise; Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı 
günün koşullarına uygun 
yönetmelikler hazırlaması, 
Türkiye’de asansör ve ak-
sam imalatına, uluslararası 
yarışta yer alacak özellikler 
kazandırmıştır. Bakanlığın 
bu özellikleri ve uygulama-
ları, ülkemiz imalat sektö-
rünün kalite seviyesini üst 
noktalara yükseltmiştir, di-
yebiliriz.

Son yıllarda alınan kararlar 
ve uygulamalar sektörde 
büyük değişiklikler yarat-
mıştır. Bugün Türkiye’de 
300 binin üzerinde asansör 
kontrol edilebilmekte ve 
daha güvenli olması sağlan-
maktadır. Uluslararası kural-
lar hazırlanırken, ülkemizde 
7 adet onaylanmış kuruluş 
oluşturularak yurt dışı ba-
ğımlılığımız ortadan kaldı-
rılmıştır. Asansör tesislerinin 
güvenliğinin arttırılması ve 
kontrolünü sağlamak için 29 
adet A tipi muayene kurulu-
şuna yetki verilmiştir.

Türkiye, asansör imalatında 
aksam kalitesi, uluslarara-
sı geçerliliği olan belgeleri 
sayesinde güvenli asansör-
ler tesis etmeye ve ihracat 
yapmaya başlamıştır. Sek-
tördeki bu gelişmeler iç pi-
yasadaki tüketiciye daha iyi 
anlatılmalı tanıtım için daha 
çok çaba harcanmalıdır. 
Çünkü insanlar yerli üreti-

cinin bu alanda gösterdiği 
kalite gelişiminin farkında 
değiller. Yurt içi tüketicilerin 
asansör sektöründeki geliş-
meleri ve kalitesini anlaması 
halinde yerli üretime güven 
artacak ve ithal ürün isteği 
azalacaktır.

Yurt dışı alıcılara imalatla-
rımızı daha çok tanıtmamız 
ve ihracatı arttırmamız ha-
linde ise bugün 157 milyon 
dolar civarında cari açığı 
olan asansör sektörü tam 
tersi duruma geçecektir. Bu 
da asansör imalatçısı ve ak-
sam imalatçısının gayreti ile 
olacaktır.

Tüm asansör imalatçıları-
nın ve aksam imalatçılarının 
yurt dışı kadar yurt içi paza-
rında da gerekli tanıtımları 
yapıp, gerekli hassasiyetleri 
göstermesiyle yerli firmala-
rımızın daha çok tanınacağı 
bir 2018 yılı olmasını dilerim. 

YURT DIŞI ALICILARA 

IMALATLARIMIZI DAHA ÇOK 

TANITMAMIZ VE IHRACATI 

ARTTIRMAMIZ HALINDE ISE 

BUGÜN 157 MILYON DOLAR 

CIVARINDA CARI AÇIĞI OLAN 

ASANSÖR SEKTÖRÜ TAM TERSI 

DURUMA GEÇECEKTIR. BU DA 

ASANSÖR IMALATÇISI VE AKSAM 

IMALATÇISININ GAYRETI ILE 

OLACAKTIR.

Köşe Yazısı / SERBEST KÜRSÜ
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Geniş Açı
PRENSI BULANA KADAR KURBAĞA ÖPMEK…

Başarılı olmak için her şeyi yaparız ama 
bazen her şeyi yapmak yeterli olmaz. Her 
şeyi yapıp da olacakları önleyememek bizim 
kusurumuz değildir, bize düşen her şeyi yap-
maktır. 

Ne yaparsak, nasıl yaparsak, ne zaman 
yaparsak kazanırız, başarılı oluruz bunların 
kesin bir formülü de zaten yoktur. Ama başa-
rıya giden yola ilişkin birçok tavsiye vardır.

Derler ki, “Rakiplerinizden önce davra-
nın.” 36 yaşında profesör olan Adam Grant, 
erken harekete geçmenin avantajları oldu-
ğuna inanıyor ama şunu da eklemeden du-
ramıyor: “Doğru, erken kalkan, balığı avlar 
ama unutmamalıyız ki; balık da erken kalk-
tığı için avlanmıştır.”

Derler ki, “Bugünün işini yarına bırak-
ma.” Ama işini erteleyenlerin daha yaratıcı 
olduklarını, son anda yapılan işlerin daha 
iyi olduğunu gösteren araştırmalar da var. 

Derler ki, “Risk olmadan iş olmaz.” Ama 
hayat, aşağıya bakmadan uçurumdan atla-
yanların değil, korkarak aşağıya bakan, pa-
raşüt takan, ne olur ne olmaz diye üstüne bir 
de uçurumun dibine güvenlik ağı kuranların 
hikâyesini yazar. Dünyanın en büyük giri-
şimcilerine eğitim veren Linda Rottenberg 
şöyle diyor: “En iyi girişimciler, risk almayı 
bile risksiz hale getirenlerdir.”

Şimdi şöyle dediğinizi duyar gibiyim; “İyi 
anladık, ne yapalım yani?”

Vallahi, ne yapmamız gerektiğini bilmi-
yorum, ama ne yapmamamız gerektiğini 
biliyorum. “Pes etmeyeceğiz. Bıkmayacak, 
usanmayacağız.” Çocukluğumda babama ve 
arkadaşlarına, bizim dükkânda, bir gazeteyi 
sesli okurdum, onlar da dinlerdi. O gazete 
artık çıkmıyor, ama logosunun altında yazan 
şu söz hala aklımda: “Her sabah dünya yeni-
den kurulur, her sabah taze bir başlangıçtır.”

Ali Sabancı, “25 milyon dolar batırdım,” 
diyor, Abdulkadir Konukoğlu rakam ve sek-
törü söylemiyor ama 25 milyondan çok çok 
fazla olduğu anlaşılıyor. Hüsnü Özyeğin, 
Turkcell’i nasıl kaçırdığını hayıfla anıyor, 

Mustafa Denizli, senden futbolcu olmaz de-
nilerek kapının önüne konulduğunu söylü-
yor.

2000’lere girerken dünyanın en büyük 
icadı denilen ginger dediğimiz Segway’ın 
protipini gören Steve Jops, şirketin % 10’u 
için 63 milyon dolar teklif ediyor. Ama-
zon’un kurucusu, bunun satmakta hiç zorluk 
çekilmeyecek bir ürün olduğunu söylüyor. 
Bu icat ABD’nin en büyük yenilikçilik ödü-
lünü alıyor. Ürünün haftada 10 bin satacağı 
düşünülüyor. Sonuç; 6 yılda 30 bin satıyor 
ve şirket 10 yılda bir kuruş kazanamıyor. 

Bunu bulan mucidin adı Dean Kamen 
ve adına kayıtlı 440’dan fazla patent var. 
Bunların arasında, taşınabilir diyaliz ma-
kinesi, robotik teknolojili protez kol gibi 
ürünler var. Segway’ın başarısız olması bu 
mucidin değerini düşürür mü? Elbette ki 
hayır. Kendisine, “Çağımızın Edison’u” deni-
yor. Edison’un 1093 tane patenti vardı ama 
bunların içinde işe yarayanlar 10 taneyi geç-
mez. Mozart, 600’den fazla beste yaptı, ama 
klasik müziğin en büyük 50 eseri listesinde 
sadece 6 eseri var. 

Şunu demek istiyorum: Başarı hikâyele-
rini bildiğimiz kişilerin hepsinin geçmişinde 
yanlış kararlar, yanlış adımlar, başarısızlık-
lar, kaybetmeler var. Ama ne yok? Pes etmek 
yok. Tutunamamak yok. Önemli olan kaybe-
denler kulübünün geçici üyesi olmak değil, 
tutunamayanlardan olmamaktır.

Çok güzel bir söz vardır, “Devran, her za-
man murad üzerine dönmez.” Yani her şey, 
her zaman istediğiniz gibi gitmez, her şey, 
her zaman istediğiniz gibi bitmez. 

Bize düşen görev pes etmemektir. “Hay-
da!” diyerek şaşırıp kalmamak “haydi!” diye-
rek ayağa kalkmaktır.

Hani masalda kız kurbağayı öper ve kur-
bağa prense dönüşür ya Dean Kamen ekibi-
ne her zaman şöyle dermiş: “Prensi bulana 
kadar bir sürü kurbağa öpmeniz gerekir.”

Prens’i, çok kurbağa öpmeden bulmamız 
dileğiyle…

Ergün GÜNEŞ
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Düzenlenen seminere Asan-
sör Sanayicileri Federas-
yonu Başkanı Yusuf Atik ile 
birlikte, sektör çalışanları da 
katılım gösterdi. ODTÜ des-
tekli olan Bilge-İş projesine, 
KOSGEB ve TOSYÖV de des-
tek veren kuruluşlar arasın-
daydı. 

Tüm Eğitimler Ücretsiz ve 
Sertifikalı
Seminerin ilk bölümünde 
Bilge İş Koordinatörü Prof. 
Dr. Kürşat Çağıltay ve Proje 
Takım Lideri Meltem Koca 
birer sunum yaptı. Herkes 
için ücretsiz eğitim prog-
ramları amacıyla yola çıkı-
lan projenin tüm dersleri, 
konusunda uzman kişilerin 
hazırladığı içeriklerle online 
bir sistem aracılığı ile sunu-
luyor. 

Dergimize proje ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Ça-
ğıltay, Projenin “Türkiye’de 
işçi ve işverenlerin uyum ye-
teneklerinin geliştirilmesine 
katkı sağlanması, teknoloji-
ye uyumu geliştirilmiş bir iş-
gücü piyasası oluşturulma-
sını desteklenme konusunda 
önemli bir adım olduğunu” 
belirtti. Çevirimiçi bir eğitim 
sistemi olan Bilge-İş, ken-
dini geliştirmek isteyen işçi 
ve işverenlerin sistemdeki 
dersler ile uzaktan eğitim 
alarak sertifika sahibi olma-
larını sağlıyor. Tamamı üc-
retsiz olan derslerin yurt dışı 
örneklerine nazaran serti-
fikaları da ücretsiz vermesi 
ise oldukça önemli. 

Proje Hedefi 2023
Bilge-İş eğitim programı-

nın, her gün artan sayıları 
ile beraber, şu an sistemde 
24 bin 750 kayıtlı öğrencisi 
bulunuyor. Kayıtlı öğrenci 
sayısı hedeflerinin 2018 yı-
lında 100 bin olmasını he-
defleyen proje yöneticileri-
nin gelecek yıllardaki ders 
sayısı hedefleri ise hayli 
yüksek. Proje Koordinatörü; 
Çağıltay “Ders sayısı olarak 
kendimize 2023 yılını hedef 
koyduk. Atatürk’ün kurduğu 
Cumhuriyetin 100. yılında 
yani 2023’te, biz de 2023 
ders vermeyi planlıyoruz. 
Bu ülkeyi kuran insanlar zor 
hedeflere ulaştılar, biz de 
önümüze böyle zor bir hedef 
koyduk ama tabi bunu her-
kesin katkısı ile gerçekleşti-
rebileceğiz” dedi.

Ders AVM’si Tüm Sektör 
Eğitimlerine de Açık
Tüm sektörlerin eğitim çalış-
malarına da destek vermeye 
açık olan Bilge-İş platformu, 
kurumların çalışanlarına yö-
nelik hazırladıkları eğitim 
programlarını da başka bir 
platform kurmalarına gerek 
kalmadan sistemlerinden 
yayımlamaya hazır. Çağıltay; 
“Kurumunuzda hazırlanan 
dersleri ücretsiz bir biçimde 
herkesle paylaşmak isterse-
niz platform buna da açık. 
Yani bir nevi ders AVM’si gibi 
düşünebilirsiniz. Burası ücret-
siz bir dükkan. Buraya getirip 

derslerini koyup ücretsiz bir 
biçimde herkesin faydalan-
masını da sağlayabilirsiniz. 
Bu şekilde çalışma hazırlık-
ları yaptığımız bazı sektörel 
kuruluşlar da var. Eğer asan-
sör sektöründen de böyle bir 
teklif gelirse, sektörün uzman 
kişileriyle bunu değerlendire-
biliriz” dedi.

Sistemde En Çok Talep 
Gören Ders Hangisi?
100 farklı alanda işçi ve işve-

ANKARA 
ASANSÖR SEKTÖRÜ 
BİLGE-İŞ SEMİNERİNDE BULUŞTU

İşçi ve işverenlerin 
kapasitelerinin bilgi 
ve iletişim teknolojileri 
yoluyla geliştirilmesini 
amaçlayan Bilge-İş 
projesi kapsamında, 
Ankaralı pek çok 
asansör firması yetkilisi 
ve çalışanları 5 Ekim 
2017’de  düzenlenen 
bir eğitim seminerinde 
biraraya geldi.

renlerin sanayi 4.0 ile uyum-
larını kolaylaştırmaya yöne-
lik eğitimler veren projenin 
en çok talep gören dersini 
merak ettik. Proje Koordi-
natörü Çağıltay; bu sorunun 
cevabının kendilerini de şa-
şırttığını ama en çok talebin 
Sosyal Beceri kategorisinde 
verilen “Zor İnsanlarla Baş 
Etme” dersi olduğunu söy-
ledi. Sistemde kayıtlı 2 bin 
375 öğrenci bu dersi takip 
ediyor.
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EN 81-1 ve EN 81-2 standart-
ları kapsamı birleştirilerek 
EN 81-20 ve EN 81-50 olarak 
yenilenmiştir. EN 81-20/50 
ile gelen değişiklikler EN 
81-1/2 olarak bildiğimiz te-
mel standartlarının yerini 
almıştır. Bu yenilik son 20 
yılda asansör standartları 
için yapılmış en geniş deği-
şiklikleri kapsamaktadır. EN 
81-20/50 standartlarındaki 
değişiklikler üretici firma-
larda tasarım, test ve ser-
tifikasyon yükümlülüğünü 
arttırmakta, montaj yapan 
firmaların ise montaj yön-
temini ve zaman planını et-
kilemektedir. Ancak temel 
amaç, asansörlerde kullanıcı 
ve çalışan için daha güvenli 
tedbirler alınmasını sağla-
maktır. Bu standardın yü-
rürlüğe girmesiyle birlikte 1 
Eylül 2017’den itibaren pro-

jesi onaylanan tüm asansör-
ler EN 81-20/50’ye uyumlu 
olmak zorundadır.

GÜVENLİĞİ ARTIRAN 
ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 
NELERDİR?
Özellikle “asansör durak ve 
kabin kapısı” kapsamında 
önemli değişiklikler yapıl-
mıştır. Bunları şu maddeler 
halinde sıralamak mümkün-
dür:

 �Kapı çalışmasına ilişkin 
koruma,

 �Durak ve kabin kapılarının 
mekanik dayanımı,

 �Asansörün durması duru-
munda yolcu giriş çıkışı-
nın sınırlandırılması,

 �Kapı kapalı konumunun 
ayrı izlenmesi.

KAPI ÇALIŞMASINA İLİŞKİN 
KORUMA VE KORUYUCU 
TERTİBAT
Otomatik güç ile çalışan ka-
pılarda, kapı kapama yönün-
deki hızın ortalama kinetik 
enerjisi 10J’ü aşmamalıdır. 
Otomatik olmayan kapılarda 
ise hesaplama veya ölçme 
ile bulunan kinetik enerji de-
ğeri 10J’ü aştığında en hızlı 
panelin ortalama kapama 
hızı 0,30 m/s’ye sınırlandı-
rılmalıdır. Bir koruyucu terti-
bat, kapı kapanma hareketi 
durumunda yolcunun kapı 
girişinden geçmekte oldu-
ğu sırada, kapının otomatik 
olarak yeniden açılmasını 
sağlamalıdır.

Koruyucu tertibat (örneğin 
ışık perdesi/fotosel), kabin 
kapısı eşiği üzerinde en az 
25 mm ve 1600 mm ara-

sındaki mesafe üzerinden 
açıklığı örtmeli ve asgari 50 
mm çapında engelleri tespit 
edebilmelidir.  Koruyucu ter-
tibatın devre dışı bırakılması 
veya koruyucu tertibatın 
arıza durumunda, asansör 
çalışmaya devam ediyorsa, 
kapıların kinetik enerjisi 4 
J’e sınırlandırılmalı ve akus-
tik sinyal, kapının herhangi 
bir zamandaki kapanmasın-
da çalışmalıdır. Kapının ka-
panmasını engellemek için 
gerekli kuvvet etkisi, kapı 
hareket seyrinin üçte biri 
hariç olmak üzere 150 N’u 
aşmamalıdır.

MEKANİK DAYANIM NASIL 
OLMALI?
Durak kapıları ve kabin ka-
pıları, durak kapılarının ki-
litlenme ve kabin kapılarının 
kapalı konumunda mekanik 
dayanım kriterlerine sahip 
olmalıdır. 

Asansör kapıları, olası en 
zayıf noktadan (eşikten 1m 
yükseklikte ve panel orta 
noktasında) sarkaç darbe 
testine tabi tutulmaktadır. 
Sarkaç darbe testlerinde, 
asansör kabin ve durak kapı-
larının en zor şartlar altında 
dayanımı gözlemlenmekte-
dir. Bu gözlem, yangın anın-
da erime sıcaklığına ulaşan 
mekanizma ray makaraları-
nın ve ray kılavuz plastikle-
rinin yok olması göz önünde 
bulundurularak yapılmak-
tadır. Sarkaç darbe testinde 
test numunesi ray plastikleri 
ile yapılmaktadır. Başarılı 
geçen test sonrasında ürün 
üzerinde yangın anında eri-
yecek plastik aksamlar (ray 
makaraları ve plastik kele-
bekler) çıkarılarak, deney 
numunesi tekrar sarkaç tes-

tine tabi tutulmakta ve test 
tamamlanmaktadır. 

Kuvvet testinde ise öncelik-
le daire veya kare kesitli 5 
cm2’lik bir alan üzerine eşit 
olarak dağıtılmış 300 N’luk 
bir statik kuvvet uygulanır. 
Her iki yüzde herhangi bir 
noktada panele/çerçeveye 
dik açılarda 300 N uygulan-
dığı zaman, kapılar şekil (≤  
1mm kalıcı ; ≤  15mm elastik)  
değişikliği göstermeden 
dayanmalıdır. Diğer kuvvet 
testinde ise daire veya kare 
kesitli 100 cm2’lik bir alan 

üzerine eşit olarak dağıtıl-
mış 1000 N’luk bir statik 
kuvvet, durak kapıları için 
iniş veya biniş tarafından, 
kabin kapıları için kabininin 
içerisinden, panel veya çer-
çevenin herhangi bir nok-
tasına dik açılarda 1000 N 
uygulandığı zaman, kapılar, 
fonksiyonelliği ve güvenliği 
etkileyen önemli kalıcı şekil 
değişikliği olmaksızın da-
yanmalıdır 

(Aşınmalar ile azami boşluk 
10mm.).

MEKANİK DAYANIM KRİTERLERİ

Sarkaç Darbe Deneyi Uygulanacak Kuvvet Dayanım

Kat ve Kabin Kapıları 5 cm2 Üzerine 300N ≤  1mm Kalıcı
≤  15mm Elastik

Kat ve Kabin Kapıları 100 cm2 Üzerinde 
1000N

Güvenliği Etkileyen Şekil 
Değişikliği Olmamalı

Cam Panelli Kat Ve 
Kabin Kapıları

Yumuşak Darbeli Sar-
kaç 800m

Kalıcı Deformasyon Yok > 
120mm

Ağır Darbeli Sarkaç 
500mm

Çatlama ve Kopma Yok 
> 2mm

150mm’den Daha Ge-
niş Yan Çerçeveler

Yumuşak Darbeli Sar-
kaç 800mm

Kalıcı Deformasyon Yok > 
120mm

Ağır Darbeli Sarkaç 
500mm

Çatlama ve Kopma Yok 
> 2mm

Tüm Kapılar İle Kilit 
Mandalları

Yumuşak Darbeli Sar-
kaç 800mm

Kalıcı Deformasyon Yok > 
120mm

YANGINA DAYANIM NASIL 
OLMALI?
Durak kapılarının, ilgili bina-
nın yangında korunması ile 
ilgili düzenlemelerine ve TS 
EN 81-58 standardında be-
lirtilen özelliklerine uygun, 
EK3/B’de belirtilen yangına 
dayanım gereklerine de sa-
hip olmalıdır. Bu özellikler, 
yapı yüksekliği 51.50 m‘den 
alçak binalar için E30, yapı 
yüksekliği 51.50 m’den yük-

sek olan binalar için ise E60 
dakika olarak tanımlanmış-
tır. Yapı yüksekliği 51.50 
m’den daha fazla olan yapı-
larda, en az 1 asansörün acil 
hallerde kullanılmak üzere 
acil durum asansörü olarak 
düzenlenmesi şarttır. 

E30 (30 dk), E60 (60 dk) ve 
diğer sürelerde sızdırmaz-
lık dayanımına sahip olan 
kapıların maruz kaldığı fırın 
sıcaklıkları tablodaki gibidir: 

EN 81-20/50’de 
DAYANIM ve GÜVENLİK

Ömer Gürkan GÜRBÜZ 
ÜR-GE Müdürü / Elektronik Mühendisi
Merih Asansör

Köşe Yazısı / UZMAN BAKIŞI

50 51Kasım • Aralık 2017 Kasım • Aralık 2017

KÖşE YAZıSı / UZMAN BAKışı



ZAMAN 
(DAKİKA)

FIRIN SICAKLIĞI 
(°C) ZAMAN (DAKİKA) FIRIN SICAKLIĞI 

(°C)

0 20 90 1008

5 576 120 1049

10 678 150 1082

15 738 180 1110

20 781 210 1133

30 842 240 1153

45 902 300 1186

60 945 360 1214

Asansör Kat Kapıları için 
Yangın Dayanım Kriterleri
Sızdırmazlık (E) 
Deney numunesi perfor-
mansının değerlendirilme-
sinde ana kriter sızdırmaz-
lıktır. Sızdırmazlık için iki 
şart vardır:

 �Kapı açıklıklarından sız-
dırmaz hızı 3 m³/dk (De-
neyin ilk 14 dakikası dik-
kate alınmaz.)

 �Sızdırmazlık devamlı 
alevlenme durumunda 
kaybedilmiş kabul edi-
lir (Devamlı alevlenme 
10sn’den uzun süren alev-
lenmedir.).

Temel şart ise, kapıda kul-
lanılan tüm plastik malze-
meler ile tüm yanıcı organik 
maddelerin test sırasında 
alevlenmeyecek bir malze-
meden üretilmiş olmasıdır.

Isıl Yalıtım (I) 
Numune yüzeyinde, ısıl 
çiftlerinin sıcaklık artış de-
ğeri izlenir. Bu ısıl çiftler-
deki ortalama sıcaklık artışı 
140°C’yi geçtiği takdirde ya-
lıtım kriteri “I” artık karşılan-
mamaktadır.

Işıma (W) 
Işıma kriteri için, durak ka-
pılarında yalıtım olması ge-
reklidir. Yalıtım içermeyen 
bir kapıda iyi bir ışıma krite-
rinin sağlanması mümkün 
değildir.

Performans Beyanı
E tt: Sızdırmazlık kriterinin 
sağlandığı sınıflandırma sü-
residir.

EI tt: Sızdırmazlık ve yalıtım 
kriterinin sağlandığı sınıf-
landırma süresidir.

EW tt: Sızdırmazlık ve ışıma 
kriterinin sağlandığı sınıf-
landır süresidir.

KABİN KAPISININ 
SINIRLANDIRILMASI 
(KABİN KAPISI KİLİT 
MEKANİZMASI)
Kilidin açık olduğu bölge-
de, herhangi bir nedenden 
dolayı asansör durursa, 
300N’dan daha büyük ol-
mayan bir kuvvet ile aşağı-
daki konumlarda el ile ka-
bin ve durak kapısını açmak 
mümkün olmalıdır:

 �Durak kapısı, acil durum 
kilit açma anahtarı veya 
kabin kapısı yardımıyla 
duraktan,

 �Kilit açılma bölgesinde 
iken kabin içinden.

Kabin kilit açılma bölgesi 
dışında iken;
Kabin kapısını sınırlama me-
kanizması 1000 N bir kuvvet 
ile 50 mm’den daha fazla 
açılmamalı ve kabin kapısı 
mekanik kilitlemeli ise kabin 
içerisinden kabin kapısının 
açılması, sadece kilit açılma 
bölgesinde mümkün olma-
lıdır.

Özetle asansörün durması 
sonucu, yolculuk yapan kişi 
kilit açılma bölgesi dışında 
(ara katta) kabin içinden 
kapıyı el ile açamaması, kilit 
açılma bölgesinde iken (ka-
tında) el ile 300N’dan daha 
az bir kuvvet ile kapıyı aça-
bilmesi gerekmektedir. 

Resim 1A : Kabin kapısı ka-
palı konumda ve enerji var-
ken,

Resim 1B : Kabin kapısı kilit 
açılma bölgesinde ve enerji 
var veya yokken,

Resim 1C: Kabin kapısı kilit 
açılma bölgesi dışında iken 
ve enerji yokken.

KAPI KAPALI KONUMU 
NASIL TESPİT EDİLİR?
Aynı anda olmamak şar-
tıyla durak/kabin kapı ve 
kilitlerinin kontaklarını 
devre dışı bırakmak müm-
kün olmalıdır. Müstakil 
ayrı bir izleme sinyali, ka-
bin kapısını kapatan kon-
tak ve kontakların devre 
dışı bırakılmasıyla kabin 
hareketine müsaade et-
mek için kapalı konumda 
kabin kapısının bulundu-
ğunu tespit etmelidir.
Kabin kapısının hem ka-
patma hem de açmasında 
fiş-kontak, kilit ve izleme 
kontağından gelen bilgiler 
sırasıyla kontrol edilmeli-
dir. Sırasında açılmayan 
veya kapanmayan bir dev-
re varsa asansörün normal 
çalışması önlenmelidir.
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Her şeyden önce kural-
lara uyan mükelleflere 
indirim yapılarak po-

zitif ayrımcılık yapılması Türk 
Vergi Hukuku’nda bir ilk. Dü-
zenli, kurallara uyan ve dev-
lete karşı mali yükümlülük-
lerini zamanında tam olarak 
yapan mükelleflerin yüzünü 
güldürecek bir uygulama. Bu 
indirimle en azından vergi-
lerini zamanında ödemeyip 
af kanunlarından yararla-
nan mükellefler ile her türlü 
sorumluluğunu zamanında 
yerine getiren mükelleflerin 
aynı kefeye konulmadığını 
fiilen görmüş olacağız; mü-
kellefler ve şirketler kurallara 
uyan mükellef olmanın farkı-
nı hissetmiş olacak.

Tam bu noktada vergileri 
zamanında ödenmeyerek 

af kanunlarından yararlan-
manın pratikte çok da kolay 
olmadığını belirtmekte fay-
da var. Bankalar, trafik sici-
li, tapu daireleri gibi birçok 
kurumla elektronik irtibatı 
bulunan, gelişmiş bilgi işlem 
altyapısı ile her türlü varlığı 
takip edebilen Gelir İdaresi 
Başkanlığının banka hesap-
larına, araçlara ve yakında 
devreye girecek gayrimen-
kullere e-haciz uygulaması 
varken vergi borçlusu olarak 
ticari hayata devam ede-
bilmek çok kolay değil. Bir 
sabah tüm banka hesapla-
rına vergi dairesi tarafından 
e-haciz konulan şirketlerin 
nefes alması bile çok zor. 
Çıkartılan vergi aflarından 
vergi borcu sebebiyle yarar-
lananların büyük bir kısmı 
zaten borçları sebebiyle ti-

cari hayatları da ağır aksak 
devam eden mükellefler. 
Dolayısıyla vergi borcu se-
bebiyle af kanunlarından ya-
rarlanmak “içi seni dışı beni 
yakar” türden bir durum. 
Hiç özenilecek bir tarafı yok.

Yeni Uygulamadan Her 
Şirket Yararlanamıyor
Gelir ve kurumlar vergisinde 
% 5 oranında indirim imka-
nı veren “Vergiye uyumlu 
mükelleflere vergi indirimi” 
yeni bir kavram. SGK prim-
lerinde 5 puanlık indirime 
benzese de uygulama ve 
koşulları açısından farklılık-
lar taşımakta.

Öncelikle bazı alanlar-
da faaliyet gösteren 
şirketler bu indirimden 
yararlanamayacak.

 �Finans ve bankacılık 
sektörlerinde faaliyet 
gösteren şirketler,

 �Sigorta ve reasürans şir-
ketleri,

 �Emeklilik şirketleri,

 �Emeklilik yatırım fonları,

bu indirimden yararlanama-
yacaktır. 

Asansör sektöründe faaliyet 
gösteren imalat, montaj ve 
bakım firmaları maddede 
belirtilen şartları taşımaları 
durumunda indirimden ya-
rarlanabilecek.

Kimler Vergi İndirimi 
Alabilecek
İndirimden yararlanabilmek 
için Gelir Vergisi Kanunu’nun 
mükerrer 121. maddesinde 
belirtilen şartları ana hatla-
rıyla sıralamak gerekirse:

Birincisi; indirimin hesapla-
nacağı beyannamenin ait ol-
duğu yıl ile bu yıldan önceki 
son iki yıla ait vergi beyanna-
melerinin kanuni süresinde 
verilmiş ve bu beyanname-
ler üzerine tahakkuk eden 
vergilerin kanuni süresinde 
ödenmiş olması gerekmek-
te. Dolayısıyla indirimden 
yararlanabilmek için hem 
beyanname vermeyi ge-
rektiren bildirim görevinin, 
hem de p a r a s a l 

ö d e m e y i gerektiren 
mali görevin zamanında 
yerine getirilmesi gerekir. 
Mükelleflerin bu kapsamda 
gelir, kurumlar, KDV, muh-
tasar, ÖTV, damga vergisi 
gibi tüm beyannamelerini 
zamanında vermesi; tüm 
vergilere ilişkin ödemelerini 
de zamanında yapması ge-
rekli. Yani aslında “tüm ver-
giler açısından vergiye tam 
uyumlu mükellefler” gelir 
ve kurumlar vergisinde % 5 
indirim hakkından yararla-
nabilecek.

İkincisi; indirimin hesapla-
nacağı beyannamenin ait 
olduğu yıl ile bu yıldan ön-

ceki son iki yılda haklarında 
beyana tabi vergi türleri iti-
barıyla ikmalen, re’sen veya 
idarece yapılmış bir tarhiyat 
bulunmaması gerekmekte. 
Bu üç yıllık süre içerisinde 
şirketlerce verilen beyan-
namelere dayalı olarak tarh 
edilip istenen vergilerin dı-
şında vergi idaresince ek bir 
tarhiyatla ek bir vergi isten-
memiş olması gerekmekte-
dir. Bu tür ek tarhiyatlar bir 
vergi incelemesi sonucu or-
taya çıkıyor.

Üçüncücü;  indirimin hesap-
lanacağı beyannamenin 

verildiği tarih itibarıyla 
vergi aslı (vergi cezaları 
dâhil) 1.000 Türk lira-
sının üzerinde vadesi 
geçmiş borcunun bu-
lunmaması gerekiyor.

Dördüncü ve son ola-
rak da indirimin hesap-

lanacağı beyannamenin 
ait olduğu yıl ile önceki dört 
takvim yılında hapis ceza-
sını gerektiren sahte veya 
muhteviyatı itibariyle ya-
nıltıcı belge, günlük dildeki 
kullanımıyla naylon fatura, 
düzenleme veya kullanma, 
muhasebe hilesi gibi hu-
suslarda vergi idaresince bir 
tespitin bulunmaması şart. 

Bu şartların tamamını birlik-
te sağlayan asansör imalat, 
montaj ve bakım şirketleri 
ve mükellefleri % 5 oranın-
daki gelir ve kurumlar ver-
gisi indiriminden yararlana-
bilecektir. Yararlanılabilecek 
indirim tutarının bir milyon 
liradan fazla olamayacağını 
belirtmek gerekiyor.

Söz konusu indirimden ön-

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı
Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com

ARTIK VERGİSİNİ DÜZENLİ 
ÖDEYENLERİN DE YÜZÜ 
GÜLECEK

“GELİR VE KURUMLAR 
VERGİSİ İNDİRİMİ” 1 OCAK 
2018’de BAŞLIYOR
Vergi beyannamelerini 
zamanında veren ve 
vergilerini zamanında 
ödeyen “vergiye uyumlu 
mükellefler” için yeni bir 
dönem başlıyor. Gelir Vergisi 
Kanunu’nun mükerrer 121. 
maddesi ile getirilen % 5 
oranındaki gelir ve kurumlar 
vergisi indirimi 1 Ocak 2018 
itibari ile uygulanmaya 
başlanacak. Yaklaşmakta 
olan bu imkandan 
faydalanabilmek için 
şartlarına göz atmakta ve 
uygulamaya hazırlanmakta 
fayda var.

Şartların hepsinin 
birlikte sağlanması 

oldukça zor olsa da % 5 
oranındaki indirim dikkate 

değer bir indirim. Hangi şartla-
rı sağlayıp sağlamadığımızın 

kontrol edilerek eksiklik-
lerimizi gidermemizde 

fayda var. 

MALİ PERSPEKTİF
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LIFT RANGE 
HIGHER AND FASTER

LIFT RANGE 
HIGHER AND FASTERgörülen şartları taşımadan 

yararlanan ve bu durumu 
sonradan tespit edilen mü-
kelleflerden indirim sebe-
biyle alınmayan vergiler, 
vergi idaresince sonradan 
istenecektir. Ancak madde-
deki ilginç düzenleme sebe-
biyle bu durum için vergi zi-
yaı cezası uygulanmayacak; 
mükellefler yalnızca haksız 
yere ödemedikleri vergi 
tutarını ve gecikme faizini 
ödeyeceklerdir.

Enteresan bir biçimde 8 
Mart 2017 tarihinde resmi 
gazetede yayınlanan 6824 
sayılı yasa ile Gelir Vergi-
si Kanuna eklenen bu yeni 
müessesenin yasalaşması 
ile uygulamanın başlayacağı 
1 Ocak 2018 tarihi arasında 
önceden tahmin edilemeye-
cek gelişmeler yaşandı. 2017 
yılı içerisinde bozulan bütçe 
dengeleri ve ekonomide ya-
şanan zor koşullar sebebiyle 
şu anda mecliste bulunan 
son torba kanun ile tüm ku-
rumlar vergisi mükellefleri 
için kurumlar vergisi oranı-
nı 2018,2019 ve 2020 yılları 
için % 20 den % 22’ye çıka-
rılmak üzere. Eğer torba ka-
nun beklendiği gibi yasala-

şırsa 2018 yılında bir yandan 
kurumlar vergisi oranında 
artış, diğer yandan da indi-
rim aynı dönemde birlikte 
uygulanmaya başlayacak. 
Hem mükellefler hem de 
vergi idaresi açısından en-
der karşılaşılacak bir dönem 
yaşayacağız gibi görünüyor.

Kamu maliyesindeki, ku-
rumlar vergisi oranını bile 
artırmayı gerektiren sıkıntılı 
günler sebebiyle, vergiye 
uyumlu mükellefler için ver-
gi indirimi hayata geçebile-
cek mi sorusu haklı olarak 
akla geliyor. 

Kurumlar Vergisi Kanunu, 
Gelir Vergisi Kanunu ve en 
çok sesi getiren Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununda 
önemli değişiklikler getiren 
torba kanundaki hemen 
tüm düzenlemeler daha 
çok vergi toplamak amaç-
lı. Kimi maddeler kurumlar 
vergisinde olduğu gibi ver-
gi oranlarını artırarak, kimi 
maddeler motorlu taşıtlar 
vergisinde olduğu gibi vergi 
matrahı hesaplanma yönte-
mini ve oranını değiştirerek, 
kimi maddeler de vergi istis-
na ve oranlarını mükellefler 

aleyhine daraltarak veya 
kaldırarak vergi gelirlerini 
artırmaya çalışmakta.

İndirimi düzenleyen Gelir 
Vergisi Kanunun Mükerrer 
121. Maddesinde Bakanlar 
Kuruluna % 5 oranındaki in-
dirimi 0’a indirme yetkisi ve-
rilmiştir. 

Ülke ekonomisi ve kamu 
mali dengesi koşulları göz 
önüne alındığında torba ka-
nunun yasalaşmasını mü-
teakip Bakanlar Kurulu’nun 
Gelir Vergisi Kanunun Mü-
kerrer 121. Maddesiyle ve-
rilen yetkiyi kullanarak ver-
giye uyumlu mükelleflere 
tanınan % 5 indirim hakkını 
2018, 2019 ve 2020 yılları 
için % 0’a indirmesi sürpriz 
olmayacaktır. 

Gelir ve kurumlar vergisinde 
indirim sağlayan bu yeni uy-
gulamanın şartlarını taşıyıp 
taşımadığımızı kontrol ede-
rek hazırlıklı olmakta; diğer 
yandan da bu indirimin daha 
doğmadan uygulamasının 
ertelenebileceğini dikkate 
alarak yaptığımız ödenecek 
vergi hesaplarında A ve B pla-
nına yer vermekte fayda var. 
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Her sayımızda sektörümüz-
den duayen isimlerin başarı 
öykülerine yer vereceği-
miz yazı dizimizin ilk ismi, 
MP YENER ÖVÜNÇ ASAN-
SÖR’ün Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Yener... Her 
sabah güne yürüyüş yapa-
rak başlıyor, tüm çalışanlar-
dan önce fabrikaya geliyor. 
Yılların getirdiği alışkanlıkla 
işlerinin bereketini sabah 
erken kalkıp, erken yol ala-
rak sağlayacağına inanıyor. 

Yorulmak nedir bilmeden 35 
yıldır, torna tezgahlarının, 
makinelerin arasında dola-
şıp, her türlü demirin, tabi-
ri caizse kirini pasını içine 
çekerek, MP Yener Övünç 
Asansör’ü sektörünün dev-
lerinden biri haline getirmiş. 
Ama öyle kolay olmamış bu 
yolculuk... İnişleri, çıkışları, 
önemli kayıpları ve hepsinin 
alıp götürdükleri ile yükse-
lişine devam eden bu ismin 
hikayesini kendi ağzından 
dinleyelim...

Uğur Bey, bu günlere 
hangi süreçlerden geçerek 
geldiniz, anlatır mısınız?
1978’de Elektrik Mühendisli-
ği’nden mezun oldum. Tabi o 
zamanlar gencecik ve hevesli 
bir delikanlıydım. Sanayiye 
meraklıydım, çalışkandım. İki 
yıl kadar Elektrik Mühendisi 
olarak çalıştım. Sonra kendi 
işimi kurmaya karar verdim. 
1981’de bir kaç arkadaşımla 
iş hayatına atıldık. İlk başta 
makina parçaları imalatıyla ve 
fason üretimle uğraştık. Fa-
kat işler pek benim istediğim 
gibi gitmiyordu. O sırada ağa-
beyim Kemal Yener asansör 
firmasında çalışıyordu. “Gel 
sen de bu işe gir” dedi.. Giriş 

o giriş... Elektrik Mühendisi 
olduğum için, ben de asan-
sörün elektrik-elektronik kıs-
mından başlayayım dedim, 
“Övünç Mühendislik” firması-
nı kurarak asansör kumanda 
panoları üretmeye başladım. 
Müşteriye sunduk, beğenildi 
ve bu sayede sektörde bu-
günlere kadar geldik. 

Sektöre ilk girdiğiniz zaman 
ki atölyenizi hatırlıyor 
musunuz, nasıldı?
Hatırlamaz mıyım... O za-
man Kartal sanayi sitesinde 
küçücük bir yerdeydi. İki, 
üç kişiydik. Bir torna, bir de 
planya tezgâhımız vardı. 
Onlarla sipariş almaya, üre-
tim yapmaya başladık. İki 
tezgâhın zor sığdığı o dük-
kandan, gördüğünüz bu 7 
bin metre kare kapalı alanı, 
4 bin metre kare kadar da 

açık alanı olan fabrikamıza 
ulaştık. Şuanda 80 kişilik 
kadromuz ve yeni nesil çe-
şitli tezgâhlarımızla üretim 
yapıyoruz.

İlk günlere göre şu an ki 
ürün yelpazeniz oldukça 
geniş...
Tabi... Artık sadece pano 
üretmiyoruz. Zamanla 
asansörü oluşturan diğer 
parçalara da yöneldik. O 
dönemde sektörde ihtiyaç-
lar çok fazlaydı ama yapa-
cak yetkinlikte firma yoktu. 
Biz de kendimizi geliştirdik 
ve kumanda panolarından, 
asansör kabinlerine kadar 
asansörün başlıca bileşen-
lerine yönelik üretimler yap-
maya başladık. 

Bir asansör sisteminin ta-
mamı kabaca 50-60 kalem 
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Küçük bir atölyede tek torna tezgâhı 
ile işe başlayarak bugün 80 kişiye 
istihdam sağlayan, sayısız yurt içi ve 
yurtdışı projeye imza atıp ihracatını 
her geçen gün arttıran, kendini 
çalışmaya adamış bir görev insanının 
hikayesi bu... Asansör sektöründe 
herkesin ağabeyi olarak bilinen Uğur 
Yener, onu başarıya götüren meslek 
hayatının en özel kapılarını Haber 
Asansörü okuyucuları için açtı.

35 Yıllık başarı serüveninin 

arkasındaki isim;

PATRON KATI
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malzemedir. Burada elekt-
ronik aksamları, kabin, ka-
bin mekanik aksamları ve 
taşıyıcı sistemlerini yapıyo-
ruz. Ayrıca ilk ürünlerimiz 
olan elektronik kumanda 
panolarını da üretmeye 
devam ediyoruz. Bunlarla 
asansörün 10’a yakın kale-
mi çıkıyor fabrikamızdan. 
Bu da bir asansörün aşağı 
yukarı %30’unu oluşturur. 
Bütün asansörü burada 
üretmek gibi bir imkanımız 
yok. Zaten tüm dünyada bu 
böyledir. Sektörde alanında 
uzman, yerli ve yabancı çe-
şitli çözüm ortaklarımız var. 
Kılavuz raylar, makineler, 
kapılar, butonyerler gibi geri 
kalan ürünleri bu firmalar-
dan tedarik ederek komple 
bir paket asansör sistemi 
olarak müşterilerimize su-
nabiliyoruz. 

Mesleğe başladığınız 
80’li yıllarla bugünü 
karşılaştırdığınızda, sektör 
açısından nasıl bir tablo 
çıkıyor ortaya?
En sevdiğim konu bu işte, 
eskileri anlatmak... O dö-
nemde her şey kıymetliydi. 
Malzeme kıymetliydi, per-
sonel kıymetliydi, eğitim 
kıymetliydi... Asansör sek-
töründe vasıflı eleman yok-

tu, kaldı ki mühendis bul-
mak çok zordu. İstanbul’da 
gayrimüslimlerin yanında 
yetişmiş ustalar vardı, onla-
rın sayesinde asansör yapı-
lırdı. Üretim ise neredeyse 
yok gibiydi. Günümüzde her 
türlü üretimi yapabilen bir 
sanayimiz var. İstenilen ve 
aranan ürünler ucuzladı. İh-
tiyacımız olan tüm ürünlere 
rahatlıkla ulaşabiliyoruz. O 
zamanlar bilinen markala-
rın ürünlerinde inanılmaz 
fiyat yüksekliği vardı. Her 
şeyi alamazdık. Sektöre ilk 
girdiğim yıllarda elimizdeki 
malzeme ile çözüm üret-
meye çalışıyorduk. Mesela 
1950 model telefon santral-
lerinden çıkma röleler ile ku-
manda panoları yapıyorduk. 
Artık arz talep dengeleri çok 
değişti. Globalleşen dünya-
da üretimin kolaylaşması, 
standartların yakalanması 
kaliteyi getirdi. 

“YERLI ÜRETIMDE ÜRÜN KALITESI 
ÇOK YÜKSEK”

Üretimdeki bu artış, yerli 
asansör sektörümüzün 
zaman içindeki başarısının 
da bir göstergesi. Eskiden 
pek çok asansör parçası 

ithal edilirken, günümüzde 
bir asansörün neredeyse 
tüm parçaları Türkiye 
fabrikalarında üretilebiliyor 
diyebilir miyiz?
Elbette diyebiliriz... Her 
şeyden önemlisi yerli üre-
timde ürün kalitesi gitgide 
artıyor. Artık çok rahatlıkla 
Avrupa normlarında kalite-
yi yakalıyoruz. Bir standart 
var ve herkes bu standarta, 
her şeyden önce can ve iş 
güvenliği için uymak zorun-
da. Yabancı firmaların ürün 
kalitesini yakalamış durum-
dayız. Onların yaptıkları 
ürünler bizimkilerden farklı 
değil ama bilinirlik söz ko-
nusu. Yerli üreticiye, sadece 
tanınmış marka olmaları yö-
nünden üstünlük sağlıyorlar, 
yoksa bizim üretim kalitemiz 
aynı. Hatta şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim ki Türkiye’de 
pek çok yerli üretim firmala-
rının ürün kalitesi, malzeme 
içeriği, yabancı pek çok mar-
kadan kat kat üstün. Çünkü 
bazı yabancı firmalar, ürün-
lerini Çin’den paket olarak 
alıyorlar ve üzerine marka-
larını basarak pazarlıyorlar. 
Ama yerli üretici olarak biz-
lerin malzemeleri öyle değil. 
Ayrıca Türk asansör sektörü 

olarak ürünlerimiz tüm dün-
yaya ihraç ediliyor ve hizme-
te sunuluyor.

“HEPIMIZ PERSONELIMIZIN MUTLU 
OLMASINI SAĞLAMALIYIZ”

Bunca yılın sanayi tecrübesi 
ile asansör sektörünün 
temelindeki sorunları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Önceliğimiz yerli üretim ol-
malı. Yerli üretimi arttırıp 
birbirimize destek olmalıyız. 
Birleşmemiz ve birlik olma-
mız lazım. Atalarımızın söy-
lediği gibi; bir elin nesi var iki 
elin sesi var misali, her daim 
birbirimizin üretimini des-
teklemeliyiz. Fiyat ve teknik 
standardizasyonu sağlama-
mız ise kaçınılmaz olmalı. 
Zaten teknik standartlarda 
birlik olunursa, fiyat da ken-
diliğinden standarta oturur. 
Çünkü malzememiz belli... 
Bunun dışında; merdiven 
altı diye tabir edilen, belge-
siz, standartlara uymayan 
üretimlerin, mümkün oldu-
ğu kadar kaldırılması şart. 
Bir de benim en önemli ol-
mazsa olmazım, çalışan per-
sonelin yüzünü güldürmek. 
Önceliklerimizden biri de 
bu olmalı. Siz personelinizi 

mutlu eder, çalışma koşul-
larını iyileştirirseniz üretici 
olarak siz de memnun olur-
sunuz. Dolayısıyla iyi ürünler 
elde eder ve müşterinizi de 
mutlu edersiniz. İşin temeli 
budur.

Bir de sektörümüzde çokça 
anılan haksız rekabet 
meselesi var... Rekabette 
sıkıntımız nerede başlıyor 
sizce?
Rekabet muhakkak çok 
iyi... Kaliteyi arttırıcı, geliş-
tirmeye yönelik rekabet, iş 
ve can güvenliğini sağlar, 
sektörümüzü de geliştirir. 
Ancak geliştirmeye yönelik 
rekabetten bahsedebilmek 
için her şeyin normal stan-
dartlarda yapılıyor olması 
lazım. Bizim sektörümüz-
de rekabette sıkıntı şurada 
başlıyor; normsuz, standart 
dışı malzemeler kullanarak 
fiyat düşüklüğü yapmak ve 
kötü koşullarda personel 
çalıştırarak kâr elde etmeye 
çalışmak... İşte bu bizi bal-
tayan en büyük sorunlardan 
biri. Üretimde standartların 
geliştirilmesi ve uygulama 
zorunluluğu daha yeni yeni 
piyasamıza giriyor. Kont-
roller, yeşil, mavi, kırmızı 

etiketler... Bu denetimler 
kalitenin artmasını sağla-
yacaktır. MP Yener Övünç 
Asansör olarak arzumuz; 
fiyat değil kalite rekabetine 
sürükleyecek olan, bu teknik 
standardizasyonlar ve AR-
GE faaliyetlerinin geliştiril-
mesidir. 

“IŞINI IYI YAPAN FIRMALAR IÇIN 
ISTEDIĞI KADAR TEKNIK KOŞUL 

GELSIN, DEĞIŞEN BIR ŞEY OLMAZ” 

Sizce son gelen EN 81-20/50 
standardizasyonunun 
piyasaya etkisi nasıl olacak?
Piyasaya bir standart getir-
mesi ve iş güvenliğini sağlı-
yor olması önemli. Bir kere 
çalışan personelin güven-
liğini sağlama alıyor. Daha 
önce bir sürü iş kazası olu-
yordu. Eğer bu standartlara 
uyulursa iş kazaları nere-
deyse son bulacak. Ayrıca 
engelli vatandaşlar için de 
kullanım kolaylığı sağlıyor. 
Aslında bu standartlar ta-
mamen kullanıcı güvenli-
ğine yönelik. İşini iyi yapan 
firmalar için istediği kadar 
teknik koşul gelsin, değişen 
bir şey olmaz diyebiliriz. 
Yeterliliği olmayan firmalar 
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da bunlara uyum sağlaya-
mayacağı için umut ediyo-
ruz ki artık daha düzgün 
ürünler çıkacak. İnsanlar 
gözü kapalı, asansörlerine 
güvenmeye başlayacak. 
Binasına yaptırdığı asan-
sörden tereddüt etmeden; 
“Etiketi var, imar yasası var, 
ben kandırılmıyorum. Yap-
tırdığım asansörün hakkını 
veriyorlar” diyebilecek.

Sene sonuna geldiğimiz şu 
günlerde bir değerlendirme 
yaparsanız, MP Yener Övünç 
Asansör nasıl bir 2017’i 
geçirdi?
2017 bizim için çok verimli 
bir yıldı. Hem müşterileri-
miz hem de çalışanlarımız 
açısından oldukça başarı-
lıydı. Bir kere bu sene %80 
civarında bir büyüme ivme-
si kazandık. İhracatlarımız 
%100 arttı diyebiliriz ki bu 

“MP YENER ÖVÜNÇ ASANSÖR, 
KAZANDIĞINI SEKTÖRE HARCAYAN 

BIR ÇALIŞMA ILKESINE SAHIP” 
2017 yılı sizin yılınız oldu 
diyebilir miyiz?
Bu fabrikayı randımanlı dev-
reye alışımız bu sene oldu. 
Aslında geçen sene taşındık 
ama verimi bu sene almaya 
başladık. Biz gücümüzü his-
settikçe, Avrupa’dan ve Tür-
kiye’den gelen müşteriler 
bunu görüyorlar. Hem üre-
tim tesisini görüyorlar, hem 
personeli, hem fabrikadaki 
organizasyonu görüyorlar. 
%80’lere yaklaşan büyüme 
fabrikaya yaptığımız yatır-
mın bir getirisidir. MP Yener 
Övünç Asansör kazandığını 
fabrikaya, sektöre ve çalı-
şanlarına harcayan bir ça-
lışma ilkesine sahip. Dolayı-
sıyla müşteri de bu üretim 
katkısındaki artışı ve işin 

hızlandığını görüyor ve bu-
radan bir güven ortamı olu-
şuyor. Bizim yıllar içinde hep 
büyümelerimiz oldu ama bu 
seneki %80’lere ulaşan ra-
kamlar tamamen yatırımın 
etkisi ve kapasite artışı ile 
ilgili. Üretim tesisinin ve iş-
letmenin insanlara sağladığı 
güven ile ilgili bir şey . O yüz-
den dediğiniz gibi bizim için 
çok pozitif bir sene geçti. Bu 
sene gibi 2018 de bizim yılı-
mız olur inşallah. 

Öngörüleriniz 
doğrultusunda sektörün 
2018’i için neler söylersiniz?
2018’in daha parlak bir yıl ol-
masını umut ediyorum. Bir 
kere bu standartların, yeni 
imar kanunun, etiket siste-
minin bir faydasını görme-
liyiz. Hem çalışanlar, hem 
güvenlik, hem de üretim 
açısından. Bu aynı zamanda 

1957 Erzurum doğumlu olan Uğur Yener, Elektrik 
Mühendisi. 1980’li yılarda makina parçası imalatı 
ve fason üretim ile sanayi alanında çalışmaya baş-
ladı. İki kişi tek torna tezgahı ile başladığı asansör 
serüvenine, 7 bin metrekare kapalı, 4 bin metre 
kare açık alanı ile 80 kişi istihdam eden MP Yener 
Övünç Asansör‘ün Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
devam ediyor. Başarısının sırrını, “çok çalışmak 
ve çalışanların emeğine saygı duymak” olarak ifa-
de ediyor. Personelini çocukları gibi koruyup kol-
luyor. İstanbul’un tarihi mekanlarını gezmek ise 
onun en büyük tutkusu.

bizi çok mutlu etti. Avrupa’da İspanya’dan, Almanya’ya Slo-
vakya’ya özellikle Orta Avrupa’da yeni yeni müşterilerimiz 
oldu. Neredeyse hiç ithalat yapmadan ürünlerimizi iç piya-
sadan sağlamış olmak bizim için çok önemli bir başarı.

Ailesine ve onların de-
ğerlerine sıkı sıkıya bağ-
lı bir eş ve baba Uğur 
Yener. Ailesi kadar önem 
verdiği bir önemli değeri 
de beraber çalıştığı per-
soneli. Onların desteğini 
her zaman yanına almış 
ve kendi desteğini de on-
lardan hiç esirgememiş. 
Marka değerlerinin  de 
burada yattığını dile ge-
tiriyor.
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kullanıcılarımız ve müşterile-
rimiz açısından pozitif bir ge-
lişme sağlayacaktır. 2018’de 
uygulanan bu standartlarla 
artık insanlar kandırılmaya-
caklar. İstedikleri ve bekle-
dikleri ürünleri kullanacaklar. 
Daha önce müteahhitler bir 
metre kare kabin yapıyordu, 
iki kişi ancak sığıyordu. Ama 
şimdi öyle değil, binanın ka-
pasitesine göre bir asansör 
hatta bir kaç asansör yapı-
lacak. Müteahhit de bunu 
yapmak zorunda. Mimari 
projeyi çizerken bile kuyu-
sunu projesini ona göre şe-
killendirecek ve ona uyacak. 
Bunlar işini iyi yapan sektör 
çalışanları için 2018’in geti-
rileri olacak. İnsanlar içinse 
2018 artık çok daha güvenli 
asansörler demek...

“OĞLUMUN BIRAKTIĞI YERDEN 
DEVAM ETMEYE, ADINI 

YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

35 yıllık meslek 
hayatınızda, seyrinizi 
değiştirecek önemli 
zamanlar ya da olaylar 
yaşadınız mı?
35 yıllık süreçte benim için 
en önemli ve zor zamanları 
oğlumun kaybında yaşadım. 
Bu benim için çok zor bir sü-
reçti. Hem bir baba hem de 
bir şirket sahibi olarak en 
büyük kaybım O’dur. Onun 
bu fabrikaya emeği çok faz-
ladır. Şirketin büyümesinde 
bir mühendis ve işletmeci 
olarak büyük katkı sağla-
mıştır. Onun sayesinde çok 
gelişmeler kaydettik. Oğlu-

mun bıraktığı yerden devam 
etmeye, adını yaşatmaya 
çalışıyoruz. 

Sizi başarıya taşıyan en 
önemli özelliğiniz nedir 
sizce?
Benim bir özelliğimden zi-
yade, başarımın altında ya-
tan her zaman yanımda olan 
ailemdir. Bir de beraber ça-
lıştığım ekibim. Onlar da ai-
lemin bir parçası... Onlardan 
aldığım destek ve işimi se-
verek yapmak beni buraya 
getirdi. Tabi aldığım eğitim 
de bunların tuzu biberi... 

“BU ÜLKENIN ÇALIŞKAN 
INSANLARA IHTIYACI VAR”

Sektörün büyümekte olan 
şirketlerine ve gençlerine 
neler önerirsiniz?
Öncelikle iyi bir eğitim almalı, 
kendilerini geliştirmeli, çalış-
kan ve üretken olmalılar. Bu 
ülkenin çalışmaya, çalışkan 
insanlara ihtiyacı var. Birileri 
çalışacak ki bu ülke bir yer-
lere gelsin. Ama tek başına 
hiç bir şey olmaz. Yanına çalı-
şanlarının da gücünü alacak. 
Teknolojiyi ve sektörü iyi ta-
kip edecekler. Meslek etik-
lerine uymaları, dürüstlük 
ilkesiyle çalışmaları önemli... 
Erkenden zengin olmanın 
hevesiyle değil, çalışıp üre-
tip bir şeyler sahibi olmanın 
isteğiyle ilerlemeleri lazım. 
Emanet para ile büyümek 
gerçekçi değil. Müşterinin 
parası ile büyümek size bir 
şey kazandırmaz. Bunları za-
mana yayıp emin adımlarla 
ilerleyerek, kimseyi üzme-
den yol almalılar.

Genç yaşına rağmen, 
fabrikadaki çalışanların 
güvenini ve saygısını 
kazanıp MP Yener Övünç 
Asansör’ü başarıyla yöneten 
Sevinç Yener, babası ve 
ağabeyinin izinden nasıl 
bir çalışma prensibi ile yol 
aldığını ve çocukluğunun 
geçtiği fabrika yıllarını 
anlattı...

Şirkette çalışmaya hangi 
kadrolardan başladınız? 
Gönüllü bir meslek seçimi 
miydi? 
Ben çalışmaya ve işe gidip 
gelmeye çok hevesli bir ço-
cuktum. Sürekli babamdan 
beni fabrikaya götürmesini 
isterdim. Bu yüzden çocuk-
luğumdan beri şirket ile iç 
içe büyüdüm. Yaz tatillerin-
de, okuldan kalan her fırsat-
ta şirkette zaman geçirdim. 
Sabah işe gitmek, iş yerinde 

çalışmak, çalışanlarla diya-
log kurmak, babamı çalışır-
ken izlemek bile bir çocuk 
için farklı bir deneyimdi. 
Ama profesyonel olarak üni-
versite dönemim de yarı za-
manlı çalışmaya başladım. 
Ağabeyim Övünç Yener’in 
rehberliğinde muhasebe, 
ISO 9001 kalite çalışmaları, 
perakende satış, satın alma, 
depolama – lojistik, ithalat 
ve ihracat gibi tüm depart-
manlar da tecrübe sahibi ol-
dum. 2008 yılında İstanbul 
Üniversitesi Peyzaj Mimar-
lığı Bölümü’nden mezuni-
yetim ile beraber de tam za-
manlı çalışmaya başladım. 
Yani tamamen gönüllü ve is-
tekli bir meslek seçimi ile alt 
kadrolarda yetişerek zaman 
içinde Genel Müdürlük sevi-
yesine yükseldim. Babam ve 
rahmetli ağabeyim fabrika-
nın üretim bölümünden yö-
netim birimlerine kadar her 
aşamasında deneyim sahibi 
olmam için yıllarca çalışma-
mı sağladılar.

MP Yener Övünç 
Asansör Genel Müdürü 
Sevinç Yener  
Babası ve Patronu Uğur 
Yener’i Anlattı...

64 65Kasım • Aralık 2017 Kasım • Aralık 2017

PATRON KATıPATRON KATı



MP Yener Övünç Asansör’ün 
Genel Müdürü olarak 
hedefleriniz nedir?
Bugün öncelikli hedefim eki-
bimin memnuniyeti ve şir-
ketimin sürekliliği. Bu yönde 
kendimi geliştirerek sektö-
rümüze ve ülkemize hizmeti 
bir borç biliyorum. Babamın 
da hep söylediği gibi çok “ça-
lışmak ve üretmek”, bu iki 
kelime bizim rehberimiz. 

“UĞUR YENER ILE ÇALIŞMAK 
BENIM IÇIN BÜYÜK BIR NIMET”

Uğur Yener nasıl bir 
yöneticidir? Onunla 
Çalışmak zor mu?
Aile şirketlerinde ikili ilişki-
leri bir dengeye oturtunca 
hiçbir problem çıkacağını 
düşünmüyorum. İş ve özel 
hayatınızı ayrı bir düzende 
tutarak sürdürebiliyorsanız 
ne mutlu. Babam ile çalış-
mak hiç zor değil, kendisi-
nin bilgi birikiminden fay-
dalanarak kendi geleceğimi 
şekillendirmekten onur du-
yuyorum. Sektörün duaye-

ni Uğur Yener ile çalışmak 
benim için büyük bir nimet. 
Ayrıca gayet ılımlı, fikir birli-
ğine inanan, gelişmeye açık 
bir liderdir. Bizleri her ko-
nuda destekler ve güvenir. 
Tecrübelerini paylaşır, her 
zaman yol gösterir, öncülük 
eder. Genç ve dinamik eki-
bim ile onun tecrübesi ışı-
ğında işlerimizi geliştirmek 
üzere yola devam ediyoruz.

Bir kadın yönetici olarak 
sektörde kadınların yerini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Kadınlar hak ettikleri yerde 
mi?
Her alanda olduğu gibi sek-
törümüzde de kadınlar çok 
başarılı işlere imza atıyor. 
Ön yargıları kırmak ne ka-
dar zor olsa da çekinmeden 
emek sarf eden her insan 
bir yerlere geliyor, çevresine 
önemli katkılar sağlıyor. Ka-
dınlar her ortama güzellik, 
nezaket ve zarafet katıyor. 

Sektörümüzde gün geçtikçe 
hem yönetim hem de üretim 
alanlarında kadın istihda-
mı artıyor. Pek çok sektöre 
göre, asansör sektöründe 
kadınların önemli yerlerde 
olduğunu ve desteklendiğini 
düşünüyorum.

Uğur Yener, meslek hayatın-
da edindiği önemli tecrübe-
leri ve başarı hikâyesini her 
zaman desteğini yanında 
hissettiği eşi Selma Yener, 
MP Yener Övünç Asansör’ün 
Genel Müdürü Sevinç Yener 
ve Genel Müdür Yardımcısı 
Alper Baysal ile birlikte an-
lattı... Dergimizin bu ilk sayı-
sında bize, hem özel ve hem 
de iş dünyasının kapılarını 
açan Yener ailesi ve ekibine 
çok teşekkür ederiz... 
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17-20 Ekim tarihleri 
arasında Almanya’nın 
Augsburg şehrinde 
gerçekleştirilen Interlift 
Uluslararası Asansör 
Teknolojileri Fuarı sona 
erdi. 1991 yılından beri iki 
yılda bir düzenlenen fuara 
ülkemizden 39 firma katıldı.

DÜNYA ASANSÖR SEKTÖRÜ 
İNTERLİFT’TE BULUŞTU

Asansörün dünya markala-
rını buluşturan İnterlift’in en 
büyük katılımcılarından olan 
Türkiye, fuarda göz doldurdu. 

Bu sene Interlift Asansör 
Fuarı’na 46 ülkeden 570 şir-
ket katıldı. Katılımcı şirket 
sayısı açısından Almanya bi-
rinci sırada yer alırken, İtal-
ya 96 şirketle ikinci, Çin 68 
şirketle üçüncü, ispanya 44 
şirketle dördüncü oldu. Tür-
kiye ise asansör sektöründe 

faaliyet gösteren 35 şirketle 
beşinci büyük katılımcı ülke 
ünvanını kazandı. 

“Yerli Üreticinin Gücü”
Bu fuara katılımımızla tespit 
ettiğimiz en önemli şey; yer-
li asansör sanayimizin yeni 
teknolojileri kavrama ve uy-
gulama açısından yabancı 
firma ve ürünlerle rekabet 
edebilecek güce erişmiş ol-
duğudur. 

Aynı zamanda fuar, bilişim 

teknolojilerini kullanarak 
konforu, hızı ve güvenliği ar-
tıran tasarımlar yapma ge-
reğini bir kez daha belirgin 
hale getirdi. Konforu, hızı ve 
güvenliği birbirinden ödün 
vermeden bir arada sun-
mak, bunları çevreye zarar 
vermeden ve az enerji kul-
lanarak yapmak gerekliliği, 
sergilenen ürünlerin içeriği 
ile bir kez daha gözler önüne 
serilmiş oldu.

“Hayatı Kolaylaştıran 
Asansörler İlgi Gördü”
Asansörler insan yaşamını 
kolaylaştıran, güzelleşti-
ren ve yaşama değer katan 
ürünlerdir. Bu açıdan en-
gelliler, yaşlılar ve hamileler 
başta olmak üzere tüm ke-
simlerin evlerinde, sokakla-
rında, iş yerlerinde rahatça 
hareket edebilmesini sosyal 
yaşama ve üretime katılma-
larını sağlayacak yeni çö-
zümler, ürünler fuarda geniş 
yer buldu. Yaşlı ve engellile-
re yönelik ev içi dikey taşıma 
çözümleri, ev içi asansörler, 
platform asansörleri, engelli 
asansörler dikkat çekti.

Asansör montaj ve bakımın-

da faaliyet gösteren firmala-
rın güvenli, hızlı ve kolay ça-
lışmalarını sağlayacak yeni 
tasarım alet, araç ve tekno-
lojik ürünler sergileyen fir-
malar sektör mensuplarının 
özel ilgisini çeken bölümler 
arasındaydı. 

“Asansörde Kalma 
Korkusuna Teknolojik 
Çözümler”
Asansörleri uzaktan izle-
meye ve kabin içinde kalan 
yolcunun çağrı merkezine 
alarm vermesine olanak 
sağlayan sistemlere yönelik 
yeni çözüm önerileri ve tek-
nolojiler de fuarın trendleri 
arasında yer aldı. 

Değişen Avrupa asansör 
standardına uyumlu, asan-
sörlerin güvenlik düzeylerini 
daha da artıran yeni ürünler 
sergilendi.

“Forumların Baş konusu; 
Endüstri 4.0”
Fuarın forum alanında dü-
zenlenen konferans ve ya-
pılan sunumlar büyük ilgi 
gördü. Buhar gücü, elektrik 
ve seri üretim, elektronik ve 
dijital teknolojilerin ardın-
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dan başlayan sanayinin 4. 
döneminin asansör üretim 
ve teknolojilerini nasıl de-
ğiştireceği tartışıldı.

Mega şehirlerin insanla-
rın yaşam bicimi, düşünce 
ve tercihlerini etkilediği bu 
etkileşime uygun inovatif 
ürünler ve hizmetlere ilişkin 
tasarımlar standartlar ve 

kurallar da en çok ilgi gören 
konferans konularındandı.

Fuarın Getirileri Neler oldu?
Fuar, katılımcı firmalar açı-
sından yeni ihracat imkân-
ları yaratmasını, yeniliklerin 
sergilenmesi, dünya ile bu-
luşmasına, mevcut müş-
terileri korumak ve yeni 
müşteriler kazanmak, sek-

tördeki yenilikleri görmek, 
müşterilerimize sektörde 
var olduğumuzu göstererek 
prestij sağlamak, sektörün 
dinamizmini ve nabzını ta-
kip etmek, sahip olunan iliş-
ki ağını canlı tutmak, reka-
bet gücünü hizmet, ürün ve 
fiyat bakımından test etmek 
gibi açılardan faydalı oldu.

“Avrasya Asansör Fuarı’na 
Hazırlıklar da Burada 
Başladı”
Geçtiğimiz Mart ayında ya-
pılan Avrasya Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Teknolo-
jileri Fuarı’nın düzenleyicisi 
CNR Holding / Sine Fuar-
cılık A.Ş. Genel Müdür Yar-
dımcısı - Erdem Taylanlı da 
İnterlif’teydi. Fuar boyunca 
katılımcı firmaları ve asan-
sör sektörü ile ilgili yabancı 
dernek ve kurumları ziyaret 
ederek 2019 yılında 4. kez 
düzenlenecek olan Avrasya 
Asansör Fuarı’nın tanıtımını 
yaptı. Erdem Taylanlı fuarın 
tanınma ve bilinme açısın-
dan çok iyi bir konuma gel-
diğinin görüldüğünü belirte-
rek; “Yaptığımız görüşmeler 
uluslararası katılım ve ziya-
retçi açısından 4. fuarın çok 
daha iyi geçeceğini gösteri-
yor” dedi.
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FUARA KATILAN FİRMALAR:
 � AKAR ASANSÖR MOTOR MAKINE SAN. LTD. 

ŞIRK. / ISTANBUL

 � AKSOZ MAKINA SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI. /
ANKARA

 � AMETAL ASANSÖR SANATI VE TIC. A.S. / 
ISTANBUL

 � ARKEL ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE TIC. 
A.Ş. / ISTANBUL

 � ASANSÖR ISTANBUL INTERNATIONAL 
LIFT EXHIBITION, IFO ISTANBUL FUAR 
HIZMETLERI A.S. / ISTANBUL

 � ASGE METAL IC VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI. / 
ISTANBUL

 � AVRASYA ASANSÖR FUARI – CNR EXPO / 
ISTANBUL

 � AYBEY ELEKTRONIK IMALAT SAN. VE TIC. 
LTD. ŞTI. / ISTANBUL

 � AYSAD / ISTANBUL

 � BULUT MAKINA ASANSÖR LTD. ŞTI./ 
ISTANBUL

 � CENTA ASANSÖR / ISTANBUL

 � EFOR FUAR ORGANIZASYON LTD. / INELEX 
2018 ELEVATOR EXPO TURKEY / IZMIR

 � ELEKTRES ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. TIC. 
LTD. ŞTI. / SAKARYA

 � EMF MOTOR A.Ş. / ISTANBUL

 � FENAC AUTOMATION CONTROL / ISTANBUL

 � GEN ELEKTROMEKANIK SAN. VE TIC. LTD. 
ŞIT. / GENEMEK / ISTANBUL

 � GÜVEN ÇELIK HALAT LTD. ŞIT. / ANKARA

 � HEDEFSAN ELEKTONIK ASANSÖR / KONYA

 � HKS HAS ASANSÖR / BURSA

 � ILERI ASANSÖR / KOCAELI

 � KORMAS ELEKTRIKLI MOTOR SA. VE TIC. 
A.Ş. / KOCAELI

 � LÖHER ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDIVEN 
SAN. TIC. A.Ş. / KOCAELI

 � MENEVIS ASANSÖR / KONYA

 � MERIH ASANSÖR SAN. VE TIC. A.Ş. / 
ANKARA

 � NERGIZ KABLO VE PLASTIK SAN. VE TIC. ŞTI. 
/ ISTANBUL

 � ÖZRAY ASANSÖR SAN. TIC. A.Ş. / IZMIR

 � OPKON OPTIK ELEKTRONIK KONROL SANAYI 
VE TIC. LTD. ŞIT. / ISTANBUL

 � PROLIFT ASANSÖR SAN. VE TIC. A.Ş. / 
GIRESUN

 � RATE AS / ESKIŞEHIR

 � STOPER ENDÜSTRIYEL ÜRÜNLER / 
ISTANBUL

 � TEKGÜN ASANSÖR / EREĞLI

 � TMS-TEKIN MAKINA A.Ş. / ESKIŞEHIR

 � TPM ASANSÖR MAKINA LTD. ŞTI. / ORDU

 � VELDO IKLIMLENDIRME OTOMOTIV MAK. 
MÜH. SAN. TIC. AŞ. / ISTANBUL

 � ZORLU ASANSÖR SAN. TIC. LTD. ŞIT. / 
ISTANBUL

72 Kasım • Aralık 2017

DETAY HABER



ALMANYA NOTLARI...
Almanya’nın Augsburg şeh-
rindeki Uluslararası Asansör 
Teknolojileri Fuarı için İstan-
bul Sabiha Gökçen Havali-
manından Münih’e uçarken 
Almanya’nın ve Almanların 
dünyada ve ülkemizde nasıl 
bilindiklerini düşündüm.

Ülkemizde ve dünyada ge-
nel kabul gören düşünce, 
Almanların disiplinli ve ça-
lışkan oldukları şeklindeydi. 
Şöyle bir fıkra anlatılır:

Soru: Bir İngiliz, bir Fransız 
ve bir Alman emeklisi ara-
sında ne fark vardır?

Cevap: İngiliz sabah kah-
valtısında gazetesini okur, 
sonra golf oynamaya gider. 
Fransız kahvaltıda bir kadeh 
şarabını içer, sonra kitabını 
okur. Alman ise tansiyon ha-
pını içer ve işe gider…

Almanya Nasıl Dünyanın En 
Güçlü Ekonomisi Oldu?
Haftalık çalışma saati olarak 
Almanya, Avrupa’nın en az 
çalışan ülkelerinden birisi ol-
duğuna göre nasıl dünyanın 
en güçlü ekonomisi oldular?

Bunun tarihsel birçok ne-
deni var ama Almanlar için 
şunları söyleyebiliriz: 

Birincisi, Almanlar açısından 
asıl mesele çok çalışmak de-
ğil, etkin çalışmak. 

İkincisi, Almanlar az tüke-
tiyor çok üretiyorlar, gelir-
lerinden fazla harcamıyor, 
borç alıp gelecekten yemi-
yorlar. 

Üçüncüsü, Almanya, finan-
sal zenginliği değil, üretimi 
esas alan ekonomiyi tercih 
ediyor. (Bu nedenle dünyayı 
etkileyen küresel krizlerden 
etkilenmiyorlar.)

Bu nedenledir ki:

 �Dünyanın en itibarlı pasa-
portu Almanlarda,

 �En itibarlı “Made in” etike-
tine sahip ülke Almanya,

 �Almanya, cari fazla bü-
yüklüğünde dünya lideri.

Almanya’nın Ekonomi 
Tarihi Bu Müzede
Bu duygular içerisinde in-
diğimiz Münih’te ilk olarak 
Alman Müzesi diye bilinen 
bilim teknoloji ve sanayi mü-
zesine gittik. 

Almanya’nın dünyanın en 
güçlü ve sağlam ekonomisi 
ve devleti olmasının sırrı bu 
müzede yatıyor. Müzede 
gördüğünüz her şey size bu 
ülkenin geçmişten bugüne 
nasıl çalıştığını, üretim için 
kafa yorduğunu, emek har-
cadığını anlatıyor.

Yılda iki milyona yakın zi-
yaretçinin gezdiği söylenen 
müzede 28.000’in üzerinde 
obje var. 

Dünyadaki en büyük bilim 
ve teknoloji müzesi olarak 
anılan müze gerçekten çok 
büyük, bir günde dahi tama-

GELECEĞİMİZİ OLUŞTURAN 
GEÇMİŞİMİZİN İZLERİDİR

 
  

Er
gü

n 
G

ün
eş

ALMANYA’NIN DÜNYANIN EN 

GÜÇLÜ VE SAĞLAM EKONOMISI 

VE DEVLETI OLMASININ SIRRI BU 

MÜZEDE YATIYOR.
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mını gezmek mümkün de-
ğil. Bizim yaptığımız gibi ilgi 
alanınıza göre seçerek gez-
mek lazım yoksa ne zamanı-
nız yeter ne de gücünüz.

Müzede denizcilik, fotoğ-
rafçılık, havacılık, astroloji, 
elektronik, makina, gemi, 
kâğıt, tekstil, yağ-gaz, me-
taller, cam, seramik gibi 60’a 
yakın alanda eser görebilir, 
fizik, ilaç, nano-biyotekno-
loji, DNA laboratuvarlarında 
hazırlanmış çok sayıda de-
neyi bizzat yapabilirsiniz.

Müze ziyaretçilerini, bizzat 
kullanabilecekleri özel öğre-
tici araç ve mekanizmalarla 

laboratuvar ortamına soku-
yor, teknolojinin gelişim sü-
recini sunumlarla anlatıyor.

Bizim vaktimiz ancak sa-
nayi salonlarını gezmeye 
yetti. Almanlar üretip geliş-
tirdikleri her makineyi, na-
sıl yaptıklarını, aşamalarını 
ve kullanma alanlarını çok 
güzel sergilemişler. Suyla 
çalışan torna tezgâhından, 
bilgisayarla çalışan CNC ma-
kinesine kadar makinelerin 
ilk hallerinden bugüne ka-
dar geçtiği her aşamayı ve 
yeniliği görmek mümkün. 
Üretmek için, çarkları dön-
dürmek için o dönemde ve 
o bölgede ellerinde ne varsa 

kullanmışlar. İnsan, su, rüz-
gâr, hayvan, buhar, elektrik, 
güneş… 

Endüstrinin geldiği 4. aşa-
mayı ilk konuşan ve tartışan 
Almanlar, endüstrinin birin-
ci, ikinci ve üçüncü döne-
minde yaptıklarını çok güzel 
sergilemişlerdir.

Müze bize şunları söylüyor: 
Geleceğimizi oluşturan, 
geçmişimizin izleridir.

MÜZEDE DENIZCILIK, FOTOĞRAFÇILIK, 

HAVACILIK, ASTROLOJI, ELEKTRONIK, 

MAKINA, GEMI, KÂĞIT, TEKSTIL, 

YAĞ-GAZ, METALLER, CAM, SERAMIK 

GIBI 60’A YAKIN ALANDA ESER 

GÖREBILIR
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22.06.2012 tarihinde 6325 Sayılı, “Hu-
kuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu-
luk Kanunu”nun yürürlüğe girmesi ve 
14.11.2013 tarihinde arabulucu siciline 
ilk arabulucuların kayıt olması ile bir-
likte iş dünyası mahkeme dışında bir 
çözüm yolu olan arabuluculuk ile tanış-
tı. Hukuk sistemimizde ihtiyari şekilde 
uygulanan arabuluculuğa baktığımızda 
2013 tarihinden bu yana çözüme kavuş-
turulan 18.330 dosyanın %89’unun işçi 
ve işveren uyuşmazlığı dosyası olduğu 
görüldü. Her geçen gün artan işçi-iş-
veren uyuşmazlıklarından kaynaklanan 
dosyaların mahkeme iş sayısı nedeniy-
le hakimlerin dosya yükünü artırması 
ve yargılamanın uzunluğu gibi sorun-
lara çözüm arayan Adalet Bakanlığı İş 
Mahkemeleri, kanunda değişiklik yo-
luna gitti. 25.10.2017 tarihinde İş Mah-
kemeleri Kanunu’nun yayınlanması ile 
birlikte işçi ve işveren uyuşmazlıkları-
nın çözümü için arabuluculuğa başvur-

ma şartı zorunlu hale geldi. 
Arabuluculuk, 01.01.2018 
tarihinden itibaren işveren 
ve işçi uyuşmazlıkları de-
tayları açıklanacağı üzere 
Mahkemeye başvurma-
dan önce arabuluculuğa 
başvurulma zorunluluğu 
nedeniyle tüm iş dünyası 
tarafından daha bilinir bir 
kurum haline geldi.

ARABULUCULUK NEDİR?
Arabuluculuk, biz özel hu-
kuk uyuşmazlığının tarafı 
olan kişilerin özgür irade-
leri ile seçtikleri tarafsız ve 
uzman bir üçüncü kişinin 
hakemliğinde, dava açılma-
dan önce veya dava açıl-
dıktan sonra başvurduk-
ları bir uyuşmazlık çözüm 
yöntemidir. Arabulucuk, 
uyuşmazlığın mahkeme 
dışı, hızlı ve kesin bir şekil-
de çözülmesini amaçlayan 
bir usul hukuk kurumudur. 
Arabuluculuk, arabulucu adı 
verilen bağımsız ve tarafsız 
üçüncü kişi eşliğinde yürü-
tülen esnek bir anlaşmazlık 
çözüm sürecidir. Arabulu-
culuk, taraflara mahkemede 
elde edemeyecek fırsatlar 
sunar; iletişim sorunlarının 
giderilerek, problemlerin 
konuşulması ve üzerinde 
anlaşılabilecek alanların or-
taya çıkarılması için olanak 
sağlar. Arabuluculuk süreci 
genellikle gönüllük temelin-
de yürütülür. Taraflar kendi 
kararlarını kendileri verirler 
ve arabulucunun karar ver-
me yetkisi yoktur. 

ARABULUCULUĞUN 
FAYDALARI NELERDİR?
Arabuluculuk geleneksel 
dava sürecine göre önemli 
avantajlar sunmaktadır. 

Arabuluculuk, aylar hatta 
yıllarca süren dava yoluna 
göre daha hızlıdır ve birkaç 
gün ya da birkaç hafta içinde 
tamamlanır. Uyuşmazlığın 
kısa sürede çözülmesi ile ta-
raflar gündelik yaşamlarına 
dönemleri kolaylaşır.

Arabuluculuk süreci, yargı 
yoluna göre daha ekonomik-
tir. Yargılama aşamasındaki 
gibi harç ve davanın başında 
yatırılması gereken keşif, bi-
lirkişi, tanık ücreti gibi dava 
giderleri de olmayacağın-
dan daha düşük maliyetlidir. 
Bunun dışında uzun süren 
yargılama sürecinde duruş-
malara katılırken tarafların 
harcadığı emek, zaman, yıl 
vb. masraflar da bu süreçte 
söz konusu değildir. 

ARABUCULUKTA BUGÜNE 
KADAR KAÇ DOSYA 
ÇÖZÜLDÜ?
Adalet Bakanlığı Arabulu-
culuk Daire Başkanlığı’ndan 
alınan verilere göre arabu-
luculuk siciline kayıtlı 6 bin 
957 arabulucu bulunmak-
ta olduğu, 2013 yılından bu 
yana 18 bin 330 dosyanın 
sonuçlandırıldığı bu dosya-
ların 12 bin 869 tanesinin 
2017 yılında çözüldüğü, çö-
zülen uyuşmazlıklar bakıldı-
ğında 16 bin 393 tanesinin 
(%89) işçi-işveren uyuşmaz-
lıklarından kaynaklandığını, 
369 dosyanın (%7) maddi ve 
manevi tazminat uyuşmaz-
lıklarından, 266 dosyanın 
(%2) fikri ve sınai mülkiyet 
uyuşmazlıklarından kaynak-
landığını görmekteyiz. 

ARABULUCULUK ZORUNLU 
MUDUR?
Arabuluculuk zorunlu ve ih-

tiyari olmak üzere ikiye ay-
rılmaktadır. 

Zorunlu arabuluculuk; bazı 
uyuşmazlıklar için mahke-
meye dava açmadan önce 
arabulucuya gitme zorun-
luluğu vardır. 25.10.2017 
tarihinde yürürlüğe giren 
İş Mahkemeleri Kanunu ile 
01.01.2018 tarihinden itiba-
ren, Kanun’un 3. maddesi 
ile madde kapsamında be-
lirtilen davalarda öncelikle 
arabuluculuğa başvurulması 
dava şartı olarak getirilmiş 
olup arabuluculuk başvuru-
su yapılmadan açılan iş da-
vaları ilgili İş Mahkemesi ta-
rafından esasa girilmeksizin 
usulden reddedilecektir.

İhtiyari arabuluculuk ise ta-
rafların bir arabulucuya git-
me zorunluluğu olmadığı 
halde uyuşmazlığın çözümü 
için dava açmadan önce ara-
bulucuya başvurmayı tercih 
etmesidir. Aile hukuku (aile 
içi şiddet vakaları hariç olmak 
üzere), fikri sınai mülkiyet 
hukuku, maddi ve manevi 
tazminat hukuku, ticaret ve 
sigorta hukuku, miras huku-
ku gibi uyuşmazlıklarda da 
arabuluculuk ihtiyari şekilde 
uygulanır. Suç teşkil eden 
fiillerle bağlantılı uyuşmaz-
lıklar arabuluculuk yoluyla 
değil Ceza Muhakemesi Ka-
nunu’na göre uzlaşma hü-
kümleri uygulanarak savcılık 
bünyesinde bulunan uzlaşma 
büroları tarafından çözülür. 

İş hukuku yargılamalarında 
zorunlu hale gelen “arabu-
lucuk” ile ilgili bazı önemli 
detayları ise; en çok sorulan 
soruları cevaplayarak de-
ğerlendirelim. 

Av. Zeynep TEPEGÖZ
zeyneptepegoz@gmail.com

“ARABULUCUK KANUNU”  
İŞ MAHKEMELERİNDE ZORUNLU 
HALE GELİYOR

AVUKATINIZ CEVAPLIYOR...
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Hangi iş davaları için 
arabuluculuğa başvuru 
zorunludur?
Kanun’un 3. maddesi kapsa-
mında iş kazası veya meslek 
hastalığından kaynaklanan 
maddi ve manevi tazminat 
ile bunlarla ilgili rücu davala-
rı hariç olmak üzere bireysel 
veya toplu iş sözleşmesine 
dayanan işçi veya işveren 
alacağı ve tazminatı ile işe 
iade talebiyle açılacak dava-
lar öncesinde arabulucuya 
başvurulmuş olması zorun-
ludur. Yukarıda belirtildiği 
gibi iş kazası veya meslek 
hastalığından kaynaklanan 
tazminat davaları ve bunlara 
ilişkin rücu davaları arabulu-
culuk kapsamı dışında bıra-
kılmıştır. Bunlar haricindeki 
kıdem tazminatı, ihbar taz-
minatı, fazla çalışma ücreti, 
yıllık izin ücreti, maaş, genel 
tatil ücretleri, milli ve dini 
bayram tatil ücretleri gibi 
işçilik alacakları ve sendikal 
alacaklara ilişkin uyuşmaz-
lıklar (işçi veya işveren ala-
cağı ve tazminatı) ile işe iade 
davaları için davanın değeri 
gözetilmeksizin öncelikle 
arabuluculuğa başvurulması 
zorunlu hale getirilmiştir.

Arabuluculuğa 
başvurmaksızın açılan 
davalarda mahkeme ne 
şekilde karar verir?
Mahkeme, dava dilekçesi 
ekine eklenmesi gereken 
arabuluculuk son tutana-
ğının eksik olduğunu tes-
pit ederse son arabulucu-
luk tutanağını sunması için 
davacıya Bir haftalık kesin 
süre verir. Verilen bir hafta-
lık kesin sürede tutanak su-
nulmaz ise Mahkeme, dava 
dilekçesini davalı tarafa teb-

liğe çıkartmaksızın davayı 
usulden reddeder. Davanın 
arabulucuya başvurulma-
dan açıldığının anlaşılması 
halinde Mahkeme başkaca 
herhangi bir işlem yapmak-
sızın dava şartı yokluğu ne-
deniyle davanın usulden 
reddine karar verir.

İşe iade davalarına münha-
sır olmak üzere İş Kanunu-
nun 20. maddesinde yapılan 
değişiklik ile arabuluculuğa 
başvurulmaksızın açılan da-
vanın reddi halinde, red ka-
rarının taraflara resen tebliğ 
edileceği ve ilgili tarafın bu 
durumda kesinleşen red ka-
rarının tebliğinden itibaren 
iki hafta içinde arabulucuya 
başvurulabileceği düzenlen-
miştir.

Arabulucuyu kim 
belirleyecek ? 
Arabuluculuk Daire Başkan-
lığı, sicile kayıtlı arabulucu-
lardan bu madde uyarınca 

arabuluculuk yapmak iste-
yenleri varsa uzmanlık alan-
larını da belirterek, görev 
yapmak istedikleri adli yargı 
ilk derece mahkemesi adalet 
komisyonlarına göre listeler 
ve listeleri ilgili komisyon 
başkanlıklara bildirir. Arabu-
lucu, bu listeden taraflarca 
belirlenir. Tarafların herhan-
gi bir arabulucu üzerinde 
anlaşmamaları halinde gö-
revlendirme, arabuluculuk 
bürosu tarafından yapılır.

Arabuluculuk görüşmelerine 
kimler katılabilir? 
Arabuluculuk görüşmeleri-
ne taraflar asil olarak ken-
dileri, kanuni temsilcileri 
veya avukatları aracılığıyla 
katılabilirler. İşverenin yazılı 
belgeyle yetkilendirdiği bir 
çalışanı da görüşmelerde iş-
vereni temsil edebilir.

İşe iade davalarına ilişkin ola-
rak, asıl işveren-alt işveren 
ilişkisinin bulunduğu uyuş-

mazlıklarda arabuluculuk 
görüşmeleri sonucunda 
anlaşmanın gerçekleşebil-
mesi için ilgili işverenlerin 
arabuluculuk görüşmele-
rine birlikte katılmaları ve 
iradelerinin birbirine uygun 
olması aranmaktadır. Aksi 
takdirde arabuluculuk gö-
rüşmelerinin başarıya ulaş-
ması mümkün olamayacağı 
yapılan bu düzenlenme ile 
kabul edilmiştir.

Arabuluculuk ne kadar bir 
sürede sonuçlandırılır?
Arabulucu, yapılan baş-
vuruyu görevlendirildiği 
tarihten itibaren üç hafta 
içinde sonuçlandırır. Bu 
süre zorunlu hallerde ara-
bulucu tarafından en fazla 
bir hafta uzatılabilir.

Arabuluculuk ödemeleri 
hangi usule göre karşılanır?
Tarafların arabulucu huzu-
runda anlaşamamaları ha-
linde, arabuluculuk ücreti 
Arabuluculuk asgari ücret 
tarifesinin ikinci kısmına 
göre aksi kararlaştırılma-
dıkça taraflarca eşit şekil-
de karşılanır. Bu durumda 
ücret, tarifenin birinci kıs-
mında belirlenen iki saatlik 
ücret miktarından az ola-
maz. Tarafların arabulucu 
huzurunda anlaşamamaları 
halinde ise, arabuluculuk 
görüşmelerinin ilk iki saatlik 
bölümü Hazineden, iki saati 
aşan kısmı ise aksi kararlaş-
tırmadıkça taraflarca eşit 
şekilde, arabuluculuk asgari 
ücret tarifesinin birinci kıs-
mına göre karşılanır. Hazi-
neden karşılanan ve taraf-
larca ödenen arabuluculuk 
ücreti, yargılama giderlerin-
den sayılır. 

Arabuluculuk çözümü 
esnasında geçen süre, 
zaman aşımına etki eder 
mi?
İş Mahkemeleri Kanunu 
3/14 maddesine göre; ara-
buluculuk bürosuna başvu-
rulmasından son tutanağın 
düzenlendiği tarihe kadar 
geçen sürede zaman aşımı 
durur ve hak düşürücü süre 
işlemez. İş Mahkemeleri 
Kanunu’na göre iş sözleş-
mesinden kaynaklanmak 
kaydıyla hangi kanuna tabi 
olduğuna bakılmaksızın za-
man aşımı süresi beş yıla 
indirilmiştir. Bu nedenle 
arabuluculukta geçen süre-
de zaman aşımının durması 
önemlidir. 

Arabuluculuk 
görüşmelerinde anlaşmaya 
varılamazsa ne olur?
Kanunda belirlenen dava-
lar açısından arabuluculu-
ğun bir zorunluluk olarak 
getirilmiş olması, tarafların 
yürütülen arabuluculuk gö-
rüşmelerinde anlaşmaya 
varmasının zorunlu oldu-
ğu anlamına gelmemek-
tedir. Tarafların anlaşmaya 
varamaması durumunda, 
anlaşmaya varılamadığına 
dair son tutanağın aslı veya 
onaylı örneği dava dilekçesi-
ne eklenmek suretiyle dava 
açılır.

Taraflar kendilerine 
bildirim yapıldığı halde 
arabuluculuk görüşmesine 
katılmaz ise bunun ne gibi 
sonuçları olur?
Kanun’un 3. maddesi 12. 
bendinde taraflardan birinin 
geçerli bir mazeret göster-
meksizin ilk arabuluculuk 
toplantısına katılmaması 

sebebiyle arabuluculuk faa-
liyetinin sona ermesi duru-
munda bu hususun tutanak 
altına alınacağı, görüşmeye 
katılmayan tarafın sonraki 
aşamada mahkemede açı-
lacak davada kısmen veya 
tamamen haklı çıkması ha-
linde dahi yargılama gider-
lerinin tamamından sorumlu 
olacağı, ayrıca bu taraf lehi-
ne vekâlet ücretine hükme-
dilmeyeceği düzenlenmiştir.

Arabuluculuk sürecinde 
elde edilen belge ve bilgiler 
mahkeme aşamasında delil 
olarak kullanılabilir mi?
Arabuluculuk faaliyetinin 
gizli yapılmasının sonucu 
olarak, taraflar arabulucu-
luk süreci sonucunda bir 
anlaşmaya varamadıkların-
da, arabuluculuk sürecinde 
ifade edilen beyanlar veya 
ileri sürülen belgeler mah-
kemelerde delil olarak kulla-
nılamaz. 

Sonuç olarak; zorunlu ara-
buluculuk ve zamanaşımı da 
dahil olmak üzere İş Mahke-
meleri Kanunu ile getirilen 
değişiklikler 01/01/2018 ta-
rihinden itibaren yürürlüğe 
girecektir. Bu tarihten itiba-
ren bireysel ve toplu iş hu-
kukundan kaynaklanan tüm 
işçi ve işveren alacakları ile 
işe iade davaları yönünden 
dava açmadan önce arabu-
luculuğa başvurma zorun-
luluğu vardır. Derdest olan 
dava dosyaları bakımından 
zorunlu arabuluculuğa baş-
vurulmuş olması şartı aran-
mayacaktır. Arabuluculukta 
çözümlenemeyen dosyalar 
yeniden iş mahkemelerinde 
dava olarak açılabilecektir. 
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Vehbi Cankat GÜNEŞ
İş Müfettişi Yardımcısı

İŞ KANUNUNDA ÜCRET 
ÖDEME SİSTEMLERİ 
VE İŞVERENLERİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışma hayatında işçiler ile 
işverenler arasındaki hukuki 
ilişki iş sözleşmeleri üzerine 
kurulur. İş sözleşmeleri üç 
temel üzerine oturur. Bun-
lar; iş görme edimi, ücret 
ve bağımlılık ilişkisidir. Yani 
işverene karşı işçi iş görme 
edimini ona bağımlı olarak 
yerine getirmekle mükellef 
iken işveren de işçiye karşı 
ücret ödeme edimini yerine 
getirmekle mükelleftir.

İş sözleşmelerinin üç te-
mel unsurundan birisi olan 
“ücret” 4857 sayılı İş Ka-
nununun “Ücret ve Ücretin 
Ödenmesi” başlıklı 32. mad-
desinin birinci fıkrasında 
tanımlanmıştır. Buna göre 
genel anlamda ücret “ bir 
kimseye bir iş karşılığında 

işveren veya üçüncü kişiler 
tarafından sağlanan ve para 
ile ödenen tutardır.”

Kanunun ücrete ilişkin ta-
nımından ücretin öncelikle 
“bir iş karşılığında” öden-
mesi gereken tutar olduğu 
anlaşılmaktadır. Buna işve-
renin ücret ödeme borcunun 
doğması için öncelikle işçi-
nin iş görme edimini yerine 
getirmesi gerekmektedir.

Kanun ödeme sistemlerinin 
neler olduğuna dair doğ-
rudan bir tanımlama yap-
mamıştır. Bununla birlikte 
kanunun kimi maddeleri 
dolaylı da olsa ücret ödeme 
sistemlerinin neler olduğu 
konusunda fikir vermekte-
dir. Örneğin Kanunun “Ücret 
Şekillerine Göre Tatil Ücreti” 

başlıklı 49. maddesi parça 
başına, akort, götürü, yüzde 
usulü, saat ücreti ve aylık üc-
ret sistemlerinden bahset-
mektedir. Şüphesiz Kanun 
bu ücret sistemlerini tahdidi 
(sınırlayıcı) olarak sayma-
mış, sözleşme serbestisi il-
kesi çerçevesinde kanunun 
emredici hükümlerine aykırı 
olmamak şartıyla farklı ücret 
ödeme sistemleri uygulan-
masına cevaz vermiştir

İşverenlerin ücret ve sigorta 
primi ödeme yükümlülük-
leri açısından ücret ödeme 
sistemlerini “aylık ücret” ve 
“günlük ücret” ödeme sis-
temleri olarak iki başlık al-
tında toplayabiliriz.

Aylık ücret ödeme sistemin-
de işçiler ayın kaç gün oldu-
ğuna bakılmaksızın aynı tu-
tarda ücrete hak kazanır. Bu 
sisteminin en belirgin özel-
liği işçinin hasta, izinli veya 

sair nedenlerle çalışamadığı 
günlerde dahi aylık ücreti-
nin tam olarak ödenmesidir. 
İşveren işçinin hastalık izni 
kullandığı günlerde iş göre-
mezliğin ilk iki günü işçinin 
ücretini tam olarak ödemek, 
sonraki günler ise aylık ücret 
ile geçici iş göremezlik öde-
neği arasındaki farkı öde-
mek durumundadır.

Sigorta primi açısından ise 
aylık ücret ödeme sistemi ile 
çalışan işçiler eksiksiz çalışı-
lan her ay 30 gün üzerinden 
sigortalı gösterilmek duru-
mundadır

Aylık ücret ödeme siste-
minin dışında kalan ödeme 
sistemlerinde ise işçiler her 
ay sabit ücret almayıp çalı-
şılan saat, gün veya üretilen 
parça başına göre ücretleri 
değişmektedir. Bu ücret sis-
temlerinde işçinin iş görme 
edimini yerine getiremediği 

günlerde ise ücret ödemesi 
söz konusu olmadığından 
bu günlere ilişkin işveren-
lerin sigorta primi bildirme 
ve ödeme zorunlulukları da 
yoktur.

Aylık ücret ödeme sistemi 
ve diğer ücret ödeme sis-
temleri karşılaştırıldığında 
aylık ücret ödeme sistemin-
de işçilerin hastalık, izin veya 
başka nedenle iş görme edi-
mini yerine getiremedikleri 
günlerde dahi ücretlerinde 
ve sigortalı olduğu gün sa-
yılarında bir eksilme yaşan-
mamaktadır. Bu nedenle 
aylık ücret ödeme sistemi-
nin işçiler için daha avantajlı 
olduğu söylenebilir.

İşverenler açısından ise ay-
lık ücret ödeme sistemin-
de iş görme edimi yerine 
gelmediği halde ücret ve 
sigorta primi ödeme zorun-
luluğu devam ettiğinden bu 
sistemde işverenlerin yü-
kümlülüklerinin daha fazla 
olduğu söylenebilir. Ancak 
temininde güçlük çekilen 
işçi çalıştıran işverenler aylık 
ücret ödeme sistemi ile bu 
kişilere daha cazip çalışma 
koşulları sunarak onlardan 
daha uzun süreli faydalan-
maya çalışırlar.

Çalışma hayatında “beyaz ya-
kalı” olarak tabir edilen işçile-
rin daha çok aylık ücret öde-
me sistemi ile çalışmalarının 
altında da bu sebep yatar.

Köşe Yazısı / İŞ GÜVENLİĞİ
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“7033 sayılı Sanayinin Ge-
liştirilmesi ve Üretimin Des-
teklenmesi Amacıyla Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ” 1 
Temmuz 2017 tarihli ve 3011 
sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kanun ile kamu alımların-
da orta ve yüksek teknolojili 

yerli malı ürün teklif eden 
istekliler ile yazılım ürünü 
teklif eden istekliler lehine 
%15 oranında fiyat avantajı 
sağlanması zorunlu hale ge-
tirilmiştir. Ayrıca yapım iş-
lerinde kullanılacak makine, 
malzeme ve ekipman ile ya-
zılımın tamamının veya belli 
bir kısmının yerli malı olması 
şartı getirilebilecek. 

ASFED Başkanı Yusuf Atik’e 
yeni çıkan bu kanuna 
ilişkin görüşlerini sorduk:
“Bu kanun, sanayinin ge-
liştirilmesi ve üretimin des-
teklenmesi için çıkarılmış bir 
kanun, amacı adından belli 
zaten, sanayi gelişsin üretim 
artsın istiyor. Neden? Çünkü 
üretim olmadan vergi ol-
maz, istihdam olmaz, döviz 
olmaz, kalkınma olmaz.

Hem Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın, hem hükümetimizin 
yerli ürün kullanımını teşvik 
ettiğini, yerli sanayicinin ar-
kasında durduklarını konuş-
malarından biliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı’mı-
zın Başbakanlığı dönemin-
de çıkarılan ve 28046 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan 
2011/13 nolu genelgeyle iha-
lelerde yerli ürün kullanımı-
nın tercih edilmesi ve yer-
li  ürün kullanımına yönelik 
mevcut hükümlerin uygu-
lanmasına özen gösterilme-
si istenmiştir.

2011 yılında çıkarılan bu ge-
nelge ve yayınlanan bu ka-
nun, Sayın Cumhurbaşka-
nı’mızın ve Hükümetimizin 
yerli ürün kullanımı ile ilgili 
hassasiyetlerini göstermek-
tedir.

Hem Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın hem Hükümetimizin 
bu hassasiyetine ve mevcut 
mevzuata rağmen kamuda 
yapılan bazı asansör ihale-
lerinin teknik şartnamele-
rinde, doğrudan doğruya 
yabancı markalara ait ürün-
lere atıfta bulunulduğunu, 
yabancı firma ve ürünlerin 
tercih edildiğini biliyoruz.

Dünyadaki tüm ülkeler, 
kamu alımlarında yerli fir-
maları tercih ettikleri halde 
bizdeki bazı bürokratların 
yabancı marka hayranlığını 
ve tutuculuğunu anlamak 
mümkün değildir.

Yerli asansör sanayi; kalitesi, 
güvenlik standartları, teknik 
özellikleri ve montaj sonrası 
hizmetleri ile tüm ihtiyaç-
lara cevap verecek düzeye 
erişmiştir.

KENDİ UÇAĞINI, GEMİSİNİ, 
OTOMOBİLİNİ YAPABİLEN TÜRKİYE, 
KENDİ ASANSÖRÜNÜ 
NEDEN YAPMASIN

 E
rg

ün
 G

ün
eş

 Y
el

iz
 K

ar
ak

üt
ük Kendi savaş uçağını, ken-

di gemisini yapabilen, yerli 
otomobil için adım atan Tür-
kiye’nin kendi asansörünü 
yapamadığını düşünmek 
kendimize haksızlıktır.

Kamu kaynaklarını kullanan 
tüm idarecilerimizden ilgili 
mevzuata ve genelgeye uy-
gun davranmalarını istiyo-
ruz.

MÜTEAHHITLERIMIZIN YERLI 

ASANSÖR SANAYIMIZIN TÜM 

BEKLENTILERINI KARŞILAYACAK 

BIRIKIME ULAŞTIĞINI 

GÖRMELERINI VE INANMALARINI 

ISTIYORUZ.

SEKTÖR HABER
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10–11 Kasım’da Asansör Sanayicileri 
Federasyonu, Merih Asansör ve Elas-
san Asansör’ün konuğu olarak Gülay 
Pala, Berna Ökmen, Rasime Sazak 
ve Ela Kocatepe tarafından ağırlanan 
topluluğun iki günlük programını ise; 
sektör kadınlarının biraraya gelme-
sinde büyük emekler sarf eden Yase-
min Bulut organize etti.

Organizasyonda, Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinde faaliyet gösteren asan-
sör firmalarında yönetici, idareci, 
teknik ve tasarım ekiplerinde görev 
alan 50 isim bir araya geldi. 

Ankara’ya gelir gelmez ilk iş olarak; 
kadınların bugünkü çağdaş konumu-
na yükselmesini sağlayan Atatürk’e 
saygı için Anıtkabir ziyaret edildi. 
Yoğun kalabalık sebebiyle güçlükle 
içeri giren topluluk üyeleri Ata’nın 
huzuruna özel tasarım ipek şalları ile 
çıktılar. Bugüne özel Bursa’dan si-
pariş edilen şallarda Türk bayrağının 
renkleri ile Atatürk resmedilmişti.

Anıtkabir’in ardından Cumhuriye-
timizin kurulduğu 1. ve 2. Meclis de 
ziyaret edildi.

ASANSÖR İŞ DÜNYASI 
KADINLARI ÇALIŞTAYI  
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TOPLULUK  
İLK ÇALIŞTAYINI DÜZENLEDİ

Organizasyonun ikinci günü olan 11 Ka-
sım’da,  ASFED konferans salonunda bir 
çalıştay düzenlendi. Bu çalıştay’da  “Asan-
sörde Topuk Sesleri” oluşumunun çizgisi ve 
geleceği üzerinde değerlendirmeler yapıldı. 
Açılış konuşmasını, ev sahibi Asansör Sana-
yicileri Federasyonu adına Gülay Pala yapa-
rak; “Asansörde Topuk Sesleri” topluluğunun 
üçüncü büyük toplantısının böyle önemli bir 

günde, ASFED’in ev sahip-
liğinde yapılmasında büyük 
onur duyduklarını” belirt-
ti.  Açılış konuşmasının ar-
dından ilk sözü alan Yasemin 
Bulut ise; “Asansör’de Topuk 
Sesleri’nin Oluşumu, Gelişimi, Ge-
leceği” başlığı altında bir sunum gerçekleş-
tirdi.

Asansör dünyasının kadın 
yöneticileri ve çalışanlarından 
oluşan “Asansörde Topuk 
Sesleri” isimli oluşum, üçüncü 
ve en büyük etkinliğini 10-
11 Kasım tarihleri arasında 
Ankara’da gerçekleştirdi. Ulu 
Önder Atatürk’ün huzuruna 
çıkıp, bu önemli günde 
onu anmak ve kadınlara 
verdiği haklar için bir kez 
daha teşekkür etmek isteyen 
sektör kadınları, ertesi 
gün yaptıkları çalıştay 
ile topluluğun geleceğini 
değerlendirdi.

“ASANSÖRDE TOPUK SESLERI” 
HER TOPLANTIDA BIRAZ DAHA 

BÜYÜYOR

Çalıştayda konuşan Yase-
min Bulut, “Her toplantımız-
da biraz daha büyüyoruz. 
Yıl sonuna kadar hedefimiz 
120 kişiye ulaşmak,” diye-
rek topluluklarının daha 
güçlü ve resmi bir yapılan-

maya doğru gidebileceğinin 
sinyallerini verdi. Yasemin 
Bulut konuşmasında; top-
luluğun çizgilerini, çalışma 
prensiplerini, sektörün so-
runlarına karşı nasıl bir bakış 
açısı geliştirebilecekleri gibi 
önemli içerik maddelerini 
katılımcılarla paylaştı.

“BÖLÜNEREK ÇOĞALMAK YERINE 
BIRLEŞEREK GÜÇLENELIM”

Asansör İş Dünyası Kadın-
ları için düzenlenen çalışta-
yın ana teması; “Bölünerek 
Çoğalmak Yerine Birleşerek 
Güçlenelim” oldu. Yasemin 
Bulut, toplulukları için bu 
temanın önemine değine-
rek; sektördeki kadınların 
bireysellikten toplumsallı-
ğa dönüşmesinin gerekliliği 
üzerinde durdu.

&
Yasemin Bulut

DETAY HABER 
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KADINLARIN ÜZERINDEKI “CAM TAVAN SENDROMU”
Düzenlenen bu ilk çalıştayda sektörün sorunları ve 
kadınların bu sorunlarda daha aktif rol alması üze-
rine yapılan değerlendirmeler ile birlikte, önemli 
konular üzerine de özel sunumlar yapıldı.  Tansel 
Namlıses; “Sivil Toplum Kuruluşlarının Toplumsal 
Kalkınma Üzerindeki Etkileri” hakkında hazırladığı 
detaylı sunum ile topluluğu bilgilendirirken, Avukat 
Serap Demir; “Derneklerin Kanuni Yükümlülükleri 
ve Faydaları”nı anlatan önemli bir çalışmayı katılım-
cılarla paylaştı.
Organizasyonun Ankara ayağındaki ev sahiplerinden 
olan Merih Asansör Genel Müdür Yardımcısı Berna 
Ökmen ise; katılımcıların oldukça ilgisini çeken bir 

sunum yaptı. Ökmen sunumunda; çalışma hayatın-
da kadın ve bunun asansör sektöründeki yansıma-
ları üzerine yaptığı araştırmaları paylaştı. Zihnimizin 
oluşturduğu “cam tavan sendromu”nun kadınların 
gelişmesi üzerindeki baskıcı etkisini değerlendirerek 
önemli bilgiler aktardı. 

Berna Ökmen, örgütsel ön yargılar ve kalıplar tara-
fından oluşturulan ve kadınların üst düzey yönetim 
pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez 
yapay engeller olarak tanımlanan “Cam tavan send-
romu”nu aşmak için toplumun ve kadınların ne yap-
ması gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaştı. 

ÇALIŞTAYDA ZARAFET 
GEÇIDI...
İki gün süren “Asansör İş Dünyası 
Kadınları Çalıştayı” boyunca,  sek-
tör temsilcisi kadınlar, sektörel 
konulara getirdikleri yenilikçi fikir-
leri ve başarılı sunumları ile birlikte 
şıklıklarıyla da dikkat çektiler. Ça-
lıştaya farklı şehirlerden elliye ya-
kın sektör temsilcisi katıldı. 

Centa Asansörden Gönül Kaya, 
Merih Asansör’den Rasime Sa-
zak, Sevinç Açar, Ezgi Aral, Eles-
san Asansör’den Ela Kocatepe, 
Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan 
Öğretmeni Fatma Balcı, BUR-
SAD’dan Melahat Tunçay, Art-
lift’ten Özlem Altunkaya, Eskişehir 
Sitimek’ten Nermin Boyacıoğlu, 
Önder Asansör’den Arzu Öktem, 
Yasemin Saka, Malikiye Yıldırım, 
Çözüm Market’den Dilek Dilek, 
İleri Grup’tan Ebru İleri, Dilek Öz-
türk, Yücel makina’dan Fulya Ür-
gine, Engin Asansör’den Özlem 
Zaim, Efor Fuarcılık’tan Nuray İşle-
yen, Bahar Mazlum, Betonyer’den 
Müge Camkıranlar, Artı Plus Bel-
gelendirme’den Tansel Namlıses, 
Emre Asasör’den Özlem Efir, For-
za Asansör Serap Aydın, N.Büger 
Asansör’den Meltem Büger, Agün 
Ray’dan Nevin Özcan, Oya Öz, 
Astor Asansör’den Selda Tokoğ-
lu, Akay Makina’dan Uğurcan Pi-
riştine, Ağsan Asansör’den Cansu 
Cansever, Elko Asansör’den Berrin 
Bayraktar, Merve Büşra Bayrak-
tar, Seal Asansör’den Canan Baki 
Güdü, Geta Makina’dan Nurcan 
Ekiz, Engin Makina Özlem Zayım, 
ASFED Avukatı Zeynep Tepe-
göz, Avukat Serap Demir, Asasör 
Vizyon dergisinden Demet Akın, 
Asansör Magazin dergisinden  
Neslihan Tunç  katılımcılar arasın-
daydı...

ASFED BAŞKANI YUSUF ATİK:  
“SEKTÖRDE KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMALIYIZ”

ASFED Başkanı Yusuf Atik; “Asansörde Topuk Sesleri” topluluğunu öğle yemeğinde ağırlayarak, üye-
lerin sektörün sıkıntılarına yönelik sorularını cevapladı. Mesleki yeterlilik, okullarda asansör bölüm-
lerinin açılması, yeni standartlar, haksız rekabet gibi konulara değinen Atik, sektör için kadın gücü ve 
istihdamının önemine vurgu yaparak, kadın çalışan sayısını arttırma çağrısında bulundu.

Tansel Namlıses Av. Serap Demir Berna Ökmen
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herkesin aynı sayfada ol-
masını sağlayan bir süreç. 
Kurumsal bir şirkette, bir 
projeye teklifin kimin tara-
fından nasıl hazırlanacağı, 
fiyatlamanın nasıl yapıla-
cağı, kimin onaylayacağı 
bellidir örneğin. Bir projeyi 
fiyatlarken, projeye şüphey-
le bakan kırk yıldır sektörün 
içindeki babayla üniversiteyi 
Amerika’da bitirip şirkete iki 
yıl önce dönmüş oğlunun 
arasında geçecek uzun bir 
tartışmaya gerek yoktur.

Teorik olarak...
Pratikte çok çok az şirket 
gerçekten kurumsaldır. Yö-
neticiler gerek gördükleri za-
man süreçlerin dışına çıkar-
lar, çalışanlar fikirlerini kabul 
ettirmek için kulis yaparlar, 
üzerinde aylarca çalışılan 
teklif müşteriye gitmeden 
beş dakika önce satış müdü-
rü bu çok pahalı oldu deyip 
yüzde beş iskontoyu ekleyi-
verir teklife.Yine de işler, aile 
şirketlerine göre daha kolay 
yürür. Daha az kavga gürül-
tü olur kurumsal şirketlerde. 
Çünkü kurumsal şirketlerde 
iş bir yerde biter. Bir karara 
ne kadar karşı olursanız olun 

Deniz Tosun / Psikolog
Sinan Kurmuş / Yönetim Danışmanı

www.aktosun-kurmus.com

DİKKAT 
AİLE 
ŞİRKETİ!!

Kardeşiniz görev tanımı olarak 
sizin yöneticiniz olsa da, yıllardır 
binlerce konuda eşit eşite 
tartıştığınız birinin lafı kestirip 
atmasını kabul edemezsiniz 
kolay kolay. Hele bırakıp gitmek? 
Hiç yapamazsınız, nasıl bırakıp 
gideceksiniz? Etraf ne der? Nasıl bir 
daha ailenizin yüzüne bakarsınız? 
Yani kimse, görev tanımları 
tamam, süreçler belli diye kırk 
yıllık ablasıyla, kardeşiyle ilişkisini 
değiştirmez.

Aile Şirketlerinin Sorunu Ne 
Değil?
Aile şirketlerinin paydaşla-
rından en sık duyduğumuz 
şikayetlerden biri kurumsal-
laşamamak. Hem aile üyele-
ri, hem de aileden olmayan 
şirket çalışanları, kurum-
sallaşmayı aile şirketlerinin 
tüm dertlerine çare olarak 
görüyor genelde. Ah bir ku-
rumsallaşsak diyorlar, o ka-
rarlar çok daha kolay alına-
cak, o kavgalar çok daha az 
olacak, o işler çok daha kolay 
bitecek diye düşünüyorlar.

Bir anlamda haklılar. Ku-
rumsallaşmak, yani işlerin 
kişilerden bağımsız olarak, 
pozisyonlara, görev tanım-
larına, önceden belirlenmiş 
süreçlere bağlı yürümesi, 
neyin, nasıl, kimin tarafın-
dan yapılacağı konusunda 

Bir projeyi 
fiyatlarken, projeye 

şüpheyle bakan kırk yıldır 
sektörün içindeki babay-

la üniversiteyi Amerika’da 
bitirip şirkete iki yıl önce 
dönmüş oğlunun arasında 

geçecek uzun bir tartış-
maya gerek yoktur.

ARAŞTIRMA
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bir yerde yöneticinizin de-
diğine evet dersiniz. Sonra 
gider evde eşinize anlatırsı-
nız ne kadar kötü bir karar 
olduğunu. “Hiç bilmiyor bu 
adam bu işi”, dersiniz eşinize 
ve rahatlarsınız. Hiç olmadı 
istifa edersiniz. Başka iş bu-
lursunuz.

Aile şirketlerinde bunları 
yapamazsınız. Kardeşiniz 
görev tanımı olarak sizin yö-
neticiniz olsa da, yıllardır bin-
lerce konuda eşit eşite tar-
tıştığınız birinin lafı kestirip 
atmasını kabul edemezsiniz 
kolay kolay. Kabul ettiğinizi 
de kimseye anlatamazsınız 
kolay kolay. Hele bırakıp git-
mek? Hiç yapamazsınız, na-
sıl bırakıp gideceksiniz? Ne 
derler etrafta? Nasıl bir daha 
ailenizin yüzüne bakarsınız? 
Yani kimse görev tanımları 
tamam, süreçler belli diye 
kırk yıllık ablasıyla, karde-

şiyle ilişkisini 
değiştirmez.

Bu yüzden 
bizce aile şir-
ketlerinin en 
büyük sorunu ku-
rumsallaşma değil, 
duygusal hazırlık. Şirket 
içindeki aile üyeleri birbirle-
rinin şirket içindeki rollerini, 
yetkilerini, haklarını duygu-
sal olarak da kabul etmediği 
sürece, kurallar, süreçler ve 
görev tanımları ne olursa 
olsun işler zor yürüyecektir. 
Bu kabul etme süreci de ne 
yazık ki kolay değil.

Hepimiz ailelerimizden ko-
şulsuz sevgi, anlayış ve des-
tek bekleriz. Aile üyelerin-
den bir şey istemek genelde 
zor gelir. Biz istemeden bil-
sinler, biz daha söylemeden 
onlar teklif etsinler isteriz. 
Hele ki bu, için için kendi-
mizi biraz eksik, biraz suçlu 

hissettiğimiz bir konuysa. O 
zaman daha da hassaslaşı-
rız. Hatta bu konularda biz 
istemeden gelen desteklere 
bile tepki gösteririz. Bu yüz-
den de bu duygusal hazırlık 
seviyesine çoğu aile şirke-
tinde hiçbir zaman ulaşıl-
maz. Aile üyeleri birbirlerini 
yıpratmaya, işler aksamaya 
devam eder. Sonuçta ya aile 
huzuru için şirket satılır, ya 
aile üyeleri birer birer şir-
ketten kaçarlar ve geriye en 
inatçı, en dayanıklı olanlar 
kalır. Ama bu sırada da aile 
huzuru bozulur.

Başka yolu yok mu?
Elbette var... Çok da basit. 
Konuşmak; ama şu iki kurala 
uyarak konuşmak:

Geçmiş olaylarda kaybolma-
mak, şu anı analiz edip gele-
ceğe odaklanmak.

İyi niyetimizi ve yapıcı ba-
kış açımızı korumak önemli.
İşle ilgili tüm aile üyelerinin 
katılacağı ve bu kuralların 
geçerli olduğu birkaç tur 
konuşmanın ardından her-
kesin duygusal olarak hazır 
olması mümkün. Sonra ister 
kurumsallaşın, ister bırakın 
dağınık kalsın işler.

Ne yazık ki böyle bir konuş-

mayı yapmak her zaman 
mümkün değil. Yılların yaşan-
mışlıkları, yakın zamanların 
kırgınlıkları, bazen aile üyele-
rinin bu kuralların içinde ka-
larak konuşmasını engelliyor. 
Böyle zamanlarda dışarıdan 
destek alarak bu konuşmala-
rı daha yapısal bir çerçeveye 
oturtmak ve herkesin kural-
lara uymasını sağlamak bir 
çözüm. Bizim deneyimimiz, 
iş yüzünden birbiriyle yıllardır 
konuşmayan aile üyelerinin 
bile, doğru destekle, duygu-
sal olarak şirketi ileri götüre-
cek zeminde buluşabileceği-
ne işaret ediyor. Yani herkes 
için ümit var, herkes için hu-
zur mümkün. 

Hepimiz aileleri-
mizden koşulsuz sevgi, 

anlayış ve destek bekleriz. 
Aile üyelerinden bir şey istemek 
genelde zor gelir. Biz istemeden 

bilsinler, biz daha söylemeden on-
lar teklif etsinler isteriz. Hele ki bu, 

için için kendimizi biraz eksik, 
biraz suçlu hissettiğimiz bir 

konuysa. O zaman daha 
da hassaslaşırız. 

Bizim deneyi-
mimiz, iş yüzünden 

birbiriyle yıllardır konuş-
mayan aile üyelerinin bile, 

doğru destekle, duygusal olarak 
şirketi ileri götürecek zeminde 
buluşabileceğine işaret ediyor. 

Yani herkes için ümit var, 
herkes için huzur müm-

kün. 
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Bazı kadınlar vardır girdiği mekâna 
enerjisi ile ışık saçar, çünkü onlar zor işleri 
başarmış kadınlardır. Gözlerinde geçtikleri 
meşakkatli yolları aşmanın getirdiği bir pırıltı, 
yüreklerinde hep umut ve çalışma azmi taşırlar. 
Hangi engelle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, 
Kafdağı’nın ardını görmüş bir Zümrüt-ü 
Anka gibi küllerinden yeniden doğarlar. İşte 
dergimizin bu köşesinde, Kafdağı’nın ardına 
gidip gelmiş, türlü zorlukları aşarak başarıya 
ulaşmış, cesur yüreği ile sektörde fark yaratmış 
kadınları konuk ediyoruz.
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KAFDAĞI’NIN 
ARDINDAKİ  
ZÜMRÜT-Ü ANKA 
KUŞLARI...

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞAN 
HİKAYESİYLE BURSA’NIN SEKTÖRDEKİ 

TEK KADIN PATRONU ÖZLEM ALTUNKAYA

POZİTİF SAYFALAR

94 95Kasım • Aralık 2017 Kasım • Aralık 2017

POZİTİF SAYFALAR



Altunkaya; sektörde verdiği 
ayakta kalma mücadelesi 
ile küllerinden doğarak Kaf-
dağı’nın ardına geçebilmiş 
önemli kadın yöneticileri-
mizden biri... Bursa’daki tek 
kadın yönetici olarak Artlift 
Asansör’ün Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı yapıyor ve bu 
sene asansör dünyasındaki 
23. yılını kutluyor. 

Özlem Altunkaya asansör 
sektörüne nasıl girdi, biraz 
bahseder misiniz?
Sektöre abilerimle birlikte 
girdik. Bir aile şirketi olarak 
yola çıktık ancak bir yıl de-
vam edebildik. Daha sonra 
rahmetli eşim ile beraber 
kendimize ait bir asansör 
montaj şirketi kurmaya ka-
rar verdik. Yaptığımız fizibi-
lite çalışmaları ve araştırma-

larının ardından 1997 yılının 
başında şirketimizi kurarak 
faaliyete başladık.  Bursa’da 
yeni olmamıza rağmen, işle-
rimiz oldukça da iyi gidiyor-
du. Ta ki eşim o kötü hastalı-
ğa yakalanana kadar...

Şirketi kurduktan çok kısa 
bir süre sonra, 1997’nin son-
larına doğru eşimin akciğer 
kanseri olduğunu öğren-
dik. Uzun bir tedavi süreci 
başladı. Eşimin tedavisi An-
kara’da bir hastanede ya-
pılıyordu. Abim ile birlikte 
sürekli Ankara’ya gidip geli-
yorduk. Ama çok fazla daya-
namadı ve 1999 yılı Temmuz 
ayında eşimi kaybettik...

“ÜST ÜSTE IKI DEPREM YAŞADIK”

Artlift Asansör’ü beraber 
kurduğu eşinin vefatı ile biri 

13 diğeri 7 yaşında olan iki 
oğlu ile tek başına kalan Öz-
lem Altunkaya, tüm bunla-
rın üzerine bir de 1999 dep-
reminin ardından başlayan 
ekonomik krizi yaşıyor...

“Eşimi kaybedince bir anda 
neye uğradığımı şaşırdım. 
Ne yapacağımı bilemedim. 
Eşim vefat ettiğinde 39 ya-
şındaydı ben ise 34 yaşın-
daydım. Çok gençtim ve 
meslekte deneyimsizdim. 
Üstelik okul çağında iki oğ-
lum vardı. O güne kadar şir-
kette hep muhasebe işlerini 
yapmıştım. İş sürecini, mal-
zemeleri aşağı yukarı tanı-
yordum ama tüm bunlarla 
eşim ilgilendiği için, açıkçası 
ne nedir, tam olarak bilmi-
yordum. Ben daha bu ani 
şoku atlatmaya çalışırken 

bir ay sonra 1999 depremi 
oldu. Çocuklarımla birlikte 
ikinci depremimizi yaşadık, 
diyebilirim. Eşimin sağ ol-
duğu dönemden kalan işleri 
kaybetmiştim, deprem son-
rasında montaj işleri de ne-
redeyse tamamen durdu.”

“BU IŞI; YA YAPACAKSIN YA DA 
YAPACAKSIN!”

Üst üste gelen zor günler Al-
tunkaya’yı önemli bir kara-
rın eşiğine getiriyor. Şirketi 
kapatmak ya da devam et-
tirmek...

“Açıkçası her şey üst üste 
gelince neredeyse eşimin 
acısını yaşamaya fırsat bile 
bulamadım... Borçlar, ço-
cukların okulu, evin kira-
sı, yürümesi gereken işler 

derken en fazla iki ay ka-
panabildim eve. O iki aylık 
süreçte bir karar vermem 
gerektiğini de biliyordum. 
Bu işi bilen eşimdi, ben sa-
dece şirketin muhasebesi 
ile ilgileniyordum.  Henüz 
sektörde üçüncü yılım oldu-
ğu için de insanları yeni yeni 
tanıyordum. Önce çevrem-
den “bu işi nasıl yaparım”, 
“şu nedir, bu nedir” diye 
destek istedim. Ama karşılık 
göremedim. Herkes şirketi 
kapatmamı, kadın başıma 
bu işi yapmakta çok zorla-
nacağımı söyleyip durdular. 
Onun üzerine oturdum ken-
dime dedim ki; “Özlem, bu 
işi ya yapacaksın ya da ya-

pacaksın! Başka çaren yok!” 
Çünkü benim iki tane oğlum 
vardı. Öyle oturup ağlama-
ya, sızlanmaya ne vaktim, ne 
de hakkım vardı. Babaların-
dan onlara kalan bu firmayı 
devam ettirmek ve oğulları-
mı en iyi şekilde yetiştirmek 
için işime sıkı sıkıya bağlan-
maya karar verdim.”

O günlerde sektör içerisinde 
en büyük desteği o zaman-
lar üçüncü oğlum olarak ni-
telendirdiğim çalışanımdan 
gördüm. Onun desteği ile 
eşimden yadigar bu şirke-
ti yeniden ayağa kaldırdım. 
İyi ki de başkalarının sözle-
rine kulak asıp sektörümü 
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bırakmamışım. O zor şart-
lara rağmen bir kadının da 
azmettiği sürece her işin 
üstesinden gelebileceğini 
ispatlamış oldum. Geçmişte 
sektör içerisinde bana ‘sen 
bu işi yapamazsın, şirketi 
kapat ve memleketine dön’ 
diyenler bugün  başarıla-
rımızın en yakın takipçileri 
oldular.

Sıfır noktasından 
Bursa’nın en büyük 
asansör şirketlerinden biri 
haline geldiniz? Artlift 
Asansör’ün bugününü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle şunu söyleyeyim 
o dönem Artlift sıfır nok-
tasında dahi değildi. Eksi 
seviyelerdeydi. Çünkü eşi-
min vefatı, deprem sonrası 
işlerin durması ve benim 
tecrübesizliğim, borçlar v.s. 
derken eksi seviyelerde idik. 
Ama şu an o kötü dönem-
lerden Bursa’nın en iyi beş 
firmasından biri haline gel-
dik. O gün, onlar için ayakta 
kalmaya çalıştığım oğulla-
rımdan Cenk Altunkaya ile 
birlikte yönetiyoruz şirketi. 
Cenk küçüklüğünden beri 
şirkette hep benim yanım-
daydı. Hatta bazen, “kadın 
başına” bu işi yapamazsın 
diyenlere laf söz vermemek 
adına, onu okuldan alır, şir-
kete getirirdim. Eve beraber 
dönerdik. Dolayısıyla o işi 
yerinde öğrendi ve bugün 
çok iyi bir yönetici oldu. Sek-
töre hakim, genç dinamik ve 
güzel fikirleriyle hep ufkumu 
açıyor. Bugün ne yaptığımız 
montajlarda, ne ödemeleri-
mizde, şirketimiz hakkında 
hiç bir olumsuz şikâyet almı-
yoruz. Şükrediyorum... 

“ÇOCUKLARIM OLMADAN NEFES 
DAHI ALAMAM”

Başarımın tek sırrı varsa o 
da çocuklarımdır. Genç yaş-
ta eşimi kaybetmem, işte 
yaşadığım sıkıntılar v.s. ta-
mam ama beni başarılı kı-
lan, çocuklarımı düşünmek 
zorunda olmamdır. O sü-
reçte tüm mücadelem on-
ların kılına zarar gelmemesi 
için başlamıştı. Çünkü ben 
çocuklarım olmadan nefes 
dahi alamam. Onları büyüt-
me telaşıyla işime tutun-
dum ve şimdi onlar girdikleri 
bu işi daha da büyütecekler 
buna inanıyorum. Ben bu 
noktaya kadar getirebildim, 
sıra onlarda...

Anne oğul çatışması 
yaşadığınız oluyor mu 
şirkette?

Oğullarım beni hiç üzmezler, 
küçükken de öyleydi şim-
di de öyle. Birbirimize karşı 
çok duyarlı ve korumacıyız. 
Bu da bizi güçlü hale geti-
riyor. Şirket meselelerinin 
aramızdaki bağı bozmasına 
izin vermiyoruz. Benim tec-
rübem ve deneyimim daha 
önde olabilir ancak oğlum 
iş süreçlerini şu an ben-
den daha iyi yönetiyor. Bir 
kere çok özgün ve yenilikçi 
bir bakış açısı var. Bu bizim 
vizyonumuzu genişletiyor. 
Ama yine de benim onayımı 
almadan hiç bir işe başla-
maz. Bazen ben inatçılığım 
ve titizliğim sebebiyle kafa-
ma yatmayan işleri bekleti-
rim. İyice incelerim kılı kırk 
yararım, tüm ayrıntılarına 
kadar düşünmek isterim. 
Zor karar verir, o kararımdan 
da vazgeçmem. Cenk ise 

kısa sürede çok iyi analizler 
yapar. Ölçer, biçer, hesaplar 
ve çalışmalarını bana sunar. 
Bunun üzerine son değer-
lendirmeyi beraber yapar ve 
kararımızı veririz. 

Küçük oğlunuz Ceyhun 
Altunkaya da asansör 
sektörüne girecek mi?
Küçük oğlum Ceyhun henüz 
yeni okuldan mezun oldu. 
Açıkçası şirkette başlayıp 
başlamamasında yıllardır 
hep kararsız kaldığım için, o 
biraz farklı bir yol aldı. Çün-
kü iki kardeş yan yana aynı 
şirkette sorun yaşasınlar is-
temedim. Şirketin sorunları 
onların abi kardeş ilişkilerini 
bozar diye endişe ettim. O 
yüzden küçük oğlumla baş-
ka bir alanda, başka bir iş 
yapmaya karar verdik.

“KADINLARIN BAŞARAMAYACAĞI 
HIÇ BIR IŞ YOKTUR”

Çalışmaya başladığınız 
dönem ile bugünü 
kıyaslarsanız 
sektörümüzdeki kadına 
bakış açısını nasıl 
değerlendirirsiniz?
Bir kere baştan şunu söyle-
yeyim; “Kadınların başara-
mayacağı hiç bir iş yoktur” 
1990’lı yılların sonunda, 
Bursa gibi küçük bir yerde 
işe başladım ben. Üstelik 
tek başımaydım ve şirketi 
yalnız idare etmeye çalışı-
yordum. Hep şunu söylüyor-
lardı; “Yahu kadın başına bu 
işi nasıl yapar. Çok zor. Ya-
pamaz!” Bu sözler benim bir 
kulağımdan girdi ötekinden 
çıktı, diyebilirim. Hiç birine 
kulak asmadan, sadece ço-

cuklarımı düşünerek yoluma 
devam ettim. Açıkçası şans-
lıydım da çünkü bu ön yargı 
cümlelerinin dışında beraber 
çalıştığım hiç bir müşterim-
den, rakip firmamdan v.s.  
bir rahatsızlık duymadım. 
İşimi çok seviyordum ve ona 
odaklanarak çalışma imkâ-
nı buldum. Beni tek üzen 
“kadın başına” lafı ile beni 
kendilerine denk görmeme-
leriydi. Şimdi Bursa’da Artlif 
ve Özlem Altunkaya deyince 
herkesin saygı duyduğu her 
şeyden önce güvendiği bir 
ablalarıyım. Deneyimimle 
onlara yol göstermeye ça-
lışıyorum, gelip bana danı-
şıyorlar fikir alıyorlar. Hatta 
“kadın başına bu işi yapa-
maz” diyenler bugün en çok 
benimle iş yapıyor diyebili-
rim. Bunlar benim için pa-
radan, yükselmekten çok 
daha kıymetli. Bugün artık 
“kadınlar asansör sektörün-
de başarılı olamaz” algısı 
kırıldı, inşallah zamanla da 
tamamen yok olacak.

Özlem Altunkaya 
inatçı, titiz bir patron. 

Aynı zamanda çocukları 
için her şeyi yapabilecek 

duygu dolu da bir anne. Külle-
rinden yeniden doğuşundaki 

başarısı da çocuklarıyla 
arasındaki bu bağda 

gizli...
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“SEKTÖRÜMÜZDE KADIN ÇALIŞAN 
SAYISI ARTTIKÇA, SORUNLARIMIZ 

DAHA KOLAY ÇÖZÜLECEK”

Sektörde başarısız kadın yok 
diyen Altunkaya; sektörün 
sorunlarına çözümde kadın-
ların önemli roller alabilece-
ğine inanıyor. 

Genel olarak sektörümüzü 
kadınlar açısından değer-
lendirdiğimizde şunları söy-
leyebilirim; “sektörümüzde 
başarısız kadın yok”. Açıkça-
sı ben, asansör sektöründe 
başarısız olup iflas etmiş bir 
kadın hiç duymadım. Ben 
hep şunu diyorum; “bir ka-
dın isterse, azmederse her 
işin üstesinden gelir. Ken-
dini ezdirmeden, kimseye 
muhtaç olmadan, çalışarak 
her işi hak edebilir. Kadın 
işi erkek işi diye bir şey yok-
tur, olmamalı da…” Bizim 
sektörde günümüz kadın-
ları çok şanslı. Çünkü artık 
kapılar kadınlara hep açık. 
Ben inanıyorum ki; sektörü-
müzde kadın çalışan sayısı 
arttıkça, sorunlarımız daha 
kolay çözülecek.

“BIRLIK OLMALI, HEM 
DERNEKLERIMIZDE HEM DE 

FEDERASYONUMUZDA ALINAN 
KARARLARA UYMALIYIZ”

Bursa’yı son dönem 
gelişmelerle sektör 
açısından nasıl 
değerlendirirsiniz?
Bursa, inşaat sektörü çok 
yoğun olan bir şehir. Şu an 
200’e yakın asansör firması 
faaliyet gösteriyor. Ama ma-
alesef bunların birçoğu mer-

diven altı dediğimiz firmalar. 
Bursa’da en çok yaşadığımız 
sorun, bu sürekli isim değiş-
tirerek, kalitesiz iş yapan, 
insanları kandıran firmalar. 
Vergi vermekten, sigorta 
ödemekten kaçıyor, ucuz iş 
yapacağım diye müşteriyi 
kazanıyor ama ardından da 
kayıplara karışıyorlar. Hem 
müşteriyi, hem de işini iyi 
yapan bizim gibi şirketle-
ri mağdur ediyorlar. Bunlar 
her yerde var, ama Bursa’da 
en çok bunlarla uğraşıyoruz 
diyebilirim. Sektöre yöne-
lik standartların en çok bu 
yönden işe yaramasını umut 
ediyoruz. O yüzden yeni uy-
gulamaları çok önemsiyo-
rum. Birlikte hareket etmeli, 
hem derneklerimizde hem 
de federasyonumuzda alı-
nan kararlara uymalıyız. 

BURSA’NIN EN YÜKSEK BINASI 
%100 YERLI ÜRETIM ASANSÖRLER 

ILE FAALIYETE GIRECEK 

Artlif Bursa’nın en yüksek 

binasının asansör montajını 
yerli üretimin desteğini ala-
rak gerçekleştirmiş. Tüm ka-
lemlerde Türk sermayesinin 
gücünü kullanan Altunkaya 
ve ekibi çok iyi bir iş çıkart-
tıklarını dile getiriyor.

Çok önemli bir projeyi son-
landırıyoruz. Bursa’nın en 
yüksek binasının asansör 
montajını yaptık. 22 katlı 
ama ara kat mesafeleriyle 
33 kata bedel bir bina ve biz 
bu binanın asansör monta-
jını %100 yerli üretim mal-
zemeler kullanarak yaptık. 
Motorundan en ufak par-
çalarına kadar Türk malıdır. 
Bu nedenle bu projemizi çok 
önemsiyoruz. 

Artlif’in yeni projeleri var mı?
İleriye yönelik projelerimiz 
arasında ciddi yatırımlar 
yaparak birçok ürünün üre-
timini kendimizin yapabile-
ceği bir tesis kurmak. Bu-
nun haricinde bazı çevre il 
ve ilçelere de şubeler açarak 
ağımızı genişletmeyi düşü-
nüyoruz.
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yor olması. Onun haricinde 
bir yoga hareketi yok. Eşsiz 
bir teknik olarak nedensiz 
gülmeyi hedefliyor. Aslında 
gülmek için bir nedene ih-
tiyacımız yok. 3-5 yaş ara-
sındaki çocuklar günde 300 
ile 500 kez gülüyor. Yetiş-
kinlerde ise bu sayı ancak 
10-15’i buluyor. Hatta bir 
çoğumuz gün içerisinde ha-
fif bir tebessümden öteye 
geçemiyoruz. 

Rakamlar oldukça iç 
karatıcı ama işin daha 
keyifli kısıma geçelim...
Kahkaha Yogası nasıl 
yapılır, herkes için uygun 
mudur?
Bengül Arıkan: Her yaş-
tan insan için uygundur. 
Herhangi bir sağlık şartı 
da aramıyoruz. Kahkaha 
Yogası 4 aşamadan oluşan 
bir etkinliktir. Amaç; 15-
20 dakika gülmeye devam 
edebilmek... Tüm faydaları 
ancak bu şekilde ortaya çı-
kıyor. Yaklaşık 45-60 daki-
ka süren seanslarda, önce 
nefes egzersizleri yapılıyor. 
Katılımcılara diyaframdan 
nefes nasıl alınır anlatılıyor, 
ardından da çocuksu ve 
eğlenceli oyunlar oynanı-
yor. Kahkaha meditasyonu 
ve kısa bir rahatlama ça-
lışması yapılarak bitiriliyor. 
Bu yoganın bir diğer hedefi 
de anda kalmayı sağlamak. 
Kahkaha atarken başka bir 
şey düşünme şansımız ol-
muyor. Sadece o anda ve 
bulunduğunuz yerdesiniz, 
o anı tam olarak olduğu 
gibi yaşayabiliyorsunuz.

KAHKAHA
YOGASI

Gülmek için bir sebep arayanlardan mısınız? Ya da hiç sebepsiz gönlünce gülmeyi çocukça bulanlardan 
mı? Belki de siz, gün içinde hafif bir tebessümden öteye gidemeyenler, gülmemek için kendini tutanlar 
hatta ciddiyetten ödün vermeyip gülümsemeyi hayattan kaçıranlardansınız... Eğer tüm bu belirtilere 
sahipseniz mutlu olmak yolunda attığınız türlü çeşitli yolları bir gözden geçirin deriz. Çünkü beynimiz, 
gülmediğimiz sürece “mutluluk” sinyallerini algılamıyor. Dolayısıyla, mutluluk hormonu denilen 
seretonin ve endorfin vücudumuza dağılamadığından kolaylıkla hastalanıp depresyona girebiliyoruz. 
İş stresini yönetemiyor, patronlarımızla ya da çalışanlarımızla olan ilişkilerimizi zedeliyor ve hatta 
gerek iş yerinde gerekse sosyal çevremizde çekilmez biri haline geliyoruz. 

İşte bu sebepledir ki; dergimizin bu ilk sayısında sağlık köşemizi “gülme”ye ayırdık. Can sıkıcı 
hastalıklardan değil, gülerek iyileşmekten bahsedelim, üzerimizdeki tüm olumsuzlukları silkinerek bir 
köşeye atalım istedik. 
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Kahkaha yogasını hem grup ve 
hem de bireysel seanslar halin-
de düzenleyen, Yoga Eğitmeni 
Zeynep Ocak ve Nefes Koçu 
Bengül Arıkan ile yaptığımız 
bol gülücüklü bir sohbet için 
satırları takip edin ...  

Artık gencinden yaşlısına yoga 
hakkında bir fikrimiz var. Ama 
bu Kahkaha Yogası” da nedir?  
Zeynep Ocak: Kahkaha yogası 
aslında yeni bir kişisel gelişim 
alanı. Yoga denilmesinin tek 
nedeni yoga nefeslerini kullanı-

SAĞLIK
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“MUTLU OLDUĞUMUZ IÇIN 
GÜLMEYIZ, GÜLDÜĞÜMÜZ IÇIN 

MUTLU OLURUZ”

Düzenli “Kahkaha Yogası” 
yapmanın faydaları 
nelerdir?
Zeynep Ocak: Her şeyden 
önce kahkaha yogası aynı 
zamanda bir nefes egzersi-
zi... Doğru ve yeterli nefes 
almamızı sağlıyor, bağışıklık 
sistemimizi güçlendiriyor, 
stres seviyemizi aşağıya çe-
kiyor, daha pozitif olmamızı 
sağlıyor, vücut kimyamızı 
değiştiriyor.  Çünkü bedeni-
miz sahte kahkaha ile gerçek 
kahkahayı ayırt edemiyor. 
Sahte de olsa bir kahkaha 
attığımızda sistem çalış-
maya başlıyor. Beyne sinyal 
gidiyor ve diyor ki; “gülüyor, 
demek ki mutlu” verisini 
üretiyor. Beyin bu değerlen-
dirmenin ardından mutluluk 
hormonu, yani serotonin ve 
endorfin salgılıyor. Biz de 
böylelikle kendimizi daha iyi 
ve daha mutlu hissediyoruz. 
Dolayısıyla aslında mutu ol-
mak için önce gülmeliyiz.

Bengül Arıkan: Bir diğer 
faydası da ilişkiler yönün-

den oluyor. Güne kahkaha 
ile başlayan insanlar, olayla-
ra daha pozitif açıdan bakı-
yorlar ve daha çözüm odaklı 
oluyorlar. Aynı zamanda 
kahkaha kulüpleri insanların 
sosyalleşmesini de sağlıyor.

Kahkaha Yogası, minimum 
beş kişiden oluşan gruplarla 
yapılıyor. Grubun etkisi ile, 
adeta bir esneme gibi kah-
kahanın da yayılımcı özelliği 
kullanılıyor. Bu da o seansla-
rı daha etkili ve faydalı hale 
getiriyor. Ama bazı hasta-
lıkların, örneğin kanser gibi, 
tedavilerinde tek kişilik se-
anslar da düzenlenebiliyor. 

Kahkaha Yogası için etkinlik 
davetlerini daha çok 
nerelerden alıyorsunuz? 
Zeynep Ocak: Her yerde 
kahkaha seansları düzenle-
yebiliyoruz. Özel şirketler-
de, üniversitelerde, yaşlılar 
evinde, kreşlerde ve Lösev 
gibi kuruluşlarda pek çok 
etkinlikler yaptık.  Bizim 
amacımız kurumsal eğitim-
lerle, kurumların kendi mo-
tivasyon toplantılarında yer 
almak. Çünkü kurumlar açı-
sından baktığımızda; birlikte 
gülmek çalışanlar arasında 

ayrı bir bağ kuruyor, takım 
olmalarını kolaylaştırıyor, 
birbirlerine  ve çalıştıkları 
yere olan güvenlerini pekiş-
tiriyor. Bireysel olarak fay-
dalarına baktığımızda ise; 
daha pozitif, çözüm odaklı 
ve esnek düşünebilen bir 
yapı geliştirmenize yardımcı 
oluyor.  

Gülmek güzel ama çalışma 
ortamımızda sürekli negatif 
enerji yayan o insanlarlar... 
Bunlarla gülerek baş 
edebilmek biraz ütopik değil 
mi? İnsan her zaman da 
gülemez ki...
Bengül Arıkan: Evet, insan 
her zaman gülemez işte bu 
yüzden Kahkaha Yogası var. 
Yaşam koşulları içinde her 
zaman gülebileceğimiz şart-
lar olmayabiliyor. Mutlaka 
yaşamımızda inişler çıkışlar, 
hüzünler olacaktır. Önemli 
olan bunların içinde kaybol-
madan, tam tersine içinden 
geçip hayata devam edebil-
memizdir. Kahkaha Yogası 
ile bu pozitif düşünce sis-
temine girmiş oluyorsunuz. 
Düzenli yapıldığında topla-
dığınız enerji ile çevrenizde-
ki tüm zorluklar, karşılarında 
daha esnek bir yapı bulacak 

ve artık size kolay kolay za-
rar veremeyecektir.

İş stresi ve hayatın 
getirdikleri karşısında  
o kadar kontrolcü ve 
kasıntılı bir haldeyiz ki, 
eğitimler esnasında gülmek 
zorunluluğu katılımcıları 
zorluyor mu? 
Zeynep Ocak: İlk başta zor-
lanan çok oluyor. Çünkü 
nefes egzersizlerinin ardın-
da gelen oyunlar ve durup 
dururken gülme hali çoğu 
insanı zorluyor. Bir de Türk 
insanı olarak gülmeyi sev-
mekle birlikte kalabalıklarda 
ve o an için nedensiz gelen 
bir durumda gülmeyi garip-
seyebiliyoruz. Bir çok kişi  
kendini biraz kasıyor ve gül-
memek için zorluyor. Ama 
biz seanslarımızda bunun 
bir oyun olduğunu hatırla-
tıyoruz ve herkesi bu oyuna 
davet ediyoruz. 

Yoğun iş temposunda 
çalışan okuyucularımıza 
gün içerisinde evde kendi 
kendilerine yapabilecekleri 
bir şeyler önerebilir misiniz?
Zeynep Ocak: Aslında yapıl-
ması gereken şey çok basit; 
her sabah uyandıklarında, 

aynada kendile-
rine gülümseyerek 
günaydın demeleri 
bile büyük bir adım. Gün 
daha kolay ve  güzel geçe-
cektir. Bunun dışında her 
gün kendileri için 10 dakika 
ayırıp nefes çalışması yap-
malarını öneriyoruz. Yoğun 
iş temposu içersinde ara-
da nefes teknikleri ile günü 
yavaşlatıp, kahkaha ile anın 
tadını çıkarmalarını tavsiye 
ediyoruz. Çünkü “an” gelip 
geçiyor, bu anlar bir daha 
yaşanmayacak.

Kahkaha Yogası,  1995 
yılında Hintli bir tıp doktoru 

olan Madan Kataria tarafından bu-
lunmuş. Dr. Madan Kataria gülmenin insan 

sağlığı üzerine  fiziksel ve ruhsal olarak faydala-
rını araştırmak için düzenli toplantılar düzenlemiş. 

Bu toplantılara, Mumbai’de bir parkta 5 kişi ile başlamış. 
Zamanla onların eğlencesini fark eden insanlar,  “ne yap-

tıklarını” sormaya başlamış. Onlar da “gülmenin faydaları ile 
ilgili bir çalışma yaptıklarını ve isterlerse kendilerine katılıp 
hep birlikte gülebileceklerini” söylemişler. Fıkralar anlatmış-
lar, espiriler yapmışlar ve düzenli gülme etkinlikleri düzenle-

me başlamışlar. Bir süre böyle devam etmiş ancak espiriler 
ve fıkralar birbirini tekrarlar hale gelince yeterince verim 

alınamaz olmuş. Bunun üzerine Dr. Madan Kataria, 
“Nedensiz gülemez miyiz? Mutlaka bir nedene mi 

ihtiyacımız var?” diye düşünmüş ve Kahkaha 
Yogası tekniğini geliştirmiş. Şu anda 

100’den fazla ülkede binlerce kah-
kaha kulübü var.

Gülmek dünyadaki en büyük 
kazançlarımızdan biri... Gülmekten 
korkmayın, gülümsemenizle 
yayılacak güzel enerjiyi, ne 
kendinizden ne de çevrenizden 
esirgemeyeceğiniz uzun ve sağlıklı 
ömürler dileriz..
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Asansör sanayisinin 
lokomotifi olan inşaat 
sektöründeki gelişmeler, 
üreticilerimizi yakından 
ilgilendiriyor. Siz bu iki sek-
törün iş birliğini ve gelecek 
vizyonlarını nasıl değerlen-
diriyorsunuz?
Türk asansör sektörü, yeri-
ne getirdiği işlev göz önüne 
alındığında ülke sanayisi, 
ekonomisi ve istihdamı açı-
sından oldukça önemli bir 
faaliyet alanı. Dünyada geli-
şen yeni teknolojilerle birlik-
te, Türk asansör sektörü de 

büyük bir değişim sürecine 
girerek, dünya ticaretinde 
önemli pazar paylarına ulaş-
mış durumda. Türk asansör 
sektörünün doğrudan kent-
leşme ve buna bağlı olarak 
gelişim gösteren inşaat sek-
törü ile birlikte düşünülmesi 
kaçınılmazdır. Önümüzde-
ki dönemde, Türkiye’deki 
kentleşme sürecinin devam 
edeceği dikkate alındığında, 
inşaat sektörünün faaliyet-
lerine paralel olarak, asan-
sör sanayisinde de büyüme 
devam edecektir. Ayrıca Or-
tadoğu, Balkanlar’da ve son 
zamanlarda Afrika ülkele-
rinde devam eden Türk yatı-
rımları, asansör sektörünün 
pazar payını da pozitif yön-
de etkileyecek. Çünkü bir 
çok inşaat firması artık yerli 
asansör üreticisini tercih et-
mektedir. Ayrıca, çok katlı 
binalar, konut sorununun 
çözümünde önemli bir çıkış 
yoludur ve bu yolla çözüme 
ulaşmak, asansörlerin ve 
sektörün başarısına bağlıdır. 
Asansör sektörü, bu neden-
lerle stratejik sektör olarak 
kabul edilir.

 “INŞAAT ÜZERINE KONUŞULAN 
KÖTÜ SENARYOLAR FAZLA 

DRAMATIK”
Büyük şehirlerde yükselen 
yeni yeni şantiyeler ile bir-
likte önümüzdeki yıllarda 
inşaat sektöründe bir daral-
ma yaşanacağından bahse-
diliyor. Bazı analistler ihti-
yaç fazlası gayrimenkullerin 
doğması endişesini taşıyor. 
Dolayısıyla inşaat sektörün-
de yaşanacak bir daralma 

dalgasının tüm sektörleri 
etkilemesi gibi senaryo da 
gündemde. Sektörün kal-
bindeki Akça’ya bu konu 
hakkındaki fikirlerini de so-
ruduk…

Murat Akça: İnşaat üzerine 
konuşulan bu kötü senar-
yoları fazla dramatik bulu-
yorum, diyebilirim. Çünkü 
henüz Türkiye’nin yeniden 
yapılanma sürecinin başın-
dayız. Ayrıca Türkiye, küre-
sel inşaat pazarında giderek 
yükselen, hatta pazar payı 
en hızlı artan ülkelerden 
biri. Avrupa, Orta Doğu ve 
Orta Asya’nın kesişim nok-
tasındaki stratejik konumu 
ve 80 milyonluk nüfusuyla 
Türkiye, inşaat sektöründe 
giderek artan ticari üretime 
sahiptir. Bu da gayrimenkul 
geliştiricileri ve yatırımcıla-
rı için büyük fırsatlar sunan 
nadir ülkelerden de biri ol-
duğunu gösteriyor. 

“Ankara’nın Çehresi Tama-
men Değişecek”
Murat Akça : Başkent Anka-
ra ise, önemli gayrimenkul 
piyasasına sahip illerimiz-
den biri. Özellikle son 15 yıl 
içinde Ankara’nın çehresini 
değiştirecek büyük çaplı ko-
nut ve ofis projeleri hayata 
geçirildi. Kentsel dönüşüm 
projeleri ile daha da ivme 
kazanacağını ve Ankara’nın 
çehresinin önümüzdeki yıl-
larda tamamen değişeceği-
ni düşünüyorum.

Gayrimenkulde satış gra-
fiği için neler söylersiniz, 
satışlar nasıl bir seyirde 
ilerliyor?
Ekonomik gelişmeler gay-
rimenkul sektörünün gele-

ceği açısından büyük önem 
taşıyor. Ekonomik iyileşme, 
Türk Lirası değerindeki is-
tikrar, enflasyon ve özellikle 
faiz oranlarında uluslararası 
normlara ulaşılması sektör-
deki gelişmeyi hızlandıracak 
gibi görünüyor. Önümüzde-
ki günlerde sektör daha hızlı 
ve istikrarlı bir gelişme yaşa-
yacak.

İnsanlar ev alırken, özellik-
le asansör açısından nelere 
dikkat ediyorlar?
İnsanlar bir ev alırken tabi 
ki, önce salonu geniş mi, 
yok manzara görüyor mu, 
mutfağı aydınlık mı diye 
bakıyor. Ama bulduğu evin 
binası 3-4 katlı dahi olsa 
asansör yoksa şöyle bir du-
rup düşünüyor. En kötüsü 
ben nasıl taşınacağım, alış 
veriş poşetlerimi nasıl yük-
leneceğim, hastalanırsam 
nasıl merdiven çıkacağım 
gibi şeylerin hesabını yapı-
yor. Çok sevdiği bir evi sa-
dece asansörü eski, elekti-
rik tesisatı sorunludur diye 
almayanlara dahi rastlarsı-
nız. Ama bu alıcılar, bilinçli 
ve azınlıkta kalan küçük bir 
kısım. Bir çok alıcı da ev al-
maya gider ama bu binada 
asansör nasıldır, elektrik 
tesisatı yeni midir diye hiç 
bakmaz. Ben ev alacakla-
ra tavsiye olarak, asansörü 
kimin yaptığının sorulma-
sı, hatta yapan markanın 
araştırılıp kontrol edilmesi-
ni tavsiye ederim. Bunların 
yanı sıra, asansörde asılı 
olan kullanma talimatların-
daki firma iletişim bilgileri 
kime ait, CE işareti ile NOBO 
numarası var mı yok mu ba-
kılması da çok önemli. 

“EV ALMA 
ASANSÖR AL” 
DEVRİ BAŞLIYOR

 
 Y

el
iz

 K
ar
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ük

“Yeni Yapılacak Evlerde Aranacak Asansör Standartları 
Tamamen Kullanıcı Haklarını Gözetiyor”
İnşaat ve gayrimenkul, asansör sanayicilerinin lokomo-
tif sektörleri olarak, he zaman yakın takibi halindedir. 
Bu sayıdaki “Sektörel İş Birliği” bölümümüzü bu konuya 
ayırarak, önümüzdeki yıl içinde inşaat sektöründe ya-
şanacak olumlu ve olumsuz tüm gelişmeleri ve asansör 
üreticilerinin kafalarındaki soruları, İnşaat Müteahhitleri 
Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Akça’ya sorduk.

Murat Akça, koltuğunun altında taşıdığı bir çok şapka ile 
birlikte inşaat ve gayrimenkul alanlarında hizmet veren 
başarılı bir iş adamı. İnşaat sektöründeki beklentilerden 
satış grafiklerine, yeni imar kanununa göre getirilen dü-
zenlemelerden, insanların ev alırken tercih ettiği asansör 
yapılarına kadar pek çok konuda sorularımızı yanıtladı.

SEKTÖREL İŞ BİRLİĞİ
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İnşaat ve gayrimenkul sek-
törünün nabzını tutuyorsu-
nuz. Deneyimlerinize göre 
yerli üretim asansörler ile 
ilgili sektörünüzden nasıl 
geri dönüşler alıyorsunuz?
Ülkemizde asansör sektörü-
ne bakıldığında, yüzde yüz 
yerlilik mevcuttur. Türkiye’de 
yerli üretimin önü açık ve ken-
dini sürekli geliştiriyor. Son 
yıllarda, yurt dışında montaj, 
komple (paket) asansör satışı 
gibi alanlarda Türk firmaları-
nın tercih edildiği görülüyor. 
Ayrıca Türk Cumhuriyetleri, 
Orta Asya ve AB ülkelerinde 
asansör montaj işleri yapan 
firmalarımızın sayısında da 
önemli bir artış söz konusu. 
Özellikle Afrika ülkeleriyle 
olan dış ticaretin gelişmesiyle 
birlikte, Türk asansör firmala-
rının bu ülkelerdeki yatırımla-
rını arttığı da ortada. 

Yeni imar kanununda asan-
sör ile ilgili önemli deği-
şiklikler var bunları nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Öncelikle belirteyim; şu 
anda kullanımda olan asan-
sörler bu yeni kanundan 
etkilenmeyecek, EN81-1 ve 
EN 81-2 standartlarına göre 
hizmet verecek. Son za-
manlarda yapılan yasal dü-
zenlemeler ve yayınlanan 
yönetmelikler de, güvenlik 
ve kontrol meselesi başta 
olmak üzere, projelendir-
me aşamasında asansörler-
de kullanılan malzemelerin 
kalitesine, üretim ve mon-
taj tekniklerine kadar çok 
önemli bir disiplin sağlamış-
tır. Bu düzenlemeler doğru-
dan bizim sektörümüzde iş 
akışını etkilemiştir. Dolayı-
sıyla projenin başından so-
nuna aynı uyumda çalışabi-
leceğimiz asansör markaları 
bizim için çok kıymetli.

Ayrıca yeni kanunla 4 ve 
daha fazla katlı binalarda 
asansör koymak mecburi 
hale geldi. 3 katlı binalarda 
asansör koymak zorunlu ol-
masa da asansör yeri bırak-
ma şartı konuldu. Böylece 
3 katlı binaların da gelecek-

te asansör koyması imkanı 
sağlanmış oldu. 

“Yeni Yapılacak Evlerde Ara-
nacak Asansör Standartları 
Tamamen Kullanıcı Hakları-
nı Gözetiyor”
Murat Akça: Bina içinde ya-
pılacak tadilatlarla asansör 
tesis edilememesi halinde, 
engellilerin de erişiminin 
sağlanabilmesi için ön, yan 
ve arka bahçe mesafeleri 
içinde parsel sınırına en az 
1.50 metre mesafe bırakıl-
mak kaydıyla asgari ölçüler-
de panoramik asansör veya 
ulaşılacak katın yüksekli-
ğinin uygun olması halinde 
634 sayılı Kanun uyarınca 
muvafakat alınarak mekanik 
kaldırma iletme platformu 
yapılabilecek. Yani özellikle 
kullanıcıları düşünen, onla-
rın haklarını gözeten düzen-
lemeler mevcut. Bu da artık 
ev satışlarında asansörün 
kullanım kolaylığı ve güven-
lik sistemlerinin önemi daha 
da çok ortaya çıkaracak. Do-
layısıyla artık insanlar, inşaat 
kalitesi kadar, gönül rahatlı-
ğı ile binebilecekleri güvenli 
ve konforlu asansörleri olan 
binaları tercih edeceklerdir.

Murat Akça  
Kimdir?

Akça Gayrimenkul Genel 
Müdürü olmakla birlikte sıkı bir 

STK temsilcisi.  Murat Akça; Anka-
ra Sanayici ve İşadamları Derneği 
(ASİAD) Başkan Yardımcısı, İnşaat 
Müteahhitleri Konfederasyonu (İM-

KON) Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Türk Sanayici ve İşadamları 

Vakfı (TÜSİAV) üyesi.
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Her sayıda bu bölümümüzü, Asansör Sana-
yicileri Federasyonu’na bağlı bir derneğimi-
ze ayrırarak, onlardan gelecek sorulara ce-
vap verecek, mevcut sorunlarını “Bölgenin 
Sesi” sayfaları aracılığıyla dile getireceğiz. 
Asansör sektörünün bölgesel sorunlarını 
sırtlarına yüklenen, birlik ve beraberlik için-
de  daha güçlü bir sektör olmak yolunda so-
rumluluk alan bu derneklerimizin sesine ses 
olmaya çalışacağız... 

Bu sayıdaki derneğimiz; bölgesinde uzun yıl-
lardır faaliyet gösteren, sektörümüzün köklü 
derneklerinden, Akdeniz Asansörcüler Der-
neği (AKASDER) oldu. 1989 yılında kurulan 
AKASDER, yaptıkları çalışmalar ve sağladık-
ları hizmetler ile bölgenin güçlü yapısı olarak 
çalışmalarını devam ettiriyor. 

Sorunlarımızı AKASDER Dernek Başkanı; 
Mehmet KIRCA cevapladı.

AKASDER’in güncel çalışmaları ve gelecek vizyonu nelerdir?
Öncelikle derneğimizi daha aktif hale getir-
mek istiyoruz. Geçtiğimiz Genel Kurul’da, 
sektörden ayrılmış, emekli olmuş veya 
bölge dışına taşınmış aktif olmayan üye-
lerimizin üyeliklerini Genel Kurul Kararı 
ile düşürdük. Yeni dönemde sektörün yeni 
kuruluşları ile irtibata geçerek derneğimize 
üye olmalarını sağlayacağız. Üye sayısının 
artırılması dışında, geçmiş üye borçlarının 
kapatılması, yeni çıkan asansör standart ve 
yönetmelikleri ile ilgili eğitimler düzenlen-

mesi, sektör temsilcilerinin katılımı ile ya-
pılan toplantılar düzenlenmesi, ATSO fiyat 
listesi yayınlanması gibi öncelikli çalışma-
larımız da mevcut.
AKASDER’in bölgede sektör adına güçlü bir 
söz sahibi olması, en önemli gelecek vizyon-
larımızdan.
Sektör içinde sorunların gerek İl Müdürlü-
ğü’ne, gerek belediyelere, gerekse ASFED’e 
iletilmesi konusunda çalışmalar yapıp sonu-
ca ulaştırma konusunda kararlıyız.

Akdeniz Bölgesi’nde sektör ile ilgili tespit ettiğiniz genel sorunlar nelerdir?
Sektörün geneline yayılmış olan rekabet sorunu burada çok ciddi boyutlarda.  Bizim en 
önemli gayretimiz, bu haksız rekabetin önlenmesi noktasında. Bu konuda mücadele etmek 
için uğraşıyoruz. 

Bölgeyi asansör sektörümüz açısından değerlendirdiğinizde nasıl bir tablo var?
Bölgemiz arsa sıkıntısı nedeniyle 4-5 katlı binaların yoğunlukla yapıldığı bir yer haline gel-
di. Ancak buna rağmen, bölgemizde asansör sayısı açısından Türkiye ortalamasının üzerin-
de yeni montaj yapımı var. Ayrıca birçok bölgeye nazaran daha güvenli asansör imal edildi-
ğini düşünmekteyiz.

AKASDER: “Haksız rekabetin en çok 
hissedildiği bölge Akdeniz”

BÖLGENİN SESİ / DERNEKLERİMİZ
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YERYÜZÜ 
CENNETİ 
YEDİGÖLLERnasıl iş bu 

her yanına çiçek yağmış 
erik ağacının 

ışık içinde yüzüyor 
neresinden baksan 
gözlerin kamaşır 

oysa ben akşam olmuşum 
yapraklarım dökülüyor 

usul usul 
adım sonbahar

Atilla İlhan

Adım Sonbahar…
 Yeliz Karakütük

Fotoğraf Sanatçısı:  Gülcan Acar

ÖZEL MESAİ/GEZİ
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Aslında bu yazı için sadece 
Atilla İlhan’ın dizileri yeter-
di… Çünkü Yedigöller deyince, 
doğanın uyuyan gözleri sarı 
yapraklar ve en güzel tonlarıy-
la baharı bekleyen dinginliği, 
bizi usul usul geçen zamanda 
eşsiz manzaralarıyla kaybol-
maya davet ediyor bile… 

Sonbaharın gelmesiyle uykuya 
geçen doğanın en güzel anla-
rını, “Özel Mesai / Gezi” köşe-
mize ayırarak, yoğun iş tem-
posundan kaçıp bir hafta sonu 
kaçamağı yapmak isteyen gez-
ginlere ayırdık. Uykuya dalan 
doğanın, ülkemizdeki en eşsiz 
manzaralarını bulabileceğiniz 
adeta bir yeryüzü cenneti olan 
Yedigöller, hem gölleri hem de 
binbir çeşit ağaç ve bitki popü-
lasyonu ile sarı, uçsuz bucaksız 
bir deniz gibi sizi sarıp sarma-
lamak için kendine çağırıyor… 

Büyük şehirlerin pek çoğun-
dan ulaşım olan Yedigöller, ya-
kın olmasına rağmen belki de 
pek çoğumuzun gitmediği bir 
yer. Çünkü oldukça engebeli ve 
zor yollardan ulaşım sağlanı-
yor. Bunu göze almak için yaz 

mevsimini tercih edenler çok, 
ancak sonbaharın oluşturduğu 
bu sarı sıcak renkleri yerinde 
görmek isteyen gezi severler 
için sanırım bu engebelli yollar 
çok da sorun olmayacaktır.

Milli parka girer girmez, he-
yelanlarla oluşmuş gölleri ve 
büyük gövdeleri ile zamana 
meydan okuyan ağaç popü-
lasyonu görenler için burası; 
“onca yola değdi” dedirten 
cinsten… 1642  hektar büyük-
lüğündeki Yedigöller Havzası, 
1965 yılında milli park olarak 
korumaya alınmış. Havza; ka-
yan kütlelerin, vadilerin önle-
rini kapatması sonucu oluşan, 

yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla 
birbirine bağlı, kuzeyden gü-
neye 1500 m mesafede sıra-
lanmış 7 gölden oluşuyor.

Bu yeryüzü cennetine adını 
veren göller ise; Büyükgöl, 
Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, 
Küçükgöl, İncegöl ve Sazlı-
göl.  Büyükgöl aynı zamanda, 
Yedigöller’de canlı alabalık 
yetiştirilmesi için kullanılan 
önemli bir üretme istasyonu. 
Ülkemizde ilk alabalık üretme 
istasyonu olarak 1969 yılında 
kurulmuş. 

Kayın, çam, keçi söğüdü,  titrek 
kavak, yabani kiraz, yaparaklı 

üvez, dişbudak gibi ağaçların 
dışında önemli bitki türlerinin 
çeşitlerini de Yedigöller’de gö-
rebilirsiniz. Keza; zambak, sık-
lamen, çiğdem , orkide gibi zor 
rastlanan türler dahil  236 çeşit 
bitki türüne sahip dünyada en-
der rastlanan bölgelerden biri. 
Porsuk gibi nesli azalmakta olan 
bitki türleri de burada mevcut…

Türkiye’nin doğal olarak ka-
labilmiş ender ormanlık alan-
larından Yedigöller’de ölen 
ağaçlar da mevcut, ancak 
bunlar kesilmiyor. Doğal biyo-
lojik çeşitliliği sağlaması için 
ormandaki mevcudiyetlerini 
koruyorlar…

Fotoğraf Sanatçısı:  Gülcan Acar
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Milli park özelliği taşıyan Yedigöller hem Anka-
ra hem de İstanbul’a yakın ve bu mevsimlerde, 
hafta sonunu değerlendirip, 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 ulaşılır. Ancak kar mevsimde 
Bolu–Yedigöller güzergâhı karla kapalı oldu-
ğundan ulaşım, Yeniçağa–Mengen–Yazıcık 
veya Devrek- Yazıcık üzerinden yapılabiliyor.

Mutlaka Görün...
Büyük bir alana yayılan parkın hakkı bir kaç 
günlük gezi ile ancak verilebilir. Ama kısa sü-
reli gezilerde, mutlaka görmenizi tavsiye ede-
bileceğim yerler var. Mesela milli parkın güne-
yinde yer alan Kapankaya Tepesi…. Seyir terası 
olan Kapankaya’dan manzarayı seyretmek, ter-
mosunuza hazırladığınız kahveniz ya da çayı-
nızla özellikle tavsiyemdir…Geyik üretim alanı, 
şelaleler ve dilek çeşmesi  de ziyaretinizde atla-
mamanız gereken yerlerden.

Nerede Kalınır ?
Milli park içinde  18 üniteden oluşan toplam 
72 yataklı bungalov evlerde konaklama 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 bulunuyor. 
Ama özellikle bu dönemlerde yanınıza her tür-
lü ihtiyacınızı alıp gitmenizde fayda var. Çünkü 
mevsim koşulları gereği bazen kantine ulaş-
mak bile zor olabiliyor.

Nasıl Gidilir?
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Merhaba,

Dergimizin bu köşesinde, sizle-
re her sayımızda bir kitabın ta-
nıtımını yapacağız. Tanıtımını 
yaptığımız ve tavsiye ettiğimiz 
kitabı seçerken, iş hayatında 
karşılaştığımız olayları daha 
iyi anlamamıza, analiz etme-
mize, göğüslememize ve daha 
iyiye ulaşmamıza katkı sağla-
yacak kitaplar olmasına özen 
göstereceğiz.

Kısacası işinize yarayacak ki-
taplar bulacağız.

Şimdi şöyle dediğinizi duyar 
gibiyiz. “Biz toplum olarak pek 
okumasını sevmiyoruz.” Biz 
de diyoruz ki varsın toplum 
okumasın biz okuyalım. Ken-
dimizi geliştirmek için oku-
yalım, olayları anlamak için 
okuyalım, geleceği öngörmek 
için okuyalım, yenilikleri öğ-
renmek için okuyalım, zihni-
mizi ve beynimizi beslemek ve 
güçlendirmek için okuyalım, 
kelime dağarcığımızı yükselt-
mek için okuyalım, iyi ve etkili 
iletişim kurmak için okuyalım, 
daha yaratıcı, daha yenilikçi 

düşünebilmek için okuyalım, 
bilmek için okuyalım, öğren-
mek için okuyalım…

Bu sayımızda sizlere tanıtaca-
ğımız kitabın adı: 

BAŞARISIZLIK HİKÂYELERİ/
Bazen olmaz 
Yayınevi: Kronik Kitap

Gazeteci Özlem Gürses Tatar, 
alanlarında başarılı olmuş 10 
farklı isimle görüşmeler ya-
parak o kişilerin başarısızlık 
hikâyelerini içeren bir kitap 
ortaya çıkarmış.

Kitabın fikir babası Adnan Dal-
gakıran (Makine İhracatçıları 
Birliği, Makina İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonu ve 
Dalgakıran A.Ş Yönetim Kuru-
lu Başkanı) kitabın sunuş yazı-
sında başarıya övgüler düzüp, 
başarısızlığa alaycı bakışlar 
fırlatmak yerine, cesaretle yola 
çıkanları takdir etmek gerek-
tiğini, asıl hikâyenin gemiyi 
limana getirip getirmediğimiz 
değil, denizde karşılaşılan fır-
tınalar olduğunu söylüyor.

Kitaptaki hikâyelerden, ba-
şarıya, başarısızlığa, paraya, 
aileye, çalışmaya, aile şirketle-
rinin devamlılığına ilişkin her 
okuyucu farklı dersler çıkara-
caktır.

Her okuyucunun altını çizeceği 
satırlar ve alacağı dersler farklı 
olacaktır. Bizim altını çizdiği-
miz satırlar ve dersler şunlar 
oldu:

Muhtar Kent: Gençler, şu ola-
cağım, bu olacağım diye yola 
çıkmayın. Sadece verilen işi çok 
iyi yapın. İşinizle alakalı insan-
larla, şirketlerle, paydaşlarınız-
la sosyal ilişkiler kurun, onları 
tanıyın onlar sizi tanısın.

Bir şey olmak üzere değil, yap-
tığınız işi iyi yapmak üzere 
yola çıkarsanız o yol sizi olmak 
istediğiniz yer götürür.

Ali Sabancı: Aile şirketinizde 
değiştirmek istediğiniz bir sis-
tem varsa önce bu sistemin bir 
parçası olun, ama körelmeyin.

Para merkezde değil, cephede 
kazanılıyor. Başarı alın teriy-
le oluyor, ekiple oluyor. Kim 
derse ki, “Bunlar benim viz-
yonum,” vallahi yalan billahi 
yalan…

Asıl başarısızlık, huzurunu 
ve itibarını kaybetmektir.
Türkiye’de üç tür aile şirketi 
var. Birinci grup, aile dışından 
profesyonellerle çalışmanın 
önemini mecburen anlayanlar, 
yani işler büyüyor aile ferdi sa-
yısı büyümediği için aile dışın-
dan yönetici alıyorlar. En güzel 
örnek Koç ailesi. İkinci grup, 
bu işin genlerle alakalı oldu-
ğunu düşünerek, aile dışından 
yöneticilere güvenmeyenler 
ve hata yapanlar, üçüncü grup 
iyi insanlarla çalışmanın, iyi 
insanlara yetki vermenin, öne-
mini ve değerini bilenler. Ben 
bu üçüncü gruptanım. “Sizden 
daha iyi insanlarla çalışın ve 
işinizi kendinizle limitleme-
yin,” diyorum.

Hüsnü Özyeğin: Yatırım yapa-
cağınız ülkenin, yatırım yapa-
cağınız sektörde sizin ülkeniz-
den geride olması fırsat yaratır.

Kendi fikrinize âşık olmayın. 
Başkalarının fikirlerinden ya-
rarlanın. Sonunda karar verin, 
başında değil.

Başarısızlıktan öğrenilecek 
şeyler, başarıdan öğrenilecek 
şeylerden daha fazladır.

Bir işte başarılı olmak için üç 
tane faktör vardır: Birincisi 
insan kaynağı, ikincisi insan 
kaynağı, üçüncüsü insan kay-
nağı!

Zeynep Bodur Okyay: Babam 
bana hiç, “Görev alanın, işin 
şu,” demedi. “Hak verilmez 
alınır,” derdi, kendi yolumu 
kendim bulmam halinde ka-
bul göreceğim aksi takdirde 
patronun kızı olarak kalacağım 
düşüncesindeydi. Ben de inisi-
yatif aldım ve çabaladım. 

İnsanın burnunun sürtmesi, 
yanılgılar, yanlışlıklar iyi şey-
lerdir. Gücünüzün sınırını ve 
neyi nasıl yapabildiğinizi öğ-
retir.

Abdulkadir Konukoğlu: Yeri 
geldiğinde ayrılmasını bilecek-
sin, bir de mümkün olduğu ka-
dar bildiğin işe gireceksin. 

Bir iş kötü gidiyorsa ısrarcı ol-
mayacaksın, kötü giden işi ora-
da bırakacaksın.

Bizden ayrılanı geri almayız, 
iyiysek niye gitmiş, kötüysek 
niye geliyor?
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YARASIN
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118 119Kasım • Aralık 2017 Kasım • Aralık 2017

İş’İNİZE YARASıN





ASANSÖR
SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU
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ASANSÖR 
SANAYİCİLERİNİN 
FEDERASYONU;

www.as fed .org . t r

 � AKASDER  
Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği

 � ANASDER  
Anadolu Asansörcüler Derneği 

 � ADASİAD  
Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 � BURSAD  
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği

 � DENASDER  
Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 � DOKAS  
Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � ESASDER  
Eskişehir Asansörcüler Derneği

 � GAYSAD  
Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � GÜNAYSAD  
Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 � HATASDER  
Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � KAYSAD  
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MERSİN AS.DER.  
Mersin Asansör Sanayiciler Derneği

 � TASİAD  
Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği
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35 YILLIK BAŞARI SERÜVENININ ARKASINDAKI ISIM 
UĞUR YENER:

“BU ÜLKENIN ÇALIŞKAN 
INSANLARA IHTIYACI VAR”

“KENDİ  OTOMOBİLİNİ YAPABİLEN 
TÜRKİYE, KENDİ ASANSÖRÜNÜ 
NEDEN YAPMASIN”

ASFED Yetiştirme Yurtlarındaki 
Çocuklara Sanat Atölyesi 
Düzenledi

Araştırma: Dikkat Aile Şirketi
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Başkent OSB - R. T. Erdoğan Bulvarı 
No:5-8 Malıköy Sincan Ankara / TÜRKİYE

T: +90 312 640 15 60   F: +90 312 640 15 67 
www.merihasansor.com | info@merihasansor.com 

40 YILA İZ BIRAKMANIN 
GURURUNU YAŞIYORUZ.
HER ZAMAN DAHA İYİYE, 

DAHA İLERİYE...
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