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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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Çok değerli meslektaşlarım,
Yeni bir yıla girmek, geçmiş yılın bir muhasebesini yap-

mak ve geleceğe bakmak için iyi bir fırsattır. 2017 yılında 
federasyon olarak ne yaptık, ne ettik? Gelecekte neler yap-
malıyız? Bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Yönetim Kurulumuz düzenli olarak Ankara’da toplan-
maya devam etti, bir toplantımızı da Trabzon’da yaptık.

2017 yılında derneklerimiz ve federasyon işbirliği ile 
eğitim faaliyetlerini sürdürdük. Mersin, Bursa, Trabzon, 
İstanbul, Eskişehir, Denizli ve Ankara’da yapılan bu faali-
yetlerin birçoğuna katılma imkânım oldu.

Bir asansör farkındalığı yaratmak ve kamuoyu oluştur-
mak adına faaliyetler yaptık. 

Federasyon olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün desteğini alarak, 
Türk Çocukları Eğitim Vakfı (TÜÇEV) ve MK SAN-ART iş-
birliği ile yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımızın sanat ile 
kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri olanağının sağlan-
masına dönük bir çalışmamız oldu.

Asansör dünyasının kadın yöneticileri ve çalışanların-
dan oluşan “Asansörde Topuk Sesleri” isimli oluşumun 
gerçekleştirdiği etkinlik ve çalıştaya ev sahipliği yaptık.

Sektördeki gelişmelere ilişkin pek çok basın açıklama-
mız oldu.

Sektör dışındakilere sektörü anlatmak, mensuplarımı-
zın kendi sektörlerine ilişkin aidiyet duygularını güçlen-
dirmek ve federasyonumuza gelir temin etmek amacıyla 
çıkardığımız derginin çok olumlu geri dönüşleri oldu. Be-
ğenilmiş olmasından çok memnun oldum.

2018 yılında kamu ve özel sektördeki paydaşlarımıza 

Yusuf Atik
ASFED Başkanı

yerli asansör sanayimizi tanıtmaya, asansör 
kullanıcıları, asansörlerin güvenli çalışması 
konusunda sorumluluk taşıyanlara yönelik 
proje ve faaliyetlerimiz olacak.

Değerli meslektaşlarım,

2017 yılının son günlerinde federasyonu-
muz ve federasyona üye derneklerimizden 
TASİAD arasında yaşanan bir gelişmeye iliş-
kin de bilgi vermek istiyorum.

Şeffaf ve hesap verilebilir yönetim anla-
yışına olan inancım ve sektör mensupları-
nın görüşlerine gösterdiğim duyarlılık gereği 
buna lüzum görüyorum.

Avrasya Asansör Fuarını yapan firma ile 
TASİAD arasındaki sözleşmeden doğan hak-
ların federasyona devrini istedik. TASİAD yö-
netimi, bu talebimizi olağanüstü genel kurula 
götürdü ve yapılan toplantıda bu hakların fe-
derasyona devri kabul görmedi.

Amacımız, Avrasya Asansör Fuarı’ndan 
elde edilen gelirin federasyona aktarılması ve 
bu gelirin başta TASİAD tarafından yapılmak 
istenen okul olmak üzere taksim ve tahsisinin 
federasyon tarafından yapılması idi. 

Amacımız sadece ve sadece iki başlılığı 
önlemekti. Bütünlük içinde hareket ederek 
fuarın daha başarılı, daha güçlü yapılmasını 
sağlamak ve bu sayede sektörün çıkarlarını 
korumaktı. Yoksa her derneğin kendi karar 
ve faaliyetlerini yapma hakkı elbette ki var-
dır. Zaten bizim isteğimiz federasyonun üye 
yapısı ve mali yapısı güçlü derneklerden oluş-
masıdır. Güçlü dernekler güçlü federasyon de-

mektir ve biz bunu biliyoruz.

TASİAD Genel Kurulundan çıkan bu karara 
saygı duyuyoruz. İstediğimiz yönde bir karar 
çıktığında kabullenip tersi çıkarsa tepki gös-
termek üyelerin iradesine saygısızlık olur.

Sektörün tümünü temsil edecek bir fede-
rasyon kurma sürecinde önemli ve öncü rol 
oynayan TASİAD’ın yapmak istediği -okul 
başta olmak üzere- tüm proje ve etkinlikleri-
ne destek vermeye devam edeceğiz. Avrasya 
Asansör Fuarı’na olan desteğimiz devam ede-
cek, bu fuarı yerli asansör sanayinin kendisi-
ni göstereceği dünya çapında bir marka haline 
getireceğiz.

Sektörel sivil toplum kuruluşlarının yö-
netiminde olanların, yaptıkları bu hizmeti 
sektörlerine olan borçlarını ödemek olarak 
görmeleri ve kişisel çatışmalardan uzak dur-
maları gerektiğine inanıyorum. Tek bir ölçü-
müz olmalı o da sektörün menfaatine uygun 
davranmaktır.

Ağacı kurutmak kolaydır. Zor olan ağacı 
yeşil tutmaktır. Diktiğimiz ağacı yeşil tutaca-
ğız.

Yıkmak kolaydır. Zor olan yapmaktır. Yapı-
cı olacağız.

Bölmek kolaydır. Zor olan bütünleştirmek-
tir. Bütünleştirici olacağız.

Sözün şehvetine kapılmak kolaydır. Zor 
olan ağız dolusu susmaktır. Susmaya devam 
edeceğiz.

Hepinize hayırlısından bol kazançlı sağlık-
lı ve huzurlu bir yıl diliyorum.



YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN YOLU AR-GE...

Senenin ilk, dergimizin ise ikinci sayı-
sından bir kez daha merhaba... “Tür-
kiye’nin Asansör Dergisi” olmak için 

çıktığımız bu yolun henüz daha çok başın-
dayken sektörden gelen olumlu tepkilerle, 
her sayıda biraz daha ailemizi büyüttüğü-
müzü ve her geçen gün biraz daha sizler 
tarafından benimsenip, kucaklandığımızı 
hissediyoruz. İlk sayıda aldığımız yorumla-
rın tamamına yakının olumlu ve yapıcı ol-
ması bizi daha çok çalışmaya ve daha güzel 
işler yapmaya gönülden heveslendiriyor. Bir 
yandan da sektörün nabzını tutacak yazılar, 
konu ve konuklarla sayılarımızın içeriğini bi-
raz daha zenginleştirmeye devam ediyoruz. 
Bizim istediğimiz; sektörün ihtiyaçlarına ce-
vap veren, gündemi konuları ve röportajları 
ile güvenilir kaynaklarla aktaran bir dergi 
olmak....Yaşayan, nefes alan, kalbi sektörle 
atan sayfalarla  her sayıda tekrar tekrar ye-
nilenir olmak... Dergimize göstermiş olduğu-
nuz ilgi ve destekleriniz için tüm okuyucula-
rımıza teşekkür ediyoruz..

Bu sayımızda, sektörün ve sanayi yapılan-
malarının geçtiğimiz yıl en çok konuştuğu 
konulardan biri olan Ar-Ge ile dergimizin 
dosya konularından ilkine de başlamak is-
tedik. Sektöre fayda sağlayacağını düşündü-
ğümüz oldukça kapsamlı bir Ar-Ge dosyasını 

uzman görüşleri ile Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın bu konuda yaptığı çok 
değerli araştırma ve çalışmalardan faydala-
narak hazırladık. Dosyanın hazırlanmasında 
emeği geçen Maliye Bakanlığı Eski Baş He-
sap Uzmanı/Yeminli Mali Müşavir Mehmet 
Öner’e yaptığı araştırmalar ve hazırladığı 
son derece önemli yazılar için çok teşekkür 
ediyoruz. Oldukça derin ve kapsamlı olan ko-
nuya yaklaşırken, araştırmanın uzmanı olan 
Mehmet Öner ile yaptığımız uzun görüşme-
ler ve çalışmalar neticesinde, sektöre faydası 
dokunacak bölümler halinde Ar-Ge’yi değer-
lendirmeye çalıştık. Ayrıca yine Ar-Ge’nin en 
önemli konularından biri olan insan kaynak-
ları konusunu,  sizler için araştırıp oldukça 
başarılı bir yazı hazırlayan Merih Asansör 
Genel Müdür Yardımcısı Rasime Sazak’a da 
çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkürler... 
Yazısını büyük bir dikkat ile okumanızı, sa-
dece Ar-Ge için değil şirketinizin insan kay-
nakları politikasını değerlendirmeniz adına 
da şiddetle tavsiye ederiz. Yine deneyimleri-
ni bizlerle paylaşarak Ar-Ge dosyamızda kat-
kı sağlayan HAS Asansör ile AKE Asansör ve 
Yürüyen Merdivenleri Ar-Ge Merkezlerine de 
ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. 

Keyifli okumalar...

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

BURSA’DA  
BÜYÜK BULUŞMA
Asansör Sanayicileri Federasyonu ve Bursa 
Asansörcüler Derneği,  “Asansör İşletme, Bakım 
ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” görüşmeleri için 
Bursa’da toplandı. 

16

ASFED SANAT  
ATÖLYESİ ANADOLU’DA...
Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nün desteğini alarak, Türk 
Çocukları Eğitim Vakfı (TÜÇEV)  ve MK SAN-ART 
işbirliği ile yürüttüğü, Leroy Campbell ile Sanat 
Atölyesi bu defa Çorum, Yozgat, Nevşehir ve 
Kayseri yollarındaydı. 

24

OSTİM ASANSÖR SEKTÖRÜNDE 
YENİ BİR YAPILANMAYA GİDİYOR
Geçtiğimiz günlerde; OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi’nin 2018 yılında Ankara’daki yerli asansör 
firmalarını birleştirilerek bir dünya markası 
çıkartacağına dair yayımlanan haberler üzerine, 
OSTİM Organize Sanayi Başkanı Orhan Aydın’ın 
kapısını çaldık. 

36

TASİAD OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURUL İLE TOPLANDI

42

DOSYA: 
YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN  
YOLU AR-GE

76

ESKİŞEHİR’DE AÇILACAK OKULUN  
SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Asansör sektörünün duayeni 
“BEDROS ÇOŞKUNBOYAR”  
Sektörde 55. Yılını Kutluyor...

48

Neredeyse asansörün Türkiye tarihi ile yaşıt 
bir deneyimin sahibi O...  Toros Asansör ve 
“Bedros Usta” deyince tanımayan yoktur 
kendisini... 

İşindeki titizliğiyle, dürüstlüğüyle, çözdüğü 
sorunlar, çizdiği şemalar ve kapısına geleni her 
daim sıcak çayı, güler yüzüyle ile karşılamasıyla 
tanınan Bedros Usta, sektörde bir efsanedir.

09

TBMM GENEL KURULUNDA  
KIRMIZI ETİKET ALARMI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
TBMM’ne verilen soru önergesi üzerine Bakanlık 
çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

12

108

TASİAD (Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları 
Derneği)  Olağanüstü Genel Kurulu 23 Aralık 2017 
günü İstanbul’da Metroplast Asansör’ün konferans 
salonunda gerçekleştirildi.

Asansör sektöründe emek veren kadınların bir araya 
gelerek oluşturduğu “Asansörde Topuk Sesleri “ 
grubu , sektörün ilk kadın derneğini kurmak için 9 
Aralık 2017’de İzmir’ de toplandı. 

ASANSÖR SEKÖTÖRÜNÜN 
İLK KADIN DERNEĞİ KURULUYOR

18

50

BİR KIŞ 
MASALINA 
YOLCULUK



Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun verdiği, Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sınavı ve belgelendirme ücretlerinin daha önce 

yarısının karşılandığı Kanun maddesinde değişikliğe gidildi. 
Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliğe 
göre;  bahsi geçen masrafların tamamı 2019 yılının sonuna 
kadar işsizlik fonundan karşılanacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’dan 
yapılan açıklama ise şöyle:

İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanan MYK Mesleki Ye-
terlilik Belgesi sınav ve belge-
lendirme teşviklerinde sınav 
ücretlerinin tamamının 2019 
yılı sonuna kadar karşılan-
masına yönelik hazırlanmış 
olan Kanun Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu’nda görüşülen 
“Bazı Vergi Kanunları Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”nda Kuru-
mumuzca hazırlanmış olan 
sınav ve belge ücretlerinin 
tamamının 2020 yılına ka-
dar İşsizlik Sigortası Fonun-
dan karşılanmasına yönelik 

olan 56. madde Meclis Genel 
Kurulunca kabul edilmiş ve 5 
Aralık 2017 Tarihli ve 30261 
Sayılı Resmi Gazete’de yayın-
lanarak yürürlüğe girmiştir.

Madde metni: “4447 sayılı 
Kanunun ek 3 üncü madde-
sinin birinci fıkrasında yer 
alan “31/12/2017” ibaresi 
“31/12/2019” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve aynı fıkrada yer 
alan “, 1/1/018 tarihinden 
31/12/2019 tarihine kadar 
ise belge masrafı ile sınav 
ücretinin yarısı” ibaresi mad-
de metninden çıkarılmıştır.” 
şeklindedir.

MYK BELGE MASRAFLARI VE SINAV BEDELİ 
2 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

Son dönemde Suriye ile sınır güvenliğimizi tehdit eden oluşumlarının gündeme gelmesi üzerine, 
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla 
ilgili Kurum ve Kuruluşların da destek mesajları sürüyor. 

Türkiye asansör sektörü adına Asansör Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik de bir mesaj yayımladı. Mesaj şu şekilde: 

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına, bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğimize yönelik 
tehdit ve saldırıları önlemek için yapılan zeytin dalı harekâtını sonuna kadar destekliyoruz. Tüm 
kalbimizle devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Bu konuda elimizden geleni ve üstümüze dü-
şeni, seve seve yapmaya hazırız. Cenabı Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize şifa diliyoruz. Dualarımız kahraman ordumuzun askerleri ile birliktedir...”

Asansör Sanayicileri Federasyonu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik

ASFED  
ZEYTİN DALI HAREKÂTI İÇİN 

MESAJ YAYIMLADI
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Esenyurt’ta meydana gelen ve 9 ay-
lık Muhammed bebeğin ölümüne 
sebep olan asansör kazasının ardın-
dan,  “asansör faciası” başlığı altında 
bir haber de Yalova’dan geldi. Yük 
asansöründe halat kopması sonucu 
2 kişinin hayatını kaybettiği olayın 
ardından Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED) olarak, yıllardır 
üzerinde durduğumuz “asansör ba-
kım, denetim ve muayene hizmetle-
rinin, yetkili ve güvenli ellere teslimi” 
konusunu bir kez daha gündeme 
getirmek ihtiyacını hissediyoruz. 
Nasıl ki; düzenli periyodlarda araçla-
rımızın muayenelerini yetkili servis-
lerdeki yetkili ustalara yaptırıyorsak, 
can güvenliğimiz için oldukça önemli 
olan asansörlerimizin de bakım ve 
muayenelerini ihmal etmeden yet-
kili kurumlara yaptırmalıyız. 

Türkiye’de yaklaşık olarak 500 bin 
asansör bulunmaktadır. Yeni uygu-
lamalarla, 4 kat ve üzeri tüm  yapılar-

da asansör yapılması zorunluluğu bu 
sayının önümüzdeki yıllarda  daha da 
artacağını göstermektedir. Ancak 
artan bu arz-talep ilişkisi ile birlik-
te son dönemde yaşanan asansör 
kazalarını da göz önüne aldığımız-
da Federasyon olarak dikkat çek-
mek istediğimiz husus; “Asansör 
İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği”ne göre asansörlerimi-
zin işletilmesi gerekliliğidir. Kazaları 
konuşurken sadece olay üzerinde 
değil, olayların arkasındaki asıl önem 
arz eden güvenlik konusu hakkın-
da da halkın bilgilendirilip güvenlik 
önlemlerinin alınması son derece 
önemlidir.

Peki Ne Yapmalıyız?
Öncelikle; bina yöneticilerine bu ko-
nuda oldukça önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Ayda bir kez asansör 
bakımlarının, Hizmet Yeri Yeterlilik 
Belgesi’ne sahip (HYB) yetkili asan-
sör firmalarınca yaptırılması önem-

liyken, yılda bir kez de A Tipi Muayene Kuruluşları’nca mua-
yenelerinin yaptırılması son derece hayati önem taşımaktadır. 

Bu Yeterli Mi?
Bu oldukça önemli olmakla birlikte yeterli değil. Çünkü bakım 
ve muayene için gelecek teknik görevlilerin yetkinlikleri ve 
ustalıkları, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan aldıkları belgeleri 
ile mutlaka tespit edilmiş olmalıdır. Asansör Sanayicileri 
Federasyonu olarak; sadece kazalar ile gündeme gelme-
mesi gereken asansör kullanımının, çok önemli bu güvenlik 
konularıyla ilgili bina yöneticilerine ve vatandaşlara eğitim 
verilmesi gerektiğini de düşünmekteyiz. Federasyonumuz 
bu konuda her türlü teknik danışmanlık ve eğitmenlik yap-
maya hazırdır.

Sonuç olarak; 
1. Bina yetkililerinin bu konuda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi 

gerekmektedir. Federasyonumuz bu konuda tüm imkan-
larını kullanarak görev almaya hazırdır.

2. Aylık bakımların ve yıllık muayenelerin yapılması konusuna 
özen gösterilmelidir.

3. Bu bakımların Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ne sahip (HYB) 
yetkili asansör firmalarınca; yıllık muayenelerin ise A Tipi 
Muayene Kuruluşları’nca yaptırılması gerekmektedir.

4. Bakıma gelen teknik elemanın; Ustalık Belgesi, Kalfalık 
Belgesi, Meslek Lisesi diploması ya da Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’ndan alınacak Seviye 4 belgesine sahip olması 
gerekmektedir. 

5. Asansörlerdeki güvenlik derecesini gösteren “etiket” uy-
gulamaları konusunda kamuoyu bilgilendirilmelidir. Eğer 
asansörünüz  “Yeşil Etiket”e sahip ise güvenli, “Mavi Eti-
ket”e sahip ise hafif kusurlu ama kullanılabilir anlamına 
gelmektedir. Asansörünüzde; sarı ya da kırmızı etiket 
olması halinde ise kusurlu ve kullanılmaması gerektiğini 
anlayarak, can ve mal güvenliğiniz için acilen asansörün 
eksiklerinin giderilmesi ve etiket renginin yeşil veya ma-
viye döndükten sonra kullanıma açılması gerekmektedir.

Unutulmaması gerekir ki;  her gün on binlerce kişinin kul-
landığı asansörlerimiz; aylık bakımları ve yıllık muayeneleri 
düzenli yetkili ve ehil ellerde yaptırıldığı sürece en güvenli 
ulaşım araçlarımızdan birisidir. 

ASANSÖR SANAYİCİLERİ FEDERASYONU

ARTAN ASANSÖR KAZALARI ÜZERİNE ASFED’DEN BASIN AÇIKLAMASI 

ASANSÖR BAKIM ve  
MUAYENELERİ İHMAL  
EDİLMEMELİ

SEKTÖR HABER
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Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) Başkanı 
Gültekin Baki ve beraberindeki heyet geçtiğimiz gün-

lerde Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Ömer Yılmaz’ı ziyaret ederek yeni bir eğitim pro-
tokolü imzaladı.

Yapılan görüşmelerde imzala-
nan protokol ile lisenin “Elekt-
romekanik Taşıyıcıları” bölü-
münde okuyan öğrencilerin, 
haftanın bir günü Bursa’daki 
asansör firmalarında eğitim-
lerine devam ederek, yerinde 
gözlem yapmaları ve meslek-
lerini icra edecekleri alanlardaki 
çalışanlarla birebir temas kura-
bilmeleri amaçlanıyor. 

Toplantıda alınan kararlar ile 
öğrencilerin eğitimine destek 
verilmesi ve mezun olduktan 
sonra işlerine daha kolay adap-
te olabilmeleri, sadece teorik 
değil pratik olarak da yaptık-
ları işlerle ilgili gözlem yapabil-
meleri sağlanacak.  BURSAD 

Başkanı Gültekin Baki’nin Okul 
Müdürü Ömer Yılmaz ile imza-
ladığı protokol toplantısında; 
eğitim deneyimlerinden fay-
dalanılmak üzere Elektronik 
Elektrik dersi öğretmeni Ba-
hadır Akça, Has Asansör Okul 
Müdürü Ese Gündoğdu ve 
BURSAD İdari Müdürü Mela-
hat Tunçay da yer aldı.

Öğrencilerin sahada gözlem 
yapabilmelerini sağlayacak 
protokol kapsamında; taraflar 
ayrıca şu faaliyetleri de ger-
çekleştirilecektir;

1. İşletme tarafından okulu-
muzun meslek öğretmen-
lerine ve öğrencilerine yö-

nelik olarak hizmet içi eği-
tim faaliyetleri kapsamında 
kurslar ve/veya seminerler 
düzenlenmesi.

2. Öğrencilerin İşletmede 
beceri eğitimlerini (staj) 
yapmalarına öncelik sağ-
lanması.

3. Öğrencilerin mezuniyet 
sonrasında, İşletmenin 
bünyesinde ihtiyaç bulun-
ması halinde istihdamları-
na öncelik verilmesi

4. İşletme ve Okul arasında 
İşletmelerin de uygun gör-
düğü konularda deneyim 
paylaşımlarına olanak sağ-
lanması.

5. İhtiyaç duyulan konularda 
işletme ile okul işbirliğin-
de öğretim materyallerinin 
hazırlanması.

BURSAD, 
MESLEK VE TEKNİK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN 

EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALADIBilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Dr. Faruk Özlü, TBMM’ne 
verilen soru önergesi üzerine 
Bakanlık çalışmaları ile ilgili 
önemli açıklamalarda bulun-
du. TBMM Genel Kurulu’nda 
söz alarak, milletvekillerinin 
sözlü sorularını cevaplayan 
Özlü Türkiye’deki asansör 
faaliyetleri, cezalar ve etiket 
uygulamaları hakkında bilgi-
ler verdi.

87 Bin Asansör Kırmızı 
Etiketli
Günde 55 milyon insan taşıyan 
477 bin asansörün aylık bakım-
ları ve yıllık muayenelerinin dü-
zenli olarak yapılmasının önemi 
üzerinde duran Özlü, bu asan-
sörlerin 87 Bin tanesinin kırmızı 
etiketli olduğunu açıkladı. Özlü, 
konu üzerine sorulan sorulara; 
“Ülkemizde yaklaşık 477 bin 
adet asansör vardır. 2017 yılın-
da 356 bin asansörün periyodik 
kontrol faaliyetleri yapılmış ve 

87 bin asansöre kırmızı etiket 
iliştirilmiştir.”, şeklinde cevap 
verdi.

Uygunsuz Çalışan 2 Bin 
358 Asansör Firması Tespit 
Edildi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Dr. Faruk Özlü, TBMM 
Genel Kurulu’ndaki aynı 

konuşmasında denetlenen 
asansör firmaları hakkında da 
bilgi verdi. Özlü: “ 2017’de 7 
bin 120 adet asansör ve asan-
sör firması denetlendi. 2 bin 
358 adedinde uygunsuzluk 
bulundu ve 7 milyon Türk lirası 
idari para cezası uygulandı.”, 
dedi.

TBMM GENEL KURULUNDA  
KIRMIZI ETİKET ALARMI

GÜNDEM HABER
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Kocaeli Gazetesi’nin habe-
rine göre;  bölgede bulunan 
asansör ve yürüyen merdiven 
sanayicileri Kocaeli Ticaret 
Odası’nda (KOTO) bir araya 
gelerek, dernekleşme süreci  
hakkında görüşmeler yaptılar.

MESLEK KİMLİĞİ 
VE SORUMLULUĞU 
GÜÇLENDİRİLECEK
KOTO meslek temsilcileri; 
Muzaffer Gürfidan, Mustafa 
Soyer, Hakkı Öztaş ve Kadir 
Zortaş’ın ev sahipliğinde ger-
çekleşen toplantıda asansör 
firmalarının, yasal düzenleme 
kapsamında “Kocaeli Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sanayi-
cileri Derneği” çatısı altında 

tescil edilecekleri açıklandı. Bu 
yapılanma ile birlikte Kocaeli 
bölgesinde belgesiz faaliyet 
gösteren firmaların önüne ge-
çilerek, meslek kimliği ve so-
rumluluğunun güçlendirilmesi 
sağlanacak. Dernekleşme faa-
liyeti ile kamuoyunda asansör 
kazaları ve fenni denetimler 
konusunda sosyal sorumluluk 
projelerine de yer verilecek.

KOCAELİ DERNEĞİNİN 
KURUCU FİRMALARI 
BELİRLENDİ
Dernek kurucuları olarak top-
lantıya; Hitaş Asansör Cahit 
Bacaksız, Öz Asansör Gökhan 
Öz, Arılift Asansör Serkan Arı, 
Milenyum Asansör Rasim Er-

kan, Üstün Mühendislik Murat 

Üstün ve TNR Lift Taner Yıl-

maz’ın katıldığı belirtildi.

GÜRFİDAN: “İTHAL EKİPMAN 
ZORUNLULUĞU ŞEVKİMİZİ 
KIRIYOR” 
KOTO Meslek Grubu adına 

konuşan Körfez Sanayi Sitesi 

Kooperatifi Başkanı Muzaf-

fer Gürfidan ise, “Kocaeli’de 

marka olmuş şirketlerimiz var. 

Fakat asansör yönetmeliğin-

de bazı kamu binaları yapım 

şartnamelerinde halen var 

olan ithal ekipman zorunlulu-

ğu, çalışma şevkimizi kırıyor’’ 

şeklinde görüşlerine yer verdi.

KOCAELİ ASANSÖR 
FİRMALARI DERNEKLEŞİYOR
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Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu ve Bursa Asan-

sörcüler Derneği,  “Asansör 
İşletme, Bakım ve Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği” görüş-
meleri için Bursa’da toplandı. 

6 Ocak 2018’de BURSAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Gülte-
kin Ali Baki’nin ev sahipliği 
yaptığı bir davet ile Asan-
sör Sanayicileri Federasyo-
nu, Bursalı asansör sektörü 
temsilcileri ile bir araya geldi.  
30’a yakın firma sahipleri ve 
çalışanlarının katılımı ile ger-
çekleşen toplantıda, 70’e ya-
kın sektör temsilcisi yer aldı. 
ASFED Teknik Komitesi’nin 
de hazır bulunduğu toplantı-
da tüm katılımcılar ile birlikte 
“Asansör İşletme, Bakım ve 
Periyodik Kontrol Yönetme-
liği Taslağı”nda yapılması ön-

görülen değişiklikler üzerine 
fikir alışverişinde bulunuldu.

YÖNETMELİK TASLAK 
METNİ MADDELERİ 
SEKTÖR TEMSİLCİLERİNCE 
TARTIŞILDI
Kahvaltının ardından; BUR-
SAD Yönetim Kurulu Baş-
kan yardımcısı Ahmet Hilmi 
Kaşlıoğlu , Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın sektör 

temsilcilerinin görüşlerini al-
mak için gönderdiği “Asansör 
İşletme, Bakım ve Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği” taslak 
metni maddelerini okuyarak  
görüşmeye açtı. Sektör için 
özellikle önem arz eden bazı 
değişiklikler, ASFED Teknik 
Komite üyelerinin verdiği bil-
giler ve sektör temsilerinin 
beyan ettiği görüşler çerçe-
vesinde tartışılarak, oylamaya 
sunuldu.

BURSA’DA BÜYÜK BULUŞMA
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“ASFED TEKNİK KOMİTE BURSA’DA  
YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRDİ”

Kahvaltının ardından CE Mühendislik toplantı salonunda;  ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik’in başkanlığında bir araya gelen, ASFED Başkan Yardımcısı ve Teknik Komite Üyesi Abdurrah-
man Aksöz, ASFED Genel Sekreteri ve Teknik Komite Üyesi  Hüsnü Gökgöz, ASFED Saymanı ve 
Teknik Komite Üyesi Nuri Kuzan, ASFED Teknik Komite Üyeleri İbrahim Özçakır, Mustafa Uçar ve  
Sinan Tepe sektörden aldıkları görüşler ve uygulamada karşılaşılan sıkıntılar üzerinden yönetmelik 
hakkında görüş metinlerini hazırladılar.

SEKTÖR HABER
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Asansör sektöründe emek 
veren kadınların bir araya 
gelerek oluşturduğu 
“Asansörde Topuk Sesleri “ 
grubu , sektörün ilk kadın 
derneğini kurmak için 9 
Aralık 2017’de İzmir’ de 
toplandı. 

Sektörde faaliyet gösteren fir-
ma temsilcisi 25 kadının bir ara-
ya geldiği toplantıda, dernek 
tüzüğü hazırlanarak, kuruluş 

çalışmalarını gerçekleştirecek  
geçici yönetim kurulu seçildi. 
Toplantının devamında 5 ana 
başlık altında toplanacak ça-
lışma komisyonlarının üyeleri 
belirlenerek,  hayata geçirile-
cek projelerin taslak çalışmaları 
üzerinde fikir birliğine varıldı.

“ASANSÖRDE TOPUK 
SESLERİ” DERNEK ÇALIŞ-
MALARININ İLK ADIMINI 
İZMİR’DE ATTI

“Asansörde Topuk Sesleri” ne-
den dernek oluyor, sorusuna 
grup yöneticisi Yasemin Bulut 
kısa  bir açıklamayla şöyle cevap 
verdi:

 “Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününde bir araya ge-
lerek oluşturmaya başladığımız 
“Asansörde Topuk Sesleri” gru-

bu, 9 ay gibi kısa bir  zamanda 
büyüyerek yadsınamayacak 
bir sayıya ulaştı. Türkiye’nin 
her bölgesinden kadınların bir 
araya geldiği grupta, üyelerin 
birbirleriyle uyumu ve daya-
nışması güzel bir sinerji ortaya 
çıkardı. Bizler de  bu dayanış-
manın sektöre katkı sağlaması  
için grubu resmi bir platforma 
taşıma kararı aldık. Ve burada 
oluşan sinerjiyi sektöre kana-
lize etmek için dernek olmaya 
karar verdik. Daha yolun çok 
başındayız. Güzel fikirlerimiz, 
çokça çalışma azmimiz var. Türk 
Asansör Sektörünün ilk kadın 
derneği olarak, geleceğimiz 
için güzel işler yapmak üzere 
yola çıkıyoruz. Sektörümüze 
faydalı olacak projelerde tüm 
paydaşlarımızla bir arada olmak 
dileğiyle”

ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN 
İLK KADIN DERNEĞİ KURULUYOR

Kapı ve kabin üretiminin Tür-
kiye’deki önemli isimlerinden 
birisi olan Merih Asansör, çö-
züm ortaklarının katkılarıy-
la EN 81/20-50 startlarının 
güvenlik ve donanım ile ilgili 
yeniliklerini, uzman ekibinin 
derlediği eğitim programı ile 
bölgelerdeki yerel montaj fir-
malarına aktarıyor.   

Merih, tüm ülke genelinde 
başlattığı eğitim seminerleri 
ile yeni standartlara yönelik 
güvenlik uygulamalarının hız-
landırılarak, hatasız montaj-
ların yapılmasını amaçlıyor. 
Düzenlenen seminerlerde; 
ürünler üzerinden uygulamalı 
anlatımlar yapılması da dikkat 
çekti. Bilinçli hareket edilme-
si ve güvenlik için tedbirler 
alınması amacıyla yapılan bu 
uygulamalı anlatımlar, sek-

tör çalışanları tarafından da 
olumlu karşılandı.

ANTALYA İLK DURAK
Eğitim seminerlerinin ilki 16 
Kasım 2017 tarihinde Antal-
ya’da gerçekleştirildi. Antal-
ya’da Kutup Asansör ile birlik-
te gerçekleştirilen eğitimden 
sonra sırasıyla; 28 Kasım’da 
Şanlıurfa ve Mardin’de Elit 

Asansörle, 7 Aralık’ta Kon-
ya’da Ah-Met Asansörle ve 20 
Aralık’ta Trabzon’da Par-Mak 
ve Hay Asansör ile birlikte eği-
timler verildi.

Merih Asansör ’ün donanım 
ve güvenlikle ilgili yenilikle-
ri içeren eğitimlerinin, önü-
müzdeki haftalarda da devam 
edeceği bildirildi.

MERİH ASANSÖR
ÜLKE GENELİNDE UYGULAMALI 

EĞİTİMLERE BAŞLADI

Sektör Haber
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Asansör  güvenlik kompa-
nentleri ve yedek parçaları 
üzerine Türkiye pazarının 
büyük bir kısmını elinde tu-
tan Metroplast, yurtdışı pazar 
payını büyüterek markasını 
İran’a taşıdı.

Yeni fabrikasında yeni anlaş-
malara imza atan Metroplast 
Yönetim Kurulu Başkanı Le-
vent Akdemir uzun süredir 
görüşme halinde oldukları 
İranlı meslektaşı Mohammad 
Hossein Baloch ile 18 Ocak 
2018’de bir araya gelerek 
Tahran bayiliği için karşılıklı 
imza attılar.

İran’ın bilinen asansör marka-
larından Nikan Commercial’ın 

Genel Müdürü olan Baloch, 
Metroplast’ın bölgedeki res-
mi temsilcisi olarak “Satış 
Yetkisi Belgesi”ni Levent 
Akdemir’den aldı.

Akdemir; “Metroplast, yurt-
dışı pazarında ihracat payı-
nı her geçen gün arttırarak 
yoluna devam ediyor. İranlı 
meslektaşlarımızla uzun sü-

redir görüşmeler halindeydik. 
Pek çok yerden temsilcilik 
teklifleri geliyor ama önemli 
olan bunları doğru değer-
lendirmek. Tahran’da bölge 
temsilcimiz olan Nikan Com-
mercial Genel Müdürü Mu-
hammet Hüseyin kardeşimle 
güzel işler yapacağımıza ina-
nıyorum”, dedi.

METROPLAST GÜVENCESİ 
ARTIK TAHRAN’DA

SEKTÖR HABER
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isterseniz, hukukunuz sonu-
na kadar korunmak suretiyle 
size aittir” dedi. 

İşbirliğinde güven duygusu-
nun önemli bir yere sahip ol-
duğunu kaydeden Çelik, “Türk 
Arap ilişkilerinin, burada fuar 
vesilesi ile iş dünyasının bu-
luşması ülkelerimiz arasında-
ki dostluğu daha da pekiştirip 
güveni artıracak. Gittiğim her 
yerde güven eksikse işbirlikle-
rinin zor mesafe aldığını gö-
rüyorum. O yüzden mutlaka 
birbirimize güvenmeliyiz. Tür-
kiye’de uzun yıllardır ticaret 
yapan kişilerin ilişkilerine 
baktığımda bunu görüyorum. 
Güven en önemli unsurdur, bu 
yüzden güveni yükseltmenin 
yollarını aramalıyız ve ülke-
lerimiz arasındaki işbirliğini 
daha da yükseltmeliyiz.” diye 
konuştu. 

“ÇALIŞMALARIMIZ TÜRK 
MARKALARINI ÖNE 
ÇIKARTMAK İÇİN”
Fuar çalışmalarının Türk mar-
kalarını öne çıkarma amacın-
da olduğunu söyleyen TÜRAP 
Derneği Genel Başkanı Sabuhi 
Attar da, “Buradaki çalışma-
larımız Türk markalarını öne 

çıkartmak içindir. Öte yandan 
kısa süreli değil bu çalışmalar, 
fuardan sonra da devam ede-
cek işler yapılacak. Amacı-
mız Türk firmalarını, üreticiyi, 
imalatçısını ve projelerini en 
doğru şekilde ortaya koymak 
ve Arap yatırımcıyla diyalog 
kurarak onları bir araya geti-
rip işbirliği imzalatmak” dedi.

ASANSÖR MARKALARI DA 
FUARDA YERİNİ ALDI
Arap alım heyetleri ile bir 
araya gelen firmalar arasın-
da, asansör sektöründen de 
önemli markalar vardı. Arge-
set Elektronik, Fupa Asansör, 
Kağıttan İşler, Merih Asansör, 
Önder Asansör, Özray Asan-
sör, SLR Asansör ve Vizyon 
Yayıncılık da Fuar katılımcı-
ları arasındaydı. İki gün süren 
fuarda çok sayıda Türk firma, 
kurduğu tanıtım standlarında 
Arap yatırımcılarla işbirliği an-

laşmaları gerçekleştirdi.

MEHTER TAKIMI’NA  
YOĞUN İLGİ
Fuarda Araplar yatırımcılar, 
Türk markaları kadar Mehter 
Takımı’na yoğun ilgi gösterdi. 

Fuara Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hasan Ali Çelik’in ve  TÜRAP 
Derneği Genel Başkanı Sabu-
hi Attar’ın yanında MÜSİAD 
Genel Başkan Vekili Mahmut 
Asmalı, İstanbul Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Çağlar da katıldı.Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) deste-

ğiyle TURABEXPO tarafından 10. Türk Arap Zirvesi 
düzenlendi. “4. Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri 
ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı ve 1’inci 
Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman 
Fuarı, İşbirliği Organizasyonu” adı altında düzen-
lenen fuar etkinliklerine bin kadar Arap yatırımcı 
katılım gösterdi.

FUARDA TÜRK MARKALARA GÜVEN VURGUSU 
YAPILDI
Organizasyona katılarak Arap yatırımcılara çağrıda 
bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, “Türkiye Cumhuriyeti 
sizin evinizdir. Türkiye, burada ne yatırım yapmak 

ARAP YATIRIMCILAR,  
TÜRK MARKALARI İLE 
BİR ARAYA GELDİ

H.Ali Çelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı

SEKTÖR HABER
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pozitif  yaklaşımıyla başarı-
lı bir ressam olarak kendini 
dünyaya ispat etmiştir. Ayrıca 
hikaye anlatıcılığını resim ile 
birleştiren, çocuklarla özel bir 
iletişim kurabilen Amerikalı 
Ressam, ailesiz büyüyerek 
yaşıtlarına göre dezavantajlı 
yetişen çocuklar için proje 
kapsamında gönüllü eğitim 
vermeyi kabul ederek, An-
kara’nın ardından Çorum, 
Yozgat, Nevşehir ve Kayseri 
illerindeki sanat atölyelerinin 
de eğitmenliğini yaptı.

ASFED’E TEŞEKKÜR 
PLAKETİ
Nuri Kuzan: “Projelerin 
devamı gelecek”
Sanatın bir ifade biçimi ol-
masının yanı sıra, insanı ge-
liştiren ve tedavi eden terapi 
gücü kullanılarak, proje eki-
binin fedakar çalışmaları ve 
sanatçı Campbell’in verdiği 
eğlenceli resim eğitimleriyle 

çocuklara unutulmaz hatıra-
lar bırakıldı. Proje paydaşla-
rının katkıları ile birlikte beş 
şehirde düzenlenen atölyele-
re sağlanan maddi ve manevi 
katkılarından dolayı, proje-
nin son ayağı olan Kayseri’de 
ASFED’e bir de teşekkür pla-
keti sunuldu. Kayseri Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Nevzat Özer’in takdim ettiği 
plaketi, Leroy Campbell Sanat 
Atölyesini Kayseri’de misafir 
eden ASFED Yönetim Kurulu 
Üyesi Nuri Kuzan aldı. Kuzan: 
“Çocuklarımızın gönlünü hoş 
edip, sosyal gelişimlerine kat-
kıda bulunabildiysek ne mut-
lu bize. Asansör Sanayicileri 
Federasyonu olarak sosyal 
sorumluluk çalışmalarına 
destek vermeye devam ede-
ceğiz. Makbule Hanım ile de 
görüştük projelerin devamı 
gelecek. Ayrıca bu proje için 
Amerika’dan gönüllü olarak 
gelen Ressam Leroy Cam-

pbell’a, Proje Koordinatörü 
Makbule Kalyon’a, Genel Sa-
nat Sorumlusu Meltem Kes-
kin Bayur’a ve emeği geçen 
herkese Federasyonumuz 
adına teşekkür ederiz”, dedi.

LEROY CAMPBELL  
KİMDİR?

Aslen Güney Karolina eyale-
tinin Charleston şehrinden 

olup, New York’ta büyümüştür. 
Resmi bir eğitimi olmayan Camp-
bell’in çalışmaları, Jacob Lawren-
ce ve Charles Motley gibi saygın 
sanatçılardan esinlenmektedir. 
Ayrıca ABD’nin güneyine özgü Gul-
lah-Geechee kültüründen, Harlem 
ve Brooklyn’deki Rönesans sonra-
sı havanın ve 1980’lerde Afrikan 
kültüründe görülen canlanmanın 
etkilerini de içerir. 
Campbell, hikaye anlatıcılığı sana-
tını nostaljik sahneler ve evrensel 
temalar üzerinden akrilik, kağıt, 
resimli dokumalar ve organik mal-
zemelerin karışımıyla gözler önü-
ne serer. Sanatçının çalışmaları 
aile ve toplum kültürünü yücelten 
sanat ve tarihin bir karışımı olup, 
tüm insanları birbirine bağlayan 
mefhumun özünden ortaya çıkar. 
Leroy Campbell, bu arketipler üze-
rinden görsel hikayelerini yaratır.

Bir yıldır üzerinde çalışılan projenin ilk ayağı, Ankara Saray’daki 
Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdu’nda gerçekleştirilmişti. De-
vam eden günlerde Makbule Kalyon Koordinatörlüğü’ndeki 
ekip, Amerikalı ünlü ressam Leroy Campbell ile birlikte dört 
Anadolu şehrindeki yetiştirme yurdu ve çocuk evlerini ziyaret 
ederek sanat atölyesi etkinliklerini buralarda gerçekleştirdi.

DEZAVANTAJLI  ÇOCUKLARLA 2 GÜNLÜK ATÖLYELER 
DÜZENLENDİ
Her şehirde iki gün kalarak resim sanatı ve renklerin iyileştirici 
gücünü, Leroy Campbell’ın çocuklarla kurduğu özel bağ ve 
anlatım tarzı ile aktaran çalışmalar yapıldı. Leroy Campbell 
elindeki özrü sebebiyle dezavantajlı büyümüş ancak yaşama 

ASFED SANAT ATÖLYESİ 
ANADOLU’DA...

Asansör Sanayicileri 
Federasyonu (ASFED), 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nün 
desteğini alarak, Türk 
Çocukları Eğitim Vakfı 
(TÜÇEV)  ve MK SAN-ART 
işbirliği ile yürüttüğü, 
Leroy Campbell ile Sanat 
Atölyesi bu defa Çorum, 
Yozgat, Nevşehir ve Kayseri 
yollarındaydı. Proje 
kapsamında yetiştirme 
yurtlarındaki çocukların 
sanat ile kendilerini daha 
iyi ifade edebilmeleri için 
destek sağlanıyor. 
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İl Müdürü Nevzat Özer, Sanatçı Leroy Campbell’a ÇODEM’de kalan  
genç kızlarımızın yaptığı bir tabloyu hediye etti.

DETAY HABER
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Bilindiği üzere 1 Temmuz 
2017 tarihli ve 30111 sa-
yılı resmi gazetede ya-

yınlanarak yürürlüğe giren 
7033 sayılı sanayinin geliş-
tirilmesi ve üretimin destek-
lenmesi amacı ile kanun ve 
kanun hükmünde kararna-
melerde değişiklik yapılarak 
makine ve ekipmanın yerli 
malı olması şartı getirilmiştir.

Getirilen yeni kararnameler 
sonucunda içinde asansö-
ründe bulunduğu yerli malı 
üretim kullanma talimatı 
yerli üretimi arttıracaktır. 
Artan talep karşısında kalite 
faktörünün öne çıkması için 
aksam imalatçıları ürünleri-
nin var olan kalitesini daha 
kaliteli yapma gayreti içine 
gireceklerdir.

Bu durumda 2018 yılı yerli 
üretimin artma yılı olacaktır.

Türkiye ekonomisinin 2017 
yılı performansına baktığı-
mızda belli bir toparlanma 

ivmesinin yakalandığını ve 
ihracatta olumlu umutlandı-
rıcı gelişmeler gerçekleştiğini 
görmekteyiz.

İhracatın artması ve ihracat 
kalemleri içindeki orta ve 
yüksek teknolojili ürün ihra-
catının genel ihracat kalem-
leri içindeki payının artması 
umut vericidir.

2017 yılının iyi göstergelerin-
den biri de büyüme oldu. Bü-
yümenin beklenenin üzerinde 
çıkması hem de 3. çeyrekte 
dünyada birinci gösterilmesi 
Türk ekonomisine olan güveni 
arttıracaktır.

Büyümede beklenenin üze-
rinde başarı sağlanması iç 
pazarda tüketimin desteklen-
mesi, kamu faiz desteği KGF 
sayesinde bankacılık sistemi 
piyasaya yüksek kredi sağladı 
diye yorumlansa bile büyüme 
beklenenin üzerinde gerçek-
leşmiştir. Bu, Türk sanayisinin 
ve ekonomisinin başarısıdır.

Bir diğer taraftan da yatırım-
larda devlet teşvik ve des-
teklerinde destek yelpazesi 
genişletildi. 2017 yılında uy-
gulaması sona erecek yatırım 
ve istihdam desteği kalemin-
de aynı uygulamaların devam 
edeceği söyleniyor; O halde 
2018 yılına iyimser bakmamız 
gerekiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye 
ekonomisine çok zarar ver-
miş olan Rusya, Suriye, Orta 
Doğu krizleri ortadan önemli 
miktarda kalkıyor. Türkiye – 
Rusya ilişkileri normal seyrine 
döndü diyebiliriz.

Bu problemlerin Türkiye 
ekonomisi üzerinde yarattı-
ğı olumsuz etkilerin artık ol-
mayacağını düşündüğümüz 
de yeni imkânlar ve fırsatlar 
getireceğini düşünmemiz 
gerekir. 

Bütün bu veriler ışığında 2018 
yılının umut verici olduğunu 
düşünmeliyiz.

M.Akif TEMELLİ
Makine Mühendisi
TOSYÖV Genel Sekreteri

ASANSÖRCÜLER CARİ  
AÇIĞI KAPATIYOR…

Köşe Yazısı / SERBEST KÜRSÜ
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Av. Zeynep TEPEGÖZ
ASFED Avukatı
zeyneptepegoz@gmail.com

SOSYAL GÜVENLİK 
UYGULAMALARINDA PRİM 
ORANLARI VE DEVLET KATKISI

Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu 81. 
Maddesinden Uzun vadeli 
sigorta (Malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları) dalları için 
prim oranları belirlenmiştir. 
Kanuna göre tüm çalışanla-
rın (işçi, bağımsız çalışan ve 
kamu görevlisi) tabi olduğu  
uzun vadeli sigorta dalları 
prim oranı sigortalının prime 
esas kazancının %20’si ola-
rak belirlenmiştir.  Bu oranın 
%9’u sigortalı hissesi, %11’i 
işveren hissesi olarak paylaş-
tırılmıştır. (5510 Sayılı Kanun 
81/1-a mad) 

Devlet tarafından 
karşılanan primler teşvik 
olarak nitelenmektedir.
Teşviklerden yararlanmak 
için genel koşullar olarak 
şunlar aranmaktadır: 

“Söz konusu uygulama(in-
dirim) işveren aylık prim ve 
hizmet belgelerini yasal sü-
resi içerisinde sosyal güvenlik 
kurumuna vermeleri, herhan-
gi bir sigorta prim borcu, ge-
cikme cezası, gecikme zammı 
bulunmaması, varsa değini-
len borçlarını ödemek üzere 
yapılandırmış olması, prim 
borçlarını zamanında ödüyor 
olması gerekmektedir.” 

En çok bilinen ve uygulanan 
5 puanlık teşviktir. Yasa ko-
yucu, sadece işçiler ve sadece 
özel sektör işverenleri ile sı-
nırlı olmak üzere uzun vadeli 
sigorta primleri bakımından 
devlete katkıda bulunma yü-
kümlülüğü getirmiştir. “…….
malullük, yaşlılık ve ölüm si-
gortaları primlerinden işveren 
hissesinin 5 puanlık kısmına 

isabet eden tutar hazinece 
karşılanır”, şeklinde ifade 
edilmiştir. Katkı sonucu işve-
renler %11 yerine %6 oranında 
prim ödeyeceklerdir. 

Bu kapsamda olmak üzere 
“Devlet, kurumun ay itibariyle 
tahsil ettiği, malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları ile genel 
sağlık sigortası priminin dört-
te biri oranında kuruma katkı 
yapar. Devlet katkısı olarak 
hesaplanacak tutar talep edi-
len tarihi takip eden 15 gün 
içinde Hazine kuruma ödenir.

Devletin Özel Nedenlerle Prim 
Katkıları: 
Devletin sigorta primlerine 
katılımını sağlayan başkaca 
düzenlemeler vardır. Bu dü-
zenlemelerin bir kısmı belirli 
konularda, bir kısmı belirli 
coğrafi alanlarda yatırımları 
teşvik için düşünülmüştür. 
Belirli konularda yatırımı-
nı teşvik amacıyla örneğin, 
14.07.2004 tarih ve  5225 
Sayılı Kültür Yatırımlarını ve 
Girişimlerini Teşvik Kanunu 
kabul edilmiştir. 28.02.2008 
tarih ve 5746 sayılı Araştırma 
ve Geliştirme Tasarım Faali-
yetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanunun, araştırma 
ve geliştirme merkezlerine 
sigorta prim desteği sunul-
masını düzenlenmiştir. 

Bazı teşvik düzenlemeleri 
ise yaş (gençler) ve cinsiyet 
(kadınlar) dikkate alınarak 
yapılmıştır. 

Engellilerin istihdamını ko-
laylaştırmaya yönelik olarak 
getirilmiş kurallarda mev-
cuttur. Elli ya da daha fazla 
işçi çalıştıran özel sektör işve-

renleri işyerlerinde %3 özürlü 
işçiyi, meslek, beden ve ruhi 
durumlarını uygun çalıştır-
mak ile yükümlüdürler. (4857, 
Madde 30/1 ). Özürlü, Eski 
Hükümlü ve Terör Mağduru 
İstihdamı Hakkında Yönetme-
lik hükümlerine aykırı şekilde 
işçi çalıştırmayan işveren ve 
vekillerine Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı Bölge Mü-
dürlüklerince idari para cezası 
uygulanır. Özel sektörde ça-
lışan bu işçilerin sigorta pri-
mine ait işveren hisselerinin 
tamamı hazinece karşılanır. 
Korumalı işyeri; yönetmelik 
ile  en az sekiz engelli bireyin 
çalıştığı, toplam işçi sayısının 
en az yüzde yetmiş beşinin 
engelli olduğu işyerleridir. Ko-
rumalı işyerinde  çalıştırılan 
özürlü sigortalıların, sigorta 
primlerine ait işveren hisse-
lerinin tamamı Hazine tara-
fından üstlenilmiştir. 

İşverenler açısından diğer 
önemli sigorta prim teşviki 
Sosyal Sigortalar Yönetme-
liği’ne 25/08/2016 tarihinde 
yapılan değişiklik ile  ekle-
nen geçici  32. Madde dü-
zenlemesidir. Bu maddede 
“1/10/2008 tarihinden önce 
17/7/1964 tarihli ve 506 sa-
yılı Sosyal Sigortalar Kanu-
nu kapsamına alınmış olan 
işyerleri için uygulanmakta 
olan iş kazası ve meslek has-
talıkları sigortaları prim oranı 
1/10/2008 tarihinden 2013 
Eylül ayı başına kadar geçerli 
olmak üzere 0,5 puan düşü-
rülerek uygulanır.”, hükmüne 
yer verilmiştir. 

687 sayılı KHK ile 4447 sayılı 
Kanuna  3  eklenen geçici 17. 

maddesinde hüküm altına alı-
nan sigorta prim teşviki ile, işe 
yeni alınan işçilerin aylık prim 
ödeme gün sayısının 22,22 TL 
ile çarpılması sonucu buluna-
cak tutarın, bu işverenlerin 
SGK’ya ödeyecekleri sigortalı 
hisseleri dahil tüm primlerden 
mahsup edilmek suretiyle 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
karşılanmasını içermektedir. 
687 Sayılı KHK  getirilen ek 
istihdam teşviki 31.12.2017 ta-
rihinde bitmiş olup, yasa ko-
yucu yazının kaleme alındığı 
tarihte buna dair henüz yeni 
bir düzenleme yapmamıştır.

Ayrıca yurtdışına 
gönderilen işçilerin kısa 
vadeli sigorta primleri için 
de teşvik uygulanmaktadır. 
(5510 md.81/i fıkrası).
Yine işverenlerin veya şirket 
ortaklarının kendi ödedikle-
ri primlerin 5 puan indirimi 
uygulaması bulunmaktadır. 
Uygulama 5510 md.81 j olarak  
20.08.2016 tarihli 6745 sayılı 
kanunun 62.maddesi ile genel 
uygulama olan 5 puanlık teş-
vik uygulamasının benzeri 4 
b BAĞKUR sigortalısı olanlara 
getirilmiştir. Aranan koşullar 
prim, idari para cezası, gecik-
me cezası borcu bulunmama-
sı primlerin zamanında öde-
niyor olması aranmaktadır.

5 puanlık bir teşvik SGK öde-
nen 34,5 puanlık ödemenin 
5/34,5= yaklaşık % 15’lik ora-
nına karşılık gelmektedir.

Mesleki yeterlilik, yaş ve cin-
siyete göre farklılıklar içeren 
teşvikler de bulunmaktadır..

İŞKUR kapsamındaki bu teş-
viklerin uygulanması ve dene-

AVUKATINIZ CEVAPLIYOR
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timi kolay değildir. İşyerlerinin 
bordrolama servislerinde çok 
zaman harcanmasını gerek-
tirmektedir. Yeterli zaman ve 
deneyimli kişilerin dahi çalışa-
nı çok olan işyerlerinde teşvik 
uygulamasını tam gerçekleş-
tirmesi kolay olmamaktadır.

Bu teşvikten yararlanmak için 
ilave istihdam olması, ilave 
istihdamın bozulmaması, ya-
rarlanacak nitelikteki sigorta-
lıların bilgilerinin elde edilme-
si (örneğin diploma bilgisi), 
SGK’da aktif hale getirilmesi 
gerekmektedir. Sigortalıların 
bilgilerinden kastedilen  kişi-
lerin ustalık veya mesleklerini 
gösteren diplomalarıdır. Bu 
teşvik kapsamında belki de en 
olumsuz yön kişilerin bir kez 
tek bir işyerinden kapsama 
girebilmelidir. Örneğin A şir-
ketine ait  işyerinde mühendis 
olarak 1  ay çalışmış olan ve bu 
teşvikten yararlanmış sigor-
talıyı işe aldığınızda artık işye-
rinizden bu kapsamda teşvik-
ten yararlanılamamaktadır.

Bu teşvik türünü cazip kılan 
en önemli unsur tüm işveren 
prim paylarının teşvik kapsa-
mına girebilmesidir. 2017 yı-
lında 687 sayılı KHK ile gelen 
teşvik ile bu teşvik arasında 
mukayese yapmak hangisi 
yararlı ise ondan yararlanmak 
gerekmektedir. 

Teşvik uygulamalarının geç-
miş dönemleri bakımından 
gerekli düzeltme işlemlerinin 
yapılmasından (ek/iptal bil-
dirgeleri ve başvuru sonrası) 
sonra  SGK tarafından kabul 
edilmemesi sonucu geçmiş 
dönem için birikmiş teşvik 

alacakları dava yolu ile alın-
maya çalışılmaktadır. Gelecek 
dönem için ise bildirgelerin 
düzenlenmesi ve kişisel veri-
lerin işlenmesi yeterli olmak-
tadır. Büyük hacimli işletme-
lerde bazen birikmiş teşvik 
alacakları bir milyona yakın 
tutarlarda olabilmektedir. Bu 
teşvik türünün karmaşası bu 
işle profesyonel uğraşan kişi-
lerin hizmet sunmalarına yol 
açmıştır. Karmaşa nedeni 
ile destek alınması işlemleri 
kolaylaştırabilecektir. Ancak 
unutulmamalardır ki, yine 
karmaşa nedeni ile bordro-
lama servislerinin yetkililerini 
sorumlu tutmak çok da adil 
olmamaktadır. Halihazırda 
mevzuat gereği geçmiş ve 
gelecek dönem zaman aşımı 
süreleri geçmedikçe işlem ya-
pılabilir durumdadır. Birikmiş 
döneme ilişkin teşvik alacak-
ları davaları yargıyı bu gün-
lerde meşgul eden konular-
dandır. Konuyu bir kez daha 
önemli hale getiren hususlar-
dan biri ise Mesleki Yeterlik 
Kurumu işlemleri kapsamında 
çalışanlarımızın aldığı mesleki 
yeterlilik belgelerinin teşvik 
uygulamalarında da bize mali 
yarar sağlamasıdır.

Teşviklerin genel olarak tek 
başına kullanıldığını ancak 
bunun işyeri değil kişi/çalışan 
bazlı olduğunu hatırlamakta 
yarar vardır. Bir personel için 
5 puanlık genel teşvik, en-
gelli için engelli teşviki, bir 
başka nitelikli personel için 
İş-Kur geçici 10.madde teşviki 
anlamlı olabilmekte ve aynı 
işyerinde ayrı ayrı uygulana-
bilmektedir.

TEŞVIKLERIN GENEL OLARAK TEK 

BAŞINA KULLANILDIĞINI ANCAK 

BUNUN IŞYERI DEĞIL KIŞI/ÇALIŞAN 

BAZLI OLDUĞUNU HATIRLAMAKTA 

YARAR VARDIR.
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dernek kuruluş hedeflerimiz 
içerisindedir. Asansör sektö-
ründe tüketici ve üretici fir-
malardan toplanan verilerle 
gelen soru ve sorunlar derne-
ğimiz tarafından cevaplanma-
ya ve çözülmeye çalışılmak-
tadır. Diğer sektör dernekleri, 
vakıf, sendika ve benzeri sivil 
toplum kuruluşlarıyla ortak 
bir amacı gerçekleştirmek için 
plâtformlar oluşturmak gibi 
faaliyetlerimizde yine ANAS-
DER bünyesindeki faaliyetler 
arasındadır. ANASDER kuru-
luşundan bu güne mesleki ça-
lışmalarını son derece verimli 
ve etkili bir şekilde gerçek-
leştirmeye çaba göstermiş ve 
bunda da başarılı ilerleyişini 
sürdürmektedir.

Ankara için oldukça önemli 
bir dernek olarak faaliyet 
gösteriyorsunuz. Bölgenizdeki 
faaliyet alanınızda sektör ile 
ilgili tespit ettiğiniz genel 
sorunlar nelerdir?
Sadece bölgemiz ve Ankara 
için değil genel olarak sek-
törü etkileyen konular var. 

Dolayısıyla bunlar bölgesel 
olarak bizi de etkiliyor. Örne-
ğin; sektörümüzü  saran  arsız 
ve haksız rekabet ortamı ve 
ithalat yapmanın avantajları 
yasalarla kontrol altına alın-
madıkça, bu durum sektörü 
2023 yılına varmadan bitire-
cek şekilde aleyhimize işle-
meye devam edecektir.   Tüm 
pazarı global şirketlere teslim 
edeceğimiz  günlere doğru 
bir gidiş gözlemliyoruz. Yerli 
malı tercihinin devlet politika 
ve genelgelerine rağmen et-
kin bir şekilde kullanılamayışı 
da  sektör sanayimizin geliş-
mesinin ve ulusallaşmasının 
önündeki en büyük engeldir. 
Tüm bu sorunların çözümünü 
dört ana başlıkta toplamak ge-
rekirse şöyle açıklayabilirim.

MEVZUATLA KAVGA ETMEYI 
BIRAKMALIYIZ

Birincisi; meslek örgütleri-
miz verimlilik , iş güvenliği , 
ticaret , standardizasyon gibi 

konu başlıklarında faaliyetle-
rine ağırlık vermelidir. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ilgili daire ve bölümlerinin son 
yıllarda asansör konusuna 
verdiği önem ve öncelik çok 
önemlidir. Sektör olarak bunu 
bir “fırsat”  olarak görmek , 
işbirliğine  ve sektörün güç-
lenmesine kanalize etmeli-
yiz. Mevzuatla kavga etme 
alışkanlığından vazgeçmek 
ve mevcut yasal prosedüre 
rağmen başarı sağlamak için 
çaba göstermeliyiz.

YERLI ASANSÖR  
MARKAMIZ YOK 

İkincisi; uluslararası anlamda 
markalaşamama  konusu esas 
itibari ile ülkenin tüm sanayi 
kollarında ve sektörlerinde 
var olan önemli bir konudur. 
Fakat hemen her alanda az 
da olsa  uluslararası markaları 
bulunan ülkemizde asansör 
markası çıkaramamışız. Mar-İkinci sayımızdaki derneği-

miz; asansör sektörünün en 
eski derneklerinden biri olan 
Anadolu Asansör Sanayicile-
ri Derneği (ANASDER). 1988 
yılında kurulan dernek, yap-
tığı çalışmalar ve sağladığı 
hizmetler ile bölgenin güçlü 
yapısı olarak çalışmalarını 
devam ettiriyor. 

Sorularımızı ANASDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı ; Gürhan 
Cihaner cevapladı.

Anadolu Asansörcüler 
Derneği (ANASDER) ile ilgili 
kısaca bilgi verebilir misiniz?
Anadolu Asansörcüler Der-

neği (ANASDER), 09.09.1988 
tarihinde Ankara’da kurul-
muştur. Türkiye’nin en eski 
asansör derklerinden birisidir. 
Derneğimizin kuruluş ama-
cında; Anadolu’daki asansör-
cülerle mesleki paylaşımlarda 
bulunmak, üyelerin birbirleri 
ile sosyal etkileşim halinde 
kalmasını sağlamak, kendi-
lerini geliştirerek kalkınma-
larına yardımcı olmak fikri 
ön plandadır. Sektörel faali-
yetlerin etkinleştirilmesi ve 
geliştirilmesi için araştırmalar 
yapmak, kurs, seminer, kon-
ferans ve panel gibi eğitim 
çalışmaları düzenlemek, yine 

ANASDER:  
“Tehlikeli ve Güvensiz Asansör Yoktur. 
Kalitesiz ve Bakımsız Asansör Vardır”
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Her sayıda bu bölümümüzü, 
Asansör Sanayicileri 
Federasyonu’na bağlı bir 
derneğimize ayırarak, 
bölgenin mevcut sorunlarını, 
“Bölgenin Sesi” köşemiz 
aracılığıyla paylaşacağız. 
Asansör sektörünün bölgesel 
sorunlarını sırtlarına yüklenen, 
birlik ve beraberlik içinde  
daha güçlü bir sektör olmak 
yolunda sorumluluk alan bu 
derneklerimizin sesine ses 
katmaya çalışacağız... 

BÖLGENİN SESİ / DERNEKLERİMİZ
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kalaşma konusunda asansör 
aksam ve parça üreticileri-
nin gayretleri ulusal ve sek-
törel anlamda gerçekleşmiş, 
uluslararası boyuta taşına-
mamıştır.  Asansör montaj 
firmalarından ise  neredeyse 
hiç marka oluşamamıştır. 

NITELIKLI ELEMAN VE  “TAŞERON, 
GÖTÜRÜCÜ” SISTEMI SORUNU

Üçüncüsü; Sektörde hemen 
her firmanın montaj işlerini 
görürken başvurduğu ele-
man kıtlığından kaynaklı ta-
şeron-götürücü dediğimiz bir 
çalışma şekli  oluştu ki bana 
kalırsa sektörün en sıkıntılı 
olduğu alan burasıdır. Yeni-
lenmesine rağmen çok daha 
kötü duruma gelen asansör-
lerin oluşmasına sebep olan 
bir durum yaşanmaktadır. 
Önemli bir çoğunluğu sigor-
tasız çalışmaya uygun, yete-
ri kadar tecrübe ve ustalığa 
sahip olmayan , kayıt dışı ve 
büyük riskler içeren bu duru-
mu sektör masaya yatırmalı 
ve acil çözümler üretmelidir. 
Taşeron sistemi sadece para 
kazanma temelli olup sektör-
de kalifiye eleman yetişme-
sine engel ve hem kendileri 
hem de firmalar açısından 
büyük riskler içeren olumsuz 
bir durumdur. 

Ucuz İş ve İşçilik – Bakım 
Arıza 
Dördüncüsü; ucuz iş ve iş-
çilikten kaynaklı, ülkedeki  
asansörlerin çok önemli bir 
kısmında sadece arıza hiz-
metleri yerine getirilmekte 
bakım faaliyetlerine yeterli 
zaman ve önem verilmemek-

tedir. Bu da beraberinde bek-
lenmeyen kazalara davetiye 
çıkartmaktadır.

GÜRHAN CIHANER: “SEKTÖR 
ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYMALI, 

BERABER HAREKET ETMELIYIZ”

CİHANER: “4 ana başlıkta 
topladığım konular için sek-
tör şapkasını önüne koyup, bu 
kadar yasal yaptırım ve riskin 
bir araya geldiği , ağır ve çok 
tehlikeli bir iş yaptığının far-
kına bir an önce varmalıdır. 
Ucuz iş ve işçilikten kaynaklı 
kalitesiz iş ve işçiliklerin işe 
yansımasının hayati sonuçları 
vardır. Dolayısıyla hızla bakım 
faaliyetleri artırılmalı ve asan-
sörlerin güvenli bir şekilde ça-
lışması sağlanmalıdır. Sonuç 
olarak sektör tüm bileşenle-
riyle  yukarıda ana başlıklarda 
sıraladığım bu önemli konu-
ları ayrıntılı bir şekilde tartış-
malı ve gereklerinin yapılması 
içinde harekete geçmeliyiz.”

“TEHLIKELI VE GÜVENSIZ ASANSÖR 
YOKTUR. KALITESIZ VE BAKIMSIZ 

ASANSÖR VARDIR “

Önümüzdeki günlerde 
ANASDER olarak 
yürüteceğiniz faaliyetler ve 
projeler hakkında bilgi verir 
misiniz?
CİHANER:  Önümüzdeki 
günlerde asansör sanayicileri, 
Organize Sanayi Bölgesi 
yetkilileri, Bakanlık yetkilileri, 
özetle tüm paydaşlarımızla iş-
birliği ve kümelenme faaliyeti 
konusunda bir toplantı yapmayı 
planlıyoruz. Ayrıca üyelerimiz 
ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli 
eğitimler planlamaktayız.

Derneğimiz bünyesinde birlik-
teliğe çok önem veriyoruz, so-
runlarımızın  ortak , örgütlü ve 
güçlü bir ses çıkarmakla çözüle-
bileceğini biliyoruz. Aramızdaki 
kötü niyetli kişi ve firmaları  ka-
nuna aykırı iş yapan işletmeleri 
ayrıştırmalıyız. Sektörde mutla-
ka rekabet olacak, birbirimizle  
karşı karşıya kalacak, birbirimi-
zin bakımlarını alacağız, işlerine 
teklifler vereceğiz. Ancak bunu 
birbirimizi karalamadan, renci-
de etmeden,  ahlak ve etik ku-
rallarını gözeterek yapmalıyız. 
Unutmamalıyız ki  her gün her 
birimizin çocuğu, annesi kendi-
si yine  başka birimizin yaptığı 
asansörü kullanmaktadır.  Şu 
cümleyi her yerde her zaman 
tekrar etmeliyiz; tehlikeli ve gü-
vensiz asansör yoktur. Kalitesiz 
ve bakımsız asansör vardır.
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çok zor? Sektörde her şey 
yapılabiliyor ama neden bu 
güven oluşmuyor, bunu hep 
beraber çözmemiz lazım”.

“SEKTÖR İÇİN 
ORTAK ÇÖZÜM, 

İŞ VE GÜÇ 
BİRLİĞİNDE”

Asansör sektöründe ciddi bir 
rekabet ortamının varlığın-
dan söz eden Aydın, mar-
kalaşma yolundaki çözümü 
OSTİM’deki diğer sektörlerle 
de uyguladıkları “kümelen-
me” formülüne dayandırıyor. 

Aydın; “Asansör sektöründeki 
rekabet oldukça yıkıcı. Ortak 
çözüm iş ve güç birliğinde. Bu 
sorunların çözümünü ancak 
böyle sağlayabiliriz. Üstelik 
sektör, asansörün pek çok bi-
leşenini üretebilecek güce ve 
yetkinliğe sahipken vatandaşı 
yabancıyı tercih etmeye iten  
sebebi ortadan kaldırmamız 
lazım. Burada da tek sorun 
yabancı markanın bilinirliği 
ve güven meselesi. İşte bu 
yüzden bizim tüm paydaşlar-
la birlikte büyük bir asansör 
markası çıkartmamız lazım. 
Vatandaşa da bu markanın 

güvenirliğini garantileme-
miz lazım. Firmalar bunu tek 
başına çözmez. Ancak küme 
metodu ile çözebiliriz. Biz 
OSTİM olarak Ankara’da bü-
yük bir asansör kümelenmesi 
kurmaya talibiz.”

KÜMELENME MODELİ 
NEDİR?
Aydın, OSTİM Organize Sana-
yi Bölgesinde başarılı örnek-
lerini verdikleri kümelenme 
modelini ise şöyle anlattı: 
“Kümelenme, Avrupa’daki 
bütün sanayi yapılanmala-
rının dönüştüğü bir sistem. 

yapılanmalar oluşturuyor. An-
cak son günlerde OSTİM bil-
hassa asansör sektöründeki 
sorunları masaya yatırmış ve 
kümelenme modeli ile tüm 
firmalarını birleştirerek güç 
birliği çerçevesinde, “nasıl 
bir dünya markası yaratırız” 
sorularını sormaya başlamış 
durumda.

OSTİM Organize Sanayi Böl-
gesi Başkanı Orhan Aydın, bu 
işi neden bu kadar önemseyip 
gündeme getirdiğini başından 
geçen örneklerle şöyle anlatı-
yor: “Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi’nin büyük alışveriş 
merkezi ve otelini yaptırırken, 
müteahhidimize yerli asansör 
kullanmak istediğimizi söyle-
dik. Ama mümkün değil, ikna 
edemedik. Yine aynı şekilde 
kendi oturduğumuz evin bi-
nasının asansörlerini de yerli 
yaptırmak istedik ama orada 
da aynı sorunla karşılaştık. 
Müteahhitler ikna olmuyor. 
Ve biz göz göre göre, içimiz 
acıyarak o yabancı marka 
asansörleri binalara taktırdık. 
Bunun sebebi nedir anlamak 
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ük OSTİM ASANSÖR 
SEKTÖRÜNDE 
YENİ BİR 
YAPILANMAYA 
GİDİYOR

AYDIN: “ANKARA’DA 
ASANSÖR KÜMELEMESİ 
KURMAYA TALİBİZ”
Dünyanın sayılı üretim ve sa-
nayi bölgelerinden birisi olan 
OSTİM, bünyesindeki işletme-
lerin gelecekleri üzerine stra-
tejik planlamalar yapıp onla-
rın ülke ve dünya piyasasında 
daha etkin rol almaları için yeni 

Geçtiğimiz günlerde; OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin 
2018 yılında Ankara’daki yerli asansör firmalarını 
birleştirilerek bir dünya markası çıkartacağına dair 
yayımlanan haberler üzerine, OSTİM Organize Sanayi 
Başkanı Orhan Aydın’ın kapısını çaldık. Kendisinden hem 
sektör hakkında yaptığı açıklamalar, hem de OSTİM’de 
gerçekleştirdikleri başarılı “kümelenme” örnekleri üzerine  
bilgiler aldık.

Orhan Aydın
OSTİM OSB Başkanı

ÖZEL RÖPORTAJ

36 37 HABER ASANSÖRÜ • Ocak • Şubat 2018 Ocak • Şubat 2018 • HABER ASANSÖRÜ

ÖZEL RÖPORTAJ



Tüm Avrupa kümelenme yö-
nünde bir ivme gösteriyor.  
Bu modelde, firmalar bireysel 
olarak kendi durdukları yerde 
durmaya kendi bireysel fa-
aliyetlerini sürdürmeye de-
vam ediyorlar. Kümelenme 
derken, yeni bir şirket kur-
muyoruz, yeni bir kooperatif 
kurmuyoruz, yeni bir yapı 
kurmuyoruz. Herkes bulun-
duğu yerde ama birbirleri ile 
iletişimi ve temasları oldukça 
hızlı hale gelen bir yapı oluş-
turuyoruz. İşin çözümüne 
odaklanmış biçimde, o sek-
törün değer zinciri içinde yer 
alan tüm firmaları görünmez 
bir bağ ile birbirlerine yak-
laştırıyoruz. Sektörün değer 
zincirini oluşturan bu firma, 
kişi, kurum gibi pek çok yapı 
ile önce sektörün bir analizini 
yapıyor, mevcut durumu tes-
pit ediyoruz. Sonra olmamız 
gereken yeri tespit ediyoruz, 
stratejilerimiz hedeflerimizi 
belirliyoruz. Firma olarak de-
ğil, ortaklaşa olarak yapacağı-
mız işleri çıkarıyoruz.  Herkes 
kendi işini yaparken bir yan-
dan da kulağının gözünün biri 
burada, kümedeki işlerde olu-
yor.  Kümenin yaptığı işler ve 
sağladığı başarılarla  herkes 
bulunduğu yerden yukarıya 
doğru yükseliyor”.

“YABANCI ASANSÖR 
MARKALARI DA BİRER 
KÜMEDİR” 
Aydın: “Yabancı asansör fir-
malarını incelediğiniz zaman 
onların da altlarında bir küme 
olduğunu görürsünüz. Bizim 
yerli asansör markalarımız pi-
yasada tek başına mücadele 
ederken, yabancı marka ar-
kasında bir küme ile geliyor. 

Bununla baş etmek imkansız. 
Bu bizim markalarımızın da 
kümelenmesi ile çözülebilir 
ama tüm firmaların bir araya 
gelip bunu tartışması lazım”, 
dedi.

OSTİM’DE KÜMELENME 
İLE BÜYÜYEN SEKTÖRLER 
ÇOĞALIYOR
Aydın, OSTİM Sanayi Bölge-
sinde faaliyete geçirdikleri 
başarılı  kümelenme model-
lerinden de örnekler verdi. 
“Biz iş ve inşaat makinaları-
mızı kümeleştirdik. Şu anda 
bu sektörün en büyükleri de 
en küçükleri de bu kümenin 
içinde ve yaptıkları işler iti-
bari ile dünyanın her yerine 
işlerini satabilecek özgüve-
ne sahipler. Raylı sistemler 
sektöründe çok önemli ça-
lışmalar yaptık.  Ülkemizde 
raylı sistemlerde de pek çok 
önemli firma var, ülkemiz bü-
tün ihtiyaçlarını yurtdışından 
alıyor. Raylı sistemler sektö-
ründe, hem potansiyel bilin-

miyor, hem sektör birbirini 
tanımıyor, hem de bürokrasi 
sektörü tanımıyordu. Biz, kü-
melenme modelini bu sek-
törde kurunca Türkiye’nin bu 
alandaki potansiyeli görünür 
hale geldi. Şu anda raylı sis-
temlerde hafif metro araçları 
Türkiye’de yapılabiliyor. Kamu 
da artık buna inandı. Eskişehir 
ve Konya hızlı trenlerindeki 
geçmiş ihalelere baktığınızda, 
yerli katkı oranı yoktur. Şimdi 
yapılan ihale şartnamesinde 
%53 ile başlıyor %80’e kadar 
yerli olacak diyor. Üstelik fir-
malarımızdan bir tanesi Ban-
gkok metrosunun 300 milyon 
dolarlık işini Ankara’da üre-
tiyor. Bunlar oldukça bizim 
motivasyonumuz da artıyor.”

“HEP BERABER LİG 
ATLAYALIM”
Başarılı örneklerin gözlem-
lediği kümelenme modeli-
nin asansör sektörüne uy-
gulanabilmesi için nasıl bir 
yaklaşım sergileyeceklerini 
de sorduğumuz Başkan Ay-
dın: “Diğer sektördeki çalış-
maların başarısını görünce 
asansör sektöründe bu ne-
den olmasın diye düşündük. 
Kümelenme dediğimiz yapı, 
bütün dünyada bilinen bir şey. 
Bir başka değişle kümelenme, 
ortaklaşa rekabet dediğimiz, 
iş ve güç birliği ile yapılacak 
üretimin adıdır. Asansör fir-
malarının bireysel rekabetleri 
yine devam edecek ama kü-
melenmedeki ortak felsefe 
şu; hepimiz mahalle takımı-
yız. Mahallede maç yapıyoruz 
ama yıldız ligine çıkmak isti-
yoruz. Mahallede maç yaptı-
ğımız sürece hiçbirimiz yıldız 
lige çıkamayacağız. O zaman 

diyoruz ki, gelin beraber bir 
stadyum yapalım, mahalle-
den çıkalım. Bundan sonra 
maçlarımızı bu stadyumda 
yapalım. Hep beraber lig atla-
yalım. Kümelenme dediğimiz 
buna denk geliyor. Rekabeti 
yok etmeden ortaklaşa yapa-
bileceğimiz işleri birlikte ya-
parak çalışıyoruz”, şeklinde 
açıklama yaptı.

“ORTAK HAREKET EDELİM”
OSTİM Organize Sanayi Baş-
kanı Orhan Aydın, kümeleşme 
konusundaki tecrübelerinden 
yola çıkarak, asansör sektö-
ründe de başarıya ulaşılaca-
ğına inandığını söyleyerek, 
sektörün kanaat önderleri ile 
bu işi yapmak için dergimiz 
aracılığı ile bir çağrıda bulun-
du; “Sektörde kanaat önderi 
olan önemli insanlar var. On-
larla bir araya gelelim sohbet 

“YABANCI ASANSÖR FIRMALARINI 

INCELEDIĞINIZ ZAMAN ONLARIN 

DA ALTLARINDA BIR KÜME 

OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ. BIZIM 

YERLI ASANSÖR MARKALARIMIZ 

PIYASADA TEK BAŞINA MÜCADELE 

EDERKEN, YABANCI MARKA 

ARKASINDA BIR KÜME ILE GELIYOR. 

BUNUNLA BAŞ ETMEK IMKANSIZ. 

BU BIZIM MARKALARIMIZIN DA 

KÜMELENMESI ILE ÇÖZÜLEBILIR 

AMA TÜM FIRMALARIN BIR ARAYA 

GELIP BUNU TARTIŞMASI LAZIM.”

edelim. Bunun faydalarını da 
sizler aracılığı ile sektöre du-
yuralım. Gerek Federasyon ile 
gerek dernekler ile, gerekse 
sektörün önde gelen isimleri 
ile beraber önce Ankara’dan 
başlayalım bu işe”, dedi.

“SEKTÖRDE KANAAT ÖNDERI OLAN 
ÖNEMLI INSANLAR VAR. ONLARLA 
BIR ARAYA GELELIM SOHBET 
EDELIM. BUNUN FAYDALARINI DA 
SIZLER ARACILIĞI ILE SEKTÖRE 
DUYURALIM. GEREK FEDERASYON 
ILE GEREK DERNEKLER ILE, 
GEREKSE SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN 
ISIMLERI ILE BERABER ÖNCE 
ANKARA’DAN BAŞLAYALIM BU IŞE.”
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OSTİM Organize Sanayi Böl-
gesi ev sahipliğinde düzen-
lenen bir toplantı ile Ankaralı 
asansör sanayi temsilcileri 23 
Ocak 2018 günü bir araya gel-
di. Asansör kümelenmesi ça-
lışmalarının ilk aşaması olarak 
görülen toplantıda, yerli bir 
asansör markası çıkartacak 

iş ve güç birliği için çalışmalar 
başlatıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Ankara İl Müdürü Veh-
bi Konarlı, OSTİM Organize 
Sanayi Bölge Başkanı Orhan 
Aydın, ANASDER Başkanı 
Gürhan Cihaner’in de katıl-
dığı toplantının ana maddesi 

“Asansörde Kümelenme” 
oldu. Kümelenmenin ne oldu-
ğu, Ostim’de farklı sektörler-
de yapılan başarılı kümelen-
me örnekleri ve kümelenme 
modelinin asansör  sektörüne 
ne gibi faydalar sağlayacağı 
gibi konularda katılımcılara 
bilgiler verildi.

  
Y
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ak
üt

ük ANKARA ASANSÖR SANAYİ 
KÜMELENME ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

“İÇ VE DIŞ PAZARDA, ÇOK ULUSLU FİRMALARLA 
REKABET EDEBİLECEK GÜÇTEYİZ”

OSTİM OSB Başkanı Orhan Ay-
dın’ın Ankaralı asansör sanayi-
cilerine çağrıda bulunarak, bir 
dünya markası yaratma hedefi-
nin ardından başlayan çalışma-
lara, ASFED Başkanı Yusuf Atik 
de sektör adına bir açıklama ile 
destek verdi.

Atik: “İç ve dış pazarda, çok 
uluslu firma ve ürünlerle reka-
bet edebilecek yerli markalar 
ortaya çıkarabilme konusunda 
önemli imkân ve avantajlara 
sahibiz. 

Büyük inşaat firmalarının ve 

kamu ihalelerinde yetki ve 
sorumluluk taşıyanların yer-
li asansör sanayimizin tüm 
beklentilerini karşılayacak 
birikime ulaştığını görmeleri 
konusunda federasyon olarak 
gayret sarf ediyoruz. Önümüz-
deki dönemde bu konuda yeni 
proje ve çalışmalarımız olacak.

“YERLİ VE MİLLİ ASANSÖR 
MARKALARIMIZIN 
DESTEKLENMESİ 
AMACIYLA YAPILACAK HER 
ÇALIŞMANIN YANINDAYIZ”
ATİK: “OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanlığı’nın Anka-

ra’daki tüm asansör marka-
larını kümelenme yöntemi ile 
bir araya getirerek ortak bir 
çatı altında toplayıp güç birliği 
oluşturma çabaları bizim için 
oldukça önemlidir. Kümelenme 
sistemi Avrupa ülkelerinde de 
uygulanan başarılı bir yapıdır. 
Öncelikle firmalarımıza bu ya-
pılanmanın iyi anlatılması ve 
sağlam bir alt yapı oluşturul-
ması gerekiyor. Biz Asansör Sa-
nayicileri Federasyonu olarak 
öncelikli hedefimiz olan yerli 
ve milli asansör markalarımızın 
desteklenmesi amacıyla yapıla-
cak her çalışmanın yanındayız. 
Hatta bunun Ankara ile sınırlı 
kalmaması gerektiğini düşü-
nüyoruz. Çünkü Türkiye’nin 
pek çok şehrinde gerek üretici, 
gerek imalat, gerekse montaj 
firmaları olarak çok değerli 
markalarımız var. Bu küme-
lenmenin kapsamının zamanla 
Ankara’nın dışına çıkarak bü-
yümesini temenni ederiz. Bu 
konuda üzerimize düşen görevi 
yapmaya da hazırız.”

SEKTÖR HABER
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GÖKHAN: “DERNEKLERİN 
SAHİPLERİ GENEL KURUL 
ÜYELERİDİR”
Düzenlenen Olağanüstü 
Genel Kurul’da ilk sözü alan 
TASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Fikret Gökhan, 
öncelikle konunun geçmişine 
değinerek Genel Kurul’u top-
lama gerekçesini şu sözlerle 
açıkladı:

 “Bu iki üç senelik bir konu. 
Sayın Federasyon Başkanı ve 
Federasyon’un bazı yetkilileri, 
sözleşmeden doğan bazı hak-
larımızın yani açıkçası; para-
nın kendilerine devredilmesi-
ni istediler. Ben bunu üç sene 
önce de söyledim. Bu bizim 
sözleşmeli bir hakkımızdır. Bu 
bir yönetimin tek başına karar 
verebileceği bir olay değildir. 
Derneklerin sahipleri Genel 
Kurul Üyeleridir. Buna ancak 
üyeler karar verebilir. Bunun 
için toplanmış bulunuyoruz. 
Bizim Avrasya CNR fuarı ile 
yaptığımız bir sözleşmemiz 
var, defterlerimiz de açık-
tır. Tüm satış gelirlerinden 
%10’u TASİAD’a aktarılmak-
tadır. Sözleşmemiz 2018’de 
bitiyordu ancak biz yönetim 
kurulu olarak fuara gitmeden 
önce bir adım atarak, CNR ile 
görüşerek sözleşmemizi 3 
fuar daha uzattık. Yani 2019, 
2021, 2023 fuarları da CNR’ın 
ortaklığıyla gerçekleşecek ve 
aynı payı alacağız. Bu hukuki 
hakkımızdır.”

GÖKHAN: “FUAR GELİRLERİ 
TASİAD’IN YAPTIRACAĞI 
OKULA AKTARILACAK”
Ahmet Fikret Gökhan, TASİ-
AD’ın bu gelirlere ihtiyacının 
olduğunu çünkü yakında du-

yurusunun yapılacağı okulun 
bu desteğe ihtiyacı olduğu-
nu vurguladı. Gökhan: “TA-
SİAD’ın ilk yönetimine tek-
rar çok teşekkür ediyorum. 
Çok ciddi bir çalışma yapmış. 
Dernekler gelirler olmadan 
yaşayamaz. Önemli bir gelir 
sağlamışlar derneğe. Biz de 
oradan aldığımız güçle, ya-
kında da lansmanını yapacak 
olduğumuz okul projemizi 
gerçekleştireceğiz. Bunlarla 
ilgili bütün projeler bitti, mi-
mari projeler bitti. Belediye ile 
görüşmelerimiz tamamlandı. 
Bu gelirlerimiz buralara har-
canacak. Bunun yanında tabi, 
eğitim faaliyetlerimiz devam 
ediyor.”

ATİK: “DİĞER DERNEKLERİN 
FUARA VERDİĞİ 
DESTEKLERİ GÖRMEZDEN 
GELMEYELİM”
TASİAD Başkanı’nın ardından 
ASFED Başkanı Yusuf Atik de 
söz alarak, ASFED’in başkanı 
olmayı kendisinin istemediği-
ni, bütün derneklerin, “Sen 
hepimizi kucakla ve birleşerek 
yola devam edelim”, dedikleri 
için başkan olduğunu belirtti. 

ASFED, İstanbul Fuarcılık 
A.Ş. ile yapılan sözleşmenin 
7. Maddesine dayanarak fuar 
gelirleri ve organizasyonunun 
kendilerine devredilmesini is-
temiş, TASİAD yönetimi de 
konuyu Olağanüstü Genel 
Kurul’a götürerek üyelerin ka-
rarına bırakma kararı almıştı. 

Bu amaçla toplanan Olağa-
nüstü Genel Kurul, TASİAD’ın 
Avrasya Asansör Fuarı sözleş-
mesinden doğan haklarının 
ASFED’e devrinin yapılma-
masına oy çokluğuyla karar 
verdi. TASİAD Olağanüstü 
Genel Kurulu aldığı diğer ka-
rarları ile, TASİAD yönetimi-
ne derneklere üye olma ya da 
üyelikten çıkma ve şubeler/
temsilcilikler açma yetkisi de 
verdi. 
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ük TASİAD 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLE 

TOPLANDI

“BÜTÜN ASFED ÜYELERI BU 

FUARA DESTEK DE VERIYOR. 

AMA ŞIMDI, GEÇMIŞTE BIR 

DERNEĞIN YAPTIĞI GIBI 

YAPARAK DIĞER DERNEKLERIN 

FUARA VERDIĞI DESTEKLERI 

GÖRMEZDEN GELMEYELIM.”

TASİAD (Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları 
Derneği)  Olağanüstü Genel Kurulu 23 Aralık 2017 günü 
İstanbul’da Metroplast Asansör’ün konferans salonunda 
gerçekleştirildi.

A.Fikret Gökhan 
TASİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Atik
ASFED Yönetim Kurulu Başkanı

DETAY HABER
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Akdemir: “Bu fuarı yaptırma-
mak için uğraşan çok büyük 
bir lobi grubu var. Bunların 
kimlere hizmet ettiğini de 
biliyorsunuz. 40 yıldır asan-
sör sektörüne hizmet ediyor-
muş gibi görünüp hiçbir şey 
yapmıyorlar. Biz bunlara karşı 
tam bir Donkişot gibi yel de-
ğirmenlerine karşı savaşır gibi 
savaştık. O dönemde bu fuarı 
federasyonla beraber yapma-
ya çalıştık ama federasyon 
henüz kuruluş aşamasınday-
dı. Gelinen noktada ASFED de 
fuardan %7 pay alıyor. Hatta 
bunun %12’ye çıkması söz 
konusu. Biz TASİAD olarak 
bundan gocunmayız.  TASİAD 
%10 alırken ASFED %12 pay 
alıyor olacak fuardan. Sektö-
re fuardan %22 pay gelmesi 
Anadolu’suyla, İstanbul’uyla 
bizim kazancımızdır.” dedi.

AKSÖZ’DEN ÇİFT BAŞLILIĞA 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
TASİAD üyesi ve ASFED Baş-
kan Yardımcısı Abdurrahman 
Aksöz, fuar gelirleri ile ilgili 
konunun buradaki toplantı-
dan çıkacak karar ile bağlan-
ması gerektiğini söyledi ve 
fuar konusunda çift başlılığı 
ortadan kaldırmak için bir 
öneride bulundu. Aksöz: “Çift 
başlılık ile ilgili benim önerim, 
Federasyon olarak bu fuarın 
yapılması ve billboardlarda, 
tanıtımlarda Federasyon’un 
isminin yazılması. Ama fuar 
gelirleri ile ilgili konunun bu-
radaki toplantıdan çıkacak ka-
rar ile bağlanması gerekiyor. 
Orada eğer Federasyonumu-
zun ismi üst kuruluş olarak en 

üstte yer alacaksa, TASİAD 
da harf sırasına göre en altta 
yazsın ben buna razıyım. Bu 
şekilde de çift başlılık ortadan 
kalkar.”  dedi.

FUAR HAKLARI ASFED’E 
DEVREDİLMEDİ
Olağanüstü Genel Kurul’un 
fuar haklarının ASFED’e dev-
rini ret etmesinin ardından, 
diğer maddelerin görüşülme-
sine geçildi. Yapılan oylama-
larla TASİAD Yönetim Kuru-
lu’na birlik ve federasyonlara 
üye olarak katılması ya da ay-
rılması yönünde karar alma ve 
şubeler ve/veya temsilcilikler 
açma konusunda yetki verildi.

ATİK: “SEKTÖRE 
ZARAR VERECEK 
HİÇBİR KARAR 
VE FAALİYETTE 
OLMAYACAĞIZ”
Olağanüstü Genel Kurul top-
lantısının ardından ASFED 
Başkanı Yusuf Atik dergimize 
bir değerlendirme yaparak; 
üyelerin iradesine saygı duy-
duğunu, sektöre zarar vere-
cek hiçbir karar ve faaliyetin 
içinde olmayacaklarını söy-
ledi. Yusuf Atik, Federasyon 
Başkanı olarak kendisinin bir-
leştirici güç vazifesinin devam 
edeceğinin altını çizdi.

ASFED Başkanı Yusuf Atik ve 
TASİAD yönetimi, Genel Ku-
rul’un ardından birlikte yemek 
yediler. Dostluk içinde sıcak 
bir atmosferde gerçekleşen 
yemek ve sohbetler, sektörün 
birlik ve beraberliğinin devam 
edeceğini gösterdi.

Atik, fuarın yapılma sebebini 
şöyle açıkladı:

“Geçmişte kendini çok bü-
yük gören bir dernek fuarları 
tekeline almıştı. Diğer tüm 
dernekleri de dışlıyorlardı. 
Biz bundan dolayı bir araya 
gelerek farklı bir fuar fikrin-
de birleştik. Fuar sözleşmesi 
yapılırken ASFED daha kurul-
mamıştı. Fuar sözleşmesinin 
7 maddesinde özetle şu yazar,  
“Fuarın daha büyük bir orga-
nizasyon olan ASFED’e devri 
söz konusu olabilir”. Biz bu 
fuara, en sonunda bir birleş-
tirici güç olan ASFED çatısı 
altında yapılacak diye destek 
verdik. Pişman mıyız, asla? 
Bütün ASFED üyeleri bu fuara 
destek de veriyor. Ama şimdi, 
geçmişte bir derneğin yaptığı 
gibi yaparak diğer derneklerin 
fuara verdiği destekleri gör-
mezden gelmeyelim.”

ATİK: “OKUL BİTENE KADAR 
TÜM GELİRLERİN %75’İ 
TASİAD’A VERİLSİN”
Atik, TASİAD Genel Kurul’una 
hitaben yaptığı konuşmada 

ASFED’in fuardan aldığı tüm 
gelirlerin %75’ini TASİAD’ın 
okul projesine aktarmaya 
hazır olduklarının altını çizdi. 

Atik: “TASİAD okul yapıyor, 
harika bir proje. Ben hem şah-
sen hem de ASFED Başkanı 
olarak şüphesiz destekliyo-
rum. TASİAD’ın bu konuda 
daima arkasında olacağız. 
Eğer ki alacağınız kararla, 
Fuar organizasyonunu AS-
FED’e devrederseniz, AS-
FED’e gelecek payın %75’ini 
bu okulun bitimine kadar 
TASİD’a vermeye hazırız. 
Bundan sonraki fuarlardan 
gelecek olan gelirlerle de her 
ilde başka bir asansör okulu 
daha yapalım. Bizim bu fuarı 
devralmak istememizin ama-
cı budur,” dedi.

LEVENT AKDEMİR; “FUARIN 
SEKTÖRE KAZANCI %22”
Avrasya Asansör Fuarı’nın 
gerçekleşmesine öncülük 
eden TASİAD Eski Başkanı 
Levent Akdemir de söz ala-
rak fuarın kurulma aşaması ve 
sektöre olan katkısını anlattı.

“FUAR ORGANIZASYONUNU 

ASFED’E DEVREDERSENIZ, ASFED’E 

GELECEK PAYIN %75’INI BU 

OKULUN BITIMINE KADAR TASID’A 

VERMEYE HAZIRIZ. BUNDAN 

SONRAKI FUARLARDAN GELECEK 

OLAN GELIRLERLE DE HER ILDE 

BAŞKA BIR ASANSÖR OKULU DAHA 

YAPALIM.”

AKSÖZ: “ÇIFT BAŞLILIK ILE ILGILI 

BENIM ÖNERIM, FEDERASYON 

OLARAK BU FUARIN YAPILMASI VE 

BILLBOARDLARDA, TANITIMLARDA 

FEDERASYON’UN ISMININ 

YAZILMASI. 

Levent Akdemir
Metroplast Yönetim Kurulu Başkanı
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Pilot Şehirler Eskişehir, 
Kayseri ve Ankara Olacak
Asansör sektöründeki ni-
telikli ara eleman sorununa 
çözüm olarak Meslek Lise-
lerinde “Asansör Sistemleri” 
bölümleri açılabilmesi için 
bir süredir yoğun bir şekilde 
çalışan ASFED Eğitim Komi-
tesi,  toplantıda gelinen son 
durum hakkında bir değer-
lendirme yaptı. Milli Eğitim 
Bakanlığı Mesleki Eğitim 
Genel Müdürlüğü ile yapılan 
görüşmelere katılan Eğitim 
Komitesi Başkanı Yasemin 
Bulut, üyeler İbrahim Öz-

çakır, Gülay Pala ve Nermin 
Boyacıoğlu izlenimlerini Fe-
derasyon yönetimi ile pay-
laştı. Eğitim Komitesi adına 
söz alan Özçakır; M.E.B. ile bir 
protokol hazırlanması aşama-
sına gelindiğini söyleyerek, 
hazırlanan taslak protokol-
de bölüm adının, MEB’in de 
desteği ile “Elektromekanik 
Taşıyıcılar Bölümü” adı altın-
da değil “Asansör Sistemleri 
Bölümü” olarak hazırlandığı-
nı ve bunun sektör adına çok 
önemli bir gelişme olduğunu 
ifade etti. 

Öncelikli pilot okullar, Kayse-
ri, Ankara ve Eskişehir’deki 
Meslek Liselerinden belirlen-
di.  Protokolün imzalanıp, ça-
lışmaların hızlanması ile diğer 
illerdeki meslek liseleri’nde 
de aynı çalışmalar başlatıla-
cak. 

Okullarda Kurulacak 
Atölyelere Sektör Desteği Şart
Pilot şehirlerde çalışmalarına 
başlanan “Asansör Sistemleri 
Bölümleri” için son sistem ve 
teknolojide atölyelerde ku-
rulacak. Okul müdürleri ile 
görüşmeler yaparak atölye-
ler için yer tespiti de yapan 
Eğitim Komitesi üyeleri, bu 
atölyelere sağlanacak mal-
zemelerin tedariki için sek-
törden destek istediklerini 
açıkladı. 

Komite adına çağrıda bu-
lunan Gülay Pala: “Oradaki 
atölyelerin kurulumu sırasın-
da sektörün elini taşın altına 
koyması, malzeme ve maddi 
yardım desteğinde bulunması 
gerekecek. Bu destekleri is-
terken herkesin bize yardımcı 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik’in ev sahipliğinde toplanan 
Kurul; daha önceki toplantıda 
alınan kararların sonuçlarının 
okunmasının ardından gündem 
maddelerinin değerlendirilmesi-
ne geçti. Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu’nun yeni düzenlemelerle yü-
rürlüğe koyduğu Mesleki Yeter-
lilik Belgeleri hakkında yaşanan 
sorunlar dile getirildi. Federas-
yon Eğitim Komitesi’nin meslek 
liselerinde asansör bölümlerinin 
açılması üzerine yürüttüğü çalış-
maların geliştirilmesi kararı alındı. 
Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile imzalanacak protokolün de-
tayları da değerlendirildi. 

FEDERASYONUN 4 ILDEKI 
TEMSILCILIKLERI BELLI OLDU

Sektörün bölgesel sorunlarına 
daha yakından takip edebilmek 
adına bölgelerde temsilcilikler 
açılması daha önceki toplantı-
larda da gündeme gelmişti. Bu 
görüşler ve yapılan değerlendir-
meler sonucunda; ilk olarak Mer-
sin, Kayseri, Trabzon ve Denizli 
illerinde temsilcilik açılmasına 
karar verildi. Mersin temsilcili-
ğinde Muzaffer Hızarcı’nın, Kay-
seri temsilciliğinde Nuri Kuzan’ın, 
Trabzon temsilciliğine Sabahattin 
Baki’nin, Denizli temsilciliğinde 
de Muammer Ödemiş’in görev-
lendirilmelerine karar verildi.

ASANSÖR SANAYİCİLERİ FEDERASYONU 
ÜLKE GENELİNDE 

YENİ PROJELERE BAŞLIYOR

ASFED EĞİTİM KOMİTESİ, TÜRKİYE GENELİNDE 
EĞİTİM SEFERBERLİĞİNE BAŞLADI

Asansör Sanayicilerinin 
birleştirici gücü ASFED, iki 
ayda bir düzenlediği sektörel 
değerlendirme ve toplantısını 
13 Ocak 2018 günü Ankara’da 
gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Dernek Başkanları 
ve toplantıya katılarak 
bilgi alışverişinde bulunan 
sektör temsilcileri ile basın 
mensuplarının izlediği geniş 
katılımlı toplantının gündem 
maddeleri oldukça yoğundu.

ASFED’DEN HABERLER...
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ASFED, İTFAİYECİLERE ASANSÖRDE 
KURTARMA EĞİTİMLERİ VERECEK

ASFED Yönetim Kurulu’nun 
13 Ocak 2018’de yapılan top-
lantısında, Federasyonun 
yeni projeleri hakkında da 
görüş alışverişinde bulunul-
du. Türkiye genelinde İtfa-
iyeciler için asansörde kur-
tarma eğitimleri verilmesine 
daha önceki toplantılarda 
karar verilmiş, konu ile ilgili 
çalışmalara da başlanmıştı. 
Federasyonun bu konudaki 
çalışmalarını aktaran Gülay 
Pala, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanlığı ile yapılan görüşmeler 
hakkında yönetime bilgi ver-
di. Pala : “Ankara İtfaiyesi’nin 
Eğitim Dairesi ile görüşmeler 
yaptık. Pek çok haberde de 
izliyoruz, asansörde kalanlara 
yardım etmek için giden itfa-
iye görevlileri hiç olmayacak 

yöntemlerle, asansörün kapı-
larını kırarak insanları kurtar-
maya çalışıyorlar. Bu da hem 
asansördeki kişinin hem de 
itfaiye erinin canını tehlikeye 
atıyor. Biz bu kötü ve yanlış 
uygulamalara son vermek 
için; asansörden kurtarma 
operasyonlarının nasıl yapı-
lacağına dair profesyonel bir 
eğitim verilmesini planladık. 
Her ilde ayrı ayrı İtfaiye Daire 
Başkanlıkları ile eğitimler ya-
pılması gerekiyor. İlkine An-
kara’dan başlayacağız,” dedi.

İlk eğitimler, öğrenci yurt-
larındaki asansörlerde uy-
gulamalı olarak başlayacak. 
Ankara itfaiyesinin 150 çalı-
şanına  verilecek 3 günlük bir 
eğitim programı uzmanlarca 
hazırlanmaya başladı. 

“İtfaiyeci Asansörlerinin 
Anahtarları Tek Tip Olsun”
Yönetim Kurulu üyesi Hakan 
Başkaraağaç konu ile ilgili 
önemli bir öneride bulundu. 
Karaağaç; daha çok büyük 
binalarda bulunan ve yangın 
esnasında müdahaleyi kolay-
laştırmaya yarayan itfaiyeci 
asansörlerinin anahtarlarının 
tek tip yapılmasının hayati 
önemine dikkat çekti. “İtfa-
iyeci cebinde her firmanın 
yaptığı asansörün anahtarı-
nı bulunduramaz. Müdahale 
esnasında bu durum sıkıntıda 
yaratabilir. İtfaiyeci asansör-
lerinin anahtarlarının nasıl bir 
çalışma ile tek tip hale geti-
rilebileceği,  bu proje kapsa-
mında değerlendirilmelidir.” 
dedi.

olmasını rica ediyoruz. Biz eği-
tim komitesi olarak gerekirse 
fabrika fabrika dolaşıp malze-
me toplamaya hazırız. Yeter 
ki bu önemli projeye herkes 
destek olsun,” dedi. 

“Çocuklara Bu Mesleği İyi 
Tanıtmalıyız”
Eğitim komitesi üyesi Nermin 
Boyacıoğlu, komitenin asan-
sör sistemleri bölümlerinin 

gelişmesi ve bilinirliği için 
öncelikle çocuklara ulaşıl-
masının gerekliliği üzerinde 
durdu. “Çocukların mesleğe 
yönlenmesi için bizim sektö-
rümüzü iyi tanıtmamız lazım. 
Biz ikinci dönemde sunum-
lara başlamak istiyoruz. Fir-
malarımızda çalışan, bu işten 
memnun olan meslek lisesi 
mezunu genç arkadaşlarımızı 
bu okullara götürüp onların 

anlatmalarını sağlamalıyız. 
Liselerde yoğun bir biçimde 
meslek tanıtım sunumları 
yapmalıyız. Başlangıçta 8. ve 
9. sınıf öğrencilerine bölüm 
seçimi aşamasında etkili bir 
tanıtım yapılması gerekiyor. 
Çünkü firmalarımıza gelen 
anne ve babalar, bu mesleği 
tehlikeli diye istemiyorlar. Bu 
imajı yıkmalıyız,” dedi

ESKİŞEHİR’DE AÇILACAK OKULUN  
SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

ASFED Eğitim Komitesi, mesleki 
ve teknik liselerde asansör sis-
temleri bölümlerinin açılmasına 
yönelik yürütülen projenin saha 
çalışmaları için Eskişehir’de bir 
araya geldi. Eskişehir Devlet Mal-
zeme Ofisi Meslek ve Teknik Ana-
dolu Lisesi bünyesinde, ayrı bir 
binada atölye ve sınıfların olacağı 
“Asansör Sistemleri” bölümünün 
2018-2019 döneminde eğitimle-
rine başlaması hedefleniyor. Okul 
Müdürü Kadir Yalçın ile “Asansör 
Sistemleri” bölümüne ayrılan ek 
binayı gezerek saha analizi ve fi-
zibilite çalışmaları yapan komi-
te ekibi, projenin adını ASFED 
Mesleki Eğitim Seferberliği  ( 
A.M.E.S.) olarak açıkladı.

Bölgesel olarak  ASFED üye der-
neklerinin destekleriyle hareket 
edeceklerini belirten Eğitim Ko-
mitesi Başkanı Yasemin Bulut 
, A.M.E.S. projesi kapsamında  
bu yıl itibariyle 3 meslek lisesi 1 
meslek yüksek okulunda Asansör 
Sistemleri Bölümü açmayı he-
deflediklerini söyledi. Sektörün 
nitelikli personel açığına çözüm 
olacak projenin Eskişehir Bölge  
Koordinatörlüğünü de Nermin 
Boyacıoğlu  üstlendi.

Eskişehir’de açılacak “Asansör 
Sistemleri” bölümüne ait bina.
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Asansör sektörünün duayeni 
“BEDROS 
ÇOŞKUNBOYAR”  
Sektörde 55. Yılını 
Kutluyor...

Neredeyse asansörün Türkiye 
tarihi ile yaşıt bir deneyimin 
sahibi O...  Toros Asansör 
ve “Bedros Usta” deyince 
tanımayan yoktur kendisini... 

İşindeki titizliğiyle, 
dürüstlüğüyle, çözdüğü 
sorunlar, çizdiği şemalar 
ve kapısına geleni her daim 
sıcak çayı, güler yüzüyle ile 
karşılamasıyla tanınan Bedros 
Usta, sektörde bir efsanedir.

Sektörün içine girince kulak-
tan dolma bilgilerle hikâyesini 
öğrendiğim Bedros Usta, be-
nim de uzun zamandır yüz 
yüze tanışıp sohbet edebil-
mek için fırsat kolladığım 
bir duayendir. İstanbul’a yo-
lumuzu düşürdüğümüz ilk 
seferde Kadıköy’ün en işlek 
yerlerinden birindeki Toros 
Asansör’e uğradım. Sohbe-
tinden sadece sektör adına 
değil, kişisel olarak da feyz 
alma fırsatı ile sektördeki 
55. yılını kutlama imkânını 
buldum...

“Bir gün Asansör Müzesini 
Kuracağız”
Bizi, oğlu Harun Çoşkunbakır 
ile birlikte hep o bahsedilen 
güler yüzü, nüktedan tavrı ve 
kibarlığı ile karşıladı Bedros 
Çoşkunboyar... Pek çok eski 
asansör parçasının olduğu 
Fikirtepe’deki dükkanını bu 

yeni yerine taşıyalı üç sene 
olmuş. Burada Fikirtepe’deki 
gibi antika sayılacak asansör 
parçaları yok. Birçoğunu, ko-
yacak yer sıkıntısı yüzünden 
elden çıkartmak zorunda 
kalmış. “Eski yerimiz müze 
gibiydi. Eskilerden bir par-
çaya ihtiyacı olan bize gelir-
di,” diyor. Hem o hem de biz 
hayıflanıyoruz; “Bu parçalar 
yeniden toplanıp bir asansör 
müzesi yapılabilir mi?” merak 
ediyoruz.

Bedros Çoşkunboyar soru-
muzu bir temenni ile cevaplı-
yor; “Zamanın da Yusuf (Atik) 
bana çok söyledi; “Abi bunları 
toparlayıp Asansör Müzesi 
yapalım,” diye... Benim de 
onun da hala aklımızdadır bu 
proje. Ancak bunun için hem 
ciddi bir araştırmaya hem de 
ciddi bir zamana ihtiyaç var. 
Müze paçalarını toparlayabil-

ÖZEL RÖPORTAJ
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Kendi kendime, ben burada 
yaşarım, dedim. Hemen An-
kara’ya döndüm. Ustam Mu-
hittin Abi’ye utana sıkıla, “Ben 
İstanbul’a gitsem olur mu?” 
dedim. O “Tabii git, orada da 
adama ihtiyacımız var,” dedi. 
Bu isteğimi Selahattin Bey’e 
(Selahattin Genç) söylemiş. O 
da “Gelsin,” diye haber gön-
derdi. Ben de bir heves, An-
kara’dan pılıyı pırtıyı topladım 
kalktım geldim İstanbul’a.”

“ASANSÖRE DAIR HER ŞEYI 
FRANCO’NUN YANINDA 

ÖĞRENDIM”

Çok değer verdiği ustalarından 
Selahattin Genç’in adını 
anınca duygulanıyor Bedros 
Usta. Unutamadığınız usta-
larınız kimlerdi? Kimlerle ça-
lıştınız, diye soruyoruz...

“İstanbul’da patronumuz 
Selahattin Genç ile başla-
dım. Allah rahmet eylesin 
çok erken öldü. Çok yete-
nekli bir mühendisti. Bir de 
Rau Franco vardı, asansör 
mütehassısı diye geçerdi 
adı. O ustam benim için bir 
mektepti. Envaiçeşit asansör 
tanıdım onun yanında.  Asan-
söre dair her şeyi Franco’nun 

yanında öğrendim diyebilirim. 
Makinalara, şemalara çok 
meraklıydım. Malzeme bul-
mak için bütün hurdacıları, 
Dolapdere’yi, Topkapı’yı dola-
şır dururdum. Ray bakardım, 
makina bakardım, motor ba-
kardım. Oradan gözüme kes-
tirdiklerimi alırdım. Kendim 
onların üzerinde uğraşırdım.” 

“AŞIM AZ, BAŞIM AĞRISIZ OLSUN”

Onca tecrübe ve çalışma 
azmine rağmen, büyümeyi 
tercih etmemiş Bedros Usta. 
Mütevazı işyerinde çalışma-
larına devam ediyor ve büyü-
meme tercihini şöyle açıklı-
yor; “Kendime göre bir ada-
let duygum var, ben hep ona 
göre yaşadım. Benim meşhur 
kovulma hikayelerim de bun-
dan kaynaklanıyor. Haksızlığa 
dayanamıyorum. Ne kendime 
ne başkasına yapılana… Otur 
oturduğun yerde işte, değil 
mi?  Bu huyum beni büyü-
mekten hep geri durmaya 
itti. Çok insan çok sorun… Ben 
insanlara bir şey anlatmaktan 
yoruldum artık. Kendi yağım-
la kavrulayım, aşım az, başım 
ağrısız olsun dedim ve öyle de 
yaşadım.”

“KAVGAYI BIRAKIN, BIRBIRINIZE 
DESTEK OLUN”

Sektörün en eski ustaların-
dan birisi olarak sektördeki 
sorunları değerlendirmesini 
istediğimiz Bedros Usta; sek-
töre birlik çağrısında bulundu.

Çoşkunboyar; “Artık sektörü-
müzde ulaşılamayacak mal-
zeme, üretilemeyecek parça 
yok. Çok ilerlemiş durumda-
yız, tek sorunumuz çatışmayı 
bırakıp birleşememek. Benim 
sektörün devlerine naçizane 
önerim, beni bir ustaları ola-
rak görürlerse derim ki; kav-
gayı bırakın, birbirinize des-
tek olun... Elimizde artık her 
türlü malzememiz var ama 
birlik beraberlik yok. Bunu 
sağlamalıyız öncelikle. 

“OKULLARDA ÖNCE IŞ AHLAKI 
ÖĞRETILSIN”

Çoşkunboyar; “Yetişmiş 
eleman sorunu da sektörü-
müz için önemli ama ondan 
daha da önemlisi; iş ahla-
kı... Tamam okullar yapılsın, 
asansör eğitimi verilsin ama 
benim sizlerden ricam sektö-
rün gençlerine önce iş ahlakı 
öğretilsin. Bu ders programı-
na da konulsun. Misal; adam 
parmak arası terlikle asansör 
tamir etmeye gidiyor. Eksik 
malzeme ile asansör bakımı-
na gidiyor. Kontrol kalemiyle 
senin ne işin var? Senin önce 
ölçü aletine ihtiyacın var. Us-
taların da eskisi gibi disiplinli 
olması lazım…”

mek zaman ister, emek ister. 
Ama inanıyorum, bir gün Tür-
kiye’nin Asansör Müzesini de 
kuracağız. Ben çok isterim. 
Sektördeki arkadaşlar, geç-
mişte ne koşullarda çalıştı-
ğımızı mutlaka görmeliler.”

“O ESKI MALZEMELERIN HEPSI 
BIRER ANTIKA”

Atölyeyi gezerken gördüğü-
müz eski fotoğraflar üzerine 
geçmiş günleri anıyor Bed-
ros Usta; “O zamanları özlü-
yorum elbet ama en çok da 
dinamikliğimi özlüyorum. 
Enerji doluydum. Gündüzle-
ri Schindler’de çalışıyordum 
akşam 9’da paydos dedim mi, 
ekstra iş için doğru Etiler’e gi-
diyordum. Gece 12’ye kadar 
da orada montaj yapıyordum. 
O tarihlerde, Etiler, Ulus bom-
boş, tarla idi. Korka korka gi-
der gelirdim. Şimdi hep lüks 
arazi oldu. Düşünüyorum da 
ne enerji varmış bizde. Kara-
köy’den 6 metrelik rayları, T 
demirlerini yüklenip getiriyor-
duk. Deliklerini çalışıyordum 
sonra da ray yapıp kullanıyor-
dum. Şimdi yok öyle bir şey. 
Ver parasını istediğin rayı al, 
kapına kadar da getiriyorlar. 
Şimdi o bobinler, eski malze-
meler hepsi birer antika.”

“IŞSIZLIKTEN KARA KARA 
DÜŞÜNÜRKEN KENDIMI SEKTÖRDE 

BULDUM” 

Geçmiş zamanların özlemi 
ile başladığımız sohbetimize 
sektöre giriş hikâyesini sora-
rak devam ediyoruz. 

Bedros Çoşkunboyar: “ Ben 

esasında Ankaralıyım. Uzun 
yıllar orada yaşadım ve mes-
leğe de ilk Ankara’da başla-
dım. Asansör sektörüne gir-
meden önce bir dükkânım 
vardı, maddi sıkıntılar yüzün-
den onu kapattım. İşsizdim, 
param da yoktu, ne yapa-
cağımı bilemiyordum. Bobi-
najcıların yanındaki kahvede 
takılıyordum. Muhittin Usta 
kahveye geldi.  Asansör mo-
torlarının yandığından falan 
bahsetti. Konuşurken “ben 
bi bakayım,” dedim. Arızaya 
gittim. Elektrik üzerine daha 
çok ihtisasım olduğu için so-
runu çözdüm. Sene 1963’tü... 
Böylelikle işsizlikten kara kara 
düşündüğüm o günlerde ken-
dimi birden sektörün içinde 
buluverdim.”

“IYI KI DE BU MESLEĞI SEÇMIŞIM”

Tesadüf eseri girdiği Asansör 
sektörüne 55 yılını veren Bed-
ros Çoşkunbakır; “İyi ki de bu 
mesleği seçmişim,” diyor. Bir 
gün bile pişmanlık duymamış 
işinden. 

Çoşkunbakır: “Ben işimi çok 
seviyordum. Cumartesi pazar 
tatil yapmak nedir bilmezdim. 
Ankara’da Raba asansörle-
ri vardı. Onun sahibi Raif ile 
birlikte abi kardeş gibiydik. 
Çok güzel çalıştık beraber. 
Ben işe girdiğim de şema da 
okuyabiliyordum. Şema oku-
yabilmem, sistemi çözmekte 
ve arıza tespitinde bana çok 
büyük fayda sağladı. Sonra 
mekaniğe merak saldım. 
Özellikle yük asansörleri 
üzerine çok merakım vardı. 
Onları çözmek için çok 
heyecan duyardım. Pek çok 

yere de yük asansörü yaptım. 
Her işi yüzümüzün akıyla tes-
lim ettik.”

ANKARA’DA BUGÜN BILINEN 

PEK ÇOK ÖNEMLI BINANIN ILK 

ASANSÖRLERINDE ONUN IZI VAR.

“İşe başladığım yıl, Yapı Ko-
operatifleri’nin asansörleri 
yapılıyordu. 8 Bloktu. O za-
man için büyük bir işti, onu 
aldık. Ardından Genel Kurmay 
Başkanlığı’nın binasının asan-
sörlerini aldık. Dikimevi işini 
de alacakken ben İstanbul’a 
geldim.”

Bedros Usta’nın İstanbul’u 
gelişi de sektöre girişi gibi ta-
mamen tesadüf eseri olmuş. 

“Burnumda et vardı onu al-
dırmıştım, sigorta bana uzun 
bir hastalık izni vermişti. Ben 
de kalktım gezmeye İstan-
bul’a geldim. İstanbul hep 
anlatılırdı ama hiç gitmemiş-
tim. Haydarpaşa’da trenden 
inince filmlerdeki gibi, deniz 
karşımda... Hayran kaldım. 
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“MESLEĞE KUYU TEMIZLEYEREK 
BAŞLADIM”

Bedros Usta’nın ardından 
Toros Asansör’de ikinci ku-
şak olarak bayrağı devralan 
Harun Çoşkunbakır’la da soh-
bet ediyoruz. Harun Bey de 
elektrik eğitimi almış. Bed-
ros Usta daha çocukken kuyu 
temizliğinde görevlendirerek 
mesleğe yönlendirmiş ken-
disini. Bir zorlama var mıydı 
yoksa gönüllü olarak mı girdi 
sektöre, merak ediyoruz...

Harun Çoşkunboyar; “Ta-
mamen isteyerek başladım. 
Zaten zorlayarak yapılacak 
bir meslek değil bu. Benim 
şansım babam gibi bir ustam 
olmasından kaynaklanıyor. 
Bizim sektörde okulda eği-
tim alırken kuyu nedir bil-
meyiz. Pek çok arkadaşım 
ancak okuldan mezun olup 
da mesleğe atılınca kuyunun 
ne menem bir şey olduğunu 
öğreniyor. Ama ben daha ço-
cukken babamın yanına gide 
gele mesleğe kuyu temizleye-

rek başladım”, diyor. 

Bedros Usta’ya göre asansör 
montajında işin temeli önce 
kuyu temizliği.

Bedros Çoşkunboyar; “Bu 
işin temeli kuyu temizliğidir. 
Şimdi öyle değil ama eski ku-
yular çok pis olurdu. Kapıcı 
apartmanı süpürür, pisliğini 
asansör boşluğundan atı-
verirdi. Yığınla kâğıt olurdu. 
Biri sigara atsa yangın çıka-
cak vaziyette idi, düşünün... O 
yüzden de Harun’un yetiştiği 
dönemde kuyular sık sık te-
mizlenirdi.”

ESKI MAKINALARA YENI TIP FREN 
BOBINLERI IMAL EDILIYOR

Bedros usta 78 yaşında genç 
bir delikanlı olsa da, işlerin ço-
ğunu artık oğlu Harun Bey’e 
devretmiş durumda Toros 
Asansör’ün son dönem işle-
rini de o anlatıyor bize.

Harun Çoşkunboyar; “Son 
dönemde asansör montaj ve 
bakım işlerinin dışında, her 

türlü elektrikli makina fren 
bobinlerinin imalatını yapı-
yoruz. Şimdi yeni yönetmelik 
gereği eski makinelere, yeni 
tip frenler isteniyor. Onları 
tasarladık ve şu an çalışır va-
ziyette. Siparişler de almaya 
başladık. Hem yerli hem de 
yabancı firmalardan talepler 
var. Amacımız bu iş üzerine 
yoğunlaşmak”, dedi.

Kadıköy’e yolunuz düşerse 
Bedros Usta’nın kapısı, güler 
yüzü ve her daim sıcak çayı ile 
uğrayanlara açık. Kendisi de 
zaten “Benim atölyem herkes 
için bir uğrak yeridir,” diyor. 
“Kimi malzeme sormaya, kimi 
akıl danışmaya gelir. Kimisi 
de sadece sohbet edelim diye 
uğrar.” diye de ekliyor. Bed-
ros Usta’nın güler yüzü, derin 
bilgi birikimi, keyifli sohbeti 
ve asansör tarihi kokan atöl-
yesinin atmosferi yaşanma-
ya değer... Bedros Usta’nın 
sektördeki 55. yılını kutluyor, 
sağlık ve sıhhatle uzun uzun 
ömürler diliyoruz. 
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Kartal yönetimindeki koro-
nun özel repertuarına ve Ata-
türk’ün sevdiği şarkılara hep 
bir ağızdan eşlik etti.

Gecede bir konuşma da yapan 
Yenimahalle Başkanı Fethi 
Yaşar;  “Bugün kim olursak 
olalım, hangi makamlarda 
olursak olalım herkes konu-
munu Mustafa Kemal Ata-
türk’e, kurduğu cumhuriyete 
ve devrimlerine borçludur. Biz 
onun yolundan ayrılmadık, 
çocuklarımız, torunlarımız 
da Ata’nın yolunda yürüme-
ye devam edecek,” şeklinde 
konuştu.

“27 Aralık Basit Bir 
Karşılama Töreni Değildir”
Ankara Kulübü Derneği Baş-
kanı Metin Özaslan 27 Ara-
lık’a gerekli özenin gösteril-
memesinden duyduğu üzün-
tüyü dile getirdi. Özaslan: “Biz 
27 Aralık 1919’u Ankara’nın 
yeniden doğuşu diye tanım-
lıyoruz. Ankara bu tarihte 
yeniden ayağa kalktı, adeta 
şahlandı. 27 Aralık basit bir 
karşılama töreni değil, yaşa-
dığımız son geleneksel devlet 
kurma dönemidir ve bu töreni 

yaşatmak Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin ve tüm Türk 
vatandaşlarının boynunun 
borcudur,” dedi.

“Ankara Kulübü 
Derneği’nden ASFED’e 
Teşekkür Plaketi”
Teşekkürlerini sunmak ve 
ödül vermek için Özaslan 
tarafından sahneye davet 
edilen ASFED Başkanı Yusuf 
Atik; “Atatürk’ün Ankara’ya 
gelişinin 98. yılını kutladığı-
mız böyle özel bir günde hem 
Fethi Yaşar Başkanımız, hem 
de siz değerli Ankara Kulübü 
Derneği üyeleri ile birlikte ol-
maktan onur duydum. Asan-
sör Sanayicileri Federasyonu 

olarak, Ankara Kulübü Derne-
ği’nin sosyal sorumluluk pro-
jelerine destek vermekten her 
zaman mutluluk duyuyoruz. 
Önemli olan insanlarımızın 
yüzü gülsün, biz sadece ve-
sileyiz.” dedi.

İzleyiciler arasındaki engelli 
vatandaşlarla da yan yana 
gelerek sıkıntılarını dinleyen 
Başkan Atik, tekerlekli san-
dalye bağışladığı vatandaş-
lara cep telefonunun numa-
rasını vererek; “Bir sıkıntınız 
olursa arayın, yeni sandal-
yeleriniz en kısa zamanda 
sizlere ulaşacak, ben bizzat 
takipçisi olacağım,” dedi.

Asansör Sanayicileri Federas-
yonu Başkanı Yusuf Atik, Ata-
türk’ün Ankara’ya gelişinin 
98. Yılı kutlamaları sebebiyle 
Nazım Hikmet Kongre ve Sa-
nat Merkezi’nde düzenlenen 
törende, Yenimahalle Bele-
diye Başkanı Fethi Yaşar ve 
Ankara Kulübü Derneği Baş-
kanı Metin Özaslan ile bir ara-
ya geldi. 

Ankara kültürünü ve Cumhu-
riyet değerlerini yaşatmak için 
faaliyetlerde bulunan Ankara 
Kulübü Derneğinin projeleri-
ne, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
destek veren ASFED törene 
katılan davetliler arasındaydı.

Kutlamalara katılan izleyici-
ler arasında bulunan engelli 
vatandaşların tekerlekli san-

dalye ihtiyaçlarının olduğu-
nu öğrenen ASFED Başkanı 
Yusuf Atik, gecenin sonunda 
kendilerine bir tekerlekli san-
dalye hediye etti. Yenimahalle 
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 
bu duyarlılığından dolayı AS-
FED Başkanına teşekkür etti.

“Hangi Makamda Olursak 
Olalım Herkes Konumunu 
Atatürk’e Borçludur”
Seymenlerin gösterileri ile 
başlayan gecede, Ankara 
Kulübü Derneği Türk Sanat 
Müziği Topluluğu bir konser 
verdi. Ankaralılar, Şef Tanzer 

ASFED SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE  
YÜZLERİ GÜLDÜRMEYE 

DEVAM EDİYOR

ASFED, Atatürk’ün 
Ankara’ya Gelişinin 98. 
Yılı Vesilesi ile Engelli 
Vatandaşlara Tekerlekli 
Sandalye Hediye Etti.
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Feti Yaşar
Yenimahalle Belediye Başkanı

Metin Özaslan
Ankara Kulübü Derneği Başkanı

DETAY HABER
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Beni tanıyanlar bilir ki; fık-
ra ve hikâye anlatmayı da 
dinlemeyi de çok severim. 

Çünkü fıkralar ve hikâyeler hayat-
ta karşılaştığımız zorlukları, sıkın-
tıları, çözümsüzlükleri ve anlam-
sızlıkları güldürücü yanları ile ele 
alırken düşünmemizi ve aslında 
kıssadan hisse olarak kendimize 
de birer pay çıkartmamızı sağlar. 

Bir cuma namazını eda etmek 
üzere cemaat her zamanki gibi 
yine camide toplanmış. Cuma-
nın ilk sünneti kılındıktan sonra 
hoca, hutbe için minbere çıkmış 
ve cemaate abdesti bozan se-
bepleri anlatmaya başlamış. Te-
yemmümle ilgili kısma geldiğinde 
konunun daha iyi anlaşılması için 
bir örnek ile konuyu izah etme-
ye çalışmış.  Meselâ  demiş hoca; 
“Sabah eşeğinizle yola çıktınız. 
Öğleye doğru bir ağacın altında 
durdunuz. Eşeğinizi ağaca bağla-
dınız. Ağacın dibine de kıvrıldınız. 
Kıvrılırken de dediniz ki, uyanın-
ca eşeğin heybesindeki testiden 
abdest alır, öğle namazımı kıla-
rım. Sonra da uykuya daldınız. 
Uyandığınızda bir de baktınız ki, 
eşeğiniz bağladığınız yerden ipi-
ni sıyırıp kaçmış. Namazın vakti 
geçmek üzere ve etrafta başka 
bir su kaynağı da bulamadınız. Ne 

yapmanız gerekir?”, diye cemaa-
te sormuş Hoca. Hocayı dikkatle 
dinleyen cemaat bilememiş. Hoca 
konuya çözümüne devam etmiş.  
“Elbette teyemmümle abdestinizi 
alıp namazınızı kılarsınız.”, deyip 
eklemiş. “Ama diyelim,  teyem-
müm ile abdest alıp namaza dur-
dunuz. Tam namazınızı eda edip 
de son rekâta geldiğinizde...” diye 
hoca örneğini anlatmaya devam 
ederken, camiye Ahmet Efendi 
girmiş. Bu zat-ı muhterem şahıs 
konuya sonradan dahil olup, bir 
de cemaatin en başına oturmuş. 
Tabi bizim hoca örneğini kaldığı 
yerden anlatmaya devam etmiş; 
“Tam son rekata geldiniz, nama-
zınız bitmek üzere, birden eşeği-
nizin anırdığını duydunuz. Peki 
bunu duyunca ne olur?” diye sor-
muş Hoca. Bizim zat-ı muhterem 
dikkat kesilmiş. Hoca çözümüne 
devam etmiş; “Elbette eşeğin 
anırdığı duyunca abdestiniz bo-
zulur. Bu yüzden namazınız da 
bozulur.” Cemaat hocanın anlatı-
mından memnun cuma namazını 
eda etmeye hazırken, bizim zat-ı 
muhterem, şaşkınlık ve dehşet 
içinde kulaklarına inanamaz hal-
deymiş. “Nasıl olur da eşek anı-
rınca abdest bozulur”, diye düşü-
nüp durmuş. Ama camiden çıkar 

çıkmaz da, görüştüğü herkese bu 
öğrendiği “yeni bilgi”yi sorgusuz 
sualsiz ballandıra ballandıra an-
latmış. Kendisine inanmayan ve 
söylediğini çok saçma bulanlara 
da “bunu ben söylemiyorum, kos-
koca hoca söylüyor” diyerek sitem 
etmiş. Aslında, duyduğu bilgiyi 
araştırmadan herkesle paylaşan 
bu zat-ı muhterem ne kadarda 
bugünün insanına benziyor.

Bu hikaye aracılığı ile kıssadan 
hissemize geri dönersek; konu-
nun öncesini, sonrasını bilme-
den, detaylara hakim değilken 
bu kadar konuşmak ne hocayı ne 
cemaati suçlu yapar. Bu ancak bil-
meden yorum yapanı bağlar.  

Başını sonunu bilmediğimiz me-
selelerde, sağlam bir mihenge 
vurmadığımız fikirlerimizde, sırf 
keyfimize öyle geldiği için savun-
duğumuz ve kestiğimiz ahkâm-
larımız var bizim. “Eşek anırdı, 
abdest bozuldu” diye yaygara ko-
paranlar daha çok çıkıyor karşımı-
za artık. Bu nedenle yorum yap-
madan önce yada duyduğumuz 
bir konuyu paylaşmadan önce 
araştırmalı, okumalı, mümkünse 
karşı taraftan dinleyerek teyit al-
dıktan sonra paylaşmalıyız. Eşeği 
sağlam kazığa bağlamak lazım...

EŞEK ANIRINCA ABDEST 
BOZULUR MU?

CEM BOZDAĞ
CE MÜHENDİSLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Köşe Yazısı / SERBEST KÜRSÜ
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Geniş Açı
İNSANI ÖNEMSE Kİ ŞİRKETİN YAŞASIN…

İş hayatındaki patronlar, yönetici-
ler, amirler, sorumlular zamanı, araç ve 
gereçleri, iş ve finans akışını yani elleri 
ve idareleri altındaki kaynak ve imkân-
ları yönettiğini zannederlerse de aslın-
da insanları yönetirler. Onlar insanları 
yönetir, onların yönettiği insanlar da 
araç ve gereçleri, kaynak ve imkânları 
yönetirler. Kurum yönetimi aslında in-
san yönetimidir. 

Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye “İnsa-
nı yaşat ki devlet yaşasın,” derken dev-
let ve devletin bekasına verdiği önemi 
insan üzerinden anlatır.

Meşhur reklam filminde Cem Yıl-
maz, “Eğitim şart!” derken aslında insa-
nın önemini vurgular.

Yönetenler insan, yönetilenler in-
san, amacımız başarılı olmaktır. İnsan 
yönetmek çok karmaşık ve çok zordur. 
Çünkü insan denilen varlık çok yönlü, 
çok renkli ve çok değişken bir varlıktır. 
İnsanoğlu pek çok keşifler, icatlar, bu-
luşlar yapmıştır. Ancak, yönetme sana-
tında istendiği kadar başarılı değildir. 
Çünkü insan bir muammadır, bir meç-
huldür.

İnsan meçhulse, insan bir muamma 
ise nasıl başarılı olacağız? Bu işin oku-
lu, kitabı, formülü yoktur. Deneyimle, 
eğitimle, danışmanlık ve koçluk gibi 
profesyonel yardımlarla bu işin üste-
sinden gelinebilir. Ama asıl önemli olan 
insanın farkına varmak ve insan yöneti-
minin önemini bilmektir.

Başarılı insanların hayatına bak-
tığınızda her birinin farklı hikâyeleri, 
farklı meziyetleri ve farklı özellikleri ol-
duğunu görüyoruz. Ama hepsinin ortak 

özelliği, yaptıkları işi çok iyi bilmeleri 
ve çalışanlarına çok iyi anlatmalarıdır.

Kendileri işlerini ne kadar şevkle 
yapıyorlarsa kendisiyle beraber çalı-
şanlarında da o kadar şevkle çalışması-
nı sağlamalarıdır.

Yetki verdikleri kişinin arkasında 
durmaları, ast üst ilişkisini bozmama-
larıdır.

Ne iş yapıyor ve kaç kişiyle çalışıyor 
olursanız olun bir kurum kültürü ve ai-
diyet duygusu oluşturmak önemlidir. 
Hangi seviye ve görevde olursa olsun 
çalışanlarınızla şirketiniz arasında güç-
lü duygusal bağlar kurabilmek, kurum 
kültürüne uyum sağlayacak insanlarla 
çalışmak kalıcılığın temel şartıdır.

1990’lı yıllarda ABD’de bir grup 
araştırmacı iki yüze yakın teknoloji 
şirketinin kurucusuyla röportaj yapar 
ve şirketlerini kurarken işe aldıkları 
kişileri hangi ölçülere göre seçtiklerini 
sorarlar. Şirket kurucularının bir kısmı 
adaylar içinden en becerikli olanları, 
bir kısmı en zeki olanları, bir kısmı da 
şirketin değerlerine uyum sağlayacak 
olanları işe aldıklarını belirtirler. Aynı 
araştırmacı grup, on yıl kadar sonra 
hangi ölçüyü kullanan şirketin daha ba-
şarılı olduğunu takip ettiklerinde şunu 
görürler: Şirketin değerlerine uyum 
sağlayacak olanları seçen firmaların 
içinde başarısız olan hiç yoktur.

Ünlü yönetim danışmanı Tom Peters 
diyor ki: “Başarılı kuruluşların keşfetti-
ği gizli formül, müşterilerine misafir, 
çalışanlarına insan gibi davranmaktır.”

Şeyh Edebali yaşıyor olsaydı, “İnsa-
nı önemse ki şirketin yaşasın,” derdi.

Ergün GÜNEŞ

Geniş Açı
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Gündelik hayatta sürekli tekrarla-
nan yanlış alışkanlıklar ve yanlış ya-
pılan hareketler nedeniyle ortaya 
çıkan bel ve boyun ağrıları, hayat 
kalitesini gittikçe düşürmektedir. 
Yapılan yanlış eğilme bükülme ha-
reketleri ve omurgaya zarar vere-
ceğini düşünmeden kaldırılan ağır 
yükler, bu ağrıların şiddetini daha 
da arttırabiliyor. Yapılan her yan-
lış hareket ise, bel ve boyundaki 
kasların, eklemlerin, disklerin zor-
lanmasına, zamanla aşınarak bel 
ve boyun fıtıklarının oluşmasına 
sebep oluyor.

Bel ağrılarının yaşanmasındaki 
en birincil sebep ise bel fıtığıdır. 
Bel fıtıklarının yüzde 90’ı belin 4. 
ve 5. omurları ve sacrum kemiği 
arasındaki disklerde oluşmaktadır. 
Belin bu kısmı, eğilme-doğrulma 
ve travmalara en çok maruz kalan 
bölgesidir. 

Omurgada boyun, sırt ve bel böl-
gesinde 3 adet doğal kavis vardır.  
Bu kavisler sayesinde omurga 
üzerine düşen yük miktarı mini-
muma indirilir ve esnek hareket 
sağlanır. Omurlar üst üste gele-
rek, içinden omurilik ve sinirlerin 
geçtiği omurga kanalını oluşturur. 

Omurga, omuriliği ve sinirleri ko-
rur ve vücudumuzun hareketini 
sağlar. Omurlar birbirlerine önde 
disk dediğimiz yastıkçıklar ile tu-
tunur. Diskler omurların birbirine 
sürtünmesini önleyen yumuşak 
süspansiyonlardır.  Disklerin gö-
revi yürümek, oturmak, yük kal-
dırma sırasında oluşan sarsıntıları 
emmek, omurların üzerine düşen 
yükü eşit olarak azaltarak, ağır-
lığı dengeli biçimde alt seviyeye 
iletmektir.

Sürekli iş yaşamındaki 
zor çalışma koşullarından 
şikayet ederiz. Hatta 
boyun ve bel fıtığı 
rahatsızlıklarının birçoğu 
kişilerin iş yaşamlarında 
karşılaştıkları sıkıntılara 
bağlanır. Ancak 
araştırmalar gösteriyor 
ki boyun ve bel fıtığının 
ilk öncelikli sebebi 
gündelik hayatta bireysel 
olarak yaptığımız yanlış 
hareketler. 

Dr. Mine Ece TRAK
İş Yeri Hekimi
Merih Asansör

İŞ HAYATINIZI 
KONFORLU HALE 
GETİRMEK ELİNİZDE

STRES FITIĞI 
TETİKLİYOR

Son dönemde Amerika’da 
yapılan bazı araştırmalar-
da, stres ile fıtık oluşumu 
arasında bir bağ olduğu 
gözlemleniyor. Öyle ki; ke-
yifliyken yaptığımız hiçbir 
hareket fıtıklaşmaya sebep 
olmazken stresliyken ya da 
bir şeye sinirlendiğimizde 
yaptığımız en ufak bir ha-
reket bel veya boyun fıtığı-
na yol açabiliyor. Hassas ve 
duygusal yapıdaki insanla-
rın daha kolay fıtık gibi ra-
hatsızlıklara yakalandığına 
dair devam eden çalışma-
ları da göz ardı etmeyerek, 
stresten uzak durmanız da 
en az yük taşırken dikkat 
etmeniz gereken kurallar 
kadar önemlidir.

AĞRILARINIZI 
İHMAL ETMEYİN

Ağır yük kaldırmaktan 
ya da yapılan yanlış 
eğilme-bükülme ha-
reketlerinden oluşan 
ağrılar, belden bacağa 
yayılıyorsa bel fıtığı 
olma ihtimali göz ardı 
edilmemelidir.  Teş-
hisi uzman bir hekim 
tarafından konacak 
bu hastalığın tedavisi; 
ilaç ve istirahattir. An-
cak bu tedavi yöntemi-
nin yetersiz kaldığı du-
rumlarda, fizik tedavi 
gerekebilmektedir. 
İlaç ve fizik tedavisine 
cevap vermeyen has-
talar için ameliyat da 
tedavi seçenekleri ara-
sında bulunmaktadır.

YÜK KALDIRIRKEN YA 
DA EĞİLİP BÜKÜLÜRKEN 

DİKKAT EDECEĞİNİZ UFAK 
AYRINTILAR SİZİ FITIK 

RİSKİNDEN KORUYACAKTIR. 
PEKİ NASIL?

Birincisi; ağır yükler kaldırırken 
yapılan hareketler özellikle omur-
gada büyük hasarlara yol açmak-
tadır. Bir yerden bir şey alırken 
olabildiğince o cisme yaklaşıl-
ması gerektiğini unutmamalıyız. 
Beli kullanarak eğilmek yerine; 
dizleri kırıp, yük kaldırmak en 
doğru harekettir. 
İkincisi; hatalı taşıdığınız ve sa-
dece 2 kg diye düşündüğünüz bir 
yük, belinizde 200 kg kadar hasa-
ra yol açabilmektedir. Dolayısıyla 
yük, taşıma esnasında vücuda 
olabildiğince yakın tutulmalıdır. 
Aksi takdirde beliniz ciddi zarar 
görebilir.

SAĞLIK
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2018 Yılı Öngörüler, Riskler, Tedbirler
Geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da Ortak Akıl 

Yönetim Danışmanlığı’nın kurucusu olan Dr. 
Yılmaz Sönmez ve ekibi tarafından organize 

edilen “2018 Yılı Öngörüler, Riskler, Tedbirler” ko-
nulu konferansta, önemli ekonomik değerlen-
dirmeler ile birlikte işletmeler için  2018 yılı yol 
haritası üzerine de öngörülerde bulunuldu.  Farklı 
sektörlerden yaklaşık 70 iş adamının katılımı ile 
gerçekleşen konferansta; “Türkiye’de ve Dünya-
da Ekonomik Öngörüler”, “Finansal Öngörüler, 
Finans Planlaması, Krediler”, “Son Teknolojik 
Değişimlerin Şirketleşmeye ve Markalaşmaya 
Etkileri” gibi önemli konu başlıkları, konusunda 
uzman konuşmacılar tarafından sunuldu.

“Dünyanın ve Türkiye’nin gündemine 
odaklanmaktansa, şirketin gündemine 
odaklanılmalıdır”
Konferansta, Dr. Yılmaz Sönmez de “2018 
Yılı İşletmelere için Acil Eylem Planı” başlığı 
ile önemli tespitlerde bulundu. Sönmez’in 15 
maddelik reçetesinden öne çıkan formüller ise; 
ihracatın arttırılması, dijital medyaya ağırlık 
verilmesi, tahsilat ve vade disiplininde taviz 
verilememesi gibi önemli uyarıları içeriyor. 
Sönmez’in reçetesindeki maddelerden ilgi 
çekici olanlarından biri ise; “Dünyanın ve Tür-
kiye’nin gündemine odaklanmaktansa şirketin 
gündemine odaklanılmalıdır”, şeklinde.

İŞLETMENİZ İÇİN 
2018 YILI EYLEM 
PLANINIZ 
HAZIR MI?
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2018 yılı mali değerlendirmeleri ve öngörü 
taslakları pek çok işletme için hazır ve uygu-
lanmaya başlandı bile. Konunun uzmanı olan 
yönetim danışmanları da işletmelere rehberlik 
edecek önemli değerlendirmeler yapmaya de-
vam ediyor. “Aile Şirketlerinde Kurumsallaş-
ma Stratejileri” alanında uzman olan Yönetim 
Danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez ise 2018 için 
işletmelere mali ve yönetimsel bir eylem planı 
hazırladı. Eylem planı, oldukça açık ve anlaşılır 
bir dille hemen hemen her sektöre hitap eden 
bir yol haritası çiziyor.

ÖZEL HABER
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Yönetim Danışmanı ve Yazar Dr. Yılmaz Sönmez’in  
15 maddelik 2018 Acil Eylem Planı ise şöyle:

1. Daralan iç piyasaya karşılık ihracata 
ağırlık verilmelidir.

2. Mali disiplin ilan edilmelidir. Tüm ma-
liyetler gözden geçirilmelidir.

3. Saha satış pazarlama maliyetini dü-
şürerek dijital medyaya ağırlık ver-
melidir.

4. İşletmeler çalışanlarıyla güçlü iletişim 
kurulmalıdır. Eğitim ve motivasyon 
etkinlikleri arttırılmalıdır.

5. Tahsilat ve vade disiplini tavizsiz uy-
gulanmalıdır. Tahsilat Takip Birimi 
kurulmalıdır.

6. Stoksuz üretim ve stoksuz satın alma 
politikası benimsenmelidir.

7. Müşteri ziyaretleri sıklaştırılmalıdır.

8. Bankalardan uzak durulmalıdır. Finans 
ihtiyacını önceden belirleyip tedbir 
alınmalıdır.

9. Döviz borçlanması tercih edilmeme-
lidir.

10. Farklı sektör olarak teknoloji ile ilgili 
yatırımlar araştırılmalıdır.

11. Olumlu ve olumsuz senaryoya göre 
iki bütçe hazırlanmalıdır.

12. Kârlı satış yerine nakit veya kısa vadeli 
satış tercih edilmelidir.

13. Yurt içi ve Yurt dışı devlet teşvikleri 
mutlaka araştırılmalıdır.

14. İşletmenin yazılım/donanım alt yapısı 
güçlendirilmelidir.

15. Dünyanın ve Türkiye’nin gündemine 
odaklanmaktansa şirketin gündemine 
odaklanılmalıdır.

2018 YILI 
İŞLETMELER İÇİN 
ACİL EYLEM PLANI
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kullanma izni bulunmuyor-
dur. Zira ilgili idare asansör 
tescil işlemi yaptırılmayan 
binalarda yapı kullanımına 
(iskan) izin vermemektedir. 
Demek oluyor ki piyasaya arz 
gerçekleşmemiştir.

Diğer yönetmelik aynı konu 
ile ilgili ise şunları söylüyor;  

“Asansör İşletme, Bakım ve 
Periyodik Kontrol Yönetme-
liği”nin Tanımlar bölümün-
deki 4. madde, (ö) bendine 
göre; “Periyodik kontrol: 
Asansörün güvenli ve işlet-
me yönünden uygun çalışıp 
çalışmadığına dair yılda 
bir defa yaptırılacak olan 
muayeneyi” açıklamasını 
görürüz.

 Yine aynı yönetmeliğin  “ 
Yeni asansörün tescili” bö-
lümü 7. Maddesinde ise;

MADDE 7 
Yönetmelik kapsamında piya-
saya arz edilen yeni asansör, 
piyasaya arz edildiği tarih 
itibarıyla otuz gün içerisinde 
asansör monte eden tarafından 
bir defaya mahsus olmak üzere 
ilgili idareye tescil ettirilir.

Asansör monte eden, tescil işle-
mi için aşağıda belirtilen belgele-
rin sureti ile birlikte ilgili idareye 
başvurur:

a) Sanayi sicil belgesi,

b) Onaylanmış kuruluş tarafın-
dan düzenlenen uygunluk bel-
gesi veya raporu,

c) AT uygunluk beyanı ve imza 

sirküsü sureti,

ç) Garanti belgesi,

d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,

e) Başvuru sahibi asansör monte 
eden tarafından asansör yaptı-
rıcısına kesilen montaj ve proje 
bedeli dâhil fatura,

f) İlk periyodik kontrol raporu. 

Tescil aşamasından önce asansör 
yaptırıcısı tarafından ilk periyo-
dik kontrolü yaptırılmayan ve 
yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen 
asansör, ilgili idare tarafından 
tescil edilmez.

7. maddeye dikkat etiğimizde;  
eğer asansörü piyasaya arz et-
miş olsaydık, ürünün tescili için 
30 gün süremiz vardı. Ayrıca arz 
işlemini teyit eden bir bakım söz-
leşmesinin de henüz ortada ol-
maması doğal, çünkü yapı henüz 
kullanıma açılmamış. Dolayısıyla 
demek oluyor ki sözleşme ya-
pılabilecek bir muhatabımız da 
henüz bulunmuyor.

Tam bu noktada yanlışı başka 
bir yanlışla düzelterek yapılması 
gereken için şu öneride bulunu-
luyor; “Müteahhit firma ile bakım 
sözleşmesi yapın”. Oysa müte-
ahhit  firma bizim kullanıcımız 
da değil kullanıcı temsilcimiz de 
değil.

Aynı yönetmelikte; “Periyodik 
kontrol dönemi ve yaptırma so-
rumluluğu” için;

MADDE 18 
Binada/yapıda sürekli olarak 
kullanılan asansörün periyodik 
kontrolü, yılda bir defa yaptırılır. 
Periyodik kontrolün yaptırılma-
sına dair yükümlülük ilgili idare 

ve bina sorumlusuna aittir.

Yönetmelik kapsamında piyasa-
ya arz edilen yeni asansörün ilk 
periyodik kontrolü tescil aşama-
sından önce, asansör yaptırıcı-
sının müracaatı üzerine en geç 
15 gün içerisinde A tipi muayene 
kuruluşu tarafından yapılır. İlk 
periyodik kontrolün yaptırılması 
ve kontrol ücretinin ödenmesine 
dair sorumluluk, asansör yaptı-
rıcısındadır.

Asansör Yönetmeliği, Asansör-
lerin ve Asansör Güvenlik Ak-
samlarının Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi, Piyasaya Arz Edilen 
Asansörler veya Asansör Güven-
lik Aksamlarının Piyasa Göze-
timi Ve Denetimi başlıklı altıncı 
bölümünde detaylandırılmış olan 
ve piyasa gözetimi faaliyetleri-
ne rağmen, uygunsuz ürünlerin 
piyasalarda var olmaya devam 
ettiğinin görülmesi üzerine, “İlk 
Periyodik Kontrol”, adıyla bir 
kontrol mekanizması daha ek-
lenmiştir. 

Tüm bunlardan yola çıkarak; 
Bizim sektör olarak öncelikle, 
yanlış gördüğümüz uygulamaları 
doğru ve uzman görüşler çerçe-
vesinde bir araya gelerek değer-
lendirmemiz ve bu maddelerde 
birbirleri ile çelişen durumları 
tartışabilmemiz gerekiyor. Bu 
yüzdendir ki yazının başında da 
söylediğimiz gibi yanlışı yanlışla 
düzeltmek yerine doğruları dile 
getirerek sektörümüz açısında 
daha faydalı olacak düzenleme-
ler yapılmasını sağlayalım.

Sağlıcakla kalın...

Merhabalar,

Öncelikle, sektöre kazan-
dırılmış yeni bir dergide, 
sizlerle buluşmaktan bü-
yük bir memnuniyet duy-
duğumu belirtmek isterim. 
Derginin, hayata geçmesi-
ne vesile olanları ve yayımı 
süresince emeği geçenleri 
yürekten kutluyorum.

Asansör sektörünün he-
men her alanında faaliyet 
gösterme fırsatını yaka-
lamış biri olarak, gözlem-
lerimi sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Bildiğiniz üzere asan-
sör sektörünün birçok 
paydaşı var. Elbette her biri 
önemli katkıları ile sektör 
yapısını etkilemektedir.  
Sürdürülebilir sektörel di-
siplinlerin oluşturulması, 
yürütülmesi ve izlenmesi 
yasalarla, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na 
verilmiştir.

Bakanlık yasal düzenle-
meleri oluştururken diğer 
tüm paydaşlardan yeterli 
süreler vererek görüşleri-
ne başvurmakta, ve elde 
ettiği bilgileri anayasal ve 
yasal filtrelerden geçirdik-
ten sonra yürürlüğe koy-
maktadır.

Ama ne oluyorsa bundan 
sonra oluyor. Yürürlüğe 
giren mevzuat, paydaşlar 
tarafından önce şiddetle 
eleştiriliyor. Ardından Ba-
kanlık, şikâyet ya da itiraz 
konuları hakkında peş 
peşe görüşlerini bildirme-
ye başlıyor. Bir süre sonra 
ise, tüm bu tartışmalar 
yaşanmamış gibi tüm ta-
rafların kabullendiği ama 
mevzuat ile çelişen uygu-
lamalar kümesi ile sahada 
baş başa kalınıyor.

Buna en güzel örneği, 
“Tescil Öncesi Muaye-
ne” konusunda verebili-
riz. Öyle ki, artık “Tescil 

Öncesi Muayene” deyince 
herkesin ne denmek isten-
diğini hemen anlamasına 
rağmen, mevzuatlarımız-
da tanımı ve yeri karmaşa 
içinde olan bir kavramdır. 

Aşağıda durumu açıklama-
ya çalışacağım,

Asansör Yönetmeliği’nin 
(2014/33/AB) “Tanımlar” 
bölümündeki 5. madde, 
(k) bendine göre;  “Piyasa-
ya arz : Asansör güvenlik 
aksamının piyasada ilk 
kez bulundurulmasını 
veya asansörün ticari 
veya kamu faaliyetleri 
kapsamında ücretli veya 
ücretsiz olarak kullanımı-
nın sağlanmasını”, ifadesi 
ile yönetmelik, asansörün 
kullanıcılarının hizmetine 
açılmış olmasına “piyasa-
ya arz” demiştir.

Oysa, henüz piyasa mev-
cut değildir. Çünkü, bina-
da henüz yasal olarak yapı 

YANLIŞI, YANLIŞLA 
DÜZELTMEYELİM

Adil Şenol
Elektrik Mühendisi

Uzman Bakışı
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Dört Mevsim OSGB olarak, 
işyerlerindeki çalışan profil-
lerine göre farklı eğitimler 
düzenleyebiliyoruz. Örneğin 
bir okul ile çalışırken öğren-
cileri de bu çalışmalara dahil 
etmemiz gerekebiliyor. Ya da 
inşaat gibi alanlarda tecrübeli 
çalışanları yönlendirerek ku-
rum içerisinde kıdemli çalı-
şanların bilgisinin daha rahat 
paylaşılmasına imkân sağla-
yabiliyoruz. Çalıştığımız işyer-
lerinde bazen sadece termal 
konforun yani havalandırma 
şartlarının iyileştirilmesine 
katkı yapıldığında verimlilik 
artabiliyor. Ayrıca çalışanlara 
yaptıkları işe uygun koruyucu 
malzemeler verildiğinde de 
işyerine olan güven ve bağ-
lılıkta artışlar doğrudan göz-
lemlenebiliyor. Burada esas 
dikkat edilmesi gereken ise 
her işyerinin kendine has bir 
yapısı olduğunun ve bu şart-
lara göre yaklaşım yapılması 
gerektiğinin unutulmaması-
dır. 

 “Çalışanlardan başlayıp 
asansörü kullanan kişiye 
kadar herkesin güvenliğini 
sağlayacak tedbirler 
alınmalı”
Asansör montajı veya üreti-
mi yapan firmalar özellikli iş 
kollarından birisi. Kapalı me-
kanlarda ve yüksekte çalış-
ma, yüksek voltaj ile çalışma, 
tehlikeli kimyasallar ile temas 
riski olduğundan yakın takip 
ve iyi bir eğitim gerektiren iş 
kollarından birisi olarak gö-
rüyoruz. En sık yaralanma ise 
halen yüksekten düşme iken 
ikinci sırada bir cismin kişinin 
üzerine düşmesi görülmekte-
dir. Burada en önemli konu 
tabi çalışanların eğitilmesidir. 
Sadece deneyim ile kazaların 
önlenemeyeceğinin ve yerçe-
kiminin ayrımcılık yapmaya-
cağının bilincinde olan çalı-
şanların sayısının artırılması 
birinci önceliğimiz olmakta-
dır. Özellikle her işte güven-
liğin ön planda tutulması, 
çalışanların birbirine dikkat 
etmesi ve sorumluluğu her-

kesin paylaşması bu sektörde 
kazaları azaltabilecek başlıca 
etkenler olmaktadır. 

“Az tehlikeli işlerde de 
iş güvenliği zorunluluğu 
devam ediyor”
Son çıkan 6331 sayılı iş sağlı-
ğı ve güvenliği kanunda bazı 
ertelemeler gündeme gelmiş 
olmasına rağmen, olası kaza-
larda işverenlerin sorumlu-
luklarında bir değişiklik ya-
pılmadı. Yani olası riskler için 
alınması gereken önlemleri 
almak halen zorunlu ve bu ön-
lemleri almayan işyerlerinde 
oluşacak kazalarda hukuki 
sorunlarla karşılaşılabilir. 
Dört Mevsim OSGB olarak 
tavsiyemiz erteleme kap-
samında olan firmaların da 
devamlı hizmet almasa dahi 
risk değerlendirmesi yaptı-
rarak iş güvenliği dosyasını 
hazırlatmasıdır. Böylece fir-
ma kazalara karşı bilinçlenme 
sağlayarak önlemlerini artırır-
ken, hukuki açıdan da üzerine 
düşeni yapmış olacaktır.

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

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

NEDEN ÖNEMLİ?
“Yüzde yüz performans ve 
yüzde yüz kullanılabilirlik 
için iş sağlığı ve güvenliği 
şart”
İş sağlığı ve güvenliği pra-
tikleri doğru uygulandığında 
hem doğrudan hem de dolaylı 
maliyetleri azalttığı gösteril-
miştir. Bu dolaylı maliyetlere 
üretim kaybı, verim kaybı, 
şirketin rekabet gücünün 
azalması, idari işlerin bozul-
ması gibi son derece önem-
li konular da dahildir. Dört 
Mevsim OSGB olarak üretim 
verimliliğini ölçmede altın 
standart olan Genel Ekipman 
Etkinliği (Overall Equipment 
Effectiveness) değerini artır-
mak için çalışıyoruz. Kaza ve 
yaralanma oranları yarı yarıya 
azaltılabilirse üretim verimlili-
ğinin de arttığı gösterilmiştir.  

Fransa’da yapılan bir araştır-
mada önlemeye yatırılan her 1 
Euro için en az 2,19 Euro getiri 
olduğu hesaplanmıştır.

“Daha İyi İş Güvenliği = 
Daha İyi Verimlilik”
Kendi sınıfında en iyi iş ve-
rimliliğini elde eden ilk %20 
içerisindeki şirketlerde plan-
lanmamış kesinti sadece 
%2 olarak bulunmuştur. Bu 
şirketlerde yaralanma sıklığı 
oranı ise sadece %0,05 gibi 
çok düşük bir orandadır. Bu 
değerler en küçük çaplı fir-
malardan 60 kat daha iyidir.

“Her işyerinin şartları kendine 
özel olduğu gibi her çalışan da 
yaş gurubuna ve kademesine 
göre farklı eğitim yaklaşımları 
gerektirebilir”

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Ela Hanım, öncelikle 
kendinizi biraz tanıtır 
mısınız, sektöre nasıl 
başladınız?
Ankara’da ELASSAN Asansör 
Market’in Kurucusu ve Yö-
neticisiyim. 41 yaşımdayım. 
Aslen Rizeliyim ama doğma 
büyüme İzmirliyim. Müte-
ahhit bir babanın kızıyım. 
Çocukluğum inşaat şantiye-
lerinde, sanayilerde ve hep ti-
caret yapma merakı ile geçti. 
Sektöre girişim ise İzmir’den 
Ankara’ya gelişim ile bera-
berdir. 16 yıl önce Ankara’ya 
geldim. Bir inşaat firmasın-
da işe girecekken, arkadaşım 
Ankara’nın köklü bir asansör 
firmasında muhasebeciye ih-
tiyaç olduğunu söyledi. Ben 
de kabul ettim ve başladım. 
10 yıl boyunca orada çalış-
tım. Ama ailemden gelen bir 
alışkanlıkla ticaret ve teknik 
merakım beni muhasebeden 
işin aslını öğrenmeye çekti.  
İşin finansmanı, işletmesi, 
montajı, teknik servisi, bakım 
arızası v.s. derken ben bir süre 
sonra asansörün tüm parça-
larından, çalışma sistemin-
den anlar oldum. Merak da 
ediyordum kullanılan ürünler 
neler, ne, nerede işe yarıyor, 
nerede kullanıyor, güvenliği 
etkileyen parçalar nelerdir, bir 
asansör sistemi nasıl çalışır... 
Bunları hem ofis ortamında 
hem asansör kuyusu ve maki-
ne dairelerinde gözlemledim. 

Kuyuya indiğiniz oluyor 
muydu?
Tabi, inmez miyim... İş ala-
cağımız bir inşaatta asansör 
montajı için teklif verileceği 
zaman veya revizyon yapı-
lacağı zaman ustalarımızla 
birlikte kuyuya iner, asansör 

makine dairesine çıkardım. 
Teklifi vereceğim inşaat fir-
masına ya da bina yöneti-
cisine doğrudan bilgiyi ben 
verirdim. Yaptığım işe hakim 
olmak için tüm ayrıntılarını 
öğrenmem gerektiğini dü-
şünüyordum ve öyle de yap-
tım. Hiçbir zaman ezbere “şu 
şöyle olacakmış” demezdim. 
Mutlaka bilerek “bu böyle ola-
cak” derdim. Hala da öyleyim. 
Teknik benim için önemli ve 
elimden geldiğince de anla-
mak için çaba sarf ediyorum. 

“BİZDE TİCARET BİR AİLE 
GELENEĞİ”
Ela Kocatepe, Ankara’da edin-
diği 10 yıllık tecrübenin ardın-
dan, İzmir’de Özray Asansör 
Ray Sistemleri fabrikasında 
Ticaret Müdürü olarak görev 
alıyor ve böylelikle tekrar 
yuvaya dönüş yapıyor. Aile-
sine ve onun değerlerine çok 
bağlı olan Ela Hanım, “Eğer 
bir başarım varsa bunun gizli 

kahramanları ailemdir” diyor. 

Ela Kocatepe: “Biz de ticaret 
ile uğraşmak bir aile geleneği. 
Ben esasında inşaat sektö-
ründen geliyorum. Babam, 
ablam ve erkek kardeşim İz-
mir’de hala inşaat sektörün-
deler. Bizim kanımızda, ruhu-
muzda ticaret ve yapı sektörü 
var. Ben küçükken okuldan 
çıktığım gibi babamın ofisine 
ve  inşaatlara giderdim. Hep 
yaptıkları işleri gözlemlerdim. 
Hiçbir zaman ticaret dışında 
bir iş düşünmedim. O yüzden 
başka bir şeye ne hevesim ne 
de isteğim oldu.”

“BEBEK ODASINI OFİSE 
TAŞIDIM” 
İşine sıkı sıkıya bağlı bir ticaret 
insanı Ela Kocatepe... Öyle ki 
kızı doğduğunda işiyle çocuğu 
arasında kalıp, ikisinden de 
vazgeçmemek adına, ofisine 
bir beşik koyarak bebek oda-
sını ofise taşıyor.. 

ANKARA ASANSÖR SANAYİNİN       
EN YENİ VE EN GENÇ KADIN     
PATRONU;  

ELA   
KOCATEPE...

Sektördeki 16 yıllık deneyimini, kendi işini 
kurma cesareti ile birleştirerek sağlam 
adımlarla ilerleyen bir buçuk yıllık yeni 
ama güçlü bir patron O. Üstelik, iş hacmi, 
gelecek hedefleri ve ihracat çalışmaları ile 
şimdiden markasını aranan bir asansör 
market haline getirmeyi başarmış. 
Bu sayımızda Pozitif Sayfaların bize, 
hikayesiyle güç ve ilham verecek cesur 
yürekli kadınlarından da biri...

Hem kızına aşkla bağlı bir anne hem de 
işine sıkı sıkıya bağlı, çalışkan, disiplinli 
bir ticaret insanı olan ELASSAN Asansör 
Genel Müdürü Ela Kocatepe ile sektörü, 
kadın dikkati ve inceliği ile masaya 
yatırdık...
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pek çok ürünün bayiliğini ya-
pıyoruz. Montaj firmalarımıza 
paket asansör veya ürün bazlı 
çözümler sunuyoruz. Ayrıca dış 
ticaret yapmak benim bu şirketi 
kurarken ki hedeflerimdendi. 
8 Aydır da alt yapısını hazırlı-
yorduk. Şu an bu konuda Mısır, 
Cezayir, Tunus, Fas gibi ülke-
lerle çalışmalarımız var. Ve bu 
ülkelerde resmi temsilcilerimiz 
var. Onlarla güzel işler yapmaya 
başladık. Kısa zamanda güzel 
başarılar elde etmeye başladık 
bu ilerleyen zamanlarda eminim 
daha da iyi olacak. 

“O YAĞLI HALATI 
TUTAMIYORSANIZ, O KUYUYA 

INEMIYORSANIZ BAŞARILI 
OLAMAZSINIZ.”

Hayallerinin peşinden 
giderek, kendi firmasını kuran 
bir yönetici olarak sektördeki 
kadınlara neler önerirsiniz? 
Bizim sektörde kadın sayısı her 
geçen gün artıyor. Son yıllar-
da kadın elektrik ve makina 
mühendislerimiz de çoğalıyor. 
Kadın firma sahibi ve üst dü-
zey yöneticilerimiz de çok fazla. 
Önceden biraz yadırganıyordu 
ama şimdi öyle değil. Elbette bir 
firmada çalışan ya da yönetici 
de olabiliriz ama neden ken-
di işimizi kurmayalım, neden 
projelerimizi hayata geçirme-
yelim. Ayrıca kadın yöneticilerin 
artması sektöre bir düzen, bir 
disiplin ve nezaket de getire-
cektir. Sadece biraz cesarete ih-
tiyacımız var. Cesaretin yanında 
bir de işi çok iyi öğrenmek ge-
rekiyor. Ezbere iş olmaz. Bir fir-
ma kurun, içine de yerli yabancı 
en iyi ürünleri getirin. Ama işi 
bilmiyorsanız sattığınız ürüne 
dokunmuyorsanız, o yağlı ve pis 

halatları tutamıyorsanız, o ku-
yuya inemiyorsanız başarılı ola-
mazsınız. Ben çoğu zaman ça-
lışma arkadaşlarımız olmasına 
rağmen depoda bulunuyorum 
ve bizzat giden ürünü ve içeri-
ğini kontrol ediyorum. Öncelikle 
biz algıları yıkıp, kadınlar bu işi 
yapamaz fikrini değiştirmeliyiz. 
Sonuçta biz bu sektörde erkek-
lerle çalışıyoruz örnek aldığımız 
, fikirlerine önem verdiğimiz 
birçok büyüğümüz var. Fakat 
kadınların detaycı bakış açısı, 
önsezilerinin daha güçlü olma-
sı ticari başarıda önemli bir et-
kendir. Ben İşimi seviyorum ve 
çok da keyif alarak yapıyorum. 
Bunlar bizi başarıya taşıyacak 
anahtarlar diye düşünüyorum. 

“BAŞARIMIN GIZLI 
KAHRAMANLARI AILEM”

Henüz 41 yaşında olan Ela Ko-
catepe, sıfırdan başlayarak 11 
kişinin çalıştığı bir yapı haline 
getirdiği şirketinin yönetimini 

eşi Ethem Kocatepe ile payla-
şıyor. 

Eşinizle beraber çalışmak zor 
değil mi?
Eşim emekli Emniyet Müdürü. 
Polisler erken emekli oluyor 
biliyorsunuz. Daha çok genç 
ve çalışma azmi var. Benim 
için onun desteği ve varlığı her 
zaman önemli olmuştur. Eşim 
emekli olduktan sonra beraber 
çalışmaya başladık. Henüz iş 
birlikteliğimiz çok yeni. Zaman 
zaman zorlukları olsa da güven 
duygusu ile çalışmak çok keyifli. 
Çünkü birbirinizi çok iyi tanıyor-
sunuz. Güçlü bir güven ve sevgi 
bağı var. Ortak kararlar alıyorsu-
nuz, birlikte seyahat ediyorsu-
nuz. Birlikte bir işi başarmanın 
mutluluğunu paylaşıyorsunuz. 
Bunlar güzel duygular. Eşim 
kadar ailemin desteği de çok 
önemli.  Eğer bir başarım varsa 
bunun gizli kahramanı onlardır. 
Kızım üzerinde çok emekleri var. 
Onlara da hep söylüyorum, bu 
işin bir tarafında hep onlar var. 

Ela Kocatepe: “Doğumuma 
5 gün kalaya kadar çalıştım. 
Defne doğdu, 25 günlüktü 
tekrar işe başladım. Bebeğim 
ana kucağında biz işe gitmeye 
başladık. Biliyorum, 4 ay yasal 
iznim var ama iş beklemiyor 
ki... Bir yandan işleri takip et-
mem lazım ama bir yandan 
aklım bebeğimde... Kızımdan 
mümkün değil kopamıyorum, 
düzenli anne sütü almasını is-

tiyorum, ama işleri de ihmal 
etmek istemiyorum. Sanki 
bebekle birlikte işime ihanet 
etmişim gibi hissediyordum. 
O dönem annem yanımdaydı, 
dedim ki “Bu böyle olmaz. İşi 
eve getiremeyeceğime göre, 
bebeği alacağım işe gidece-
ğim”. Annem şok oldu. Daha 
yeni lohusayım, kızımı aldım 
düştük yola. Hemen odamda 
yeni bir düzenleme yaptım. 
Masamın karşısına bir beşik 
koydum. Gerekli tüm mal-
zemeleri için bir dolap ha-
zırladım.  Böylelikle, bebek 
odasını ofise taşıdım. Hem  
işimi yaptım hem de kızıma 
baktım. Altı ay kadar böyle 
devam etti. Artık biraz daha 
büyümeye emeklemeye 
başlayınca annemle beraber 
evde kalmaya başladılar.  O 
günler çok zordu benim için 
ama bir şekilde hallettik.”

“ARTIK HAYAL KURMAYI 
BIRAK, EYLEME GEÇ”

ELASSAN Asansör Market’i 
kurmaya nasıl karar 

verdiniz?
Bu işi kurmaya bir bay-

ram günü karar ver-
dim. İzmir’deyim o 
zaman hep hayal 
kuruyordum, “Ken-
di işim olsa şöyle ya-

parım. Kendi işim olsa 
şu girişimlerde bulunurum. 

Neden sadece Türkiye ile sı-
nırlı kalıyoruz, neden yurtdı-
şına açılmalıyım”, diye. Yeni 
insanlar, yeni dünyalar, kendi 
üretimlerimiz... Hep bunları 
hayal ederdim. Ve bir gün 
kendime dedim ki “artık ha-

yal kurmayı bırak eyleme 
geç”. Bir asansör market 
projem vardı. Onu ha-

yata geçirmeye karar verdim. 
Bir çok kişiye danıştım ve bu 
işi Ankara’da yapmaya ka-
rar verdim. Zaten Ankara’da 
uzun bir mesleki geçmişim 
vardı. Böylelikle İzmir’den 
Ankara’ya yeniden dönüş 
yaparak, kendi işimin patro-
nu olmaya karar verdim. Çok 
kısa sürede de uygulamaya 
geçtim. Ve şu an Ankara’dan 
her bölgeye hizmet veren bir 
asansör marketiz. 

“PARA KAZANMA ODAKLI 
DEĞIL, BAŞARI ODAKLI YOLA 

ÇIKTIM”
Bu ani kararı vermeden önce 
belli bir sermaye birikimi 
yapmış mıydınız peki?
Ne yalan söyleyeyim hayır. 
Ufak tefek birikimim vardı 
ama öyle sanıldığı gibi büyük 
sermayelerle çıkmadım yola. 
Benim tek sermayem on altı 
yılda edindiğim tecrübem ve 
dostluklarım oldu. Sektörü, 
üreticileri çok iyi tanıyordum 
onlarla karşılıklı güven ilişkisi 
kurduk. Bir de çok kötü bir 
dönemde başladık. 15 Tem-
muz darbe girişimi yaşandı, 
16 Ağustos’ta ben firmayı kur-
dum. Etrafımda herkes; “sen 
deli misin, ekonomik sıkıntılar 
kapıda, kriz yaşanacak” dedi-
ler. Ama ben kimseyi dinleme-
dim. Başarıma odaklandım. 
Samimiyetimle söylüyorum 
ki para kazanmak benim için 
daima ikinci planda. Önce ba-
şarmak, kendimi iyi hissetmek 
ve insanların güvenini kazan-
mak. Para kazanma odaklı de-
ğil, başarı odaklı yola çıktım. 
Zaten vicdanlı ve düzgün iş 
yaptığın zaman her şey bir şe-
kilde yoluna giriyor. Şu anda 
da Türkiye’de kabul görmüş 
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Sektörümüzde sürekli konu-
şulan ama eksik ve belki de 
yanlış bilgilerle, firmaların 
menfaatine çevrilebilecek 
sistematik bir yapıya dönüş-
türülemeyen bir konu; AR-
GE. Elbette pek çok firmamız 
Ar-Ge faaliyetlerinde bulunu-
yor. Gerek mevcut ürünlerini 
geliştirmek gerekse ihtiyaçlar 
doğrultusunda yeni ürün çe-
şitliliğine ulaşmak için eğri ya 
da doğru, bir şekilde araştır-
ma ve geliştirme çalışmaları 
yapmanın zorundalığı ile kü-
çük yapılar halinde çalışma-
larını sürdürüyor. Ancak bu 
çalışmaları; Bakanlık onaylı 
sistematik bir yapıya dönüş-
türerek, dünya markası olma 

yolunda adım atarak, hem 
yüksek katma değerli ürünler 
elde etmek hem de inovasyon 
ağını geliştirmek mümkün.

Haber Asansörü olarak, bu 
konuya özel bir dosya ha-
zırlayıp tüm verileri masaya 
dökelim, sektör açısından Ar-
Ge’yi enine boyuna inceleye-
lim istedik. Nedir, ne değildir 
bu Ar-Ge? Firmamıza nasıl bir 
yön çizer? Hangi ihtiyaçlara 
cevap verir? Firma üretimi ile 
birlikte ülke ekonomisine ne 
gibi yararlar sağlar? Peki di-
yelim bu yola girdik, nereden 
başlarız, nasıl projeler üretir, 
projelerimize desteği nasıl 
buluruz? Şirket içinde nasıl 

bir yolculuğa hazırlanmalıyız? 
Personel ihtiyacımızı ya da 
mevcut personelin gelişimi-
ni nasıl sağlayabiliriz? Ar-Ge 
Merkezimizin Bakanlık onay 
sürecinde nelerle karşılaşırız?  
Tüm bu sorularla yola çıkarken 
uzman görüşlerini de yanımı-
za aldık ve Ar-Ge’yi, özellikle 
sektörümüz açısından nasıl 
bir faydaya dönüştürebiliriz 
değerlendirmeye çalıştık.

Sanayi Sektörü İçin Ar-Ge Ne 
ifade Ediyor?
Yerli ve milli bir üretimin sık-
ça dillendirildiği bu günlerde, 
kendi kaynaklarımıza yönelip 
doğru araştırma ve geliştirme 
yolları ile ithalatı azaltıp ihra-

catımızı çoğaltmak yolunda 
atılacak ilk adım, kesin ve 
net bir şekilde söyleyebiliriz 
ki, Ar-Ge’den geçmektedir. 
Kendi ürün çeşitliliğimizi art-
tırmak, ihtiyaca göre var olan 
ürünlerimizi geliştirmek ve 
bunu dünya pazarındaki ihti-
yaçlara yönelik araştırmalarla 
daha üst seviyelere çıkartmak 
ancak Ar-Ge imkanları ile 
mümkün. Bunun için de önce-
likle sektörün ihtiyaçlarını iyi 
analiz ederek üretim güçlerini 
doğru bir şekilde kullanmak 
kaçınılmaz hale geliyor. 

Tüm araştırmalar gösteriyor 
ki; bir ülkenin gelişmişlik dü-
zeyi ile Ar-Ge yatırımları ara-

sında doğrudan bir ilişki var. 
Dünyadaki Ar-Ge yatırımları-
nın %80’den fazlasının Ame-
rika, Avrupa ve Japonya’da 
yapılıyor olması da bu tezi 
destekliyor nitelikte. Üstelik, 
Ar-Ge süreçleri üretim ve ge-
lişmişlik düzeyindeki artış ile 
beraber inovasyonu da ge-
tiriyor.  Bu şu demek; Ar-Ge 
faaliyetleri ile Güney Kore’nin 
adını hiç duymadığımız bir 
kentinden yüksek teknolojili 
ürünler tüm dünyaya yayılabi-
liyor. Ar-Ge’nin inovasyondaki 
bu gücünü göz ardı etmemek, 
firma olarak yola çıkarken 
hedefleri yüksek tutmakta 
da fayda sağlayacaktır.  Bu 
gözle baktığımızda, oldukça 

güçlü bir dolaşım ağı ile Ar-Ge 
faaliyetleri sizi bekliyor diye-
biliriz. Ayrıca devlet teşvikleri, 
personel ücretlerinin öden-
mesinde sunulan kolaylıklar, 
vergi indirimleri, geri ödeme-
siz araştırma finansmanları 
gibi oldukça cazip koşullar-
daki Ar-Ge desteklerinden de 
faydalanmak mümkün. 

Ar-Ge Yatırımlarında 
Asansör Sektörü Nerede?
12 Mart 2008 tarihinde 5746 
sayılı Kanun ve 26 Şubat 2016 
tarihinde 6676 sayılı Kanunla-
rın çıkarılmasıyla özel sektör 
sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve 
Tasarım kapasitesini artırmak 
ve ülkemizin Ar-Ge ve inovas-
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yon ekosistemini geliştirmek 
amacıyla, sanayi kuruluşları-
na Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
kurma fırsatı verildi. Çalışma-
larına başlayan bu merkezlere 
ise önemli vergisel avantaj-
lar sağlandı. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili 
birimlerinden aldığımız Ara-
lık 2017 istatistiklerine göre; 
bugüne kadar 770 kuruluşa 
Ar-Ge Merkezi Belgesi, 142 
kuruluşa da Tasarım Mer-
kezi Belgesi verilmiştir. Söz 
konusu merkezlerde 40 bi-
nin üzerinde nitelikli Ar-Ge ve 
Tasarım personeli istihdamı 
sağlanmış, yaklaşık 21 milyar 
TL Ar-Ge harcaması gerçek-
leştirilmiş. Tüm bu destekler 
ile birlikte  17.500 Ar-Ge ve 
Tasarım projesi tamamlan-
mıştır. 

Bir çok sanayi kuruluşunun 
yer aldığı uzun Ar-Ge listesin-
de, üç asansör firmasının adı 
yer alıyor. Bunlardan birinci-
si; Bursa’da faaliyet gösteren 
Türkiye’nin önemli asansör 
üreticilerinden HAS ASAN-
SÖR, ikincisi yine Türkiye’nin 
önemli asansör ve yürüyen 
merdiven üreticilerinden AKE 
ASANSÖR, üçüncüsü ise ül-
kemizde de uzun süredir faa-
liyet gösteren başarılı Alman 
markası VİTTUR Asansör San. 
ve Tic. A.Ş.’dir  

Ar-Ge Çalışmalarında Lider 
Sektörler
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın Ar-Ge Merkezle-
rine sektörel bazda baktığı-
mızda; 93 Ar-Ge Merkezi ile 
“Makina ve Teçhizat İmalatı” 
sektörü başı çekiyor. Onu 76 
merkez ile “Otomotiv Yan Sa-

nayi”, 58 merkez ile “Yazılım” 
sektörü takip ediyor. Bilişim, 
gıda, mobilya, tarım, ulaştır-
ma, ambalaj, kozmetik gibi 
sektörlerin Ar-Ge merkezleri 
de listede  üst sıralarda yer 
alıyor. Ülkemizde en çok fa-
aliyet gösteren sektörlerden 
inşaat 2, hayvancılık ise 1 Ar-
Ge merkezi ile listede en alt 

sıralarda yer alıyor.

İstanbul’da  227 Ar-Ge 
Merkezi Bulunuyor
Bakanlık Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleri Biriminin açıkla-
dığı en son listeye göre; 38 
farklı ilimizde faal bir biçimde 
Ar-Ge çalışmaları sürdürülü-
yor. Bunlar arasında Düzce, 

Bilecik, Niğde gibi küçük 
illerde hatırı sayılır boyutta 
çalışmalar yapılıyor. Ancak 
liste başı yine büyükşehirle-
rin. İstanbul 227 merkez ile 
Türkiye’deki Ar-Ge merkez-
lerinin %34,3’üne ev sahipliği 
yapıyor. Onu  %11,2’lik payı ve 
74 Ar-Ge merkezi ile Kocae-
li, %10.7 ‘lik payı ve 71 Ar-Ge 
merkezi ile Bursa takip edi-
yor. Ankara ise 64 Ar-Ge mer-
kezine ev sahipliği yaparak 
toplam Ar-Ge merkezlerinin 
%9,7’si ile il bazındaki dağılım 
listesinde 4. sırada yer alıyor.

Türkiye’de Ar-Ge’nin 10 Yılı
Sanayi kuruluşlarına Ar-Ge 
Merkezi kurma fırsatı vere-
rek teşvikler sağlayan 5746 
sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği 2008 tarihini milat 
olarak kabul edersek, bugün 
devlet desteği ve teşviki ile 
Ar-Ge’nin sanayi kuruluşla-
rındaki 10. yılına girmiş bu-
lunuyoruz. Kat edilen bu 10 
yıllık süreçte 16 merkez ile 
başlanmış, ancak yıldan yıla 
hızlı bir artış gözlemlenmiş-
tir. 2015’ten itibaren 66 yeni 

merkezin katılımı, bir sonraki 
yıl 105 yeni merkezi doğur-
muş. En son geçtiğimiz yılın 
Kasım ayı rakamlarına göre 
ise 328 yeni merkez ile 2017 
yılında Ar-Ge merkezleri zirve 
yapmıştır. Bugün, kanun ile 
birlikte geçen 10 yıllık süreçte 
toplam 770 Ar-Ge merkezine 
ulaşılmıştır.

Mevcut Ar-Ge 
Çalışmalarımıza Nasıl 
Destek Alabiliriz? 
Yukarıda Ar-Ge’nin Türki-
ye’deki seyrini kısaca özet-
lemeye çalıştığımız istatistik-
sel bilgilerden de anlaşılacağı 
üzere özellikle 2017 yılında 
Ar-Ge çalışmalarında oldukça 
yüksek bir ivme kaydedilmiş. 
Bunun, “Araştırma ve Geliştir-
me Faaliyetlerinin Desteklen-
mesi Hakkındaki Kanunun”un 
yürürlüğe girmesi ve devlet 
desteğinin, işletmeler için 
yüksek katma değerli ürün 
üretmedeki faydası aşikârdır. 
Ancak halihazırda zaten Ar-
Ge çalışması yapan pek çok 
marka da Kanun’un gerekleri 
doğrultusunda düzenlemeler 

yaparak bu teşviklerden fay-
dalanıp ürün gelişimine katkı 
sağlayabilir. Bunun için Ar-
Ge Merkezi kurmak isteyen 
firmanın, “Araştırma, Geliş-
tirme ve Tasarım Faaliyetle-
rinin Desteklenmesine İlişkin 
Uygulama ve Denetim Yönet-
meliği”nin 20. Maddesindeki 
şartları karşılaması gerekiyor. 

Mevcut Ar-Ge 
Çalışmalarımız, İlgili 
Yönetmeliğin 20. 
Maddesindeki Koşulları 
Karşılıyor mu? 

 �20. Madde koşullarının 
başında öncelikli olarak 
personel istihdamı geliyor.  
Ar-Ge Merkezi için gerekli 
personel ve fiziki altyapıyı 
kurmanız oldukça önemli. 
Bunu kısaca aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz.

Ar-Ge Merkezi Statüsü 
Alabilmek İçin

 �Ar-Ge Merkezi statüsü al-
mak için yukarıdaki koşul-
ları taşıyor olmanın dışında, 
karşımıza iki önemli terim 
daha çıkıyor: “Ar-Ge Pro-
jesi” ve “Ar-Ge Faaliyeti”. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bu iki terimi şöyle 
tanımlıyor.

 2015’ten 

itibaren 66 yeni 
merkezin katılımı, bir 

sonraki yıl 105 yeni 
merkezi doğurmuş.
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Ar-Ge Projesi: Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleye-
cek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleşti-
rilen ve araştırmacı tarafından yürütülen proje.

Ar-Ge Faaliyeti: Sistematik bir temelde yürütülen yara-
tıcı çalışmalar, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım 
faaliyetler ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağ-
layan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, 
çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan 
faaliyetler.

Tüm bunların ışığında hem Yönetmelik ilgili maddesi hem 
de 5746 sayılı Kanun’a göre Ar-Ge Merkezinin Faaliyetleri 
özetle şu şeklide olmalıdır:

 Ô Teknolojik bilgi üretilmeli

 Ô Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması

 Ô Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi

 Ô Teknolojik Bilginin ticarileştirilmesi

 Ô Ar-Ge’ye yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımla-
rının ülkeye girişinin hızlandırılması

 Ô Ar-Ge Personeli ve nitelikli iş gücünün arttırılması sağ-
lamak ve teşvik etmek

Ar-Ge Merkezi İçin Bakanlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleri birimi üzerinden online bir başvuru ile süreci 
başlatmak oldukça kolay ve sistematik. Ardından başvuru 
yapan markanın  Yönetmeliğin 20. Maddesindeki koşulları 
sağlayıp sağlamadığına bakılıyor. Eğer bu koşullar sağlanı-
yorsa hazırlayacağınız dosya, Bakanlık tarafından hemen 
ön incelemeye alınıyor. Sonrasında ise; Bakanlığın belir-
lediği “Değerlendirme ve Denetim Komisyonu”nun Ar-Ge 
Merkezinizi ziyaret ve izleme süreçleri başlar. Ar-Ge Mer-
kezlerinde yürütülen faaliyetlere göre Komisyon, bu Merke-
zi onaylar ya da koşulların geliştirilmesi için bir süre vere-
rek Merkezi takibe alır.  

SEKTÖRÜN
YENİ
OYUNCUSU
SAHALARA İNDİ

ekerasansor.com80
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“Ürününüzün Hayat Eğrisi 
Ne durumda?
Çağımızın ekonomisi bir yan-
dan yoğun rekabet koşulla-
rı sebebiyle tüm şirketleri 
zorlarken, diğer yandan da 
ürünlerin ucuzlaması, kalite-
sinin artması ve yeni ürünlerin 
piyasaya sunulması yoluyla 
birer birey olarak hayatımı-
zı kolaylaştırmaya ve kon-
for katmaya devam ediyor. 
Ekonomik gelişme ve ilerleme 
şirketlerin kıyasıya rekabeti-
ne dayanıyor. Bu dinamizm 
globalleşmeyle birlikte hem 
yerli hem de yabancı firmalar-
la rekabet halinde olmamıza 
yol açıyor.

Hayatta kalmak için Ar-ge 
yapmak zorunluluğu tam da 
bu noktada ortaya çıkıyor. Şir-

ketler öteden beri yapmak-
ta oldukları işlerine devam 
ederken, eğer sektör yada 
ürün kârlı ise, diğer yurtiçi 
ve yurtdışı firmalar aynı ürü-
nü üretmeye, aynı sektörde 
çalışmaya başlıyor. Piyasa 
ekonomisi kuralları içerisin-

de adına “rekabet” denilen 
adı konulmamış bir savaş 
yaşanıyor.

İşletme derslerinde klasik 
olarak kullanılan “Ürün hayat 
eğrisi” bize yaşanan bu süreci 
özetliyor ve çözüme de işaret 
ediyor.

Firmalar bir ürünü geliştirip 
üretirken başlangıç dönem-
lerinde satışlar ve kâr, düşük 
konumda seyretmekte; bü-
yüme döneminde her ikisi de 
artmaktadır. Ürünün olgunluk 
döneminde satışlar ve kâr en 
tepe noktasına ulaşarak ra-
kiplerin piyasaya girmesine 
yol açmaktadır. Devamında 
ise; rakiple paylaşılan pazar 
sebebiyle satışlar ve kârlılık 
geri döndürülemez bir bi-
çimde azalmaya, şirket kan 
kaybetmeye başlamaktadır. 
Eğer bu noktada şirket mev-
cut ürünü satmaya devam 
ederken bir yandan da Ar-Ge 
çalışmaları ile yeni ürün (ürün 
hayat eğrisi şeklindeki yeşil 
eğriler) geliştirmiş ise hem 
ortalama satış ve kârlılıktaki 
ürününü satarak, hem de he-
nüz kimsenin rekabete başla-
madığı yeni ürünleri ile yük-
sek kârlılıkla ticari hayatına 
devam etmektedir. Geleceği 
göremeyip, Ar-Ge’ye yatırım 
yapmayan şirketler ise önce 
küçülmekte, bir süre sonrada 
ticari hayattan silinmektedir.

Yakın tarihimizdeki bu süre-
ci yaşayan canlı örnek Nokia 
firmasıdır. Bir dönem cep te-
lefonu piyasasının belirleyicisi 
olan Nokia, önce çok kârlı olan 
cep telefonu üretimine çok 
sayıda firmanın girmesi ile 
yoğun bir rekabet yaşamış; 
sonra da akıllı telefonlar ko-
nusunda geleceği görüp Ar-
Ge yapmadığı için sektördeki 
popülerliğini yitirmiştir.

TÜRKIYE’DE AR-GE 
FAALIYETLERININ GELIŞIM SÜRECI

“Türkiye Rekabet Ringinin 
Tam Ortasında”
24 Ocak 1980 tarihli dışa açıl-
ma kararları öncesi Türkiye 
yerli sanayi açısından nispe-
ten daha rahat bir ekonomik 
ortam sunuyordu. Yüksek 
gümrük duvarları ile sağla-
nan koruma yerli sanayimizi 
dünya rekabetinden uzunca 
bir süre korudu. Bu koru-
manın sağladığı rahatlık ve 
henüz hemen tüm alanlarda 
kurulu şirketlerin olmaması 
sebebiyle sanayi üretimi ve 
ticaret hayatı yüksek karlılık 
ve düşük ürün kalitesi sonu-
cunu doğurdu. Bu dönemde 
şirketlerimiz Ar-Ge yapma 
gereği duymadılar. Yerli sa-
nayi rekabetin olmadığı bir 
ortamda faaliyetini uzun bir 
dönem sürdürdü.

24 Ocak 1980 sonrası uy-
gulanmaya başlayan liberal 
ekonomi politikaları ile Türk 
sanayi, dünya rekabetine 
açıldı. Tüketiciler yerli sana-
yinin ürettiği düşük kaliteli 
ürünler yerine, pahalı da olsa 
ithal ürünlere yöneldi. İthalat 
yapabilmek için ihracat yapıp 
döviz kazanılması gerekirken, 
üretilen sanayi ürünlerinin ni-
teliği gereği ihracatı artırmak 
da çok kolay olmadı. Sana-
yimiz ilk defa bu dönemde 
uluslararası rekabet ve Ar-Ge 
ihtiyacını hissetti.

1990 yılından itibaren dünya 

ticaretinde önemli bir oyuncu 
olmaya başlayan Çin, tekno-
lojik eksikliğini düşük işçilik 
maliyeti ile telafi etmeye ça-
lışan ülkemize ciddi bir rakip 
oldu. Sanayimizin artık düşük 
işçilikle ihracat yapamayaca-
ğını, yüksek teknoloji ürünleri 
üretmemiz gerektiğini ve Ar-
Ge çalışmalarına olan ihtiyacı 
çok daha derinden hissetme-
ye başladık.

1996 yılındaki Gümrük Birliği 
anlaşması ile sanayi ürünleri 
üzerindeki kalan son koruma 
kalkanı gümrük vergileri üye 
ülkelere karşı kaldırdı. Bu an-
laşma yalnızca sanayi ürünle-
rinde serbest dolaşıma müsa-
ade eden ve yerli sanayimize 
yeni bir rekabet dalgasına yol 
açan bir anlaşmadır.

Bu gün yerli sanayimiz 1980 
öncesinin aksine düşük ma-
liyetli ve dünya hammadde 
kaynaklarının büyük kısmını 
kontrol eden Çin, ürünlerini 
gümrüksüz olarak ülkemiz-
de satabilen başta Almanya, 
Fransa, İtalya olmak üzere 
gümrük birliği ülkelerinin 
öldürücü rekabeti tehdidiyle 
karşı karşıyadır. Bu ekono-
mik savaşta çıkar yol Ar-Ge 
çalışmaları ile yüksek katma 
değerli ürünler üreterek tüm 
dünyaya satmaktır.  

“Dünya Ülkelerinin Ar-
Ge Harcaması Kazananı 
Belirliyor”
Yerli sanayimizle rekabet 
eden, bizim de rekabet ede-

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com

HAYATTA KALMAK VE 
YÜKSEK KÂRLILIK İÇİN 

AR-GE
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rek yarışacağımız ülkelerin Ar-
Ge konusundaki harcamalarına 
ve ülkemizin bu yarıştaki yerine 
bakmakta fayda var.

2013 yılı için gayrisafi milli hası-
lanın yüzdesi olarak Ar-Ge har-
camalarına OECD verilerinden 
baktığımızda ilk sıraları İsrail 
% 4,21 , Kore % 4,15 , Japonya 
% 3,49 ve Finlandiya % 3,32 
almaktadır. OECD ortalaması 
%2,40 iken maalesef Türki-
ye’nin Ar-Ge ye gayri safi milli 
hasıladan ayırdığı pay % 0,95 
seviyesindedir.

Gayrisafi milli hasıladan Ar-
Ge’ye ayrılan yüzdelere göre 
ülke sıralamasına baktığımızda 
hemen tamamının kişi başına 
geliri en yüksek ülkeler oldu-
ğunu veya dünyanın en büyük 
ekonomileri olduğunu görüyo-
ruz. Yüksek refah seviyesi için 
her yıl kazanılan paranın yine 
yüksek bir oranının Ar-Ge ye 
harcanması gerekiyor. 

Yine OECD’nin 2015 yılı için her 
bin çalışan için Ar-Ge de çalışan 
araştırmacı sayısına baktığımız-
da ilk sıraları İsrail, Kore, Finlan-

diya, Danimarka almakta. Top-
lam Ar-Ge harcama büyüklüğü 
olarak ise Amerika, Çin, Japonya 
ve Kore ilk sıraları paylaşmakta.

Ülkemizin hem gayrisafi milli 
hasılanın yüzdesi olarak, hem 
toplam harcama olarak, hem 
de bin kişiye düşen araştırmacı 
sayısı olarak Ar-Ge konusun-
da alması gereken uzun bir yol 
görünüyor. Rekabet yarışında 
hem ülke olarak hem de şirket 
olarak öne geçebilmek; kazan-
cımızın önemli bir oranını Ar-Ge 
ye ayırmamıza bağlı. 

Grafik: Dünya Ülkelerinin Ar-Ge Harcamaları

AR-GE NEDİR, 

NE DEĞİLDİR?
Ar-ge konusu gündeme 
geldiğinde şirketlerin ilk te-
reddüt ettiği nokta hangi 
faaliyetlerin Ar-Ge olduğu, 
hangilerinin Ar-Ge olmadı-
ğı. Hatta zihinlerdeki Ar-Ge 
kavramı yüzünden, Ar-Ge den 
uzak duran, ulaşılamaz olarak 
gören çok sayıda şirket var. 
Bu sebeple moda olan ancak 
çok da kafamızda şekillen-
meyen bu kavramın sınırla-
rını çizmekte, tanımlamakta 
fayda var.

Ar-Ge; “araştırma” ve “geliş-
tirme” sözcüklerinin kısaltıl-
masıdır. Araştırma mevcut-
ta olmayan bir ürün, üretim 
yönteminin ilk defa hayata 
geçmesi için yapılan faali-
yetleri anlatırken; geliştirme 
mevcut olan, üretimi devam 
eden ürünlerin veya üretim 
yöntemlerinin ürün kalitesi, 
üretim maliyeti veya zamanı 

gibi açılardan daha üst, daha 
verimli seviyeye çıkarılması 
için yapılan çalışmaları ifade 
etmektedir.

Ar-Ge çalışmalarının hedefi, 
her zaman dünyada bugüne 
kadar üretilmemiş ürünü veya 
teknolojiyi geliştirmek değil-
dir. Türkiye’de üretilemeyen 
bir ürünün Türkiye’de üretil-
mesi için yapılan çalışmaları, 
şirketinizin bu güne kadar 
üretemediği ürünleri hayata 
geçirmesi için yapılan çalış-
maları da Ar-Ge kapsamında 
değerlendirmek gerekir. 

Ar-Ge herkesin yapamadığını 
yapma çabasıdır. Ar-Ge; tüm 
şirketler aynı yada benzer 
ürünleri düşük kârlar ile üre-
tirken kimsenin üretemediği 
ürünleri, yüksek kârlarla üret-
me uğraşısıdır. Üstelik Ar-Ge 
için; herkes “yarın ne olacak?” 
kaygısıyla uykusuz kalırken, 

gelecekteki kazançtan emin 
olmak üzere bugünden gele-
ceğe yatırım yapanların ka-
zandığı bir üretim zinciridir 
de diyebiliriz.

Türkiye’deki işletmelerin ço-
ğunda ürün geliştirme faali-
yetleri zaten var olan ve de-
vam eden faaliyetler arasında 
ancak, bunları yeni teknoloji 
ve küreselleşen dünyanın is-
teklerine uygun şekillerde ge-
liştirmek ve bambaşka ürün-
ler ortaya çıkartmaya yönelik 
araştırma faaliyetlerine daha 
az rastlamaktayız.

Frascati Kılavuzu’na Göre 
Ar-Ge Tanımı
“Ar-Ge insan, kültür ve toplu-
mun bilgilerinden oluşan bilgi 
dağarcığının artırılması ve bu 
bilgilerin yeni uygulamalar ta-
sarlamak üzere kullanılması 
için sistematik olarak yürü-
tülen yaratıcı çalışmalardır” 

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı
Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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Frascati Kılavuzu; “Araştırma ve Geliştirme  
Anketleri için uygulanan Standart Uygulama 
Kılavuzu” anlamına gelir. OECD koordinatörlü-
ğünde üye ülkelerin uzmanları tarafından ilk 
baskısı 1963 yılında İtalya’nın Frascati kentinde 
hazırlanmıştır. Son baskısı olan 6. baskısı 2002 
yılında Avrupa Birliği İstatistik Ofisi ve Avrupa 
Komisyonu’nun da katkılarıyla yeniden düzen-
lenmiş ve AR-GE çalışmalarının temel kavramla-
rını belirleyen dünya çapında yaygın bir referans 
belgesi olarak kabul edilmeye devam etmiştir. 
Oslo Kılavuzu’na Göre İnovasyon Tanımı
AR-GE’in beraberinde doğan İnovasyon kavra-
mına da burada bir açıklık getirmek gerekiyor. 
Bunun için referans kabul edilen Osla Kılavuzu-
na bakılması şart. Bu kılavuz; OECD ve Avrupa 
Komisyonunun ortak girişimiyle ilk olarak 1992 
yılında yayımlanmıştır. Düzenlenmiş 
son hali ise 2005 yılında yayımlana-
rak geçerliliğini sürdürmektedir. 
Oslo Kılavuzu olarak adlandırı-
lan bu rehber, inovasyonun ta-
nımlanması ve ölçümüne iliş-
kin standartları ortaya koymak 
hedefini gütmüştür. Çok sayıda 
ülke Oslo Kılavuzu’nda ortaya 
konan yapıyı kabul etmiştir. 
Oslo Kılavuzu’na Göre İnovasyon: 
İnovasyon; işletme içi uygulamalarda, 
işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde 
yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün 
(mal veya hizmet), süreç, yeni bir pazarlama 
yöntemi veya yeni bir örgütsel yöntemin gerçek-
leştirilmesidir. 
Türkiye Kanunlarında AR-GE Tanımı
Bahsi geçen bir çok uluslararası kılavuzdaki ta-
nımlara katılan ve bunlara ek olarak kendi ka-
nunlarıyla da AR-GE faaliyetlerini hızlandıran 
ülkemizde konu ile ilgili kanun; “5746 Sayılı 
Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi” adıyla geçer. 
Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki 
5746 sayılı bu kanuna göre Ar-Ge:
“Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve top-
lumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının 

artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygu-
lamalar tasarlamak üzere kullanılması için sis-
tematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışma-
ları, çevreye uyumlu ürün tasarımı veya yazılım 
faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik 
gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir be-
lirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, 
bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir”.
PEKİ AR-GE NE DEĞİLDİR? 
5746 Sayılı Kanuna ilişkin tebliğ ile Ar-Ge faali-
yeti sayılmayan işlemler tek tek sayılmıştır. Ar-
Ge faaliyeti sayılmayan bu faaliyetler:

 � Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, 
pazar araştırması ya da satış promosyonu, 

 � Kalite kontrol, 
 � Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, 

 � Petrol, doğalgaz, maden rezervleri ara-
ma ve sondaj faaliyetleri, 

 � İlaç üretim izni öncesinde en az 
iki aşaması yurt içinde gerçekleş-

tirilmeyen klinik çalışmalar ile 
üretim izni sonrasında gerçek-
leştirilen klinik çalışmalar,

 � Bir Ar-Ge projesi kapsa-
mında olmaksızın icat edilmiş 

ya da mevcut geliştirilmiş süreç-
lerin kullanımı,
 � Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine 

yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon 
ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içe-
ren biçimsel değişiklikler, 

 � Yazılımlara ilişkin, bilimsel veya teknolojik 
ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin 
çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarla-
nan faaliyetler,

 � Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma 
giderleri, 

 � Numune verilmek amacıyla prototiplerden 
kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam 
amaçlı tüketici testleri, 

 � Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın 
yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konul-
masına hizmet etmeyen doğrudan veya gö-
mülü teknoloji transferi,

Bir ürünün ilk defa bu-
lunması ve üretilmesinin 

yanında mevcut ürünlerin 
geliştirilmesi de Ar-Ge 

faaliyetidir.

Başarılı bir Ar-Ge sonucu oluş-
turulan ürünün, ticari olarak 
üretilip satılması uzun ve zorlu 
bir yolculuk olacaktır. Ancak 
yüksek kârlı, yüksek katma 
değerli bir ürün ortaya çıka-

rabilmek ve rekabette diğer 
şirketlerin önüne geçebilmek, 
bu zorlu yolculuğa çıkmayı ca-
zip hale getiriyor.

Geleneksel olarak aynı ürünü, 

ufak tefek değişikliklerle üret-
meye alışmış ve iş tarzı olarak 
bu yolu benimsemiş şirketlerin 
Ar-Ge faaliyetlerine başladı-
ğında iş kültürlerinde değişik-
lik yapmaları gerekiyor.

AR-GE’DEN ÜRÜNE 
GİDEN YOL

EYLEM KARAR VERİCİ / EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN
Ar-Ge Gerekliliğini Kavrama Üst yönetim - Şirket Ortakları

Ar-Ge Kararının Verilmesi Üst yönetim- Şirket Ortakları

Ar-Ge Alanının Tespiti Üst yönetim -Şirket Ortakları- Üretim çalışanları -  
Bilim adamı – Müşteri

Ar-Ge Çalışmaları Bilim adamı – Ar-ge Personeli- Üretim çalışanları

Ürün Testi Dış test merkezi – Üretim çalışanları - Müşteri

Patent Alımı Patent müşaviri

Deneme Üretimi Üretim çalışanları

Seri Üretim Üretim çalışanları
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AR-GE’YE NERDEN NASIL BAŞLAMALI?
Şirketlerin Ar-Ge faaliyetine başla-
yabilmesi için yapması gereken ey-
lemler ve bu eylemlerin karar veri-
cileri, gerçekleştiricileri temel olarak 
tablomuzda yer aldığı gibi.

1. Uzun Vade Yönetim Planı... Öncelikle şir-
ketlerin ortakları ve üst yönetimin Ar-Ge 
yapılması gerektiğini, bunun orta vadede 
hayatta kalma mücadelesi olduğunu, şir-
ketin kârlı olarak ticari faaliyetine devam 
edebilmesinin yegane yolu olduğunun kav-
raması gerekiyor.

2. Şirket Fikir Birliği... Şirket ortakları ve üst 
yönetimin Ar-Ge zorunluluğunu kavra-
masından sonra bu konuda geri dönüşü 
olmayan, sıkıntı ve aksaklıklarda kolayca 
vazgeçilmeyecek şekilde Ar-Ge çalışma-
larına başlanma kararını almaları ve şirket 
kültürünün bir parçası haline geldiğini tüm 
çalışanlara iletilmesi şart.

3. Hangi alanda Ar-Ge yapılacağının tespiti ha-
yati önemdeki kararlardan bir tanesi. Ticari 
olarak satış potansiyeli olmayan veya mev-
cut üretim imkanları ile üretilmesi imkansız 
ürünler ile Ar-Ge çalışmasına başlanması 
daha baştan kaybetmek anlamına gelir. 
Ar-Ge yapılacak alan tespit edilirken şirket 
ortakları, üst yönetim ve üretim çalışanları 
tüm ticari ve sınai tecrübelerini kullanma-
lıdır. 

4. Bilim Adamı ve Akademisyen desteği...
Üretim kararı verilirken sektörü tanıyan ve 
bilen bilim adamları, akademisyenler önemli 
katkılarda bulunabilirler. Diğer önemli kat-
kı da mevcut müşterilerin üretimi devam 
eden ürünler hakkındaki şikayet, talep ve 
istekleridir. Unutulmamalıdır ki; ticari ola-
rak en başarılı Ar-Ge çalışmaları müşteri 
kanalından gelen sinyallere göre şekillenen 
Ar-Ge çalışmalarıdır.

5. Nitelikli Ar-Ge Personeli... Ar-Ge’de başarı-

nın temel kuralının “Nitelikli Ar-Ge Persone-
li” olduğu yola çıkarken ele alınması gereken 
konulardandır. Ar-Ge faaliyetlerinde temel 
taş şirketlerde çalıştırılacak Ar-Ge perso-
nelidir. Ar-Ge personelinin niteliği Ar-Ge 
faaliyetinin başarısını doğrudan belirleye-
cektir. Ar-Ge çalışmaları yapılırken özellikle 
doktora seviyesi ve üstü bilim adamları ve 
akademisyenler önemli katkıda bulunacak-
tır. Akademik hayatta bilginin üretilmesi 
doktora seviyesinde başlamaktadır. Üretim 
hattında çalışan personelin Ar-Ge faaliyet-
lerine katılması da başarıya ulaşmanın ol-
mazsa olmazlarındandır.

6. Ürün Testleri Önemli... Ar-Ge çalışması so-
nucu ortaya çıkartılan ürünün ticari ürün 
olarak üretilip satılmadan önce mutlaka 
test edilmesi gerekir. Şirket dışındaki test 
merkezleri, üretim çalışanlarının bizzat ya-
pacağı testler ve ürünü kullanacak müşte-
rilerden seçilecek bir kısmının testi Ar-Ge 
aşamasında dikkatten kaçan aksaklıkların 
zamanında giderilmesini sağlayacaktır.

7. Seri Üretim Öncesi Patent... Önceki aşama-
ları geçmiş, artık seri üretime geçebilecek 
nihai ürün haline gelmiş olan Ar-Ge faaliye-
tinin sonucu olan ürünün yurtiçi ve yurtdışı 
patentinin alınması ihmal edilmemesi ge-
reken çok önemli bir aşamadır. Şirketinizin 
harcadığı emek, zaman ve paranın boşa 
gitmemesi, ürünün gelecekteki potansiyel 
kazancının başkalarına kaptırılmaması için 
konun uzmanı patent müşaviri ile çalışarak 
ürüne ait gayri maddi hakkınızı tescil et-
tirmeniz, ürününüz ve kazancı hakkındaki 
tapunuzu almanız gerekir. 

8. Seri Üretim ve Başarının Keyfi... Patent 
alımından sonra deneme üretimi ve sorun 
çıkmaması durumunda seri üretime ge-
çerek yüksek katma değerli ürününüzün 
şirket cirosuna ve karlılığına katkısını keyifle 
seyredebilirsiniz.

ŞİRKET KÜLTÜRÜNDE DEĞİŞMESİ GEREKEN 
TEMEL KRİTERLER

Yeni ve Şaşırtıcı Sonuçlara Hazır olun.
Ar-Ge faaliyetleri sırasında hiç tahmin edilemeyecek sonuçlar, 
ürünler ortaya çıkabilir. Röntgen, penisilin, coca-cola, mikrodalga 
fırın, teflon, mürekkep püskürtmeli yazıcı gibi günlük hayatın vaz-
geçilmezi olmuş bir çok ürün tesadüfen bulunmuştur. Seri üretimde 
her gün aynı rutini tekrarlamaya alışmış şirketler, Ar-Ge faaliyeti 
sırasında her gün şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmaya hazır olmalıdır.

5

Birimler Arası İşbirliği Şart.
Ar-Ge faaliyetleri sırasında üretim, pazarlama ve ar-ge departmanlarının 
yüksek koordinasyon içinde takım oyunu oynamaları Ar-Ge faaliyetinin 
sonuçlarını maksimize edecektir. Üretilebilecek ve pazarlanabilecek 
alanlarda Ar-Ge yapılması gerekir. Bu da üretim, pazarlama ve Ar-Ge 
departmanlarının uyum içinde çalışmasına bağlıdır.

4

Çalışmalarınızın Mahremiyeti Önemli.
Unutulmaması gereken bir diğer nokta da Ar-Ge faaliyetlerinin her aşamasında 
gizliliğe sıkı sıkıya bağlı kalmaktır. Şirketiniz rakiplerini geçmek üzere stratejik 
çalışma yaptığını ve şirketinizin geleceğinin bu çalışmaya bağlı olduğunu unut-
mamanız gerekir. Sanayi casusluğu tüm dünyada tahmin edebileceğinizden 
daha yaygın. Gerekli tedbirleri almazsanız yıllarca emek verdiğiniz bir ürün 
için sizden önce patent başvurusunda bulunup geleceğinizi çalanlar çıkabilir.

3

Nitelikle Eleman İçin Yüksek Ücret Ödemeyi Göze Almalısınız...
Geleneksel olarak seri üretim yapan şirketler ortalama nitelikli eleman ve  teknolojisi 
yüksek makine parkı ile faaliyetine devam etmektedir. Yapılan yatırım veya harcama-
ların büyük kısmı makine parkındaki teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amaçlıdır. 
Oysa Ar-Ge çalışmalarında ortalama nitelikli personel ile sonuç alma şansı düşüktür. 
Yüksek nitelikli, sektörü ve dünyayı iyi analiz eden elemanlarla çalışmalısınız. Bu 
nitelikteki çalışanların ücretleri de doğal olarak yüksek olacaktır.

2

Ar-GE için harcanan zaman gözünüzü korkutmasın..
İlk defa Ar-Ge çalışmasına başlayacak şirketlerde eski şirket kültürünün değişmesi ge-
reken ilk ve en önemli parçası, kısa sürede yapılan yatırım veya harcamanın kâr olarak 
işletmeye geri dönmesi gerektiğine ilişkin yanlış kabuldür. Ar-Ge çalışmaları sonucu 
yeni ve kârlı bir ürünün ortaya çıkması alıştığınız sürelerden daha fazla zaman alacaktır. 
Yeni bir üretim hattı kurarken, yeni bir yatırım yaparken bu süre birkaç ay veya bir yıl 
olabilir. Ortalama olarak bir Ar-Ge çalışmasının başlangıcından patent alınıp seri üre-
time geçilmesine kadar ki süre 3 yılı bulmaktadır. Şirketinizin Ar-Ge konusunda sabırlı 
olmayı ve alıştığınızdan daha uzun bir süre yalnızca para ve zaman harcamayı baştan 
kabullenmesi gerekir.

1
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Ar-Ge faaliyetlerinin artırıl-
ması, artan Ar-Ge faaliyet-
leri sonucu yüksek katma 
değerli ürünlerin üretilmesi 
konusunda son on yılda çok 
önemli teşvik ve destek me-
kanizmaları hayata geçiril-
miştir. Bir taraftan özel sektör 
konunun önemini kavramış, 
diğer taraftan da devlet üze-
rine düşeni fazlasıyla yaparak 
önemli ve etkili Ar-Ge teşvik-
leri ve destekleri sağlar hale 
gelmiştir.

Hemen belirtmek gerekir ki; 
şirketler devletten herhangi 
bir teşvik ve destek isteme-
den tamamen kendi kaynak-
ları ile tüm kararları kendileri 
vererek Ar-Ge çalışmasında 
da bulunabilirler.

Ar - Ge Teşvikleri
Devletin parasal olarak katkı-
da bulunmadığı ancak Ar-Ge 
faaliyetlerinin desteklenme-
si amacıyla kurumlar vergisi, 
gelir vergisi gibi şirketlerin 
yükümlülüklerini azalttığı 

düzenlemeler bu başlık al-
tında toplanmaktadır. Ar-Ge 
teşvikleri üç ana başlık altında 
toplanıyor:

1. Ar-Ge çalışmalarının yürü-
tülmesi sırasında sağlanan 
teşvikler

2. Patent alınması durumun-
da sağlanan teşvikler

3. Nihayetinde seri üretime 
geçilmesi aşamalarında 
sağlanan teşvikler 

5746 Sayılı Araştırma, Geliş-
tirme ve Tasarım Faaliyetleri-
nin Desteklenmesi Hakkında 
Kanunla Ar-Ge desteklerine 
ilişkin özel bir kanun oluştu-
rulmuş ve önemli destekler 
sağlanmıştır. Bunların hep-
sine bu dosya konusunda yer 
vermemiz zor olacağından 
verilen destek ve teşviklerle 
ilgili kısaca ve derli toplu ola-
rak şu şekilde değinebiliriz:

**Ar-Ge/Tasarım Merkez-
lerinde gerçekleştirilen 
Ar-Ge ve yenilik veya tasa-
rım harcamalarının tamamı 
(%100’ü) kurum kazancının 
tespitinde indirim konusu 
yapılabilmektedir. Şirketler 
bu kapsamda 1.000.000 TL 
Ar-Ge harcaması yaparlarsa, 
yapılan harcamanın kendisi 
patent alınmaması durumun-
da kurumlar vergisi açısından 
gider yazılıp bir de buna ek 
olarak ikinci 1.000.000 TL’yi 
kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde matrahtan indirim 
olarak dikkate alınabicektir.

**Ar-Ge merkezlerinde çalı-
şan Ar-Ge ve destek perso-
nelinin; bu çalışmaları karşı-
lığında elde ettikleri ücretleri 
üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinin; doktoralı veya 
temel bilimler alanlarından 
birinde en az yüksek lisans 
derecesine sahip olanlar için 
%95’i, yüksek lisans derece-
sine sahip veya temel bilim-
ler alanlarından birinde lisans 
derecesine sahip olanlar için 
%90’ı, diğerleri için %80’i 
ödenmeyecektir.

**Ar-Ge merkezlerinde çalı-
şan Ar-Ge ve destek perso-

nelinin ücretleri üzerinden 
hesaplanan sigorta primi iş-
veren hissesinin yarısı, Hazine 
tarafından Maliye Bakanlığı 
bütçesine konulacak ödenek-
ten karşılanmaktadır.

**Her türlü Ar-Ge ve yeni-
lik faaliyetleri ile ilgili olarak 
düzenlenen kağıtlar damga 
vergisinden istisnadır.

**Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
projeleri ile ilgili araştırma-
larda kullanılmak üzere ithal 
edilen eşya, gümrük vergisi 
ve her türlü fondan, bu kap-
samda düzenlenen kağıtlar 
ve yapılan işlemler damga 
vergisi ve harçtan müstesna 
edilmiştir.

**Temel bilimler alanlarında 
(matematik, fizik, kimya, bi-
yoloji) en az lisans derecesine 
sahip Ar-Ge personeli istih-
dam eden Ar-Ge merkezle-
rine, bu personelin her birine 
ödedikleri aylık ücretin o yıl 
için uygulanan asgari ücretin 
aylık brüt tutarı kadarlık kısmı 
iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşıla-
nacaktır.

TÜBİTAK ve KOSGEB’in Ar-
Ge Projelerine Geri Ödemesiz 
Destekleri
Devletin AR-Ge faaliyetlerinin 
desteklenmesi amacıyla para-
sal olarak katkıda bulunduğu 
programlar ülkemizde temel 
olarak TÜBİTAK ve KOSGEB 
kanalı ile işlemektedir. Aşa-
ğıda destek programları ana 
hatları ile yer almaktadır.

1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-
Ge Projeleri Destekleme 

Programı
Program kapsamında, yenilik 
tanımı çerçevesinde; yeni bir 
ürün üretilmesi, mevcut bir 
ürünün geliştirilmesi, iyileş-
tirilmesi, ürün kalitesi veya 
standardının yükseltilmesi 
veya maliyet düşürücü ni-
telikte yeni tekniklerin, yeni 
üretim teknolojilerinin gelişti-
rilmesi konularında yürütülen 
Ar-Ge nitelikli projeler des-
teklenmektedir. Başvuruda 
bulunan kuruluşların sektör 
ve ölçeğine bakılmaksızın, te-
mel destek oranı yüzde kırk 
%40’tır. Toplam destek oranı; 
temel destek oranı ve diğer 
ilave desteklerle beraber en 
fazla yüzde altmış %60 olur. 
Destek süresi proje bazında 
en fazla otuz altı aydır.

1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge 
Başlangıç Destek Programı
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Des-
tek Programı ile, KOBİ’lerin 
bu sorunları aşabilmelerini 
sağlamak için yeni bir ürün 
üretilmesi, mevcut bir ürü-
nün geliştirilmesi, iyileştiril-
mesi, ürün kalitesi veya stan-
dardının yükseltilmesi veya 
maliyet düşürücü nitelikte 
yeni tekniklerin, yeni üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesi 
konularında KOBİ’ler tara-
fından yürütülen 500.000 
TL bütçe ve 18 ay süre ile sı-
nırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK 
tarafından desteklenmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç 
projeye ilaveten, ortaklı proje 
başvurusu yapılması koşuluy-
la 2 proje daha bu programda 
desteklenebilmektedir. Des-
tek oranı her dönem için sabit 
olup %75’tir.

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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1509 TÜBİTAK Uluslararası 
Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı
EUREKA, ERA-NET ve Av-
rupa Birliği Çerçeve Prog-
ramları altında ortak proje 
çağrılarına çıkan programlar 
ve benzeri uluslararası prog-
ramlara sunulan uluslararası 
ortaklı araştırma geliştirme 
projelerinin desteklenmesi 
için oluşturulmuştur. Bu tür 
uluslararası programlara katı-
lan, Türkiye’de yerleşik, firma 
düzeyinde katma değer yara-
tan tüm kuruluşlar bu prog-
ramdan yararlanabilmektedir.

1511 - TÜBİTAK Öncelikli 
Alanlar Araştırma Teknoloji 
Geliştirme ve Yenilik 
Projeleri Destekleme 
Programı
Program ile ülkemiz öncelikli 
alanlarında hedef ve ihtiyaç 
odaklı, izlenebilir sonuçları 
olan projelerin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. Program 
kapsamında sağlanacak des-
teklerle,

 �Teknolojik yeterlilik ve bilgi 
birikiminin artırılması

 �Mevcut yeteneklerin farklı 
alanlarda da değerlendi-
rilmesi

 �Özgün teknolojilerin geliş-
tirilmesi

 �Teknolojik gelişimde ivme 
kazanılması

hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçla-
rının belirlenerek teknolojik 
açıdan kuruluşların yönlen-
dirilmesi, kapasitenin yeterli 
olmadığı alanlarda proje des-
tekleri ile kapasite oluşumu-
nu tetiklemesi, kısa ve orta 
vadede yapılacak proje bazlı 
desteklerle uzun vadede sür-
dürülebilir teknolojik gelişimi 
sağlanması oldukça önemli 
görülmektedir.

1511 TÜBİTAK Öncül Ar-Ge 
Laboratuvarları Destekleme 
Programı
Desteğin temel amacı, Türk 
bilim insanlarının araştırma 

niteliklerinin yükseltilmesi 
ve ülkemizin belirli bilim ve 
teknoloji alanlarında küresel 
çekim merkezi olmasının sağ-
lanmasıdır.

Belirtilen amaçlarla, alanında 
öncül bilimsel ve teknolojik 
bilgi üreten ulusal/uluslara-
rası kuruluşların Türkiye’de 
kuracağı Ar-Ge Laboratu-
varlarının belirli giderleri 
geri ödemesiz (hibe) olarak 
desteklenecektir.

KOSGEB Araştırma-
Geliştirme, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama 
Destek Programı
Ar-Ge ve İnovasyon Progra-
mının amacı; bilim ve tekno-
lojiye dayalı yeni fikir ve bu-
luşlara sahip küçük ve orta 
ölçekli işletmeler ile girişimci-
lerin geliştirilmesi, yeni ürün, 
yeni süreç, bilgi ve/veya hiz-
met üretilmesi konularında 
yürütülen projelerin toplam 
1.500.000 TL’ye kadar KOS-
GEB tarafından desteklen-
mesidir.

YARININ İHTİYAÇLARINA BUGÜNDEN ÇÖZÜM ÜRETEN MÜHENDİSLER...

Firmaların ulusal ve ulusla-
rarası piyasada varlıklarını 
devam ettirebilmeleri, sek-
törel rekabet üstünlüğü elde 
etmeleri ve getiri sağlama-
ları için teknolojiye ve insan 
kaynaklarına sürekli yatırım 
yapmaları gerekmektedir. 
Bu yüzden, Ar-Ge faaliyetleri 
tüm dünyada, verimlilik, ino-
vasyon, ekonomi ve rekabet 
gücünün devamlılığı açısın-
dan oldukça önemlidir.

Yıllar önce katıldığım bir 
eğitimde, şirketlerin insan 
kaynağındaki farklılıkların, 
rekabet avantajını nasıl ya-
ratacağı konusu işlenirken; 
buluşlar yapan, önerileriyle 
ürünlerde üstünlük sağlayan 
kişilerin şirkete kazandırılma-
sı gerektiğini vurgulanmıştı. 
Bunun en temel nedeni ise 

firmaların yeni ürünler veya 
ürünleri geliştirme ihtiyacının 
sürekliliğinden kaynaklan-
maktadır. Bu durumda şirket-
lerin araştırma-geliştirmeye 
ayırdıkları pay arttıkça, Ar-Ge 
personeline duyulan ihtiyaç 
da büyümektedir. 

90’ların sonunda Türkiye’nin 
gündemine giren, başlarda 
ne olduğu pek de anlaşılma-
yan, kimilerine göre yeni ürün 
üretmek, kimilerine göre ise 
bilimsel çalışma olarak nite-
lendirilen Ar-Ge, bugün şir-
ketler için vazgeçilmez faa-
liyet alanı haline geldi. Son 
yıllarda ‘Ar-Ge personeli’ 
adı altında yeni iş alanları-
nın oluşmasıyla, talebe bağlı 
olarak çalışan sayısı da hızla 
arttı. Buna bağlı olarak Ar-Ge 
alanlarında istihdam edilecek 

insan kaynağı için firmalar, 
farklı bir insan kaynakları 
politikası izlemeye başladı. 

Yüksek Nitelikli İnsan 
Kaynağı
Ar-Ge faaliyetleri bireylerin 
akademik eğitim ve yaratı-
cılığın, bilimsel bir ilerleme 
ve yaratıcılığa dönüşmesi 
temelinde şekillenmektedir. 
Bu sebeple Ar-Ge merke-
zi kurulumunda en önemli 
kriterlerden bir tanesi Ar-Ge 
merkezi personelinin niteliği-
dir. Bu noktada nitelik, Ar-Ge 
merkezi çalışanlarının sahip 
oldukları akademik eğitimdir.

Mevzuat gereği Ar-Ge mer-
kezi kurabilmek için minimum 
15 teknik personelin (teknik 
lise ve üzeri eğitim derecele-
ri) bulunması gerekmektedir. 
Ar-Ge merkezinde yer alacak 
personelin, proje alanları ile 

AR-GE FAALİYETLERİNİN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ: 

“İNSAN KAYNAKLARI”

Rasime Sazak
Merih Asansör Genel Müdür Yardımcısı
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ilgili bölümlerden mezun ol-
ması beklenmektedir. Denet-
lemelerde personel istihda-
mında dikkat edilen en önemli 
konu ise, personelin ağırlıklı 
olarak mühendislik eğitimi al-
mış olması, yüksek lisans ve 
doktora mezunu çalışanların 
sayısıdır.

Bu noktada Ar-Ge alanları-
na istihdam edilecek insan 
kaynağının belirleyicisi olan 
insan kaynakları yönetimi 
görevinde de değişiklikler 
meydana gelmektedir. İnsan 
kaynakları, geleceğe odaklı 
olarak firmanın amaçlarını 
yerine getirecek yetenekli 
ve iyi motive edilmiş nitelikli 
personel sağlamak, bu perso-
nelin işten duydukları tatmini 
artırmak, yeteneklerini ortaya 
çıkarmak, performanslarını 
yüksek tutmak ve bu faali-
yetleri mümkün olduğunca 
iş gücü maliyetlerini kontrol 
altında tutacak şekilde yap-
maktır. Bu bağlamda özel-
likle günümüzde Ar-Ge işe 
alımlarında insan kaynakları, 
başarılı bir öğrenim geçmişi, 
iyi düzeyde yabancı dil bilgisi 
ve gelişmiş sosyal yetkinlikler 
aramaktadır.

Ar-Ge Becerileri Nelerdir?
Ar-Ge; hangi amaçla ve tür-
de yapılırsa yapılsın karma-
şık, bu nedenle adımlar ha-
linde planlama, bütçeleme 
ve başka kişi ve birimlerle 
koordinasyon gerektiren bir 
süreçtir. Tüm dünyada, verim-
lilik, inovasyon, ekonomi ve 
rekabet gücünün devamlılığı 
açısından da oldukça önemli-
dir. Bu noktada ortaya çıkan 
sorular şu şekildedir; “Ar-Ge 

becerileri nelerdir?” ve “İnsan 
kaynakları, Ar-Ge alanına is-
tihdam edilecek olan insan 
kaynağının yeterliliğini nasıl 
belirlemektedir?”

Bu sorunun cevabını insan 
kaynakları alanına yıllarını 
adamış biri olarak şu şekilde 
cevaplayabilirim;

 �Bireyin, analitik ve eleştirel 
düşünme becerilerine sa-
hip, kendini problem çöz-
me konusunda geliştirmiş 
olması,

 �Öz motivasyon (kendi ken-
dini motive etme) özelliği-
nin olması,

 �İyi bir takım oyuncusu ol-
mak, aynı zamanda bağım-
sız çalışma becerisine sahip 
olması,

 �Zaman yönetimi konusun-
da başarılı olması,

 �İşi planlama, organize 
etme ve önceliklendirmesi

 �Bilgi toplaması ve işlemesi

 �Sektörden ve temadan ba-
ğımsız olarak teknolojiye 
meraklı olması ve kendi 
çalışma alanı olmak üzere 
teknoloji gelişmeleri yakın-
dan izlemesi

 �Yeni iş yapma biçimleri, 
farklı yöntem, teknik, araç 
ve yol haritaları oluştur-
mada yaratıcı ve yenilikçi 
olması

 �Takım liderliği takım içi ve 
dışı ilişki ve iletişimin sağ-
lıklı biçimde yürütülmesi, 
Ar-Ge birimine istihdam 

edilecek olan insan kayna-
ğında, insan kaynaklarının 
aradığı başlıca nitelikler 
arasında yer almaktadır.

Ar-Ge Faaliyetlerinin En 
Önemli Aktörü: “İnsan 
Kaynakları”
Firmaların Ar-Ge merkezle-
rinin gelecek teknolojilere 
egemen olabilmesi ve etkin 
bir Ar-Ge yönetim sistemi 
oluşturabilmesi için öncelikle 
ilgili konularda nitelikli insan 
kaynağına sahip olması ge-
rekmektedir. Bu doğrultuda, 
firmaların organizasyon yapı-
larını tekrar gözden geçirme-
leri, diğer departmanlardan 
farklı bir insan kaynakları 
politikası tanımlanmaları ve 
bu politikaların başarılı bir 
şekilde uygulanabilmesi için 
çeşitli yol haritaları hazırla-
maları gerekmektedir.

Sonuç niyetine;

Yarının ihtiyaçlarına bugün-
den çözüm üreten mühendis-
lerimiz, sadece şirketlerin de-
ğil toplumumuzun en değerli 
insan kaynağıdır. Firmalarda 
Ar-Ge önderliğinde gelişen 
teknoloji ve değişen dünyayla 
birlikte sadece insan kaynak-
ları değil, firma içerisinde bu-
lunan tüm departmanlar ken-
dilerini teknolojik gelişmelere 
adapte etmeli, yol haritalarını 
ve planlarını yenileyerek ça-
lışmalarına devam etmelidir. 

Steve Jobs “Kişisel bir bilgi-
sayar, zekamızın bir parçası 
olarak bize destek olan araç-
tır” der. Dijitalleşen dünyayla 
birlikte gelecek her alanda ol-
dukça heyecan verici…

94  HABER ASANSÖRÜ • Ocak • şubat 2018

DOSYA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN YOLU; AR-GE



5746 ve 6676 sayılı Kanunla-
rın çıkarılmasıyla özel sektör 
sanayi kuruluşlarının Ar-Ge 
ve Tasarım kapasitesini artı-
rarak ülke ekonomisine kat-
kı sağlamak amacıyla, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı tarafından pek çok sanayi 
kuruşuna, Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezi kurma imkanı sağ-
lanmıştı. Bakanlık, bu Kanun 
çerçevesinde yürüttüğü ça-
lışmaların meyvelerini 2017 
yılında zirveye çıkan Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi çalışmaları 
ile almaya başladı. Düzenle-

nen zirvede sergilenen ürün 
çeşitliliğinin kalitesi ve dünya 
markası haline gelen başarı-
larıyla Ar-Ge’ye verilen önem 
bir kez daha gözler önüne se-
rildi.

Bu sene altıncısı düzenlenen 
Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleri Zirvesi’nde Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezlerinin et-
kinliği ve geleceği tartışılır-
ken, merkezlerde geliştirilen 
projeler neticesinde ortaya 
çıkan yeni teknolojiler de ka-
muoyu ile paylaşıldı.

AR-GE VE İNOVASYON DEVLERİ 
ANKARA’DA BULUŞTU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın düzenlediği 
“6. Özel Sektör Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezleri Zirvesi”, 
20-21 Aralık 2017’de 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
Yeni teknolojilerin birbiri ile 
yarıştığı zirvede fuara katılan 
Ar-Ge devleri yeni ürünleri 
ve ilginç tasarımlarıyla hayli 
dikkat çekti.
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Türkiye Ar-Ge Yatırımı 21 
Milyar TL’ye Yükseldi
Zirveye katılarak önemli açıkla-
malarda bulunan Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü; 2017 yılında toplam Ar-Ge 
Merkezinin 770’e, Tasarım Mer-
kezinin ise 142’ye yükseldiğini 
ve bu merkezlerin toplamda 21 
Milyar TL Ar-Ge yatırımı sağla-
dığını belirtti. Son bir yıl içinde 
açılan yeni Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezlerinin Onay Belgelerini, 
Bakan Özlü bizzat takdim etti. 

Asansör Ar-Ge Merkezleri de 
Belgelerini Bakan’dan Aldı
Zirve Kapsamında düzenlenen 
ödül töreninde Bakan Dr. Faruk 
Özlü’den ödülünü alan Ar-Ge 
Merkezleri arasında HAS Asan-
sör, AKE Asansör ve WITTUR 
Asansör Ar-Ge Merkezleri de 
vardı. 
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Büyüme ve gelişmenin kapısı-
nı açacak stratejik bir alt yapı 
çalışması ile hazırlanması ge-
reken Ar-Ge, tüm sanayi sek-
törlerinin gelişimi için oldukça 
önemli. Ar-Ge’nin sektör için 
geleceğini önceden takip ede-
rek bu yönde yatırımlar ya-
pan HAS Asansör, Türkiye’nin 
Ar-Ge Merkezi’ne onay alan 
ilk asansör markası. 7 Aralık 
2016’da aldığı Bakanlık onayı 
ile Türkiye’nin de 307. Ar-Ge 
Merkezi oldu.

Ar-Ge dosyamız içerisinde 
tecrübe ve görüşlerinden fay-
dalanmak üzere HAS Asansör 
Ar-Ge Birimi ile de görüşmeler 
yaptık. Konu üzerine soruları-
mız Ar-Ge Müdür Yardımcısı 
Şamil Çahal cevapladı.

“MODERN DÜNYANIN HIZINI 
YAKALMAK IÇIN AR-GE ŞART”

Ar-Ge Merkezinizi kurmak 
için yola çıktığınızda hangi 
amaçları belirlediniz?
HAS Asansör bünyesinde 
çalışan mühendisler ve test 
merkezi ile asansör sektörüne 
yeni soluklar getirme hedefi 
önceliğimizdi. Ür-Ge ve sa-
nal ortamda simule edilebilen 
asansör tasarımları yapabil-
mek de yine bizim için oldukça 
önemliydi.  Ayrıca modernle-
şen dünya, artan insan nüfu-
su ve beraberinde yükselen 
binalar asansör sektöründe, 
ürünlerin ve tasarımların hız-
la değişmesine neden oluyor. 
Ulusal ve uluslararası rekabe-
tin gereği olan bu oluşumda; 

montajı hızlı ve kolay, bakım 
aralıkları daha uzun, kuyuda 
alan verimliliği daha yüksek, 
özgün tasarımlı ve akıllı asan-
sörler üreterek fark yaratmak 
da, bu yola çıkarken olduğu 
gibi şimdi de önemli amaç-
larımızdan birisidir.

Ar-Ge Merkezi için 
Bakanlıktan onay süreci 
nasıl ilerliyor, biraz bilgi 
verir misiniz?
Bakanlığın uluslararası norm-
lara göre belirlediği bazı Ar-
Ge kriterleri mevcut. Bu kri-
terleri yerine getirdiğinizde 
süreç, hızlı bir şekilde ilerli-
yor.  Bakanlık tarafından ku-
ruluş amacınız, projeleriniz 
ve Ar-Ge biriminin çalışacağı 
ortamlar denetleniyor. Kriter-
lere uygunluğunuz görüldüğü 
takdirde bu unvanı almaya da 
hak kazanıyorsunuz. Kuruluş 
aşamasında kafamızda bazı 
soru işaretleri vardı. Fakat Ba-
kanlık tarafından beyanımızın 
incelenme sürecinde, uzman 

kişilerin sorularımıza verdik-
leri yapıcı cevaplar, tüm bu 
soru işaretlerini de ortadan 
kaldırdı.  

Ar-Ge Merkezi faaliyetleri 
ile hedefleriniz nelerdir? 
Hali hazırda bünyemizde 
bulunan nitelikli mühendis 
kadrosu ile başvurmuş oldu-
ğumuz ve almış olduğumuz 
patentler mevcut. Ayrıca, 
Ar-Ge merkezimiz ile beraber 
yıllık planlar yapılıyor. Hafifle-
tilmiş kabin tasarımı, yeni ne-
sil asansör tasarımı projeleri 
bunlardan bazıları. Yakın za-

manda Ar-Ge merkezi çalışan 
gurubumuz ile sektörde ilkleri 
başarmaya devam edeceğiz. 
2018 yılı hedefi içinde sektö-
rün ihtiyacı doğrultusunda bu 
projelere yenilerini katmayı 
planlıyoruz. 

Uluslararası normlarda 
Ar-Ge Merkezi kurmayı 
düşünen firmalara 
önerileriniz neler olur?
Aslında zorlu gözüken bu 
yolda hedeflerini önceden 
belirlemeleri gerektiğini ve 
bilinçli bir ekip ile yola çıkma-
nın gerekliliğini önerebilirim. 
Temelde asansör yapısı çok 
basit görünse de birden fazla 
ürünü, birbirleri ile doğru ve 
güvenilir şekilde tasarlayıp 
bunu sahaya (kuyuya) mon-
tajlamak karışık bir oluşum-
dur. Taşıdığımız insanların can 
güvenliği ve montaj yapan 
ekibin ürünleri kolay ve hız-
lı montaj etmesi için Ar-Ge 
merkezi kaçınılmaz bir gerek-
sinim haline gelmiştir.
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TÜRKİYE’NİN İLK ASANSÖR 
AR-GE MERKEZİ BURSA’DA

“AR-GE MERKEZIMIZ 
ILE SEKTÖRDE ILKLERI 
BAŞARMAYA DEVAM 

EDECEĞIZ”

Şamil Çahal
Has Asansör Ar-Ge Müdür Yrd.
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Röportajlarımızdan ikincisini;  21 Aralık 2017’de Bakan Dr. Faruk 
Özlü’den Ar-ge Merkezi Onay Belgesini alarak Ar-Ge proje ve 
faaliyetlerini sürdüren AKE Asansör’ün Fabrika Direktörü İlkfer 
Yurdun ile gerçekleştirdik.

Faaliyette olan AKE Ar-Ge Merkezi hakkında kısaca bilgi 
verir misiniz?
AKE Ar-Ge Merkezi, firmamızda diğer birimlerden bağımsız 
olarak ayrı bir fiziki alana, ayrı bir personel kadroya ve ayrı bir 
iş yüküne sahiptir. Merkezimizi 185 m2’lik bir alan üzerine 
kurduk. 2017 yılı itibari ile toplam 23 Ar-Ge personeli merkezde 
istihdam edilmektedir. Bunların; 5’i yüksek lisans öğrencisi, 15’i 
lisans mezunu, 1’i lisans öğrencisi, 2’si ön lisans mezunudur. 
Çalışma arkadaşlarımızın %44’ ü Makine Mühendisliği mezu-
nudur. 2018 yılı içerisinde kadromuzu %20, çalışma alanımızı 
ise %30 arttırmayı hedefliyoruz.

ANTALYA’NIN 1O.  
TÜRKİYE’NİN 651.  

ARGE MERKEZİ; 

AKE
Ar-Ge dosyamızın başında da 
belirttiğimiz üzere; 770 firmalık 
Ar-Ge Merkezleri listesinde,  
Asansör sektöründen üç 
firma yer alıyor. Bu firmaların 
ikisinden, Ar-Ge merkezi kurma 
fikrinden başlayarak bakanlık 
onayı almaları ve devam eden 
Ar-Ge projelerinin üretim 
sürecine katkıları hakkında 
bilgiler aldık.
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AKE Ar- Ge merkezini 
uzun bir sürecin ardından 
kurarak, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji  Bakanlığı’ndan 
onay aldınız. Markanız için 
sizi Ar-Ge  Merkezi kurmaya 
iten sebepler nelerdir?
Bir yıl süren yoğun bir başvuru 
sürecinin ardından Bakanlık 
onayını almamız bizim için 
çok sevindirici. Bu süreci yö-
netmemizde firmamıza des-
tek veren Akdeniz Üniversi-
tesi Teknoloji Transfer Ofisi 
(TTO)’ne sizin aracılığınızla 
bir kez daha teşekkür etmek 
isterim. 

AKE kendi bünyesinde uzun 
yıllardır, Ar-Ge faaliyetle-
rine büyük önem veren bir 
firmadır. Teknolojinin genel 
standartlarını sağlamak, pa-
zar payını arttırabilmek için 
Ar-Ge’ye mecburuz ve bunun 
öneminin de bilincindeyiz. Ar-
Ge altyapımızı, Bakanlık onayı 
ile de resmileştirmiş olduk. 
AKE çatısı altında katma de-
ğeri yüksek inovatif ürünler 
ve üretim teknolojileri üret-
mek; teknik ekibin, AKE Ar-

Ge merkezinin yürüttüğü 
projelerle paralel hızda, sonuç 
odaklı üretim yapabilmesi ve 
zamana uygun gelişim sağla-
yabilme becerisini kazanma-
sını önemsiyoruz. Kurumda 
sistematik bir Ar-Ge bakış 
açısını yerleştirmek de amaç-
larımızdan birisi. İş arkadaş-
larımızın proje oluşturma ve 
geliştirme edinimini, kurum 
içi bir kültür olarak oturtmak 
için, resmi onaylı  bir Ar-Ge 
Merkezi olmamız gereki-
yordu. Şuan Antalya’nın 10., 
Türkiye’nin 651. Ar-Ge Mer-
kezi olmayı başarmanın da 
mutluluğunu yaşıyoruz.

KURULACAK AR-GE MERKEZININ 

STRATEJI VE HEDEFLERI ÖNCEDEN 

BELIRLENDI

Ar-Ge Merkezi kurmak 
isteyen ve bu konu ile 
ilgilenen sektör firmalarına 
rehberlik edebilmek 
amacıyla ön başvuru 
sürecinden bahseder 
misiniz?

Ar-Ge Merkezinin başvuru ve 
onay süreci bir yılda tamam-
landı. Başvuru öncesinde, 
iç eğitimlerimizi tamamla-
mamız gerekiyordu. Ar-Ge 
konusunda var olan altya-
pımızı ve süregelen projele-
rimizi, Ar-Ge sistematiğine 
uyarladık ve Bakanlığın is-
tediği fiziki şartlara uyumlu 
bağımsız ve verimli çalışma 
ortamı sağlayacak bir Ar-Ge 
departmanı oluşturduk. Ar-
Ge bütçesinin ayrı bir koldan 
muhasebeleştirilmesi için 
muhasebe altyapısını elden 
geçirdik. Son olarak AKE Üst 
Yönetimin liderliğinde Ar-
Ge merkezinin hedefleri ve 
stratejileri belirlendi. Tüm bu 
basamaklar tamamlandıktan 
sonra Ar-Ge Merkezi için ön 
başvuru oluşturmaya hazır 
duruma gelebildik.

Bakanlığa başvuru 
sonrasında “Değerlendirme 
ve Denetim 
Komisyonu”ndan geçen 
süreçten de biraz bahseder 
misiniz? 
Başvuru sonrasında Bakanlık 
tarafından, iki farklı üniver-
siteden yetkilendirilen aka-
demisyenler, fabrikamıza 
gelerek, Ar-Ge departmanı-
nın fiziki şartlarını inceledi-
ler. İnceleme yapan heyete 
merkezimizde yürütülen 
projeler, belirlenen hedef ve 
stratejiler hakkında  bir su-
num yapıldı. Akademisyen 
heyetin Bakanlığa sunduğu 
raporun sonucunda, komis-
yon sunumu yapmak üzere 
Ar-Ge merkezimiz Bakanlığa 
davet edildi. Bakanlığa yapı-
lan sunum sonrası, komisyon 
üyelerinin oy birliği kararı ile,  
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Ar-Ge Merkezi başvurumuz 
onaylandı. Bu süreç içerisinde 
verdiği destek ve göstermiş 
olduğu misafirperverlik için 
Bakanlık yetkilisi Sayın Ser-
kan Kök’e ayrıca teşekkür 
etmek istiyorum. 

Ar-Ge Merkezi ile birlikte 
AKE’den yeni ve farklı 
projeler gelecek mi? 
Öncelikle söylemeliyim ki 
Ar-Ge Merkezimiz onaylan-
dıktan sonra çalışma arka-
daşlarımızın motivasyonla-
rının  daha da arttığını net 
olarak gözlemliyoruz. Şu an 
Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı’nın 
(TEYDEB) projesinin yazımı 
devam ediyor. Bununla bir-
likte yeni ürünler üzerine ça-
lışmalar olduğu gibi, mevcut 
ürünlerin iyileştirmeleri, ma-
liyet düşürme ve verimlilik 
arttırma konularında devam 
eden projelerimiz var. 

“AR-GE FAALIYETLERI BIR ŞIRKETIN 

GELECEĞIDIR”

Yüksek katma değerli bir 
ürün üretme konusunda 
emin adımlarla ilerlerken, 
Ar-Ge Merkezi kurma 
düşüncesinde olan firmalara 
önerileriniz neler olur?
Ülkemizin Ar-Ge faaliyetleri-
ne verdiği önem günden güne 
artarken, bu hızlı değişim sü-
recine kayıtsız kalan firmalar 
için çok zor dönemler geliyor. 
Artık Türk firmaları olarak 
yeni teknolojiler üreten, pa-
zarı domine eden firmalar ol-
mak zorundayız. Bunun yolu 
da, Ar-Ge merkezleri ile yeni, 
katma değeri yüksek ürünler 
üretmekten geçiyor. Bu sü-
reçte, bazı kuruluşlar için Ar-
Ge için harcanan paralar boşa 
harcanıyor gibi gelebilir, ama 
bilinmelidir ki Ar-Ge faaliyet-
leri bir şirketin geleceğidir.

Ar-Ge Merkezi ile gelecekte 
markanızı  nerede 
görüyorsunuz? 
Ar-Ge Merkezi ile AKE marka-
sının, ileride ulusal ve ulusla-
rarası arenada, dikey ve yatay 
taşıma sistemleri sektöründe, 
öncü bir firma olmasını amaç-
lıyoruz. Bu konu da çalışma-
larımız hızla devam ediyor. 
Bu zamana kadar yaptığımız 
işlerle, müşterilerimizin gü-
venini kazandık ve bu güve-
nin yeni projeler ve ürünlerle 
devamlılığını sağlamak isti-
yoruz. Amacımız, uluslara-
rası pazarda daha kısa süreli 
terminlerle ve son teknolojili 
ürünlerle rakiplerden daha 
öncü ürünler sunmak.

Sizce bir asansör firması 
neden Ar-Ge yapmalı?
Sadece asansör firmalarının 
değil tüm firmaların Ar-Ge yap-
maya ihtiyacı var. Ülkemizin 
içinde bulunduğu orta gelir tu-
zağından çıkabilmesi; yurtdışı 
cari açığın kapanması için tüm 
firmaların Ar-Ge faaliyetlerine 
önem vermesi gerekli.  En son 
teknolojili ürünlerle rekabetçi 
olabiliriz. Hem ithalat oranları-
mızı azaltmak; hem de ihracat 
yaparak ülkemize döviz girdisi 
yaratmak zorundayız. Ar-Ge, 
bir şirketin geleceğini planla-
maktır. Geleceğini planlama-
yan firmalar çok uzun ömürlü 
olamayacaktır.
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Gül-Berg Atölyesi’nin Sergisi İle Tezhip Sanatına Farklı 
Bir Yorum
Geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanlığı Tezhip Sanatçıların-
dan Ferhan Gülsoy ve öğrencilerinin, yoğun bir ziyaretçi 
katılımıyla açtığı sergiyi ziyaret ederek, günümüzde 
yaşatılmaya çalışılan bu sanatın başarılı örneklerini ya-
kından görme fırsatını elde ettik. Gül-Berg Atölyesini 
de ziyaret ederek tezhip eğitimi ile ilgili bilgi edindiği-
miz Ferhan Şenol ve öğrencileri ile  keyifli bir de sohbet 
gerçekleştirdik.

Geçmişi İslamiyet öncesindeki Türklere dayanan tezhip 
sanatı, Osmanlı döneminde büyük bir gelişme göste-
rerek  16. yy’da Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle en 

 
 Y

el
iz

 K
ar

ak
üt

ük

Tezhip
RUH VE BEDEN 
TERBİYESİNE 
BİR YOLCULUK

Tezhip nasıl bir sanattır, 
gelişimi ve yapılışı hakkında 
kısaca bilgilendirir misiniz?
Tezhip kelime anlamı itiba-
riyle  “altınlama” demektir. 
“Zehep” kökünden geliyor. 
Zehep ise altın demektir. Tez-
hip eserlerinde 18, 22, 24 ayar 
gibi altınlar kullanılır. Bu altın-
ları ezilerek toz haline getirilir 
ve o tozlar sulandırıp eser-
lerde kullanılır. Hâlâ bu tek-
niği uyguluyoruz. Öncelikle  

ihtişamlı dönemini yaşamıştır. 
Günümüzde ise Kültür Ba-
kanlığı’nın desteklediği özel 
kurslarla ve özel atölyelerdeki 
çalışmalarla varlığını sürdür-
meye çalışıyor. Ferhan Hoca; 
bu sanata ilgi duyan yeteneği 
olsun olmasın herkesin tezhip 
öğrenmesini kişisel ve ruhsal 
gelişimimize katkı sağlaması 
için özellikle tavsiye ediyor.

Ferhan Hocam, öncelikle 
okuyucularımıza kendinizi 
biraz tanıtabilir misiniz, bu 
sanata ilginiz nasıl başladı? 
Tezhiple tanışmam tamamen 
bir tesadüf eseri oldu. 1992 
yılında Kültür Bakanlığı’nın 
açtığı tezhip kurslarına baş-
layarak bu sanat ile tanıştım. 
1999 yılında  da yine Kültür 
Bakanlığı’nın açtığı bir ya-
rışmada Türkiye Birincisi 
oldum. Böylelikle hocalığa 
giden yolda ilerlemeye baş-
ladım. 1999’dan beri de Kültür 
Bakanlığı’nda tezhip kursları 
vermeye devam ediyorum. 
Son zamanlarda ise, Bakanlık 
dışında “Gül-Berg” atölyesi 
adı altında öğrencilerimle 
kurduğumuz bu atölyemizde 
yoğun bir şekilde çalışmaları-
ma devam ediyorum.

jelatinli bir su hazırlıyoruz ve 
altının içine bu suyu damlatıp 
bir boya kıvamına gelmesini 
sağlıyoruz. Ardından da fırça 
ile istediğimiz yere bu altınları 
sürüyoruz. Kıldan daha ince 
diyebileceğimiz fırçalarımız 
var. Bu fırçalarla çok dikkat 
isteyen, çoğu zaman ise bü-
yüteçlerle çalışıyoruz. Tezhip, 
Osmanlı döneminde özellikle 
Kur’an yazmaları gibi kıymet-
li kitaplarda kullanılırmış. Ve 

Hüsn-ü hat ile ince ince kurgulanmış, 
milimetrik desenlerle örülü özel bir 
dil... Kıldan ince fırçalarla çekilen zarif 
çizgiler,  eli titremesin diye nefesini 
tutan ustalar ve bir eseri oluşturmak 
için binlerce figürü sabır ve azim 
ile işleyen zarif bir ruhun ifadesi...
Bu sebepledir ki; sevenleri için ince 
zevklerin sanatı olan tezhip, sanatı 
icra eden usta için de bir ruh ve beden 
terbiyesine yolculuktur...

Ferhan Gülsoy
Tezhip Sanatçısı

KÜLTÜR-SANAT
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neğim yok, resim çalışmam 
yok, tezhip yapabilir miyim?”. 
Eğer gerçekten biraz yetene-
ği varsa, fırçayı iyi tutabiliyor 
ve çizgilere hakim olabiliyorsa 
o zaman bir adım daha öne 
geçecek, öğrenme süreci 
kısalacaktır. Ama hiç yete-
neği olmayan kişilerden de 
çok tezhipçi çıkmıştır. Bu iş 
yetenekten ziyade sabır ve 
çalışma azmi istiyor. Bir de sa-
kin, dingin bir karakter yapısı. 
Öyle değilseniz bile bir süre 
sonra sizi tezhip kendi sakin-
liğinin içine çekiyor. Hızlı yapı-
lacak bir iş asla değil. Tezhibin 
yaşı da yoktur. Gözleri normal 
görebilen 13-14 yaşından, 70 
yaşına kadar her insan bunu 
yapabilir. 

Tezhip için bir ruh terbiyesi 
de diyebilir miyiz... 
Aynen öyle.. Hem bir ruh hem 
de beden terbiyesidir tezhip. 
Çünkü burada nefes kontro-
lünü de öğreniyoruz. Mesela 
ince, uzun bir çizgi çizeceksek, 
o anda nefesimizi dahi tutarız 
ki çizgi düzgün çıksın, elimiz 
titremesin. Nefes verdiğiniz 
an çizgi bozulur. Nefesinizi tu-
tup o çizgiyi tamamlarsınız ve 
ondan sonra nefes verirsiniz. 
Onun için gerçekten tezhip 

kişisel bir eğitim.

Tezhibe ilgi nasıl?
Ben başladığım zaman tezhi-
bi bilen çok az kişi vardı. Ama 
gün geçtikçe tezhip yayılma-
ya ve bilinmeye başladı. İlgi,  
resim sanatına olduğu kadar 
olmasa da bir hayli iyi durum-
da. Sergi gezen, öğrenmek 
isteyen çok kişi var. Bunlar 
geleneksel ve unutulmaya 
yüz tutmuş sanatlar. Dola-
yısıyla Kültür Bakanlığı’nın 
da bu sanatlara sahip çıkıyor 
olması, desteklemesi de bi-
zim için çok kıymetli. Bizlerin 
çabaları da, atölyelerimizle bu 
ilgiyi canlı tutmak.

Gül-Berg atölyesinin açtı-
ğı sergiye eserleri ile katın 
sanatçılar arasında; Kültür 
Bakanlığı Tezhip Sanatçısı 
Ferhan Gülsoy, öğrencile-
ri; Gülşen Altunbaş, Gülşen 
Aslantaş, Ayten Atik, Emriye 
Nihan Candaş, Maide Didem 
Cavcav, Selma Çörekçi, Leyla 
Dağ, Elif Doğan, Zekiye Er-
sen, Polat Han, Kevser Kartal, 
Emine Kurtaran, Ayşe Derya 
Taşkıner, Meral Uzman, Berna 
Vural, Betül Yıldız yer alıyor.

zaten tek başına bir sanat 
olarak değil daha çok bir 
kitap süsleme sanatı olarak 
bilinirmiş. Ama matbaanın 
Osmanlı’ya gelişiyle yazma-
ların azalması, süslemeyi, do-
layısıyla tezhibi de az kullanılır 
hale getirmiş. Tezhip zamanla 
kendine bir çıkış yolu bularak 
levha dediğimiz tek bir eser 
haline dönüşmüş. Ancak yine 
de pek çok eserde hüsn-ü hat 
ile birlikte tezhip kullanılır. 
Günümüzde, bizim sergimiz-
de olduğu gibi sadece tezhip 
olan eserler de vardır. 

SELÇUKLU GEOMETRIK 
DESENLERININ TEZHIPTEKI 

YORUMU

Açmış olduğunuz sergide 
farklı uygulamalar ve 
teknikler geliştirdiniz... 
Sergilenen bu eserlerin 
özelliğinden bahseder 
misiniz?
Öncelikle sergide; Gül-Berg 
atölyesinden yetişmiş 16 öğ-
rencimize ve bana ait top-

lam 60 eser sergileniyor. Bu 
öğrenciler tezhipte belli bir 
yeterliliğe ulaşmış 3 ila 6 se-
nelik çalışmaları olan sanat-
çılar. Sergimizde çok severek 
uyguladığımız klasik tezhip 
örnekleri ile birlikte Selçuklu 
geometrik desenleri ile kla-
sik tezhibi birleştirdiğimiz 
çok özel çalışmalarımız da 
mevcut. Bu son yıllarda Sel-
çuklu  döneminin geometrik 
desenleri ile klasik  tezhibin 
formalarını biraz harman-
layarak yeni, farklı bir bakış 
açısı yaratmaya çalıştık. Son 
yaptığımız çalışmalarda bu 
çok ön plana çıktı. Bu sergide 
de gördük ki çok büyük be-
ğeni kazandı.  Farklı olduğu 
konusunda pek çok önemli 
yorumcudan övgüler aldık. Ve 
bu yolda da çalışmalarımızı 
ilerletmeyi düşünüyoruz. Çok 
fazla kullanılmamış bir uygu-
lamadır. Geometrik desenler 
hep  vardır. Selçuklu döne-
minde ahşap ve taş üzerine 
oyma olarak yapılmış çok faz-
la örneği Anadolu’da görürüz. 

Ama bizim sergimizde her iki 
dönemin birbiri ile harman-
lanmış ve modernize edilmiş 
şekli, onun için de bu çok ilgi 
gördü. Bundan sonraki sergi-
lerde de bu yolda daha farklı 
çalışmalar yapma kararı aldık. 

Bir Eser Ne kadar süre de 
tamamlanıyor?
Büyüklüğüne göre değişiyor 
ama altı ay, bir yıl süren çalış-
malar da var. Küçük boyutlu, 
az desenli bir eser ise bir ay da 
bitebilir. Bu hem eseri yapan 
sanatçının çalışma kapasite-
sine hem de  çizeceği detaya 
göre değişiklik gösterir. Hele 
bir de büyük boyutlu bir eser 
ise bir yıla kadar sürebilir.

TEZHIP SIZI KENDI DINGINLIĞININ 
IÇINE ÇEKECEK

Tezhibi herkes öğrenebilir 
mi yoksa  bir öğrenmek 
isteyen kişinin resim geçmiş 
olmalı mıdır?
Gelen öğrenciler hep şunu 
sorar; “benim hiç çizgi yete-

Gül-Berg Atölyesinden çalışmalar...

 SERGI GEZEN, ÖĞRENMEK 

ISTEYEN ÇOK KIŞI VAR. 

BUNLAR GELENEKSEL VE 

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ 

SANATLAR. DOLAYISIYLA 

KÜLTÜR BAKANLIĞI’NIN DA BU 

SANATLARA SAHIP ÇIKIYOR 

OLMASI, DESTEKLEMESI DE BIZIM 

IÇIN ÇOK KIYMETLI.
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Uçsuz bucaksız beyazlar içinde, 
masmavi bir gökyüzü ile başba-

şa kaldığınız ve doğanın kucaklayıcı 
serveti içinde kendinizi dinleyip, sı-
nırlarınızı zorlayarak içinizdeki yeni 
“beni” keşfedebileceğiniz eşsiz bir 
kar yürüyüşü...

Bu sayımızda, Rize İkizdere’de her 
yıl Şubat ayında düzenlenen ve iki 
gün süren “Çağırankaya Kar Yü-
rüyüşü” deneyimini paylaşacağız 
sizlerle. 

Bir Başka Güzeldir Yayların Kışı...
Zannetmeyin ki; yayaların sevdalı-
ları sadece baharda çıkarlar yayla-
ra... Kışın yayların yolu, zorlu ama 

bir o kadar keyifli bir yolculuk sunar 
insana... Bu yolculukta gördüğün 
gezdiğin yanına kâr, bir de kendini 
tanırsın, ekip arkadaşını tanırsın, 
doğanın ne denli muhteşem, gök-
yüzünün ne denli mavi olduğunu 
bir kez daha yaşar ve anlarsın...

Her yıl şubat ayında düzenlenen 
ve ticari bir organizasyona bağlı 
olmayan yürüyüşte her türlü reh-
berlik hizmeti ve yayla evlerinde 
konaklama gönüllülük esası ile 
düzenleniyor. Buluşma yerleri ve 
yanınıza alacaklarınız, yürüyüşte 
neler yapılacağına dair  bilgiler “Ça-
ğırankaya Kar Yürüyüşü”nün sosyal 
medya hesaplarından duyuruluyor. 

BİR KIŞ 
MASALINA 
YOLCULUK

ÖZEL MESAİ / GEZİ 
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  Sabri Savcı

Görüntü Yönetmeni, Fotoğrafçı



verecek hafif yiyecekler bu-
lundurmayı ihmal etmeyin. 
Kuru meyveler ve peynir, yo-
ğurt gibi protein desteklerini 
mutlaka yanınıza alın. Yiye-
ceklerle enerjimizi toparlayıp 
yola devam ediyoruz.. 

Biraz ilerde mola öncesi, gel-
dik sandığım evlere yaklaşıyo-
ruz. Evler çatılarına kadar kar-
la kapanmış. Bu manzara, kar 
içindeki dev mantarlar varmış 
hissi yaratıyor. Biraz yakla-
şınca da çatıların hizasındaki 
yoldan yürüyüp geçiyoruz...

Rehberimiz ileride bir yamacı 

işaret ediyor... Konaklayaca-
ğımız yayla evleri oraday-
mış... Kocaman bir yamaçta, 
kocaman bir köy görünüyor. 
Bulunduğumuz yerden bakın-
ca çok yakınmış gibi görünü-
yor... “Tamam birazdan orda 
oluruz”, diyorum içimden... 
Ama yürüdükçe yollar uzu-
yor... Yeni tepecikler, yeni de-
reler geçiyoruz... Çok yakında 
gözüken evlerin, asla yakında 
olmadığını fark ediyorsunuz. 
Kar ve bembeyaz bir düzlü-
ğün gözü ne kadar yanılttığını 
bu yolculukta anladım. 

Enerjini ve 
Motivasyonunuzu Doğru 
Kullanın...
Enerjini doğru kullanma 
gerekliliğini de ne demek 
olduğunu burada öğrendim 
diyebilirim. Doğru enerji kul-
lanımı, motivasyon ve ruh 
dinginliği ile çok bağlantılı. 
Stres yapmaz, kaygı duymaz 
iseniz enerjiniz daha yüksek 
ve dayanma gücünüzde daha 
fazla oluyor. Ben “şimdi gel-
dik, işte geldik”, diye düşü-

NASIL GİDİLİR?
Ankara’dan katıldığımız yürü-
yüş başlangıç noktası İkizde-
re’ye ulaşmak için önce uçakla 
Trabzon’a gittik. Havalima-
nından kalkan otobüsler sizi 
İkizdere kavşağına kadar gö-
türüyor. Oradan da dilerseniz 
dolmuşla, dilerseniz taksi ya 
da ekipten destek isteyerek 
kasabaya ulaşabiliyorsunuz. 
Yol uzak ve meşakkatli gö-
rünse de Karadeniz insanının 
o güler yüzlü ve misafirperver 
karşılamasıyla yorgunluk fa-
lan kalmıyor. 

gereksinimlerini sırt çanta-
larına doldurdu. Ancak benim 
gibi fotoğraf çekecekseniz, 
yedek bataryalar ve objektif-
lerle çantanızda neredeyse 
yiyeceklere yer kalmıyor. Tabi 
telefon yedek bataryasını da 
unutmamak lazım . Çünkü yu-
karda telefonunuzu şarj ede-
bileceğiniz hiç bir yer olma-
yacak... “Ne olacak ki, daha 
büyük bir çanta alırım”, diye 
sakın düşünmeyin... Çünkü 
karda sırtınızda bir çantayla 
yürümek o kadar da kolay 
olmayacak. Küçücük bir bis-
küvi paketi bile, yürüdükçe 
sırtınıza bindirdiği ağırlığın 
bir kaç katına çıkabiliyor. Bu 
nedenle çantanıza alacağınız 

gerek en önemli  şey önünüz-
den giden ekip arkadaşınızın 
ayak izlerini takip etmek... 
Önde sizin için açılan yoldaki 
ayak izlerinden gitmek son 
derece önemli. Çünkü bem-
beyaz bir düzlükte yolunuzu 
kaybetmemeniz, rehberinizin 
ayak izlerini takip etmenize 
bağlı. 

Çatıların Üzerinde 
Yürümek...
Yürüyüşe başlarken, 15 km 
gözünüze çok da fazla bir 
mesafe gibi gelmiyor. Hatta 
çabuk bitecek diye düşünü-
yorsunuz. Ama yürüdükçe 
görüyorsunuz ki daha uzun 
bir yol bizi bekliyor. Ben ilk 
defa kar yürüyüşüne katıldı-

malzemeler konusunda çok 
akıllıca davranın. 

Ve yürüyüş başlıyor... Yürü-
yüşün ilk saatleri gayet keyifli 
ve yorucu olmayan bir kul-
varda.. Hava da güzel... Ama 
yokuş arttıkça yorgunluklar 
başlıyor... Uzun ve yamaçsız 
yoldan gitmek yerine daha 
kestirme olması için bu dik 
yokuşları çıkmaz zorundayız. 
Yoksa yayla yolları 15 km’den 
çok daha uzun... Alışık olma-
yan insanlar için çok zor ola-
biliyor ancak manzaraların 
büyülü görüntüsü her şeyi 
unutturuyor .

Ayak İzlerini Sakın 
Kaybetmeyin...
Bu yürüyüşte dikkat edilmesi 

Kasabaya ulaştığınızda kar-
şılaşacağını kalabalık sizi 
şaşırtacak. Çünkü yürüyüşe 
Avrupa’dan katılan turistleri 
dahi görmek mümkün. Biz 
burnumuzun dibindeki bu 
kar yürüyüşünden yeni ha-
berdar olurken yabancı tu-
ristleri görmek açıkçası bizi 
biraz şaşırttı... Bunun dışında 
Türkiye’den pek çok doğa ve 
spor kulüpleri ile kendilerini 
bembeyaz düşlerin sessizli-
ğine  bırakmak isteyen doğa 
tutkunları ve macera tutkun-
ları ile de bir araya geliyor-
sunuz.

Saat 10:00’da Yürüyüş 
Başlar....
15 km’lik karlı yamaçların te-
pesine doğru çıkılacak yolcu-
luk için her şey hazır. Herkes 
iki günlük yiyecek içecek 

ğım için kardaki mesafeleri 
gözümde kestiremiyorum. 
Sadece yola odaklanıp yürü-
yorum.. Önde giden insanla-
rın ayak izlerini takip ederek 
giderken ağaçların bittiğini 
artık sadece karların kaldığını 
görüyorsunuz. 

Ağaçları bir hayli aşağınızda 
bırakıp bir süre daha gittiği-
nizde ise uzakta bir köy görü-
yorsunuz ve işte diyorum gel-
dik; gideceğimiz yer burası... 
Ama meğer daha yolumuz 
varmış... Bir mola verelim di-
yorlar. Çıkınımızdakilerden bir 
sofra kuruyoruz kendimize...

Yemek çıkınızda, su ve enerji 
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evine geldik...  Ancak bizim 
evde yolda karşılaştığımız 
diğer evler gibi karlar altın-
da... Rehberimiz, üst kattaki 
pencereden birini açıyor ve 
oradan içeri geçiyoruz. Alt 
kata inip, güçlükle dış kapı-
yı açarak önündeki karları 
temizliyoruz... Ardından da 
hemen sobayı yakıyoruz. 

Büyük bir tencereye, temiz 
kardan alıp, sobada kaynatı-
yorsunuz ve kar suyu ile çay 
demliyoruz. Çayın tadı ise 
mükemmel diyebilirim... İşte 

onca yola değen büyülü an-
lar... Elbiseler kurutuluyor ve 
günün kritiğiyle geçen keyifli 
sohbetlerin ardından, herkes 
uyku tulumlarına girip uykuya 
geçiyor... 

Sabah yine erkenden kalkıp 
kahvaltının ardından 15 km’lik 
yol ile kasabaya dönüş yapıla-

cak... Bu da demek oluyor ki 
aynı güzellikleri ve duyguları 
yaşamak için bir 15 km’lik bir 
fırsatımız daha var. 

Bu kış masalı yolculuğunu 
yaşayıp, güzel anılarla döne-
ceğiniz maceralı yürüyüşü 
mutlaka deneyimlemenizi 
öneririm..

nürken aslında bir yandan 
da boşa enerji tükettiğimin 
farkına vardım. Bütün ener-
jinizi kaygı ve endişeden uzak 
yolun tadını çıkartarak, yürü-
yüşün tamamına yaymanız 
gerekiyor. Çünkü bu stres ve 
yanlış enerji kullanımı sebe-
biyle, beni günlük yaşamımda 
da rahatsız eden menisküs 
sorunum, burada da peşimi 
bırakmadı. Biraz bacağımı 
dinlendirmek için yürüyü-
şü bıraktığım zamanlarda 
ekipten uzak kaldım. Ama 
yürüyüş arkadaşlarım beni 
asla bırakmayarak bekledi-
ler. Karda izleri takip etmek 
kadar önemli bir ekip kuralı 
daha; ekibinizden birini asla 
karda tek başına bırakmayın. 

Şehirde Ne Gökyüzü Bu 
Kadar Mavi, Ne De Kar Bu 
Kadar Beyaz...
Bacağımın ağrısıyla oturup 
beklerken etrafa baktığım-
da, o koskoca dağlarda, uçsuz 
bucaksız evrenin bir parçası 
olarak aslında ne kadar kü-
çük ve ne kadar yalnız oldu-
ğunuzu hissediyorsunuz. O 
andan itibaren bu muhteşem 
doğanın tadını çıkartıp, sessiz 
ve mağrur duran bu dağlarda 
yürümenin hazını yaşamaya 
başladım. Hem keyif, hem 
hüzün, hem de korku... Tüm 
duygular karmaşık burada...  
Gökyüzü masmavi, karlar 
bembeyaz...  Şehirde ne gök-
yüzü bu kadar mavi ne de kar 
bu kadar beyaz... Dünyanın 
pek çok yerine seyahat etmiş 

biri olarak bu kadar mavi bir 
gökyüzünü, başka yerde gör-
düğümü hiç hatırlamıyorum.. 

Kar birikintilerinde oluşan şe-
killer ise inanılmaz güzeller. 
Kar ve rüzgarın oluşturduğu 
şekiller, sinemasal görsellikler 
sunuyor. Bu bir fotoğrafçı için 
bir daha aynısını asla bulama-
yacağınız eşsiz görüntüler... 
Seneye aynı yere aynı saat-
te yine gitseniz, aynı ağacı, 
aynı evi çekebilirsiniz belki 
ama kar birikintilerinin oluş-
turduğu bu görüntüleri asla 
aynı şekillerde bulamazsınız... 

Kar Suyu İle Çay Demlemeyi 
İhmal Etmeyin...
Güneş batmak üzereyken 
konaklayacağımız yayla 
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parça olur. Herkes şaşkınlık 
içerisindedir. Uzmanlar kaza 
nedenini araştırırlar ve hata-
nın pilottan kaynaklandığını 
tespit ederler.  Pilotları daha 
iyi eğitmek sorunu çözme-
yecektir. Çünkü hatayı yapan 
pilot, hava kuvvetlerinin en iyi 
ve deneyimli pilotudur. Yap-
tığı hata çok basit bir dikkat-
sizliktir. Bir mekanizmayı dev-
reden çıkarmayı unutmuştur. 
Yarışmayı diğer küçük firma 
kazanır ve Boeing iflasın eşi-
ğine gelir.

Uçaktan vazgeçmeyen hava 
kuvvetleri, kontrol listesi uy-
gulamaya başlar. Basit kısa 
ve amaca yönelik bir liste ha-
zırlanır. Pilotların her uçuşta 
rutin olarak yaptıkları işlemler 
adım adım yazılır ve kontrol 
etmeleri istenir. Kazalar ön-
lenmiştir, ordu on üç bin adet 
sipariş verir ve Boeing’in uçan 
kalesi uzun yıllar hava kuvvet-
lerine hizmet eder.

ABD’de beş milyona yakın 
ticari bina, yaklaşık yüz mil-
yon alçak bina ve sekiz milyon 
civarında yüksek rezidans var 
ve bunlara her yıl yetmiş bin 
civarında yeni ticaret binası 
ve bir milyon konut ekleni-
yor. Buna karşılık yapılan bir 
araştırmaya göre yılda sadece 
yirmi ciddi inşaat hatası gö-
rülüyor. Yazar, bu başarının 
nedenini uygulanan kontrol 
listelerine bağlıyor. 

Yazar, bu listeleri ve nasıl ça-
lıştıklarını bir inşaat şantiyesi-
ni gezerek öğreniyor. Şantiye 
şefinin şu sözü çok önemli; “İş 
hayatında yapılan ciddi hata-
ların en önemli nedeni iletişim 
kopukluğudur.” Her yöntemin 
farklı şartları, riskleri ve bedeli 
var. Yazar, “doğru olanı doğru 
zamanda ve doğru biçimde 
yapmak için kontrol listesi 
gerekiyor,” diyor.

Peki, bir kontrol listesi nasıl 
olmalı, nasıl hazırlanmalı?

 � Öncelikle sorunu belirle-
meli, belirlediğiniz sorun 
tipine göre bir kontrol lis-
tesi hazırlamalısınız.

 � Kontrol listesi sürekli de-
nenmeli, yaşanan aksak-
lıklar ve yapılan hatalardan 
ders alınarak güncel tut-
malısınız.

 � Kontrol listeleri net, kısa ve 
pratik olmalıdır.

Günümüzün yoğun temposu 
içerisinde her gün yapmamız 
gereken çok şey var ve biz bun-
ları bazen unutabiliyor veya 
atlıyoruz. Sıradan, basit, rutin 
konular söz konusu olduğunda 
bunlar daha da artıyor. 

Yazar, bir kontrol listesinin nasıl 
olması gerektiği konusunda da 
önemli bilgiler verirken, bize 
denizi geçip çayda boğulma-
mak için kontrol listelerini ha-
yatımıza eklememiz gerektiğini 
öğütlüyor.

Bu sayıda tanıtacağımız 
kitapta yazar, zorlukların 
altından kalkabilmek için 
kullanabileceğimiz imkânla-
rın arttığını buna karşı hala 
başarısızlıkların yaşandığını 
belirtiyor. Bunun nedenini uğ-
raşmamız, doğru yapmamız 
ve öğrenmemiz gerekenlerin 
de artmasına bağlıyor ve önü-
ne geçilebilir, insani yetersiz-
likten kaynaklı başarısızlık-
ları önlemek için bir strateji 
öneriyor. Bu stratejinin adı: 
Kontrol listesi

Yazar, kontrol listesi kullan-
manın ne işe yaradığını ya-
şanmış hikâyelerle ve kendi 
gözlem ve deneyimleriyle 
anlatıyor.

Kitapta anlatılan olaylar, hi-
kayeler ve deneyimlerden 
bazıları şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri 
Hava Kuvvetleri yeni nesil 
bir bombardıman uçağı almak 
için bir yarışma açar. Herkes 
Boeing’in kazanacağından 
emindir, çünkü Boeing’in 

uçağı ordunun istediğinden 
daha fazla bomba taşıyabili-
yor, çok daha hızlı ve önceki 
uçaklardan iki kat daha uzak 
mesafeye uçabiliyordu. Boe-
ing’in yaptığı uçağa bir gaze-
teci “Uçan Kale” adını veriyor 
ve artık bu isimle anılıyor.

Bu uçak, 30 Ekim 1935 günü 
deneme sürüşü için yüksek 
rütbeli subaylar ve üretim yö-
neticileri önünde havalanır. 
Yerden yumuşak bir kalkış 
yapar hızla yükselir ve kor-
kunç bir patlamayla param-
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CHECKLİST 
MANİFESTO
İŞİ DOĞRU YAPMANIN BASİT BİLİMİ 

Yazarı: Atul Gawande
Yayınevi: Domingo 

İŞ’İNİZE YARASIN
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MP YENER ÖVÜNÇ
A S A N S Ö R

M Ü H E N D İ S L İ K

MP YENER ÖVÜNÇ ASANSÖR SAN VE TİC LTD ŞTİ
Şeyhli Mah. Şüheda Cad. No: 33 Pendik - İstanbul / TÜRKİYE

 

T: +90 850 640 0967 - YNR  F:+90 216 595 12 46

info@mpyenerovunc.com
www.mpyenerovunc.com

www.facebook.com/MPYENEROVUNCASANSOR

www.instagram.com/MPYENEROVUNC

www.linkedin.com/company/mp-yener-elevators

COMPLETE
 passenger, 
 load, 
 car,
 medical, 
 service 
elevator &
escalator systems 

KOMPLE
 yolcu, 
 yük, 
 araç,
 sedye, 
 servis
asansör & yürüyen 
merdiven sistemleri



 � 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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USTALARIN USTASI 

“BEDROS ÇOŞKUNBOYAR”
SEKTÖRDEKİ 55. YILINI KUTLUYOR...

ASFED Türkiye Genelinde Eğitim 
Seferberliğine Başladı.

OSTİM Başkanı Orhan Aydın 
Asansör Kümelenmesini Anlattı
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PLANINIZ HAZIR MI?
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