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Değerli meslektaşlarım;

Sektör paydaşlarım…

Asansör sanayimizin çatı örgütü olan Türkiye Asansör Sanayicile-
ri Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Başkanlığı için üç yıl bo-
yunca görev yapmak üzere seçilmiş olmamdan dolayı son de-
rece gururluyum. 

Federasyon olarak, asansör sektörümüzün sorunlarına akılcı çözümler 
üretmek ve bu çözümleri ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler netice-
sinde hayata geçirmek amacı ile çalışmalarımıza devam ettik. 

Dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılık ve azimle, sizlerin de desteğiy-
le sektörümüzün kalkınması için ter dökmeye ara vermeden devam ede-
ceğiz.

Asansör sanayimizin faaliyetlerini sürdürülebilir bir alt yapı ile daha refah 
günlere taşıyacağız. 

Sektörümüzde faaliyet gösteren tüm şirketlerin, öncelikle kendi firma fa-
aliyetlerinde güçlü ve tutarlı aksiyonlar alması gerektiğine inanıyorum. 
Şirketlerimize yapacağımız yatırım öncelikle bizlere, sonra sektörümüze 
ve dolayısıyla da ülkemizin kalkınmasında önemli bir paya sahip olacaktır. 

Sektörümüzün kalitesini, işlevselliğini ve en önemlisi de geleceğini Ar-
Ge ve inovasyon çalışmaları belirleyecektir. Kalite konusunda hassas 
çizgiler belirlemeli, faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak için azim ve ka-
rarlılıkla çalışmalıyız. Bu inançla, tüm meslektaşlarımın ve sektör paydaş-
larımızın yeni mega projelere imza atması, uluslararası arenada ülkemizi 
temsil etmesini temenni ediyorum. 

Yaz sezonunun gelmesi, COVID-19’a karşı aşılamanın hız kazanması ve 
seyahat serbestisinin getirilmesiyle birlikte rahat bir nefes aldığımız şu 
günler, maalesef Delta varyantı ile gölgelenmek üzere. Dünya olarak kar-
şı karşıya kaldığımız bu kritik süreçte, çok önemli sınavlar veriyoruz. Ti-
cari hayatımızda yaşanabilecek olası aksamaları hesaba katarak, ted-
birimizi bugünden almalıyız. Rehavete kapılmadan maske, mesafe ve 
hijyen kurallarına devam etmeliyiz. Sektör temsilcilerimizin bu konu-
ya göstereceği hassasiyet, sektörümüz ve ülkemiz açısından da çok 
büyük önem arz ediyor. 

Bu gelişmeler ışığında, maalesef 1-4 Eylül tarihleri arasında dü-
zenlenmesi beklenen Avrasya Asansör Fuarı’nda ertelemeye gi-
dildiğini de belirtmek isterim. Geçtiğimiz günlerde alınan bir ka-

rar ile fuar için takvim yeniden belirlendi ve 1-4 Aralık 2021 tarihleri 
arasında yapılması kararlaştırıldı. Ticaretimize kan pompalayan fu-
arların, sektörümüz açısından ne kadar önemli olduğu yadsınamaz 

bir gerçektir. Ancak süregelen COVID-19 salgınını sağlıklı bir şekilde 
atlatarak, eski coşkulu fuarlarda buluşmak hepimizin beklentisi. Ulus-

lararası ziyaretçilerin akın ettiği, ikili ilişkilerin arttığı etkili bir fuarda siz-
lerle buluşmayı diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla… 

Geleceğimizi, bugün alacağımız güçlü  
ve tutarlı aksiyonlar belirleyecek

BAŞYAZI

Yusuf Atik
Türkiye Asansör 

Sanayicileri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı



Sektörün Birleştirici Gücü
www.asfed.org.tr

TÜRKİYE 
ASANSÖR 
SANAYİCİLERİ 
FEDERASYONU



Değerli Haber Asansörü okurları;

SUNUŞ

M
alumunuz yeni tip koronavi-
rüs salgını nedeni ile ülke-
miz bir süredir kapanma ve 
kısıtlama süreci içindeydi. 

Aşılama sürecinin hız kazanması ve top-
lumun büyük çoğunluğunun aşılanma-
sıyla birlikte, normalleşme süreci de ye-
niden başladı. Hem aşının hem de yaz 
aylarının olumlu yansımalarıyla, ticari fa-
aliyetler de yükselen bir ivme yakaladı.
Temmuz-Ağustos sayımız; önce çıkan 
sektör haberleri, pandemiye rağmen 
sektörün ilgi gösterdiği fuar görüntü-
leri, Resmî Gazete’de yayımlanan yeni 
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğin-
de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik’te öne çıkan başlıklar ve özel röpor-
tajlarla gelişmeleri takip edebileceğiniz 
dopdolu bir içerikle karşınızda. 
1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli 
normalleşmeyle birlikte ertelenen genel 
kurul toplantıları da bir bir yapılmaya baş-
landı. Son olarak yerli asansör sanayisinin 
birleştirici gücü Türkiye Asansör Sanayi-
cileri Federasyonu’nun (TASFED), 5’inci 
Olağan Genel Kurul Toplantısı da 26 Ha-
ziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Başkan Yusuf Atik’in yeniden seçildiği 
TASFED Yönetim Kurulunun ilk toplantı-
sında da gündem elbette asansör sana-
yii oldu. Sektörün gelişmesi ve büyüme-
si adına atılacak adımlar, izlenecek yol 
haritası toplantının temel başlıkları ara-
sındaydı. 
Toplantıda özellikle mesleğimizin kana-
yan yaralarından asansör kazalarına ayrı 
bir başlık açıldı. Kazaların düzenli olarak 
istatistiki verilerinin tutulması için çalış-
ma başlatılması kararlaştırıldı. 
Bu süreçte çok önemli bir gelişmeye de 
şahit olduk. Doğu Anadolu Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derne-
ği’nin, TASFED’e yaptığı üyelik başvu-
rusu onaylandı. Sektörün TASFED çatı-

sı altında birleşmesi olumlu bir gelişme 
olarak kayıtlara geçti. 
Anadolu Asansörcüler Derneği’nin 
(ANASDER) 13’ncü Genel Kurul toplan-
tısı gerçekleştirildi. Derneğin Yönetim 
Kurulu Başkanı, Rabalift Asansör’den 
Hakan Başkaraağaç oldu. 
Değerli okurlarımız, 
Salgın nedeni ile pek çok etkinlik ya ip-
tal edimiş ya da ertelenmişti. 1-4 Eylül 
2021 tarihleri arasında yapılması planla-
nan Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı 
da ileri bir tarihe ertelendi. Fuarın, 1-4 
Aralık 2021’de yapılması bekleniyor. 
Her sayımızda büyük bir ilgi gören, “Böl-
genin Sesi” köşemizin bu sayımızdaki 
konuğu Bursa Asansör Sanayicileri Der-
neği (BURSAD) oldu. BURSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Gültekin Baki bölgede-
ki asansör sektörünün sorunlarına ve çö-
zümleri için geliştirdikleri yol haritalarına 
kadar pek çok başlıkta yaptıkları çalış-
maları anlattı. 
TSE TK7 Tercüme Teknik Komitesi Baş-
kanı Doç. Dr. Ender Ateşman, sivil top-
lum kuruluşlarından temsilciler ile birlik-
te sürdürülen EN 81 serisi standartların 
Türkçe çevirisine ilişkin kaleme aldığı ya-
zıyı, Haber Asansörü okurları ile paylaştı. 
Dergimizin özel röportajlarında ise GE-
NEMEK, Köşkerler ve Erden Asansör’ü 
konuk ederek geliştirdikleri hizmet ve 
ürünler üzerine keyifli bir sohbet gerçek-
leştirdik. 
Gündemdeki konuları uzman bakış açı-
sı ile mercek altına aldığımız sayımızda, 
Yeminli Mali Müşavir Mehmet Öner’e, 
TASFED Eğitim Komitesi Üyesi Rasime 
Sazak’a, Dört Mevsim Ortak Sağlık Gü-
venlik Birimi’nden Bahar Akın Gödek’e 
ve TASFED Vekili Avukat Erdem Serdar 
Vurgun’a katkılarından dolayı çok teşek-
kür ederim.
Keyifli okumalar…

Yaprak Aktaş
Genel Yayın Yönetmeni

haberasansoru@gmail.com
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Türkiye Asansör Sanayi-
cileri Federasyonu’nun 
(TASFED), 5’inci Ola-

ğan Genel Kurulu’nda yeni 
yönetim kadroları belirlendi. 
26 Haziran 2021 tarihinde ger-
çekleştirilen seçimlerin ardın-
dan, başkanlık görevini yürüt-
mekte olan Yusuf Atik’in, yeni 
dönemde de Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak göreve devam 
etmesi yönünde karar alındı. 
Toplantıda, yeni yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri de be-
lirlendi. Açıklanan yeni listeye 
göre TASFED Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı olarak  Ah-
met Fikret Gökhan, Cem Boz-
dağ, Mustafa Uçar, Nuri Kuzan 
ve Özcan Toprak  göreve seçi-
len isimler oldu. Genel Sekre-
terlik görevine Hüsnü Gökgöz 
ve Saymanlık görevine ise Za-
fer Karabay seçildi.

Bir önceki genel kurul toplan-
tısında iki yıla düşürülen ola-
ğan genel kurul toplantı süre-
si yeniden üç yıla çıkartılırken, 
11 kişi olan yönetim kurulu üye 
sayısının da 15’e yükseltilmesi 
kararlaştırıldı. 

YUSUF ATİK YENİDEN GÖREV BAŞINDA

Türkiye Asansör Sanayicileri Fedeasyonu’nun 
26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdiği 
5’inci Olağan Genel Kurulu’unda, başkanlık 
görevine yeniden Yusuf Atik seçildi. 
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ATİK: GÖREVİMİZİ 
LAYIKIYLA YERİNE 

GETİRECEĞİZ

Yeniden göreve seçilen TASFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik, “Bizlerle birlikte çalışan 
arkadaşlarıma, özverilerinden 
dolayı çok teşekkür ederim. 
Teveccüh gösterdiniz, bizi seç-
tiniz. Görevimizi layıkıyla yeri-
ne getireceğiz. Bizi seçtiğiniz 
için herkese teşekkür ederiz. 
Hedefimiz, daha iyi işlere imza 
atmak. Son başkanlık dönemi-
mi icra edeceğim bu dönem-
de, sizlerle birlikte çalışacak 
olmamdan dolayı gururluyum. 
Birlikte güzel çalışmalara imza 
atmaya devam edeceğiz” ifa-
delerini kullandı. 

YÖNETİM KURULU 
YETKİLENDİRİLDİ 

TASFED Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Cem Bozdağ ve 
TASFED Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Özçakır, pandemi sü-

recini dikkate alarak TASFED 
Başkanlık divanına bir öner-
ge sundu. Önergeyle; pande-
mi süreci boyunca aidatlarını 
ödeyemeyen üye derneklerin 
biriken aidat borçlarının  si-
linmesi, süreç içerisinde öde-
me yapabilen kimi üyelerin ise 
bu ödemelerinin gelecek dö-
nemlere ilişkin aidatlarının ye-
rine sayılması teklifi sunuldu. 
Yapılan oylamalar neticesinde 
yönetim kuruluna, önergenin 
gündeme alınması için yetki 
verildi.

TASFED Başkanlık divanına 
AKASDER’den Mehmet Kırcı 
tarafından sunulan önergeyle; 
asansör montaj ve bakım servi-
si yapan firmaların sorunlarının 
genel ve bölgesel olarak pay-
laşılması, çözümleri için neler 
yapılabileceği üzerine komis-
yon kurulması istendi. Yapılan 
oylama ile önergenin yönetim 
kurulu toplantısında gündeme 
alınması kararlaştırıldı.

YÖNETİM KURULU ÜYE 
SAYISI 15’E YÜKSELDİ

Federasyon faaliyetlerinde et-
kinliğin sağlanması amacıy-
la tüzük değişikliğine gidildi. 
Buna göre, daha önce 11’e 
düşürülen yönetim kurulu üye 
sayısı yapılan oylamalar neti-
cesinde, yeniden 15 kişiye çı-
kartıldı.

TASFED Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı  

Cem Bozdağ

“Denetim kurulunda olduğum 
geçen dönem için tüzük gere-
ği üç yönetim kurulu toplantı-
sına gelmediği tespit edilenler 
için rapor tutarak yönetimden 
ihracını isteyeceğimi belirtmiş-
tim. Ancak, pandemi nedeni 
ile böyle bir kontrol yapma-
dım. Ben bu sözü yerine geti-
remedim, ama bundan sonraki 
Denetim Kurulu’ndan benim 
yapmadığımı yapmalarını rica 
ediyorum. Belki yedekten ge-
len başka bir arkadaş daha 
faydalı olabilir, daha aktif çalı-
şabilir.”
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TASFED Müdürü Gülay Pala

Divan Başkanlığını Seyfi Ay-
dınoğlu’nun, Katip Üyelikle-
rini ise Atilla Verim ve Haşim 
Daş’ın yaptığı Genel Kurul 
toplantısında TASFED Müdü-
rü Gülay Pala, bir önceki yöne-
tim dönemine ait faaliyet ra-
porunun sunumunu yaptı. 

TASFED YÖNETIM KURULU

Yusuf  Atik (ANASDER)
Nuri Kuzan  (KAYSAD)

Hüsnü Gökgöz   (AKASDER)
İbrahim Özçakır   (ESASDER) 

Ahmet Fikret Gökhan   (TASİAD)
Mustafa Uçar   (TASİAD)

Nermin Boyacıoğlu   (AYSKAD)
Özcan Toprak   (MERSİN AS. DER.) 

Zafer Karabay   (ANASDER)
Servet Karabacak (TASİAD)

Cem Bozdağ (BURSAD)
Muammer Ödemiş (DENASDER)

Atilla Verim (OKASDER)
Fatih Kunduracı  (MALATYA AS.DER.)

Remzi Aslan (GÜNAYSAD)

 TASFED DENETIM KURULU

Muzaffer Hizarcı (MERSİN AS. DER.)
Ayhan Bilgiç (AKASDER) 
Sinan Tepe (ESASDER)

TASFED YEDEK YÖNETIM KURULU

Naim Pedük  (KAYSAD)
Mustafa Demirbağ (ANASDER)

Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu (BURSAD)
Mehmet Kırcı (AKASDER)

Edip Yeşil (HATASDER)
Mehmet Ayata (KAYSAD)

Bülent Yıldırım (KIRASDER)
Cafer Altındağ (MALATYA AS.DER.)

Özlem Altunkaya (AYSKAD)
Mustafa Çevik (GAYSAD)

Tahir Karatekelioğlu (ANASDER)
Hamit Yıldırım (ADASİAD)
Muhammet Kaya (TASİAD)

Oktağ Altay (OKASDER)
Gültekin Baki (BURSAD)

TASFED YEDEK DENETIM KURULU 

Barış Sancak (DOKAS)
Ebru İleri (AYSKAD)

Ali Cirit (DENASDER)

Serbest Mali Müşavir  
Ali Yılmaz 

Serbest Mali Müşavir Ali Yıl-
maz, 2019-2021 dönemi ge-
lir-gider tablosu ve harcama 
kalemleri hakkında bilgi verdi.

Haşim Daş - Seyfi Aydınoğlu - Atilla Verim 
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TASFED YÖNETİMİNİN SON 2 YILDA  
HAYATA GEÇİRDİKLERİ 

TASFED’in geçtiğimiz iki yıl-
lık süre içerisinde, COVID-19 
pandemisine rağmen öne çı-
kan bazı girişimleri şu şekilde-
dir:

 ❞ Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu 2020 yılında “Tür-
kiye” ibaresini almaya hak 
kazandı.

 ❞ COVID-19 pandemisi ne-
deni ile asansör sektö-
ründe alınması gereken 
önlemler için ilgili resmî 
kurumlarla görüşmeler ya-
pılarak, sektörün bilgilen-
dirilmesi sağlandı.

 ❞ T.C. Sanayi ve Teknolo-

ji Bakanı Mustafa Varank 
ziyaret edildi, “stratejik 
sektör” ilan edilen asan-
sör sektörü üreticilerinin 
desteklenmesi konusunda 
toplantı yapıldı. 

 ❞ T.C. Sanayi ve Teknolo-
ji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede ziyaret edil-
di. Ziyarette, yerli asansör 
sanayisinin desteklenme-
si, ihalelerle yabancı mar-
kalara yönlendiren şartna-
melerin doğurduğu haksız 
rekabetin çözülmesi ve 
yönetmeliklerde yorum 
farkından kaynaklanan 
mağduriyetlerin önlene-

bilmesi için ortak çalışma-
ların yapılması üzerine gö-
rüşmeler sağlandı.

 ❞ T.C. Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı Sanayi Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı 
Halil İbrahim Çetin, Baş-
kan Yardımcısı Serkan Çe-
lik ve Şube Müdür Vekili İl-
yas Menderes Büyüklü ile 
sektörle ilgili farklı gün-
dem maddeleri üzerinden 
ziyaretler gerçekleştirildi, 
toplantılar yapıldı.

 ❞ Milli Eğitim Bakan Yardım-
cısı Mahmut Özer ziyaret 
edildi. Mesleki Eğitim İş-
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birliği Prokolü ile ilgili ya-
pılan çalışmalar ve Fede-
rasyonun eğitime verdiği 
katkılar üzerine görüşme-
ler sağlandı.

 ❞ Milli Eğitim Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Mü-
dürlüğü Sosyal Ortaklar 
ve Projeler Daire Başka-
nı Şennur Çetin ile “Mes-
leki Eğitim İşbirliği Proto-
kolü” üzerine görüşmeler 
yapıldı. 

 ❞ Milli Eğitim Bakanlığı Öğ-
retmen Yetiştirme ve Ge-
liştirme Genel Müdürlü-
ğü ile eğitimcinin eğitimi 
kapsamında görüşmeler 
yapılarak, yeni eğitim 
programları hazırlandı. 

 ❞ Milli Eğitim Bakanlığı 
Programlar ve Öğretim 
Materyalleri Daire Baş-
kanlığı ile bölüm kitap-
larının yazılımı ile ilgili 
görüşmeler yapıldı ve 
kitapların yazımı aşa-
masında destek verildi. 

 ❞ Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı Kredi Yurtlar 
Kurumu Genel Müdür 
Yardımcısı Yavuz Çe-
tin, Daire Başkanı Sa-
lih Kaplan ile ihale şart-
namelerinde yerli ürün 
kullanılması ve asan-
sör montajlarının yerli  
montaj firmaları tarafın-
dan yapılması üzerine 
görüşmeler sağlandı.

 ❞ TOKİ Daire Başkanı  Os-
man Direnç ile ihale şart-
namelerinde yapılması 
istenen değişiklikler hak-
kında görüşmeler yapıldı.

 ❞ TS EN 81-28+AC standar-
dı hakkında, Ankara’da 
paydaşların bir araya gel-
diği bir çalıştay düzenlen-
di.

 ❞ Tepebaşı Devlet Malze-
me Ofisi Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi bünye-
sinde Eskişehir TASFED 
Asansör Akademisi’nin 
açılışı gerçekleştirildi.  

 ❞ TASFED ve Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında imza-
lanan protokol doğrultu-
sunda “Eğitimcinin Eğiti-
mi” faaliyeti çerçevesinde 

TASFED Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Makina Mühen-

disi İbrahim Özçakır tara-

fından beş günlük bir se-

miner verildi. “Asansör 

Montaj ve Bakım Teknikle-

ri” başlığında toplanan 30 

saatlik eğitim, dört gün te-

ori, bir gün ise uygulamalı 

olarak gerçekleştirildi.  

 ❞ Değişiklik yapılması plan-

lanan Piyasa Gözetim ve 

Denetim Yönetmeliği  ile 

ilgili derneklerden alınan 

görüşler Sanayi Bakanlığı-

na iletildi.

 ❞ Değişiklik yapılması plan-

lanan Asansör İşletme 

ve Bakım Yönetmeliğin-

de Değişiklik Yapılmasına 

dair Yönetmelik  ile ilgili 

derneklerden alınan yazılı 

görüşler, Bakanlığın bilgi-

sine sunuldu. 

 ❞ Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından dü-

zenlenen Asansör Teknik 

Komite (ASTEK) toplan-

tısına Federasyonu tem-

silen İbrahim Özçakır ve 

Mustafa Demirbağ katılım 

sağladı. 

 ❞ T.C. Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı Yüksek Fen 

Kurulu Başkanlığına, 2021 

yılı inşaat ve tesisat birim 

fiyatlarının güncellenmesi 

ile ilgili görüşler bildirildi. 

FEDERASYON 
ÜYELERINE 

INDIRIMLI POLIÇE

6 Nisan 2020 tarihinde yürür-
lüğe giren Mesleki Sorumluluk 
Sigortası ile ilgili pek çok sigorta 
firması ile görüşmeler yapıla-
rak, poliçelerinin uygunluğu ve 
fiyat politikası gözden geçirildi. 
2020 yılı için Nurer Sigorta ile 
yapılan anlaşmaya, 2021 yılın-
da Gen Grup Sigorta ile devam 
edildi. Böylece, Federasyon üye-
lerinin indirimli poliçe yapmala-
rı sağlandı.

18
Haber Asansörü • Temmuz • Ağustos 2021



Emek Mah. Ordu Cad. No:6/1, 34785, Sancaktepe, İstanbul, TURKEY +90 216 365 9242  |  www.genemek.com  |  info@genemek.com



SEKTÖREL BEKLENTİLERDE

DENASDER Yönetim  
Kurulu Başkanı  

Ali Cirit

İhaleyle aldığım revizyon işinde beş asansörün üçünü 
bitirdim, bir tanesini de açtım. Asansör içinde elektrik 
gidip gelmiş. Olay gerçekleştiğinde asansörde bulunan 
kadın ise topuklu ayakkabısı ile ayağını burktuğu için bizi 
mahkemeye vermiş. Bizim sigortamız var, ama bu sigor-
tanın bizi hangi durumlarda koruyacağını bilmiyoruz. Bu 
konularda Federasyon olarak bir savunma hazırlamalı-
yız.  Bir de çift mühendis çalışan arkadaşlarımız var. Bir 
tane SMM belgesi çıkartılıyor, diğer mühendis ise boşta 
kalıyor. Boşta kalan mühendis hobi bürosu gibi tüm şir-
ketlere proje çiziyor; hem sigortalı çalışıp hem diğer fir-
malara hizmet veriyorlarsa burada bir sorun var. 

Farklı illerden gelen dernek başkanları ve 
sektör temsilcileri, kendi bölgeleri için sektörel 
değerlendirmelerde ve yaşanan sorunların giderilmesi 
için taleplerde bulundu.

TASFED Yönetim  
Kurulu Üyesi  
Remzi Aslan

Diyarbakır’daki belediyelerin 
asansör tescil ücretlerini bir-
den 10 kat çıkartması ve mev-
zuatın bize verdiği trafik he-
sabında 1 m/sn olarak uygun 
görülen asansörlerin, 2 m/sn 
olarak istenmesi bizi önemli 
ölçülerde etkilemiştir. Bununla 
ilgili olarak derneğimiz, huku-
ki işlemleri başlattı. Bu konuda 
Federasyonumuzun da des-
teklerini bekliyoruz. 
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MALATYA AS.DER. Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 

Fatih Kunduracı

28 yıldır asansör sektörüne 
hizmet veriyoruz. Yeni yöne-
timden özellikle arıza, bakım 
ve montaj birimlerinin ayrılma-
sı konusuna eğilmesini bekli-
yoruz. İmalatçılar ile montaj-
cıların problemleri çok farklı. 
Bina ile ilgili yaşanan sıkıntı-
lar en son asansörcüye geliyor. 
Asansörcü de ruhsat aşama-
sında belediyelerle çok sıkıntı 
yaşıyor. Türkiye genelinde aynı 
sorunlar devam ediyor. Bun-
dan sonraki süreçte daha etkili 
olunmasını ve sorunların çözü-
müne yönelik adımların atıl-
masını bekliyoruz. 

TASFED Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı  

Mustafa Uçar

İstanbul’da gerçekleştirilecek 

Avrasya Asansör Fuarı’na ciddi 

bir ilgi var. Sektörün tüm pay-

daşlarının fuara katılımı bekle-

niyor. Sadece yurt dışından on-

line davetiye dolduran bin 600 

kişi var. Bunun minimum yüzde 

10’unun geldiğini düşünsek, 

160 tane yabancı misafirimiz 

olacak. Pandemide aşının da 

hızlanması ve seyahat serbes-

tisinin gelmesiyle birlikte İstan-

bul ticari yeşil alan oldu. Bu fu-

arda hem yurt içi hem yurt dışı 

katılımcıların sayısında ciddi bir 

artış bekliyoruz.

TASFED Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı  

Ahmet Fikret Gökhan

Üye aidatlarının ödenmesi ko-
nusunda daha etkili bir yön-
tem belirlememiz lazım. Belki 
de Federasyonun yaptığı et-
kinliklerle, derneklerin yaptığı 
etkinlikleri sınıflandırmak la-
zım. Hepimiz bir şeyler yap-
mak istiyoruz. Burada sorun 
her derneğin bir şeyler yap-
mak istemesi ve gerekli para-
nın toplanamaması. Federas-
yon, merkezi yönetim kim ise 
oradan alabileceği maksimum 
verimi almak için çalışmalı. 
Dernekler de lokal olarak ken-
di illerinde veya bölgelerinde 
yapabileceklerini yapmalı.  

DOKAS Yönetim  
Kurulu Başkanı  
Barış Sancak

Federasyonumuz güzel işlere imza atıyor, ancak faaliyetlerimizi 
sosyal medya üzerinden daha etkili duyurmamız gerekiyor. Mes-
lektaşlarımıza her mecradan ulaşmak zorundayız. Yapmış olduk-
larımızı yeterince anlatamıyoruz. Maalesef konu aidat olduğunda 
“Federasyon bize ne yapıyor? Bize ne faydası var?” gibi söylem-
lerle karşılaşıyoruz. Konuyu bu noktalara indirgeyebilir ve yapılan 
işlerin paydaşlara duyurulması noktasında daha etkin davranabi-
liriz. Böylece, güzel sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Grup 
mesajları üzerinden yapılan bildirimleri okumadan siliyorlar, pay-
laşımı yapılan bilgiden haberleri olmuyor. Bu konuya biraz daha 
yönelmeliyiz.
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TASFED Yönetim  
Kurulu Üyesi  

Servet Karabacak

Malatya başkanımız güzel ko-
nulara değindi. Biz o konular-
da geçen dönem bir komis-
yon kurduk. Herkesten görüş 
istedik. Özellikle montajcılarla 
yaşadığımız sorunlar ve bakım 
taban fiyat uygulamasıyla ilgili 
yaptığım bir çalışma var. Bu ça-
lışmayı Federasyon ile paylaş-
tım, isteyenlerle de paylaşabi-
lirim. Bu konuda görüş istedik, 
ancak beklememize rağmen 
bize iletilen bir geri bildirim ol-
madı. Görüş gelmeyince Mus-
tafa Demirbağ ile birlikte çalı-
şarak bir görüş hâline getirdik. 
Lütfen özellikle montajcılar 
şikâyetlerini, sıkıntılarını yazılı 
olarak bildirsin ki toplu hâlde 
hareket edebilelim. 

KAYSAD Yönetim  
Kurulu Üyesi  

Mehmet Ayata

Yeni yönetimin çok canlı ve 
yeni kanlar olduğuna inanı-
yorum. Bu işin yapılabilirliği-
nin çerçevesini kırmızı kalem-
le çizerek, paydaşlara kurallara 
uyan değil, kural koyan bir fe-
derasyon olarak yürümesini is-
tirham ediyorum. İnanıyorum 
ki tüm sorunlar çözülecektir. 
Burada montajcı kadar ima-
latçı firmalar da var. İmalatçıla-
rın ayakta durabilmesi, kendi-
ni geliştirebilmesi montajcılara 
yarayacaktır. Yani montajcıla-
rın ne kadar az sorunu olursa 
üreticiler de o kadar çok rahat 
edecektir. 

TASFED Yönetim  
Kurulu Üyesi  

İbrahim Özçakır

Federasyon olarak yaptıklarımızı doğru anla-
tamadığımız veya sizlere ulaştıramadığımız 
yönünde bir kanı hâkim. Genelde yapılan tüm 
faaliyetler derneklere bildiriliyor. Federasyon 
tarafından iletilen bu bilgiler dernek üyeleri-
ne yeterince aktarılmıyor. Geçmiş dönemler-
de, maalesef geri dönüşler olmadı. Bu geri 
dönüşler olmadığı zaman elimiz kolumuz bağ-
lanıyor. Sorunları ve beklentileri lütfen yazı-
lı olarak bildirin. Bu yeni dönemde herkesin 
desteğini bekliyoruz. Bu dönem, tüm dernek-
lerimizle bilgi alışverişi yapalım. 

Asansör olan her yerde olmaya çalışıyoruz. 
MMO’nun düzenlediği Asansör Sempozyu-
mu online olarak Kasım ayında yapılacak. Ge-
nel kurul sonrası bu sempozyumdan da bek-
lentilerimiz var. Kabinde havalandırma, engelli 
platformları üzerinde çalışmalar gibi konular-
da lütfen desteklerinizi eksik etmeyin, bilgi 
paylaşımı yapalım. 

İLK YÖNETİM KURULU 

Genel Kurul Toplantısının ardından 

bir araya gelen TASFED Yönetim 

Kurulu, Federasyon merkezinde ilk 

toplantısını gerçekleştirdi

22
Haber Asansörü • Temmuz • Ağustos 2021





Yeni yönetim kadro-
suyla üç yıl sürecek 
faaliyetlerine ilk adımı 

atan Türkiye Asansör Sanayici-
leri Federasyonu (TASFED), 26 
Haziran 2021 tarihinde yapılan 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 
sonrası, yeni dönem faaliyetle-
rini belirlemek üzere çevrim içi 
platformda bir araya geldi. 

TASFED, yeni çalışma döne-
minde öncelikli faaliyetleri ara-
sına bir yenisini daha ekledi. 

Asansör güvenlik sistemleri-
nin ön plana çıktığı bu günler-
de yaşanılan asansör kazaları-
na ilişkin hiçbir kamu kurum ve 
kuruluşunda istatistiki verinin 
tutulmuyor olması, TASFED’i 
harekete geçirdi. Kaza istatis-
tiklerinden yoksun olmanın, so-
runun kaynağına ulaşma nok-
tasında zorluklar çıkardığını 
bildiren TASFED yönetimi, ka-
zaların önlenmesi noktasında 
tutulacak olan istatistikler sa-

yesinde köprü vazifesi görmeyi 
hedefliyor. Yapılan görüşmeler 
neticesinde, kazaların yarattığı 
maddi/manevi kayıpların ön-
lenebilmesi ve gereken iyileş-
tirmelerin yapılabilmesi nok-
tasında yol gösterici olması 
amacıyla, asansör sektöründe 
yaşanan kazalara ilişkin istatis-
tiki verilerin tutulması kararlaş-
tırıldı. 

Toplantıda, Federasyona bağ-
lı dernek üyelerinin nitelik ve 

KAZA İSTATİSTİKLERİ İÇİN 
İLK AKSİYON ALINDI

TASFED Yönetim Kurulu çevrim içi platformda bir araya 
geldi. Yeni dönemde izleyeceği yol haritası netlik kazanan 
TASFED, asansör kazalarına ilişkin istatistiklerin tutulması 
için komite çalışması yapılmasına karar verdi.
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nicelik olarak güçlendirilmesi 

gerektiğine vurgu yapılırken, 

üye-dernek-federasyon zinciri-

nin daha sağlam yapılar üzeri-

ne kurulması ve bu birliktelik-

ten tarafların karşılıklı kazanç 

sağlamaları gerektiğinin altı 

çizildi. 

PANDEMİ DÖNEMİNİ 

KAPSAYAN ÜYE AİDAT 

BORÇLARI SİLİNDİ

TASFED Yönetim Kurulu, pan-

demi süreci boyunca (2019-

2020 yılları) aidatlarını ödeye-

meyen üye derneklerin biriken 

aidat borçlarının silinmesi, sü-

reç içerisinde ödeme yapabi-

len kimi üyelerin ise bu öde-

melerinin gelecek dönemlere 

ilişkin aidatlarının yerine sayıl-

ması yönünde karar aldı.

FEDERASYONA ÜYE 

DERNEK SAYISI 18’E 

YÜKSELDİ 

Doğu Anadolu Asansör ve Yü-

rüyen Merdiven Sanayicileri 

Derneği’nin Federasyona ka-

tılması talebi yönetim kurulu 

toplantısında görüşülen diğer 

bir gündem maddesi oldu. Ya-

pılan görüşmeler neticesinde, 

Doğu Anadolu Asansör ve Yü-

rüyen Merdiven Sanayicileri 

Derneği, TASFED üye derne-

ği olarak kabul edildi. Böylece 

TASFED’e üye olan dernek sa-

yısı 18’e yükseldi. 

TASFED KOMITELERI

 � Eğitim Komitesi 

 � Teknik Komite 

 � Fuar ve Dış İlişkiler Komitesi 

 � Dernekleri Geliştirme ve İşbirliği 
Komitesi 

 � Finans Komitesi 

 � Asansör Montaj ve Bakım-Ona-
rım Komitesi 

 � Asansör Malzeme İmalatı Komi-
tesi 

 � Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi 
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Federasyon’a üyelik süreci ta-

mamlandı ve TASFED’e üye 

dernek sayısı 18’e yükseldi. 

Merkezi Erzurum’da bulunan 

ve 22 üyesi bulunan Derneğin 

Başkanlığını Cengiz Katran-

lı, Başkan Yardımcılığını Ömür 

Perçin, Genel Sekreterliğini 

Mehmet Şimşek, Saymanlığını 

ise Hüseyin Akgüney yapıyor. 

KATRANLI: “GÜVENLİ 

VE KALİTELİ ASANSÖR 

KULLANIMINI 

HEDEFLİYORUZ”

Şubat 2017 tarihinde kuru-

lan ve Doğu Anadolu Böl-

Türkiye Asansör Sana-
yicileri Federasyonu 
(TASFED) asansör sana-

yiinde Türkiye’nin tüm bölge-
lerine erişim sağlamaya ve yeni 
üyeler kazandırmaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz günlerde 
TASFED’e katılım için başvu-
ruda bulunan Doğu Anadolu 
Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği’nin (DAS-
DER) üyelik süreci, TASFED’in 
yeni yönetim kadrolarının be-
lirlenmesinden sonra 14 Tem-
muz 2021 günü düzenlenen 
yönetim kurulu toplantısında 
görüşüldü. TASFED Yönetim 
Kurulu kararı ile DAS-DER’in 

Asansör sektörünün birleştirici gücü TASFED, bünyesine yeni 
bir dernek daha kazandırdı. Doğu Anadolu Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği’nin TASFED’e katılım süreci 
tamamlandı. Böylece, TASFED’e üye dernek sayısı 18’e yükseldi. 

TASFED BÜNYESİNDE 
YENİ BİR DERNEK: DAS-DER
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gesinde asansör sektörüne 
hizmet veren kuruluşları bün-
yesinde toplayan DAS-DER, 
bölgedeki sektörel sorunla-
ra çözüm sunmayı ve asansör 
sanayiinin güçlendirilerek kat-
ma değer üretmesini hedefli-
yor. Federasyona üyeliklerinin 
tamamlanmasının ardından 
değerlendirmelerde bulunan 
DAS-DER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cengiz Katranlı, şu açıkla-
malara yer verdi: 

“DAS-DER olarak TASFED’e 
üyeliğimiz sürecinde TASFED  
Yönetim Kurulu Başkan ve 
üyelerinin çok yakın ilgi ve ala-
kalarını gördük. Sektörün için-
de bulunduğu durum ve sıkın-
tıları aşmamızda TASFED’in 
bize yol gösterici olacağına 
inanarak bu yola çıktık. Sek-
törde yaşanan gelişmelerden, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
nın asansör ve yürüyen mer-
diven hakkındaki yönetme-
liklerindeki güncellemeleri 
TASFED ile birlikte daha hız-
lı, pratik kararlarla derneğimiz 
üyesi firmalarına ulaştırarak 
hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Katranlı, “Türk asansör sektö-
ründe başta Erzurum olmak 
üzere; Doğu Anadolu Böl-
gesinde bulunan asansör fir-
malarının da derneğimize ve 
TASFED’e üye olmaları yo-
lunda öncülük edeceğiz. Ül-
kemizin batısında uygulanan 
asansör teknolojisini ülkemizin 
doğusunda da başta hemşeh-
rilerimiz olmak üzere bölge in-
sanına ulaştırmak, insanımızın 

güvenli ve kaliteli asansör-yü-

rüyen merdivenler kullanma-

larını sağlamak hedefimizdir” 

ifadelerini kullandı. Asansör 

firmalarının belge, bilgi ve de-

neyimlerini yükselterek; çağın 

gerektirdiği formlara ulaştır-

mayı öncelikleri olarak belirle-

diklerinin altını çizen Katranlı, 
sözlerini şöyle noktaladı: 

“TASFED bünyesinde açılmış 
olan asansör eğitimi veren 
okullar ve kurslar kanalıyla ye-
tiştirilen öğrencileri firmaları-
mızda istihdam etmeyi hedef-
liyoruz.”

DAS-DER YÖNETIM KURULU
• Abdullah Üzel 

• Abubekir Taş 

• Ahmet Soner 

• Ahmet Saki Öztop 

• Bilal Çelik 

• Eyüp Danış Çevik 

• Fırat Korkmaz 

• İlyas Çulgatay 

• İsmail Kadı 

• Şahin Katranlı 

• Kadir Kılıç 

• Mehmet Ali Bakır 

• Muhammet Sait Yalçın 

• Orhan Hıdış 

• Ömer Serçeoğlu 

• Ömer Faruk Akbulut 

• Yakup Aksu 

• Yavuz Güney 

• Selçuk Uzuner
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TASFED KAYSERİ’Lİ 
ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED), Kayseri 
merkezli asansör üreticilerini yerinde ziyaret etti. Asansör 
sanayicilerinin faaliyetlerini yerinde inceleyen TASFED Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Atik, üreticilerin karşılaştığı sorunları 
dinledi, notlar aldı. Bu ziyaretlerden bazıları…. 
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Türkiye’nin en büyük 
asansör üreticileri ile 
dünyanın önde gelen 

üretici firmalarını aynı çatı 
altında buluşturacak olan 
5’inci CNR Uluslararası Av-

rasya Asansör Fuarı, katılımcı 
ve ziyaretçilerin daha sağlıklı, 
verimli ve faydalı bir fuar ge-
çirmesi amacıyla 1-4 Aralık 
2021 tarihlerine ertelendi. Yeni 
normale dönüş kriterleri kap-

samında bir dizi önlem ile ka-
pılarını açmaya hazırlanan fuar, 
CNR Holding kuruluşlarından 
İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafın-
dan Türkiye Asansör Sanayi-
cileri Federasyonu (TASFED) 

ULUSLARARASI AVRASYA ASANSÖR 
FUARI’NDA YENİ TAKVİM:  

1 - 4 ARALIK 2021

Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan CNR Uluslararası 
Avrasya Asansör Fuarı’nda yeni takvim belirlendi. Asansör 
sektörünü tek çatı altında buluşturan CNR Uluslararası Avrasya 
Asansör Fuarı, 1-4 Aralık 2021 tarihleri arasında ziyaretçilerine 
5’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2021 yılının tek 
asansör fuarı olan Avrasya Asansör Fuarı’na, 65 ülkeden bin 
kişilik alım heyetinin gelmesi ve dört gün boyunca 40 bin sektör 
profesyoneline ev sahipliği yapması bekleniyor.
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ve Tüm Asansör Sanayici ve 
İş İnsanları Derneği (TASİAD) 
işbirliğiyle, T.C. Ticaret Ba-
kanlığı ve KOSGEB desteğiy-
le düzenleniyor. Orta Doğu, 
Doğu Avrupa, Orta Asya, Ku-
zey Afrika ile Rusya ve Ukrayna 
gibi ülkelerin asansör, yedek 
parça ve teknik hizmet ihtiyaç-
larını karşılayacak olan fuara 
aralarında Almanya, Hindistan 
ve İtalya’nın da yer aldığı 50’si 
yabancı 300’ün üzerinde firma 
katılacak. 

4 GÜNDE 40 BİN 
ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Fuarda, asansör sanayine iliş-
kin yeni ürün ve hizmetler gö-
rücüye çıkacak. T.C. Ticaret 
Bakanlığının katılımcı firma-
lara stant ve alan teşviki uy-
guladığı fuarın, Türk asansör 
sektörünün birleştirici gücü 
olmasının yanı sıra sektörün 
uluslararası ticaretine de bü-
yük katkılar sunması hedef-
leniyor. 25 bin metrekarelik 
alanda aralarında Almanya, 

Hindistan ve İtalya’dan firma-
ların katılacağı fuar, dört gün-
de yerli ve yabancı 40 binin 
üzerinde sektör profesyoneli-
ne ev sahipliği yapacak.  

ALMANYA VE ABD’DEN 
STK VE TEDARİKÇİLER 

TİCARET İÇİN GELECEK

Sektörün yakından takip ettiği 
fuar, bu yıl bugüne kadar dü-
zenlenmiş en geniş kapsamlı 
alım heyeti organizasyonuna 
da ev sahipliği yapacak. 65 
ülkeden bin kişilik alım heyeti-
nin katılacağı fuara, ayrıca Al-
manya asansör sektörünün en 
önemli STK’ları ve asansör te-
darikçileri ticaret yapmak için 
gelecek. ABD Ulusal Asansör 
Müteahhitler Birliği’nin ziya-

ret edeceği fuar, Orta Doğu, 
Doğu Avrupa, Orta Asya, Ku-
zey Afrika ve Bağımsız Dev-
letler Topluluğu ülkelerinin 
asansör, yedek parça ve tek-
nik hizmet ihtiyaçlarını karşı-
layacak nitelikte. Fuarı ayrıca 
mimarlar, bina yönetim firma-
ları, TOKİ ve Emlak Konut yet-
kililerinin de ziyaret etmesi 
bekleniyor.

FUARLARA 
KATILIMDA HES KODU 

ZORUNLULUĞU

Fuarlarda katılımcı ve ziyaret-
çilerin sağlığını güvence altı-
na alarak, olası risklerin ber-
taraf edilmesi için devletin ve 
Uluslararası Fuarlar Birliği’nin 
(UFI) belirlediği yeni normale 
dönüş kriterleri kapsamında; 
fuar giriş ve çıkış noktalarının 
yeniden düzenlenmesi, fuar 
girişlerinde vücut ısısı kontro-
lünün yapılması, havalandırma 
sistemlerinde harici havanın 
kullanılarak içerideki havanın 
sürekli temiz tutulması, aynı 
anda fuar alanında bulunan 
kişi sayısının sınırlandırılması, 
fuara girişlerde katılımcı, ziya-
retçi ve görevlilerin HES kodu 
sorgulamasının yapılması gibi 
bir dizi önlem alınıyor.

31
Temmuz • Ağustos 2021 • Haber Asansörü



Asansör sanayicilerinin 
son dönemde sık sık 
gündeme getirdiği bir 

konu odalaşma fikri. Tartışma, 
sıcaklığını korurken akıllardaki 
soru ise bunun mümkün olup 
olmayacağı. Yani, asansörcüler 
odası kurmak mümkün mü? 

ÖZEL KANUN ŞART

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşları, Tacir ve Sanayi-
ci Meslek Kuruluşları ve Diğer 
Meslek Kuruluşları olarak üç 
grupta sınıflandırılan mevzuat 
sistemine göre, asansör sek-
töründe odalaşmanın sağla-
nabilmesi için özel bir kanuna 
ihtiyaç var.

EN AZ 500 KİŞİ TALEP 
EDECEK

Mevzuat detaylarına bakıldı-
ğında, 5362 Sayılı Esnaf ve Sa-
natkârlar Meslek Kuruluşları 

Kanunu’na göre, ‘oda kurmak 
için oda kurulmak istenen yer-
de çalışmakta olan sanat, hiz-
met ve meslek sahipleri ile es-
naftan en az 500 kişinin isteği 
ve bakanlık izni’ gerekiyor.

Kanuna göre, sanayici odası 
kurulamıyor, nedeni de il mer-
kezinde ancak bir tane sanayi 
odası bulunabilmesi. Esnaf sı-
nırının aşılması sebebiyle de 
Esnaf Odası da kurulamıyor.

ODALAR VE BORSALAR 
KANUNU

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanunu’na göre ise 
şirketlerin tüzel kişiliğe sahip 
olmaları ve müstakil sanayi 
odasının kurulabilmesi için o 
ilde faaliyet gösteren sanayici-
lerin yarısından fazlasının yazılı 
talebi gerekiyor. Buna göre, ti-

caret ve sanayi odası bir bütün 
olarak düzenlenebilirken ayrı 
ayrı da oluşum içerisine giri-
lebilir. Ancak her ilde yalnızca 
bir oda olması gerektiğinden, 
sanayi odası olarak bir yapı-
lanma içerisine girilmesi de 
mümkün değil.

KOMİTELERDE AKTİF 
ROL ÖNEMLİ

Şimdilik asansör sanayicileri-
nin taleplerini karşılayabilme-
si için masada iki seçenek var. 
Bunlardan biri, oda oluşumun 
sağlanabilmesinde gerekli ya-
sal düzenlemeler için hükûme-
te baskı yapmak. Bu talebin 
yerine getirilmesi ve sürecin 
uzun olacağı da dikkate alına-
rak ikinci seçeneğe ağırlık ve-
rilmesi daha da önemli. O da 
asansör sanayicilerinin, mev-
cut sanayi odalarındaki komi-
telerde daha aktif rol alması.

ASANSÖR SANAYİİ’NDE ‘ODA’ TARTIŞMASI: 
‘ASANSÖRCÜLER ODASI 

KURULABİLİR Mİ?’
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Denizli, 25.07.2021

Değerli meslektaşlarım, bu yazım-
la, elektrik yüksek mühendisi Ersan 
Barlas ağabeyimin ardından, duy-
gu ve düşüncelerimi sizlerle pay-
laşmak istedim. Kendisiyle 1970’li 
yılların sonlarında İstanbul’da She-
raton Oteli asansörlerinin makine 
dairesindeki buluşmamızda tanış-
tım. Otelin asansörleri, o dönemde 
Ankara firması Şarlak Kardeşler ta-
rafından Japon Hitachi firmasından 
ithal edilmişti. Asansörlerin kurulu-
mu ise Şarlak Kardeşler adına, Er-
san Barlas ağabeyimin yönetiminde 
yapılmıştı. Asansörlerin aylık düzenli 
bakımları da yine Ersan ağabeyimin 
sorumluluğunda yapılıyordu. O dö-
nemde Akay Asansör Makine Motor 
A.Ş.’de üretimden sorumlu mühen-
dis olarak çalışıyordu.

İşini severek yapan, donanımlı, bil-
gili ve deneyimli bir mühendis-
ti. Kendisinden çok yararlı bilgiler 
edindim. Doğru ve iyi olanın yapıl-
masına katkı sağlamaktan mutlu-
luk duyan bir yapısı vardı. Kardeşi 

makine mühendisi Erhan Barlas’la 
birlikte üretimini yaptığı asansör 
makinelerinin ve Türkiye temsilcisi 
olduğu ithal asansör aksamlarının 
servis hizmetlerinde sürekli ve sağ-
lıklı desteğini aldım.

Kendi firması Barlas Makine ile iliş-
kisini bitirdikten sonra danışman-
lık faaliyetleri ile çalışmalarına de-
vam etti. Ersan Ağabey yurtseverdi. 
Asansör sanayisinde yerli üretimin 
gelişmesinden heyecan duyardı ve 
asansörde yerli üretimin teşvik edil-
mesini çok önemsiyordu. 1992’de 
Mecidiye Köydeki fuar alanında da 
IFO fuarcılığın düzenlediği Türki-
ye’nin ilk asansör fuarının açılışına, 
ODTÜ makine bölümünden arka-
daşım, dönemin T.C. Sanayi ve Ti-
caret Bakanı M. Tahir Köse’yi fuarın 
açılışını yapması için davet etmemi, 
dönemin AYSAD Başkanı olarak Er-
san Ağabeyim benden rica etti. Sa-
yın Bakan ricamı kabul edip, fuarın 
açılışını yaptı. Ersan Ağabeyim çok 
mutlu olmuştu.

Vefatıyla derin üzüntü duydum. 

Kendisini saygı, sevgi ve özlemle 
anıyorum. Ailesine ve yakınlarına 
baş sağlığı diliyorum. Tanrı rahmet 
eylesin. Yeri cennet, ruhu şad ol-
sun. Sevgili Ersan Ağabeyim anıla-
rımızda yaşasın.

Hepimize sağlık diliyorum.

Muammer Ödemiş 
Makine Mühendisi

TASFED  Yönetim Kurulu Üyesi

muammerodemis@ttmail.com

Asansör sektörüne adım attığı 1990 senesinden bu 
yana faaliyetlerine devam eden sektörün duayen 
isimlerinden Ural Ergeç, 23 Temmuz 2021 ta-
rihinde iş seyahati için gittiği Cezayir’de ya-
şamını yitirdi. Ergeç’in cenazesi 26 Temmuz 
2021 günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda 
düzenlenen tören ile toprağa verildi. 

1990 yılında adım attığı asansör sektöründe-
ki faaliyetlerine 1992 yılında kurduğu Trame-
con Asansör ile devam eden Ergeç, 2008 yı-
lına kadar Türkiye genelinde montaj ve bakım 
hizmeti verdi. 2008 yılında yerleştiği Cezayir’de 

Alparslan Asansör’ü kuran Ergeç, 2021 yılında Türki-

ye’ye dönerek Tramecon Asansör’ü yeniden faali-

yete geçirdi. Aynı zamanda iyi bir ses sanatçısı 

olan Ural Ergeç, bugüne değin Türk asansör 

sektörüne kattığı değer, yerli üretimin yurt 

dışında başarı ile temsil edilmesi ve tanıtıl-

masının yanında saygı duyulan kişiliğiyle de  

sektörde iz bıraktı.

Haber Asansörü ailesi olarak kendisine rah-

met, tüm sevenlerine ve asansör sektörüne baş 

sağlığı diliyoruz.

ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN SAYGIN İSİMLERİNDEN URAL 
ERGEÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ersan Barlas  -  Muammer Ödemiş  -  
M. Tahir Köse

ERSAN BARLAS’IN ANISINA SAYGIYLA… 
 ANIYORUZ 
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ANASDER 13’ÜNCÜ OLAĞAN GENEL 
KURUL TOPLANTISINI YAPTI

Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER) 
13’üncü Genel Kurul Toplantısı için bir araya 
geldi. Yeni yönetim kadrolarının belirlendiği 
toplantıda, ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak Hakan Başkaraağaç seçildi.

Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER) 13’üncü Genel Kurulunu 25 Haziran 
2021 tarihinde gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Ali Sarıtarla, Divan Katipliğini 
Murat Demir ve Ferhat İnal’ın yaptığı Genel Kurul’da, 3 yıl sürecek yeni yönetim 

için kadrolar belirlendi. 2018 yılından bu yana ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
görev yapan Mustafa Demirbağ, seçimlerin ardından başkanlık görevini Rabalift Asan-
sör Genel Müdürü Hakan Başkarağaç’a teslim etti. 

34
Haber Asansörü • Temmuz • Ağustos 2021

 SEKTÖR HABER 



 ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı  
Hakan Başkaraağaç 

Derneğimizin 13’üncü Genel Kurul’unu gerçek-
leştirdik. Yönetim olarak bizi seçmenizden do-
layı teşekkür ederiz. Türkiye’nin en eski kurulu 
derneklerinden olan ve 1988 yılından bugüne 
kadar çalışmalarını devam ettirdiğimiz Anadolu 
Asansörcüler Derneğimiz, sizlerin vereceği kat-
kılar ile güzel faaliyetlerde bulunmaya devam 
edecektir. Meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm 
aramaya, birlik ve beraberlik içinde sektörümü-
ze itibar kazandırmaya, bağlı bulunduğumuz 
resmî kurumlarla irtibat hâlinde olmaya devam 
edeceğiz. Bu dönemde gerek teknik eğitimler, 
gerek standart ve yönetmelik eğitimleri, gerek-
se firma personellerine verilecek eğitimler gibi 
bizi zenginleştirecek faaliyetlere hep birlikte 
imza atacağız. 

Üye firmalarımızın alt yapılarını güçlendirmek, ge-
lirlerini artırmak için faaliyetler içinde olacağız ve 
hedefimize bu yönde emin adımlarla ilerleyece-
ğiz. Bakanlıklarda çıkan yönetmeliklerin bize ka-
zandıracakları veya kaybettirecekleri konusunda 
yaptığımız çalışmaların yanında, en önemli hede-
fimiz, sektörümüzün gelirinin artırılması yönünde 
faaliyetlerde bulunmak olacak. Bu noktada, der-
neğimize üye olan firmaların sayısını artırmak için 
gayret göstereceğiz. Bizlere gösterdiğiniz güven 
için teşekkür ediyoruz. 

YÖNETIM KURULU ÜYELERI 

 � Hakan Başkaraağaç

 � Kemal Karataş 

 � Tahir Karatekelioğlu 

 � Zafer Karabay 

 � Satılmış Bulut 

DENETIM KURULU ÜYELERI 

 � Ali Ünsal 

 � Ali Sarıtarla 

 � İrfan Karan 

DISIPLIN KURULU ÜYELERI 

 � Murat Mutlu 

 � Mehmet Balcı 

 � Ferhat İnal 

YEDEK YÖNETIM KURULU ÜYELERI

 � Mehmet Kanaç 

 � Erol Kulak 

 � Salih Usta

 � Mustafa Demirbağ

 � Arif  Bar 

YEDEK DENETIM KURULU ÜYELERI 

 � Zafer Tepe

 � Ahmet Deliömeroğlu

 � Ahmet Şimşek 

YEDEK DISIPLIN KURULU ÜYELERI 

 � Eşref  Gürler 

 � Tevfik İpek 

 � Ümit Tosun
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ANASDER Yönetim Kurulu  
Eski Başkanı 

Mustafa Demirbağ

Bu dönem aday olmamış olsam da 
ANASDER’de faaliyetlerim ve katkılarım 
devam edecek. Yoğunluğumdan dolayı 
bir süre ANASDER’deki görevimi ben-
den daha fazla vakit ayırabileceğini dü-
şündüğüm arkadaşların yürütmesini is-
tedim. Bana göre ANASDER, Türkiye’nin 
asansör sektöründe en önemli dernekle-
rinden bir tanesi. Biz, sektörel sorunla-
rın hepimizde aynı olduğunu düşündük. 
Amacımız tek ses olunmasını sağlamak-
tı. Bu sektörde 50 yılın üzerinde faaliyet 
göstermiş olan firmalarımız var. Bu ar-
kadaşlarla sürekli münazaralar yaptık ve 
çoğulcu akılla işbirliği yaparak sonuçla-
ra ulaşmaya çalıştık. Bundan sonraki dö-
nemde de aynı olacağını düşünüyorum. 
Bu sektörde bu kadar emek harcamış, 
ülke ekonomisine katkıda bulunmuş fir-
malarımızın görüşlerinin dinlenmesi ge-
rekiyor. ANASDER’in veya TASFED’in bu 
konuda bir sözcü görevi üstlenerek çalış-
ması gerekiyor. Biz sektörümüzün tem-
silcisiyiz. Bu temsili düzgün ve layıkıyla 
yapmak önemli. Ben dönemim boyunca 
bunu layıkıyla yaptığımı düşünüyorum. 
Yeni arkadaşların faaliyetlerine devam 
etmesi ve aynı hızla bu sorumluluğu yü-
rütmesini temenni ediyorum.

ANASDER’in faaliyet raporu Zafer 
Karabay tarafından sunuldu

Mali raporlar ve tahmini bütçe Mali 
Müşavir Ali Yılmaz tarafından sunuldu

Denetim Kurulu raporu Satılmış 
Bulut tarafından sunuldu

Yapılan seçimlerin ardından 
ANASDER Yönetim Kurulu ilk 
toplantısını gerçekleştirdi36
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MOSKOVA’DA  
RUSYA ASANSÖR HAFTASI 

RÜZGARI
COVID-19 pandemisi nedeni ile erteleme kararı alan 
pek çok fuarın ardından Rusya Asansör Haftası, 1-3 
Haziran 2021 tarihlerinde Moskova VDNH Ticaret ve 
Gösteri Merkezinde katılımcıları ağırladı. Daha önceki 
organizasyonlarda 75 numaralı pavilyonda gerçekleşen 
fuar, bu sene 55 ve 57 numaralı pavilyonlarda asansör 
sektörünü bir araya getirdi. 

38
Haber Asansörü • Temmuz • Ağustos 2021

 DÜNYADAN 



Rusya Asansör Haftası, Mosko-
va VDNH Ticaret ve Gösteri 
Merkezinde 1-3 Haziran 2021 

tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ön-
ceki yıllarda 75 numaralı pavilyonda 
katılımcıları bir araya getiren fuar, bu 
sene yapılan bir değişiklikle 55 ve 57 
numaralı pavilyonlarda düzenlendi. 

Rusya’nın COVID-19 nedeni ile Tür-
kiye başta olmak üzere bazı ülkelere 
uyguladığı seyahat kısıtlaması, ulus-
lararası ziyaretçilerin katılım oranı-
nı olumsuz yönde etkiledi. Bu sene 
10’uncusu gerçekleşen Rusya Asan-
sör Haftası’nda yabancı ülkelerden 
katılım sağlayan ziyaretçi sayısı, ön-
ceki yıllara oranla düşük seyretti. 
Fuar, bu sene 3 bin 600 kişi tarafın-
dan ziyaret edildi.

Geliştiricilerin son teknoloji asansör 
ve ekipmanlarını sergilediği fuarda, 
farklı ülkelerden katılım sağlayan uz-
manlar mesleki deneyim alışverişin-
de bulundu. 

Fuarda Moslift tarafından sergilenen, 

optik özelliğini isteğe bağlı olarak 
değiştirebilen akıllı camlı ve bakteri 
aktivitesini baskılayabilen UV sirkü-
latörlü panoramik asansör dikkat çe-
kerken, Shcherbinsky Elevator Buil-
ding Plant, ek mekanik zeminler inşa 
etmemeyi mümkün kılan, makine da-
iresiz asansörünü tanıttı.

Evroliftmash, özel bir tasarımda yeni 
nesil bir yolcu asansörü modelini ve 
bir Premium kabini tanıttı. Alman Wit-
tur, Rusya pazarına uyarlanmış komp-
le asansör sistemlerini sergiledi.

Katılımcıların üç gün boyunca en 
yeni asansör modellerini ve yenilik-
lerini inceleyip test ettikleri fuarda 
düzenlenen forumlara da ilgi yoğun-
du. “Rusya’da Dikey Taşımacılığın 
Güvenliği ve Erişilebilirliği” başlık-
lı oturumun beraberinde “Asansör 
Kurulum ve Bakımında İş Güvenliğin-
deki Güncel Gereksinimler” ve “Rus-
ya Federasyonu’nda Dikey Taşıma 
Endüstrisindeki Rekabet” başlıklı se-
minerlere de yoğun katılım sağlandı. 
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MOSLIFT 6 KATEGORİDE ÖDÜL ALDI

Rusya Asansör Haftasında düzenlenen yarışmada profesyo-
nel bir jüri tarafından seçilen adaylara ödülleri takdim edildi. 
Büyük bir başarıya imza atarak tam altı kategoride ödül alan 
Moslift törene damga vururken, Mogilevlift En İyi Asansör 
ödülünü aldı.
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2020 Yaz Olimpiyatları 
öncesi başkent Tok-
yo’da bulunan “Akasa-

ka Excel Hotel Tokyu” asan-
sörlerine astıkları “yabancılar 
için” ve “Japonlar için” yazıları 
üzerine gündeme geldi. Otel-
deki dört asansörden ikisini 
Japonlara, ikisini de yabancı 
turistlere ayıran otel yönetimi, 
konunun sosyal medyada ilgi 
görmesi üzerine bu uygula-
maya son verdi. Yurt dışından 
gelecek olası salgına yönelik 
önlem almak amacıyla asan-
sörleri ayırma uygulamasına 
giden otel, ırkçı davranmakla 
suçlandı.

Reuters’e konuşan otel yetkili-
si ise “Uygulamayı daha kolay 
anlaşılır hâle getirmeye çalıştık 
ama sonunda yanlış anlaşılma-

ya neden olduk. Sonunda bu 
işaretlerin kaldırılmasına karar 
verdik. Otel yönetimi, otel zin-
cirinin genel merkezi ile bun-
dan sonra nasıl bir yol izlene-

ceğini görüşüyor” ifadelerine 
yer verdi.

Otel yetkilisi, yabancılara karşı 
ayrımcılık yapma niyeti olma-
dığını da sözlerine ekledi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da asansör skandalına imza atıldı. 
“Yabancılar için” ve “Japonlar için” ibarelerinin asansörlere 
yerleştirilmesi üzerine sosyal medyada gündem olan otel, 
eleştiri oklarını üzerine çekti. Yerli ve yabancılar için ayrı 
asansör kullanımına giden otel, özür dileyerek uygulamaya 
son verdi. 

TOKYO’DA YERLİ VE YABANCILAR 
İÇİN AYRI ASANSÖR UYGULAMASI 

TEPKİLERE NEDEN OLDU
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New York bu sonbahar-
da heyecan verici bir 
buluşmaya ev sahipliği 

yapacak. 1401 fit yüksekliğin-
deki One Vanderbilt gökdele-
ninin tepesindeki gözlem nok-
tası Summit One Vanderbilt, 21 
Ekim’de hizmete girecek.

Gökdelenin dış cephesine ku-
rulu tamamen camla çevrili 
asansör sayesinde, ziyaretçiler 
büyüleyici bir şehir manzarası 
ve nefes kesici bir deneyime 
imza atacak.

1210 FİT’TE KUŞ BAKIŞI 

MANZARA

Gökdelenin dış cephesinde 
kurulan ve Ascent ismi verilen 
asansör, New York’un 1210 fit 
üzerinde yükselen nefes kesici 
manzaralara kuş bakışı bakma 
imkânı sunuyor.

Maceracılar ayrıca, binanın dı-
şında kalan ve konukları Ma-
dison Bulvarı’nın 1063 fit yu-
karısında tutan Levitation adı 
verilen tamamen şeffaf cam 
gökyüzü kutularında yer alabi-
lecekler. Summit One Vander-
bilt’de bir açık hava barı, otur-
ma alanları ve dünyanın en 
yüksek kentsel açık hava alpin 
bahçesi bulunuyor.

TASARIMINDA İTALYAN 
İMZASI

SL Green’in Genel Müdü-
rü Robert Schiffer’ın, Eleva-
tor World’e yaptığı açıklama-
ya göre asansörün kremayer ve 

pinyon sistemi tahrikini İtalyan 
Cimolai Technology Spa üret-
ti, Wittur ise kabinleri tasarladı.

DUYGUSAL DENEYİME 
HAZIR OLUN

Beş ilçe ve ötesindeki manza-
ralara sahip olan Summit One 
Vanderbilt, ziyaretçileri gökyü-
züne taşıyan duygusal ve kent-
sel deneyim sunuyor. Hayran-
lık uyandıran, büyüleyici bir 
deneyim için hazırlanan Sum-
mit One Vanderbilt’in, New 
York’tan ve dünyanın dört bir 
yanından gelecek turistlerin zi-
yaret etmek isteyeceği bir cazi-
be merkezi olması bekleniyor.

NEW YORK’UN YENİ SİMGESİ  

SUMMIT ONE VANDERBILT İLE  
NEFES KESİCİ BİR DENEYİM
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ANASDER Yönetim 
Kurulu, Ankara’da bir 
dizi ziyarette bulun-

du. Hakan Başkaraağaç yöne-
timindeki ANASDER, sektörel 
sorunların çözüme ulaştırılma-
sı ve yerli asansör sanayiinin 
kalkınması amacıyla Ankara 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Yusuf İnce’yi ve Ankara Sanayi 
Odası (ASO) Başkanı Nurettin 
Özdebir’i makamında ziyaret 
etti. 

ANASDER’DEN ANKARA ÇIKARMASI: 
SANAYİ İL MÜDÜRLÜĞÜ VE ASO İLE SEKTÖREL 

SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

13’üncü Genel Kurul sonrası yeni yönetim kadrolarını belirleyen 
ANASDER, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başkaraağaç 
yönetiminde önemli ziyaretlerde bulundu. Yerli asansör 
sanayisinin yaşadığı sıkıntıları gündeme getiren ANASDER, Ankara 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf İnce’yi ve Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Nurettin Özdebir’i makamında ziyaret etti.

46
Haber Asansörü • Temmuz • Ağustos 2021

 SEKTÖR HABER 



PGD CEZALARI ANA 
GÜNDEM MADDESİ OLDU 

Ankara Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Yusuf İnce’ye yapılan 
ziyarette Şube Müdürü Meh-
met Cevher de hazır bulun-
du. ANASDER, yerli asansör 
firmalarının ödeme konusun-
da zorluk yaşadığına dikkati 
çekti ve COVID-19 dönemin-
de daralan  sektörün iyice sı-
kıntıya düştüğü dile getirildi. 
Asansörlerin eksikliklerini ta-
mamlanması için Yönetmelik-
te belirtilen 60 günlük sürenin 
pandemi nedeni ile yetmedi-
ği, sürenin uzatılması gerek-
tiği ve ceza almış firmaların 
cezalarının iptal edilmesi ge-
rektiği bildirildi.

ÖNLEM ALINMAZSA 
FİRMALAR 3 YIL İÇİNDE 

KAPANACAK 

ASO Başkanı Nurettin Özde-
bir’i de makamında ziyaret 
eden ANASDER, asansör sek-
töründeki sorunlar hakkında 
görüş alışverişinde bulundu. 
Yapılan toplantıya ASO Baş-
kan Yardımcıları Seyit Ardıç, 
Mete Çağlayan ve ASO Yö-
netim Kurulu Üyesi Birol Duy-
gu ile Meclis Üyeleri Gürhan 
Cihaner ve Serdar Aksöz de 
katıldı. ANASDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Başka-
raağaç, yerli asansör sektörü-
nün sorunlarının çözülmemesi 
hâlinde, firmaların üç yıl içeri-
sinde kapanabileceğini, bu-
nun olmaması için de önlemler 
alınması gerektiğini ifade etti. 
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GÜVENLİ ÜRÜN GÜVENLİ GELECEK:

Ticaret Bakanlığı organizasyonunda gerçekleşen Uluslararası Ürün Güvenliği 
Sempozyumu 26-27 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlendi. 2018 yılından bu 
yana faaliyet gösteren, Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanlı piyasa gözetimi 
ve denetimi ile uygunluk değerlendirmesi alanlarında farkındalığın artırılması 
teknik destek projesi kapsamında düzenlenen sempozyum 2 gün boyunca 
hibrit olarak gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan 
Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AB’nin teknik mevzuatına uyum çalışmalarının, 
Türkiye’nin küresel çapta yüksek kalite ve güvenlikte ürün üretme kapasitesine 
ulaşmasında ve sanayi alt yapısının dönüşümünde önemli katkıları olduğunu 
bildirdi ve “Güvenli ürün, güvenli gelecek demektir” ifadelerini kullandı. Tuzcu, 
piyasada yalnızca güvenli ürünlerin bulunmasının ancak teknik mevzuatın 
doğru uygulanması ile mümkün olduğunu hatırlattı. 
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Ürün güvenliği konu-
sundaki tüm aktörlerin 
bir araya geldiği Ulus-

lararası Ürün Güvenliği Sem-
pozyumu 26-27 Mayıs 2021 
tarihleri arasında hibrit olarak 
düzenlendi. Sempozyumun 
açılış konuşmasında katılım-
cılara seslenen Ticaret Bakan 
Yardımcısı Mustafa Tuzcu, pi-
yasada dolaşımda bulunan 
ürünlerin tehlike arz etmemesi 
gerekliliğinin önemine deği-

nerek, “Bugün şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz ki Türkiye’de ku-
rulan ürün güvenliği sistemi 
ürün güvenliği alanında dün-
yada uygulanan temel pren-
sipleri ve kuralları belirleyen 
Avrupa Birliğinin ürün güven-
liği sistemine denktir” ifadele-
rini kullandı. Kaliteli ve güvenli 
ürün üretimi noktasında ge-
rekli alt yapının sağlandığının 
altını çizen Tuzcu, “AB’nin tek-
nik mevzuatına uyum çalışma-

ları ülkemizin bugün küresel 
çapta yüksek kalite ve güven-
likte ürün üretme kapasitesine 
ulaşmasında ve sanayi alt ya-
pımızın dönüşümünde büyük 
katkıları oldu. Aynı zamanda 
bu uyum süreci AB pazarında 
Gümrük Birliği ile kaldırılan 
tarifelerin ötesinde tarife dışı 
alanlardaki engellerin kaldırıl-
masını  da  sağlayarak AB pa-
zarı ile entegrasyonumuzu da 
derinleştirdi” diye konuştu. 
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BAKAN YARDIMCISI 
TUZCU: “REFORM 

NİTELİĞİNDE 
YENİLİKLER GETİRİLDİ”

Uyum çalışmaları kapsamın-
da 7223 sayılı Ürün Güvenliği 
ve Teknik Düzenlemeler Ka-
nunu’nun hazırlandığını anım-
satan Tuzcu, kanunla birlik-
te ürün güvenliği alanında 
reform niteliğinde yenilikler 
getirildiğini söyledi ve şunları 
ekledi: 

“Biz bu kanun ile Türk malı 
imajının yabancı pazarlarda da 
korunmasını teminen güvensiz 
veya tağşişe konu ürün ihraca-
tını yasakladık. Bu tür ürün ih-
raç eden firmalara da caydırı-
cı müeyyideler getirdik. İkinci 
olarak e-ticareti kanun kapsa-
mına aldık, böylelikle uygun-
suz ürünün satışına aracılık 
eden internet, radyo ve tv fir-
malarına da müeyyide uygu-
lanabilir hale getirdik. Kanun-
la getirdiğimiz izlenebilirlik 
mekanizması ile tüm aktörle-
re ürünü kimden aldığını ve 
kime sattığını beyan etme zo-

runluluğu da getirdik. Böylece 
uygunsuz ürünün asıl sorum-
lusunun da bulunmasını sağla-
yacağız.”

Mevzuat uyumu sürecinde edi-
nilen kazanımların “çift yön-
lü” olduğunu bildiren Tuzcu, 
“Bunlardan ilki iç pazarımızın 
dünya pazarına entegrasyonu-
nu temin etmek. Böylece üre-
ticilerimizin rekabet gücünü 
artırmak. İkincisi ve bana göre 
en önemlisi ise güvenli bir iç 
pazar oluşumuna katkı sağla-
mak. Gerek dinamik mevzu-
at uygulamaları, gerekse ulus-
lararası alandaki aktif rolü ile 
ürün güvenliği alanında küre-
sel eğilimlere yön veren Av-
rupa Birliği modelini örnek 
alarak, ürün güvenliğini oluş-
turduk ve bu sistem sayesin-

de tüketicilerin güvenli ürün 
kullanmasını sağlamış olaca-
ğız. Altını çizerek söylemek is-
tiyorum, güvenli ürün güvenli 
gelecek demektir” ifadeleri-
ne yer verdi. Piyasada yalnız-
ca güvenli ürünlerin bulunuyor 
olmasının ancak teknik mev-
zuatın doğru uygulanması ile 
mümkün olduğuna dikkati çe-
ken Tuzcu, şu değerlendirme-
lerde bulundu: 

“Bu iş sadece kamu kuruluşla-
rının üzerine düşen bir vazife 
değildir, tam aksine bu vazife 
ihracatçısından ithalatçısına, 
en küçük KOBİ’den dünya öl-
çeğinde rekabet eden firma-
lara, uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarından tüketicilere 
kadar toplumun oldukça geniş 
bir kesiminin belirli sorumlu-
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lukları kendi ölçeklerinde pay-
laştıkları bir süreçtir. Üreticile-
rimiz, bu mevzuata uygun ve 
güvenilir ürünler üretirken, tü-
keticilerimizin de kamu kuru-
luşlarımızca yürütülen piyasa 
gözetim ve denetimi faaliyet-
lerine etkin destek vermesi kri-
tik önemdedir.”

ÜRÜNLERDE CE İŞARETİ 

DAHA ÇOK ARANMAYA 

BAŞLADI 

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve 
Maliye Bakanlığı Merkezi Fi-
nans ve İhale Birimi Başkanı 
Dr. Hakan Ertürk, projeye yak-
laşık 1,5 milyon avro fon tahsil 
edildiğini bildirdi. Piyasa gö-
zetimi ve denetiminin uygu-
lanmasına katkı sağlamak ve 
bu alanlardaki farkındalığı ar-
tırmak amacıyla hatrı sayılır 
çalışmalar yapıldığını kayde-
den Ertürk, “Bu kapsamda, AB 
üyelerinin üye uygulamaları-
nın incelenmesi, kapsamlı an-
ketler uygulanması, eğitimler 
gerçekleştirilmesi tüketiciye 
yönelik konferanslar, üniver-
sitede seminerler, okullarda 
poster, resim veya slogan gibi 
yarışmaların düzenlenmesi, ki-

tap ve broşürler hazırlanarak 
dağıtılması, tanıtım filmi çekil-
mesi ve web sitesi kurulması 
gibi birçok faaliyet gerçekleş-
tirilmiştir.” dedi. 

Ertürk, “Ürün güvenliği haya-
tımızın her alanını ilgilendiren 
önemli bir husus. Ancak aile-
miz, sevdiklerimiz veya biz bu-
nun ne kadar farkındayız? Bu-
güne kadar Avrupa uygunluk 
normlarına giren CE işareti-
ni kaçımız biliyoruz. Aldığımız 
ürünlerde olup olmadığını ka-
çımız kontrol ediyorduk? Bu 
sözleşmenin faaliyetleri vesi-
lesi ile artık daha çok farkın-
dayız ve daha bilinçliyiz. Kul-
landığımız ürünlerin sağlık, 
güvenlik, çevre ve tüketicinin 
korunması açısından sahip ol-
ması gereken asgari şartları 
yeni yaklaşım direktiflerine uy-

gun olarak sağladığını göste-
ren bu işaret artık daha çok ta-
nınıyor ve ürünlerde aranıyor. 
Ülkemiz her alanda olduğu 
gibi ürün güvenliği, piyasa gö-
zetimi ve denetimi ile uygun-
luk değerlendirmesi alanların-
da da kendini geliştirmektedir. 
Sadece uygunluk değerlendir-
me alanında bile 200’den faz-
la uygunluk denetim kuruluşu 
olduğu kayıtlarda yer almakta-
dır. Bu alanda çalışan özel ve 
kamu kuruluşları sayılarının her 
geçen gün arttığı da bilinmek-
tedir.” ifadelerini kullandı.

DİNAMİK TÜRK SANAYİİ, 
AVRUPA BİRLİĞİ 

TEDARİK ZİNCİRİNİN 
ÖNEMLİ BİR PARÇASI 

Dinamik Türk sanayisinin, Av-
rupa Birliği tedarik zincirinin 
önemli bir parçası olduğunu 
bildiren AB Türkiye Delegas-
yonu Başkanı Büyükelçi Niko-
laus Meyer-Landrut ise özellik-
le yatay politika alanları olan 
akreditasyon standartları ve 
kalite güvencesi gibi konular-
da, Avrupa Birliği açısından 
Türkiye’nin önemli ilerlemeler 
kaydettiğini bildirdi.

51
Temmuz • Ağustos 2021 • Haber Asansörü







Önceki yıllarda yapılan çevirilerde 
kullanılan terminolojinin asansör 
sektöründe çalışan kurum, kuruluş 

ve kişiler arasında tartışmalara yol açtığı ma-
lumunuzdur. Geçtiğimiz Mayıs-Haziran ayla-
rında EN 81 serisi standartlardan özellikle 
20, 50 ve 70 gibi önemli bölümlerin yeni sü-
rümlerinin yayımlanması nedeni ile termino-
loji konusunda değişik kurum ve kuruluşlar 
arasında mutabakat sağlamak amacıyla bir 
çalışma yürütülmüş ve bu çalışma başarıyla 
sonuçlandırılmıştır.

TSE’deki çeviri çalışmalarımızda en önemli 
görevimiz, nitelikli çeviriler yayımlamak ve 
gerek Avrupa, gerekse uluslararası standart-
ların Türkçe sürümlerini Türk sanayicilerinin 
hizmetine sunmaktır. Bu nedenle, çevirile-
rimizde çeviri hizmetlerinin kalitesinin artır-
mak amacıyla, özellikle nitelikli çeviriye çok 
ihtiyaç duyan Avrupa Birliği’nin teşvikiyle 

Doç. Dr. EnDEr AtEşmAn

Hacettepe Üniversitesi E. Öğretim Üyesi

TSE TK7 Tercüme Teknik Komitesi Başkanı

atesman@gmail.com, 

ender.atesman@tse.org.tr

moner@monerymm.com

Özellikle teknik alanlarda karşılıklı olarak 
anlaşabilmemiz için her şeyden önce 
birbirimizi doğru anlamalıyız. Birbirimizi 
doğru anlamanın ilk şartı da aynı 
kavramları aynı terimlerle ifade etmektir. 
Burada size TSE Tercüme Komitesi olarak 
EN 81 serisi standartların çevirisinde 
karşılaştığımız terminoloji sorunlarını 
çözmek amacıyla değişik sivil toplum 
kuruluşlarından  temsilciler ile birlikte 
sürdürdüğümüz, terimlere ortak karşılıklar 
bulma çalışmamızdan söz etmek istiyorum.

TS EN 81 SERİSİ 
STANDARTLARDA KULLANILAN 
TÜRKÇE ASANSÖR TERİMLERİ 
GÜNCELLENDİ
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geliştirilmiş bulunan ISO 17100 
standardına uygun yöntem-
ler kullanıyoruz. Bu standarda 
uygun olarak sürdürdüğümüz 
çeviri süreci şu aşamalardan 
oluşmaktadır: Birinci çevirme-
nin çeviriyi tamamlamasından 
sonra ikinci çevirmen çeviriyi 
kaynak metinle karşılaştırarak 
kontrol eder. Üçüncü aşama-
da, asansör konusunda uz-
manlaşmış bir kişi Türkçe çevi-
riyi ilgili özel alanda kullanılan 
terminoloji ve ifade biçimleri 
açısından gözden geçirir. Dör-
düncü aşamada Türkçe uzma-
nımız çeviriyi Türkçe dil hata-
ları ve eksikleri açısından ele 
alır. Son aşamada ise varsa şe-
killerdeki metinler çevrilir ve 
metne görsel tasarım açısın-
dan son şekli verilerek yayına 
hazır hâle getirilir. Bu aşama-
larda yapılan tüm düzeltmeler 
birer öneri olarak kabul edilir 
ve son kararı tüm sorumluluğu 
taşıyan birinci çevirmen verir. 
Bütün amaç, bu süreçten ge-
çen çeviri metninin nitelikli ol-
ması ve kullanıcılar tarafından 
rahatça ve doğru şekilde anla-
şılmasıdır.

Tüm bu çalışmalar sırasında 
en önemli husus tabii ki an-
lamın Türkçeye doğru aktarıl-
masıdır. İkinci önemli husus 
ise Türkçe metnin özel alanda 
kullanılan Türkçe teknik dile 
uygun olmasıdır. Teknik alan 
diline uygunluk, teknik alan-
da görülen ifade biçimlerinin 
kullanılmış olmasının yanı sıra 
doğru ve tutarlı bir terminoloji 

kullanılmış olmasını da gerek-
tirir. Özellikle terminoloji ala-
nındaki tutarlılık, gerek aynı 
metin içinde aynı kavramların 
aynı terimlerle ifade edilme-
si, gerekse farklı metinlerde 
yer alan aynı kavramların aynı 
terimlerle karşılanmasıdır. Ör-
neğin, EN 81-20 standardının 
bugüne dek birkaç sürümü 
yayımlanmış ve TSE tarafın-
dan bunların Türkçe sürümle-
ri hazırlanmıştır. Bu standartla-
rın değişik yıllarda yayımlanan 
sürümleri arasında terminolo-
ji açısından tutarlılık olmalıdır. 
Ayrıca EN 81 serisinde birçok 
standart yer almaktadır ve kul-
lanılan terimler açısından bun-
lar arasında da tutarlılık bulun-
malıdır. Yani, çeviri kalitesini 
sağlamak açısından gerek aynı 
metnin içinde gerekse aynı se-
rideki değişik metinler arasın-
da terminoloji tutarlığının sağ-
lanması gerekir.

Bu düşünceyle yola çıkan Ter-
cüme Teknik Komitemiz çe-
viriye başlamadan önce EN 
81-20, 50 ve 70 vb. standart-
ları ile Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığımız tarafından yayımla-
nan Asansör Yönetmeliğinde 
terminoloji çalışması yapmış 
ve söz konusu metinlerde ta-
nımı bulunan terimlerin İngi-
lizce ve Türkçe karşılıkları ile 
tanımlarını bir listede topla-
mıştır. Bu çalışma sırasında 
özellikle TASFED ve AYSAD 
gibi sivil toplum kuruluşları ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
mızdan yardım alınmıştır. Ay-

rıca MMO, EMO gibi meslek 
kuruluşlarından uzmanlar da 
bu çalışmada yer almıştır.

Yukarıda açıklanan yöntemle 
belirlenen terimler ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşlerine su-
nulmuş ve sektör temsilcileri 
ve uzmanlarla yapılan birkaç 
sanal oturumdan sonra asan-
sör sektöründe kullanılan ter-
minoloji üzerinde mutabakat 
sağlanmıştır. 

LİSTEYE YENİ TERİMLER 
DÂHİL EDİLECEK

Yapılan çalışmalara şu anda ya-
yınlanma aşamasında bulunan 
EN 81-20:2020, EN 81-21:2018, 
EN 81-28:2018+AC:2019, EN 
81-50:2020, EN 81-58:2016, 
EN 81-70:2021, EN 81-
71:2018+AC:2019, EN 81-
72:2020, EN 81-73:2020, EN 
81-77:2018 standartları ile 
Türkçe çevirisi Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından 
Asansör Yönetmeliği olarak 
yayımlanan 2014/33/EU sayı-
lı AB Direktifi dâhil edilmiş-
tir. Aynı serideki diğer stan-
dartlar veya asansörle ilgili 
standartlar standardizasyon 
kuruluşları tarafından revize 
edildiğinde, bunların Türkçe-
leştirilmesi aşamasında orta-
ya çıkacak yeni terimler yukarı-
da açıklanan yöntemle listeye 
dâhil edilecektir. Hatta ihti-
yaç olması durumunda, sade-
ce tanımları bulunan terimler-
le sınırlı tutulan bu listeye ilgili 
metinlerde yer alan diğer te-
rimler de eklenebilir. Yapılan 
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İNGİLİZCE TÜRKÇE
accessibility button erişilebilirlik butonu

accreditation akreditasyon
acknowledgement alındı teyidi

alarm alarm
alarm equipment alarm donanımı

alarm initiation device alarm başlatma aygıtı
alarm system alarm sistemi
approved body onaylı kuruluş

apron koruma eteği
authorised representative yetkilendirilmiş temsilci

authorized person yetkilendirilmiş kişi
available car area kullanılabilir kabin alanı
balancing weight dengeleme ağırlığı

buffer tampon
Building Management System Bina Yönetim Sistemi
building responsible person bina sorumlusu

car kabin
car ceiling kabin tavanı

carrier taşıyıcı
Category 0 lift Kategori 0 asansör
Category 1 lift Kategori 1 asansör
Category 2 lift Kategori 2 asansör
CE marking CE işareti

collective control system toplamalı kumanda sistemi
competent person yetkin kişi

conformity assessment uygunluk değerlendirmesi
conformity assessment body uygunluk değerlendirme kuruluşu

İNGİLİZCE TÜRKÇE
control system kumanda sistemi
counterweight karşı ağırlık

design acceleration tasarım ivmesi
designated landing belirlenmiş durak

destination control system varış kumanda sistemi
direct acting lift doğrudan etkili asansör

distributor dağıtıcı
door assembly kapı grubu
door opening kapı açıklığı

down direction valve aşağı yön valfi
drive control system sürüş kontrol sistemi

dual entry car çift girişli kabin
economic operator iktisadi işletmeci
electric safety chain elektrik güvenlik zinciri

electrical anti-creep system elektrikli kayma önleme sistemi
end of alarm alarm sonu
evacuation tahliye

existing building mevcut bina
expansion joint genleşme geçişi

fire yangın
fire compartment yangın bölmesi

fire protection yangından koruma
fire service access level itfaiye hizmeti erişim seviyesi

firefighters lift itfaiyeci asansörü
firefighters lift switch itfaiyeci asansörü anahtarı

full load pressure tam yük basıncı
goods passenger lift yük yolcu asansörü

çalışma bir başlangıç veya ör-
nek niteliğindedir ve aşağıda 
yer alan liste henüz tamam-
lanmamış bir liste olarak kabul 
edilmelidir. TSE Tercüme Ko-
miteleri bundan sonra yapa-
cakları çevirilerde bu terimleri 
kullanacaktır. İlgili diğer kurum 
ve kuruluşların da kurum içi ve 
kurumlar arasındaki iletişimde 
ve web sayfalarında, tanıtım 
broşürlerinde, montaj, bakım, 
onarım ve kullanma kılavuz-
larında, ürün etiketlerinde ve 
benzeri metinlerde bu terim-

leri kullanmaları terimlerde 
birliğin sağlanması açısından 
tavsiye edilir. 

Diğer sektörlere de örnek ol-
masını dilediğimiz bu çalışma 
sonucunda, terminoloji ala-
nında mutabakat sağlanması, 
teknik iletişim alanındaki so-
runları en aza indirecek, oluş-
turulan metinlerin kalitesini ar-
tıracaktır. Böylece metinlerin 
yanlış anlaşılması nedeni ile 
yapılan yazışmalar, telefon gö-
rüşmeleri vb. en aza indirilmiş 
olacaktır. Ayrıca, montaj ve ye-

dek parça temini vb. konula-
rında ortaya çıkabilecek anlaş-
mazlıklar ve bunların yarattığı 
maliyetler de engellenmiş ola-
caktır. Başlanılan ve gelecek-
te de sürdürülecek olan bu 
terminoloji çalışmasının, çe-
virilerin ve Türkçe ve İngilizce 
olarak hazırlanan orijinal me-
tinlerin niteliğini ve anlaşılır-
lığını artırması nedeniyle ge-
reksiz iletişime engel olması 
sonucunda bu sektörde çalı-
şan kuruluşlarımıza ekonomik 
yarar da sağlayacağı açıktır.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE ASANSÖR TERİMLERİ
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İNGİLİZCE TÜRKÇE
guide rails kılavuz raylar

harmonised standard uyumlaştırılmış standart
headroom kuyu üst boşluğu

human response insan tepkisi
hydraulic lift hidrolik asansör

importer ithalatçı
indirect acting lift dolaylı etkili asansör

installer asansörü monte eden yüklenici
installer alarm sistemini kuran yüklenici

instantaneous safety gear ani etkili güvenlik tertibatı
jack kaldırıcı

laminated glass lamine cam
leakage rate sızıntı debisi

levelling seviyeleme
levelling accuracy seviyeleme doğruluğu

lift asansör
lift environment asansör ortamı
lift landing door asansör durak kapısı

lift machine asansör makinası
machine room makina dairesi

machinery makina grubu
machinery space makina grubu alanı

maintenance bakım
making available on the market piyasada bulundurma

manual recall device elle çağırma aygıtı
manufacturer imalatçı

manufacturer of the alarm sys-
tem

alarm sisteminin imalatçısı

model lift model asansör
movable stop hareketli durdurucu

national accreditation body ulusal akreditasyon kuruluşu
non return valve geri dönüşsüz valf
normal operation normal çalışma
one-way restrictor tek yönlü debi sınırlayıcı

overspeed governor hız regülâtörü
owner of the installation sistem sorumlusu

passenger yolcu
pawl device oturma aygıtı

pit kuyu alt boşluğu
placing on the market piyasaya arz

positive drive lift (includes drum 
drive)

pozitif tahrikli asansör (tambur tah-
rikli dâhil)

preliminary operation ön çalışma
pressure relief valve basınç tahliye valfi

pre-triggered stopping system ön tetiklemeli durdurma sistemi
primary wave birincil dalga

programmable electronic sys-
tem in safety related applicati-

ons for lifts

asansörlerde güvenlik ile ilgili uygu-
lamalar için programlanabilir elektro-

nik sistem

İNGİLİZCE TÜRKÇE
progressive safety gear kademeli güvenlik tertibatı

pulley room makara dairesi
rated load anma yükü

rated speed anma hızı
recall geri çağırma

reception equipment kabul donanımı
re-levelling seviye düzeltme

rescue operations kurtarma çalışmaları
rescue service kurtarma servisi

restrictor debi sınırlayıcı
retaining device tutucu aygıt

rupture valve boru kırılma valfi
safe area güvenli alan

safety circuit güvenlik devresi
safety component güvenlik aksamı

safety gear güvenlik tertibatı
safety integrity level güvenlik bütünlüğü seviyesi

safety rope güvenlik halatı
secondary wave ikincil dalga

seismic lift categories sismik asansör kategorileri
seismic mode sismik mod

seismic stand-by mode sismik bekleme modu
seismic trigger level sismik tetikleme seviyesi

shut-off valve kapama vanası
single acting jack tek yönlü kaldırıcı

sling karkas
snag point takılma noktası
special tool özel alet

stopping accuracy durma doğruluğu
stopping gear durdurma tertibatı

supporting construction destekleyici yapı
technical specification teknik şartname

thermally insulated lift landing 
door

ısıl yalıtımı olan asansör durak kapısı

thermally uninsulated lift lan-
ding door

ısıl yalıtımı olmayan asansör durak 
kapısı

traction lift sürtünme tahrikli asansör
transmitter verici

travelling cable hareketli kablo
triggering device tetikleme aygıtı

type examination certificate tip inceleme belgesi
unintended car movement istenmeyen kabin hareketi

Union harmonisation legislation
uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mev-

zuatı
unlocking zone kilit açılma bölgesi

user kullanıcı
well kuyu

withdrawal piyasadan çekme
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Dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de kent-
leşme alanında yaşan-

makta olan dikey yapılaşma 
ile asansör güvenliği her mec-
rada gündem maddesi olma-
ya devam ediyor. Metroplast 
Asansör, doğru fren montajı 
konusunda Anadolu’da ger-
çekleştireceği eğitimlerin ilkini 
Diyarbakır’da GÜNAYSAD’ın 
ev sahipliğinde düzenledi.

25 Haziran Cuma günü ger-

METROPLAST ASANSÖR DİYARBAKIR’DA 
EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEDİ

Asansör güvenlik komponentlerine hassas yaklaşımlarıyla 
bilinen Metroplast Asansör, doğru fren montajı hakkında eğitim 
ve farkındalık yaratmak amacıyla Diyarbakır Divan Otel’de 
eğitim semineri düzenledi. 

GÜNAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Aslan
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Metroplast Asansör Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü Rüstem Şeker, Metroplast Asansör Satış 
Müdürü Recep Ünal, Metroplast Asansör Teknik Servis ve Satış Sorumlusu Mustafa Kambur, 

Metroplast Asansör Genel Müdürü Levent Akdemir,  
GÜNAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Aslan ve GÜNAYSAD Sözcüsü Haşim Daş 

katılımcıların sorularını yanıtladı. 

çekleşen seminere, asansör sektörünün yoğun 
ilgisi dikkat çekti.

AKDEMİR: “DOĞRU FREN MONTAJI 
HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYOR”

“Asansörde tam güvenlik” ilkesiyle hareket 
eden Metroplast, 7 yıllık Ar-Ge ve 10 milyon 
TL’lik yatırım sonrası, bu yılın başında piyasaya 
sundukları dişlisiz motorun tanıtımını da yaptı. 
Metroplast Asansör Genel Müdürü Levent Ak-
demir; “Asansörün en önemli güvenlik aksamı 
olan frenlerin doğru montajı hayati önem arz et-

mektedir. Amacımız, sahada faaliyet gösteren 
arkadaşlarımızı doğru bilgilendirerek güvenliği 
en üst düzeye çıkarmaktır” ifadelerini kullandı. 

ASLAN: “ASANSÖRLERDE GÖRSELLİK 
DEĞİL, GÜVENLİK ÖN PLANDA OLMALI”

Seminerde  katılımcılara seslenen GÜNAYSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Aslan, “Bu semi-
nerde asansör güvenlik komponentlerinin ne den-
li önem teşkil ettiğini tekrar hatırlamış olacağız” 
dedi ve asansörlerde görselliğin değil, güvenliğin 
ön planda olması gerektiğine vurgu yaptı.
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Sıfır sermaye ile kurulan ve 20 yılın üzerinde bir süredir arayüz bileşenleri 
tasarlayıp üretimini yapan GENEMEK, 750 metrekarelik alanda başladığı 
faaliyetlerini 22 bin metrekarelik bir alana taşıdığı yeni tesisinde önemli 
projelere imza atmaya devam ediyor. Büyüme odaklı faaliyetlerine 
devam eden firma, KVKK süreçlerine dâhil olmaları ve COVID-19’a karşı 
çizdikleri hassas politikaları ile dikkati çekiyor. Bünyesinde görev alan 
personelin ferah içerisinde çalışması için gerekli alt yapıyı oluşturan 
GENEMEK, ticari faaliyetlerinin yanında doğaya ve canlıya verdiği 
değerle de önemli bir etkileşim sağlıyor. GENEMEK İnsan Kaynakları 
ve Bilgi Sistemleri Yöneticisi Didem Gecegezer ile üretim sahasını 
incelediğimiz ve faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler aldığımız güzel bir 
sohbet gerçekleştirdik. Haber Asansörü’ne özel açıklamalarda bulunan 
Gezegezer, tanıtımını Avrasya Asansör Fuarı’nda yapacakları yeni 
ürünleri için gün saydıklarını duyurdu ve bir süredir devam etmekte olan 
çip krizine ilişkin açıklamalar yaptı. Gecegezer, bu krizin devam edeceği 
yönünde izlenimleri olduğunu bildirdi. 

GENEMEK
YENİ ÜRÜN TANITIMI 
İÇİN GÜN SAYIYOR

BİLİNÇLİ BİR ORGANİZASYON VE VİZYONER BİR YÖNETİM:
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Girişimci bir ruhla faali-
yetlerine başlayan ve 
vizyoner yönetim an-

layışıyla da taktirleri toplayan 
GENEMEK’in üretim sahasını 
sizler için gezdik. Haber Asan-
sörü’ne özel açıklamalar yapan 
GENEMEK İnsan Kaynakları ve 
Bilgi Teknolojileri Yöneticisi 
Didem Gecegezer, kurulduk-
ları günden bugüne gerçek-
leştirdikleri faaliyetlerden, 
Ar-Ge çalışmalarına, KVKK sü-
reçlerinden COVID-19 önlem-
lerine kadar pek çok girişimleri 
hakkında bilgi verdi. Gecege-
zer, bir süredir üzerinde çalış-
tıkları yeni ürünlerinin tanıtımı 
için 1-4 Aralık tarihlerinde İs-
tanbul’da gerçekleştirilecek 
Avrasya Asansör Fuarı’nı bek-
lediklerini duyurdu. Bir süredir 
yaşanmakta olan çip krizine de 
dikkat çeken Gecegezer, “Yılın 
ilk çeyreğinde zorlayıcı bir et-
ken oldu ve şu an için bu du-
rumun devam edebileceği ön-
görülüyor” ifadelerini kullandı.

Bize kendinizden ve kuruluş 
hikâyenizden bahseder misi-
niz?
Ben Didem Gecegezer, Gen 
Elektromekanik’te  İnsan Kay-
nakları ve Bilgi Teknolojileri-
nin yönetiminden sorumlu-
yum. İşletmemiz, 1999 yılında 
Kurucularımız Devrim Gece-
gezer ve Özgür Kal’ın ortak 
girişimiyle ilk tasarımlarını 
yapmaya başladı. O zaman-
larda iki kişilik bu genç gi-
rişimciler yeni üretim tesisi-
mizde giderek artan bir ivme 

ile hizmete devam etmemizi 
sağlıyor.

Üretim tesisiniz nerede bu-
lunuyor? Kapasiteleri neler-
dir? Hangi ürün gruplarında 
üretim yapıyorsunuz? 
Tesisimiz, asansör sektörünün 
kalbinin attığı İstanbul, Ana-
dolu Yakası, Sancaktepe adre-
sinde bulunuyor. Bünyesinde 
bulunan farklı üretim ekipman 
ve ekibi ile uzman olduğu bu-
ton ve gösterge komponentle-
rini kendi tasarlıyor, kendi ma-

kinelerinde üretiyor. Eğitimli 
ve azimli çekirdek kadromuz, 
aileye yeni katılan çalışanlarla 
güçleniyor. Merkezi konumu-
muz, müşterilerimize hizmeti 
ve nitelikli mamulü daha hızlı 
ve ulaşılabilir vermemizde bü-
yük fayda taşıyor. Üretim ko-
numuzun gerektirdiği çeşitlilik 
ve hızlı teslimatı sağlamak adı-
na tüm tesis canlı bir organiz-
ma gibi ahenk içerisinde çalı-
şıyor. Makine parkurumuz ve 
çalışanlarımızın kabiliyeti, bilgi 
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teknolojilerimizin desteğiyle 
her anlamda verimlilik esasıyla 
işimize değer katıyor.

Vizyonunuz ve misyonunuz 
nedir?
Nitelikli asansör parçalarının, 
özgün ve ulaşılabilir olması 
için çalışıyoruz.

Vizyonumuz; tasarlanan 
ve üretilen her parçanın, 
GENEMEK ruhunu taşıyabi-
lecek nitelikte yaşama değer 
katması. Bu üretim sürecinde 
çevreye ve millî kaynaklara en 
az yükü oluşturabilecek şekil-
de tüm süreçlere dikkat edil-
mesi. Özgün tasarım, marka 
bilinirliği ve ihracat uzun vade-
li hedeflerimizdir.

Misyonumuz; millî kalkınma-
ya destek olacak nitelikteki 
ürünleri, uluslararası pazarlar-
da seçkin asansör üreticileri ile 
buluşturmak. Nitelikli ve öz-

gün bu ürünlerin GENEMEK 
markası ile tüm bu pazarlar-
da aranır ve bulunur olmasını 
sağlamak. Çevreye, topluma 
ve yaşama saygılı tasarımları 
hizmete sunmaktır. Fuar, sem-
pozyum gibi alıcılarla buluşu-
labilecek organizasyonlara ka-
tılmak, pazar ve mevzuatların 
gerektirdiği şekilde ürünleri 
tasarlamak.

Geride bıraktığımız 2020 yılı 
sizler için nasıl geçti?
Pandeminin ilk başladığı an-
dan beridir sıkı kural ve ön-
lem prosedürünü uygulayan 
işletmemiz, bu süreci başa-
rı ile yönetebilmiştir. Bu süre 
içerisinde yaşanan ham mad-
de sorunlarını  güçlü finans 
ve tedarik altyapımız sayesin-
de müşterilerimize yansıtma-
dan bertaraf edebildik. Dünya 
ekonomisini 2. Dünya Sava-
şı’ndan bile daha derin etki-

leyen bu durumun neticelen-
mesi pek yakın görünmese de 
modern tıp sayesinde çözüme 
yaklaşma umudumuz sürüyor. 
Gücümüzü sağlayan ekibimiz-
de, pandemiden kaynaklı bir 
can kaybı yaşamamamız en 
büyük mutluluğumuzdur.

PANDEMİYE 

RAĞMEN İHRACAT 

HEDEFLERİNDE  

SAPMA YOK

2021 yılından beklentileriniz 
nelerdir? Yılın ilk çeyreğini 
nasıl değerlendirirsiniz?
Öncelikle GENEMEK olarak 
çalışanlarımızla gurur duyu-
yoruz. Yönetimimiz ve çalış-
ma arkadaşlarımızın olağanüs-
tü çabaları ile mevcut ve yeni 
müşterilerimize, pandemi dö-
neminde de kaliteli hizmet 
sağlayabildik. Bu yıl başından 
itibaren elektronik üreticile-
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rini doğrudan etkileyen yarı 

iletken ve beraberinde etki-

lediği çip krizi, yılın ilk çeyre-

ğinde zorlayıcı bir etken oldu 

ve şu an için bu durumun de-

vam edebileceği öngörülüyor. 

2021 yılının üretim anlamında 

ne kadar zor olması beklense 

de GENEMEK olarak, yurt içi 

müşterilerimize desteğimizi 

artırmayı ve yurt dışına yaptı-

ğımız ihracatı geleneksel ola-

rak her yıl olduğu gibi artıra-

rak devam etme hedefini takip 

ediyoruz.

YENİ ÜRÜNLERİN 

TANITIMI İÇİN SAYILI 

GÜNLER

Son dönem faaliyetleriniz 
nelerdir? Ar-Ge’sini yaptığı-
nız yeni bir ürün var mı?
GENEMEK olarak inovatif ve 
nitelikli ürün tasarlamak önce-
likli gayemiz. Ülke ekonomisi-
ne ve gelişimine katkıda bulu-
nacak teknoloji değeri yüksek 
ürünler tasarlamak üzerine Ar-
Ge faaliyetlerimiz devam edi-
yor. Pek yakında, fuarlarda ser-
gilenecek yeni ürünlerimizi 
hep beraber incelemeniz için 
gün sayıyoruz.

Yeni ürün ve hizmetleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
Endüstriyel altyapımızı, yeni 
robot ve makine parkımı-
zı otomasyon ile birleştirdik. 

Özellikle işçilik kalemlerindeki 
maliyetleri düşürdüğümüz bu 
yatırımları hemen piyasamız-
la paylaştık. Pandemi kaynaklı 
daralan pazarda iyice beli bü-
külen montaj ve bakımcı iş ar-
kadaşlarımıza yönelik destek 
paketlerini devreye soktuk. 
Satış sonrası hizmet kalitemi-
zi en üst düzeyde tutmaya de-
vam ettik ve “hurda indirimi” 
seçeneği ile tamiratı mümkün 
olmayan arızalı ürünlerin yeni-
lenmesini kolaylaştırdık.

Her geçen gün daha fazla 
asansör kabininde gördüğü-
müz, yeni MEGA serisi kabin 
gösterge modüllerinin üretimi 
stabil hâle geldi. Bu serinin üç 

GENEMEK çatısı altında engelli 
erişimine imkân sağlanıyor
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temel modeli, üç farklı görü-
nüm ve performans ile hizmet 
veriyor.

Ürünlerinizin kullanıcılara 
sağlayacağı kolaylıklar neler-
dir?
Erişilebilir, ergonomik, mevzu-
ata uygun, çevre ve işçi sağ-
lığını düşünerek tasarlanan 
ürünler üretiyoruz. İlk bakışta 
önemsiz görünen detayların, 
uzun vadede ürünü farklı kıl-
dığının bilincindeyiz ve buna 
göre üretim yapıyoruz. Örnek 
vermek gerekir ise çöpe gi-
decek bir karton kutuyu daha 
dayanıklı hâle getirip, yıllarca 
saklama kutusu olarak kullana-

bileceğiniz bir hâlde sevk edi-

yoruz.

Satış ve pazarlama ağında 
yaşadığınız sıkıntılar var mı?
Pandemi kaynaklı seyahat kı-

sıtlamaları ve fuarların iptali en 

büyük dertlerden biri. Biz ni-

telikli ürün üretiyoruz ve müş-

terilerin bu kaliteyi karşılaştır-

maya ihtiyaçları var. Küresel 

ham madde sıkıntılarını ber-

taraf etmeye çalışırken harca-

nan emek ve maliyet artışı da 

önemli ama en önemli şey, ke-

sintisiz hizmet sağlamak. Al-

lah’ın izniyle bu günleri de 

güçlenerek atlatacağız.

En çok hangi ülkelere ihraca-
tınız var? İhracat pazarınızı 
çeşitlendirmek için neler ya-
pıyorsunuz?
Orta Asya, Rusya, Avrupa, Gü-
ney Amerika pazarları gelişi-
yor. Kuzey Afrika’da aynı şekil-
de ivmeleniyor. Her anlamda 
irtibattan kıymetli bir unsur 
yok ve bilişim teknolojilerin-
den de en üst düzeyde yarar-
lanıyoruz.

Yurt içi ve yurt dışı satış he-
defleriniz nelerdir?
Üretimimizi stabil hâlde tu-
tacak düzenli siparişler bizim 
en büyük hedefimiz. Satış he-
deflerimizi de bu yönde prog-

COVID-19 önlemleri çerçevesinde, yemekhanede kişilerin ismine 
ayrılmış masalar oturma düzenini oluşturuyor. Bulaşın engellenmesi için 
tüm olasılıkları değerlendiren GENEMEK, masaları perde ile ikiye bölerek 
riski bertaraf ediyor.
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ramlıyoruz. Yurt içi pazar için 
ayırdığımız yeni üretim bantla-
rı devreye girdi ve giderek ar-
tan bir ivmeyi, yeni satış nok-
talarındaki ürün tedariğimizle 
müşterilerimizle buluşturaca-
ğız.

Bünyenizde kaç kişi çalışı-
yor?
Hindistan, Rusya, Çin, İspan-
ya ve Balkanlar ekibimizle be-
raber 100 kişiye ulaşmaya az 
kaldı.

COVID-19’A KARŞI 

KATI TEDBİRLER 

UYGULANIYOR

Pandemi döneminde ne gibi 
önlemler aldınız?
En önemli gücümüz, çalışan-
larımız. Bu sebepledir ki pan-
deminin yarattığı kaos ve kor-
kuyu en az hasarla atlatacak 
yöntemleri, çok erken dönem-
de sağladık. Ulaşım araçları-
mızdan yemekhaneye, tuva-
letlerden ikramlıklara kadar 
temasın yoğun olduğu her 
mekân ve durumu kontrol altı-
na alabildik. Fabrika İdari Yö-
netimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
İnsan Kaynakları ve Üst Yöneti-
min değerli katkılarının yanın-
da, çalışanlarımızın gösterdiği 
sabır ve kararlılık sayesinde en 
az hasar ile bu pandemiyi atla-
tacağımıza inancımız çok güç-
lü. Maske, mesafe ve hijyen 
temalı mesai sürecinde her 
ne kadar daralsak da sabırla 
o eski günlere kavuşacağımız 
günleri bekliyoruz.

Çalışanlarımıza gün boyu ateş 
kontrolü yapılıyor. Gelen misa-
firlerimiz HES kodu ile şirketi-
mize giriş yaparak dezenfek-
te ediliyor, ayrıca ateşleri de 
ölçülüyor. Kapalı alanlar ha-
valandırma yöntemleriyle dü-
zenli olarak havalandırılıyor, 
ortak alanlarda ulaşılabilir de-
zenfektanlar bulunuyor. Çalı-
şanlarımızın bu süre boyunca 
toplu ulaşım araçlarını kullan-
mamaları için servis araçları-
mız çalışanlarımızı evlerine en 
yakın konumdan alıp bırakıyor. 
Temaslı veya karantinadaki ça-
lışanlarımızın işe dönüş pro-
sedürlerinde tekrar PCR testi 
yaptırıyor ve olası bir iç bulaş-
manın önüne geçmeye çalışı-
yoruz. 

Asansör sektörünün gelece-
ğini nasıl öngörüyorsunuz? 
Yerli asansör piyasası, küre-
sel sektör oyuncularının ya-
nında yer alabilecek mi?
Binaların yükseldiği metropol-
lerin çoğalacağına kesin gözle 
bakıyoruz ve asansörün mede-
niyete sıkı sıkı bağlı olduğunu 
biliyoruz. Türk Asansör Sana-
yi’nin gelişimi gerçekten göz 
kamaştırıyor. Doğru bir mar-

ka yönetimi sayesinde Türkiye, 
küresel asansör üreticilerinin 
arasında yer alabilir.

Markanızı 10 yıl sonra nere-
de konumlandırıyorsunuz?
Hayalimiz, sisteme dayalı, ilke-
li ve sürdürülebilir üretim ola-
naklarımızın müşterilerimizle 
daha da yoğun harmanlandığı 
bir endüstri firması olmaya de-
vam etmek. Gelişen teknolojik 
altyapımız ve Ar-Ge altyapımız 
sayesinde gelişimimiz tüm hı-
zıyla devam ediyor.

TASFED’in faaliyetlerini ve 
TASFED ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Federasyon sayesinde tek bir 
çatı altında toplanabilmek, en-
der yakalanan fırsatlardan biri 
olmakla beraber, dernek ve 
dernek üyelerinin katılımı çok 
önemlidir. TASFED bu misyo-
nu layığı ile yapmaya devam 
ediyor. İnşallah uluslararası 
arenada da bu iş birliği taçlan-
dırılacak.

Eklemek istediğiniz bir şey 
var mı?
Emeğinize ayağınıza sağlık, 
başarılarınızın devamını dile-
riz.
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mEhmEt ÖnEr

Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir

moner@monerymm.com

9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî 
Gazete’de “Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda  

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” adıyla 
yayınlanan 7326 sayılı Kanun ile vergi, güm-
rük ve SGK alacaklarının ve idari para ceza-
larının yeniden yapılandırılması, vergi incele-
melerinden kurtulmak anlamına gelen matrah 
artırımı, gerçek durum ile işletme kayıtlarının 
uyumlu hâle getirilmesi amaçlı işletme kayıt-
larının düzeltilmesi, şirket aktifinde yer alan 
gayrimenkuller ile makine, teçhizat gibi amor-
tismana tabi varlıkların güncel değerlere ge-
tirilmesine imkân veren yeniden değerleme 
hakkı gibi önemli düzenlemeler yapılmıştır. 

Her 2-3 yılda bir çıkartılan af kanunlarının, 
ekonomik koşullar sebebiyle zorunluluk hâlini 
alsa da vergisini düzenli ödeyen mükellefler 
nezdinde hoşnutsuzluğa sebep olduğu konu-
sunda tüm kamuoyu hemfikir. Ancak, son iki 
yıldır yaşanan COVID-19 salgını sebepli eko-

YENİ VERGİ AFFI: 
DEVLETLE 
BARIŞMAK İÇİN 
SON FIRSAT
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nomik sıkıntı sebebiyle, bugü-
ne kadar çıkartılan af kanunla-
rı içerisinde kamu vicdanını en 
az rahatsız eden af kanununu 
olduğunu da söylemek gere-
kiyor. 

Öte yandan “vergisini zama-
nında ödemeyenlerin ödül-

lendirildiği” şeklinde değer-
lendirilen af kanunlarından 
yararlanmak zorunda kalmak, 
mükellefler yönünden aslın-
da hiç de özenilecek bir du-
rum değil. Bankalar, trafik si-
cili, tapu daireleri gibi birçok 
kurumla elektronik irtibatı bu-
lunan, gelişmiş bilgi işlem alt-
yapısı ile her türlü varlığı takip 
edebilen Gelir İdaresi Baş-
kanlığının banka hesaplarına, 
araçlara ve yakında devreye 
girecek gayrimenkullere e-ha-
ciz uygulaması varken, vergi 
borçlusu olarak ticari hayata 
devam edebilmek çok kolay 
değil. Bir sabah tüm banka 
hesaplarına vergi dairesi ta-
rafından e-haciz konulan şir-
ketlerin nefes alması bile çok 
zor. Çıkartılan vergi aflarından 
vergi borcu sebebiyle yararla-
nanların büyük bir kısmı, zaten 
borçları sebebiyle ticari hayat-
ları da ağır aksak devam eden 
mükellefler. Dolayısıyla vergi 
borcu sebebiyle af kanunların-
dan yararlanmak “içi seni dışı 

beni yakar” türden bir durum.

Yeni af kanununa temel hat-
larıyla bakmak ve durumumu-
za uygun olanlardan faydalan-
mak şirketlerimizin menfaatine 
olacaktır. 

VERGİ VE SGK BORÇLARI 

MAKUL BİR FAİZ ORANI İLE 

TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

7326 sayılı kanun ile temel ola-
rak 30.04.2021 tarihi ve daha 
önceki dönemlere ait vergi ve 
cezalar yapılandırma kapsamı-
na alınmıştır.

Borç yapılandırması ve taksit-
lendirmeden yararlanabilmek 
için 31 Ağustos 2021 tarihine 
kadar başvuruda bulunmak 
gerekiyor.

Yapılandırılan borçlar iki ayda 
bir ödemeli olarak en fazla 18 
taksitte ödenebiliyor. İlk taksit 
ödemesi 30 Eylül 2021 tarihin-
de başlıyor. (SGK’ye olan borç-
larda ilk taksit 31 Ekim 2021 ta-
rihinde başlıyor.)
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Yapılandırma ile hem birikmiş 
borçlar iki ayda bir ödemeli 18 
taksitte 36 ayda ödenebiliyor; 
hem de geçmiş dönemler için 
uygulanan gecikme faizi ye-
rine daha düşük oranda olan 
Yİ-ÜFE oranına göre gecikme 
faizi tutarı yeniden hesaplanı-
yor. Taksitlendirme yapılma-
yıp peşin ödeme tercih edilir-
se veya ilk taksit ödeme süresi 
içinde peşin ödeme yapılır-
sa Yi-ÜFE’ye göre hesaplanan 
gecikme faizinin de yüzde 90’ı 
siliniyor ki bu yararlanılabile-
cek çok önemli bir avantaj. Ya-
pılandırma ile vergi ziyaı ceza-
larının tamamamı da siliniyor.

Taksitli ödeme seçeneklerinde 
piyasa faiz hadlerinin oldukça 
altında olan katsayılar kullanı-
larak taksitle ödenecek top-
lam borç tutarı yeniden be-
lirleniyor. 18 taksitin 36 ayda 
ödenmesi durumunda 100 li-
ralık borç için toplam 127 lira 
ödeme yapılıyor.

DAVA SAFHASINDA 
BULUNAN BORÇLAR 
UZLAŞMA YOLUYLA 

ÇÖZÜMLENEBİLECEK

Vergi mahkemelerinde dava 
konusu yapılmış borçlar için 
davadan vazgeçilerek uzlaşıl-
ması  şartıyla;

- İlk derece mahkeme aşama-
sında olan veya henüz dava 
açma süresi geçmemiş dava-
lardaki vergi tarhiyatlarına iliş-
kin tahakkuklarda, henüz karar 
verilmemiş ise verginin yüzde 
50’si; vegi ziyaı cezasının tama-
mı silinmektedir. 

- İstinaf, temyiz veya karar dü-
zeltme aşamasında olan da-
valardaki vergi tarhiyatlarına 
ilişkin tahakkuklarda en son 
kararın terkin, tasdik veya tadi-
len tasdik olması hâlinde;

- tasdik edilen vergilerin tama-
mı ödenmekte, vergi ziyaı ce-
zasının tamamı silinmekte,

- terkin edilen vergilerin yüzde 

90’i, vergi ziyaı cezasının tama-
mı silinmekte, 

- bozma kararı olması hâlinde 
verginin yüzde 50’si, vergi ziyaı 
cezasının tamamı silinmekte, 

- kısmen onama kısmen boz-
ma kararı olması hâlinde bo-
zulan kısmın yüzde 50’si silin-
mektedir.

Silinen kısımlar sonrası öden-
mesi gereken tutarlar için Ka-
nunun yayın tarihine kadar, ge-
cikme faizi yerine daha düşük 
oranda olan Yİ-ÜFE aylık deği-
şim oranları esas alınarak he-
saplanacak tutar ödenecektir.

DEVAM EDEN 
İNCELEMELER İÇİN 

DE KANUNDAN 
YARARLANILABİLECEK

Şirketinizin af kanunun yayım 
tarihi olan 09 Haziran 2021 ta-
rihinden önce başlamış vergi 
incelemesi var ise, bu kanun 
kapsamında matrah artırımı 
yapmayıp incelemenin normal 
seyrinde devam etmesini iste-
yebilirsiniz. Bu durumda ince-
leme sonucu tarh edilmesi is-
tenecek verginin yüzde 50’si 
ve kesilecek vergi ziyaı cezası-
nın tamamı kanun 4. maddesi 
gereğince silinecektir. Ancak 
vergi incelemesi sonucu orta-
ya çıkabilecek vergi ödemesini 
tahmin etmenin kolay olmadı-
ğını dikkate almak gerekir.

Vergi incelemesi sonucu orta-
ya çıkacak vergi tarhiyatı riski-
ni almadan, kanunun matrah 
artırımı hükümlerinden yarar-
lanmak isteyebilirsiniz. Matrah 
artırımında bulunmanız duru-
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munda, vergi incelemesinin 
02 Ağustos 2021 tarihine ka-
dar bitirilmesi gerekmektedir. 
Eğer bitirilemez ise matrah ar-
tırımı sebebiyle ödeyeceğiniz 
vergiler ile, vergi incelemesi 
sonucu çıkabilecek muhteme-
len çok daha yüksek tutardaki 
vergiyi ödemekten kurtulabi-
leceksiniz.

GELECEK YILLARDAKİ 
VERGİ İNCELEMESİ 

RİSKİNDEN KURTULMAK 
MÜMKÜN

Şirketinizin hâlihazırda devam 
eden bir vergi incelemesi ol-
mayabilir. Fakat zamanaşımı 
süresi olan beş yıl içerisinde 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 

her zaman şirketinizi incele-
meye alabilir. Şirketiniz kayıtla-
rı düzgün, tüm vergileri doğru 
hesaplanmış ve ödenmiş olsa 
dahi vergi incelemesi mükel-
lefler, şirketler açısından zor ve 
yıpratıcı bir süreçtir. Sırf bu sü-
reci yaşamamak için bile mat-
rah artırımında bulunup ince-
lenmeme zırhına bürünmek 
anlamlı olabilir. Bunun ötesin-
de şirketinizin hesaplanan ve 
ödenen vergilerinde eksiklik, 
yanlışlık olduğunu düşünüyor-
sanız matrah artırımı yoluyla 
incelenmeme hakkını kaçırma-
manız gerekir.

Diğer tüm şirketlerin matrah 
artırarak incelenmeme hak-

kına sahip olması durumun-
da, matrah artırımında bulun-
mayan şirketlerin incelemeye 
alınma ihtimallerinin oldukça 
artacağını da göz önünde bu-
lundurmak lazım.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ku-
rumlar Vergisi, Katma Değer 
Vergisi gibi her vergi türü için 
ayrı ayrı vergi incelemesi yapa-
bileceği için vergi inceleme-
sinden kurtulmak istenen her 
vergi türü için ayrı ayrı matrah 
artırımında bulunulması gere-
kiyor.

Kurumlar Vergisi açısından 
baktığımızda yıllar itibarıyla 
matrah artırımı oranları ve mi-
nimum tutarları şöyle olmakta;

Yıllar

İlgili yılda verilen ku-
rumlar vergisi beyanna-
mesinde beyan edilen 
vergiye tabi kurum ka-
zancının oranı şeklinde 

asgari artırım oranı

Oransal olarak he-
saplanacak tutarın 
en az olabileceği 

artırım tutarı
(TL)

Uygulanacak 
Kurumlar Ver-

gisi 
oranı

Matrah artırımı sebe-
biyle 

en az ödenecek Kurum-
lar Vergisi

(TL)

2016 % 35 94.000 % 20 18.800

2017 % 30 99.600 % 20 19.920

2018 % 25 105.800 % 20 21.160

2019 % 20 112.400 % 20 22.480

2020 % 15 127.500 % 20 25.500

Vergisini düzenli ödeyen mü-
kellefler için kurumlar vergisi 
oranı yüzde 15 olarak uygula-
nacak.

Matrah artırımına ilişkin baş-
vuruyu 31 Ağustos 2021 tari-
hine kadar yapmanız gerek-
mektedir. Devam eden vergi 
incelemelerinde, 02 Ağustos 
2021 tarihine kadar bitirilmesi 
şartından yararlanabilmek için 
en geç 02 Ağustos 2021 tari-

hine kadar başvuru yapmakta, 
hatta bir an önce başvuru yap-
makta fayda var.

Diğer taraftan, matrah artırı-
mında bulunulan yıllara ait za-
rarların yüzde 50’si, 2021 ve 
izleyen yıllar kârlarından mah-
sup edilemeyecektir.

Önemli ve dikkat edilmesi ge-
rerken husus, matrah artırımı 
yapılması durumunda bu se-
beple tarh edilecek vergilerin 

mutlaka zamanında ödenme-
sidir. Ödeme zamanında ya-
pılmaz ise matrah artırımının 
sağladığı incelenmeme hak-
kından yararlanamayacaksınız; 
buna rağmen devlet bu se-
beple tarh edilecek vergiyi siz-
den zorla tahsil edecek. 

Günlük dildeki kullanımıyla 
naylon fatura, yasal tanımla-
maya göre sahte belge düzen-
leyenler önceki af kanunla-

69
Temmuz • Ağustos 2021 • Haber Asansörü



rında olduğu gibi bu kanun 
kapsamında da matrah artırı-
mında bulunarak vergi incele-
mesinden kurtulma imkânına 
sahip değil.

Bir diğer önemli detay ise nay-
lon fatura kullanmış olan mü-
kelleflerin, matrah artırımında 
bulunmuş olmaları durumun-
da, devleti kayba uğrattıkları 
vergiler için vergi incelemesi-
ne tabi tutulmazlarken; Vergi 
Usul Kanunu’na göre naylon 
fatura kullanmaları sebebiy-
le hapis cezası almalarını ge-
rektiren bir durum varsa, hapis 
cezasını gerektiren durum açı-
sından matrah artırımına rağ-
men inceleme yapılabileceği 
hükmüdür.

ŞİRKETİNİZDE MEVCUT, 
ANCAK MUHASEBE 
KAYITLARINDA YER 

ALMAYAN TİCARİ MAL, 
HAM MADDE, MAKİNE VE 

DEMİRBAŞLAR KAYDA 
ALINABİLECEK

Şirketinizin faaliyeti sırasın-
da faturasız alınmış ticari mal, 
ham madde, makine veya de-
mirbaş mevcut ise bu varlık-
lar için kanundan yararlanarak 
kayda almanız mümkün. 

Özellikle ticari mal ve ham 
maddeleri her zaman faturalı 
alan firmaların, şirket içindeki 
ilgililerden mevcut durum ile 
muhasebe kayıtlarındaki duru-
mu karşılaştırmalarını isteme-
lerinde fayda var. Tüm alışları 
faturalı olan firmalarda, satılan 
ticari mal maliyeti veya satılan 
ticari mamul maliyeti hesapla-
ması yapılırken, bilerek veya 

bilmeyerek maliyetler fazla he-
saplanabilmektedir. Bunun so-
nucu işletme stoklarında fii-
len kalan ticari mallar ve ham 
madde ile muhasebe kayıtla-
rındaki farklı olmakadır. Ço-
ğunlukla da daha önce fatura-
lı alınmasına rağmen fiilen var 
olan ticari mallar ve ham mad-
deler, muhasebe kayıtlarında 
eksik görülmektedir. Tüm alış-
larınız faturalı dahi olsa kanun-
dan yararlanarak bu farkları gi-
derme imkânına sahipsiniz.

Kanunun kayıtların düzeltilme-
sine ilişkin bu bölümdeki hü-
kümlerinden yararlanmak için 
31 Ağustos 2021 tarihine ka-
dar başvuruda bulunmanız ge-
rekiyor.

Kayda alınacak varlıkların tabi 
oldukları KDV oranlarının yarı-
sı oranında KDV, beyan edilip 
ödenecektir. 

Makine, teçhizat ve demir-
başlar için bu kapsamda öde-
nen KDV, şirketin hesaplanan 
KDV’sinden indirilemeyecek-
tir. Buna karşın ticari mallar 
ve ham madde için ödenecek 
KDV bir tarafdan beyan edilip 
ödenirken, diğer tarafdan şir-
ketin hesaplanan KDV’sinden 
indirilebilecek ve şirketiniz için 
gerçekte bir vergi yükü oluş-
madan kayıtlarınızı düzeltmiş 
olacaksınız.

Bunun yanında, kayda alınan 
emtia için ayrı, makine, teç-
hizat ve demirbaşlar için ayrı 
olmak üzere bilançonun pa-
sifinde özel karşılık hesabı açı-
lacaktır. Emtia için ayrılan kar-
şılık, ortaklara dağıtılması veya 

işletmenin tasfiye edilmesi hâ-
linde sermayenin unsuru sayı-
lır ve vergilendirilmez. Beyan 
tarihindeki alım satım bede-
li olan rayiç bedel üzerinden 
bilançonun pasifinde oluştu-
rulan karşılık hesabının, söz 
konusu emtialar satıldığında, 
ortaklara üzerinde hiçbir vergi 
yükü olmaksızın dağıtılabilme-
si bir diğer önemli husustur.

ŞİRKETİNİZİN 
MUHASEBE 

KAYITLARINDA YER 
ALAN, ANCAK FİİLEN 

BULUNMAYAN, ÖNCEKİ 
DÖNEMLERDE FATURA 

DÜZENLENMEDEN 
SATILMIŞ TİCARİ 

MALLAR DA KAYDA 
ALINABİLECEK

İstenen ve arzu edilen bir du-
rum olmasa da zaman zaman 
şirketler faturalı olarak aldıkları 
malları fatura düzenlemeden 
satabilmektedir. Faturasız satı-
şın vergi idaresi tarafından tes-
pit edilmesi durumunda satış 
bedeli sebebiyle oluşan kârın 
kurumlar vergisi matrahına ek-
lenerek kurumlar vergisi tarh 
edilmesi, vergi tutarı kadar 
vergi ziyaı cezası kesilemesi, 
fatura bedeli üzerinden KDV 
tarhı, KDV tutarı kadar vergi zi-
yaı cezası kesilmesi, tarh edi-
lecek bu vergiler için gecikme 
faizi hesaplanması, düzenlen-
meyen her bir fatura için özel 
usulsüzlük cezası kesilmesi 
gibi bir dolu vergi ve ceza ile 
karşılaşılacaktır. 

31 Ağustos 2021 tarihine kadar 
başvuruda bulunarak zamanın-
da düzenlenmesi gereken fatu-
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ra bugün düzenlenmiş gibi tüm 
vergisel yükümlülükleri yerine 
getirerek şirket kayıtları düzel-
tilebilecektir. Böylece vergi ida-
resi tarafından tespit edilmesi 
durumunda ödenecek vergi zi-
yaı cezası, özel usulsüzlük ceza-
sı ve gecikme faizlerinden kur-
tulunmuş olacaktır. Kayıtların 
düzeltilmesi amacıyla düzen-
lenecek faturaya göre hesapla-
nacak KDV üç taksitte ödene-
bilecektir.

GERÇEKTE VAR 
OLMAYAN KASA TUTARI 

VE ORTAKLARDAN 
ALACAKLAR HESABI 
DÜZELTİLEBİLECEK

Ülkemizdeki şirketlerde, kanuni 
kâr dağıtımı pratiğinin olama-
ması sebebiyle, şirket sahiple-
rinin hayatlarını sürdürebilmek 
için kendi şirketlerinden aldık-
ları paralar ile fatura temin edi-
lemeyen şirket giderleri için 
yapılan ödemeler, muhasebe 
kayıtlarında ya ortaklardan ala-
caklar hesabında takip edil-
mekte veya kasadan ödenerek 
kasa bakiyesinin fiilen olan tu-

tarın çok üstüne çıkmasına se-
bebiyet verilmektedir.

Bu durumda olan şirketler, 31 
Aralık 2020 tarihli bilançoların-
daki kasa ve ortaklardan ala-
caklar hesaplarındaki bakiye-
ler ile gerçek arasındaki fark 
üzerinden yüzde 3 oranında 
vergi ödeyerek kayıtlarını ger-
çek duruma uygun hâle ge-
tirebilecektir. Başvurunun ve 
vergi ödemesinin 31 Ağustos 
2021 tarihine kadar yapılması 
gerekmektedir. 

ŞİRKET AKTİFİNDE YER 
ALAN GAYRİMENKULLER 
İLE MAKİNE, TEÇHİZAT 

GİBİ AMORTİSMANA 
TABİ VARLIKLARIN 

GÜNCEL DEĞERLERE 
GETİRİLMESİNE İMKÂN 

VEREN YENİDEN 
DEĞERLEME HAKKI

7326 sayılı Kanunun 11’inci 
maddesi ile Vergi Usul Kanu-
nu’nun geçici 31’inci madde-
sine yapılan eklemeyle, şirket-
lerin aktiflerine kayıtlı bulunan 
taşınmazlar ile amortismana 
tabi diğer iktisadi kıymetleri-

ni 31 Aralık 2021 tarihine ka-
dar maddede yer alan kap-
sam, şart ve hükümlere uymak 
koşuluyla yeniden değerleme 
hakkı tanınmıştır.

Bu şekilde yapılan yeniden de-
ğerleme sonrası pasifte özel 
bir fon hesabında gösterilen 
değer artışı tutarı üzerinden 
yüzde 2 oranında hesaplanan 
vergi üç eşit taksitte ödenebi-
lecektir.

Yapılacak yeniden değerle-
me ile şirketlerin bilançoları-
nın güncel değerlere uygun 
hale gelmesinin yanı sıra, ilgi-
li iktisadi kıymetlerin satışında 
yüzde 2 oranında vergi öde-
nerek artırılmış maliyet sebe-
biyle daha düşük vergiye tabi 
satış kazancı çıkacaktır. Bu-
nun yanında, satış yapılmayıp 
şirkette kullanılmaya devam 
eden iktisadi kıymetlerin ye-
niden değerleme yapılmış, ar-
tırılmış maliyetleri üzerinden 
amortisman ayrılması imkânı 
tanınmaktadır. İktisadi kıyme-
tin değerinin 100 bin lira art-
tığı durumda, 2 bin lira vergi 
ödenerek, 100 bin lira amor-
tisman ayrılması ve şu anki ku-
rumlar vergisi oranı ile 25 bin 
lira daha az kurumlar vergisi 
ödenmesi mümkün olacaktır.

Oldukça kapsamlı ve önem-
li imkânlar sağlayan 7326 sa-
yılı af kanununun hükümlerini 
dikkatle inceleyerek, şirketiniz 
için fırsatlardan yararlanmakta 
fayda var.

71
Temmuz • Ağustos 2021 • Haber Asansörü



‘HEDEFİMİZ, ULUSLARARASI 
FİRMALARIN ANA TEDARİKÇİLERİ 

ARASINDA OLMAK’
Çelik halat sektörünün en büyük markalarından biri olan Köşkerler’in, 2’inci 
jenerasyon yönetim döneminde de faaliyetleri güçlenerek devam ediyor. “2013 
yılında belirlediğimiz 10 yıllık hedefler içerisinde ihracat bazında ilk bin şirket 
içerisine girmek istiyorduk. Önümüzdeki iki senelik süreç içerisinde başarma 
noktasına çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Şu an düzenli olarak yüzde 40 
ihracat oranını yakalamış durumdayız” diye konuşan Köşkerler Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Köşker, “Bir sonraki hedefimiz de uluslararası firmaların ana 
tedarikçileri arasında olmak” diye ekledi. Mustafa Köşker ile faaliyetlerinden, 
karşılaşılan sorunlara karşı geliştirdikleri stratejilere kadar pek çok konu 
hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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Başta asansör sektörü 
olmak üzere pek çok 
sektöre hizmet veren 

ve geniş ürün yelpazesi ile 
adından söz ettiren Köşkerler, 
marka bilinirliğini güçlendire-
rek uluslararası firmaların ana 
tedarikçisi olma yolunda ilerli-
yor. Haber Asansörü’ne konu-
şan Köşkerler Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Köşker, ihracat 
pazarını geliştirmek üzere ger-
çekleştirdikleri faaliyetlerden 
Ar-Ge çalışmalarına, üretimle-
rinden sektörde karşılaştıkları 
sorunlara kadar pek çok konu 
hakkında bilgi verdi. 

Öncelikle bize kendinizden 
bahseder misiniz? 
1990 doğumluyum. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Endüst-
ri Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldum. Aynı zamanda 

bölümün içinde yer alan prog-
ramı kapsamında iki yıl Ameri-
ka’da, iki yıl İstanbul’da eğitim 
alarak çift diploma programı 
ile mezun oldum. 2012 yılın-
da mezun olduktan sonra aile 
şirketimiz olan Köşkerler’de 
2’inci jenerasyon olarak göre-
ve başladım. 

Köşkerler’in geçmişini ve ge-
lişimini sizden dinlemek iste-
riz. 
Köşkerler Çelik Halat’ın te-
melleri 1980 yılında atıldı. 
1989’dan itibaren de bugünkü 
adımızla çelik halat ve tel üre-
timine başladık. Bugün itiba-
rıyla inşaat, asansör, otomotiv, 
vinç, kablo, bağlantı eleman-
ları, endüstriyel yay, mobilya 
ve yatak, beyaz eşya, maden, 
denizcilik, balıkçılık gibi birçok 
sektöre hizmete veriyoruz. Çe-
lik halat grubu içinde hizmet 

verdiğimiz birçok sektör içeri-
sinde asansör sektörüne ayrı 
bir birim ayırmış durumunda-
yız ve faaliyetlerimizin ciddi bir 
kısmı bu sektöre yöneliktir.

Bugün yurt içinde en çok üre-
tim ve satış yapan firma ko-
numundayız. Yüksek katlı (Hi-
gh-Rise) yapılarda çalışan 
yüksek hızlı asansörlerde kulla-
nılan çelik özlü halatların üre-
timinde de ülkemizde sertifika 
almış olan ilk firmayız. Yaklaşık 
altı yıldır da sertifikalı üretim 
yapıyoruz. Bu sertifika ile ihra-
cat ağımız ciddi şekilde geliş-
ti. Bugün genel ihracatımızın 
yanında Avrupa ve Orta Doğu 
başta olmak üzere dünyanın 
pek çok noktasında, asansör 
halatları grubunda ciddi bir ih-
racat hacmine ve marka değe-
rine ulaşmış durumdayız. Sek-
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tördeki gelişmeleri ve talepleri 
düzenli olarak takip ediyoruz. 
Bunun yanında personelimize 
belli aralıklarla sektördeki ilgili 
kuruluşlar aracılığıyla eğitimler 
verdiriyoruz.

Tesisiniz yeri ve üretim kapa-
sitesi hakkında bilgi verir mi-
siniz? 
Fabrikamız Dilovası İMES Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde bu-
lunuyor ve 24 bin metrekarelik 
alanımızda faaliyetlerimizi ger-
çekleştiriyoruz. Toplam üretim 
kapasitemiz yıllık bazda yakla-
şık 50 bin tondur.

Kısa ve orta vadeli hedefleri-
niz nelerdir? 
2013 yılında belirlediğimiz 10 
yıllık hedeflerimiz içerisinde, 
ihracat bazında ilk bin şirket 
içerisine girmek önemli bir yer 
alıyor. Önümüzdeki iki senelik 
süreç içerisinde başarma nok-
tasına çok yaklaştığımızı söyle-
yebilirim. Sonraki hedeflerimiz 
de ihracatımızı yüzde 50 ban-
dında çekmek ve pazar alanı-
mızı kademeli olarak geniş-
letmek var. Her ne kadar adet 
bazında üretilen ürünlerin ya-
rısından fazlası ihraç ediliyor 
olsa da ciro bazında yüzde 40 
aşmış durumdayız. Ek olarak 
yaptığımız çalışmalar netice-
sinde hem asansör sektörün-
de hem de diğer hizmet ver-
diğimiz sektörlerde faaliyet 
gösteren köklü uluslararası fir-
maların ana tedarikçileri ara-
sında yer alma noktasındaki 
çalışmalarımız devam etmek-
tedir. Bu noktada birkaç firma 
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ile bu noktaya gelmenin haklı 
gururunu yaşamaktayız.

En yoğun ihracatı hangi böl-
geye yapıyorsunuz? 
Türkiye’nin genel ihracat pa-
zarlarıyla paralel olarak Avrupa 
bölgesi en üstte yer almakta-
dır. Avrupa’da ihracat yapma-
dığımız bir ülke hemen hemen 
yok diyebilirim. Bununla bir-
likte ciddi miktarda Balkanlar, 
Orta Doğu ve Güney Amerika 
bölgesine de ihracat yapmak-
tayız. Uzak Doğu ve diğer böl-
gelere de ihracat yapmaktayız 
ve bu bölgelerdeki pazar payı-
mızı artırmaya yönelik çalışma-
larımız tüm hızıyla devam et-
mektedir.

MARKA BİLİNİRLİĞİMİZİ 
ARTIRIYORUZ

İhracat ağınızı geliştirmek 
için yürütmekte olduğunuz 
bir strateji var mı?
Öncelikle her ülkenin sektö-
rel durumu, faaliyetleri ve pa-
zarıyla ilgili bir değerlendirme 
yapıyoruz. Daha sonra tespit 
ettiğimiz potansiyel müşteri-
lerle fuarlar, dergiler ve B2B 
görüşmeler ile birlikte diğer 
kanalları da kullanarak pek çok 
veri topluyoruz. Bunların ne-
ticesinde hem yatırımlarımızı 
hem de teknik olarak üretim 
kapasitemizin uygunluğu üze-
rine analizler yapıyoruz. Ürün-
lerimizin belirli bir süre kul-
lanımı sonrası kendimizi ve 
güvenilirliğimizi kanıtlayarak, 
ülke ve bölge bazında marka 
bilinirliğimizi artırmaya çalışı-

yoruz. Bunu başarabilmek için 
kalite ve hizmet anlayışı temel-
li esnek ve yenilikçi bir üretim 
ve yönetim anlayışını benim-
siyoruz. Bu anlayışı sürdürüle-
bilir kılmak için tüm bunların 
kurumsal bir bakış açısıyla ya-
pılması en önemli kriterdir.

Satış ve pazarlama ağınızda 
yaşadığınız sıkıntılar var mı?
Temel olarak COVID-19 pan-
demisiyle birlikte yaşanılan sı-
kıntılar yeni bir boyut kazandı 
diyebiliriz. En temel problem 
ham madde fiyatlarındaki yak-
laşık bir yıldır devam eden sü-
rekli artışlar. Bununla birlikte 
normalleşmeyle birlikte artan 
ertelenmiş talepler hem ham 
madde hem de mamullerin 
termin sürelerinin uzaması-
na sebep oldu. Bir diğer ana 
problem ise bölgesine göre 
değişmekle birlikte neredeyse 
üç katına çıkan navlun fiyatları. 
Bu hem mevcut siparişlerin si-
pariş anında hesaplanmış sev-
kiyat maliyetlerini yukarı çe-
kerek zarar vermekte hem de 
mevcut taleplerin fiyatlandırıl-
masını yaparken rekabetçiliği 
etkileyen olumsuz bir durum 
olarak önümüzde durmakta-
dır. 

Pandeminin oluşturduğu 
olumsuz yanlarla birlikte sun-
duğu fırsatlarda söz konusu-
dur. Özellikle uzun sürelerdir 
iletişim hâlinde olduğumuz, 
ancak çalışma fırsatı bulama-
dığımız firmalarla bir anda cid-
di hacimlere ulaştık. Ayrıca 
daha önce yeni tedarikçi arayı-

şına girmeyen veya yeni teda-
rikçi ile çalışmayı düşünmeyen 
firmaların, oluşan bu yeni du-
rumla birlikte arayışa geçmesi 
pazar payını artırma noktasın-
da pozitif bir etki yaptı. Esnek 
üretim anlayışımız, kapasite-
miz ve güçlü ekibimiz sayesin-
de bu taleplere beklenildiği 
şekilde cevap verebildiğimizi 
söyleyebilirim.

Yatırım hedefleriniz nelerdir?
En önemli yatırım eğitime ya-
pılandır. Bugün eğer firmalar 
ve ülke bazında daha katma 
değerli ürün üreten ve mar-
kalaşmış sanayi kuruluşları is-
tiyorsak, çalışanlarımızın ve-
rimli ve keyifli çalışabilecekleri 
bir ortam oluşturmak gerekir. 
Bunu da sağlamanın en te-
mel yolu, kurumsal bir temel-
de gerçekleştiren eğitim ve 
geliştirme faaliyetleridir. Eği-
tim departmanımızın bütçesini 
ve içeriğini zenginleştirmek şu 
aşama da en büyük yatırım he-
defimizdir.

Pandemi sonrası süreçte, Av-
rupa’nın Türkiye gibi yakın bir 
pazarı daha da tercih etmesiy-
le birlikte hızlı bir talep artışı 
oldu. Bunun neticesinde daha 
önce ihracat gerçekleştire-
mediğimiz ülke ve müşteriler-
le çalışmalara başladık. Büyük 
endüstriyel kullanıcıların ana 
tedarikçileri konumuna gel-
me hedefimize de emin adım-
larla devam ediyoruz. Tabii 
önemli olan bunu sürdürülebi-
lir kılmak. Üretim kapasitemizi 
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artırmaya yönelik makine yatı-
rımlarımıza, COVID-19 öncesi 
yaptığımız hâli hazırda uygula-
dığımız plan çerçevesinde de-
vam etmekteyiz. Pandeminin 
sunduğu ihracat pazarlarında-
ki taleplerle birlikte de bu yatı-
rımlarımız da birtakım güncel-
lemelerde bulunduk. Makine 
yatırımlarının tek amacı ih-
racatı artırmak değildir. Köş-
kerler’in yatırımlarının teme-
linde öncelikli hedef ithalatın 
önünü kesmektir. Önce kendi 
ülkemizdeki partnerlerimizin 
memnuniyetini kazanmanın 
ve ihtiyaçlarını gidermenin ge-
rektiği düşüncesindeyiz.

Sürdürülebilirlikten bahsedi-
yoruz, bunu yapabilmek için 
modern bir üretim anlayışına, 
dijitalleşen dünya ile birlikte 
ortaya çıkan yeni üretim ve yö-
netim tekniklerine açık olmak 
ve bunları uygulamak gerek-
mektedir. Bunun için firmamız-
da yaklaşık 3 yıl önce başla-
dığımız Endüstri 4.0, ERP vb. 
yatırımlarına ve geliştirmeleri-
ne tüm hızıyla devam etmek-
teyiz. Kaliteyi sürekli kılan, ha-
taları minimize eden ve doğru 
veriyi toplama neticesinde 
doğru değerlendirme yapıp 
doğru karar verebilmeyi sağla-
yacak sistemler üzerinde çalış-
malarımız devam etmektedir.

Ar-Ge’sini yaptığınız bir ürün 
var mı?
Teknopark ya da Ar-Ge mer-
kezi gibi olanakları da daha 
yoğun kullandığımız bir dö-
nemdeyiz. Proje ve Ar-Ge 

Müdürlüğü adı altında bir bi-
rimimiz var. Burada çalışan 
ekibimiz, çeşitli dernek ve ku-
ruluşlarla ve yurt dışındaki üni-
versitelerle teknik anlamda 
iletişimlerini geliştirerek çalış-
malarını gerçekleştiriyor. Yap-
tığımız Ar-Ge faaliyetleri so-
nucunda ortaya çıkan yeni 
ürünlerimizle, ithalatın önünü 
kestiğimiz birçok nokta var. Bu 
yılın sonunda ve önümüzde-
ki yıla farklı sektörlerde yeni 
ürünlerimizi çıkarmayı planlı-
yoruz. 

ÖNCELİĞİMİZ İTHALATIN 
ÖNÜNÜ KESMEKTİ

Ürünlerinizin kullanıcılara 
sağladığı kolaylıklar neler-
dir? Neden sizin ürünlerinizi 
tercih etmeliler? 
Köşkerler olarak önceliğimiz 
hem asansör sektöründe hem 
de diğer hizmet verdiğimiz 
sektörlerde ithalatın önünü 
kesmekti. Bunun için müşteri-
lerimizin hem talep ettiği per-
formansı sağlamamız hem de 
makul maliyetlerle bunu ba-
şarmamız gerekiyordu. Bu iki-
sini bir arada yapmak için eki-
bimizle beraber ciddi bir emek 
harcayıp know-how oluştur-
duğumuzu ifade etmek iste-
rim. Bunu yaparken de bizden 
desteklerini esirgemeyip aynı 
vizyonu paylaştığımız tüm te-
darikçilerimiz de şükran borç-
luyuz. Öncelikli hedef ithalatın 
önünü kesmek dediğimiz için, 
bugün aynı zamanda üretimi-
mizin yüzde 95’ine yakınında 
yerli ve milli üretim ham mad-

de kullanmaktayız. Dolayısıyla, 
yaşanan pandemi sürecinde 
mal tedariği ve termin konu-
sundaki olumsuzluklardan pi-
yasaya nazaran daha az etki-
lendiğimizi belirtebilirim. Bu 
tabii ki müşterilerimize alım 
rahatlığı sağladı. 

Ürünlerimiz uzun yıllardır ser-
tifikalı şekilde üretilmektedir. 
Bugün çelik özlü asansör ha-
latlarını sertifikalı olarak üre-
ten ilk firma olmamız, bunun 
yanında sektördeki hem yerli 
hem de uluslararası firmalarla 
uzun yıllara dayanan ve artarak 
devam eden çalışmalarımız, 
ürünlerimizin kalitesinin ve hiz-
metimizin en büyük kanıtıdır. 

Türkiye’ de satışlarımızı SWR 
markamız adı altında gerçek-
leştiriyoruz. Bugün ülkemize it-
hal olarak gelen yüksek kaliteli 
asansör halatlarıyla aynı per-
formans seviyesinde ürünler 
üretmekteyiz. Bunun en büyük 
kanıtı da kalitemiz ve hizmeti-
miz sayesin de yıllar içerisinde 
müşterilerimizin alımlarında 
edindiğimiz payın artışıdır.

Yurt dışında aynı sektörde 
üretimleri olan firmaların yeni 
ürünlerini ve Ar-Ge çalışmala-
rını takip ediyor musunuz? 
Bu firmalarla kendi ürünleri-
nizi kıyasladığınızda ne gibi 
farklılıklar görüyorsunuz?
Yurt dışında faaliyet gösteren 
rakiplerimiz köklü ve birkaç 
ülkede operasyonları olan fir-
malardır. Rakiplerimizin ulaştı-
ğı seviye ve geldiği nokta bizi 
memnun ediyor. Çünkü, bizim 
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gelmemiz gereken yeri ve ne 
kadar emek göstermemiz ge-
rektiğini gösteriyor. Dolayısıy-
la, kendimizi geliştirip daha 
üst noktalara taşınmamız açı-
sından bunun bir fırsat ve ör-
nek olduğunu düşünüyorum. 
Ürünlerimizin performans ve 
uygunlukları aldığımız serti-
fikalar ve yaptığımız testlerle 
kanıtlanmış durumda. Herhan-
gi bir sorun olduğunda çözüm 
odaklıyız. Çıkan sorunlar, bize 
neyi yanlış yaptığımızı veya 
neyi düzeltmemiz gerektiğini 
gösteriyor. Bu da işimizi geliş-
tirmemize sebep oluyor.

ŞİKÂYET ETMEK BİR ŞEY 
KAZANDIRMIYOR

Pandemi süreci Köşkerler’i 

nasıl etkiledi? Bu süreci daha 
sağlıklı atlatmak için ne gibi 
atılımlar yaptınız?
Pandeminin ilk birkaç ayı bilin-
mezliklerle dolu olduğundan 
ciddi bir kriz yönetimi gereksi-
nimi içinde geçti. Avrupa pa-
zarı Şubat 2021 sonu itibarıyla 
toparlanmaya başladı. Türki-
ye’deki pazar ise bizim açımız-
dan iyiydi. Bunda da son bir-
kaç yıldır ürünlerimizdeki artan 
pazar payımızın ve kalitemizin 
etkisi var. Ticaretin gelişerek 
devam etmesi noktasında eli-
mizden geleni yaptık. Pandemi 
boyunca her hafta hem yöne-
tim hem de ilgili departmanlar 
bir araya gelerek değerlendir-
melerde bulundu. Süreci ha-
sarsız atlamaya çalıştık. 

Bu süreç, Ar-Ge ve know-how 
faaliyetleri ile gelişmemize 
destek oldu. Üretim faaliyet-
lerimizi geliştirmekle birlikte 
Endüstri 4.0 ile ilgili faaliyetle-
re de ağırlık verdik. Personeli-
mizin eğitimi konusuna yönel-
dik. Tüm bunların oluşumuna 
pandemi süreci hız kazandırdı. 
Şikâyet etmek günün sonun-
da size bir şey kazandırmıyor. 
Oluşan koşullar içerisinde he-
deflerimiz doğrultusunda eli-
mizden gelenin en iyisini yap-
maya gayret gösterdik. 

2021 yılı beklentileriniz ne-
dir? 2021 yılı ilk çeyrek Köş-
kerler için nasıl geçti? 
Genel çelik sektörü açısından 
ilk üç ay çok iyi geçti. Özellikle 
yurt dışındaki ihracat kanalları-
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nın açılması ve buna ek olarak 
Çin hûkümetinin çelikle ilgili 
aldığı kararın olumlu yansıma-
sı Türkiye gibi ülkelerde çelik 
üretimi yapan firmalara pazar 
payı noktasında olumlu yan-
sıdı. Biz de en hızlı reaksiyon 
veren ülkelerden birisi olduk. 
Tabii Türkiye içerisinde ilk çey-
rekte ve ilk çeyreğin sonunu 
takip eden aylarda kapanma-
nın etkisiyle bunu tam hisse-
demedik. Azalma oldu demi-
yorum, ama Avrupa ve diğer 
ülkelerde oluşan düzelmenin 
yansımasını nispeten hissede-
bildik. Kapanma sürecinin bit-
mesiyle son haftalarda yurt içi 
pazarda bir toparlanma görü-
yoruz.

Asansör sektörünün gelece-
ğini nasıl öngörüyorsunuz?
Türkiye, asansör sektöründe 
birçok köklü firmaya ve marka-
ya sahip bir ülke. Bununla bir-
likte uluslararası firmaların da 
ülkemizde yatırımları ve faa-
liyetleri mevcut, gelişerek de 
devam ediyor. Birçok sektörde 
olduğu gibi ülkemiz sanayisi 
her ne kadar son zamanlardaki 
ekonomik durumdan ve pan-
demi döneminin oluşturduğu 
ortamdan etkilense de sahip 
olduğu dinamizm ve refleksle-
riyle kendine her zaman bir yol 
bulup gelişerek devam etmiş-
tir. Köşkerler olarak sektörün 
yurt içi ayağının zamanla daha 
da iyi konuma geleceğini ön-
görmekte ve planlamamızı bu 
yönde yapmaktayız. 

ASANSÖR İÇİN 

ÜRETİLMEYEN 

HALATLAR, ASANSÖR 

HALATI OLARAK 

SATILIYOR

Rekabette yaşadığınız zor-
luklar nelerdir?
Sektördeki gelişme süreci de-
vam ederken temellerin sağ-
lam atılması için denetimlerin 
ve kalite farkındalığının artırıl-
ması gerekliliğinin önemini de 
vurgulamak istiyorum. Kendi 
ürün grubumuz olan asansör-
lerde kullanılan çelik halatlar 
için belirtmek isteriz ki, ülke-
mize ithal olarak gelen ve sa-
dece fiyatından dolayı tercih 
edilen düşük kalite ürünler 
sektörün ve paydaşlarının ge-
lişimine en büyük darbeyi vur-
maktadır. Bu ürünlerin sayı-
sı her geçen gün artmakta ve 
asansörlerimizin performan-
sını olumsuz yönde etkileyip 
insan sağlığını da tehlikeye 
atmaktadır. Hem asansörler 
için üretilen çelik halat stan-
dardına (EN 12385-5) hem de 
asansörlerin ilgili diğer tüm 
standart ve yönetmeliklerine 
uymayan, çap, kompozisyon, 
kopma mukavemeti ve diğer 
teknik parametreleri gereklilik-
leri sağlamayan halatlar daha 
da ileri gidilerek sahte sertifi-
kalarla birlikte menşei belirsiz 
bir şekilde piyasaya sunulmak-
tadır. Daha da ötesi asansörler 
için üretilmeyen halatlar bile 
asansör halatı olarak satılmak-
tadır. Piyasada hemen her gün 

bu halatlarla ilgili yaşanan sı-
kıntıları duymakta ve görmek-
teyiz. Bu aşamada denetimle-
rin sıklaştırılması ve uygunsuz 
ürünlerin ülkemize girişinin 
engellenerek hem insan sağ-
lığının hem de sektörün ima-
jının korunması konusunda 
gereken hassasiyetin gösteril-
mesi gerekmektedir. 

Rekabet, herkes için uygula-
nan ve denetlenen eşit teknik 
ve etik değerlerin oluştuğu or-
tamda gerçekleşen bir durum-
dur. Mevcut durum rekabetten 
çok emeğin ve katma değerli 
üretim anlayışının önünde en-
gel oluşturmakta ve değersiz 
kılmaktadır.

Markanızı gelecek 10 yılda 
nerede konumlandırıyorsu-
nuz?
Markalaşma konusundaki faa-
liyetlerimiz devam ediyor. Yurt 
içinde olduğu gibi yurt dışında 
da kendi markamızla satış yapı-
yoruz. Dolayısıyla işi ticaretten 
markalaşmaya kaydırdığınızda 
karşılaştığınız zorluklar ve bunu 
başarmanızın aldığı zaman bi-
raz daha artıyor. Bununla ilgi-
li bir yıllardan beri süregelen 
yol haritamız var. Gelecek beş 
sene içerisinde birçok ülkede 
satış ağımızın ve marka bilinir-
liğimizin bugün olduğundan 
çok daha iyi seviyelere gelece-
ğine inanıyorum. 

Eklemek istediğiniz bir şey 
var mı?
Bize ve faaliyetlerimize yer 
verdiğiniz için teşekkür ederiz. 
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LIFTEX Fuarı organizatörü İngiltere Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derne-
ği (LEILA) tarafından yapılan açıklamaya 

göre, fuar 12-13 Ekim 2022 tarihleri arasında 
Londra ExCel fuar alanında gerçekleşecek. 

Başlangıçta Mayıs 2022 için planlanan an-
cak COVID-19 pandemisi nedeni ile ertelenen 
LIFTEX, asansör ve yürüyen merdiven sektörü 
için kaçırılmayacak bir vitrin görevi görmektedir. 
Yalnızca üç yılda bir gerçekleşen fuar hakkında 

LIFTEX FUARI 12-13 EKİM 2022 
TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

Mayıs 2022 tarihinde yapılması planlanan LIFTEX fuarının 
12-13 Ekim 2022 tarihleri arasında Londra ExCell fuar 
alanında gerçekleştirileceği duyuruldu.
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açıklamalarda bulunan LIFTEX 
Etkinlik Direktörü Oliver Gree-
ning, “Geçtiğimiz 12 ayın be-
lirsizliğinden sonra, LIFTEX 
için bir tarih belirlediğimizi du-
yurmaktan mutluluk duyuyo-
ruz. Zor bir yıl olduğunun far-
kındayız. Bu nedenle pazara 
açılmak, mümkün olan en iyi 
konuma getirmek için etkin-
liği Ekim ayına erteledik. Ulu-
sal karantinadan kurtulurken, 
Birleşik Krallık etkinlik sektörü 
kendini geliştiriyor ve sektörü-
müzün de işlere açık olduğu 
gerçeğini tanıtmak istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

81
Temmuz • Ağustos 2021 • Haber Asansörü



Basit arayüz tasarımları sayesinde kullanıcılar için önemli kolaylıklar 
sağlayan Erden Asansör, üretimini yaptığı asansör aşırı yük sistemleri 
ve boy fotoselinin yanında geçtiğimiz günlerde yenilemeye aldıkları 
nokta fotosel ürününü hizmete sundu. Erden Asansör Mali ve İdari 
İşler Müdürü Caner Erden, asansör acil aydınlatma ve encoder sistemi 
üzerinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 8-10 ay 
içerisinde hizmete sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

ERDEN ASANSÖR  
YENİ YERİNDE YENİ ÜRÜNLERİ İLE 

VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR
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Yerli üretim teknoloji-
sini, basit arayüz tasa-
rımlarıyla hayata geçi-

ren Erden Asansör, sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda ye-
niledikleri nokta fotosel ürü-
nünü kullanıcıların hizmetine 
sundu. Erden Asansör Mali ve 
İdari İşler Müdürü Caner Er-
den, salgın sürecinde yaşanan 
piyasa koşullarının aksine ürün 
satışlarında artış yaşadıklarını 
bildirdi ve “Şu an asansör acil 
aydınlatma ve encoder siste-
mi üzerinde ciddi bir çalışma-
mız mevcut. Bu ürünlerimizi 
de yakın zamanda üretmeye 
başlamayı hedefliyoruz. 8-10 
ay süre zarfında da üretim 
bandına almayı planlıyoruz” 
ifadelerini kullandı. Caner Er-
den, kuruluşlarından bugü-
ne değin, gerçekleştirdikleri 
faaliyetleri ve yeni yatırımları 
hakkında Haber Asansörü’ne 
özel bilgiler paylaştı. Detaylar 
haberimizde…

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1984 doğumluyum. Kocaeli 
Üniversitesi İktisadi İdari Bilim-
ler Fakültesi Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri İlişkileri bölü-
mü mezunuyum. Sektöre 2013 
yılında kardeşimle birlikte kur-
duğumuz Erden Lift Asansör 
ile giriş yaptık. Ataşehir’de 
2013 yılında kurduğumuz fir-
mamız yaklaşık 60 metrekare 
imalata sahipti ve 3 personel 
ile aşırı yük sistemleri ve boy 
fotoseli üretimine başladık. 
Sektörde belli başlı firmalar 
vardı ve tekel durumuna gel-
mişlerdi. Sektörde ürün kalite-
sizliği ve fiyatların çok yüksek 
olması gibi belli başlı sorun-
lar vardı. Bu anlamda bir boş-
luk vardı ve biz de bu boşluğu 
doldurmak üzere firmamızı ku-
rarak faaliyetlerimize başladık. 
Çözüm odaklı, yenilikçi ve tek-
nolojiyi takip eden bir firma 
olarak hizmete girdik. 

Erden Asansör’ün piyasaya 
kattığı farklılık ne oldu?
Ürünlerin çok basit bir arayüzle 
ayarlanabilir olması diyebilirim. 
Çünkü sektörde üretilen ürün-
lerin çoğu kalitesiz ve karma-
şıktı; 5-6 adımla ayarlanıyordu. 
Bizim ürünlerimiz ise çok daha 
basit 1-2 adımla ayarlanabilir, 
hatta kullanım kılavuzunu oku-
madan bile müşterilerimiz çok 
daha rahatlıkla ürünlere ayar 
yapabilir durumdadır. 

Kuruluş hikâyenizi biraz daha 
detaylandırabilir misiniz? 
Kuruluşumuzdan bir yıl ön-
cesinde çalışmalara başladık. 
Yapmış olduğumuz Ar-Ge ve 
test süreci neticesinde ürün-
lerimizi geliştirdikten sonra sa-
tışa hazır hâle getirdiğimizde 
firmamızı kurduk ve faaliyetle-
rimize başladık. Kurulmuş ol-
duğumuzda piyasaya tama-
men yerli ve kendi üretimimiz 
olan aşırı yük ve fotosel ürün-
lerimizi hizmete sunduk. 

83
Temmuz • Ağustos 2021 • Haber Asansörü



ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ, 
KALİTESİ VE BASİT 

ARAYÜZ TASARIMLARI 
TALEBİ ARTIRIYOR

Ürün gruplarınız nelerdir? 
Ürün özelliklerinizden bah-
seder misiniz? Kullancılar ne-
den sizin ürünlerinizi tercih 
etmeliler?
Ana kalem olarak aşırı yük sis-
temleri, boy fotosel ve asan-
sör ses-müzik anons sistemleri 
üretimi yapıyoruz. Bunların ya-
nında elektronik kart üretimle-
rimiz mevcut. 

Satış sonrası müşteri mem-
nuniyeti bizim açımızdan çok 
önemli. Her ne kadar ürünle-
rimize iki yıl garanti versek de 
10 yıl boyunca parça tedariği-
ni sağlıyoruz. Müşterilerden 
gelen kullanıcı odaklı olmayan 
arıza bildirimlerinde herhangi 
bir ücret talep etmeden ürün-

lerin tamirini sağlıyoruz. Bu 
da bize müşteri memnuniyeti 
çerçevesinde olumlu yansıyor. 
Ürünlerimizde, ayar noktasın-
da çok daha basit bir arayüzü-
müz var. Bu arayüz sayesinde 
müşterilerimiz mevcut ürünle-
rimizi farklı ürünlerle yaptıkla-
rı kıyaslamada daha kolay ayar 
yapabildiklerini iletiyorlar. Do-
layısıyla hem ürün çeşitliliği 
anlamında hem de basit ara-
yüz ve kalite anlamında ürün-
lerimizin talep edildiğini söy-
leyebilirim. 

Üretim tesisinizin kapasitesi 
nedir? 
Ürünlerimize gelen talep doğ-
rultusunda tesisimizi büyütme 
ve depolama alanımızı genişlet-
me ihtiyacı duyduk ve Ümrani-
ye’deki yeni konumumuzda hiz-
met vermeye başladık. Mevcut 
yerimizde, 3 bin 500 metrekare-

lik üretim alanımız var. Burada 
iki dizgi hattımız var. Siparişle-
rimizi rahatlıkla karşılayabiliyo-
ruz ve mevcut kapasitenin çok 
daha üzerinde ürün üretimi sağ-
layabiliyoruz. Bunun yanında dı-
şarıdan gelebilecek fason işleri 
de kendi dizgi makinelerimizde 
yapabiliyoruz. 

Misyonunuz nedir?
Kuruluş esnasında düşündüğü-
müz ürünlerin hemen hemen 
tamamının üretime aldık ve sa-
tışını gerçekleştirdik. Müşterile-
rimizden çok olumlu dönüşler 
aldık. Ürünlerle ilgili teknolojik 
gelişmeleri takip ettik ve ge-
rekli yenilemeleri devreye al-
dık. Müşterilerimizden gelen 
talepler bizim için her zaman 
değerli oldu, biz de yazılım ve 
uygulama alanında bu talepleri 
hayata geçirdik. Bu da sektörü-
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müzde çok olumlu karşılandı ve 
bunun avantajlarını zaman içe-
risinde yaşadık. Yenilik ve tek-
nolojik anlamda sektörde hâlâ 
sıkıntılı ürünlerin olduğunu gö-
rüyoruz ve sektördeki sorunları 
giderecek ürünleri üretme an-
lamında geleceğe yönelik dü-
şüncelerimiz var. 

PANDEMİ DÖNEMİNDE 
SATIŞLARIMIZ ARTTI 

COVID-19 pandemi sürecin-
de zarar gören firmalar oldu. 
Erden Asansör bu süreci na-
sıl atlattı? Bu süreç satışları-
nıza nasıl yansıdı?
20 Mart tarihine kadar pan-
demiyle ilgili büyük bir tehli-
ke söz konusu değildi. Vaka 
sayılarının artmasıyla birlikte, 
tüm firmalarla birlikte biz de 
üretimimizi minimum seviye-
ye çekmeye başladık. Bu sü-
reç özellikle Haziran ortasına 
kadar devam etti. Dolayısıyla 
üretimimiz mevcut kapasite-
nin yüzde 10’una kadar gerile-
di. Çalışanlarımızı izne çıkarta-
rak az kişiyle çalıştık. Yasakların 
bitmesi ve sektörün hareket-
lenmeye başlamasıyla birlikte 

üretimimize çok yoğun bir şe-
kilde devam ettik. 2020 yılına 
genel itibarıyla baktığımızda 
2019’a kıyasla olumlu yönde 
satışlarımız arttı. Pandemi sü-
recinden etkilenmedik, hatta 
kapanma süreci olmasaydı bü-
yüme sürecimiz çok daha hızlı 
gelişebilirdi. 

Ar-Ge’sini yaptığınız yeni bir 
ürün var mı? 
Son zamanlarda özellikle de 
yurt dışından gelen talepler 
doğrultusunda nokta foto-
sel üretimine başladık. Kont-
rol ünitesi ve yazılımını ta-
mamen yenilediğimiz nokta 

fotosel ürünümüzü, tek gözlü 
ve çift gözlü olarak kullanıcıla-
rın hizmetine sunduk. Satışına 
önümüzdeki günlerde başla-
yacağımız yangın ve deprem 
sensörünü üretim bandımı-
za ekledik. Yangın ve deprem 
sensörüne artan bir talep söz 
konusuydu. Biz de yaklaşık bir 
yıl süren Ar-Ge çalışmalarımız 
sonucunda, yangın ve dep-
rem sensörünün üretimini yap-
maya başladık. Bunlar haricin-
de, asansör acil aydınlatma ve 
encoder sistemi üzerinde cid-
di bir çalışmamız mevcut. Bu 
ürünlerimizi de yakın zaman-
da üretmeye başlamayı hedef-
liyoruz. 8-10 ay süre zarfında 
üretim bandına almayı planlı-
yoruz. Encoder sistemimiz ile 
asansörde seyir hızını denge-
lemek üzere önemli bir çalış-
mamız var. 

Ar-Ge maliyetlerinizden bah-
seder misiniz? 
Yangın ve deprem sensörü 
için bir yıllık Ar-Ge çalışmamız 
doğrultusunda yaklaşık 150-
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200 bin lira arasında gideri-
miz oldu. Nokta fotoselde ise 
daha önceden ürettiğimiz an-
cak geliştirdiğimiz bir ürün ol-
duğu için 90-100 bin arası Ar-
Ge maliyetimiz oldu. 

81-20 STANDARDINI 
KARŞILAMAYAN 

FOTOSELLER KALİTE 
VE FİYATLARININ 

BOZULMASINA NEDEN 
OLUYOR

Satış ve pazarlama ağınızda 
yaşadığınız sıkıntılar var mı? 
Piyasada standartları karşıla-
mayan kalitesiz ürünlerin yer 
alması konusunda ciddi sıkıntı-
lar söz konusu ve maalesef bu 
ürünlerle fiyat anlamında ya-
rışamıyoruz. Bizim ürünlerimiz 
güvenlik ekipmanı olduğu için 
CE standardının dışında EN 
81-20 standardına dâhildir. Bu 
standartları karşılamayan ürün-
lerin müşteriye sunuluyor ol-
ması kaynaklı hem biz hem de 
uygulayıcı asansörcüler bu ko-
nuda sıkıntı yaşıyor. Özellikle 
yeni kurulmuş firmalar maliyet-

lerini hesap ederek standarda 
uygun olmayan ürünleri ala-
biliyorlar. Bu da yeni firmalara 
ulaşma noktasında güçlüklerle 
karşılaşmamıza neden oluyor. 

Bu sorunun önüne geçilme-
si anlamında beklentileriniz 
nelerdir? 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
nın piyasa gözetimi ve dene-
timini yapmasını bekliyoruz. 
Özellikle standarda uygun ol-
mayan fotoseller için gerekli 
cezai işlemlerin uygulanmasını 
bekliyoruz. 

İhracat pazarınızı çeşitlen-
dirmek için geliştirdiğiniz bir 
strateji var mı? 
İhracatımızda bayilik usulü ça-
lışıyoruz. Yurt dışında ofisi olan 
firmalar üzerinden ihracat ger-
çekleştiriyoruz. Bayi sayımızı 
ve ürün çeşitliliğimizi artırmak 
istiyoruz. Pazardaki talebi göz-
lemliyoruz ve bu doğrultuda 
ürün çeşitliliğimizi geliştirmeyi 
hedefliyoruz.

En çok ihracatınız hangi ül-
kelere yapılıyor? 
Birinci sırada Rusya yer alıyor. 
Ardından Ukrayna var. Bun-
ların dışında doğrudan ihra-
cat yaptığımız 20’nin üzerinde 
ülke bulunmakta. 

PİYASADA İŞLEMCİ 
BULUNAMAZ OLDU

Yurt içi ve yurt dışı satış he-
defleriniz nelerdir? 
Bir önceki yıl ile karşılaştırdığı-
mızda bu yıla iyi başladık, an-
cak 2021 yılının ilk çeyreğin-
de ham madde temini ve ham 
madde fiyatları konusunda 
ciddi sıkıntılarla karşılaştık. Bu 
önümüzdeki yıllarda çok daha 
büyük sorunları teşkil edecek-
miş gibi görünüyor. Özellik-
le dünyadaki mevcut chip kri-
zi, üretimleri yavaşlatmış veya 
durdurmuş durumda. Piyasa-
da işlemci bulunamaz oldu, 
bulunan ürünler de dolar ba-
zında artmış durumda. Biz her 
ne kadar stoklu çalışıyor olsak 
da bu durum bizi ve tüm sek-
törü ilerleyen süreçte olumsuz 
anlamda etkileyecek. İleriye 
dönük yeni adımlar planlıyo-
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ruz ve olası sorunları minimize 
etmeye çalışıyoruz.

Bünyenizde kaç kişi çalışı-
yor? 
Şu an 25 çalışanımız var. Hem 
Ar-Ge anlamında hem de üre-
tim ve müşteri memnuniye-
ti anlamında hizmet vermeye 
devam ediyoruz. 

Asansör sektörünün gelece-
ğini nasıl öngörüyorsunuz? 
Aslında Türkiye’de asansör 
sektörü üretim anlamında çok 
iyi bir noktada. Yıllar öncesin-
de ithal edilen bir ürün, günü-
müzde ülkemizde üretilebilir 
bir konumda. Yurt dışına ba-
ğımlılık çok azaldı. Biz dâhil, 
sektörümüzün önde gelen fir-
maları gelen talebi karşılaya-
bilecek üretim yapısına sahip. 
Bizim de hem gelişen tekno-
lojiyi takip etmek hem de yeni 
çıkacak ürünlere dair Ar-Ge 
sistemimizi artırarak devam 
etme hedefimiz var. 

Gelecek 10 yılda markanızı 

nerede konumlandırıyorsu-
nuz? 
Biz firmayı kurduğumuzda kısa 
sürede yapılamaz denilen he-
men hemen her şeyi yaptık. Bu 
hem çok çalışma hem bir umut 
hem de yaptığımız işin doğru-
luğuna inanmanın getirisiydi. 
60 metrekare alan ve 3 perso-
nelden 9 yıllık süre zarfından 
çok önemli mesafeler kat ettik. 
Önümüzdeki 10 yılda da mar-
ka anlamında çok daha ileri gi-
derek büyümeye ve gelişmeye 
devam edeceğiz.

SEKTÖRE ÖNCÜLÜK 
YAPMAK İSTİYORSANIZ, 
RAKİPLERİNİZİ TAKİP 

ETMENİZ GEREKİR

Küresel markaların ürünlerini 
kendi üretimlerinizle kıyasla-
dığınızda ortaya çıkan farklı-
lıklar var mı? 
O kıyaslamayı her zaman yap-
mamız gerekiyor. Çünkü, eğer 
kökleri sağlam bir marka ol-
mak ve bir şeylere öncülük 
yapmak istiyorsanız, rakiple-

rinizi ve teknolojiyi takip et-
meniz gerekiyor. Türkiye’de 
üretim anlamında kendi bran-
şımızda takip edebileceği-
miz maalesef firma yok. Küre-
sel markaların üretmiş olduğu 
ürünleri, kalite ve fiyat perfor-
mans anlamında kendi ürünle-
rimizle kıyaslamamız gerekiyor 
ki bizim geliştireceğimiz yeni 
ürünümüz teknolojik anlamda 
daha ilerisinde olsun. Böylece 
kendi farkımızı yaratmış olaca-
ğız. Sonuçta bu bir teknoloji 
ve teknolojiye ayak uydurmak 
için dünya üzerindeki sektörün 
önde gelen firmalarını ve tek-
nolojilerini takip etmeniz ge-
rekir.

Eklemek istediğiniz bir şey 
var mı?
Öncelikle ziyaretiniz için çok 
teşekkür ederim. Sektör pay-
daşlarımızın da katkısıyla, 
asansör sektörümüzün daha 
iyi günlere geleceğine inanı-
yorum.
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Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığının hazırladığı 
Asansör İşletme ve Ba-

kım Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
Resmî Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girdi. Yapılan 
düzenlemeye göre, TSE tara-
fından TSE Hizmet Yeterlilik 
Belgesi askıya alınan, iptal edi-
len, asansör monte eden veya 
onun yetkili servisi, asansör-
lere yönelik bakım, onarım ve 
servis hizmeti sunamayacak.

Yönetmelikte yapılan yeni-
likle birlikte bina sorumlusu, 
asansörün güvenli bir şekil-
de çalışmasını sağlamak üze-
re asansör monte eden veya 
onun yetkili servisi ile bakım 
sözleşmesi imzalamaktan, ba-

kımını yaptırmaktan ve bakım 
ücretinin ödenmesinden so-
rumlu olacak. Yönetmeliğe 
aykırı hareket eden asansör 
monte eden veya onun yet-
kili servisine, bina sorumlusu-
na veya kat maliklerine, servis 
teknik sorumlusuna ve asan-
sör yaptırıcısına, 1705 sayılı 
Kanun uyarınca idari para ce-
zası uygulanacak. Ancak, bina 
sorumlusuna veya kat malik-
lerine geçici 1’inci maddede 
belirtilen tescil işlemini yap-
tırmadığından dolayı birin-
ci cümlede ifade edilen idari 
para cezası uygulanmayacak. 

Yönetmelik gerekliliklerini sağ-
lamayan asansör monte eden 
veya onun yetkili servisinin sı-
nai ve ticari faaliyetleri 1705 

sayılı Kanun uyarınca durduru-
lacak. Yine yönetmelikle birlik-
te, belirtilen süre içerisinde il-
gili idareye tescil başvurusunu 
yapmayan veya asansörü ilgili 
idareye tescil ettirmeyen asan-
sör monte edene ise 7223 sa-
yılı Kanun’da öngörülen idari 
para cezası uygulanacak.

Yönetmelikte belirtilen satış 
sonrası hizmetlere ilişkin şart-
lar ile yetkili servisle ilgili şart-
ları sağlamayan asansör mon-
te edene veya onun yetkili 
servisine 1705 sayılı Kanun’un 
6’ncı maddesinin birinci fıkra-
sında öngörülen idari para ce-
zası uygulanacak. İdari para 
cezası, ceza kararının ilgiliye 
tebliğinden itibaren bir ay içe-
risinde ödenecek.

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna 
göre, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE Hizmet Yeterlilik 
Belgesi askıya alınan veya iptal edilen asansör monte eden veya onun 
yetkili servisi, asansörlere yönelik bakım, onarım ve servis hizmeti 
sunamayacak.

ASANSÖR YETKİ BELGESİNDE 
D Ü Z E N L E M E Y E  G İ D İ L D İ
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Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı tarafından hazırlanan, Plan-
lı Alanlar İmar Yönetmeliğin-
de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe gir-
di. Yapılan yeni düzenlemeyle 
34’üncü maddenin birinci fık-
rasının ikinci cümlesinde yer 
alan “ve ortak alan” ibaresi 
“veya bağımsız bölüm” olarak 

değiştirilirken, sekizinci fıkra-
sı ise aşağıdaki şekilde düzen-
lendi:

“Asansör zorunluluğu bulu-
nan binalarda asansörlerin, 
bodrum katlar dâhil tüm kat-
lara hizmet vermesi zorunlu-
dur. Ancak bağımsız bölüm ya 
da iskân edilen alan bulunma-
yan bodrum katlara asansörün 
ulaştırılması zorunlu değildir.”

Aynı yönetmeliğin 54’üncü 
maddesinin altıncı fıkrasında 
ise salgın hastalık ve benze-
ri olağanüstü durumlarda, il-
gili bakanlık veya valiliklerce 
sokağa çıkma kısıtlaması ge-
tirilen günlerin toplamı kadar 
sürenin, talep edilmesi hâlinde 
ruhsat vermeye yetkili idareler-
ce ruhsat süresine ilave edile-
ceği bildirildi.

ASANSÖRÜN KATLAR ARASI 
TRANSFERİNDE YENİ DÜZENLEME

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 
yeni düzenemeye gitti. 11 Temmuz tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, asansör zorunluluğu 
bulunan binalarda asansörlerin bodrum katlar dâhil, tüm katlara 
hizmet vermesi zorunlu kılındı. Yönetmelikle birlikte, salgın hastalık 
ve benzeri olağanüstü durumlarda, ilgili bakanlık veya valiliklerce 
sokağa çıkma kısıtlaması getirilen günlerin toplamı kadar sürenin, 
talep edilmesi hâlinde ruhsat vermeye yetkili idarelerce ruhsat 
süresine ilave edilmesi de yeni düzenlemede yer aldı. 

 SEKTÖR HABER 
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TMMOB YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI YENER: ‘MEKATRONİK 

MÜHENDİSLERİNİN ÖNÜ AÇILMALIDIR’

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, “Mühendislik 
Değersizleştiriliyor, Mekatronik Mühendisliği Dışlanıyor” başlıklı bir 
basın açıklaması yaptı. Mekatronik Mühendislerinin; proje alanında da 
görev alabileceği yönündeki görüşlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
ilettiklerini, ancak yeni düzenlemede bu görüşlere yer verilmediğinin 
altını çizen Yener, “Hangi mühendislik disiplinin hangi alanda görev 
yürütebileceği hususu, en başta ilgili Meslek Odası tarafından 
değerlendirilmeli ve meslektaşlarımızın uzman olarak belgelendirildiği-
yetkilendirildiği alanlarda görev yapabilmesinin önü açılmalıdır” 
ifadelerini kullandı.
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Mekatronik Mühen-
disliğinin istihdamıy-
la ilgili sorunlara dik-

kat çeken TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
şu ifadelere yer verdi: 

“‘Asansör Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği’nde teknik yöne-
tici ve muayene personeli ola-
rak; ‘Asansör İşletme ve Bakım 
Yönetmeliği’ne göre de yetki-
li servis teknik sorumlusu ola-
rak görev yapabilen Mekat-
ronik Mühendislerinin; proje 
alanında da görev alabileceği 
yönündeki görüşler Odamız 
ve mevzuat düzenleyici diğer 
bazı kurumlar tarafından Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’na ile-
tilmiştir. Bu kapsamda defalar-
ca girişimlerde bulunmamıza 
karşın, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından 11.07.2021 
tarihinde yayımlanan ‘Plan-

lı Alanlar İmar Yönetmeliğin-
de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’te, asansör proje-
lerinde Mekatronik Mühen-
dislerinin de görev almasına 
yönelik düzenleme yine yapıl-
mamıştır. Bu konu, ülkemiz-
de plansız ve programsız bir 
şekilde yeni üniversite ve bö-
lümler açılması sonucunda 
yeni mezun mühendislere is-
tihdam alanı açılmaması ile ya-
kından bağlantılıdır. 2000’li yıl-

ların ikinci yarısından itibaren 
mezun olan Mekatronik Mü-
hendisi meslektaşlarımız, di-
ğer birçok mühendislik disipli-
ni gibi bu sorunla özellikle yüz 
yüzedirler.”

“Hangi mühendislik disiplinin 
hangi alanda görev yürütebi-
leceği hususu, en başta ilgili 
Meslek Odası tarafından de-
ğerlendirilmeli ve meslektaş-
larımızın uzman olarak belge-
lendirildiği-yetkilendirildiği 
alanlarda görev yapabilmesi-
nin önü açılmalıdır” ifadeleri-
ne yer veren Yener, şöyle ek-
ledi: 

“Odamıza bağlı mühendis-
lik disiplinlerinden meslek-
taşlarımızın uzmanlıklarının 
belirlenmesi, meslek içi eği-
tim-belgelendirme ve mesle-
ğin korunması, Odamızın Ana-
yasal görevleri arasındadır.” 
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BURSAD: ‘YERLİ KÖTÜDÜR’ 
ALGISINI KIRMAK ZORLAŞIYOR

İlgiyle takip edilen Bölgenin Sesi köşemizin bu sayıdaki konuğu Türkiye’nin 
köklü asansör derneklerinden birisi olan Bursa Asansör Sanayicileri 
Derneği (BURSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Baki oldu. Baki ile 
BURSAD’ın faaliyetlerinden bölgedeki asansör sektörünün sorunlarına ve 
çözümleri için geliştirdikleri yol haritalarına kadar yakın dönem içerisinde 
hayata geçirmeyi planladıkları girişimleri konuştuk. “Meslekte ehil kişiler 
yetişmesine fırsat veren ve onların önünü açan genç dinamik, yetenekli, bu 
işin uzmanı gençler yetiştirerek, eğitimli kişilerin iç piyasaya hâkim olmasını 
sağlamalıyız” diye konuşan, sektörde ucuz iş ve işçilik üzerinden yaşanan 
rekabet ortamına dikkat çeken Baki, yaşanan koşulların “yerli kötüdür” 
algısını kırmakta zorluklar yarattığının altını çizdi. 
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Asansör sektöründeki 
bölgesel değerlen-
dirmelerimiz için bu 

sayıda BURSAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Gültekin Baki ile 
görüştük ve faaliyetleri hakkın-
da bilgiler aldık. BURSAD’da 
yaklaşan genel kurul öncesi 
Haber Asansörü’ne açıklama-
larda bulunan Baki, sektörde 
yaşanan sorunların çözümü 
noktasında yakın dönemde 
hayata geçirecekleri faaliyetle-
ri hakkında bilgiler paylaştı. 

Bize kendinizden bahse-
der misiniz? Kimdir Gültekin 
Baki?
1965 yılı Kırklareli doğumlu-
yum. Bursa’da asansör sek-
törüne 1977 yılında girdim. 
İmalat ve montaj firmalarında 
çalışarak edindiğin deneyim-
leri, 1990 yılında ortaklarımız-
la kurduğum Diamant Asan-
sör’de geliştirmeye devam 
ettim. 2003 yılından itibaren 
firmayı üzerime alarak asan-
sör montaj ve periyodik bakım 
hizmeti vermeye başladım.

BURSAD kurucu üyesiyim. 
Asansör sektörünü ilerletmek 
ve sektöre fayda sağlamak 
amacıyla 2013 yılında BURSAD 

Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
göreve geldim. 

BURSAD ne zaman ve hangi 
şartlar altında kuruldu? Der-
neğin kuruluşu ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz? 
BURSAD, 1994 yılında Bur-
sa’da Erdoğan Kutluay, Seba-
hattin Şekerci, Gültekin Baki, 
İsmail Koylan ve Şaban Özgür 
tarafından kuruldu.

BURSAD’ın geçmiş çalışma-
larıyla ilgili bilgi verebilir mi-
siniz?
Üyelerimizin de desteği ile iki 
duraklı asansör  montajı yapa-
rak, Dr. Ayten Bozkaya Spas-
tik Çocuklar Hastanesi Reha-
bilitasyon Merkezinde hizmet 

vermesi için asansör temin 
ettik. İşkur desteği ile Hürri-
yet Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesinde verilen eğitimlere 
destek sağladık. 

Türkiye’de bir ilk olarak tarihe 
geçen ve asansör bölümü ile 
sektöre ara eleman yetiştiren 
Has Asansör Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesini açtık. 2010-
2011 eğitim öğretim yılında 
137 öğrenci ile eğitim ve öğ-
retim vermeye başlayan lise-
mizin yatırımları Has Asansör 
tarafından karşılandı. Resmî 
açılışı ise 5 Nisan 2020’de ya-
pılan lisemizde elektrik elekt-
ronik bölümü, endüstri meslek 
lisesi türünde elektrik elektro-
nik makine metal teknolojileri 
bölümleri bulunuyor. Okulu-
muz, 20 Ekim 2015 tarihi itiba-
rıyla 24 dersliği ve 14 atölyesi 
bulunan Karapınar Mahalle-
sindeki daha büyük bir binaya 
taşınarak eğitim hayatına de-
vam etmektedir. Girişimlerimi-
zin meyvesini ise 2018 yılında 
Bursa’da ilki gerçekleştirilen, 
meslek liseleri arası beceri ya-
rışmasında metal teknolojisi 
alanında birincilik ödülü ala-
rak kazandığımızı söyleyebili-
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rim. Asansör firmalarımızın da 
katkılarıyla mezun olan öğren-
cilerimize iş imkânı sağlıyoruz. 
Yine bu minvalde, BURSAD ve 
diğer asansör firmalarının da 
destekleri sayesinde 13 öğ-
renciye burs imkânı sağladık.

Bildiğiniz üzere, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odasının hayata ge-
çirdiği MESYEB, mesleklerin 
uluslararası standardını güç-
lendirmek için yürüttüğü çalış-
malara bir yenisini daha ekledi 
ve asansör test merkezini ha-
yata geçirdi. BURSAD olarak 
asansör sektörünü bilgilendir-
mek ve yeni uygulamalarla yü-
rürlükte olan Asansör Bakım 
ve İşletme Yönetmeliği ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunmak 
için ortak çalışmalarda bulun-
duk. MESYEB  çatısı altında fa-
aliyet gösteren sınav merke-
zine dernek üyelerimizin de 

desteği ile asansör sağladık.

Tüm bunların yanında, doğa-
ya olan hassas yaklaşımımızı, 
derneğimizin ortak girişimleri 
doğrultusunda hatıra ormanı 
yaparak taçlandırdık. 

Güncel üye sayınız nedir?
Derneğimize bağlı 37 üyemiz 
bulunuyor. 

Derneğin amaçları ve gele-
cek vizyonu için neler söyler-
siniz?
Derneğimiz, asansörcülüğü 
meslek edinen ve buradan ge-
çimini sağlayan gerçek ve tü-
zel kişiler ile asansörü konut ya 
da işyerlerinde kullanan kişile-
rin her türlü hak ve hukukunu 
korumayı amaçlıyor. Yerli asan-
sör sanayisinin müşterek men-
faatlere uygun olarak gelişme-
sini sağlamayı hedefliyoruz. 
Böylece, üyelerimizin mesleki 

kalitelerini iyileştirme yoluyla 
yükseltmesi ve dünyaya açıl-
masını arzuluyoruz.

Genel kurul takviminizden 
bahseder misiniz? Yeniden 
aday olmayı planlıyor musu-
nuz?
Genel kurul toplantılarımız iki 
yılda bir Ekim ayı içinde yapı-
lıyor. Ekim 2021 tarihinde ye-
niden genel kurulumuz topla-
nacak. Elbette sektörümüzden 
ve üyelerimizden bu yönde bir 
talep gelirse yeniden başkan-
lık yapmayı değerlendirebili-
rim.

Bölgenizde sektör ile ilgili 
tespit ettiğiniz genel sorun-
lar nelerdir? Bunlardan bah-
seder misiniz? Bu sorunlar 
hakkındaki çözüm önerileri-
niz nelerdir?
2019 yılında ülke genelinde 
yaşanan ekonomik krizden et-
kilenmeyen hiçbir sektörün ol-
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madığını görüyoruz, asansör 
sektörü de bu krizden payına 
düşüne aldı. İnşaat alanındaki 
durgunluk, sektörümüzü fazla-
sıyla etkiledi. Yeni yılda da bu 
durumun fazla değişmeyece-
ğini öngörüyoruz. Asansörcü-
lerin işlerinin düzelmesi yeni 
asansörlü binaların yapımına 
bağlı. Baktığımızda, montaj işi 
bulamayan firmaların bakım ve 
revizyon işlerinde meslektaşla-
rına fazlası ile zarar verdikleri-
ni yaptıkları çılgın rekabetten 
gözlemliyoruz.

Bölgeyi asansör ve yürüyen 
merdiven sektörünün potan-
siyeli açısından değerlendi-
rebilir misiniz? İzlenimleriniz 
nelerdir?
Yerli asansör sektörünün ci-
rosu genel olarak diğer sek-
törlere göre düşük olmasına 
rağmen, ülkenin sanayisi, eko-
nomisi ve istihdamı açısından 
önemli bir faaliyet alanı ola-

rak karşımıza çıkıyor. Dünya-
da gelişen yeni teknolojilerle 
birlikte, yerli asansör sektörü 
de büyük bir değişim süreci-
ne girmiş ve dünya ticaretinde 
önemli pazar paylarına ulaşmış 
bulunuyor. Yerli asansör sektö-
rünün doğrudan kentleşme ve 
buna bağlı olarak gelişim gös-
teren inşaat sektörü ile birlikte 
düşünülmesi gerekmektedir. 

Önümüzdeki dönemde, Tür-
kiye’deki yenilikçilik ve Ar-Ge 
faaliyetleri, sektörün gelecek 
perspektifinde büyük önem 
arz etmektedir. Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Progra-
mı kapsamında, yüksek tekno-
lojiye dayalı sektörlerde çıkı-
lan ilk çağrıda asansör sektörü 
içinden başvurular yer aldı. Bu 
program kapsamında yapıla-
cak yeni çağrılarda da asan-
sör sektörüne ilişkin bileşen-
lerin yer alması bizim için son 

derece önemlidir. Bu nedenle 
sektörün bu programlara ka-
tılabilme eğilimi ve hazırlıkları 
gelecek için değerli olacaktır.

MERDİVEN ALTI 
FİRMALARLA MÜCADELE 

İÇİN HAZIRLIKLAR 
YAPILIYOR 

Önümüzdeki günlerde 
BURSAD olarak yürütece-
ğiniz faaliyetler ve projeler 
hakkında bilgi verir misiniz?
BURSAD olarak önceki yılla-
ra göre nisbeten atıl geçen 
bir pandemi süreci sonrasın-
da, normalleşme döneminin 
de verdiği heyecanla gerçek-
leştirmeyi planladığımız pek 
çok faaliyet var. PGD Yönet-
meliği ile merdiven altı firma-
larla mücadele ve haksız reka-
betin engellenmesi konuları 
hakkında görüşmek için Sana-
yi ve Teknoloji il Müdürlüğünü 
ziyaret etmeyi, A tipi muayene 
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kuruluşları arasında denetim 
kriterleri hakkında eşgüdüm 
sağlanması amacıyla ilimiz dâ-
hilindeki ilçelerde faaliyet gös-
teren muayene kuruluşlarını 
ziyaret etmeyi, üyelerimizin ti-
cari ve yönetim becerilerini ge-
liştirmek amacıyla enflasyonist 
piyasada maliyet ve tahsilat 
konularında bir eğitim düzen-
lemeyi, ilimizde faaliyet göste-
ren ve henüz derneğimize üye 
olmayan meslektaşlarımızın iş 
yerlerini ziyaret ederek derne-
ğimizi tanıtıp üye olmaya da-
vet etmeyi ve il/ilçe belediye 
başkanları ile imar müdürlerin-
den randevu talep ederek der-
neğimizi tanıtıp aynı zamanda 
üyelerimizin karşılaştıkları so-
runlar hakkında bilgi vermeyi 
planlıyoruz. 

AR-GE VE KALİTELİ 
ÜRÜN YAPARAK ÖNLEM 

ALMALIYIZ

Yerli asansör sektörü üretici-
si ve montajcıların piyasada-
ki yabancı marka baskısına 
karşı yok olmaması adına na-
sıl önlemler alınmalı?
Yerli asansör sektörünün büyü-
mesi ve dünya standartlarında 
layık olduğu yere ulaşması için 
mücadele bizim için vazgeçil-
mez çalışma ilkemizdir. Güven 
sağlamanın en önemli yolunun 
da eğitimden geçtiğine inanı-
yoruz. Biz asansör sektörünü, 
her eline tornavidayı alıp dük-
kan açanın girdiği değil; kalifi-
ye elemanları olan, mühendis-
lik hizmetleri verebilen, doğru 
standartlarda iş yapan, kaliteli 

işçilik ve üretim yapan firmala-
rın var olduğu bir seviyeye ta-
şıdığımız zaman iç piyasada-
ki güvenilirliğimizi artırabiliriz. 
Şimdi şöyle düşünün; asansör 
firması açmak bu kadar kolay-
ken kaliteli ürünleriyle işçilik 
üretmek üzere var gücüyle ça-
lışan bir iç piyasa var. Bu iç pi-
yasa; iyi iş ile var olmaya çalışan 
asansörcüyü, hiçbir şey bilme-
diği için ucuz iş yaparak piyasa-
ya giren asansörcüye kırdırıyor. 

Ucuz iş ve işçilikle itibarımızı 
düşüren bu firmaların iş yap-
masına izin verildiği sürece, 
asansörde “yerli kötüdür” al-
gısını kırmamız çok zor olacak-
tır. Meslekte ehil kişiler yetiş-
mesine fırsat veren ve onların 
önünü açan genç dinamik, ye-
tenekli, bu işin uzmanı gençler 
yetiştirerek, eğitimli kişilerin iç 
piyasaya hâkim olmasını sağ-
lamalıyız.

İleri  teknoloji ve Ar-Ge çalış-
maları ile kaliteli ürünler yapa-
rak yerli ürünlerimizle önlem 
almalıyız.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
YENİ PROJE YOK

Tüm bunlarla birlikte genel 
bir değerlendirme ile sektö-
rün geleceğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?
Türk asansör sektörünün ge-
leceği, ihracat yatırımlarında 
diye düşünüyorum. Burada-
ki riski yönetebilmek firmaları 
öne çıkartacaktır. Çünkü iç pi-
yasanın durumu malum. İnşaat 
sektöründe daralma var, yeni 

proje yok. 

Yerli firmalara devlet desteği-
nin sağlanması lazım. Sana-
yi ve Ticaret Odalarının yerli 
firmalar ile yurt dışında ürün-
leri talep edebilecek firmalar 
arasında köprü oluşturabile-
cek imkânları sağlaması lazım. 
Üreticilerin desteklenmesi, 
yurt dışı fuarlar konusunda bil-
gilendirme yapılması gibi ça-
lışmalar önemli bir başlangıç 
olabilir. Asansör, geleceği olan  
bir sektör olduğundan fuarlara 
önem vermek gerekir.

TASFED çatısı altında birle-
şen derneklere buradan çağ-
rıda bulunmak istediğiniz bir 
konu var mı? 
TASFED’in Türkiye genelinde 
yürüttüğü çalışmaları destek-
liyoruz. Biz de TASFED üyesi 
bir dernek olarak bu çalışma-
ların her zaman destekçisiyiz. 
Federasyonumuz ile birlikte 
omuz omuza asansör sektö-
rü geliştirmek ve potansiyeli-
mizi kullanmamıza ve yerli sa-
nayimizin gelişmesine engel 
teşkil edecek tüm unsurlar için 
ortak çalışmalar üretmeye de-
vam edeceğiz. Federasyon ça-
tısı altında yürütülen faaliyet-
ler neticesinde kamu kurum 
ve kuruluşları nezdinde ope-
rasyonel sıkıntıları dile getire-
biliyor ve çözüm için girişim-
lerde bulunabiliyoruz. 

Son olarak eklemek istedik-
leriniz nelerdir?
Bize ve faaliyetlerimize yer ver-
diğiniz için teşekkür ederim. 
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Başkent OSB, Sincan Be-
lediye Başkanı Murat 
Ercan’ın yaptığı ziyaret-

lerle hareketli bir gün yaşadı. 

Birebir görüşmelere verdiği 

önemle bilinen Ercan, üretim 

faaliyetleriyle 60’tan fazla ülke-

ye ihracat gerçekleştiren Me-

rih Asansör’ü de ziyaret etti. 

Asansör demolarını inceleyen 

Ercan üretim departmanlarını 

gezdi, işçilerle sohbet etti. 

Merih Asansör Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yusuf Atik’e mi-
safirperverlikleri için teşekkür 
eden Ercan, çalışmalarla ilgili 
bilgi aldı.

ERCAN: 
“SANAYİCİLERİMİZE 

DESTEK VERMEYE 
HAZIRIZ”

Sanayi sektörünün, ülkenin 
gelişmesi noktasında büyük 
paya sahip olduğunun altını 

çizen Ercan, “Sincan Belediye-

si olarak katma değer üreten, 

teknoloji yatırımları yapan fir-

maların her daim yanındayız. 

Üreten, istihdam sağlayan, ge-

lecek nesillere ışık olan sanayi-

cilerimize destek vermeye ha-

zırız. Bizleri burada ağırlayan 

sanayicilerimize ve çok değerli 

çalışanlarına misafirperverlik-

leri için çok teşekkür ederim.” 

ifadelerini kullandı.

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI ERCAN, 
MERİH ASANSÖR’Ü ZİYARET ETTİ

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Başkent OSB’de 
sanayicileri ziyaret etti. Sanayinin, bir toplumun gelişimindeki 
önemine vurgu yapan ve “Sanayicinin yanındayız” mesajı 
veren Başkan Ercan’ın duraklarından birisi de Merih Asansör 
oldu. Ercan, “Sincan Belediyesi olarak katma değer üreten, 
teknoloji yatırımları yapan firmaların her daim yanındayız” 
ifadelerine yer verdi. 
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Sürekli gelişimi destek-
lemek ve değişimi yön-
lendirmek vizyonuyla 

hareket eden AKM Teknik 
Muayene, asansör sektörünün 
önemli güvenlik komponen-
ti üreticilerinden Metroplast 
Asansör’e teknik gezi organize 
etti. A tipi muayene kuruluşun-
da muayene mühendisi olarak 
görev yapan sektör temsilcisi 
mühendisler, teknik gezi ile 
birlikte, motor, fren, regülatör, 
tampon başta olmak üzere 
birçok üretim bandını incele-

me ve deneyimleme imkânı 
buldu. 

YAŞAR: “İŞİ 
MUTFAĞINDA 

GÖRMEK, MÜHENDİS 
ARKADAŞLARIMIZA 
DEĞER KATIYOR”

AKM Teknik Muayene Genel 
Müdürü Muzaffer Yaşar; “Sek-
törümüzün ilk ayağı olan üre-
tim ile son ayağı olan muaye-
neyi birbirinden ayırmamak 
gerekiyor. Üretici firmalarımı-
zı gezip deyim yerindeyse işi 

mutfağında görmek, mühen-
dis arkadaşlarımıza da değer 
katıyor. Ekibimiz, burada gö-
rüp tanıdığı ürünleri mühen-
dislik bilgi ve tecrübesiyle yo-
ğurup sahada sorunsuz bir 
muayene tamamlayabiliyor. 
Bu tip teknik gezilerin sektörü-
müz adına çok değerli ve kıy-
metli olduğunu düşünüyorum. 
Ev sahipliği için Metroplast 
Asansör Genel Müdürü Levent 
Akdemir başta olmak üzere 
tüm çalışanlara ayrıca teşekkür 
ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

AKM Teknik Muayene, sektörün öncü 
güvenlik komponenti üreticilerinden olan 
Metroplast Asansör’e teknik gezi düzenledi. 

AKM TEKNİK MUAYENE’DEN 
METROPLAST ASANSÖRE ZİYARET

 SEKTÖR HABER 
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Konya 3. Organize Sa-
nayi Bölgesinde 13 bin 
metrekarelik fabrika-

sında yılda 24 bin kat ve kabin 
kapısı üretimi yapan, toplamda 
360 adet complete asansör 
projesi imalatı bulunan Vital 
Asansör, bu yılın başlarında 
İstanbul’da şube açmalarının 
hemen ardından ürün yelpaze-

sinde de çeşitlendirmeye gitti. 
Vital Asansör Genel Müdürü 
Sadık Muharrem Güden, “Sa-
hip olduğumuz geniş imalat 
alanımız, ileri teknoloji makine 
ve yazılımlarımız ile tüm tasa-
rım ve üretim aşamalarımızı 
kendi bünyemizde gerçekleş-
tiriyoruz” açıklamasını yaptı. 
Güden, İstanbul’da hizmete 

aldıkları yeni şubeleri hakkında 
“Yıllardır bir eksik olarak gör-
düğümüz İstanbul şube proje-
mizi nihayet 2021 yılında ger-
çekleştirme fırsatı bulduk. Bu 
yıl Şubat ayı itibarıyla İstanbul 
şubemizi açtık. Şerifali Mahal-
lesi Türker Caddesi No: 42 Üm-
raniye’de hizmetlerimize baş-
ladık. Buradaki asıl amacımız 

VİTAL ASANSÖR GELİŞTİRDİĞİ YENİ 
ÜRÜN YELPAZESİ İLE PAZAR PAYINI 

GENİŞLETİYOR

Kurulduğu 2012 yılından bu yana faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden 
Vital Asansör, İstanbul’da şube açtı. Vital Asansör Genel Müdürü Sadık 
Muharrem Güden, “Buradaki asıl amacımız İstanbul’daki müşterilerimizin 
taleplerine daha hızlı cevap verebilmek olacaktır. Ayrıca İstanbul 
pazarından yeni müşteriler kazanmayı da hedefliyoruz. Şubemizde 
özellikle üretimini yapmış olduğumuz ürünlerin stoktan müşteriye hemen 
teslim imkânını sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Güden, yeni 
yatırımları neticesinde asansör kontrol sistemleri imalatına da başlamış 
olduklarını duyurdu. 

100
Haber Asansörü • Temmuz • Ağustos 2021

 SEKTÖR HABER 



İstanbul’daki müşterilerimizin 
taleplerine daha hızlı cevap 
verebilmektir. Ayrıca İstanbul 
pazarından yeni müşteriler 
kazanmayı da hedefliyoruz. 
Şubemizde özellikle üretimini 
yapmış olduğumuz ürünlerin 
stoktan müşteriye hemen tes-
lim imkânını sağlamayı amaç-
lıyoruz.” ifadelerine yer verdi. 
Güden, yeni yatırımlarından da 
bahsetti ve asansör kontrol sis-
temleri imalatına başladıklarını 
açıkladı.

Kurulduğu 2012 yılından bu 
yana faaliyetlerine hız kesme-
den devam eden Vital Asan-
sör asansör otomatik kapı-
ları, asansör kabinleri, kabin 
süspansiyonları, ağırlık şa-
seleri, makine sehpaları, ku-
manda panoları gibi ekipman-
ların üretimiyle asansör 
sektörüne hizmet vermeye 
devam ediyor. Paket asansör 
hizmeti veren Vital Asansör, 
müşterilerine komple asan-
sör çözümleri sunmakla birlik-
te, ürettiği ürünlerin büyük bir 
kısmını da ihraç ediyor. “Ka-
liteden ödün vermeden ve 
müşteri taleplerini dikkate ala-
rak üretim kapasitesini artır-
maya devam ediyoruz” diye 
konuşan Güden, üretim tesis-
lerinde 15’i beyaz yakalı olmak 
üzere toplam 60 personelin 
görev aldığını bildirdi ve şöy-
le ekledi: 

“Sahip olduğumuz geniş ima-
lat alanımız, ileri teknoloji ma-
kine ve yazılımlarımız ile tüm 
tasarım ve üretim aşamaları-

mızı kendi bünyemizde ger-
çekleştiriyoruz.”

MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ AR-GE 

ÇALIŞMALARIMIZA YÖN 
VERİYOR

Müşterinin ihtiyaç ve beklenti-
lerini en iyi şekilde karşılamak 
ve müşteri memnuniyetini 
sağlamanın yanında, tekno-
lojik gelişmeleri takip ederek 
üretim verimliliğini ve rekabet 
gücünü yükseltme vizyonuy-
la yola çıktıklarını bildiren Gü-
den, sektörden gelen asansör 
talepleri doğrultusunda proje-
lendirme yaparak üretim yap-
tıklarının altını çizdi. Güden, 
“Fabrikamızda üretilmeyen 
unsurlar yine mühendislerimiz 
tarafından araştırılıp projeye 
en uygun ürünler tedarik edi-
lerek proje tamamlanmakta ve 

müşteriye komple paket ola-
rak sevk edilmektedir” dedi ve 
şu ifadeleri kullandı: 

“Firmamız müşterilerine daha 
kaliteli ve hızlı hizmet vere-
bilmek için gerekli altyapı ve 
üretim standartlarını sürek-
li artırmaktadır. Üretimin her 
aşamasında ve üretim sonra-
sı teknik desteğe son derece 
önem veren firmamız Ar-Ge 
çalışmalarına müşteri memnu-
niyetini dikkate alarak yön ver-
mektedir.”

ASANSÖR KONTROL 
SİSTEMLERİ İMALATINA 

BAŞLADIK 

Yeni yatırımları hakkında bilgi 
veren Güden, “Ciddi bir ya-
tırım yaparak asansör kontrol 
sistemleri imalatına başlamış 
bulunmaktayız. Pano imalatı 
için gerekli altyapı ve yatırıma 

Vital Asansör Genel Müdürü Sadık Muharrem Güden
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sahiptik, ancak Vital kalitesine 
yakışan bir üretim gerçekleş-
tirmek için Ar-Ge ve planlama 
yaparak son altı ayda hazırlık-
larımızı tamamladık. Üretim 
için gerekli montaj hattı, test 
sistemleri, teknik altyapı ve in-
san kaynağını planlayıp kalite 
anlayışımızı bu alana da yan-
sıtmak istedik” diye konuştu 
ve şöyle devam etti: 

“Yurt dışı paket satışı için müş-
terilerimize sunduğumuz ka-
bin gurubu ürünlerimizi yurt içi 
pazara sunmak amacıyla maki-
ne yatırımları yaptık ve kapasi-
temizi artırdık.

Dış ticaret birimimizdeki insan 
kaynağını artırarak ihracat po-
tansiyelimizi genişlettik.

Son olarak da İstanbul şubemi-
zin açılışı ile yurt içinde de pa-
zar payımızı artırmak istiyoruz.”

Toplam üretimlerinin yüzde 
40’ını yurt içi müşterilere sat-
tığını bildiren Güden, ihracat 
payları hakkında da bilgi ver-
di. Üretimlerinin yaklaşık yüz-
de 60’ını doğrudan ihraç ettik-
lerini kaydeden Güden, “Başta 
Avrupa olmak üzere Asya, Afri-
ka, Amerika ve Güney Amerika 
dâhil 60’dan fazla ülkeyi Vital 
kalitesiyle buluşturuyoruz. Bazı 
ülkelerde bayilik anlaşmaları 
yaparak ürünlerimizin ulaşılabi-
lirliğini hızlandırıyoruz. Son dö-
nemde Rusya ve Avrasya Birli-
ği ülkeleri için gerekli olan EAC 
Sertifikası ve Belgelerini aldık 
ve buradaki pazarlara yoğunla-
şıyoruz” diye açıkladı. 

PİYASALARDA DOMİNO 

ETKİSİ 

Dünya genelinde sarsıcı et-
kileri olan COVID-19 pande-
misine dikkati çeken Güden, 
Vital olarak salgın sürecini yö-
netmek konusunda da başarılı 
sonuçlar elde ettiklerini bildir-
di. Güden, “Bu dönemde satış 
ve üretim hedeflerimizi daha 
gerçekçi bir noktaya çektik. 
Ancak 2021 yılına Ocak ayı iti-
bari ile hızlı bir başlangıç yap-
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tık. COVID-19 salgını hemen he-
men her ülkeyi buna bağlı olarak 
ekonomiyi ve pazarı etkiledi ve 
etkilemeye devam edecek.

Yüksek binalar olduğu sürece de 
asansörler bir zorunluluk olacak-
tır. Ara sıra çeşitli sebeplerle dal-
galanmalar olsa da sektörümüz 
pazarın ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilmek için varlığını güçlü bir 
şekilde sürdürmek zorundadır. 
Öncelikli isteğimiz sektörden zi-
yade ülkemiz ve dünyanın sosyal 
hayat itibarıyla genel anlamda 
eski ve normal günlerine dön-
mesidir. Bunu bir domino etkisi 
olarak düşünebiliriz. Sosyal ha-
yattaki düzelmeler birçok sek-
törde canlanmayı tetikleyecek-
tir” ifadelerine yer verdi. 

10 YILLIK YOL HARİTASI 

Güden, gelecek 10 yıl içerisin-
de daha çok ülkeye ve noktaya 
ulaşmayı hedeflediklerini bildir-
di ve şöyle devam etti: 

“Hem ülkemize daha çok fayda 
sağlamayı hemde daha çok ka-
lifiyeli insan kaynağı oluşturarak 
firmamızın hakettiği noktaya ge-
leceğini şimdiden görmekteyiz.”

“Önce müşteri memnuniyeti” diyen Güden, “Yaptığımız işin hak-
kını vererek, çalışanlarımıza bu şekilde eğitimler vererek onların 
çalışma ortamındaki güvenliğini en üst seviyeye çıkartarak daha 
güvenli bir çalışma ortamı hazırlıyoruz. Sonuç itibarıyla; kaliteden 
ödün vermeden, çözüm odaklı çalışarak müşterinin bir sorunu ol-
duğunda onu çözmeyi prensip ediniyoruz” diye konuştu. 
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Av. ErDEm SErDAr 
Vurgun

Türkiye ASFED Vekili

erdem@erdemserdarvurgun.av.tr 

SUYA SAHİP 
OLABİLİR MİYİZ?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veri-
lerine göre ülkemiz, 25 akarsu havza-
sından oluşmaktadır. Ülkemizde 320 

adet göl tespit edilmiştir. Ülkemizde işletilen 
baraj sayısı 861 adettir. Kişi başı kullanılabilir 
su miktarı, ülkemizde yıllara göre azalış gös-
termektedir. 2000 yılında kişi başı tüketilebilir 
su miktarı 1652 metreküp iken, 2020 yılında 
1346 metreküp olarak hesap edilmiştir. Ne 
yazık ki ülkemiz, su stresi yaşamaktadır. 

Suyun yaşamsal vazgeçilmezliği tartışmasız-
dır. Gerek kamu otoritelerince, gerek sivil 
toplum örgütlerince suyun korunması konu-
sunda pek çok çalışma yapılmaktadır. 

Eldeki çalışmada, su üzerinde mülkiyet hakkı 
kurulabilir mi sorusunun cevabını arayacağız. 

Bilindiği üzere mülkiyet hakkı kullanma, ya-
rarlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerini 
içerir. Su, mülkiyete konu olabilir sonucuna 
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ulaşılırsa mülkiyet hakkı sahi-
binin suyu dilediği gibi kulla-
nabileceği, sudan dilediği gibi 
yararlanabileceği, suyu dile-
diği tasarrufa (örneğin satım) 
konu edebileceği sonucuna 
ulaşılacaktır. Yine bu sonuca 
göre suyun sahibi, suyu baş-
kalarının müdahalelerine karşı 
koruyabilecek; yani başkasına 
kullandırmama hakkına sahip 
olabilecektir. 

Mevzuatımızda, suyun hukuki 
statüsü hakkında bir kod ka-
nun bulunmamaktadır. Bunun-
la birlikte, suyun hukuki statü-
süne dair birçok düzenleme 
bulunmaktadır. Örneğin; Sular 
Hakkında Kanun, Yeraltı Sula-
rı Hakkında Kanun, Köy İçme 
Suları Hakkında Kanun vb. 
Yine mevzuatımızda suyun hu-
kuki statüsüne dair hükümler 
barındıran birçok düzenleme 
bulunmaktadır. Örneğin; Be-
lediye Kanunu, Köy Kanunu, 
Büyükşehir Belediye Kanunu, 
Çevre Kanunu vb. 

1982 ANAYASASI’NDA 
YER ALAN 

DÜZENLEMELER

Anayasa’nın 35’inci maddesi 
şu şekildir:

“Mülkiyet hakkı

Madde 35 – Herkes, mülkiyet 
ve miras haklarına sahiptir.

Bu haklar, ancak kamu yara-
rı amacıyla, kanunla sınırlana-
bilir.

Mülkiyet hakkının kullanılma-

sı toplum yararına aykırı ola-
maz.”

Anayasa, herkesin mülkiyet 
hakkına sahip olduğunu kabul 
etmiştir (1. Fıkra). Ancak bu 
hak sınırsız değildir. Mülkiyet 
hakkı, toplum yararına aykırı 
olamaz (3. Fıkra). Mülkiyet hak-
kı, toplum yararı gerektiriyorsa 
sınırlanabilir (2. Fıkra). Zira bir 
temel hak olan mülkiyet hak-
kı, kişinin topluma, ailesine ve 
diğer kişilere karşı ödev ve so-
rumluluklarını da ihtiva eder 
(Anayasa Madde 12). Kanunla 
yapılabilecek sınırlama, Ana-
yasanın sözüne ve ruhuna, de-
mokratik toplum düzenine, la-
iklik ilkesine, ölçülülük ilkesine 
aykırı olamaz ve hakkın özünü 
ortadan kaldıramaz (Anayasa 

Madde 13).  

Anayasa’nın 168’inci maddesi 
şu şekildedir: 

“Tabii servetlerin ve kaynakla-
rın aranması ve işletilmesi

Madde 168  – Tabii servetler 
ve kaynaklar Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır. Bun-
ların aranması ve işletilmesi 
hakkı Devlete aittir. Devlet bu 
hakkını belli bir süre için, ger-
çek ve tüzel kişilere devrede-
bilir. Hangi tabii servet ve kay-
nağın arama ve işletmesinin, 
Devletin gerçek ve tüzel kişi-
lerle ortak olarak veya doğ-
rudan gerçek ve tüzel kişiler 
eliyle yapılması, kanunun açık 
iznine bağlıdır. Bu durumda 
gerçek ve tüzel kişilerin uyma-
sı gereken şartlar ve Devletçe 
yapılacak gözetim, denetim 
usul ve esasları ve müeyyide-
ler kanunda gösterilir.”

KANUNİ DÜZENLEMELER

Suyun bulunduğu yere göre 
ikiye ayırarak konuyu ince-
lemek mümkündür: Yerin Al-
tında Bulunan Su ve Yerin 
Üstünde Bulunan Su. 

YERİN ALTINDA 
BULUNAN SU

Yerin altında bulunan su, ister 
akar olsun ister duran olsun, 
devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır (Yeraltı Suları Hak-
kında Kanun Madde 1; Türk 
Medeni Kanunu Madde 756). 
Yerin altında bulunan su, mül-
kiyete konu olamaz. 
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YERİN ÜSTÜNDE 

BULUNAN SU

Mevzuatımızda bu suların iki-
ye ayrıldığı görülmektedir: 
Genel Sular ve Özel Sular. 

GENEL SULAR

Deniz, ırmak, ormandan çıkan 
su, göl gibi sular, devletin hü-
küm ve tasarrufu altındadır. Bu 
sular, mülkiyete konu olamaz. 
Bu husus Türk Medeni Kanunu 
Madde 715’te şu şekilde ifade 
edilmiştir: 

“Sahipsiz yerler ve yararı ka-
muya ait mallar

Madde 715 – Sahipsiz yer-
ler ile yararı kamuya ait mallar, 
Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır.

Aksi ispatlanmadıkça, yararı 
kamuya ait sular ile kayalar, te-
peler, dağlar, buzullar gibi ta-

rıma elverişli olmayan yerler 
ve bunlardan çıkan kaynaklar, 
kimsenin mülkiyetinde değil-
dir ve hiçbir şekilde özel mül-
kiyete konu olamaz.”

Genel sular, özel mülkiyete 
konu olamaz ise de herkes ih-
tiyacı oranında, mevzuata da 
uygun olarak, genel sulardan 
yararlanabilir. Yararlanma ko-
nusunda öncelikle varsa ka-
dim hakka, yoksa teamüle ve 
ihtiyaçlara bakılır. 

ÖZEL SULAR

Özel mülkiyete tabi taşınmaz-
dan kendiliğinden çıkan (kay-
nayan) su, özel mülkiyete ta-
bidir. Bu husus Türk Medeni 
Kanunu Madde 756’te şu şe-
kilde ifade edilmiştir: 

“Mülkiyet ve irtifak hakkı

Madde 756 – Kaynaklar, ara-
zinin bütünleyici parçası olup, 

bunların mülkiyeti ancak kay-

nadıkları arazinin mülkiyeti ile 

birlikte kazanılabilir.”

Her ne kadar özel mülkiyete 

tabi bir taşınmazdan çıksa da 

o taşınmazın ihtiyacının sınır-

larını  ve taşınmazın sınırları-

nı aşan su, özel mülkiyete tabi 

değildir. 

Su, yerin altından kendiliğin-

den çıkmamış ise beşeri bir fa-

aliyetle çıkmış ise kaynaktan 

değil yer altı suyundan bahse-

dilir. Yeraltı suyu ise özel mülki-

yete tabi değildir. 

Mer’i milli mevzuat hükümle-

ri çerçevesinde suyun mülki-

yet hakkına konu olabilmesi 

değerlendirilirken, uluslararası 

sular inceleme dışında bırakıl-

mıştır. Bu konu, başka bir çalış-

manın konusudur. 
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Ticaret Bakanlığı bünyesinde yeni bir olu-
şuma gidildi. Hizmet ihracatını artırmak 
amacıyla dış ticaret çalışmalarını yapmak 

üzere Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür-
lüğü kuruldu. Bu yeni yapılanma ile uluslararası 
ticarete konu hizmet sektörlerinin ülke yararına 
geliştirilmesi, desteklenmesi, bu alanda oluştu-
rulan politikaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları 
koordine ederek uygulanmasının sağlanması 
bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre genel mü-
dürlük, hizmet sektörlerinin dış ticaret yaklaşı-
mıyla ele alınması, desteklenmesi ve küresel 
çapta söz sahibi olan markaların oluşturulması 

amacıyla devlet yardımı programlarını hazırlaya-
cak ve uygulayacak. Uluslararası hizmet ticareti-
nin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ilgili tüm 
kurum ve kuruluşların katılımlarıyla etkili şekilde 
yürütecek. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyla ilgili sos-
yal medya hesabı üzerinden şu açıklamalara yer 
verdi: “Hizmet ihracatımızı daha da artırmak ve 
uluslararası hizmet ticareti konularını bütüncül 
bir yaklaşımla ele almak amacıyla Bakanlığımız 
bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel 
Müdürlüğünü kurduk. Ülkemiz ve bakanlığımız 
için hayırlı olsun.”

ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası hizmet ticareti 
konularının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması amacıyla 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti 
Genel Müdürlüğü kuruldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4225 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrası basın açıklamasında 
bulunan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, Türk 
müteahhitlere yeniden Libya yolunun açıldığına dikkat çekti ve 
yapılan yeni düzenleme ile Libya’da yeni işlerin üstlenilmesinin 
de yolunun açılacağına işaret etti. Eren, “Libya’da üstlenilecek 
yeni işler ile yarım kalmış projelerin 21 Haziran 2011 tarihli 
BKK’dan istisna tutulması sektörümüz adına son derece önemli 
bir gelişme olmuştur. Böylece bir taraftan geçmiş tarihli 
teminat mektuplarına sağlanan koruma sürdürülürken, diğer 
taraftan Yeniden İşe Başlama Sözleşmesi imzalanacak projeler 
ile yeni projelere yönelik teminat mektubu verilebilmesinin önü 
açılmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. 

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ YENİDEN 
LİBYA YOLUNDA 
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Resmî Gazete’de yayım-
lanan 4225 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararı ile 

Türk müteahhitlere Libya yolu 
tekrar açıldı. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Türkiye Müteahhit-
ler Birliği (TMB) Başkanı M. Er-
dal Eren, Libya’da 2011 yılında 
başlayan iç karışıklıklar sonrası 
Libya işveren idarelerinin elle-
rindeki teminat mektuplarının 
haksız yere nakde çevrilme-
si ihtimalinin engellendiğini 
hatırlatarak, yeni düzenleme 
ile Libya’da yeni işler üstlenil-
mesinin yolunun açılacağını 
vurguladı. “Bilindiği üzere, Li-
bya’da 2011 yılı Şubat ayında 
başlayan iç karışıklık sırasında 
Türk müteahhitlik firmalarımı-
zın şantiyeleri yağmalanmış ve 
firmalarımız işlerini yarım bıra-
karak ülkeyi terketmek zorun-
da kalmıştır. Hemen ardından 
bu kez Libya işveren idarele-
rinin ellerindeki teminat mek-
tupları sorun olmuş; bunların 
haksız yere nakde çevrilmesi 
ihtimali, BM Güvenlik Konse-
yi’nin hükümleri de dikkate alı-
narak çıkarılan 21 Haziran 2011 
tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 
(BKK) ile engellenmiştir. Bu-
nunla birlikte ilerleyen dönem-
de müteahhitlerimiz, ülkede 
yarım kalmış ve yeniden başla-
yacak işler ile yeni üstlenilecek 
işler için teminat mektubu te-
mininde çeşitli zorluklarla kar-
şılaşmaya başlamıştır” diye ko-
nuşan Eren, firmaların Libya’ya 
dönmek arzusunda olduğuna 
işaret etti. 

EREN: “LİBYA BİZİM İÇİN 
YENİDEN ÖNCELİKLİ 

PAZAR OLACAK”

Eren, 4225 sayılı Cumhurbaş-
kanı Kararıyla, Libya’da üstle-
nilecek yeni işler ile yarım kal-
mış projelerin 21 Haziran 2011 
tarihli BKK’dan istisna tutulma-
sının önemli bir gelişme oldu-
ğunun altını çizdi ve “Böylece 
bir taraftan geçmiş tarihli te-
minat mektuplarına sağlanan 
koruma sürdürülürken, diğer 
taraftan Yeniden İşe Başlama 
Sözleşmesi imzalanacak pro-
jeler ile yeni projelere yönelik 
teminat mektubu verilebilme-
sinin önü açılmış bulunmakta-
dır. Bu çerçevede başta Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, yurtdışı 
müteahhitlik hizmetleri konu-
larından sorumlu Ticaret Baka-
nımız ve ilgili tüm Bakanlarımız 
ile kamu kurum yetkililerimize 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Şimdiki beklentimiz, Libya’da 
gerçekleştirilecek projelerde, 
yabancı bankalardan kontr- 

garanti alınmasına ihtiyaç du-
yulmadan, Türk bankalardan 
sağlanacak teminat mektup-
larının Libya makamları tara-
fından doğrudan kabullerini 
sağlayacak girişimlerin başla-
tılması ve sonuçlandırılması-
dır. Türk bankacılık sektörüne 
yönelik bu talebimiz esasen 
tüm ülkelere yöneliktir. Müte-
ahhitlerimizin 1972 yılında yurt 
dışına ilk çıktıkları ülke olan Li-
bya, geçmişte olduğu gibi ge-
lecek dönemde de Türk inşaat 
sektörü için önemini sürdüre-
cektir. Firmalarımız yaşanan 
sorunlara rağmen Libya’ya 
dönmek ve kaldıkları yerden 
işlerine başlamak arzusun-
dadır. Ülke yetkilileri de Türk 
müteahhitleri ile yeni prog-
ram çerçevesinde tekrar çalış-
ma arzusunu sıklıkla dile getir-
mektedir. Ülkede güvenliğin 
kalıcı olarak tesisi ve firmala-
rımızın zararlarının tazmini ha-
linde Libya bizim için yeniden 
öncelikli pazar olacaktır” ifa-
delerini kullandı. 
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COVID-19 pandemisi tüm sek-
törlerde olduğu gibi, fuarcılık 
endüstrisini ve fuarların yapılış 

şeklinde de bir çok değişikliği meyda-
na getirmiştir. Düzenlenen tüm fuarlara 
yeni boyutlar kazandırmış olup, salgı-
nın yayılmasını önlemek için daha geniş 
kapsamlı tedbirler alınmasına neden 
olmuştur. Fuarlar kalabalık toplulukların 
bir araya geldiği iş ve ticaret bağlan-
tılarının sağlandığı pazar yerleridir. Bu 
nedenle fuarlar, günümüz normallerine 
göre uygun mesafelerin sağlanması ve 
koronavirüse karşı tedbirlerin alınması 
gereken etkinliklerdir.

Uygulanan güvenlik kontrolleri konu ile 
alakalı mevzuatlar kapsamında gerçek-
leştirilmelidir. COVID-19 riskleri ile mü-
cadele kapsamında, katılımcıların sağlık 

FUARLARDA 
COVID-19 
PANDEMİSİ 
İLE İLGİLİ 
TEDBİRLER

BAhAr Akın GÖDEk 
Kimya Yüksek Mühendisi 

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

4mevsim@dortmevsimosgb.com 
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ve güvenlik risklerinin yönetil-
mesi ilk hedeflenmesi gereken 
hususlardandır.

Fuarlar kapalı ve açık alanda 
olmak üzere düzenlenmekte 
ve her ikisinin de COVID-19 ile 
alakalı birbirinden farklı tehli-
ke ve riskler barındırdığı bilin-
mektedir.

COVID-19 enfeksiyonunun 
bulaşma yolu solunum ve te-
mastır. Bu bulaşma nedenle-
ri göz önünde bulundurularak 
kapalı fuar alanlarında tedbir-
ler alınmalıdır. 

1. Kapalı fuar alanına giriş-
lerde ve ve fuar alanında 
katılımcılar, görevliler ve 
ziyaretçiler maske kullan-

malıdır. 

2. Fuar alanına girişlerde ve 
her stantta el antiseptiği 
ve maskesi bulunmayan 
ziyaretçiler için maske bu-
lundurulmalıdır. 

3. Fuarı düzenleyen firma ta-
rafından fuar alanına giren 
ziyaretçi sayısı belirlene-
rek ziyaretçi kapasitesine 
ulaşıldığında yeni ziyaretçi 
alınmamalı, sosyal mesa-
fe kurallarına (en az 1 met-
re, 3-4 adım) göre bekle-
tilmeli ve sırada durulması 
gereken alanlar, araların-
da en az 1 metre mesa-
fe olacak şekilde yer işa-
retleriyle belirlenmelidir. 
Fuar alanından çıkış ya-
pan kişi sayısı kadar kişinin 
giriş yapmasına izin veril-
melidir.

4. Fuar alanının tüm giriş ve 
çıkışları kişilerin birbirleriy-
le temasını engelleyecek 

şekilde düzenlenmelidir.

5. Fuar alanına giriş yapan 
katılımcı, fuar alanı görev-
lileri ve ziyaretçilerin ate-
şinin ölçülmesine yönelik 
tedbir alınmalıdır. Ateş öl-
çen personel tıbbi maske 
ve yüz koruyucu kullanma-
lıdır.

6. Stantların önünde zemine 
sosyal mesafenin korun-
masını sağlayacak işaret-
ler konulmalıdır.

7. Fuar alanında bulunan ye-
mek alanlarında Sağlık Ba-
kanlığı tarafından hazırla-
nan “Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberi”nde yer 
alan restoran, kafeterya 
ve kantinlerle ilgili uyarılar 
dikkate alınmalıdır.

8. Tuvaletlerde Sağlık Ba-
kanlığı tarafından verilen 
‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ 
bulunan el antiseptiği bu-
lundurulmalıdır.
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Bu gibi tedbirler kapalı alan-
larda düzenlenen fuarlarda 
alınmalıdır.

Açık alanlarda düzenlenen fu-
arlarda;

1. Fuar alanının tüm giriş ve 
çıkışları kontrol altına alın-
malı, fuar alanına girişte 
ve fuar alanında katılım-
cılar ve ziyaretçiler maske 
kullanılmalıdır.

2. Fuar alanına giren ziya-
retçi sayısı belirlenerek zi-
yaretçi kapasitesine ula-
şıldığında yeni ziyaretçi 
alınmamalıdır.

3. Stantların önünde zemine 
sosyal mesafenin korun-
masını sağlayacak işaret-
ler konulmalıdır.

4. Fuar alanında katılımcı-
lar ve ziyaretçilerin sos-
yal mesafeye uymasına 
yönelik tedbirler alınma-
lı ve ziyaretçilere bilgi ve-
rilmelidir. Ziyaretçiler fuar 
alanında sosyal mesafeye 
uymaları konusunda uya-
rılmalıdır.

5. Tuvaletlerde eksik malze-
me olmayacak, devamlı 
sıvı sabun, tuvalet kağıdı 
ve kağıt havlu bulundu-
rulmalı, el kurutma fanla-
rı kullanıma kapatılmalıdır.

6. Ateşi 38 derece üzerinde 
katılımcı ve ziyaretçilerin 
fuar alanına girişine izin 
verilmeyecek ve bu kişiler 

sağlık kuruluşuna yönlen-

dirilmeli, hasta ve hastalık 

belirtisi gösteren, izolas-

yonda bulunması gereken 

katılımcı ve görevliler fuar 

alanına alınmamalıdır. 

7. Fuarı düzenleyen firma ta-

rafından fuar alanına gi-

rişlerde ve her stantta el 

antiseptiği bulundurulma-

lıdır.

Bu gibi tedbirler açık fuar alan-

larında alınması gerekli olan 

tedbirler arasındadır.

Yaşamımızın tüm alanlarında 

sağlık ve güvenlik ilk sırada-

dır. COVID-19’a karşı tüm ted-

birlere uymak tüm insanlığın 

görevidir. Bu nedenle sosyal 

hayatımızın her alanında CO-

VID-19 tedbirleri ilk planları-

mız arasında olmalıdır. Fen ve 

bilim ışığında COVID-19 ile il-

gili tedbirleri alarak hem aile-

miz hem de topluma karşı gö-

revlerimizi yerine getirmeliyiz. 
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Objektif haberleri ve sektörün nabzını tutan yayın politikası ile  
Türk asansör sanayisine hizmet eden tüm firmalara açık olan Haber 

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

TÜRKİYE’NİN 
ASANSÖR 
DERGİSİ

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

H A B E R

Türkiye’nin Asansör Dergisi



6 AYDA 6,5 MİLYAR DOLARLIK 
PROJE ÜSTLENİLDİ

Türk müteahhitler bu yılın ilk yarısında 6,5 milyar dolarlık proje 
üstlendi. Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından yayımlanan 
Temmuz 2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu’na göre, yurt dışı 
müteahhitlik hizmetlerinde 1972 yılından bugüne dek üstlenilen 
proje tutarının 428 milyar ABD Doları seviyesine ulaştığı 
bildirildi.
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Türkiye Müteahhitler Bir-
liği (TMB) tarafından ya-
yımlanan Temmuz 2021 

İnşaat Sektörü Analizi Rapo-
ru’na göre, yılın ilk altı ayında 
Türk meteahhitler yurt dışında 
6,5 milyar dolarlık proje üst-
lendi. “Küresel Ekonomide 
Eksen Kayması: ‘Orta Gelir 
Tuzağı’ Sonrası ‘Dar Gelir Sar-
malı’ mı?” başlıklı raporda yer 
alan analizlerde, 1972 yılından 
bugüne dek üstlenilen proje 
tutarı 428 milyar ABD Doları 
seviyesine ulaştığı bildirilirken, 
bu yılın ilk altı ayında en fazla 
proje üstlenilen ilk beş ülke 
şöyle sıralandı: 

 � Zambiya (1,3 milyar ABD 
Doları tutarında 1 proje), 

 � Slovenya (748 milyon ABD 
Doları tutarında 2 proje), 

 � Kazakistan (674 milyon 
ABD Doları tutarında 7 
proje), 

 � Azerbaycan (543 milyon 
ABD Doları tutarında 11 
proje),

 � Rusya Federasyonu (405 
milyon ABD Doları tuta-
rında 3 proje).

YILLIK HEDEF  

20 MİLYAR DOLAR

Türk inşaat sektörünün ve 
marka hâline gelmiş firmala-
rın Türkiye ekonomisi için bü-
yük önem taşıdığının altının çi-
zildiği raporda şu ifadelere yer 
verildi: 

“Sektörün, geleneksel pazar-
lardaki payını sürdürmesi ve 
yeni pazarlarda da ciddi bir 
büyüklüğe ulaşması, geleceğe 
yönelik beklentileri güçlendir-
mektedir. Yurt dışı müteahhit-
lik hizmetleri kapsamında bir 
taraftan Avrasya ve Orta Do-
ğu’da aktif olunan gelenek-
sel pazarlar, diğer taraftan da 
başta Sahra-altı Afrika olmak 
üzere Afrika, Uzak Doğu ve 
Latin Amerika ülkeleri yakın-
dan takip edilmektedir. Sek-
törün bu yıl itibarıyla dünya 
ekonomisinde büyümeye dö-
nüş beklentileri çerçevesinde 
hayata geçirilecek kalkınma 
planları ve gerçekleştirilecek 
büyük altyapı projeleri üzerin-
den önemli rol oynayabilece-
ği değerlendirilmektedir. Bu 
doğrultuda Türk müteahhit-
ler, yurt dışında yıllık 20 mil-
yar ABD Doları ve orta vadede 
de 50 milyar ABD Doları üze-
rinde proje üstlenme hedefi-
ni korumaktadır. Bu kapsamda 
finansman temini ve nakit akı-
şının düzenlenmesi ise büyük 
önem taşımaktadır.”

YÜKSELEN PETROL 

FİYATLARI POTANSİTELİ 

ARTIRABİLİR

Yükseliş trendine devam eden 
petrol fiyatlarının petrol üreti-
cisi ve ihracatçısı bölge ülke-
lerinde güçlü olan Türk müte-
ahhitleri için yeni yatırımlara 
olanak sağlayabileceğine dik-
kat çekilen raporda, “Diğer 

taraftan gelişmiş ülke merkez 

bankalarının faiz politikaların-

da sıkılaşma adımları atması 

hâlinde proje finansmanı ko-

nusundaki zorluk artabilecek-

tir” ifadeleri kullanıldı.

DİJİTALLEŞME YARIŞINA 

KATILACAK BİR 

EKOSİSTEME  

İHTİYAÇ VAR

Yayımlanan raporda, dijitalleş-

me sürecinin gerisinde kalın-

maması gerekliliğinin altı çizi-

lirken, “Gelinen noktada kimi 

zaman tek sözleşmede milyar 

dolarlık projeler üstlenen Türk 

müteahhitlerin başarılarını sür-

dürmeleri için salgın sonrası 

dönemde dijitalleşme yarışı-

na katılmalarını sağlayacak bir 

ekosisteme ivedilikle ihtiyacı 

bulunmaktadır.” denildi.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 

2021 yılının ilk yarısını değer-

lendirdiği raporda genel eko-

nomi ve sektörün yurtiçindeki 

durumuna ilişkin de özetle şu 

tespitlere yer verildi:

KONUT FİYATLARINDA 

DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Geçen yıl başlayan ve bugün 

hala devam etmekte olan ko-

nut fiyatlarındaki artışa deği-

nilen raporda, “Önümüzdeki 

sonbaharda faiz oranlarında 

düşüş gerçekleşse de bu kez 

konut talebi artışıyla fiyatlarda 

kayda değer düşüş beklentisi 

mevcut değildir.” denildi. 
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RASIME SAzAk 
Türkiye ASFED Eğitim Komitesi Üyesi

İnsan Kaynakları Uzmanı

rsmszk@gmail.com

Yaklaşık 1,5 yıldır yaşadığımız 
pandemi, davranışlarımızı, sos-
yal hayatımızı  ve psikolojimizi 

değiştirdi. Bu değişim bir anlamda “tari-
he tanıklık” etmek gibi…

Virüs salgını Çin’de görülmeye başlandı-
ğında; sanki Çin’in sınırlarını hiç geçme-
yecekmiş gibi düşünmüştük. Ancak hızla 
dünyada yayılmaya başlaması, ölüm sa-
yılarının artması ile birlikte “maske tak-
malı/takmamalı” tartışmalarından ka-
rantina günlerine veya sokağa çıkma 
kısıtlamalarına geçiş yapıldı.

Her gün haberlerde Sağlık Bakanlığının 
tablosunu izlerken; entübe, vaka, an-
tikor, pandemi birçok kelimeyi de öğ-
rendik. Artık dışarı çıkarken cüzdanımı-
zı yanımıza aldığımız gibi maskeler, en 
önemli eşyamız hâline geldi.

KORONAVİRÜS 
HAYATIMIZI 
DEĞİŞTİRDİ…
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Sosyal mesafe ile arkadaşları-
mızla, dostlarımızla selamlaş-
mamızı “asgari temas” düze-
yine indirgedi. Karşılaştığında 
kollarını dirseklerinden karşı-
lıklı olarak birbirine değdiren-
ler olduğu gibi, ayaklarını bir-
birine vurarak selamlaşanlar 
da oldu. Ancak kısa bir süre 
sonra tüm bu yeni selamlaşma 
çabalarının yerini baş sallama 
ve içten bir gülümseme aldı.

Dünyada ve ülkemizde aşı-
lanmanın artması ile birlikte, 
“normalleşme” aşamasında-
yız. Ancak henüz bitiş tarihi 
belli olmayan süreci yaşama-
ya devam ediyoruz. “Belirsiz-
lik” yine dönem dönem dü-
şen/artan vakalarla veya yeni 

virüs varyantlarıyla devam et-
mektedir.

KORONAVİRÜSÜN 

İNSAN PSİKOLOJİSİ 

ÜZERİNDEKİ  ETKİLERİ

“Çok bunaldık, sıkılmıştık” 
cümlelerini söylüyor ve et-
rafımızdan sıkça duyuyoruz. 
Bu sürecin 2 psikolojik boyu-
tu var. İlki sosyal izolasyonda-
ki “kaygılı” ruhsal durumumuz 
ve normalleşme aşamasında-
ki  ruhsal hâlimiz. Sanki bütün 
risk ortadan kalkmış gibi, eski 
normal yaşam biçimine dö-
nemeyeceğimizi kabullenme-
miz gerekiyor. Dolayısıyla sos-
yal mesafe, hijyen ve maskeyi 
gündelik hayatımızda sabitle-
mek durumundayız.

ZORUNLU İZOLASYON 

YERİNE TERCİH EDİLEN 

İZOLASYON 

Sokağa çıkma kısıtlamalarının 
olduğu zamanlarda, sosyalleş-
me ve hayatımıza dair kendi 
inisiyatiflerimizin yok olduğu 
dönemleri yaşamış olsak da 
kontrol edebildiğimiz  alanla-

ra odaklanmamız psikolojmizi 
daha sağlam tutacaktır. İnsan-
lar kendi kişisel sağlıkları ve 
çevrelerindeki kişilerin sağlı-
ğı için gündelik yaşamda belki 
biraz daha gevşetilmiş mesa-
fe kültürüne ayak uydurabilir. 
Tedbirlerle ve dikkatle, sağlı-
ğınıza sahip çıkmaya devam 
edebiliriz.

Tarihte; beklenmedik büyük 
olaylar vardır ve bunlar tari-
hin akışını değiştirmiştir. Fela-
ketlerin bedelleri ağır olmuş-
tur, ancak insana daha önce 
farkına varmadığı gerçekleri 
öğretir ve çözümler bulması-
nı sağlar. İnsanlık, geçmiş yıl-
larda yaşadığı doğal afetlerin 
ve salgınların üstesinden nasıl 
geldiyse yine gelecek, bu zor 
günler geçecektir. 

Çevrenin her geçen gün ken-
dini sık sık hatırlattığı bugün-
lerde, doğanın önemi de an-
laşılır hâle gelmiştir. Ailemizle, 
dostlarımızla ve doğa ile ilişki-
lerimizi daha da güzelleştirme 
gücü yine bizlerin elinde…

Sağlıcakla kalın…
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Türkiye genelinde konut 
satışları Haziran ayında 
bir önceki yılın aynı ayı-

na göre yüzde 29,1 azalarak 

134 bin 731 oldu. Konut satış-

larında İstanbul 25 bin 833 ko-

nut satışı ve yüzde 19,2 ile en 

yüksek paya sahip oldu. Satış 

sayılarına göre İstanbul’u 13 
bin 401 konut satışı ve yüzde 
9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 
konut satışı ve yüzde 5,6 pay 
ile İzmir izledi. Konut satış sa-
yısının en az olduğu iller sıra-
sıyla 12 konut ile Hakkari, 32 
konut ile Ardahan ve 64 konut 

ile Bayburt oldu. 

Türkiye genelinde Haziran 

ayında ipotekli konut satışları 

bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 71,5 azalış göstererek 

28 bin 878 oldu. Toplam ko-

nut satışları içinde ipotekli sa-

KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Yükseliş trendini bir süredir devam ettiren 
konut satışlarında düşüş yönünde eğilim 
başladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 
Haziran ayında konut satışlarında yüzde 29,1 
oranında düşüş kaydedildi. 
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tışların payı yüzde 21,4 olarak 
gerçekleşti. İpotekli satışlarda 
İstanbul 6 bin 217 konut satışı 
ve yüzde 21,5 pay ile ilk sıra-
da yer aldı. İpotekli konut satı-
şının en az olduğu il 2 konut ile 
Hakkari oldu.

105 BİN 853 KONUT EL 
DEĞİŞTİRDİ 

Diğer konut satışları Haziran 
ayında Türkiye genelinde bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 19,6 artarak 105 bin 
853 oldu. Diğer konut satışla-
rında İstanbul 19 bin 616 ko-
nut satışı ve yüzde 18,5 pay ile 
ilk sıraya yerleşti. İstanbul’da-
ki toplam konut satışları için-
de diğer satışların payı yüzde 
75,9 oldu. Ankara 9 bin 412 di-
ğer konut satışı ile ikinci sırada 
yer alırken, Ankara’yı 5 bin 714 
konut satışı ile İzmir izledi. Di-
ğer konut satışının en az oldu-
ğu il 10 konut ile Hakkari oldu.

İLK DEFA SATILAN 
KONUT SAYISI DÜŞTÜ 

Türkiye genelinde ilk defa satı-
lan konut sayısı Haziran ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 31,6 azalarak 40 bin 92 
oldu. Toplam konut satışları 
içinde ilk satışın payı yüzde 29,8 
oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 
772 konut satışı ve yüzde 16,9 
ile en yüksek paya sahip olur-
ken, İstanbul’u 2 bin 647 konut 
satışı ile Ankara ve 2 bin 128 ko-
nut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el ko-
nut satışları Haziran ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 28,0 azalış göstererek 
94 bin 639 oldu. İkinci el ko-
nut satışlarında İstanbul 19 bin 
61 konut satışı ve yüzde 20,1 
pay ile ilk sırada yer aldı. İstan-
bul’daki toplam konut satışla-
rı içinde ikinci el satışların payı 
yüzde 73,8 oldu. İkinci el konut 
satışlarında Ankara 10 bin 754 
konut satışı ile ikinci sırada yer 
alırken, Ankara’yı 5 bin 394 ko-
nut satışı ile İzmir izledi. 

OCAK-HAZİRAN 

DÖNEMİNDE YÜZDE 11,5 

AZALDI 

Ocak-Haziran döneminde ko-
nut satışları bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
11,5 azalışla 552 bin 810 olarak 
gerçekleşirken ipotekli konut 
satışı yüzde 60,9 azalışla 104 
bin 168, diğer satış türleri ise 
yüzde 25,2 artışla 448 bin 642 
oldu. Bu dönemde ilk defa sa-

tılan konutlar yüzde 15,1 aza-
lışla 167 bin 878, ikinci el ko-
nut satışları yüzde 9,9 azalışla 
384 bin 932 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA YAPILAN 

KONUT SATIŞI ARTTI

Yabancılara yapılan konut sa-
tışları bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 185,3 artarak 4 
bin 748 oldu. Yabancılara ya-
pılan konut satışlarında, Hazi-
ran ayında ilk sırayı 2 bin 257 
konut satışı ile İstanbul aldı. İs-
tanbul’u sırasıyla 906 konut sa-
tışı ile Antalya, 300 konut satışı 
ile Ankara, 221 konut satışı ile 
Mersin ve 148 konut satışı ile 
Bursa izledi.

Ocak-Haziran döneminde ya-
bancılara yapılan konut sa-
tışları ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 43,7 ar-
tarak 20 bin 488 oldu.

ZİRVEYİ IRAK 

VATANDAŞLARI 

DEVRALDI

Ülke uyruklarına göre en çok 
konut satışı Irak vatandaşlarına 
yapıldı. Uzun süredir İran va-
tandaşlarının zirveyi koruduğu 
konut satışları, Haziran ayında 
en çok Irak vatandaşları tara-
fından yapıldı. Irak vatandaşla-
rı Türkiye’den 773 konut satın 
aldı. Irak vatandaşlarını sırasıy-
la, 683 konut ile İran, 300 ko-
nut ile Rusya Federasyonu, 
250 konut ile Afganistan ve 
192 konut ile Almanya vatan-
daşları izledi.
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Türkiye İstatistik Kurumu 
ile Ticaret Bakanlığı iş-
birliğiyle oluşturulan 

genel ticaret sistemi kapsa-
mında üretilen geçici dış ti-
caret verilerine göre; ihracat 
2021 yılı Haziran ayında, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 46,9 artarak 19 milyar 
775 milyon dolar, ithalat yüzde 
38,7 artarak 22 milyar 628 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. 

Haziran ayında dış ticaret açı-
ğı ise bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 0,2 azalarak 2 mil-
yar 858 milyon dolardan, 2 mil-

yar 853 milyon dolara geriledi. 
İhracatın ithalatı karşılama ora-
nı 2020 Haziran ayında yüzde 
82,5 iken, 2021 Haziran ayında 
yüzde 87,4’e yükseldi. 

Ocak-Haziran döneminde dış 
ticaret açığı yüzde 11,4 azala-
rak 23 milyar 893 milyon dolar-

HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET AÇIĞI 
2,85 MİLYAR DOLAR

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici 
dış ticaret verilerine göre; Haziran ayında dış ticaret açığı 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 2 milyar 
858 milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. 
Haziran ayında ihracat verileri yüzde 46,9, ithalat ise yüzde 
38,7 oranda arttı.
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dan, 21 milyar 166 milyon do-
lara geriledi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2020 Ocak-Ha-
ziran döneminde yüzde 75,9 
iken, 2021 yılının aynı döne-
minde yüzde 83,2’ye yükseldi.

DIŞ TİCARET HACMİ 

ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal ol-
mayan altın hariç ihracat, 2021 
Haziran ayında yüzde 48 arta-
rak 12 milyar 792 milyon dolar-
dan, 18 milyar 932 milyon do-
lara yükseldi. 

Enerji ürünleri ve parasal ol-
mayan altın hariç ithalat yüz-
de 48,9 artarak 12 milyar 536 
milyon dolardan, 18 milyar 663 
milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal ol-
mayan altın hariç dış ticaret 
fazlası Haziran ayında 270 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. 

Dış ticaret hacmi yüzde 48,4 
artarak 37 milyar 595 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Söz 
konusu ayda enerji ve altın ha-
riç ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 101,4 oldu. 

İMALAT SANAYİNİN 
TOPLAM İHRACATTAKİ 
PAYI YÜZDE 94,8 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ih-
racatta, 2021 Haziran ayında 
imalat sanayinin payı yüzde 
94,8, tarım, ormancılık ve balık-
çılık sektörünün payı yüzde 3,0, 
madencilik ve taşocakçılığı sek-
törünün payı yüzde 1,6 oldu.

Yılın ilk altı aylık döneminde 
ekonomik faaliyetlere göre ih-
racatta imalat sanayinin payı 
yüzde 94,4, tarım, ormancılık 
ve balıkçılık sektörünün payı 
yüzde 3,2, madencilik ve taşo-
cakçılığı sektörünün payı yüz-
de 1,9 oldu.

ARA MALLARININ 
TOPLAM İTHALATTAKİ 

PAYI YÜZDE 75,2

Geniş ekonomik gruplar sınıf-
lamasına göre ithalatta, 2021 
Haziran ayında ara mallarının 
payı yüzde 75,2, sermaye mal-
larının payı yüzde 15,0 ve tü-
ketim mallarının payı yüzde 
9,8 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Haziran 
döneminde ara mallarının payı 
yüzde 75,6, sermaye malları-
nın payı yüzde 14,1 ve tüke-
tim mallarının payı yüzde 10,1 
oldu.

EN FAZLA İHRACAT 
YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Haziran ayında ihracatta ilk 
sıra Almanya’nın.  Almanya’ya 
yapılan ihracat 1 milyar 705 
milyon dolar olurken, bu ülke-
yi sırasıyla; 1 milyar 348 milyon 
dolar ile ABD, 1 milyar 271 mil-
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yon dolar ile Birleşik Krallık, 1 

milyar 82 milyon dolar ile İtal-

ya, 913 milyon dolar ile Irak ta-

kip etti. İlk beş ülkeye yapılan 

ihracat, toplam ihracatın yüz-

de 31,9’unu oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde de 

ihracatta ilk sırayı Almanya 

aldı. Almanya’ya yapılan ih-

racat 9 milyar 386 milyon do-

lar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 

6 milyar 773 milyon dolar ile 

ABD, 6 milyar 245 milyon do-

lar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 

475 milyon dolar ile İtalya ve 4 

milyar 892 milyon dolar ile Irak 

takip etti. İlk beş ülkeye yapı-

lan ihracat, toplam ihracatın 

yüzde 31,2’sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI 

ÇİN ALDI 

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. 

Çin’den yapılan ithalat 2 mil-

yar 858 milyon dolar olurken, 

bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 321 

milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 

918 milyon dolar ile Almanya, 

1 milyar 248 milyon dolar ile 

ABD, 1 milyar 10 milyon dolar 

ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden 

yapılan ithalat, toplam ithala-

tın yüzde 41,3’ünü oluşturdu.

Ocak-Haziran dönemin-

de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. 

Çin’den yapılan ithalat 15 mil-

yar 144 milyon dolar olurken, 

bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 

631 milyon dolar ile Rusya, 11 

milyar 272 milyon dolar ile Al-

manya, 5 milyar 948 milyon 

dolar ile ABD, 5 milyar 585 

milyon dolar ile İtalya izledi. 

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, 

toplam ithalatın yüzde 40,1’ini 

oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış seriye göre; 2021 

yılı Haziran ayında bir önce-

ki aya göre ihracat yüzde 1,6, 

ithalat yüzde 0,1 arttı. Takvim 

etkilerinden arındırılmış seri-

ye göre ise; 2021 yılı Haziran 

ayında bir önceki yılın aynı ayı-

na göre ihracat yüzde 48,0, it-

halat yüzde 39,2 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ 

ÜRÜNLERİN DIŞ TİCARET 

VERİLERİ 

Teknoloji yoğunluğuna göre 

dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sı-

nıflaması içinde yer alan imalat 

sanayi ürünlerini kapsamakta-

dır. Haziran ayında ISIC Rev.4’e 

göre imalat sanayi ürünlerinin 

toplam ihracattaki payı yüzde 

94,8. Yüksek teknoloji ürün-

lerinin imalat sanayi ürünle-

ri ihracatı içindeki payı yüzde 

2,8. Ocak-Haziran döneminde 

ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi 

ürünlerinin toplam ihracatta-

ki payı yüzde 94,4. Ocak-Hazi-

ran döneminde yüksek tekno-

loji ürünlerinin imalat sanayi 

ürünleri ihracatı içindeki payı 

yüzde 3.

Haziran ayında imalat sanayi 

ürünlerinin toplam ithalattaki 

payı yüzde 78,7. Yüksek tek-

noloji ürünlerinin imalat sa-

nayi ürünleri ithalatı içindeki 

payı ise yüzde 12,9. Ocak-Ha-

ziran döneminde imalat sana-

yi ürünlerinin toplam ithalatta-

ki payı yüzde 78,8 olarak tespit 

edildi. Ocak-Haziran döne-

minde yüksek teknoloji ürün-

lerinin imalat sanayi ürünleri it-

halatı içindeki payı yüzde 12,7.
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veri-
lere göre ihracat birim değer endeksi Mayıs ayın-
da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 arttı. 
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek 
ve tütünde yüzde 3,1, ham maddelerde (yakıt hariç) 
yüzde 25,3, yakıtlarda yüzde 126,3 ve imalat sanayin-
de (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,3 arttı. İhracat 
miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 46,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı 
ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham 
maddelerde (yakıt hariç) yüzde 37,0, yakıtlarda yüz-
de 38,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün ha-
riç) yüzde 57,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi sonuçları da Mayıs ayın-
da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 oranın-
da artış kaydetti. Önceki yılın aynı ayına göre gıda, 
içecek ve tütünde yüzde 12,4, ham maddelerde (ya-
kıt hariç) yüzde 50,9, yakıtlarda yüzde 100,1 ve ima-
lat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,1 
arttı. İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 arttı. Endeks bir 
önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde 

yüzde 34,7 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) 
yüzde 10,4, yakıtlarda yüzde 21,9 ve imalat sanayin-
de (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 40 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer 
endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı 
Mayıs ayında 104,6 olarak elde edilmiş olan dış ti-
caret haddi, 13 puan azalarak, 2021 yılı Mayıs ayın-
da 91,6 oldu.

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 92,6 iken, 
Haziran ayında yüzde 5,6 oranında artarak 97,8 de-
ğerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, 
tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, peraken-

de ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki 
artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran 
ayında yüzde 5,8 oranında artarak 81,7 
değerini, reel kesim güven endeksi bir 
önceki aya göre yüzde 2,5 oranında arta-
rak 109,8 değerini, hizmet sektörü güven 
endeksi yüzde 6,2 oranında artarak 108,5 
değerini, perakende ticaret sektörü gü-
ven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 
105,7 değerini ve inşaat sektörü güven 
endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 82,4 
değerini aldı.

İHRACAT VE İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSLERİNDE ARTIŞ

HAZİRAN’DA EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ
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İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında bir ön-
ceki aya göre yüzde 4,41 oranında artış sağlarken, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,56 artış kay-
detti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 
6,32 arttı, işçilik endeksi ise yüzde 0,03 azaldı. 
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malze-
me endeksi yüzde 49,45, işçilik endeksi yüzde 
19,97 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya 
göre yüzde 4,42, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 39,16 arttı. Bir önceki aya göre 
malzeme endeksi yüzde 6,50 arttı, işçilik en-
deksi yüzde 0,26 azaldı. Ayrıca bir önceki yı-
lın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 
48,89, işçilik endeksi yüzde 20,24 arttı. 

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, 
bir önceki aya göre yüzde 4,35, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 40,90 arttı. Bir önceki 

aya göre malzeme endeksi yüzde 5,73, işçilik endek-
si yüzde 0,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına 
göre malzeme endeksi yüzde 51,33, işçilik endeksi 
yüzde 18,95 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamın-
da ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Mayıs ayında 
yıllık yüzde 78,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına 
bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sek-

törü ciro endeksi yüzde 99,0, inşaat ciro endeksi yüz-
de 50,4, ticaret ciro endeksi yüzde 69,8, hizmet ciro 
endeksi yüzde 74,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri 
toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 
yılı Mayıs ayında aylık yüzde 3,3 arttı. Top-
lam cironun alt detaylarına bakıldığında; 
2021 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü 
ciro endeksi yüzde 4,9, inşaat ciro endeksi 
yüzde 6,0, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4, 
hizmet ciro endeksi yüzde 1,5 arttı.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYDA YÜZDE 4,41 ARTTI 

YILLIK SANAYİ SEKTÖRÜ CİRO ENDEKSİNDE 
YÜZDE 99’LUK ARTIŞ
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Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı sanayi üretim ve-
rilerini açıkladı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 
referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında 

madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sana-
yi sektörü endeksi ise yüzde 42,8 oranda artarken, 

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üreti-
mi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 
oranda artış kaydetti. Sanayinin alt sektör-
leri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endek-
si bir önceki aya göre yüzde 8,4 ve imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üreti-
mi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 
azaldı.

2021 yılı Mayıs ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hiz-
met sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 
78,4 oranında arttı. Toplam cironun alt detaylarına 
bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında yıl-
lık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 
99,0, inşaat ciro endeksi yüzde 50,4, ti-
caret ciro endeksi yüzde 69,8, hizmet 
ciro endeksi yüzde 74,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektör-
leri toplamında ciro endeksi (2015=100), 
2021 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 3,3 
arttı. Toplam cironun alt detaylarına ba-
kıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında aylık 

sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,9, inşaat ciro en-
deksi yüzde 6,0, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4, hiz-
met ciro endeksi yüzde 1,5 arttı.

YILLIK SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI 

MAYIS AYINDA TOPLAM CİRO ARTIŞ KAYDETTİ
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Asansör ve Yürüyen Merdiven Teknolojileri Sempozyumu
22-23 Eylül 2021 
Çevrim içi-
https://liftsymposium.org

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

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

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

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

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

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

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

2021
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IEE Expo -
16-18 Şubat 2022
Mumbai, Hindistan  
https://ieeexpo.in.messef-
rankfurt.com 

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

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

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

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

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

Anmeldung Messestand

Stand registration

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

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

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

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

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

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exponate / Exhibits Zusätzliche Einträge / additional entries

Firma / Company   |   Ansprechparnter / Contact

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

Telefon / Telephone   |   Fax   |   E-Mail   |   Internet

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

Alle Preise zuzüglich gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lift Expo Italya 
19-21 Ekim 2022 
Milan, İtalya 
http://www.liftexpoitalia.com
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 � AKASDER [Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği]

 � ANASDER [Anadolu Asansörcüler Derneği] 

 � ADASİAD [Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği]

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

 � BURSAD [Bursa Asansör Sanayicileri Derneği]

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

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

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

 � ESASDER [Eskişehir Asansörcüler Derneği]

 � GAYSAD [Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

 � GÜNAYSAD [Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği]

 � HATASDER [Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

 � KIRASDER [Kırıkkale Asansörcüler Derneği]

 � KAYSAD [Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

 �MASDER [Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]

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

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

 � TASİAD [Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği]

Türkiye ASFED Üyesi Dernekler





+

+

+1977’DEN BUGÜNE

KUSURSUZ BİR
ASANSÖR DENEYİMİ

+90 (312) 640 15 60 
www.merihasansor.com

YUSUF ATİK YENİDEN GÖREV BAŞINDA
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TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ 
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

 � KAZA İSTATİSTİKLERİ İÇİN İLK AKSİYON ALINDI 

 � ASANSÖRCÜLER ODASI KURULABİLİR Mİ? 

 � TS EN 81 SERİSİ STANDARTLARDA 
KULLANILAN TÜRKÇE ASANSÖR TERİMLERİ 
GÜNCELLENDİ

 � ASANSÖR YETKİ BELGESİNDE DÜZENLEMEYE GİDİLDİ  

 � METROPLAST ASANSÖR’DEN DİYARBAKIR’DA  
EĞİTİM SEMİNERİ  

 � ANASDER’DEN SANAYİ İL MÜDÜRLÜĞÜ VE  
ASO’YA ZİYARET 


