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AÇIK DENİZDE  
BİR TAKA OLMAK...

Değerli meslektaşlarım,
Bir açık deniz düşünün; zaman zaman pırıl pırıl güneşli, za-

man zaman fırtınalı, dalgalı... Bu denizdeki bazı takalar her şey 
sütliman iken ileride yaşayabileceği zorlukların farkına varma-
dan açılır durur. İşte böyle zamanlarda ufku görmeden açılan bu 
takalar zannetmesinler ki güvendikleri limanlar onlara kâr eder. 
O güverte bir kez su aldı mı geri dönüşü olmaz. Ama bir de sadece 
güneşli havaların takası olmak yerine, her türlü açık denizi aşacak 
kabiliyette, sağlam güverteli bir gemiye dahil olmak vardır. İşte 
o zaman fırtınalardan zarar görmeden yoluna devam eder; seni 
bekleyen koşullara göre uyarılar yapan, önlemini alan, seni bu 
durumlara göre bilgilendiren, geleceğine yön vermene yardımcı 
olan sağlam bir gözcü ve sözcüye de sahip olursun. Bu gemi dal-
galı denizlerde, fırtınalı havalarda ve hiç bilmediğin limanlarda 
senin en önemli destekçindir. İşte biz ASFED olarak; bölgesinde 
sektör yararına oldukça başarılı işlere imza atan 17 derneğimizle 
beraber tüm sektörümüzü bu geminin içinde görüyoruz.

Unutmayınız ki; dalgalı denizden fırtınalı havadan ancak güç 
birliği sağladığımızda sapasağlam çıkabiliriz. Burada ne kişisel 
ego çatışmalarına, ne de “ilkesel ihanet” söylemleriyle birbirini 
yaralamaya çalışanlara yer yoktur. Burada birimiz hepimiz, hepi-
miz birimiz için mantığı ile güçlü bir sektör olmak yolunda tek ses 
ve tek vücut olmak vardır. Burada hep ben diyen bencil duygular 
ile tek bir denek üyeliği üzerinden ayrıcalıklar vadeden bir dünya 
değil, insanoğlunun uygar dünyadaki en büyük keşfi olan bera-
ber yaşama kültürü vardır.

ASFED çatışı altında birleşerek sektörümüzde elde ettiğimiz 
başarıların meyvelerini yavaş yavaş almaya başladığımız bu 
günlerde, federasyona üyelikleri konusunda sektör derneklerini 
karıştırmaya ve bizleri yıpratmaya çalışanların bu konuda başarı 
şansı yoktur. Geçtiğimiz günlerde asansör sektörü ASFED’in çok 
önemli girişimleri ile “stratejik sektör” konumuna alınmış ve 
önemli teşviklerden faydalanmak isteyen, sadece ASFED üyesi 
firma sahiplerine değil, tüm sektörümüzün faydasına sonuçlar 
doğurmuştur. Tam da bu günlerde birimizin hepimiz için çalıştığı 
görülmeli ve ASFED çatısı altında toplanmanın önemli bir itibar 
kazancı sağlayacağı unutulmamalıdır.

Sevgi ve saygılarımla...

Yusuf Atik
ASFED YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI
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adımladığımız bu günlerden herkese merhaba... 12. 

sayımızda sektörel haberler, özel köşeler, röportajlar ve 
fark yaratan kapak konuklarımızla yine özel bir sayı ha-
zırladık... 

Sektörde, pek çok gelişmeye sahne olan bir 2019 yazının 
ardında, hızlı bir giriş yaptığımız 2019 Eylül’ü, sektör 
ve özellikle de ASFED’in çalışmaları açısından oldukça 
verimli bir dönemi getirdi. ASFED Akademileri projele-
rinde, tamamlanmasına sayılı günler kalan Eskişehir ve 
Kayseri projelerinin ardından, federasyonumuz sektöre 
iki okul daha kazandırmış olacak. Bu okulların özellik-
lerini ASFED Eğitim Komitesi ile yaptığımız kapsamlı rö-
portajımızda keyifle okuyacağınızı tahmin ediyorum. 

Bunun dışında son iki yılda haberlerimizde sürekli vur-



guladığımız, köşe yazılarımızda bilhassa ele al-
dığımız çok önemli bir konunun, ilgili makam-
larda yerini bulmasının sevincini ve gururunu 
yaşıyoruz. 18 Eylül 2019’da resmi gazetede ya-
yımlanan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı”na ilişkin esaslar kapsamında asan-
sör; “Önemli sektör/ Staratejik Sektör”  olarak 
anılmaya başladı. Konunun önemi hakkında 
bilgileri ve ASFED’in bu alandaki çalışmaları ile 
ilgili tüm detayları, Yayın Kurulu Üyemiz ve sev-
gili yazarımız Mehmet Öner’in yazsından okuya-
bilirsiniz.

ASFED’in Mart 2020’de yürürlüğe girecek olan 
ve hem kullanıcı, hem üretici, hem monte eden, 
hem de muayene kuruluşları kısmını ilgilendi-
ren TS EN 81/28 + AC standartı üzerine düzen-
lediği çalıştay sektörde oldukça ses getirdi. Bu 
alanda yapılan ilk kapsamlı çalışma olan çalış-
tay tüm tarafları anı masada toplaması açısın-
dan da gayet olumlu sonuçlar doğurdu. Sonuç 
bildirgesini bir sonraki sayımızda yayımlayaca-
ğımız çalıştayın detaylarını yine sayfalarımızdan 
takip edebileceksiniz.

Bu sayımızda dergimizin sayfalarında önemli 
de bir konuğu ağırlıyoruz. Yaptığı çalışmalarla 
ismini sık sık andığımız Ankara Ticaret Odası 
Başkanı Sayın Gürsel Baran ile özel bir röportaj 
gerçekleştirdik. Sektöre dair sorularımızı içten-
likle cevaplayan Sayın Başkan ve ekibine bir kez 
daha çok teşekkür ediyoruz. 

Sektörün kadınlarına pozitif bir ayrımcılıkla yer 
verdiğimiz ve onların başarıları ile yüreklendiği-
miz “Pozitif” köşemizin bu sayıda konuğu; pek 
çok erkeğin bile yapmakta zorlandığı bir işin 
ustabaşı olarak çalışıyor. Sac Kesim Ustabaşısı 
Demet Şahbaz ile yaptığımız keyifli sohbetimiz 
için kendisine çok teşekkür ediyor, hikayesinin 
sadece sektördeki değil tüm çalışan kadınlara 
umut olacağını düşünüyorum...

Yeni sayımız için her türlü haber ve köşe yazı-
larınızı web sayfamız ve maillerimiz üzerinden 
bize ulaştırabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak 
isterim. Ayrıca ASFED’in resmi organı olan dergi-
mizi destekleyerek sektöre katkı sağlamak ister-
seniz de bizimle iletişim kurabilirsiniz...

Keyifli okumalar...

editörden...



i ç i n d e k i l e r

TS EN 81-28+AC STANDARDI HAKKINDA HER ŞEY 
ASFED ÇALIŞTAYINDA TÜM TARAFLAR BİR MASADA

Nisan 2020’de yürürlüğe girecek olan; TS EN 81-28+AC yolcu ve yük asansörleri 
için uzaktan alarm standardı üzerine sektörün ilgili tüm paydaşlarını bir araya getiren 
bir çalıştay düzenledi. 

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), Eğitim Komitesi 
yönetiminde yürüttüğü ve yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı 
Mesleki ve Teknik Liselerde asansör bölümlerinin açılması 
projesinde son aşamaya geldi. 

Malatya’da Maliye ve Belediye ekiplerince yapılan ortak bir 
çalışma ile asansör bakım firmalarına sıkı denetimler yapılmaya 
başlandı. 

ASFED ASANSÖR AKADEMİLERİ  
DERS BAŞI YAPIYOR

ASANSÖR “ÖNCELİKLİ ÜRÜN”, ASANSÖR 
YATIRIMLARI “STRATEJİK YATIRIM” OLDU

METROPLAST’TA DUYGUSAL VEDALAŞMA

Asansör sektörünün öncü kuruluşu Metroplast İşletme Müdürü Adil Şencan 16 yıldır 
çalıştığı firmasına veda etti. İzmir’e yerleşme kararı alan Adil Şencan iş hayatına 
Türkray’da devam edecek.
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KAYSAD, Kayseri ve bölgesinde sektörün nabzını tutan hem üretici 
hem de monte eden firmaların desteğini almış güçlü bir yapılanmaya 
sahip. KAYSAD, ASFED’in Türkiye genelinde yürüttüğü asansör 
akademileri projesinin de Kayseri ayağını başarılı bir şekilde 
yönetiyor. 

3 Eylül 2019’da İstanbul’da gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile güçlerini 
birleştirdiğini duyuran firmalar, yeni yapıları hakkında da bilgi verdi. 

Demet Şahbaz 36 yaşında genç bir anne olarak çalıştığı 
sektörde pek çok erkeğe bile ağır gelecek bir işin 
ustabaşı olarak çalışıyor.

GÜRSEL BARAN

52“UZAKDOĞU 
MALLARINA KOTA 
UYGULAMASI 
GÜNDEMDE”

ANAKARA TİCARET ODASI (ATO) 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Çalışmaktan güç alan  
bir başarı hikayesi...

ŞAHİNKAYA 
KANYONU

Eşsiz bir doğa harikası



Eskişehir Tepebaşı Devlet Malzeme Ofisi Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak 
olan Asansör Akademisinde son aşamaya ge-
lindi. Kendine ait iki katlı 500 metre karelik bir 
binaya sahip olan asansör akademisinin tüm 
malzeme tedariki sağlanarak bina içine yerleş-
tirildi. Kalan aşamada ESASDER derneği ve 
Eskişehir’in önde gelen firmalarının gönüllü ola-
rak yapacakları asansör monte ve kurulum işleri 
tamalanacak. 

Toplantıda konu ile ilgili sektörün desteğini iste-
yen ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, 
sektör için eğitimin önemine dikkat çekti. Atik: 
“ASFED’in burada kuracağı asansör akademisi, 
sektörün geleceği için yapılmış en büyük yatı-

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ASANSÖR 
AKADEMİSİ ESKİŞEHİR’DE OLACAK

ASFED VE ESASDER, ASANSÖR AKADEMİSİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Asansör Sanayicileri Federasyonu 
(ASFED) ve üye derneklerden Eskişehir 
Asansörcüler Derneği (ESADER), 
Eskişehir’e yapılacak olan Türkiye’nin 
en büyük Asansör Akademisi projesi için 
19 Eylül 2019’da bir araya geldi.  ASFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik ve 
Eğitim Komitesi Üyeleri Eskişehir’in önde 
gelen asansör firmalarının yetkilileri ile 
okul binasında bir toplantı yaptı.

10 [ HABER ASANSÖRÜ ] Eylül • Ekim 2019

ASFED BASIN



rımlardan birisidir. Bugün 
burada çok güzel bir amaç 
için bir araya geldik. ESAS-
DER’in, sektördeki firmala-
rımızın ve sizlerin desteği 
olmasa bu aşamaya gele-
mezdik. İnşallah buradan 
yetişecek pırıl pırıl gençler 
gelecekte sizlerin yanında 
çalışacak. Ve hepsi gurur 
duyulacak eğitimlerini almış, 
nitelikli asansörcüler olarak 
mezun olacak. Bizler eğiti-
me ne kadar önem verirsek 
asansör sektörü de o kadar 
kalkınıp, büyüyecektir.”

BOYACIOĞLU: “ESKİŞEHİRLİ 
ASANSÖR FİRMALARI OLARAK 

OKULUMUZ İÇİN NE GEREKİYORSA 
YAPMAYA HAZIRIZ”

Eskişehir’de ASFED Yöneti-
mini konuk eden ESASDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Ek-
rem Boyacıoğlu da okulun 
Eskişehir için çok önemli 
olduğuna değinerek, proje 
için uzun süredir emek ver-

diklerini söyledi. Boyacıoğlu: 
“ASFED’in eğitim projesine 
uzun süredir dernek olarak 
destek veriyoruz. Gelinen 
aşamada artık atölyelerin 
kuruluyor olduğunu görmek 
heyecan verici.  Şu anda 
sektörümüzde ara eleman 
sıkıntısı en büyük sorunları-
mızdan birisi. Günümüzde 
bakımcı ya da bir montör, 
çıraklık usulü dediğimiz 
sistemde firmalarda alttan 
yetişerek geliyor. Bu okul 

Yusuf Atik - Kadir Yalçın

ATİK: “BİZLER EĞİTİME NE 
KADAR ÖNEM VERİRSEK 

ASANSÖR SEKTÖRÜ 
DE O KADAR KALKINIP, 

BÜYÜYECEKTİR”

11[ HABER ASANSÖRÜ ] Eylül • Ekim



ile birlikte, 12 yaşında bu işi 
öğrenmeye başlayan genç 
insanlarla eğitimli ve nitelikli 
iş gücüne kavuşacağız. Biz 
ESADER üyeleri ve Eskişe-
hirli asansör firmaları olarak 
okulumuz için ne gerekiyor-
sa yapmaya hazırız” dedi.

Eskişehir Tepebaşı Dev-
let Malzeme Ofisi Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 

Müdürü Kadir Yalçın ve okul 
öğretmenlerinin de eşlik et-
tiği toplantıda Okul Müdürü 
Yalçın bu yıl asansör dalının 
açılacağını belirtti. Kadir 
Yalçın: “Atölyedeki kurulum 
işleminin tamamlanmasının 
ardından ilk etapta 20-25 ci-
varında öğrenci kaydı yap-
mayı bekliyoruz. Akabinde 
Açık Lise bölümüzde açıla-
cak. Hem akademi eğitimle-

YALÇIN : “GELECEKTE 
300 KAPASİTELİ BİR 
AKADEMİ OLACAK”

12 [ HABER ASANSÖRÜ ] Eylül • Ekim 2019



ri hem de açık lise kayıtları 
ile ileride üç yüz kapasiteli 
bir asansör akademisi ol-
masını planlıyoruz. Çocuklar 
heyecanla bölümün açılma-
sını bekliyorlar.” dedi.

Toplantı, Eğitim Komitesi 
Üyeleri Nermin Boyacıoğlu, 
İbrahim Özçakır, Rasime 
Sazak ve Gülay Pala’nın 
konuşmaları ile devam etti. 
Eğitim Komitesi üyeleri 
ESASDER üyelerine gelinen 
aşama hakkında bilgi verir-
ken, yapılacaklarla ilgili iş 
planını paylaştı. Paylaşılan 
plana göre, ESASDER Baş-
kanı Ekrem Boyacıoğlu’nun 
yönetiminde görev dağılımı 
yapılarak toplantı sonlandı-
rıldı.

Toplantıya Eskişehir’in önde 
gelen firmalarından TEPE 
Asansör’ün sahibi Sinan 
Tepe ve Serdar Tepe, RATE 
Asansör, Mehmet Çakır 
(Global Asansör) / Eskişehir 
Ticaret Odası Meclis Üyesi, 
Muhammet Saraç (Essaraç 
Asansör), Yiğit Boyacıoğlu 
(Sitimek Asansör), Ser-
dar Tepe (Tepe Asansör) 
/ Eskişehir Sanayi Odası 
Meclis Üyesi, Yusuf Tamir 
(İrinel Asansör), Yusuf Emir 
Efe (İrinel Asnasör), Engin 
Akbulut (Akbulut Asansör), 
Coşkun Sağlam ( Çınar 
Asansör), Serkan Canarslan 
( Eyta Asansör) katılım gös-
terdi. 

Sinan Tepe - Ekrem Boyacıoğlu- Nuri Kuzan
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Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED) her 
ay yaptığı Yönetim Kurulu 
toplantılarından ikisini daha 
gerçekleştirdi. 21 Ağustos 
2019 günü Ankara’da ger-
çekleştirilen ilk toplantının 
ardından, 14 Eylül 2019’da 
ikinci kez toplanarak alınan 
kararlar ve gerçekleştirile-
cek faaliyetler ile ilgili çalış-
malar yapıldı. 

SANAYİ BAKANLIĞI İLE YAPILAN 
GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

1 Ağustos 2019’da ASFED 
Yönetim Kurulu üyelerinden 
oluşan bir heyet, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Sayın Hasan Büyükdede’yi 
ziyaret etmiş, yerli asansör 
sektörü üzerine önemli bir 

görüşme gerçekleştirmiş-
ti. 21 Ağustos 2019günü 
yapılan ASFED Yönetim 
Kurulunda bu görüşmenin 
detayları üzerinde durur-
ken, 3 Ekim 2019’da TS 
EN 81-28 standardı ile ilgili 
düzenlenecek çalıştay 
çalışmaları hakkında bilgi 
verildi.

KOMİTELERDE GÖREV ALACAK 
İSİMLER BELİRLENDİ

14 Eylül 2019’da yapılan 
toplantıda ise ASFED’in yeni 
yapılanmasının şeması be-
lirlenerek, komitelere göre 
görev alacak üyelerin isim-
leri ve çalışma şekilleri dü-

ASFED YÖNETİMİ  
YOĞUN BİR GÜNDEM İLE TOPLANDI
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zenlendi. ASFED bir önceki 
toplantılarında tüm dernek 
yönetimlerine çağrı yaparak 
yönetimdeki komitelerde 
üyelerinin aktif rol almasını 
istemişti. Yapılan çağrıya 
göre görev almak isteyen 
sektör çalışanları için görev 
dağılımı belirlendi. 

ASFED ÜYELERİNİN  
KİMLİK KARTI OLACAK

ASFED’e gerek dernek 
yönetimlerinden gerekse 
üyelerden gelen talepler 
üzerine kurumsal birer 
kimlik çıkartılması yönünde 
karar alındı. Bu karar göre 
artık ASFED’e üye olan her 
derneğin üyeleri için birer 

kimlik kartı çıkartılacak. Kim-
lik kartında çalıştığı firma, 
üye olduğu dernek bilgileri 
yer alacak. Herhangi ka-
musal bir toplantı, görüşme 
ve  fuarlarda bu kimlik kartı 
kullanılabilecek.

KAYSAD VE OKASDER ÜYLERİ 
TOPLANTIYA İŞTİRAK ETTİ

ATİK: “ASFED 
TOPLANTILARI TÜM 
ÜYELERİMİZE AÇIK”

ASFED, 14 Eylül 2019’da ya-
pılan toplantısında Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile beraber 
KAYSAD üyelerini de ağırla-
dı. Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Atik, KASAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Naim Pedük, 
KAYSAD üyeleri Necdet 
Kahraman, Akif İlgen, Meh-
met Ayata’nın ve OKASDER 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Atilla Verim ile Bahtiyar 
Madalı’nın katılımından çok 
memnuniyet duyduğunu 
belirterek, ASFED Yönetim 
Kurulu toplantılarının sektör-
deki herkese açık olduğunu 
bir kez daha vurguladı.  
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Geçtiğimiz günlerde Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Sanayi Ürünleri Güvenliği 
ve Denetimi Genel Müdür-
lüğü tarafından 2019 yılı ilk 
altı aylık dönemin “Piyasa 
Gözetim ve Denetimi” so-
nuçları açıklanmış ve kesi-
len idari cezalarda birinci 
sırayı asansör sektörünün 
aldığı görülmüştü. Buna 
göre; denetimi yapılan 16 
farklı ürün grubu içerisinde; 
en yüksek ceza oranlarıyla 
asansör sektörüne toplam-
da 1.885.136 TL idari para 
cezası uygulandı.

Çıkan bu sonuç üzerine 
Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu (ASFED)’na üye 
derneklerden pek çok şi-
kayet ve görüş aktarıldı. Bu 
görüşler; “Ülkemiz asansör 
sektörünün son yıllardaki 
gelişimi ve ulaştığı teknoloji 
ile yurt dışındaki firmalar-
la serbest ticaret kuralları 
içinde rekabet ederken 
ülke sınırları içinde  yüksek 
cezalara maruz kalmaları 
gerçekten üzücü bir durum” 
olduğu yönünde toplandı. 
ASFED ise Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürlüğü’ne “Federasyon 
olarak asansör sektörünün 
eksiklerinin tespiti, aksayan 
yönlerinin giderilmesi ve 
sektörün daha düzenli hale 
getirilmesini temin edilme-
si” amacıyla, hangi ilde ne 
kadar ceza kesildiği, hangi 

ASFED, PGD CEZALARI  
HAKKINDA BİLGİ TALEP ETTİ
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kompanentlerle ilgili şikayet 
alındığı, telefonla gelen şika-
yetlerin yoğunluğu hakkında 
istatistiki bilgileri talep etti. 

2019 YILINDA PGD CEZALARINDA 
AZALMA YAŞANDI

Federasyonca yapılan bilgi 
talebi üzerine Sanayi Ürün-
leri Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürlüğü’nün ce-
vabı PGD cezaları asansör 
sektörünün hangi ürün 
gruplarında daha çok sı-
kıntı olduğuna dair bir bilgi 
içermiyor. Ancak gelen 
genel bilgilere göre; 2019 
yılı ilk altı aylık dönemde 
asansörlere yönelik ger-
çekleştirilen denetimlerin 
%29,6’sında uygunsuzluk 
tespit edilmiş olup bu doğ-
rultuda 1.885.136 TL idari 
para cezası uygulanmıştır. 
Bununla birlikte, 2018 yılı 
ilk altı ayına bakıldığından 
ise %37 oranında uygunluk 
tespit edilerek 2.565.298 TL 
para cezası uygulanmıştır. 
Bu sonuçlara göre 2019 yılı-
nın ilk ayında bir önceki yılın 
ilk altı ayına göre piyasada 

uygunsuz ürünlerin azaldığı, 
cezaların da %8,6 oranında 
düştüğü görülüyor.

KONTROL EDİLEN ASANSÖRLERİN 
%25’İ KIRMIZI ETİKETLİ

Genel Müdürlük’ten gelen 
cevaba göre; “Türkiye gene-
lindeki asansörlerin güncel 
etiket bilgisine de yer verili-
yor. Buna göre; ülkemizde 
kayıt altına alınan yaklaşık 
450 bin asansör bulunmakta 
olup bu asansörlerin periyo-
dik kontrol verilerine ilişkin 
olarak; 2019 temmuz sonu 
itibariyle ile toplam 289 bin 
176 adet asansörün periyo-
dik kontrolü A Tipi Muayene 
kuruluşlarınca gerçekleştiril-
miştir. Gerçekleştirilen peri-
yodik kontroller sonucunda; 
72 bin 954 adet asansöre 
kırmızı bilgi etiketi, 15 bin 
380 adet asansöre sarı bil-
gi etiketi, 133 bin 41 adet 
asansöre mavi bilgi etiketi, 
67 bin 801 adet asansöre de 
yeşil bilgi etiketi iliştirilmiştir.” 
Sonuca göre kontrol edilen 
asansörlerin %25’i kırmızı 
etiketli olduğu görülüyor.

ASANSÖR İLE İLGİLİ İLK ALTI AYDA 
1100 ŞİKAYET GELDİ

PGD Cezaları ile ilgili Fede-
rasyonun talep ettiği bilgiler 
arasında şikayet hatları da 
yer alıyordu. Buna istina-
den verilen bilgi ise şöyle; 
“Bakanlığımıza 2019 yılı ilk 
altı aylık dönemde Alo 130 
Şikayet Hattı üzerinden 912 
adet, CİMER aracılığı ile 159 
adet, İNFO hattı üzerinden 
29 adet asansör ile ilgili 
şikayet başvurusu yapılmış-
tır.” Buna göre ilk altı aylık 
dönemde asansör ile ilgili 
alınana şikayet sayısı 1100 
adetti.  

2019 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEMDE 

ASANSÖRLERE YÖNELİK 

GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERİN 

%29,6’SINDA UYGUNSUZLUK 

TESPİT EDİLMİŞ OLUP BU 

DOĞRULTUDA 1.885.136 TL İDARİ 

PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR.
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KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ’NDEN 
ÖRNEK ÇALIŞMA 

ÇOCUKLAR GÜVENDE OLSUN DİYE...
Karadeniz Ereğli Belediyesi 
asansörlerin düzenli bakım 
yaptırılmasının önemine 
dikkat çekmek için özel bir 
çalışma hazırladı. Hazırla-
nan bu çalışma; “Sevgi, Ba-
rış, Dostluk Kenti’nin Özgür 
Çocukları Güvende Olsun” 
başlığını taşıyor ve çocukla-
ra doğru asansör kullanımı 
ile ilgili bilgi veren hatırlat-
ma kartlarından oluşuyor. 
Asansörlerin doğru kullanımı 
ve düzenli bakımının önce 
kullanıcıların dikkat etmesi 
gereken bir konu olduğunu 
ve bunun eğitime ise çocuk-
lardan başlanması gerekti-
ğine dikkat çeken Belediye, 
hazırladığı kartlarda çok 
kısa ve etkin bilgilerle olası 
tehlikelere karşı önlemler 
alınmasına değiniyor. 

Çocukların dilinden hem 
büyüklere hem de küçüklere 
hazırlanan kartların birinci-
sinde; düzenli bakım ve pe-
riyodik kontrollerin önemine 
ve bu kontroller sonucunda 

asansörlerde bulunan etiket 
renklerine vurgu yapılıyor. 

İkinci bilgi kartında ise ha-
yati bilgilere yer verilirken, 
“asansörün bir oyuncak 
olmadığının” altı çiziliyor. 
Kartta ayrıca; çocuklara ve-
rilecek basit ama kalıcı bir 
asansör kullanma bilincinin, 
ileride oluşabilecek olası 
tehlikelerin önüne geçilece-
ği” vurgulanıyor.

ASANSÖR EĞİTİMİ  
MÜFREDATA 
ALINMALI

Karadeniz Ereğli Bele-
diyesi’ni, bilinçli asansör 
kullanıcı yetişmesine katkı 
sağlayan bu çalışmasından 
dolayı tebrik ediyor, pek çok 
kamusal alanda ve okullar-
da konunun görüşülmesi 
için örnek teşkil etmesini 
temenni ediyoruz. Doğru 
asansör kullanıcısı yetiştiril-
mesi ve çocukların asansör 
ve yürüyen merdivenleri bir 
oyun aracı olarak görmeme-
si için konunun Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca görüşülmesi 
ve eğitim müfredatına alın-
ması da oldukça önemli. 
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Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED), Nisan 
2020’de yürürlüğe girecek 
olan; TS EN 81-28+AC 
yolcu ve yük asansörleri 
için uzaktan alarm stan-
dardı üzerine sektörün ilgili 
tüm paydaşlarını bir araya 
getiren bir çalıştay düzen-
ledi. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı destekleriyle, AS-
FED’in organizasyonunda 
düzenlenen çalıştayın açılış 
konuşmasını Sanayi ve Ve-
rimlilik Genel Müdürü Sayın 
Halil İbrahim Çetin yaptı. Bir 
günlük yoğun bir program 
ile gerçekleşen çalıştaya 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’nın ilgili birimlerinden 

yöneticiler, Mühendisler, 
TSE Mühendisleri, A Tipi 
Muayene Kuruluşlarının 
yetkilileri, Onaylanmış Ku-
ruluşların Yetkilileri, ASFED 
Yönetim Kurulu ve ASFED’e 
bağlı derneklerin yönetimi, 
EASYSAD yönetimi, çok sa-
yıda üretici firma yetkilisi ile  
Turkcel ve Vodafone görev-
lileri katılım gösterdi. 

TS EN 81-28+AC standardı, 
çift yönlü iletişim ile asan-
sörde kalan yolculara ve 
kuyu dibinde mahsur kalan 
görevlilere acil müdahaleyi 
daha güvenli ve sağlıklı hale 
getirmek için önemli pek 
çok yenilik getiren bir stan-

dart. Ancak standart Mart 
2020’de tam olarak uygula-
maya başlayacak olmasına 
rağmen, piyasada standar-
da uygun doğru ürünlerin 
azlığını dikkat çekiyor. Konu 
hakkında Federayona gelen 
talepler üzerine, TS EN 81-
28+AC ‘nin sektör tarafın-
dan anlaşılabilmesi ve kali-
teli ürünlerin üretilebilmesi 
için tüm ilgili paydaşları bir 
masa buluşmaya davet edil-
di. ASFED organizasyonu 
ve daveti ile bir araya gelen 
taraflar, çalıştay sonrasın-
da çıkan sonuçlar ile daha 
doğru, daha güvenli ve et-
kin ürünlerin üretilip uygula-
mada sorun yaşanmamasın-

TS EN 81-28+AC STANDARDI HAKKINDA HER ŞEY 

ASFED ÇALIŞTAYINDA TÜM 
TARAFLAR BİR MASADA
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da üzerine düşen görevleri 
yerine getirmek konusunda 
uzlaştı. Çalıştayın çıktıları ve 
üretilecek ürünlerin standar-
da uygunluğu ve sahadaki 
uygulama koşulları ile ilgili 
tüm bilgiler sektör ile payla-
şılarak ASFED yayın organ-
larında da yayımlanacak.

ÇETİN: “ASANSÖR ÜZERİNE PEK 
ÇOK KOLDAN CİDDİ BİR EKOSİSTEM 

OLUŞTURULMUŞ DURUMDA”

ASFED TS EN 81-28+AC 
Çalıştayı açılış konuşmasını 
Sanayi ve Verimlilik Genel 
Müdürü Halil İbrahim Çetin 
gerçekleştirdi. Çetin konuş-
masında çalıştayın önemine 
dikkat çekerek ASFED Yö-
netimine çalışmalarından 
dolayı teşekkür etti. Çetin; 
“Önemli bir standart konu 
alınarak sektörün  bir araya 
gelmesi ve bununla ilgili 
nasıl çözümler oluşturabiliriz 
konusunda çalışılması çok 
taktire şayan bir mesele. Bu 
anlamda da hem Federas-
yona hem de sizlere takdir-
lerimi arz etmek istiyorum. 
Asansör tek parça değil bir 
sürü aksamın bir araya gel-
mesinden oluşan bir ürün. 

Asansör demek bir sürü tek-
nik yetkinliği bir araya getir-
me kabiliyeti isteyen bir alan 
demek. Aynı zamanda da 
asansör bir de can taşıyor 
ve dolayısıyla can ve mal 
emniyeti de gerçekten çok 
önemli.  Bu yüzden de hem 

Avrupa birliğinden uyum-
laştırdığımız mevzuatlar var, 
hem de Bakanlığımızın ya-
yınladığı yönetmelikler var. 
Asansör üzerine pek çok 
koldan ciddi bir ekosistem 
oluşturulmuş durumda. An-
cak bunların hepsi birbiri ile 
uyumlu bir biçimde çalışırsa 
hedefimize ulaşırız” dedi.

ÇETİN : “ASANSÖR SANAYİCİLERİ 
FEDERASYONU YERLİLEŞME 

KONUSUNDA CİDDİ ANLAMDA 
GAYRET GÖSTERİYOR”

Çetin konuşmasında asan-
sörde yerlileşmeye değine-
rek şunları söyledi; “Böyle 
bir hizmet yapılırken de 
yerliliğin geliştirilmesi de 
bir diğer önemli konu. Bu 

Halil İbrahim Çetin
Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü
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konuda da gayret sarf et-
meliyiz. Asansör Sanayicileri 
Federasyonu yerlileşme 
konusunda ciddi anlamda 
gayret gösteriyor. Bu an-
lamda da hep birlikte ileriye 
doğru adımlar atacağız diye 
düşünüyorum.”

Sanayi ve Verimlilik Genel 
Müdürü Halil İbrahim Çetin, 
konuşmasının sonunda; 
“Çalıştaya konu olan ve TS 
EN 81/28 standardı önemli 
bir konu. Bu çalışmadan 
elde edilecek çıktıları dik-
kate alacağız. Bu inançla 
hepinize çok teşekkür edi-
yorum. Sizler önemli bir iş 
yapıyorsunuz. Bizim asan-
sör markalarımızın dünyanın 
her yerinde kullanılması ve 
dünyada tavsiye edilen mar-
kaların ülkemizden çıkma-
sından mutluluk duyacağımı 
da ifade ediyorum” diye 
ekledi. 

ATİK: “ASFED ÇATI 
KURULUŞ OLARAK BU TARZ 

ORGANİZASYONLARA İMZA ATMAYA 
DEVAM EDECEKTİR”

Çetin’in konuşmasının ar-
dından kürsüye ASFED Yö-
netim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik çıktı. Atik, çalıştayın 
gerçekleşmesinde emek 
sarf eden herkese teşekkür 
ederken;  “ASFED daveti-
ne iştirak eden tüm kamu 
kuruluşları ve özel sektör 
meslektaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Sizlerin desteği 
federasyonumuz için önem-
li. ASFED çatı kuruluş olarak 
bu tarz organizasyonlara 
imza atmaya devam ede-

cektir. Çalıştayın hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni edi-
yorum” dedi.

Açılış konuşmalarının 
ardında, ASFED TS EN 
81-28+AC Çalıştayı’nın mo-
deratörlüğünü yapmak ve 
çalışmaları başlatmak üze-
re  ASFED Yönetim Kurulu 
Üyesi Fuar ve Dış ilişkiler 
Komisyonu Başkanı Mustafa 
Uçar kürsüye geldi. Sunum-
lar şu sıra ve konularına 

göre geçekleşti:

ÖZÇAKIR: “81-28’İN DOĞRU 
ANLAŞILMADIĞI İÇİN SAHADA 
DOĞRU ÜRÜNLER OLMADIĞINI 

GÖZLEMLEDİK”

TS EN 81-28 ve TS EN 81-
28 + AC ile ilgili değerlen-
dirmeler ve ilgili ekipman-
ların özelliklerini anlatmak 
üzere ASFED Teknik Komite 
Üyesi İbrahim Özçakır bir 
sunum gerçekleştirdi. Özça-
kır’ın konuşmasında ; “81-
28’in doğru anlaşılmadığı 
için sahada doğru ürünlerin 
de olmadığını gözlemle-
dik. Bu çalıştayı yapmak 
için yola çıkış amacımız da 
buradan doğdu. 81-28 AC 
Mart 2020’de Avrupa’da ve 
eş değer zamanda Türki-
ye’de de yürürlüğe girecek. 
Genel olarak şunları söyle-
yebiliriz:

1. 81-20’ye atıf yapan bir 
standart. 

2. Besleme yaptığımız akü-
nün şarjı ve kontrolünü 
yapmamız aranan önemli 
bir özellik. Aksi halde 
kurtarma yapılamayaca-Musafa Uçar

Çalıştay Komitesi
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ğından asansör standart 
gereği devre dışı kalıyor. 

3. Kabin içerisinde sinya-
lizasyonun ve olması 
gereken önemli detaylar 
nelerdir, bakmamız gere-
kiyor” dedi. 

DÜNYADA PEK ÇOK ÜLKE ASANSÖR 
ACİL SERVİSLERİNİ KURUYOR

TASİAD Yönetim kurulu 
Üyesi Abdurrahman Aksöz 
ise; standardın yurt dışı uy-
gulamaları hakkında bilgileri 
üzerine bir sunum gerçek-
leştirdi. Aksöz’ün sunumun-
da öne çıkan notlar şöyle: 

İTALYA: 5 Ana Call Center 
ve yerelde de küçük orga-
nizasyonlar bulunuyor. Ek 
olarak büyük firmaların ken-
di bünyesinde kurulu  ser-
visleri var.

ALMANYA:  Firma dahilin-
de ve Acil Kurtarma Servisi 
bünyesinde yapılıyor.

İSPANYA:  Özel Kurum üze-
rinden cihazların asansöre 

tesisi yapıldığı  ve kurtarma 
hizmeti üzerine faturalandı-
rıldığını biliniyor.

ÇEKYA (ÇEK CUMHURİYE-
Tİ):  Her şehirde acil durum 
merkezi kurularak çözümle-
niyor.

İSVİÇRE: Firma bünyesinde 
oluşturulmuş acil kurtarma 

servisi ve küçük ölçekli fir-
malar için gece bekçilerine 
yönlendirildiği bilinmektedir.

DENETİMLERDE NEDEN ALARM 
SİSTEMLERİ ARANMAKTADIR

Mutafa Görmüş ise; A Tipi 
Kuruluşlarını temsilen “De-
netimler ve Sahada karşıla-
şılan Durumlar” başlığında 
önemli bilgiler paylaştı. Gör-
müş “Denetimlerde neden 
alarm sistemleri aranmak-
tadır?” sorusuna cevaben 
hazırladığı sunumunda; “İki 
türlü denetim var. Birincisi 
piyasaya arz öncesi onay-
lanmış kuruluşlarca yapılan 
denetimler, bir de piyasaya 
arz sonrası A Tipi Muayene 
kuruluşlarınca yapılan peri-
odik kontroller. Piyasaya arz 
öncesi denetimlerde neden 
alarm sistemi aranmaktadır 
diye baktığımızda, 2014/33/
AB asansör yönetmeliğin-
de her şey tanımlamıştır. 
Burada belirtilen ifadeler 
doğrultusunda alarm terti-
batı, iki yönlü haberleşme 
ve diğer unsurlar değerlen-Abdurrahman Aksöz
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dirmeye alınır. EK 1 Temel 
sağlık güvenlik kurallarının 
4.5. maddesi der ki; kabin-
ler kurtarma servisi ile kalıcı 
irtibatı sağlayan çift yönlü 
haberleşme ve sesli alarm 
donanımına sahip olmalı-
dır. Bizim denetimlerle ilgili 
asıl çıkış noktamız bu olur. 
Bundan yola çıkarak 81/20 
de belirtilen ve bizi 81/28’in 
şartlarını uygulamaya yönle-
niriz” dedi. 

GÖRMÜŞ: “BİR BAŞKA KRİTİK 
NOKTA KUYU DİBİ VE YA KABİN 

ÜSTÜNDE MAHSUR KALMA”

81-28’in kritik bir noktası 
olan kuyu dibinde mahsur 
kalma konusuna da değinen 
Mustafa Görmüş; “Bir başka 
kritik nokta kuyu dibi ve ya 
kabin üstünde mahsur kal-
ma. Bizim asansör yönetme-
liğimizde sadece asansör 
kabini içerisinde mahsur 
kalmaktan bahsetmekte 
ama asansörlerde bir maki-
na sayıldığı için ve asansör 
yönetmeliğimizin içerisinde 
de burada yer almayıp da 

asansörle ilişkili olan temel 
makina yönetmeliğinin temel 
sağlık ve güvenlik madde-
lerine de uyulmalıdır ifadesi 
var. Buradan yola çıkarak 
da 2006/42/AB Makina Em-
niyet Yönetmeliği Madde 
1.1.2.(a)’ya yönlendiriyor. 
Bu made bizi kuyu dibi 
ve kabin üstünde mahsur 
kalma var ise yine bizi çift 
yönlü haberleşmeyi sağla-
yan bir alarm tertibatı uygu-
lama gerekliliğimizi ortaya 
koyuyor. 81/20 diyoruz, 50 
diyoruz, 28 diyoruz aslolan 
bizim asansör yönetmeli-
ğimiz ve makina emniyeti 
yönetmeliğimiz” dedi.

Çalıştayın soru cevap bö-
lümüne geçmeden önce, 
moderatör Mustafa Uçar 
ASFED teknik komitenin 81-
28 tercümesini yaptığını ve 
önerilerini TSE’ye iletecek-
lerini belirterek, çevirdikleri 
yönetmeliğin ana başlıklarını 
katılımcılarla paylaştı. Uygu-
lamada karşılaşılan aksak-
lıklar için çözüm önerisi tes-
piti için yapılan soru cevap 
kısmından katılımcılardan 

gelen 40 soru üzerinde du-
ruldu. Tüm sorular cevap-
lanarak tartışılmaya açıldı. 
Alınan notların ardından bir 
sonuç bildirgesi hazırlana-
cağı bilgisi paylaşılırken, 
çıkan bildiri tüm sektör 
paydaşları ile paylaşılarak 
ASFED yayım organlarında 
yayımlanacağı açıklandı. 

Çalıştaya Katılarak destek 
veren üretici firmalar ise 
şöyle;

• AKKA / Abdullah Kaya
• BRM / Nurullah Pireci
• PROCUBE / Şenol Kork-

maz
• SAVAS Elektronik / Meh-

met Yıldırım
• KONEL / Emre Kansız
• EMKARLİFT / Kadir Kurt
• GETEK / Murat Tamer
• ARKEL / İstanbul,  Ke-

mal Demirci
• SİMEKS / İstanbul, Ser-

kan Uğur
• EGEMEN ASANSÖR / 

Tokat Tevfik Bulut
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İstanbul Bağcılar’da Beledi-
yeye kayıtlı 3 bin 64 asan-
sörün yıllık periyodik kont-
rolleri tamamlandı. Periyodik 
kontrolleri Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) tarafından 
yapılan asansörlerin her iki-
sinden biri tehlikeli statüde 
çıktı.

3 bin 64 asansörden dene-
timlerden geçemeyen bin 
466 adedi mühürlenerek 
hizmet dışı bırakıldı. Uygu-
lama sonucunda kullanıma 
uygun 686 asansör yeşil, 
güvensiz 643 asansör ise 
kırmızı olarak etiketlendi. 
Kusurlu 52 asansöre sarı ve 
hafif kusurlu bin 683 asan-

söre de mavi etiket yapıştı-
rıldı. Öte yandan toplam bin 
466 asansör mühürlenmesi 
dikkat çekti. TSE uzmanla-
rınca kontrol edilen mühürlü 
asansörler, eksikliklerin gi-
derildiği ve yeşil etiket alma-
sı halinde yeniden hizmet 
vermeye başlayabilecek. 

İSTANBUL BAĞCILAR’DA 
ASANSÖRLERİN YARISI TEHLİKELİ
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EAYSAD İNELEX 2020  
ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

EAYSAD’ın düzenleyici kuru-
lunda olduğu İNELEX 2020 
12. Uluslararası Asansör 
Fuarı için çalışmalarını hız-
landırdı. Geçtiğimiz günlerde 
fuar çalışmaları kapsamında, 
dernek merkezinde Efor 
Fuarcılık, MMO İzmir Şubesi 
yetkilileri ve EAYSAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı’nı Mert 
Öğüşlü’nün  katılımlarıyla 
müşterek bir toplantı gerçek-
leştirildi. Toplantıda  İNELEX 
2020 ile birlikte Asansör 
Sempozyumu konusunda da 
bilgi paylaşımı yapıldı. 

Dernek merkezindeki top-
lantının ardından fuar ile 
ilgili bir önemli görüşmede 
Shanghai Trade Association 
birliğinin Başkanı ve Çin 
asansör firmalarından da-
vetliler ile yapıldı. Bu sene 
Çin’den yoğun bir katılımın 

beklendiği fuar toplantısına, 
İzmir Ticaret Odası, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, Ege 
Asansör ve Yürüyen Mer-
diven Sanayicileri Derneği, 
Asansör ve Yürüyen Merdi-

ven Sanayi İş Kadınları Der-
neği üyeleri ile Efor Fuarcılık 
yetkilileri katıldı. Efor Fuarcı-
lık’ın organize ettiği görüş-
mede; işbirliği olanakları ön 
plana çıktı.
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Asansör sektörünün öncü 
kuruluşu Metroplast İşletme 
Müdürü Adil Şencan 16 yıl-
dır çalıştığı firmasına veda 
etti. İzmir’e yerleşme kararı 
alan Adil Şencan iş hayatına 
Türkray’da devam edecek.

Metroplast Asansör konfe-
rans salonunda başlayan 
tören, kış bahçesinde dü-
zenlenen kokteyl ve yemek-
le sona erdi. 3 Ekim 2019 
tarihinde düzenlenen veda 
törenine Metroplast yöne-
ticileri, personeli ile birlikte 
Adil Şencan’ın yakınları ve 
dostları katıldı.

Adil Şencan törende yaptığı 
konuşmada, Metroplast’ta 
16 yıldır görev yaptığını be-
lirterek, “Bu süre içerisinde 
zaman zaman keyifli, zaman 

zaman da zor anlar yaşa-
dık.  Ama hep bir aile ortamı 
içinde çalıştık. Eşim ve ben 
bundan sonraki hayatımıza 
İzmir’de devam etmeye ka-
rar verdiğimiz için sizlerden 
ayrılıyorum. Hayatımızda 
yeni bir sayfa açmak isti-
yoruz. Metroplast’ın benim 
hayatımda özel bir yeri var. 
Bundan sonra da olmaya 
devam edecek. Dostluğu-
muz hep sürecek,” dedi.

Adil Şencan’ın ardından 
konuşan Metroplast Yöne-
tim Kurulu Başkanı Levent 
Akdemir, “Adil ve ben bir 
abi kardeş gibi çalıştık. Bir 
apartmanın bodrum katın-
dan, bugün 12 bin metreka-
re alanda üretim yapan, iç 
pazarda lider ve 30’a yakın 
ülkeye de ihracat yapan bir 
firma haline geldik. Ben AR-
GE ile tasarım ve üretimle 
ilgilendim. Adil kardeşim 
satış ve pazarlamaya baktı. 
Ortada bir başarı varsa bun-
da Adil’in büyük emeği ve 

katkısı vardır,” dedi. 

Levent Akdemir, Adil Şen-
can’ın İzmir’e yerleşme 
isteğine ve ayrılma kararına 
saygı duyduğunu belirterek, 
“Ayrılmak kolaydır, ancak iyi 
ayrılabilmek zordur. Bizim 
dostluğumuz ve kardeşliği-
miz bundan sonra da süre-
cektir.” dedi.

Düzenlenen veda töreni-
ne katılan Adil Şencan’ın 
dostları da birer konuşma 
yaparak anılarını anlattılar. 
Zaman zaman duygusal 
anların yaşandığı tören kış 
bahçesinde düzenlenen 
veda yemeği ile sona erdi.

METROPLAST’TA  
DUYGUSAL VEDALAŞMA
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Asansör sektörüne 
önemi çok büyük, 
etkileri derin ve sek-

törün tümünü mutlu edecek 
bir haber vermek istiyorum. 
Asansör “Öncelikli Ürün” 
olarak kabul edildi ve asan-
sör yatırımları “Stratejik Yatı-
rım” statüsüne alındı. 

Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığımızca yüksek katma 
değerli ürünlerin yerli imkan 
ve kabiliyetlerle üretimini 
amaçlayan “Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı”-
na ilişkin esaslar 18 Eylül 
2019 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Program cari açığın kalıcı 
olarak düşürülmesi ve sana-
yimizde ithal ara malı oranı-
nın azaltılarak, daha güçlü 

bir ihracat sepetine de sa-
hip olunmasını hedefliyor.

“ÖNCELİKLİ ÜRÜN” OLMAK NE 
ANLAMA GELİYOR? 

Program kapsamında ma-
kina, bilgisayar, elektronik, 
optik, elektrikli teçhizat, 
eczacılık, kimya ve ulaşım 
araçlarından oluşan sekiz 
sektör orta-yüksek ve yük-
sek teknoloji seviyesindeki 
odak sektör olarak belirlen-
di. Özel olarak teşvik edi-
lecek bu sektörlerden, ilk 
olarak makine sektörü için 
teşvik uygulaması başlatıldı 
ve teşvik edilecek “öncelikli 
ürünler” 18 Eylül 2019 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlan-
dı. 54 ürünün öncelikli ürün 

ASANSÖR “ÖNCELİKLİ ÜRÜN”, 
ASANSÖR YATIRIMLARI 
“STRATEJİK YATIRIM” OLDU

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com

“Öncelikli ürün listesinde 
asansörlerin bulunması, 
bugüne kadar gördüğümüz 
tüm teşviklerin dışında özel 
teşviklerden yararlanmamız; 
dünya çapında oyuncu 
olmak için devletin 
yanımızda olması anlamına 
geliyor.”
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olarak belirlendiği listede 
asansörler de var. Öncelikli 
ürün listesinde asansörlerin 
bulunması, bugüne kadar 
gördüğümüz tüm teşviklerin 
dışında özel teşviklerden 
yararlanmamız; dünya ça-
pında oyuncu olmak için 
devletin yanımızda olması 
anlamına geliyor. Teşviklerin 
detayları, başvuru süreci ve 
yapılması gerekenler yazı-
mın devam eden bölümle-
rinde bulabilirsiniz.

Sınai robotlar, sensörler, 
CNC tezgahlar, klimalar gibi 
yüksek teknoloji ürünlerinin 
bulunduğu bir tercih listesi 
olan “öncelikli ürün liste-
sinde” yer almak, asansör 
yatırımlarının “stratejik yatı-
rım” statüsüne alınması her 
şeyden önce asansör sek-
törü için gurur kaynağıdır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğımız ve devletimiz asansör 
sektörünün stratejik önemini 
görmüş, kırk yıldır vermiş 
olduğu mücadelenin başarı 
madalyasını takmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğımızın hazırladığı “öncelikli 
ürün listesi”ni incelediğimiz-
de, ürünlerin titiz bir çalışma 
neticesinde stratejik öncelik, 
teknolojik gelişmişlik sevi-
yesi, gelecek potansiyeli, 
teknolojik gelişime etki sevi-
yesi, cari açığa etkisi, teknik 
yeterlilik ve yetkinlik, yerli 
üretim kriterleri çerçevesin-
de belirlendiğini görmekte-
yiz. Bu titiz çalışma için ba-
kanlığımızı ayrıca kutlamak 
isterim.

Öncelikli ürün listesi”nde yer 
almak, asansör yatırımlarının 

“stratejik yatırım” statüsüne 
alınması konusunda AS-
FED’in çalışmalarını takdir 
etmek gerekiyor. ASFED 
yaklaşık iki yıldır sektörün 
Türkiye ve dünyadaki du-
rumunu, geleceğini, potan-
siyelini bakanlık nezdinde 
yoğun olarak anlatmakta; 
sektörün stratejik bir sektör 
olduğunu yetkililere iletmek-
tedir. ASFED adına hazırla-
dığım “Sektör Raporu”nda 
dünyanın asansör sektörüne 
alelade bir sektör olarak de-
ğil, stratejik ve öncelikli bir 
sektör olarak baktığını anlat-
tım. Raporda sektörün öncü 
asansör markalarından olan 
Amerikan markasının bağlı 
olduğu grubun bu asansör 
markası dışında; 

 �F16 ve F35 savaş uçak-
larının ve Airbus dahil 

Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığımı-

zın hazırladığı “öncelikli 

ürün listesi”ni incelediği-

mizde, dikkat çekken bir başka 

husus da henüz yayın hayatında 

yeni olmasına rağmen Haber 

Asansörü dergisinin etkisini 

ve yayıncı olarak üzerine 

düşeni yaptığını gör-

memizdir.
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birçok uçağın motorlarını 
üreten Pratt&Whitney

 �Sikorsky helikopterlerini 
üreten Sikorsky (Grup 90 
yıldır sahibi olduğu bu 
şirketi 2015 yılında düşük 
kar getirdiği gerekçesiyle 
Lockheed Martin firması-
na sattı)

 �Isıtma ve soğutma sis-
temleri üreten Carrier

 �Hemen hemen tüm uçak 
parçalarını üreten Collins 
Aerospace

firmalarından oluştuğunu ve 
dünyanın asansör sektörüne 
ülkemizdeki bakış açısının 
ötesinde yüksek önemde 
ve stratejik bir sektör olarak 
baktığını belirttim. ASFED 
çatısı altında çabalarımızın 
sonuç vermesi ayrı bir mut-
luluk kaynağı bizim için.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğımızın hazırladığı “öncelikli 
ürün listesi”ni incelediği-
mizde, dikkat çekken bir 

başka husus da henüz ya-
yın hayatında yeni olmasına 
rağmen Haber Asansörü 
dergisinin etkisini ve yayıncı 
olarak üzerine düşeni yaptı-
ğını görmemizdir. “Öncelikli 
ürün listesi”nde yer alan 
asansör, klima cihazları, in-
şaatta kullanılan elektrikli el 
aletleri, otomatik üniteli dikiş 
makineleri, tekstil dokuma 
makinaları gibi elli dört ürün-
lük toplam listedeki on dört 
farklı ürünün, Haber Asan-
sörü dergisinin Eylül - Ekim 
2018 sayısında yayınlanan 
“İnşaat Sektörünü ve Eko-
nomimizi Krizden Çıkaracak 
Örnek Model : Türk Asansör 
Sektörü “yazımızda işaret 
edilen ürünlerin olması ya-
yıncı olarak bizleri ayrıca 
mutlu etti ve gururlandırdı.

STRATEJİK YATIRIM STATÜSÜNÜN 
SAĞLAYACAĞI TEŞVİKLER

Mevcut teşvik sistemimizi 
düzenleyen 2012/3305 sayılı 
“Yatırımlarda Devlet Yardım-
ları Hakkındaki Karar”a göre 

“ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ”NDE YER 

ALMAK, ASANSÖR YATIRIMLARININ 

“STRATEJİK YATIRIM” STATÜSÜNE 

ALINMASI KONUSUNDA ASFED’İN 

ÇALIŞMALARINI TAKDİR ETMEK 

GEREKİYOR. ASFED YAKLAŞIK 

İKİ YILDIR SEKTÖRÜN TÜRKİYE 

VE DÜNYADAKİ DURUMUNU, 

GELECEĞİNİ, POTANSİYELİNİ 

BAKANLIK NEZDİNDE YOĞUN 

OLARAK ANLATMAKTA; SEKTÖRÜN 

STRATEJİK BİR SEKTÖR OLDUĞUNU 

YETKİLİLERE İLETMEKTEDİR.”
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stratejik yatırım olarak teşvik 
belgesi alınabilmesinin şart-
ları oldukça ağır. 

 �50 milyon TL asgari sabit 
yatırım tutarı, 

 �Yatırım konusu ürünle 
ilgili yurtiçi toplam üretim 
kapasitesinin ithalattan az 
olması, 

 �Belge konusu yatırımla 

sağlanacak katma de-
ğerin asgari yüzde 40 
olması, 

 �Yatırım konusu ürünle ilgili 
olarak son bir yıl içerisin-
de gerçekleşen toplam 
ithalat tutarının 50 milyon 
USD üzerinde olması 

Şartlarını sağlayarak 
stratejik yatırım teşvik 
belgesi almak gerçekten zor. 

Ancak yeni düzenleme ile 
asansör sektörü için “stra-
tejik yatırım” teşvik belgesi, 
öncelikli ürün listesine uy-
gun olarak Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı bünyesinde 
kurulacak komisyon tarafın-
dan ve yukarıdaki şartlara 
bağlı olmadan verilebilecek.

Devlet tarafından verilen 
teşviklerden en önemlisi 
yapılan yatırımın belli yüz-
desinin devlet tarafından 
karşılanmasını sağlayan 
“yatırıma katkı oranı”dır. He-
men hatırlatmakta fayda var 
devlet kendi payına düşen 
yatırım katkısını nakit olarak 
vermiyor; yatırımcının öde-
yeceği kurumlar vergisini, 
“indirimli kurumlar vergisi” 
uygulamasıyla, kurumlar 
vergisinin bir kısmını alma-
yarak katkı sağlıyor. Uyar-
makta fayda var. Devletçe 
karşılanan indirimli kurumlar 
vergisi uygulaması oldukça 
karmaşık. Konu hakkında 
uzmanlık derecesinde bilgi 
sahibi olmadan yapılacak 
işlemler ciddi ceza ve ge-
cikme faizi ödemenize se-
bep olabilir.

2019 yılı için, normal koşul-
larda yatırımın tamamlan-
masından sonra alınmaya 
başlayacak devlet katkısını, 

Stratejik yatırım teşvik belgesi alınması durumunda sağlanan 
teşvikleri tablo halinde aşağıda görebilirsiniz.

Minimum Yatırım Tutarı 10.000.000 TL
Yatırımın Devlet Tarafından Kar-
şılanacak Kısmı 
(Yatırıma Katkı Oranı)

% 50

2019 Yılı İçin Yatırımın Devlet 
Tarafından Karşılanacak Kısmı % 65
Kurumlar Vergisi Vergi İndirimi 
Oranı % 90

Yatırım Yeri Tahsisi Var
Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteği
(Asgari Ücrete Karşılık Gelen 
Kısım İçin)

7 yıl
6. Bölgede 10 Yıl

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
(Asgari Ücrete Karşılık Gelen 
Kısım İçin)

Yüksek Teknoloji 7 yıl
Orta – Yüksek Teknoloji 5 yıl

Gelir Vergisi Stopaj Desteği
(Asgari ücrete karşılık gelen kı-
sım için)

10 yıl
Yüksek Teknoloji 500 Kişi
Orta – Yüksek Teknoloji 300 
Kişi

Faiz ve Kar Payı Desteği

TL Kredi
Yüksek Teknoloji 10 Puan
Orta – Yüksek Teknoloji 8 
Puan
Döviz Kredi
2 Puan
Yatırımın % 20 si ve 50 Mil-
yon Limit

KDV İadesi Var

KDV İstisnası Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var

“DEVLETİMİZ ASANSÖR 

SEKTÖRÜNÜN STRATEJİK ÖNEMİNİ 

GÖRMÜŞ, KIRK YILDIR VERMİŞ 

OLDUĞU MÜCADELENİN BAŞARI 

MADALYASINI TAKMIŞTIR.”
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şirketinizin bu yatırımın 
dışındaki kazançları için uy-
gulama avantajı getirilerek 
kısa süre içerisinde alma-
nızı, finansal olarak rahat 
bir nefes almanızı sağlayan 
Cumhurbaşkanı Kararname-
si yayınlanmıştır. Yatırımcıya 
ek özel teşviklerin sağlan-
dığı uygulamanın 2020 yılı 
için de hayata geçirileceğini 
tahmin ediyorum.

Stratejik Yatırım, Tübitak 
Ar-Ge ve KOSGEB KOBİ 
Desteklerinin Hepsine Tek 
Noktadan Başvuru
Asansör sektöründe yapı-
lacak yatırımlarda “stratejik 
yatırım” kapsamında teşvik 
belgesi alınması, Tübitak 
Ar-Ge desteklerinden yarar-
lanılması ve KOSGEB KOBİ 
desteklerinden yararlanıla-
bilmesi için tüm başvurular 

Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı web sitesi 
olan https://www.hamle.gov.
tr adresinde bulunan Prog-
ram Portalı uygulaması üze-
rinden elektronik ortamda 
yapılacaktır.

BAŞVURU ZAMANI  
3 EKİM – 22 KASIM 2019

Asansör sektöründe yapı-
lacak yatırımlarda “stratejik 
yatırım” kapsamında teşvik 
belgesi alınması, Tübitak 
Ar-Ge desteklerinden yarar-
lanılması ve KOSGEB KOBİ 
desteklerinden yararlanıla-
bilmesi için ön başvurular 3 
Ekim 2019 -22 Kasım 2019 
tarihleri arasında yapıla-
caktır. Program kesin baş-
vurusu ise 12 Kasım 2019 
tarihinde başlayıp başvuru 
belge ve formlarının teslimi 
için son tarih 13 Aralık 2019 
tarihidir.

Asansör sektörü için tarihi 
dönüm noktalarından biri 
olan “öncelikli ürün” ve 
“stratejik yatırım” kararlarının 
hayırlı olmasını diliyorum. 
Bakanlığın “Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı” 
kapsamında başlattığı yeni 
teşvik sisteminin dikkatle 
incelenerek başvuru yapıl-
ması gerekmektedir. Yeni 
dönemin sektörde yeni bir 
heyecan yaratacağını, dün-
ya ölçeğinde ve kalitesinde 
üretime vesile olacağını, 
“yerli global Türk asansör 
markası”na destek sağlaya-
cağını umuyorum.
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AKADEMİLERİ  
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Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED), Eği-
tim Komitesi yönetiminde 
yürüttüğü ve yaklaşık iki yıl-
dır üzerinde çalıştığı Mesleki 
ve Teknik Liselerde asansör 
bölümlerinin açılması pro-
jesinde son aşamaya geldi. 
Milli Eğitim Bakanlığı Mes-
leki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü ve Asansör 
Sanayicileri Federasyonu 
arasında 28 Mart 2018 günü 
yapılan protokole istinaden 
çalışmalarına başlayan, 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
yerli asansör sanayisinin de 
desteğini alan federasyon, 
tamamlanan üç okuldan 
ikisini daha, bu öğretim 
yılında ders başı yapmaya 
hazırlıyor. 

ASFED Eğitim Komitesi tara-
fından yürütülen çalışmalarla 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın be-
lirlediği Ankara, Eskişehir ve 
Kayseri’deki pilot okullardan 
ilki Merih Akademi olarak 
2018-2019 eğitim yılında 
öğretime başlamıştı. Tama-
mı sektör desteği alınarak 
yapılan Eskişehir ve Kayseri 
okullarının ise; 2019-2020 
eğitim-öğretim yılında ders 

başı yapması yönünde ça-
lışmalar tamamladı. ASFED 
Asansör Akademilerinin ders 
başı yapmaya gün saydığı 
bu günlerde, Haber Asansö-
rü olarak biz de okullarımızı 
mercek altına aldık. Projenin 
başarıyla tamamlanması için 
büyük emekler sarf eden AS-
FED Eğitim Komitesi Üyeleri, 
yaşanan iki yıllık süreci ve 
okulların özelliklerini Haber 
Asansörü okuyucuları için 
paylaştı. 

TÜRKİYE’DE BİR İLK:
“ASANSÖR” İLK KEZ KENDİ İSMİ İLE 

ANILAN OKULLARINA KAVUŞTU

ASFED’in yürüttüğü eğitim 
projesinin en önemli özel-
liklerinden birisi daha önce 
başka isimler altında anılan 
asansör dalının protokol 
ile birlikte bir uzmanlık dalı 
olarak değerlendirilmesi 
ve kendi ismi ile bir bölüm 
olarak anılması diyebiliriz. 
2018’den önce “Elektrome-
kanik Taşıyıcılar Bölümü” 
adı altında bir kaç ders ile 
değerlendirilen asansör bö-
lümü, ASFED ‘in Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yaptığı ortak 

çalışmalar sayesinde ilk 
defa kendi ismi ile anılarak, 
hazırlanan eğitim modülleri 
ve ders kitapları olan bir 
meslek dalı olarak “Asansör 
Sistemleri Dalı” şeklinde 
adlandırılacak. Asansörün 
kendi ismi ile anılan bölüm-
lerine kavuşması, sektörü-
müz açısından bir ilk olması 
sebebiyle ayrıca önem 
taşıyor.

BOYACIOĞLU: “ASANSÖR 
EĞİTİMİNDE TAM BİR DÖNÜŞÜM VE 

DEĞİŞİM BAŞLAYACAK”

Konu ile ilgili ASFED Eğitim 
Komitesi Başkanı Nermin 
Boyacıoğlu şunları dile ge-
tirdi:

NERMİN BOYACIOĞLU - 
ASFED EĞİTİM KOMİTESİ 
BAŞKANI: “Biz projeye 
başlamadan önce, Türkiye 
genelinde “Elektromeka-
nik Taşıyıcılar Bölümü”adı 
altında basit düzeyde 
diyebileceğimiz asansör 
dersleri veren 33 okul vardı. 
Bu okullar arasından HAS 
Mesleki ve Teknik Lisesi, 
Samandıra Mesleki ve Tek-

Nermin Boyacıoğlu
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nik Lisesi ile Çınarlı Mesleki 
ve Teknik Lisesi gibi bazı 
okullarımız asansör eğitimi 
ile öne çıkıyordu. Ancak bu 
okullarımızda da asansör 
kendine ait bir isim, eğitim 
modülü ve branş adı altın-
da değil, elektromekanik 
taşıyıcılar dalı altında bir 
kaç ders ile kendine yer 
bulabiliyordu.  Hatta bazı 
okullarda 1970’lerden kalma 
teknolojiler ile yürürlükteki 
yönetmeliklere uymayan 
koşullarda eğitim verilme-
ye çalışıldığını da gördük. 
Ancak bizim ASFED olarak 
Milli Eğitim Bakanlığı ile or-
tak yürüttüğümüz projemiz 
ile adı geçen tüm bu 33 
okul da dahil olmak üzere 
asansör eğitimi, kendi uz-
manlık alanına uygun eğitim 
modülleri ile anlatıldığı tek 
başına bir meslek dalı ola-
rak anlatılmaya başlıyor. 
Bu yeni modele uygun ko-
şullarda, sektör desteğini 
alarak kurduğumuz üç pilot 
okulumuzdaki atölyelerimiz 
ve bölümlerimiz ise asansör 
eğitiminde tam bir dönüşüm 
ve değişim başlatacak nite-
likte olması bakımından çok 
önemli. 

BOYACIOĞLU : “ASANSÖR ARTIK, 
BİR KAÇ DERSTEN İBARET  

BİR ALAN DEĞİL”

NERMİN BOYACIOĞLU: 
2018’den itibaren Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın uzmanları 
ile birlikte ASFED’in ortak 
çalışması ile yazılan eğitim 
modüllerini içeren, öğrenci-
lerin eğitiminde kullanacak-
ları bir kitap da hazırlıyoruz. 
Bu da şu anda Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın yayın biriminin 
onayında. Oradan geçtiğin-
de tüm okullara bu kitaplar 
dağıtılarak Asansör Sistem-
leri Dallarında okutulmaya 
başlayacak. Yani asansör 
artık, bir kaç dersten ibaret 
bir alan değil, kendi eğitim 
kitapları ve eğitim modülleri 
olan, sadece bakımın değil 
montajında tüm detaylarıyla 
anlatıldığı bir alan olarak 
kabul görmeye başlayacak. 

ÖZÇAKIR: “BU İŞ BİR EKİP VE 
DAYANIŞMA İŞİ” 

ASFED Eğitim Komitesi’nin 
özverili çalışmaları ile çok 
kısa sürede sektör desteği 
alınarak üç pilot okulun da 
atölye ihtiyaçları karşılan-

dı. Son teknoloji ürünler ile 
yönetmeliklere uygun ko-
şullarda asansör bakım ve 
montaj eğitimi verecek olan 
akademilerin bugün faaliye-
te geçebilmesi için yapılan 
çalışmaları ise ASFED Tek-
nik Komite Başkanı ve Eği-
tim Komitesi Üyesi İbrahim 
Özçakır anlattı.

İBRAHİM ÖZÇAKIR – ASFED 
EĞİTİM KOMİTESİ ÜYESİ 

ÖZÇAKIR: Geçtiğimiz iki yıl-
lık süreçte ilk öncelikli işimiz 
asansörün eğitimde gerçek 
manada var olabilmesi için  
Milli Eğitim Bakanlığı ile bir 
protokol imzalamaktı. 2018 
Mart ayında bu protokolü 
imzaladık. Sonraki süreçte 
tüm adımları atarken mut-
laka Milli Eğitim Bakanlığı 
uzmanları ve yetkilileri ile 
bağlantı içinde kalarak bir 
uyum içerisinde çalışmala-
rımızı tamamladık. Her ne 
kadar asansör konusunda 
uzman olsak da konu eğitim 
ile ilgili olduğu için, kafamı-
za göre adımlar atmak ka-
rarlar almak gibi bir durumu 
eğitim komitemiz içindeki 
tüm ekip arkadaşlarım ile 
birlikte prensip olarak doğru 
bulmuyoruz. Burada “ben” 
yaptım oldu mantığı yok, bu 

ASFED EĞİTİM KOMİTESİ ÜYELERİ
Gülay Pala - İbrahim Özçakır - Nermin Boyacıoğlu - Nuri Kuzan - Rasime Sazak
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iş bir ekip ve dayanışma işi. 
Bu tamamıyla milli eğitimin 
uhdesinde ve kontrolünde 
yapılabilecek bir şey. Kim-
senin kafasına göre modül 
yazdırması mümkün olmaz. 
Dolayısıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın ilgili birimleri 
ile koordineli bir biçimde 
okullarımızı belirledik, eğitim 
modüllerimizi oluşturduk 
ve bunların yazımı için 
yine koordineli bir çalışma 
başlattık. Kitaplarımızın da 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ba-
sın-yayım komisyonundan 
çıkmasını bekliyoruz. Ondan 
sonrada kitap basımını da 
federasyon olarak biz ya-
pacağız ve öğrencilerimize 
dağıtacağız.

ÖZÇAKIR: “SEKTÖRÜMÜZ EĞİTİM 
KONUSUNDA NE KADAR DUYARLI 

OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

İBRAHİM ÖZÇAKIR: Bir 
yandan da  okullarda kuru-
lacak asansör akademileri-
nin atölyeleri için malzeme 
teminine başladık. İl il do-
laşarak tüm sektör paydaş-
larının kapısını çaldık. Sek-
törümüz eğitim konusunda 
ne kadar duyarlı olduğunu 
gösterdi ve gerçekten çok 
güzel destekler aldık. Sek-
törümüzde ASFED’e bağlı 

dernekler, üretici ve monte 
eden firmalar hepsine bura-
dan bir kez daha teşekkür 
ediyoruz. İmece kültürünün 
bir örneğini sektör içinde 
canlandırarak bu üç okulu 
tamamladık. Bildiğiniz üze-
re Ankara’daki projemizin 
tamamını, Merih Asansör 
üstlendi ve burayı Merih 
Akademi olarak tamamlan-
dık. Eskişehir ve Kayse-
ri’deki okullarımızın binaları 
fiziki olarak atölyelere çok 
uygundu. Buraların da mal-
zeme tedarikinin tamamı 
imece usulü sağlandı ve şu 
anda montajları ve görsel 
tasarımları tamamlanıyor. 
ESASDER ve KAYSAD 
derneklerimiz işleri hızlan-
dırmak adına çalışmalarını 
sürdürüyor ve önümüzdeki 
günlerde iki okulumuzun da 
resmi açılışlarını yapacağız. 
Böylelikle Projenin ilk ayağı 
olan Ankara ile birlikte Eski-
şehir ve Kayseri okulları da 
tamamlanmış olacak. 

ATÖLYELERDE DERS VERECEK 
EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİNİ DE 

FEDERASYON ÜSTLENİYOR

ASFED’in eğitim projesi 
kapsamında açılacak Eski-
şehir ve Kayseri’deki okullar 
ders başı yapmaya hazır-

lanırken, atölye eğitimlerini 
verecek olan Milli Eğitim 
Öğretmenlerinin teknik bil-
gilerini pekiştirmek ve son 
teknolojiler ile yürürlükteki 
uygulamalar hakkında bilgi-
ler vermek üzere bir haftalık 
eğitim semineri de düzenle-
yecek. “Eğitimcinin Eğitimi” 
başlığındaki bu semineri 
ise;  ASFED’in belirleyece-
ği uzman mühendisler ve 
montörler verecek. Eğitimler 
14 Ekim 2019’da Ankara’da 
başlayacak. Konu ile ilgili 
Eğitim Komitesi Başkanı 
Nermin Boyacıoğlu şunları 
söyledi; “Milli Eğitim Bakan-
lığı protokolümüz gereği 
atölyelerde eğitim verecek 
eğitmenlerin eğitimleri de 
yine federasyon üstlendi. 
Buna göre 14-20 Ekim 2019 
tarihleri arasında Kayseri 
ve Eskişehir okullarımızda 
ders verecek Milli Eğitimi 
Bakanlığı Öğretmenlerine 
Ankara’daki okulumuz Merih 
Akademi’de bir haftalık eği-
timler verilecek. Bu eğitimler 
hem alandaki tecrübelerin 
aktarılması hem de son tek-
nolojilerin uygulamalı olarak 
görülmesi konularında bilgi 
güncellemesi gibi olacak. 
Hem teorik hem de pratik 
anlamda bir haftalık eğitim-
ler verilecek. 
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Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED)’nun, 
Türkiye’de asansör eğitimde 
farkındalık yaratan ve önem-
li bir dönüşümün başlangıcı-
na işaret projesinin ilk ayağı 
tamamlandı. Üç pilot okul-
dan ilkini geçen yıl, diğer 
ikisini ise bu eğitim-öğretim 
yılına hazırlayan ASFED Eği-
tim Komitesi, okulların teknik 
özellikleri ve sektöre sağla-
yacağı katkılar üzerine de 
önemli açıklamalar yaptı. 

Sektörde pek çok firma 
gerek malzeme, gerekse 
maddi destekler olarak pro-
jeye katkı sunarken, ASFED 
Eğitim Komitesi üyeleri ise 
gönüllerini ve çalışma azim-
lerini ekledi. Proje ekibinden 
ASFED Eğitim Komitesi 
Üyeleri Rasime Sazak ve 
Gülay Pala ile sohbetimize 
devam ediyoruz...

MONTAJ, ASANSÖR EĞİTİMİ 
İÇERİSİNE İLK KEZ DAHİL EDİLDİ

Proje ile asansör eğitimine 
sağlanan katkılardan biri-
si de, daha önce sadece 
asansör eğitimi, “bakım”dan 
ibaret anlatılırken, kampsam 
genişleterek “montaj” ve 
yeni teknolojiler ile ilgili de 
kapsamlı eğitim modülleri 
eklendi. Konu ile ilgili AS-

FED İdari Müdürü ve Eğitim 
Komitesi Üyesi Gülay Pala 
şunları söyledi:

GÜLAY PALA: Daha önce-
sinde, mevcut eğitimlerin 
verildiği okullarda Elektro-
mekanik Taşıyıcılar adı altın-
da bir asansör eğitimi olsa 
da bu hep bakıma yönelikti. 
Montaj kısmı  eğitimin içeri-
sine bu proje ile ilk kez dahil 
edilmiş oldu. Öğrenciler, 
bu okullardan mezun ol-
duklarında asansör montajı 
ve bakımına dair ne varsa 
öğrenmiş olarak mezun ola-
caklar. Her şeyden önemlisi 
de okullar son teknolojiler-
le donatılmış olduğu için, 
sektöre girdiklerinde bir ya-
bancılık hissetmeyecek ve 
yürürlükte olan standartları, 
yönetmelikleri bilerek mezun 
olacaklar. Bu projenin öğ-
rencilerimize en büyük artısı 
bunlar diyebiliriz. 

ÖĞRENCİLER İLK İKİ YIL TEORİK, 
SON İKİ YIL ATÖLYE EĞİTİMİ ALACAK

Pala okulların genel eğitim 
sistemi hakkında ise şunları 
paylaştı:

GÜLAY PALA: Bu okullarda 
yetişecek öğrencilerimiz, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
Mesleki ve Teknik Liselerin-
de uyguladığı genel prose-

OKULLARIN TEKNİK 
ÖZELLİKLERİ NELER?

OKUL ZİLLERİ ÇALIYOR
ASFED ASANSÖR AKADEMİLERİ DERS BAŞI YAPIYOR

HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ DE 
OKULLAR SON TEKNOLOJİLERLE 
DONATILMIŞ OLDUĞU İÇİN, 
SEKTÖRE GİRDİKLERİNDE BİR 
YABANCILIK HİSSETMEYECEK 
VE YÜRÜRLÜKTE OLAN 
STANDARTLARI, YÖNETMELİKLERİ 
BİLEREK MEZUN OLACAKLAR

Gülay Pala
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dür gereği 4 yıl okuyacak ve 
yine bu prosedür gereği ilk 
iki yıllarında Elektrik-Elektro-
nik Teknolojileri Alanı altında 
temel elektrik ve elektronik 
bilgilerini teorik olarak ta-
mamlayacaklar. 9. ve 10. 
sınıflarda ilgili tüm teorik 
eğitimlerini alan öğrenciler 
11. ve 12. sınıflarında Asan-
sör Dalını seçmeleri ile bu 
mesleki ve teknik alandan 
uzmanlaşacakları iki yıllık 
eğitimlerini alarak 4 yıllık 
bir eğitimle mezun olacak-
lar. Alan derslerini aldıkları 
ve uzmanlaştıkları son iki 
yıllarında bizim bu proje 
ile tamamladığımız ASFED 
Asansör Akademilerinde 
atölye ve pratik eğitimlerini 
tamamlayacaklar.

ÜÇ OKUL, ÜÇ FAKRLI PROJE

ASFED Akademilerinin 
Ankara ayağının tamam-
lanmasında önemli katkılar 

sunan Eğitim Komitesi Üyesi 
Rasime Sazak, üç okul pro-
jesinin de ayrı özellikleri ile 
Türkiye geneline örnek teşkil 
edeceğini söyledi:

RASİME SAZAK : Üç oku-
lumuz birbirinden farklı fiziki 
koşulları gereği, projeleri 
itibariyle de farklı özellikler 
taşıyor. Açıkçası bu durum 
her bir proje için kendine 
özel bir çalışma yapmamızı 
gerektirdi. Her biri için ayrı 
çalışmalar, tasarımlar ve 
özellikler ekleme şansımız 
oldu. Okulların birbirinden 
farklı olması, daha sonrasın-
da hayata geçirilecek başka 
binalar ve başka okullar 
için de iyi birer örnek teşkil 
edecek.  Böylelikle elimizde 
üç farklı bina yapısı için üç 
farklı proje ve tasarım örne-
ğimiz oluştu.  Daha sonra 
farklı iller için yapacağımız 
okullara farklı modelleri de 
geliştirmiş olacağız. 

Rasime Sazak

OKULLARIN BİRBİRİNDEN FARKLI 

OLMASI, DAHA SONRASINDA 

HAYATA GEÇİRİLECEK BAŞKA 

BİNALAR VE BAŞKA OKULLAR İÇİN 

DE İYİ BİRER ÖRNEK TEŞKİL EDECEK. 
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1-ASFED’İN İLK AKADEMİSİ
MERİH ASANSÖR AKADEMİ’NİN ÖZELLİKLERİ NELER ? 

25 Ekim 2018 tarihinde açı-
larak bir yıldır eğitimlerini 
tamamlayan Merih Asan-
sör Akademisi ASFED’in 
eğitim projesi ayağının ilk 
akademisi olma özelliğine 
sahip. Şehit Mehmet Şengül 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi bünyesinde kurulan 
akademi, ASFED’in protoko-

lü kapsamında genişletilmiş 
eğitim modelleri ve son 
teknoloji atölyeleriyle eğitim 
veren Türkiye’nin ilk Asan-
sör Akademisi diyebiliriz. 
Akademi’nin özellikleri AS-
FED Eğitim Komitesi Üyesi 
Rasime Sazak Anlattı:

RASİME SAZAK : Merih 

Asansör Akademi’de şu an 
36 öğrencimiz eğitim alı-
yor. Geçen sene 11. sınıfa 
baktığımızda 18 öğrenci 
vardı. Ama asansör atölye-
sinin kurulması ile birlikte 
öğrenciler tarafından  uygu-
lamalı modern sınıflardaki 
bu eğitim çok ilgi çekti. 
Atölye, öğrenci sayımızı art-
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tırırken mesleğe olan ilgiyi 
de etkiledi. Merih Asansör 
Akademi’de 4 tane kuyu 
var. Bunlar da hem elektrikli 
asansör, hem de hidrolik 
asansör bulunuyor. Yakla-
şık 16’ya yakın da otomatik 
kapı, katlanır kapı, manuel, 
çarpma ya da monşer de-
diğimiz kapılar bulunuyor. 
Bunun yanında 6 atölyesi 
bulunuyor.  Öğrencilerin ve 
öğretmenlerin uygulamalı 
derslerini gerçek üretim or-
tamında yapabilmeleri için, 
Asansör Kabin ve Kat-Kapı 
Montaj Atölyesi, Kuyu Mon-
taj Atölyesi, Hidrolik- Pano-
matik ve PLC Atölyesi, AKE 
Yürüyen Merdiven ve Raylı 
Sistemler Atölyesi, ARKEL 
Kumanda Pano ve Elektrik 
Sistemleri Atölyesi ile eğitim 
sınıfları oluşturuldu. Dolasıy-
la öğrenci piyasaya çıktığı 
zaman sektör içerisinde 
asansöre ait, kapı, kabin, 
motor, kumanda panosu ne 
varsa okulda bunun örneği-
ni birebir görmüş ve eğitim-
lerini almış oluyor. 
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2-ASFED’İN İKİNCİ AKADEMİSİ 
ASFED ESKİŞEHİR ASANSÖR AKADEMİSİ’NİN ÖZELLİKLERİ NELER? 

ASFED Eskişehir Asansör 
Akademisi tamamlanan tüm 
malzemeleri ile dergimizin 
yayıma girdiği tarihlerde 
eğitim için hazır duruma 
getirilmiş olacak. Eskişehir 
Tepebaşı Devlet Malzeme 
Ofisi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi bünyesinde 
açılan akademinin diğer iki 
projeden farklı olarak, ken-
dine ait müstakil bir binası 
bulunuyor. Okul bahçesin-
deki iki katlı 500 metrekare-
lik binada, iki duraklı eğitim 
asansörlerinin yapılabilecek 
olması buradaki projeye artı 
bir değer katıyor.  Eskişe-
hir’de ESADER (Eskişehir 
Asansörcüler Derneği) çatısı 
altında toplanan Eskişehirli 
üretici ve monte eden  fir-
maların önemli katkıları ile 
tamamlanma aşamasına 
gelen akademinin özellikle-

rini ise ASFED Eğitim Komi-
tesi Üyesi İbrahim Özçakır 
anlattı.

AKADEMİLERDEN MEZUN OLAN 
ÖĞRENCİLER EKSİKSİZ BİR 
ASANSÖR EĞİTİMİ ALACAK

İBRAHİM ÖZÇAKIR: Eski-
şehir’deki akademimizde 
diğer akademilerimizde 
olduğu gibi hem bakım hem 
de montaj eğitimi verilecek. 
Dolaysıyla iki adet asansörü 
olacak. Biri makina dairesiz 
elektrikli, diğeri ise hidrolik 
asansör olacak. Akademi 
binamızın iki katlı olması 
sebebiyle asansörleri iki du-
raklı yapabileceğiz.  Bunun 
dışında eğitimler için 6 tane 
boş kuyu yapılarak, öğrenci-
lerin montajı öğrenecekleri, 
rayını atacakları, kapısını ve 
kabinini koyabilecekleri pra-

tik alanları oluşacak. Buraya 
malzeme seçerken hepsi 
öğrenci olduğu için çok ağır 
kabinler olmamasına dik-
kat ettik, hafif malzemeden 
daha küçültülmüş kabinler 
olarak tasarlandı. Kapı ile 
ilgili ise ayrı bir eğitim birimi 
kurulacak. Orada da kapı 
ile ilgili tüm ayrıntıları, uygu-
lamalı olarak eğitime uygun 
yapılmış prototiplerde gö-
rebilecekler. Atölyenin üst 
katında ise kuyu hizasına 
makina dairesi oluştura-
cağız. Her kuyu için bir 
tane makinamız ve kuyu ile 
irtibatlandırabilecekleri pa-
noları olacak. Pano bağlan-
tılarını da burada rahatlıkla 
görmüş olacaklar. Dolayı-
sıyla ASFED Akademilerin-
den mezun olan öğrenciler 
eksiksiz bir asansör eğitimi 
alabilecek. 

Eskişehir'de açılacak ASFED Asansör Akademisi'nin binası.
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3-ASFED’İN ÜÇÜNCÜ AKADEMİSİ 
ASFED KAYSERİ ASANSÖR AKADEMİSİ’NİN ÖZELLİKLERİ NELER? 

Projenin üçüncü ayağı olan 
Kayseri’deki pilot okul ise 
farklı özellikleri ile ön plana 
çıkıyor. Kayseri Kocasinan 
Ayşe Baldöktü Mesleki 
Eğitim Merkezi bünyesinde 
kurulan ASFED Asansör 
Akademisi, aynı zamanda 
çıraklık eğitimleri veren bir 
özelliğe sahip olmasından 
dolayı sadece Mesleki ve 
Teknik Lise olarak değil 
aynı zamanda bir asansör 
çıraklık merkezi olarak da 
hizmet verecek. Akademinin 
özelliklerini, projenin Kayseri 
ayağını takip eden ASFED 
Eğitim Komitesi Üyesi Nuri 
Kuzan anlattı: 

HEM MESLEK LİSESİ HEM  
ÇIRAKLIK OKULU OLACAK

NURİ KUZAN: Kayseri’deki 
okulumuzu diğer projeler-
den ayıran en önemli özelli-
ği, Kocasinan Ayşe Baldök-
tü Mesleki Eğitim Merkezi 

bünyesinde olması sebebiy-
le bir Çıraklık Okulu özelliği 
de taşımasından kaynak-
lanıyor. Bu okulun akşam 
derslerinin olması hem ça-
lışan hem de ustalık almak 
isteyen sektör çalışanlarına 
da hitap ediyor. Bizim şir-
ketimizdeki bir çalışanımızı 
bu okula kayıt yaptırdık ve 
4 gün bizimle çalışırken bir 
gün okula giderek eğitimine 
devam edebiliyor. Yani bu-
rada hem mesleki ve teknik 
lise, hem de çıraklı okulu 
olarak, iki farklı kulvardan 

asansör eğitimi verilebile-
cek. Bundan Kayseri’deki 
pek çok sektör çalışanı 
faydalanabilir. Bunun dışın-
da, Kayseri akademimizde, 
bina özelliklerine göre; 4 
tane kuyu, bir tane de çalışır 
asansör olacak. Ayrıca atöl-
yelere merdivenle girildiği 
için bir de platform kurula-
cak. Böylelikle öğrenciler, 
atölyede asansör sistemleri 
bünyesinde platform kuru-
lumu ve bakımını da görebi-
lecek. 
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Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED)’nun iki 
yıldır canla başla çalışarak 
tamamladığı projenin son 
aşamada geri sayım başla-
dı. Sektörün katkılarının çok 
önemli olduğu üç projede 
de çalışarak, sektör yararına 
önemli adımlar atılmasını 
sağlayan ASFED Eğitim 
Komitesi üyelerine akade-
milerin sektöre sağlayacağı 
katkıları da sorduk.  Proje 
ekibinin görüşlerinden öne 
çıkan ise; asansör eğitimin-
de bir dönüşüm sağlayacak 

olması, asansörün artık bir 
meslek olarak görülmeye 
başlayacağı ve sektörün 
önemli sorunu olan eğitimli 
ara eleman konusuna katkı 
sağlayacağı yönünde...

BOYACIOĞLU: “ASANSÖRCÜLÜK BİR 
MESLEKTİR VE BİZLER İNŞAATTA 

TAŞERON DEĞİLİZ”

Nermin Boyacıoğlu – ASFED 
Eğitim Komitesi Başkanı
“Günümüzde, sektörde 
çalışan ara elemanlar konu-
sunda çok sıkıntı yaşayan 

firmalar olduğunu biliyoruz. 
Bunun temelinde ise eği-
timdeki sıkıntılar geliyordu. 
Özellikle montaj alanındaki 
eğitim ile ilgili ciddi sıkıntı-
lar var. Eğitimli ara eleman 
bulmak neredeyse zorken, 
bu akademilerin çoğalması, 
mevcut akademilerde eğitim 
kalitesinin artması sektöre 
sağlayacağı en büyük kat-
kıdır diye düşünüyorum. 
Ağaç yaşken eğilir atasö-
zümüz burada karşılığını 
buluyor. Çünkü bu çocuklar 
12 yaşında okullarda eğitim 

ASFED ASANSÖR AKADEMİLERİNİN 
SEKTÖRE KATKILARI NELER OLACAK?

OKUL ZİLLERİ ÇALIYOR
ASFED ASANSÖR AKADEMİLERİ DERS BAŞI YAPIYOR

NERMİN BOYACIOĞLU: “SONRAKİ HEDEFİMİZ; ASANSÖR 
EĞİTİMİNİ ÜNİVERSİTELERDE YAYGINLAŞTIRMAK” 

Projeleri tamamlar tamamlamaz kendimize yeni hedefler de koyduk. Öncelikli 
olarak tabi ki asansör eğitiminin mesleki ve teknik liselerdeki uygulamalarını 
yaygınlaştırmak. Her ilde bu çalışmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Sonraki hede-
fimiz ise, asansör eğitimini üniversitelerde yaygınlaştırmak olacak. Hayalimiz; 

üniversitelerdeki mühendislik bölümleri içine asansör mühendisliği bölümlerini 
koydurabilmek. 
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almaya başlayacak, mesleği 
okulunda öğrenecek, stajını 
bizlerde yapacak.  15-16 
yaşında yetişmiş eğitimli  
asansörcü olarak bizlere 
gelecek. Her şeyden önce 
modern dersliklere sahip bu 
akademiler ile  asansörcü 
imajını da hem gençlerin 
hem de ailelerin gözünde 
değiştirmiş olacağız. Şu an 
Eskişehir’de asansör bö-
lümü açıldığını duyan pek 
çok meslek lisesi öğrencisi 
teorik eğitimlerini tamamlar 
tamamlanmaz bizim bölüm-
lerimize gelmek için bek-
lediğini biliyoruz. Asansör-
cülük bir meslektir ve bizler 
inşaatta taşeron değiliz. 
Binalarda asansör olduğu 
sürece bu meslek devam 
edecektir. Bu değerin ve 
prestijin mesleğimize ka-
zandırılması ve mesleğimize 
artı katması için çok önemli 
olduğuna inanıyorum. 

ÖZÇAKIR: “BİR MESLEK OLARAK 
ASANSÖRCÜLÜĞÜ ANLATMIŞ 

OLACAĞIZ”

İbrahim Özçakır – ASFED 
Eğitim Komitesi Üyesi
“Geçmişte asansör eğitimi 
deyince elektromekanik bö-
lümünden mezunlar vardı. 
Ama genel bir kavram oldu-
ğu için asansörle örtüşüp 
örtüşmediği hep bir tartışma 
konusuydu. Buradaki eği-
timler ise ağırlıklı olarak ba-
kım üzerineydi. Bununla ilgili 
geçmişte Milli Eğitim Bakan-
lığı’na bağlı 33 okulumuzda 
elekromekanik taşıyıcılar bö-
lümü olmasına rağmen, aktif 
olarak ismini duyduğumuz 

iki üç okul öne çıkıyordu. 
Şimdi “asansör sistemleri 
dalı” ismi adı altında bunları 
topladığımızda, bir meslek 
olarak asansörcülüğü an-
latmış olacağız. Bu şekilde 
diğer okullarımız da dönü-
şümlerini eğitim sistemlerini 
gözden geçirmiş ve buna 
uyum sağlamış olacak.  

SAZAK: “NİTELİKLİ ELEMAN 
İSTİHDAMINA KATKI SAĞLAYAN 
YETİŞMİŞ GENÇLER OLACAK.”

Rasime Sazak – Asfed Eğitim 
Komitesi Üyesi
“Akademilerimizde yetişen 
öğrencilerimiz Meslek Lisesi 
bünyesinde eğitimlerini alır-
ken aynı zamanda işletme-
lere de giderek, staj yapma 
imkanı da sağlanacak.  Yani 
bir yandan okul içerisinde 
teorik eğitimlerini alırlarken, 
bir yandan da işletmelerde 

İBRAHİM ÖZÇAKIR: 
“SEKTÖRE VE 

DERNEKLERİMİZE 
KATKILARINDAN 

DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR 
EDİYORUZ”

Projenin tamamlamasında 
bizi her zaman yüreklen-
diren, desteklerini bizden 
esirgemeyen ve bize inanan 
ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Yusuf Atik ile ASFED 
Yönetim Kurulu Üyeleri başta 
olmak üzere , malzeme gön-
dererek büyük katkılar sağla-
yan üretici firmalarımıza çok 
teşekkür ediyoruz. Bunun dı-
şında bölgelerde bizi samimi-
yetle karşılayarak her türlü 
desteği veren ASFED’e bağlı 
tüm dernek yönetimlerine 
ve üyelerine, malzemelerin 
okullara monte edilmesini 
sağlayan montaj firmalarımı-
za yine bir kez daha teşekkür 
ediyoruz. Milli Eğitim Bakan-
lığı’da sürecin başından beri 
en az bizler kadar çalışan 
saygıdeğer çalışma arkadaş-
larımıza, Okul Müdürlerimize 
ve öğretmenlerimize ayrı ayrı 
teşekkürler. Ayı zamanda bizi 
haberleri ve yazılarıyla ka-
muoyuna anlatan, çalışma-
larımız takip eden sektörel 
basınımıza da yanımızda ol-
dukları için teşekkür ederiz. 
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çalışma ortamlarına dahil 
olma imkanı bulacaklar. En 
önemli şey mesleğimizde 
nitelikli eleman istihdamı-
na katkı sağlayan yetişmiş 
gençler olarak mezun ola-
caklar. İşi bilen, teknolojiye 
hakim, bakım ve montaj 
yapabilen eğitimli elemanlar 
olarak yetişecekler. Bizler 
her zaman nitelikli eleman-
da bilgi ve beceriyi arıyoruz. 
Dolayısıyla bu bilgiye ve 
beceriye daha okul sıraların-
dayken sahip olacaklar.

PALA: “EN BÜYÜK ARZUMUZ; 
BU ATÖLYELERDE EĞİTİM ALAN 

ÖĞRENCİLERE MESLEK BİLİNCİNİ 
AŞILAMAK”

Gülay Pala – ASFED Eğitim 
Komitesi Üyesi 
Asansör eğitiminde temel-
den gelen sıkıntılar ile yıl-
larca tüm sektör çalışanları 
olarak bizler de mücadele 
ettik. Çalışan personelimizin 
büyük çoğunluğunda eğitim 
eksiğinin olması beraberin-

de pek çok sorunu da ge-
tiriyordu. Zaman içerisinde 
bunu MYK ile çözmeye, bir 
nebze olsun atılımlar yap-
maya çalıştık ama asansör 
eğitiminin lise düzeyinde bir 
mesleki ve teknik alana ta-
şınması çok önemliydi. Geç-
mişte çoğu zamana meslek 
liselerinin elektrik-elektronik 
bölümlerindeki öğrencilerini 
işe alabiliyorduk. Ama onlar 
işin sadece elektrik kısmını 
biliyordu. Derken elekto-me-
kanik taşıyıcılar kısmına da 

RASİME SAZAK:  
“ÖRNEK PROJE DOSYALARIMIZI SEKTÖR İLE PAYLAŞACAĞIZ” 
Bu üç akademi projesi ile önemli deneyimler ve tecrübeler biriktirme imkanı-
mız oldu.  Birlikten doğan kuvvetin gücünü gördük. “Ben” diyerek değil, imece 
ile bu işlerin nasıl yapılabildiğini gördük. Dolayısıyla artık elimizde üç okul için 
ayrı ayrı tamamladığımız farklı proje dosyalarımız oldu.  Bu dosyalarla sonraki 

okullarda daha kolay yol alacağımıza ve daha hızlı hareket edeceğimize inanı-
yoruz. Başka projeler geliştirmek isteyen yeni projeler yapmak isteyen sektördeki 

tüm arkadaşlarımızla da bu örnek dosyalarımızı paylaşmaya hazırız”. 
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iş alanında yer verildi ama bu defa da ba-
kım ağırlıklı bir eğitim verildiği için montaj 
eksik kalıyordu.  Dolayısıyla bu iki bölüm-
den mezun olan öğrenciler; ne sektörü 
tanıyabiliyor ne de uyum sağlayabiliyordu. 
Çoğunun sektörde kalmasını sağlamakta 
zorlanıyorduk. Bizler tüm bu bilgi birikim-
lerimizle ve sektörden gelen taleplerle AS-
FED’de uzun süren tartışmaların ardından, 
temelden kaynaklanan sorunların çözümü 
için en önemli projemiz olarak eğitimi ken-
dimize kılavuz edindik. Bizim en büyük 
arzumuz; kurulan bu atölyelerde eğitim 
alan öğrencilere meslek bilincini aşılamak. 
Asansörü öğrenirken işine saygı duyan, 
mezun olduğunda ne ile karşılaşacağını 
bilen, kendine öz güvenli meslektaşlarımız 
yetişsin istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepi-
miz zor bir meslek grubunda çalışıyoruz 
ve bu işi doğru bir biçimde yapabilmek 
için meslek bilinci kavramına ihtiyacımız 
var. Eğer biz modern atölyelerimizde bu 
mesleği çocuklarımıza sevdirebilirsek, 
bunu bir meslek olarak benimsetebilirsek 
devamında da donanımlı gençler olarak 
sektörümüze çok şey katacaklarına inanı-
yorum.”

KUZAN : “ASANSÖR GELECEĞİ PARLAK BİR SEKTÖR”

Nuri Kuzan – ASFED Eğitim Komitesi Üyesi
“Ben yıllardır bu sektörde olan birisi ola-
rak karşılaştığımız en büyük sorunu ara 
eleman yetişmemesinde görüyorum. Bu 
akademilerde sektörün katkılarıyla, ara 
eleman ihtiyacının karşılanıp çok daha 
kalifiye  insanlar yetiştireceğimize inanıyo-
rum. Bir de gençler şunu görmeli ki; asan-
sör geleceği parlak bir sektör. Ama bunu 
doğru anlatmak ve doğru öğretmek zo-
rundayız. Bu da ancak eğitim ile mümkün 
olacaktır. Kayseri’deki okulumuzun çıraklık 
bölümünün de olması büyük bir avantaj. 
Burada eğitime herkes kendi firmasından 
başlayarak, kendi elemanlarını bu okula 
yazdırabilir. Benim Kayseri’deki meslek-
taşlarıma tavsiyem bu okullara ilk desteği 
kendi elemanlarını yazdırarak başlasınlar. 
Sektöre  eğitimli elemanlar kazandırmak 
büyük katkılar sağlayacaktır.”

GÜLAY PALA: 
“BÖLGELERDEN 

YENİ OKUL 
PROJELERİ İÇİN 

ÇOK TALEP 
ALIYORUZ”

Açıkçası biz projemiz tam 
olarak gerçekleşmeden 
ve elle tutulur gözle görü-
lür bir şekilde meyveleri 
almaya başlamadan ko-
nuşmak ve açıklama yap-
mak istemedik. İki yıldır 
devam etmesine rağmen 
dergimizdeki ufak haber 
dışında ilk kez komite 
olarak bir değerlendir-
me sunuyoruz. Çünkü 
önemli olan işin doğru 
yapılması ve tamamlan-
ması diye düşünüyorum. 
Öncesinde çok konuşma-
mıza ve çok fazla reklam 
yapmamamıza rağmen, 
pek çok bölgeden yeni 
okul projeleri için talep-
ler alıyoruz. Ama biz ön-
celikle elimizdeki proje-
lerimizi tamamladıktan 
sonra protokolü imzala-
nan Gaziantep ve sonra-
sında Mersin projelerine 
başlayacağız. İnanıyoruz 
ki üretici ve yardımsever 
arkadaşlarımız bunların 
daha iyilerini yapacak-
lardır.  Tabi bu konuda 
ASFED olarak yine ge-
rekli öncülüğü ve desteği 
vermeye de hazırız. 
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OKUL ZİLLERİ ÇALIYOR
ASFED ASANSÖR AKADEMİLERİ DERS BAŞI YAPIYOR

Millî Eğitim Ba-
kanlığı Mesleki 
ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü 

ile Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED) arasın-
da imzalanan protokol kap-
samında, Ankara Yenima-
halle Şehit Mehmet Şengül 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi bünyesinde ASFED’e 
bağlı MERİH Asansör Sa-
nayi A.Ş. tarafından kurulan 
MERİH Asansör Akademisi, 
geçtiğimiz eğitim-öğretim 
döneminde açılarak bu 
sene ikinci yıl öğrencileri ile 
asansör eğitimine devam 
ediyor. ASFED Asansör 
Akademilerinin diğer iki 
ayağı olan Eskişehir ve Kay-
seri’de açılacak okullarda 
ise çalışmalar tamamlanmak 
üzere... 

Bu akademilerden yetişen 
öğrenciler hali hazırda 
Elektrik-Elektronik Teknolo-
jileri Alanı altında Asansör 
Sistemleri Dalı’nda teorik ve 
pratik eğitime sahip olup, 
mezun olduklarında bilgi ve 
beceri açısından sektöre 
hazır birer çalışma arkadaş-
larımız olacaklar.

SADECE ÖĞRENCİLER İÇİN 
DEĞİL SEKTÖR ÇALIŞANLARI 

İÇİN DE BİR FIRSAT
Asansör Sistemleri Dalı altın-
da eğitim veren okullarımız-
da yeterli donanım ve imkan 
sağlanmasından dolayı aynı 
zamanda “MESLEKİ AÇIK 
ÖĞRETİM LİSESİ” programı 
da açılmaktadır. Hali hazır-

Rasime SAZAK
ASFED Eğitim Komitesi Üyesi 
Merih Asansör Genel Müdür Yardımcısı

ASFED ASANSÖR AKADEMİLERİ, 
SEKTÖRDE ÇALIŞANLARA MESLEKİ 
LİSE DİPLOMASI KAZANDIRIYOR.
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da sektörde çalışan ya da 
çalışmak isteyen herkese 
açık olan akademilere ka-
yıtlarını yaptırarak haftanın 
belirli zamanları derslerini 
takip etmeleri yeterli ola-
caktır. Böylelikle asansör 
alanında çalışabilmek için 
istenen eğitim ve mesleki 
yeterlilik diplomasına sahip 
olmak, sektörel gelişimimi-
ze katkı sağlanacaktır. Do-
layısıyla bu akademiler sa-
dece öğrenciler için değil, 
sektör çalışanları için de 
önemli bir fırsat sunuyor. 

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM  
LİSESİ (MAÖL) NEDİR?

 �Endüstriyel alanlarda 
kurslar yoluyla, en az 
ilköğretim okulu mezunu 
kişilere meslek kazandır-
mak, mesleklerinde ge-
lişmek isteyenlerin mes-
lekî bilgi ve becerilerini 
yeni teknolojilere paralel 
olarak geliştirmek ga-
yesi ile kurulmuş yaygın 
endüstriyel teknik eğitim 
kurumlarıdır.

 �Mesleki Açık Öğretim 
Lisesi’nde, yüz yüze eği-
tim adı ile anılan örgün 
okullarda, bizzat meslek 
derslerini öğretmenler-
den almak gerekir. Kültür 
derleri diye geçen ortak 
dersler için ise tıpkı Açık 
Öğretim Lisesi’nde oldu-
ğu gibi yılda 3 kez sına-
va girilir.

 �Yüz yüze eğitim ile alın-
ması gereken alan/dal 
derslerinde devam mec-
buriyeti vardır. Öğrenci-

ler bu derslere okulun/
kurumun belirlediği plan 
çerçevesinde hafta sonu 
veya akşamları devam 
etmek zorundadır.

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM 
LİSESİ’NE KİMLER 
BAŞVURABİLİR?

 �Açık öğretim Lisesi’ne 
kayıt olmak için yaş sınırı 
yoktur.

 �Ortaokul veya ilköğretim 
mezunu ya da lise ara 
sınıfından ayrılmış herkes 
(zihinsel engellilerin dı-
şında) kayıt olabilir.

 �Lise mezunları da Açık 
Öğretim Lisesi’ne kayıt 
olabilirler.

 �Genel lise eğitimi veren 
bir okuldan mezun olmuş 
olan öğrenciler, Açık 
Öğretim Lisesi “Mesleki 
Açık Öğretim Progra-
mı’na kayıt yaptırabilirler.

Ankara Yenimahalle Şehit 
Mehmet Şengül Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde 
Asansör Sistemleri Dalında; 
2019-2020 eğitim-öğretim 
yılı için Mesleki Açık Öğre-
tim Lisesi Programı kapsa-
mında; Endüstriyel Kontrol 
ve Arıza Analizi, Asansör 
Sistemi ve Bakımı, Kuman-
da Teknikleri dersleri veril-
meye başlanmıştır. 

Kişisel ve mesleki gelişim 
yolculuğunda olan tüm 
genç ve genç kalan öğ-
rencilerimize, yeni öğretim 
yılında başarılar dileriz.

ASANSÖR ALANINDA 
ÇALIŞABİLMEK İÇİN İSTENEN 
EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİLİK 
DİPLOMASINA SAHİP OLMAK, 
SEKTÖREL GELİŞİMİMİZE KATKI 
SAĞLANACAKTIR.
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ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN İLE ÖZEL RÖPORTAJ

“UZAKDOĞU 
MALLARINA KOTA 
UYGULAMASI 
GÜNDEMDE”
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1999 yılından bu tarafa 
Ankara Ticaret Odası Meclis 
Üyesi olan, iki yıla yakın 
süredir de Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini başarı 
ile yürüten Gürsel Baran, 
bu sayımızda dergimizin 
davetini kabul ederek, 
asansör sektör ile ilgili 
merak ettiğimiz soruları 
cevapladı. 

Son zamanlarda yerlileşme 
konusunda başarılı adımlar 
atan ATO Başkanı Baran’ın 
asansör sektöründe de bu 
konuya önem verilmesi nok-
tasında yaptığı açıklamalar 
oldukça önemli. Röporta-
jımızın detaylarında Nisan 
2020’de uygulamaya girecek 

olan “Zorunlu Asansör Si-
gortası” uygulaması üzerine 
ATO’nun yaptığı çalışmalar 
hakkında da bilgiler aldık.

ANADOLU’DAN DÜNYAYA

19-21 Eylül 2019’da 2.Ulus-
larası Coğrafi İşaretli Ürün-
ler Zirvesi’ne ev sahipliği 
yapan ATO, tema olarak 
Anadolu’dan Dünyaya diye-
rek yerlileşmeye dikkat çe-
mişti. Zirve ile Türkiye coğ-
rafyasına ait ürünlerin bir 
markaya dönüşmesine katkı 
sağlamak, ülkemizin coğrafi 
işaretli ürün potansiyelini 
harekete geçirmek ve bu 
yolla büyüyen uluslararası 
ticaretten yararlanılması ve 
kırsal kalkınma hedeflerine 
katkı sağlaması amaçlandı. 
Coğrafi işaretle-

rin kullanımı aynı zamanda 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
getiriler konusunda bir far-
kındalık yaratıyor. Tüm sek-
törlere yayılması ve birbirini 
tetiklemesi hedeflenen bu 
proje ile yerlileşme konusu-
na da bir katkı sağlanmış 
oluyor. 

BARAN: “ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ, 
ÖZ DEĞERLERİNİ ÜZERİNE İNŞA 

ETMEK İÇİN HEP BİRLİKTE ELİMİZİ 
TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ”

ATO’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen Coğrafi İşaretli 
Ürünler Zirvesi hakkında 
neler söylersiniz?
Bu zirvenin, Türkiye’nin eko-
nomik gelişiminde çok bü-
yük yer edinecek gelenek-
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sel ve yöresel ürünlerimizin 
ekonomik değere dönüş-
mesi konusunda en faydalı 
organizasyonlardan biri ol-
duğunu düşünüyoruz. İlkini 
2017 yılında yaptığımız ve 
30 oturumda 42 konuşmacı-
nın bilgilendirici konuşmalar 
yaptığı, 200’ü aşkın yerel 
ürünün stantlarda sergiledi-
ği, 42 oda ve borsamızın ka-
tıldığı ve 15 bini aşkın kişinin 
katıldığı zirve çok başarılı 
sonuçlar doğurdu. Anado-
lu’dan Dünyaya teması ile 
bu yıl gerçekleştirdiğimiz 
ikinci uluslararası zirvede 
de, coğrafi işaretli ürünlere 
ilişkin bilgi ve gelişmeleri ta-
kip etmenin yanı sıra, yerel 
ürünlerimizi tanıtmayı ve bu 
ürünlerin ticarileşmesine yö-
nelik iş birliği platformlarının 
oluşturulması açısından çok 
önemli. Coğrafi işaretli ürün-
lerin dünyada yaklaşık 200 
milyar doları aşan bir Pazar 
büyüklüğüne sahip olduğu 
belirtiliyor. Türkiye yöresel 
ve geleneksel ürünleriyle 

zengin bir ülke. Bu değer-
lerin dünyaya tanıtılması, 
üretimin canlandırılması, 
ürünlerin katma değerinin 
arttırılması ve kırsal istih-
damın sürdürülebilirliğinin 
sağlanması bakımından bü-
yük önem taşıyor. Ülkemizin 
geleceğini, öz değerlerini 
üzerine inşa etmek için hep 
birlikte elimizi taşın altına 
koymalıyız. 

UZAKDOĞU MALLARINA KOTA 
UYGULAMASI GÜNDEMDE

ASFED, yerli asansör 
üreticilerinin desteklenmesi 
ve uluslararası ölçekte 
bir Türk asansör markası 
çıkartmak için çalışmalar 
yapıyor. Bu konuda 
yerli sanayicilere destek 
vererek, kaliteli yerli 
asansörlerin kullanımının 
yaygınlaştırılması ve Türkiye 
markası oluşturulması 
için ATO ile birlikte ne gibi 
çalışmalar yapılabilir?
Sektör temsilcilerinden edin-
diğimiz bilgiye göre asansör 

ÜRÜNLERİN KATMA 

DEĞERİNİN ARTTIRILMASI 

VE KIRSAL İSTİHDAMIN 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN 

SAĞLANMASI BAKIMINDAN 

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR. ÜLKEMİZİN 

GELECEĞİNİ, ÖZ DEĞERLERİNİ 

ÜZERİNE İNŞA ETMEK İÇİN HEP 

BİRLİKTE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA 

KOYMALIYIZ. 
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konusunda dünya pazarı 1 
milyar dolar büyüklüğünde. 
Bunun yüzde 40’ını Shind-
ler, Otis ve Thyssen alıyor. 
Türkiye asansör ithalatında 
dünyada ikinci sırada. Bu 
markalar servis ve bakım-
da da bu makine panoları 
ikame edecek yerli ürünü 
olmadığından çok ciddi kâr 
marjları ile çalışıyorlar. Ja-
ponya’da ve Uzakdoğu’da 
devlet desteklemek istedik-
leri alanlarda hisse karşılığı 
destek verip bir süre sonra 
da bu hisseleri firmalara 
devrediyor veya halka arz 
ediyor. Bizde de böyle bir 
model uygulanmaya başla-
nabilir. Sektörde Uzakdoğu 
mallarının özellikle kalitesiz 
olanları sektörde rekabeti 
zorladığı belirtiliyor. En az 
2,5 katlık bir fark olduğu 
belirtiliyor. Bu konuyla ilgili 
olarak da kota uygulaması 
gündeme gelebilir. 

ASANSÖR SİGORTASI SEKTÖRDEKİ 
VERGİ KAYBINI ÖNLEYECEK

Önümüzdeki yılın dördüncü 
ayında uygulamaya 
başlayacak olan “Zorunlu 

Asansör Sigortası” ile 
ilgili olarak ATO’nun bir 
takım çalışmalar yaptığını 
biliyoruz. Bu çalışmalar 
hakkında bilgi alabilir 
miyiz?
Asansör sektörüyle ilgili 
çalışmaları 41 No’lu İnşaat 
Tamamlayıcı İşler Meslek 
Komitemiz yürütüyor. Geçen 
dönemde asansör sigortası 
konusunda çalışmalar ya-
pılmıştı. Bildiğiniz üzere 6 
Nisan 2019 tarihinde Asan-
sör İşletme ve Bakım Yönet-
meliği yayımlandı. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’mız 
tarafından yayınlanan yönet-
meliğin 13’üncü maddesinin 
12’inci fıkrası ile, asansör 
yetkili servislere mesleki 
sorumluluk sigortası yaptır-
ma zorunluluğu geldi. Bu 
madde için yürürlük tarihi de 
6 Nisan 2020 olarak yönet-
melikte yer aldı. Bu konuda 
Oda olarak hazırlık çalışma-
larına katılmış, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’mizle 
birlikte Sigorta Genel Müdür-
lüğü ile görüşmeler gerçek-
leştirilmiştik. Ayrıca Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na da 
bir dosya ile sektörel sorun-

ları aktarmıştık. 

Komitemizde bu sektörde 
faaliyet gösteren üyelerimiz, 
sektörde kayıt dışılığın ol-
duğunu, piyasaya sunulan 
asansör sayısının gerçek 
rakam olmadığını ifade edi-
yorlar. Üyelerimiz bu soruna 
çözüm olarak “asansör mali 
sorumluluk sigortası”nı öne-
riyorlar. Türkiye’deki tüm 
asansörlerin sayısı, cinsi, 
kapasitesi gibi bilgilerin 
kayıt altına alınabilmesinin 
bir yolunun da sigorta şir-
ketleri olduğunu belirtiyorlar. 
Çünkü milyonlarca aracın 
plaka ve ruhsat bilgileri bu 
sayede kayıt altında. Sektör-
de bakım, onarım ve montaj 
yapan merdiven altı şirketler 
olduğu belirtiliyor ve haliyle 
bunun sonucu olarak da 
vergi kaybı ortaya çıkıyor.  

BARAN: “MESLEKİ EĞİTİM KONUSU 
BİZİM ÜZERİNDE HASSASİYETLE 

DURDUĞUMUZ BİR KONU”

ASFED sektörümüzdeki ara 
eleman sorununa yönelik 
olarak meslek liselerinde 
asansör bölümlerinin 
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açılması üzerine Milli Eğitim 
ile bir protokol imzaladı. İlk 
okulunu Ankara’da açarken şu 
anda da Eskişehir ve Kayseri’de 
çalışmalar devam ediyor. Kaliteli 
iş gücünü artırmak adına ATO ne 
gibi çalışmalar yürütmektedir?
Mesleki eğitim konusu bizim 
üzerinde hassasiyetle durduğu-
muz bir konu. Asansör sektö-
rüyle ilgili mesleki eğitim konu-
sunda Gazi Üniversitesi ve Milli 
Eğitim Bakanlığı ile çalışma yü-
rüttük.  Eğitim verecek mühen-
disleri temin etme, öğrencilere 
staj ve istihdam imkanı sağlama 
konusunda destek vereceğimizi 
ifade ettik. Bu çalışmalar henüz 
tamamlanmadı ancak sürekli 
gündemimizde yer alıyor. 

2017 yılında “41. İnşaat 
Tamamlayıcı İşler Meslek 
Komitesi” bir asansör çalıştayı 
yaptı. Buna benzer bir asansör 
çalıştayı hem komite hem 
de ATO destekleri ile birlikte 
ASFED ortaklığında düzenlemek 
konusunda neler düşünürsünüz?
41 No’lu İnşaat Tamamlayıcı İş-
ler Meslek Komitemizin “Asan-
sör Çalıştayı” 22 Şubat 2018 
tarihinde ATO Duatepe Hizmet 
Binasında yapılmıştı.  Ankara 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü, Sanayi bakanlığı, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı, A Tipi 
Muayene Kuruluşları, Belediye 
temsilcileri dahil olmak üzere 
70 kişiden fazla katılım gerçek-
leşmişti. Çalıştayın ardından bir 
de rapor hazırlanmıştı. Gerçek-
ten sektör sorunlarını ve çözüm 
önerilerini ortaya koyan çok 
etkili bir çalıştaydı. Üyelerimiz 
ihtiyaç hissettiği sürece benzer 
çalışmalara imza atmaktan bü-
yük memnuniyet duyarız.

GÜRSEL BARAN KİMDİR?
1960 yılında Siirt’te doğdu. 1962 yılında ailesiyle birlikte 
Ankara’ya taşındı. Eğitim hayatını tamamladığı Ankara’da 
ticarete de başladı. 1981 yılında  “Dost Boya İnşaat ve Oto-
motiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi»ni kurdu. İnşaat ve 
boya malzemeleri sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. 
2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediyesi Meclis Üyeli-
ği’ne seçildi ve iki dönem görev yaptı.
1999 yılından bu yana ATO Meclis Üyesi olan Gürsel Baran, 
ATO Komite Üyeliği (1999-2000), ATO Özel İhtisas Komis-
yonu Üyeliği (2000-2008), ATO Fiyat Tahmin Komisyonu 
Üyeliği (2002-2009) ve ATO Hesapları İnceleme Komisyon 
Başkanlığı (2003-2016) görevlerinde bulundu.
2016 yılı Aralık ayında yapılan Ankara Ticaret Odası ara 
seçiminde Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve geldi. 14 
Nisan 2018 tarihinde yapılan ATO Meslek Komitesi ve Mec-
lis Üyesi seçimlerinde 45 Numaralı Boya Satıcıları ve İma-
latçıları Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi olarak seçilen 
Baran, 20 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerde yeniden 
Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Baran, ATO Başkanlığı gö-
revini yürüten 19. isim oldu.
ATO Başkanı Gürsel Baran, 18 Mayıs 2018 tarihinde TOBB 
Ticaret Odaları Konseyinde yapılan seçimlerde ise katılım-
cıların tamamının oyunu alarak Ticaret Odaları Konsey 
Başkanlığı görevine getirildi. Baran,  Tesisat İnşaat Sanayi 
Malzemecileri Derneği (TİMKODER) ile Siirt Eğitim Kültür 
ve Yardımlaşma Vakfı’nda aktif üyedir.
Evli, üç çocuk ve üç torun sahibidir.
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Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED)‘nun, 
Mesleki ve Teknik Liselerin-
deki asansör eğitimi ile ilgili 
bir farkındalık yaratarak, 
şimdiye dek verilen asan-
sör eğitimlerinde bir revi-
ze yapılmasını sağlaması 
bölüme ilgiyi arttırdı. Konu 
ile ilgili Türkiye’nin çeşitli 
illerindeki okullardan gelen 
talepleri değerlendirmek 
ve örnek okulları ziyaret et-
mek isteyen Okul Müdürleri 
Ankara’daki Merih Asansör 
Akademisi’ni gezdi.  

ASFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik geçtiği-
miz günlerde, Gaziantep’te 
Abdülhamithan Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Okul 
Müdürü Hülya Özbey’i kabul 
ederek, akademiler ve eği-
tim sistemi hakkında bilgiler 
verdi. Atik; Ankara, Eskişe-
hir ve Kayseri’nin ardından 
organize sanayisi gelişmiş, 
güçlü asansör markalarının 
olduğu Gaziantep’te de bir  
ASFED Akademisi açılma-
sından memnuniyet duya-
caklarını bildirdi.

Okul Müdürü Hülya Özbey 
ise; “Asansör dalı yeni bir 
dal olarak gündemimize 
geldi ve açıkçası çocukların 
gelecekteki istihdamı açı-
sından oldukça elverişli bir 
alan olmasından dolayı da 
bizi çok heyecanlandırdı. 

Okul olarak biz daha çok 
elektrik- elektronik teknolo-
jileri ağırlıklı bir liseyiz. Oku-
lumuzda bunlarla birlikte 
asansör dalının olması da 
bölgemize çok şey katacak-
tır.” dedi. 

ASFED’in Milli Eğitim Bakan-
lığı ile imzaladığı protokol 
ile önümüzdeki günlerde 
çalışmalara başlayacakla-
rını belirten Okul Müdürü 
Özbey;  “Gaziantep İl Milli 
Eğitim Müdürü Cengiz Mete 
ve İlçe Eğitim Müdürü Erdal 
Kılınç’ın destekleriyle ve AS-
FED’in katkıları ve bu okulu 
en kısa zamanda eğitim-öğ-
retime açmayı planlıyoruz” 
diye ekledi. 

ASFED AKADEMİLERİ İÇİN 
GAZİANTEP’DEN ZİYARET
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Malatya’da Maliye ve Be-
lediye ekiplerince yapılan 
ortak bir çalışma ile asansör 
bakım firmalarına sıkı dene-
timler yapılmaya başlandı. 
Maliye ekiplerince tek tek 
ziyaret edilen Malatya’daki 
bakım ve montaj firmaların-
da, geçmişe yönelik fatura 
incelemesi yapılıyor. Yapılan 
incelemede faturasız iş yap-
tığı tespit edilen iş yeri sa-
hiplerine ciddi oranda idari 
para cezaları kesiliyor. 

Konu ile ilgili bilgi almak 
için görüştüğümüz Malatya 
Asansörcüler Derneği (MA-

LATYA AS.DER.) Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatih Kun-
duracı, haberimizi doğrula-
yarak; Malatya’da faaliyet 
gösteren 20 kadar bakım 
firmasının tümünde incele-
meler yapıldığını ve fatura-
sız iş yapan firmalara 300 
bin TL civarında idari para 
cezası kesildiğini belirtti. 
Bakımından sorumlu olduğu 
binaya dair geçmişe yönelik 
yaptığı işlerle ilgili faturası 
olmayan pek çok iş yeri için 
aynı uygulamanın yapıldığını 
doğrulayan Kunduracı; der-
nek yönetimi olarak uygula-
manın  sektörün kalite stan-

dartları gereği yerinde ve 
doğru bulunduğunu belirtti.

KUNDURACI: “KONTROLLERİN 
SADECE MALATYA DEĞİL TÜM 

TÜRKİYE’DE UYGULANMASI SEKTÖR 
AÇISINDAN UMUT VERİCİ OLUR”

MALATYA AS.DER. Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatih Kun-
duracı konu ile ilgili şunları 
da ekledi: “Bu uygulamaları, 
bakım firması adı altında 
kurulup başka işler de ya-
parak asansör sektörünün 
profesyonelliğine gölge dü-
şürenlerde bir toparlanma 
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FİRMALARINA SIKI DENETİM
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sağlayacağı düşünüyo-
ruz. Kontrollerin sadece 
Malatya değil tüm Türki-
ye’de uygulanması sektör 
açısından umut verici 
olur. Biz üyelerimize yap-
tıkları her işin mutlaka fa-
turasının kesmesi gerek-
tiğini hatırlatıyor,  bunun 
hukuki ve mali boyutlarını 
anlatıyoruz” dedi.

FATURASIZ İŞ YAPAN FİRMALAR 
ASANSÖR SEKTÖRÜNE BÜYÜK 

ZARAR VERİYOR

Faturasız iş yaparak, hem 
yaptığı işi belgeleyeme-
yen hem de vergisini 
vermeyerek, fiyat kırma 
politikası güden bu firma-
lar, sektörde işini doğru 
yapmaya çalışan pek 
çok firmaya ve asansör 
sektörünün itibarına da 
zarar veriyor. Üstelik bu 
firmalar farkında olmadan 
hem kendi işlerini hem de 
insan hayatını da tehlike-
ye atıyor.

FATURASIZ İŞ YAPAN BİR ASANSÖR 
FİRMASINA KARŞILAŞACAĞI  

SORUNLAR NELERDİR?
 �Bakım firması faturasını kesmediği bir binaya bakım 
yapıp yapmadığını ispat edemediği için, ileride oluşa-
bilecek herhangi bir kazada kusurun eksik bakımdan 
kaynaklanmadığını asla ispat edemez. Faturası kesilme-
yen bir asansörün bakımları düzenli yapıldığını hukuki 
olarak ispat edilemez. 

 �Bakımın yapıldığı asansöre fatura kesilmez ise fatura ve 
yapılan iş fiyatına göre %10 oranında usulsüzlük cezası 
kesilir.

 �Fatura kesmemek aynı zamanda aynı piyasa koşulla-
rında çalışan pek çok sektör çalışanına da zarar veren 
haksız rekabeti doğurur.

 �Fatura almayan apartman yöneticisi hukuki ve mali hak-
larından vazgeçerken, atlanan ya da gözden kaçan bir 
bakım neticesinde insan sağlığı da tehlikeye atılır.

 �Devletten vergi kaçırmanın sorumluluğu ise çok ağırdır.
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Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, İstanbul Sanayi İl 
Müdürü Ümit Ünal, Müdür 
Yardımcısı Şevki Şarlıoğlu, 
Piyasa Gözetim ve Denetim 
Uzmanı Ebru Özata, Tüm 
Asansör Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği (TASİAD) 
Başkan Yardımcısı Abdur-
rahman Aksöz ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri 13 Eylül 2019 
tarihinde Asansör ve Yürü-
yen Merdiven Sanayi İş Ka-
dınları Derneği’ni (AYSKAD) 
ziyaret etti. Ümit Ünal ve 
beraberindeki heyete AY-
SKAD’ın mesleki eğitimde 
“yıldız proje” olarak adlan-
dırdığı AYSKAD akademinin 
çalışmaları hakkında bilgiler 
verildi. Sivil toplum kuruluş-
larının dayanışma içerisinde 
hareket etmelerinin, sek-
törde birlik ve beraberliğe 

temel oluşturacak önemli 
bir adım olduğunun altını 
çizen Ünal, bakanlık olarak 
birleştirici faaliyetlerden 
memnuniyet duyduklarını ve 
AYSKAD’ın bu konudaki ça-
balarını takdirle karşıladıkla-
rını ifade ettiler.

STK’ LARLA GÜÇ BİRLİĞİ
İstanbul Sanayi İl Müdü-
rü Ümit ÜNAL, asansör 
sektöründe kadın derneği 
kurulmuş olmasının sektöre 
yenilikçi bir vizyon kazandır-
dığını ve  AYSKAD’ ın sek-
törün gelişimi adına yaptığı 

çalışmaları dikkatle takip 
ettiklerini belirttiler. Özellikle 
Sivil Toplum Kuruluşlarının 
dayanışma içerisinde hare-
ket etmelerini sağlayacak 
olan “STK’ larla Güç Birliği” 
projesinin  sektörde birlik ve 
beraberliğe temel oluştur-
ması bakımından çok önem-
li olduğunun altını Çizen 
ÜNAL,  bakanlık olarak böy-
le birleştirici faaliyetlerden 
memnuniyet duyduklarını 
ve AYSKAD’ ın bu konudaki 
çabalarını takdirle karşıla-
dıklarını ifade ettiler.

İSTANBUL İL SANAYİ MÜDÜRÜ 
AYSKAD’I ZİYARET ETTİ
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Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayi İş Kadınları Derneği AYS-
KAD, 7 Eylül de İzmir’de yönetim 
kurulu toplantısını gerçekleştirdi. 
Toplantının ana gündem madde-
lerinden birisi de yeni görevlen-
dirmeler oldu. 

AYSKAD, yönetim kurulu top-
lantısında aldığı kararlar ile yeni 
yönetim kurulu üyelerini ve görev 
dağılımlarını belirledi. Ebru İleri, 
Gülay Pala ve Nermin Boyacıoğ-
lu’nun yönetim kurulundan istifa 
etmeleri sebebiyle Özlem Efir, 

Gülgün Gülol ve Nuray Eyigele 
İşleyen  oy birliği ile asıl yönetim 
kurulu üyeliğine getirildi. Yase-
min Bulut’ un başkanlık görevini 
sürdürdüğü yeni yönetimde; 
Deniz Demirkaplan, Dilek Dilek, 
Ela Kocatepe Başkan Yardım-
cısı, Özlem Efir Genel Sekreter, 
Gönül Kaya Sayman Üye, Gül-
gün Gülol, Meltem Büger, Nuray 
Eyigele İşleyen, Selda Baloğlu 
Tokoğlu ve Özlem Altunkaya  
asıl üye olarak yönetime devam 
eden isimler arasında.

AYSKAD YÖNETİMİNDE  
GÖREV DEĞİŞİMİ

SEKTÖR HABER
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Güvercinlik Şehit Hasan 
Gülhan  Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Asansör 
Bölümü öğretmen ve öğ-
rencileri  güvenli  asansör  
montaj teknikleri eğitimi 
için Avrupa staj programı-
na  hazırlanıyor. 2019-2020 
eğitim yılı içerisinde Mart 
2002, Mart-Nisan 2020 ve 
Mayıs-Haziran 2020 olmak 
üzere, Çek Cumhuriyet, 
Romanya ve Almanya ül-
kelerine gidilecek. 

Okul yönetiminden yapı-
lan açıklamaya göre proje 
içeriği güvenli montaj 
teknikleri üzerine olacak. 
Açıklamada; European 
Lift Association verilerine 
göre Avrupa’daki ölümlü 
asansör montaj kazala-
rının 2/3’ünün ülkemizde 
yaşandığı bilgisi ile birlikte 
öğrencilerin Türkiye içi staj 
programlarında güvenli 
ortamlarda staj imkanı bu-
lamadıkları belirtiliyor. 

“ÖĞRENCİLER MESLEKTEN 
SOĞUMASIN”

Açıklamada staj progra-
mının önemi şu sözlerle 
vurgulanıyor: “Öğrencileri-
mizin staj için gittikleri işlet-
melerdeki ustaların büyük 
bir bölümü asansör ile ilgili 
herhangi bir örgün öğre-
nimden mezun olmamıştır. 
Aynı zamanda firmaların 
daha fazla kar etme arzu-

su, zaman kısıtlılığı, maliyet 
artışları gibi etkenler iş 
güvenliği ihmallerini de 
artırmaktadır. Öğrencileri-
miz için asansör eğitiminin 
bel kemiği olan uygulamalı 
eğitim, tabiri caizse kara 
düzen bir sistemin içerisin-
de yapılmaktadır. Bu du-
rum, birçok öğrencimizin 
can güvenliği olmadığı dü-
şüncesiyle meslekten so-
ğumasına da yol açmakta-
dır. Yarının ustaları olacak 
öğrencilerimizin alacakları 
AB standartlarında bir eği-
tim, ileride sektördeki bu 
yapıyı da kırarak modern 
ve iş güvenliği tekniklerine 
uygun çalışma şartlarının 
oluşturulmasına yardım 
edecektir. Asansör dalında 
eğitim gören öğrencilerin 
“Güvenli Montaj Teknikleri” 
konusunda Avrupa stan-
dartlarında staj yapmaları 
onların önlerini açacak, 
istihdamlarına nitelik ve 
nicelik olarak büyük katkı 
sağlayacaktır.”

PROJENİN HEDEFLERİ
 �Öğrencilerin staj eğitimi ile 
sektöre yön veren nitelikli birer 
işgücü haline gelmesi ve AB 
standartlarında mesleki yeterli-
likler kazandırılması
 �Çok dilli ve çok kültürlü ortam-
larda çalışabilme becerisi ka-
zanmaları
 �AB iş güvenliği disiplini, AB 
bilinci edinmeleri
 �Öğretmenlerin mesleki profilleri 
ile bağlantılı yeterliliklerinin ge-
liştirebilmesi
 �Oluşturulacak “Asansörlerde 
Güvenli Montaj Teknikleri Eği-
tim Kiti” ile müfredatın zengin-
leştirilmesi
 �Okulumuzda açılacak “Asansör 
Akademisi” ile asansör eğiti-
minde modernleşme sağlan-
ması, mesleki gelişim ve kariyer 
gelişimi için fırsat oluşturulması, 
okulumuzun mesleki kalitesini, 
yenilikçiliğini, kapasitesini ve 
tercih edilirliğini arttırılmasıdır.

ASANSÖR EĞİTİMİNDE  
AVRUPA’DA STAJ İMKANI
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1.GİRİŞ
Binalarda asansör kullanımı 
her geçen gün artmaktadır. 
Artan talebi karşılamak için 
de sürekli asansörler inşa 
edilmektedir. Bir asansörün 
üretiminden, son kullanıcıya 
teslimine kadar geçen süre 
fabrikada başlamakta ve 
inşaat sonlanmaktadır. O 
halde asansör üretim işini, 
imalat ve son montaj ola-
rak iki ana bölüme ayırmak 
mümkündür. Asansörün son 
montajında çalışan ve asan-
sörün devreye alınmasını 
sağlayan işçiye de montör 
denir[7]. Asansör montörle-
rinin mesleki ve teknik yeter-
lilikleri asansörün kalitesini 
etkileyen en önemli unsur-
lardan biridir. Montörlerin 
ve mesleki yeterlilik belgesi 
sahibi işçilerin yaptığı asan-

sör bakım ve onarımlarında-
ki yetersizliklerden ve birçok 
yanlış uygulamadan dolayı 
çok ciddi kazalar ve arızalar 
meydana gelmektedir.[8]

Montör olarak çalışmak 
isteyenler için bazı meslek 
liselerinde ve “Elektromeka-
nik Taşıyıcılar” adı altında 
program yer almaktadır[1]. 
Yine 2017 yılı verilerine göre 
sadece bir üniversitenin iki 
meslek yüksekokulunda  
“Elektromekanik Taşıyıcılar” 
adı altında önlisans proğ-
ramı yer almaktadır. Şekil 
1’de bu programı seçen 
öğrenciler ile ilgili puan bil-
gileri yer almaktadır. Burada 
şunu da eklemek gerekir ki 
2018 ÖSYM tercihlerinde bu 
program, tercih rehberinde 
yer almamıştır.

İmal edilen mal, makine vb, 
tüm ürünler için geçerli bir 
ifade var. İmal ettiğiniz ürün 
“Dünyanın en kaliteli ve en 
ucuz malı” olsa bile “Üretim 
- montaj zinciri içerisinde-
ki personelin (montörün) 
kalifiye olmadığında, mal 
tüketicinin gözüne değersiz 
görünür” ifadesinden yola 
çıkarak da asansör montaj 
firmaları ve asansör kullanı-
cıları tarafından montörün 
eğitimli olmasının ne kadar 
elzem olduğu görülmekte-
dir[3].  Bu bağlamda asan-
sör sektörünün meslek lisesi 
mezunlarından beklentileri 
de farklı bir çalışma ile orta-
ya konmuştur [1].  Yine bu 
çalışmanın içerisinde ders 
müfredatında yer alması 
önerilen konulara ‘da yer 
verilmiştir[1]. Benzer bir 

ASANSÖR  
MONTAJ ELEMANI  
EĞİTİM İHTİYACI

KAYNAK: ASANSÖR SEMPOZYUMU 2018

Öğr. Gör. Erdem ALIÇ
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Andırın M.Y.O.

Prof. Dr. Ahmet KAYA
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Makine Mühendisliği

Kaynak: 9. Asansör Sempozyumu Bildiri Kitabı
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şekilde Fatih C. BABALIK 
yaptığı çalışmasında asan-
sör sektöründe üniversite-
ler-meslek odaları ve sanayi 
iş birliğinden bahsetmiştir. 
Bu kurumların beraber ça-
lışmasının ve iş birliği içeri-
sinde sürekli eğitim modelini 
(yaşam boyu) benimseme-
leri gerektiğini ifade etmiştir. 
Onun görüşüne göre teknik 
elemanların eğitimi bir ke-
reliğine alınan bir belge ile 
değil yaşam boyu olmalıdır. 
Bunun sağlanması içinde 
üniversiteler-meslek odaları 
ve asansör firmaları birlikte 
çalışma içerisinde olması 
kaçınılmaz olacaktır[4].

Asansörlerde kullanıcı 
güvenliği deyince; önce-
likle halatlar, kılavuz raylar, 
fren sistemleri, kumanda 
tertibatı ve kabin güvenlik 
kapıları akla gelir[5]. Bu-
nunla birlikte asansörün son 
montajı esnasında dikkat 
edilmesi gereken birçok 
husus vardır. Bunlardan 
bazıları; cıvataların montaj 
yönlerinin doğru olması, 

halat klemenslerinin doğru 
monte edilmesi, pul, so-
mun, rondela, akıllı vida vb. 
kullanılması gereken doğru 
yerde kullanılması, kaynak 
yapılması zorunlu kalınan 
yerlerde doğru kaynak ya-
pılması veya ray konsolları 
ve makine-motor montajının 
tamamen kaynakla yapılma-
sı durumunda kaynak işçili-
ğinin doğru yapılmasıdır. Bu 
huşular tamamen montörün 
bilgi, beceri ve dikkatinin bir 
sonucu olarak asansör de 
risk faktörü meydana getir-
mektedir. 

Asansörlerde koruyucu 
bakıma gelince, koruyucu 
bakım yine asansör firma-
sında çalışan montörler ya 
da bakımcı işçiler tarafından 
gerçekleştirilmekte ve ba-
kım işi, işçi tarafından gözle 
ve elle yapılmaktadır. Doğru 
yapılan koruyucu bakım 
asansörlerin emniyetli ve 
güvenilir çalışması için çok 
önem arz etmektedir[6].

Bu bildiri kapsamında ya-

pılan çalışmada asansör 
firmalarında montör olarak 
çalışan işçilerin eğitim 
durumu Kahramanmaraş 
ili özelinde ele alınmıştır. 
Firmalarda çalışan işçile-
rin mezun olduğu okullar, 
mesleki yeterlilikleri ve 
asansör firmalarının eğitimli 
personel ihtiyacı belirlen-
meye çalışılmıştır. Montörün 
eğitim durumunun, kaliteli 
asansör montajına ne gibi 
katkı sağlayacağı üzerinde 
durulmuştur. Kahramanma-
raş ilinde 2018 yılı içerisinde 
yeni montajı tamamlanmış 
iki asansörde yaşanan kaza 
ve montörlerin eğitim duru-
munun bu kazalar ile ilişkisi 
araştırılmıştır. 

2. MATERYAL METOD
Bu çalışmada Kahraman-
maraş ili sınırları içerisinde 
yer alan asansör sektöründe 
çalışan montörlerin eğitim 
ihtiyacının belirlenmesi ve 
son montajı yapılan asan-
sörde karşılaşılan arıza ve 
kazaların sebeplerini araş-
tırmak için anket çalışması 

Şekil 1. Yüksek Öğretim Programı Atlası [2].
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yapılmıştır. Anket formu 
kapsamında asansör fir-
malarına çalışan personel 
sayısı, personelin eğitim 
durumu, montör sayısı, mes-
leki yeterlilik belgesi sahibi 
personel sayısı, son montajı 
yapılan asansörlerde karşı-
laşılan arızaların sebebi, son 
montajı yapılan asansör-
lerde karşılaşılan kazaların 
sebebi, lise ve üniversite-
lerde yer alan elektromeka-
nik taşıyıcılar bölümünden 
haberleri olup olmadıkları 
ve Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi bünyesin-
de elektromekanik taşıyıcılar 
programı açıldığı takdirde 
asansör montaj ve bakım 
personellerini eğitimlerini 

tamamlamak için üniversi-
teye gönderip gönderme-
yecekleri gibi 16 adet soru 
yöneltilmiştir. Ankete katılan 
asansör montaj firmalarına 
anketteki sorulara kesin ve 
net cevaplar verilmesi ge-
rektiği ve verdikleri cevapla-
rın herhangi bir sorumluluk 
yüklemeyeceği konusunda 
da bilgi verilmiştir. Bu asan-
sör montaj firmalarının halen 
aktif olarak montaj yapmaya 
devam ediyor olmasına da 
dikkat gösterildi.

Bu çalışmanın dayanak 
noktası 2018 yılı içerisinde 
Kahramanmaraş ili sınırları 
içerisinde gerçekleşen iki 
asansör kazasıdır. Bu her iki 
kazanın ortak noktası mon-

tajı yeni yapılmış olmasıdır. 
Şekil 2. ‘de yer alan makine 
dairesiz asansör kazasında 
son montajı yapılan asansör 
devreye alındıktan sadece 
3-4 ay gibi kısa bir süre içe-
risinde kaza yapmıştır. Bu 
asansör 8 kişilik olarak ya-
pılmış olup içerisinde 3 kişi 
vardır. Bu asansör muayene 
kuruluşu (Makine Mühendis-
leri Odası) tarafından kontrol 
edilmiş ve yeşil etiket almış-
tır. Bir diğer kazaya gelince 
Şekil 5. ve 6.’da görüldüğü 
üzere makine daireli bir 
asansördür. Asansörü yap-
tıran müteahhit firma, asan-
sörün muayene kuruluşu 
tarafından kontrolü yapıldık-
tan sonra teslim alacağını 
asansör montaj firmasına 
ifade etmiştir. Kahraman-
maraş Makine mühendisleri 
odası çalışanları titizlikle 
kontrolleri gerçekleştirirken 
bu kaza meydana gelmiştir. 
Yine bu asansörde 5 kişilik 
olarak yapılmış olup dene-
tim esnasın üzerinde sade-
ce iki kişi vardır. 

Birinci kaza makine dairesiz 
bir asansör de gerçekleş-
miştir. Bilindiği gibi makine 
dairesiz asansörlerde motor 
asansör kuyusunun içerisin-
de yer almaktadır. Şekil 3’te 
de görüldüğü gibi motor 
yerinden Kaza esnasında 
montaj yerinden asansör ka-
bininin üzerine düşen motor 
şekil 4 ‘te görüldüğü gibi en 
üst kat kat kapısına çarpmış 
ve kat kapısına kullanıla-
mayacak derecede hasar 
vermiştir. Hatta kat kapısı-
nın katta bulunan kasasını 
yerinden sökmüştür. Kat 

Şekil 2. Kaza 1 makine dairesiz asansör kabin üstü

Şekil 3. Birinci kaza makine dairesiz asansör motor yeri 
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kapsının altında ve yanında 
bulunan bağlantı noktaları 
kırılmıştır. 

İkinci kaza ani güvenlikli 
fren tertibatı çalışmasını 
kontrol etmek için düşük hız-
da gerçekleştirildiği esnada 
olmuştur. Şekil 6’da da gö-
rüldüğü gibi makine-motor 
sehpası kaynak yerlerinden 
kopmuştur. Bununla birlikte 
makine-motor sehpasına 
makineyi sabitlemeye ya-
rayan cıvatalarında yerinde 
olmadığı görülmektedir. Şe-
kil 5’ te yer alan görüntüde 
ise asansör halatlarının tah-
rik ve saptırma kasnağından 
da çıktığını göstermektedir. 

Çalışmada kullanılan anket 
soruları (örneği) aşağıda 
verilmiştir. Bu anket; Kah-
ramanmaraş’ta aktif olarak 
faaliyet gösteren 12 asansör 
firmasına uygulanmıştır. 
Elde edilen sonuçlar SPSS 
(Statistical Package for So-
cial Sciences) 18.0 istatistik 
paket programında değer-
lendirilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tabloların üst kısmında yer 
alan soru başlıkları asansör 
montaj ve bakım yapan 
firmalara sorulmuş alınan 
cevaplar sonucunda oluşan 
grafikler burada paylaşıl-
mıştır.

Tablo 1’de ankete katılan 
asansör montaj firmalarında 
çalışan personel sayısını 
belirlemek amaçlanmıştır. 
Grafikte de görüldüğü üzere 
bu firmaların tamamı perso-
nel sayısı bakımından KOBİ 
(Küçük ve Orta Büyüklükteki 

Şekil 4. Birinci kaza Makine dairesiz asansör kat kapısı durumu

Şekil 5. İkinci kaza makine daireli asansör makine motor görünümü

Şekil 6. İkinci kaza makine daireli asansör, makine motor sehpası görünümü
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İşletmeler) olarak değer-
lendirilmektedir. Burada 
çalışanların eğitim durumu 
ve eğitim ihtiyacı, kaliteli ve 
problemsiz bir asansörün 
yapılabilmesi için önemli bir 
parametre olarak değerlen-
dirilmektedir.

Tablo 2’de asansör montaj 
firmalarında, montaj ve ba-
kım işinde çalışan personel 
sayısı görülmektedir. Tablo 
1 ve 2 kıyaslandığında bu 
firmalarda idari işleri yap-
mak için çalışan persone-
linde oldukça çok olduğu 
görülmektedir. Burada 
muhasebecisinden mühen-
disine kadar birçok farklı 
iş yapılmaktadır. Bu bildiri 
kapsamında üzerinde du-
rulan konu ise montör diye 
adlandırılan asansör montaj 
ve bakım işçisidir. Burada 
şunu da eklemek gerekir ki 
bu sektörde doğrudan veya 
dolaylı olarak çalışan herkes 
ortaya çıkan ürünün kalitesi-
ni etkilemektedir.

Tablo 3’e ilk bakışta anket 
yapılan bu firmaların hemen, 
hemen hepsinde meslek 
lisesi mezunu çalışan ol-
duğu görülmektedir. Buna 
rağmen tablo 3, tablo 1 ile 
karşılaştırıldığında meslek 
lisesi mezunu çalışan sayı-
sı toplam çalışan sayısına 
göre yetersiz olduğunu da 
göstermektedir. 

Tablo 4’te görüldüğü gibi 
bu firmaların tamamında 
asansör mesleki yeterlilik 
belgesine sahip çalışan bu-
lunmaktadır. Yine tablo 1 ve 
2 ile kıyaslandığında mesle-

ki yeterlilik belgesine sahip 
personelin sayısının da 
yetersiz olduğu görülmek-
tedir. Asansör firmalarında 
çalışanların mesleki yeterlilik 
belgesi varlığı göz önüne 
alındığında dikkat çekici 
bir soru akla gelmektedir. 

Asansör montaj elemanla-
rının birçoğunda mesleki 
yeterlilik belgesi var ise 
materyal ve metod kısmında 
bahsedilen “her iki kaza ne-
den meydana geldi?” soru-
su dikkat çekmektedir.

Tablo 1. Asansör firmasında çalışan personel sayısı
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Son montajı yapılan asan-
sörlerde karşılaşılan arızala-
rın sebeplerini araştırdığımız 
tablo 5’te müteahhidin ucuz 
asansör istemesi birçok 

firma tarafından destek-
lenmiştir. Bu hususta sunu 
gösteriyor ki ucuz asansör 
talebi arıza sayısında artış 
olarak geri dönebilir.  Grafik 

incelendiğinde kısmi bir et-
ken de asansör montajında 
çalışan personelin yetersizli-
ği gözükmektedir. 

Son montajı yapılan asansör-
lerde karşılaşılan arızaların 
sebebi ile kazaların sebebi 
arasındaki ilişki Pearson 
korelasyon analizi ile araştı-
rıldığında aşağıdaki gibi bul-
gular ortaya çıkmaktadır.

 �Montaj’da çalışan perso-
nelin yetersizliği (arıza) 
ve firmanızda çalışan 
mühendislerin bilgisizliği 
(kaza) arasında (r=,633, 
p<0.05) pozitif yönlü yük-
sek şiddette,
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 �Firmanızda çalışan mü-
hendislerin bilgisizliği (arı-
za) ve üretici firma (kalite-
siz mal) (kaza) arasında 
(r=-,658, p<0.05) negatif 
yönlü yüksek şiddette,

 �Firmanızda çalışan mü-
hendislerin bilgisizliği (arı-
za) ve firmanızda çalışan 
mühendislerin bilgisizliği 
(kaza) arasında (r=,857, 
p<0.01) pozitif yönlü çok 
yüksek şiddette anlamlı 
korelasyon tespit edilmiş-
tir.

 �Pearson korelasyon ana-
lizinde, korelasyon katsa-
yısı negatif değerde ise 
iki değişken arasında zıt 
ilişki olur, yani “değişken-
lerden biri artarken diğeri 
azalmaktadır” şeklinde 
ifade edilir. Diğer durum-
da ise korelasyon katsa-
yısı pozitif ise “değişken-
lerden biri artarken diğeri 
de artmaktadır” şeklinde 
yorumu yapılır[9].

Son montajı yapılan asan-
sörlerde karşılaşılan kazala-

rın sebeplerini araştırdığımız 
tablo 6’da ise tablo 5’e 
benzer bir sonuç ortaya çık-
makta ve müteahhidin ucuz 
asansör talebi, firmalar tara-
fından son montajı yapılmış 
asansörde yaşanan kazalar-
da önemli bir etken olarak 
görülmektedir. 

Elektromekanik taşıyıcılar 
programının asansör sek-
töründe iş yapan firmalar 
tarafından dahi çok fazla 
bilinmediği anket sonucuna 
yansımıştır. Tablo 7’de gö-

Tablo 6. Son montajı yapılan asansörlerde karşılaşılan kaza sebepleri
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rüldüğü gibi ankete katılan 
firmaların birçoğu bu prog-
ramdan habersizdir. Buna 
rağmen Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi 
bünyesinde  “Elektromeka-
nik Taşıyıcılar ” adı altında 
bir program açılmasını 
olumlu karşılamışlar ve 
programın açılmasını iste-
mişlerdir. Tablo 8’de ankete 
katılan tüm firmaların bakış 
açısı gösterilmiştir.  Tablo 
9’da ise bakıldığında açı-
labilecek “Elektromekanik 
Taşıyıcılar” programına, 
asansör firmalarının ner-
deyse tamamının montaj ve 
bakım personelini eğitimini 
tamamlaması için gönde-
receği ortaya çıkmaktadır. 
Bu durum asansör montaj 
firmalarının da çalışanların 
eğitimine ihtiyaç duydukla-
rının bir göstergesi olmakta-
dır. Ayrıca firmaların montör 
olarak çalışanların eğitimle-
rini sorguladıklarını da gös-
termektedir. 

4. SONUÇ
Bu çalışmada asansör mon-
tajı yapan firmalarda montör 
olarak çalışan personeline 
eğitim ihtiyacı belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bunun için Kah-
ramanmaraş ili sınırları içe-
resinde aktif çalışan asan-
sör montaj firmaları ile anket 
yapılmıştır. Yapılan çalışma 
sonucunda;

 �Montör olarak çalışanların 
eğitim ihtiyacı olduğu gö-
rülmüştür. 

 �Birçok Asansör montaj 
firmasının Elektromekanik 
taşıyıcılar programından 

Tablo 7. Elektromekanik taşıyıcılar programı bilinirliği
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Elektromekanik taşıyıcılar programının asansör sektöründe iş yapan firmalar tarafından dahi çok 
fazla bilinmediği anket sonucuna yansımıştır. Tablo 7’de görüldüğü gibi ankete katılan 
firmaların birçoğu bu programdan habersizdir. Buna rağmen Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi bünyesinde  “Elektromekanik Taşıyıcılar ” adı altında bir program açılmasını 
olumlu karşılamışlar ve programın açılmasını istemişlerdir. Tablo 8’de ankete katılan tüm 
firmaların bakış açısı gösterilmiştir.  Tablo 9’da ise bakıldığında açılabilecek “Elektromekanik 
Taşıyıcılar” programına, asansör firmalarının nerdeyse tamamının montaj ve bakım personelini 
eğitimini tamamlaması için göndereceği ortaya çıkmaktadır. Bu durum asansör montaj 
firmalarının da çalışanların eğitimine ihtiyaç duyduklarının bir göstergesi olmaktadır. Ayrıca 
firmaların montör olarak çalışanların eğitimlerini sorguladıklarını da göstermektedir.  
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haberdar olmadığı da be-
lirlenmiştir. 

 �Bu firmalar bünyelerinde 
her ne kadar meslek yük-
sekokulu mezunu veya 
mesleki yeterlilik belgesi 
sahibi işçi çalıştırsalar 
dahi bu Elektromekanik 
taşıyıcılar programından 
haberdar olmamaları, 
montörlerin eğitim eksik-
liğinin olduğunu göster-
mektedir.  

 �Asansör montaj firmala-
rından da montörlerin eği-
timi hususunda beklenti 

içerisinde olduğu görül-
müştür. 

 �Asansör montörlerinin 
eğitime devam etmeleri 
kaliteli asansör montajının 
temel etmenlerinden biri 
olduğunun farkında olun-
duğu görülmüştür. 

 �Asansör sektöründe mon-
tör olarak çalışanların eği-
timi meslek lisesinde baş-
lamalı ve meslek yüksek 
okulunda devam etmeleri 
gerekliliği görülmüştür. 

 �Meslek liselerine ve mes-
lek yüksekokullarına daha 

fazla içerisinde asansö-
rün anlatıldığı programlar 
açılması gerektiği belir-
lenmiştir. 

 �Elektromekanik Taşıyıcılar 
program adının daha an-
laşılır olması için “Asansör 
Sistemleri” olarak değiş-
tirilmesinin daha uygun 
olacağı belirlenmiştir. 

 �Asansör arıza ve kazala-
rında montör etmenini en 
aza indirmek için montör-
lerin hayat boyu eğitime 
devam etmesi gerekliliği 
belirlenmiştir.
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1.GİRİŞ
Asansör montaj sektörü yapı 
iş kolunda ve NACE koduna 
göre çok tehlikeli işler [1] 
olarak değerlendirildiğinden 
dolayı SGK istatistiklerinden 
yer almamaktadır. Sektör 
tarafından tutulan istatistik-

lerde kayda geçen asansör 
kazaları incelendiğinde 
2006-2014 tarihleri arasın-
da toplam 509 olaydan 93 
tanesi ölümle sonuçlanmış 
olduğu görülmektedir (Tab-
lo.1).  2009-2014 dönemi 
SGK istatistiklerinden elde 

edilen verilere göre ölümlü 
iş kazası sayılarının son 6 
yıllık ortalama dağılımında 
en çok ölümlü iş kazası 
meydana gelen sektör ola-
rak yapı işleri birinci sırada 
gelmektedir. 2014 yılı veri-
lerine göre en fazla ölümlü 

ASANSÖR MONTAJ SEKTÖRÜNDE  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA
(Sıfır İş Kaza Modeli Çerçevesinde Yüksekte Çalışma)

Tablo 1. 2006-2014 Türkiye de kayda geçen asansör kazaları https://www.asansoristanbul.com/  asansorde-sorunlar-
belli-cozumler-basit-33.html

 

Tablo 1. 2006-2014 Türkiye de kayda geçen asansör kazaları https://www.asansoristanbul.com/  
asansorde-sorunlar-belli-cozumler-basit-33.html 
 

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI İÇİNDE YÜKSEKTE ÇALIŞMANIN 

YERİ: 

İş kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda yüksekten düşmeler; ikinci sırada, ölümlerde ise 

birinci sırada yer almaktadır. Yüksekten düşmelerdeki ölüm olasılığı diğer çalışmalardan daha 

fazladır. İngiltere’deki Sağlık ve Güvenlik Kuruluşunun (HSE) en son istatistiklerine göre, 

2017’de inşaatta çalışan işçilerin ölümle sonuçlanan kazalarının en sık nedeni, en fazla yüksek 

yerlerde çalışılması ve tüm işyerindeki düşme sonucu tüm yaralanmaların % 26’sını, malzeme 

düşmelerinin ise % 13’ünü oluşturmasıdır. Görüldüğü üzere, yüksekte yapılan çalışmalarda iki 

ana risk bulunmaktadır. Bunlardan biri çalışanların düşmesi diğeri ise, çalışma yerinde bulunan 

malzemelerin düşmesidir. Yapılan bir araştırma, tüm iş kollarındaki yüksekte çalışmaktan 

dolayı düşmeleri kapsayan 43.000 ölümcül olmayan kaza olduğunu da ortaya koymuştur. 

Ayrıca, yüksekte çalışma sırasındaki ölümlerin % 60'ından fazlasının kat döşeme kenar 

boşluğundan, deliklerden, merdiven, asansör ve tesisat boşluklarından düşmesi sonucu 

olmasıdır [2]. 

Bu bakımdan, inşaatın asansör, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların montaj işlerinde 

çalışanların yükseklik farkı gözetilmeksizin, düşme sonucu yaralanma riskiyle karşı karşıya olan 

tüm çalışanlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur. Güvenlik önlemlerinin 

başında toplu koruma gelmektedir. Toplu koruma, yüksekten düşmeden korumasına yönelik 

(örn. güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, güvenlik ağları, 

hava yastıkları vb.) önlemlerin alınmasıdır. Nitekim Gary Gallagher [3], yüksekte yapılan 
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iş kazası yaşanan faaliyet 
grupları sıralamasında 501 
kişi (% 30,81) ile yapı işleri 
birinci sırada yer almaktadır. 
2014 yılında yapı işyerlerin-
de meydana gelen ölümle 
sonuçlanan iş kazası sayısı, 
ülkemizde ölümle sonuçla-
nan toplam 1626 ölümlü iş 
kazaları sayısının üçte birini 
oluşturmaktadır. SGK ve 
sektör istatistikleri ve bilim-
sel araştırmalar gösteriyor ki 
yapı iş sektörü ölümlü iş ka-
zası oranlarının diğer sektör-
lerden yüksek olduğunu ve 
bu sektörlerde özel önlemler 
alınması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
MEVZUATI İÇİNDE 
YÜKSEKTE ÇALIŞMANIN 
YERİ:
İş kazalarından kaynaklanan 
yaralanmalarda yüksekten 

düşmeler; ikinci sırada, 
ölümlerde ise birinci sırada 
yer almaktadır. Yüksekten 
düşmelerdeki ölüm olasılığı 
diğer çalışmalardan daha 
fazladır. İngiltere’deki Sağlık 
ve Güvenlik Kuruluşunun 
(HSE) en son istatistikleri-
ne göre, 2017’de inşaatta 
çalışan işçilerin ölümle 
sonuçlanan kazalarının en 
sık nedeni, en fazla yüksek 
yerlerde çalışılması ve tüm 
işyerindeki düşme sonu-
cu tüm yaralanmaların % 
26’sını, malzeme düşmeleri-
nin ise % 13’ünü oluşturma-
sıdır. Görüldüğü üzere, yük-
sekte yapılan çalışmalarda 
iki ana risk bulunmaktadır. 
Bunlardan biri çalışanların 
düşmesi diğeri ise, çalışma 
yerinde bulunan malzeme-
lerin düşmesidir. Yapılan bir 
araştırma, tüm iş kolların-

daki yüksekte çalışmaktan 
dolayı düşmeleri kapsayan 
43.000 ölümcül olmayan 
kaza olduğunu da ortaya 
koymuştur. Ayrıca, yüksekte 
çalışma sırasındaki ölümle-
rin % 60’ından fazlasının kat 
döşeme kenar boşluğun-
dan, deliklerden, merdiven, 
asansör ve tesisat boşluk-
larından düşmesi sonucu 
olmasıdır [2].

Bu bakımdan, inşaatın asan-
sör, yürüyen merdivenlerin, 
yürüyen yolların montaj işle-
rinde çalışanların yükseklik 
farkı gözetilmeksizin, düşme 
sonucu yaralanma riskiyle 
karşı karşıya olan tüm çalı-
şanlar için gerekli güvenlik 
önlemlerinin alınması zorun-
ludur. Güvenlik önlemleri-
nin başında toplu koruma 
gelmektedir. Toplu koruma, 
yüksekten düşmeden koru-

Tablo 2. Yüksekte güvenli çalışma ile ilgili mevzuat listesi

No. Mevzuat Adı Resmi Gazete Tarih / Sayı
1 ILO 167 İnşaat İşlerinde Güvenli ve Sağlık Sözleşmesi 06.02.2015/29259

2 İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorum-
luluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Değ:18.12.2014/29209

3 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacak-
ların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13.07.2013 / 28706 

3.1 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 
Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1) 25.05.2015/29366   

4 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile İlgili Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013 / 28648

5 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik 02.07.2013 / 28695

6 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Hak-
kında Yönetmelik

25.04.2013/28628  
Değ.02.05.2014/28988

7 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği 11.09.2013/28762
8 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 05.10.2013 / 28786

9 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Ön-
lemlerine İlişkin Yönetmelik 17.07.2013 / 28710

10 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına ve İşyerlerinin Kapatılmasına 
Dair Yönetmelik 30.03.2013 / 28603

11 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıflan Listesi Tebliği Değ.19.02.2015/29272
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masına yönelik (örn. güvenli 
korkuluklar, düşmeyi önle-
yici platformlar, bariyerler, 
kapaklar, güvenlik ağları, 
hava yastıkları vb.) önlemle-
rin alınmasıdır. Nitekim Gary 
Gallagher [3], yüksekte ya-
pılan çalışmalarda yer alan 
risk yönetimi hiyerarşisine 
bağlı olarak toplu korumanın 
rolünü göz önünde bulun-
durmakta ve bu nedenle 
işin başlangıcında asansör 
kuyusunda iskele planlama-
sının ve ürün seçiminin öne-
mini vurgulamaktadır. Toplu 
koruma yöntemleri, bir bire-
yin yüksekten düşme riskini 
ortadan kaldıracak şekilde 
kullanılması ve sistem ge-
nelinde güvenliği sağlamak 
için kişisel koruma ekip-
manına gerek duymaması 
anlamına gelmektedir. İngil-

tere’nin Yüksekte Çalışma 
Yönetmeliği (WAHR) 2005, 
yüksekte yapılan işlerde kul-
lanılan ekipmanı planlarken 
ve seçerken basit bir kontrol 
hiyerarşisini takip etme zo-
runluluğunu getirmektedir 
[4]. Ülkemiz mevzuatında 
da benzer hüküm bulun-
maktadır. Böyle bir hüküm, 
sadece yüksekte çalışma-
larda düşmenin sonuçlarını 
en aza indirir. 

Bu itibarla, yüksekte yapılan 
çalışmalarda iş sağlığı ve 
güvenliği konusunu ele alan 
ve emredici hükümleri bulu-
nan Yapı İşlerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetmeliği 
bulunmaktadır[5]. Mevcut 
mevzuatta yüksekte çalışma 
konusu 6331 sayılı iş sağlığı 
ve güvenliği kanunu çer-

çevesinde bulunan birçok 
yönetmelikte doğrudan veya 
dolaylı olarak değinilmiştir. 
Bunlar Tablo 2’ de sıralan-
mıştır.

Görüldüğü gibi, günümüz-
de düşme ile sonuçlanan 
kazalarla baş edebilmek 
için daha iyi yöntemlerin ve 
programların neler olduğu 
araştırılmaya ve geliştiril-
meye devam edilmesine 
rağmen, dünyaca düşme-
leri önlemekte henüz bir 
başarıya ulaşmış değiliz. 
Önümüzdeki günlerde de 
azaltmamız pek mümkün 
görülmemektedir. Zira “yer-
çekim gücü” dünyamızda 
var olduğu sürece gelecek-
te her türlü düşme kazasını 
yaşamaya devam edecektir. 
Bu itibarla, düşmeleri yok 

Tablo 3. TS EN Düşme Koruma Standartları

Standard Açıklama
TS EN341 Düşmelere karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Düşen aygıtlar

TS EN353-1 KKD yüksekten düşmeye karşı - Bölüm 1: Sert çapa hattı dahil olmak üzere kıla-
vuz tipi düşme tutucuları

TS EN353-2 KKD yüksekten düşmeye karşı - Bölüm 2: Esnek bir çapa hattı dahil olmak üzere 
kılavuz tipi düşme tutucuları

TS EN354 KKD yüksekten düşmeye karşı - Boyunluklar
TS EN355 KKD yüksekten düşmeye karşı - Enerji emiciler

TS EN358 İş konumlandırma ve yüksekten düşmelerin önlenmesi için KKD - İş konumlandır-
ma ve kısıtlama ve iş konumlandırma boyunlukları için kayışlar

TS EN360 Yüksekten düşmeye karşı KKD - Geri çekilebilir tip düşme önleyiciler
TS EN361 KKD yüksekten düşmeye karşı - Tam vücut kayışları
TS EN362 Yüksekten düşmelere karşı kişisel ekipman - Konnektörler
TS EN363 Düşmelere karşı kişisel donanım - Düşme önleme sistemleri
TS EN364 Yüksekten düşmeye karşı kişisel ekipman - Test yöntemleri
TS EN365 Düşmelere karşı kişisel donanım - Yüksek kullanım ve markalama talimatları
TS EN795 Yüksekten düşmelere karşı koruma - Ankraj cihazları - Gereksinimler ve testler
TS EN813 Düşmelerin düşmesini önleyen KKD’ler - Oturtma kayışları
TS EN186 Yüksekten düşmeye karşı KKD - EN795-C Eşdeğer terimlerin listesi

TS EN1263 Yüksekten düşmelere karşı koruma - Güvenlik ağları. Güvenlik gereksinimleri, 
test yöntemleri

TS EN13374 Yüksekten düşmelere karşı koruma - geçici kenar koruma sistemleri. Ürün özel-
likleri, test yöntemleri
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Şekil 1. İş Kazalarının Nedenleri O. Tan 

3. SIFIR İŞ KAZASI ÖLÇEĞİNDE - MEVZUAT DÂHİLİNDE - DEĞERLENDİRME: 

Bu makalede sözü edilen model mevzuat çerçevesinde iş kazası nedenleri incelenerek yapılan 

sınıflandırma ile daha işlevsel ve anlaşılabilir bir çalışma hedeflenmiştir. 

 

Şekil 2. Sıfır iş kazası modeli 

Şekil 1. İş Kazalarının Nedenleri O. Tan

etmemiz mümkün görülme-
mektedir. Ancak, sonuçlarını 
kesinlikle en aza indirmek 
mümkün görülmektedir [6]. 

İnşaat iş kolunda düşmeler-
den korumanın karmaşıklığı-
nın bir başka kanıtı düşme 
tehlikesini kontrol etmek 
için kullanılan çok sayıda 
düşme koruma sisteminin 
bulunmasıdır. Son 40 yılda, 
ABD’de ayrı bir Güvenlik 
Mühendisliği alt kümesine 
dönüşen Düşme Koruma 
Mühendisliği, Tablo 3’de 
gösterilen çeşitli düzenle-
meler ve standartlar ile des-
teklenmektedir. 

Mevzuat açısından değer-
lendirme yapılmadan önce 
iş kazalarının ana nedenle-
rini H. A. Doğan’ın yüksek 
lisans tezinde yaptığı anket 
doğrultusunda aşağıdaki 
(Şekil.2) akış şeması öl-
çeğinde geliştiği analiz 

edilmiştir. İş kazalarının ne-
denleri, W. Heinrich’in söz 
ettiği gibi sadece güvensiz 
durum ve davranışlardan 
meydana gelmemektedir. 
Güvensiz hareketler ve 
koşullar, aksine iş kazala-
rının aktif nedenlerindendir 
(Şekil.1). Temel (görünür) 
nedenlerin belirtileri iş kaza-
larında gizlidir. Bu nedenle, 
mevcut iş kazaları, iş gü-
venliği yönetim sistemindeki 
eksikliklerden kaynaklan-
maktadır.  İş kazalarının oluş 
nedenlerini %80’nın gizli / 
yönetimsel kaynaklıdır. 

3. SIFIR İŞ KAZASI 
ÖLÇEĞİNDE -MEVZUAT 
DÂHİLİNDE-
DEĞERLENDİRME:

Bu makalede sözü edilen 
model mevzuat çerçeve-
sinde iş kazası nedenleri 

incelenerek yapılan sınıf-
landırma ile daha işlevsel 
ve anlaşılabilir bir çalışma 
hedeflenmiştir.

3.1. Planlama Aşamasında:
6331 sayılı İş Sağlığı Ve 
Güvenliği kanunu ile reaktif 
yaklaşımın yerini proaktif 
yaklaşımı esas alınmıştır. 
Proaktif yaklaşımda plan-
lama her işte olduğu gibi 
asansör montaj sektöründe 
çok önemli bir başlangıç 
adımıdır. Asansör mon-
taj sektöründe yüksekten 
düşmelerin etkin şekilde 
önlenebilmesi için projenin 
tasarım ve şartname ha-
zırlık, satın alma ve yapım 
aşamalarında yüksekte ça-
lışmalarla ilgili her safhanın 
planlanması ve bunların 
eksiksiz şekilde uygulanıp 
yönetilmesi büyük önem 
arz etmektedir. Başka bir 
ifadeyle montaj çalışmasına 

79[ HABER ASANSÖRÜ ] Eylül • Ekim



başlamadan önce bu konu-
da ayrıntılı bir planlamanın 
yapılması şarttır. 

Yüksekte çalışmalarla ilgili 
Yapı İşlerinde İş Sağlık ve 
Güvenlik Yönetmeliği’nin Ek 
4 üncü maddesinde  “Yapı 
Alanları İçin Asgari Sağlık 
Ve Güvenlik Şartları” başlığı 
altında yer alan (A) bendi-
nin birden on ikinci fıkraya 
kadar olan fıkralar yüksekte 
güvenli çalışmayla ilgilidir. 
Özelikle bu kısımda yüksek-
te çalışmayla ilgili planlama 
ve organizasyon yapılması 
gerekliliği genel hatlarıyla 
hükmedilmiştir.  

Asansör montajında yük-
sekte çalışma planlanırken 
yapılacak işin olabildiğince 
büyük bir kısmının yerde 
yapılması için planlama 
yapılması gerekmektedir. 
Kısaca yapılacak işte tek 
yöntem yükseğe çıkmak 
olamadıkça yüksekte çalış-
ma yapılmaması gereklidir.  
Bu hüküm Yapı İşlerinde 

Sağlık Ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği’nin Ek 4’üncü 
kısmının (A) maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) bendinde 
“Yüksekte yapılması zorunlu 
olmayan montaj ve ben-
zeri çalışmaların mümkün 
olduğunca öncelikle yerde 
yapılması sağlanır” şeklinde 
hükmedilmiştir.

3.2. Saha Uygulaması
3.2.1. Tehlikeli –emniyetsiz 
– davranışlar  

Emniyetsiz davranışlar insan 
faktöründen kaynaklanır. 
Çalışanların kültür düzeyleri, 
alışkanlıkları, aldıkları eğitim, 
psikolojik ve sosyoekonomik 
durumları bu konuda etkili 
olmaktadır. Verilecek eği-
timlerin sadece işçiye değil, 
çırak, kalfa, usta, ustabaşı, 
teknisyen, mühendis, işve-
ren yani bütün çalışanlara 
uygulanması gerekir. Bu 
eğitim çalışmalarında kitle 
iletişim araçlarından (ga-
zete, televizyon, radyo vb. 
gibi), broşür, fotoğraf, film, 
slayt, kitap, afiş gibi malze-

melerden yararlanılmalıdır.

3.2.1.1. Yüksekte çalışma-
da sağlık gözetim

Yüksekte faaliyet göste-
recek çalışanlar öncelikle 
bedenen ve ruhen sağlıklı 
olmak zorundadır. İş yeri 
hekimi yüksekte çalışmayla 
bağdaşmayacak hastalık ve 
durumlar konusunda yeterli 
tetkik yapmalıdır. Özelikle, 
yüksekte denge kaybına 
neden olabilecek görmede 
derinlik algısını kısıtlayan 
göz hasarları ya da kırma 
kusurları, görme alanının 
kısıtlandığı durumlar, 3 met-
reden normal konuşmanın 
algılanamadığı duyma kusu-
ru, özellikle insülin tedavisi 
gerektiren diyabet hastaları, 
regüle olmayan, özellikle 
genel güç kaybına yol açan 
kalp ve dolaşım hastalıkları, 
kol ya da bacaklardan en 
az birinin kısıtlanması ya 
da önemli düzeyde güç 
kaybı, tiroid, böbrek üstü 
bezlerinin sürekli fonksiyon 
bozuklukları, tedavisi kontrol 
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altında tutulamayan, teda-
viye uyum sağlayamayan 
ruh hastalıkları, alkol, keyif 
vericiler veya ilaç bağımlılığı 
gibi durum ve hastalıklardır. 
Bu durum ve hastalıkların 
tespiti noktasında iş yeri he-
kimlerine  büyük görev düş-
mektedir. Özelikle proaktif 
yaklaşımın ilk temellerinden 
biri de,  çalışanların sağlık 
ve fiziki durumlarına göre 
uygun işlere yerleştirilmesi-
dir. Mevzuatımız bu konuda 
iş yeri hekimlerine ayrıntılı 
şekilde görev ve yetkiler 
vermiştir. 

Bu bakımdan işe giriş mua-
yenesinde laboratuvar mu-
ayene sonuçlarını gösteren 
belgelerin önceden alınması 
sağlanmalıdır. Nedeni, İş-
yeri Hekimi’nin yüksekte 
çalışacak kişi hakkında 
doğru kanaat verebilmesi ve 
özellikle kişinin daha önce 
çalıştığı işlerden kaynakla-
nan maruziyete ilişkin bilgi-
ler “Laboratuvar Bulguları” 
kısmında yer alacağından, 
laboratuar tahlil sonuçlarını 
İşyeri Hekimi işe giriş mua-
yenesinde görmesi gerekir. 

İnşaat sektöründe yük-
sekte çalışılan yerler 6331 
sayılı İSG Kanunu’na göre 
“tehlikeli” ve “çok tehlikeli” 
işlerden sayılmaktadır. Yine 
bu Kanun’un 15. maddesine 
göre bu işlerde çalışacak-
lar, yapacakları işe uygun 
olduklarını belirten sağlık 
raporu olmadan işe başlatı-
lamayacağına ilişkin hüküm 
bulunmaktadır. Yüksekte 
çalışacakların işe başla-
yabilmeleri için, kanunda 

gerekli görülen şartlara 
uygun olmaları zorunludur. 
Bu nedenle, hastanelerde 
“yüksekte çalışmaya sağlık 
açısından uygunluk raporu” 
olarak adlandırılan bu sağ-
lık raporları uygun kişilere 
verilmektedir. Yüksekte çalı-
şacaklardan özel olarak is-
tenen tetkikler Sağlık Bakan-
lığı’nın 16.11.2011 tarihli ve 
20065 sayılı Temel İş Sağlığı 
Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge’de belirlenmiştir. 

Esasen bu rapor, yüksekte 
çalışacakların sağlık yönün-
den uygunluğunu ve bir ku-
surunun olmadığını gösterir. 
Bu raporda her ne kadar 
yüksekte çalışma raporu 
ifadesi yer alsa da, ne iş 
sağlığı ve güvenliği mevzu-
atında ne de Sağlık Bakan-
lığı’nın sözü edilen yöner-
gesinde yüksekte çalışabilir 
sağlık raporun şekline ilişkin 
bir form yer almamaktadır. 
İşte bu nedenle yüksekte 
çalışabilir raporunun örneği 
ve formu mevzuatlarda yer 
almadığı için, işyeri hekim-
lerince yüksekte çalışacak 
kişilerden ek olarak özel 
laboratuvar tahlilleri ile kon-
sültasyonlar istenmektedir. 
Tahlil laboratuvar sonucuna 
göre işyeri hekimi kendi ka-
naatini kullanarak, işe giriş 
sağlık raporu veya periyodik 
sağlık raporuna “yüksekte 
çalışabilir” ibaresini yazması 
gerektiği düşünülmektedir. 

Öte yandan bu rapor, yük-
sekten düşme sonucu iş 
kazası meydana gelmesi 
halinde anamnezin eksik 

yapılması ve testlerin bu-
lunup bulunmaması işyeri 
hekimini, görevini yerine 
getirmede özen gösterme-
me veya yanlış sağlık uy-
gulamaları sonucu açılacak 
hukuk davaları (malpraktis)1 
açısından önemli olabile-
cektir. Şöyle ki; İşyeri Heki-
mi işveren vekili konumunda 
olduğundan hakkında, hu-
kuki sorumluluk (tazminat) 
davası ayrıca kusur oranına 
göre de ceza davası da 
açılabilir. Hukuk davaları, 
ceza davalarının sonucuna 
bağlı değildir. Kazalı, haksız 
uygulamaya veya sözleş-
meye dayanarak, olumsuz 
sonucun yol açtığı sağlık 
harcamalarını, iş yapama-
ması sonucu oluşan veya 
illerde oluşacak olan maddi 
ve manevi kayıplarını talep 
edebilir. Kazalı ölmüş ise, 
yakınları aynı taleplerde bu-
lunabilir. Bu itibarla, işe giriş 
muayenesi sonucu düzen-
lenecek sağlık raporunda 
“yüksekte çalışabilir” ibaresi 
bulunması işyeri Hekimi’nin 
hukuki sorumluluğu bakı-
mından önemli olmaktadır. 
Öte yandan İşyeri sağlık hiz-
metleri arasında ikincil gö-
rev olan periyodik muayene, 
yüksekte çalışacak olanlara 
yılda bir kez yapılması unu-
tulmamalıdır.

1 Malpraktis, Dünya Tıp Birli-
ği’nin 1992 yılı Tıbbi Bildirgesi’ne 
göre; tıbbi hatanın, hastanın 
tedavisi için geçerli olan bakım 
standardına uymada hekimin 
yetersizliğini, beceri eksikliğini 
veya hastada direkt bir zarara 
neden olacak şekilde hastanın 
bakımını ihmal etmesidir. 
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3.2.1.2. Mesleki eğitim
Bir işi meslek olarak seçip 
o işte berili bir tecrübe ka-
zandıktan sonra gerekli olan 
eğitim programlarını tamam-
layarak mesleki yeterlik bel-
gesi alınması da çalışanların 
tehlikeli hareketlerini önle-
yecek bir sistemdir. Böylece 
çalışanlar yaptıkların işle 
ilgili teorik ve pratik bilgi-
lerini geliştirmeleri ve yap-
tıkları işlerde daha az hata 
yapmaları, doğru ve güvenli 
hareket tarzını öğrenmiş ol-
maları ve yaptıkları işi daha 
profesyonelce yapmaları 
beklenir. Sektöründeki iş 
kazalarının yüksek olma-
sının en temel sebepleri; 
yetersiz iş gücü, işçilerdeki 
tecrübe eksikliği, güvenlik 
önlemlerindeki eksiklikler 
ve eğitim seviyesinin düşük 
olması olarak sayılabilir. 
İstatistikler gösteriyor ki en 
çok iş kazası ve ölüm olan 
meslek gruplarının nitelik 
gerektirmeyen işler olduğu 
görülmektedir. Nitelik gerek-
tirmeyen işlerin genellikle 
yapı iş koluna girmesi iş ka-
zalarında eğitimin rolünü ön 
plana çıkarmaktadır. Asan-
sör, Yürüyen Merdivenlerin, 
Yürüyen Yolların, otomatik 
ve döner kapıların bakım ve 
onarım dâhil Kurum işleri  
İş Sağlığı ve Güvenliğine 
İlişkin Tehlike Sınıflan Listesi 
Tebliğinde çok tehlikeli sınıf 
olarak yer almaktadır. “Teh-
likeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta 
Yer Alan İşlerde Çalıştırıla-
cakların Mesleki Eğitimlerine 
Dair Yönetmelik” in 5’inci 
maddesinin 1’inci fıkrasında 
“…işlerde çalışacakların, 

işe alınmadan önce, mes-
leki eğitime tabi tutulma-
ları zorunludur.” şeklinde 
hükmedilmiştir. Bu hükme 
25.05.2015 tarihinde çıka-
rılan 29366 sayılı “Meslekî 
Yeterlilik Kurumu Meslekî 
Yeterlilik Belgesi Zorunlulu-
ğu Getirilen Mesleklere İliş-
kin Tebliğ” in belge zorunlu-
luğu başlığı altında yer alan 
3’üncü maddesinin 1’inci 
fıkrasın da “Tehlikeli ve 
çok tehlikeli işlerden olup, 
Meslekî Yeterlilik Kurumu 
tarafından standardı yayım-
lanan ve ekteki listede be-
lirtilen mesleklerde, Meslekî 
Yeterlilik Kurumu Meslekî 
Yeterlilik Belgesine sahip 
olmayan kişiler 31.12.2016 
sonra çalıştırılamazlar.” şek-
linde ayrıca sınırlandırma 
getirilmiştir.

3.2.1.3. Temel iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi

Temel İSG Eğitimleri işyerin-
deki bütün tehlike ve riskle-
rin neler olduğu, bunlardan 
nasıl ve ne şekilde korunul-
ması gerektiğinin çalışanla-
ra öğretilmesini kapsar. Bu 
eğitimin işyerindeki bütün 
çalışanlara verilmiş olması 
gerekir. Kaza oranlarının 
azaltılmasının en temel 
proaktif yollarından biri iş 
güvenliği eğitimidir. Çalışan-
ların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimleri ile İlgili Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetme-
lik ‘in 5’inci maddesinin dör-
düncü fıkrası ile “…tehlikeli 
ve çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinde; yapılacak 
işlerde karşılaşılacak sağlık 
ve güvenlik riskleri ile ilgili 
yeterli bilgi ve talimatları içe-

ren eğitimin alındığına dair 
belge olmaksızın, başka iş-
yerlerinden çalışmak üzere 
gelen çalışanları işe başla-
tamaz.” şeklinde zorunluluk 
getirilmiştir. Asansör montaj 
sektörü temel iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerin süreleri 
Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimleri ile İlgili 
Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik’inin 11’inci mad-
desinin dördüncü fıkrasının 
(c) bendinde “…çalışanların 
işe girişlerinde ve işin de-
vamı süresince belirlenen 
periyotlar içinde; Çok teh-
likeli işyerleri için en az on 
altı saat” olarak belirtilmiştir. 
Yine aynı yönetmeliğin 6’ıncı 
maddesinin 4’uncu bendinin 
(a) fıkrasında “…değişen 
ve ortaya çıkan yeni riskler 
de dikkate alınarak aşağıda 
belirtilen düzenli aralıklar-
la tekrarlanır. Çok tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerinde 
yılda en az bir defa…” temel 
iş güvenliği eğitimlerin tek-
rarlanması gerektiği hükme 
bağlanmıştır.

3.2.1.4. Yüksekte çalışma 
eğitimi

Yüksekte çalışma, hem ze-
minde çalışma bakımından  
hem de çalışma şartları ba-
kımından farklılıklar göster-
mektedir. İstatistiklerde gös-
teriyor ki en çok ölümlü iş 
kazası yüksekten düşme so-
nucu meydana gelmektedir. 
Bu da cümlenin ilk başında 
vurgulandığı gibi çalışanın 
bu özel çalışma için bilgilen-
dirilmesi gerekliğini zorunlu 
hale getirmektedir. Mevzu-
atımızda da bu konu: “Yapı 
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 
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Yönetmeliği” nin Ek 4 üncü 
kısmının (A) maddesinin 
ikinci fıkrasının (g) bendinde 
“Bu alanlarda çalışanlara 
yüksekte çalışmayla ilgili 
tehlike ve riskler konusunda 
bilgilendirme yapılarak ge-
rekli eğitim verilir” şeklinde 
açıkça vurgulanmıştır. 

3.2.2. Tehlikeli-Emniyetsiz- 
İşyeri Koşulları 

Çalışma alanını özelikle-
rinden/şartlarından dolayı, 
toplu koruma önlemlilerini 
sağlayan ekipmanlar dan ve 
işin yapılmasında kullanılan 
iş ekipmanının çalıştırılması, 
durdurulması, kullanılması, 
taşınması, tamiri, tadili ve 
bakımı gibi hususlarda teh-
likeli durumların oluşması 
muhtemeldir. Bu durumların 
oluşmaması için öncelikle bir 
işyerinde emniyetsiz durum-
ların tespit edilmesi gerekir. 
Ardından ekipmanların peri-
yodik olarak bakım ve kont-
rollerinin yapılması şarttır. 
Güvenli durumları sağlamak 
için yapılacak çalışmalar 
hem daha kolay, hem de 
sonuçları süreklilik gösterdi-
ğinden daha etkilidir. 

3.2.2.1. Toplu koruma ön-
lemleri

Toplu koruma yöntemleri 
yüksekte çalışma faaliyetle-
rinde birincil - primer-  ko-
ruma yöntemleri olarak en 
önemli adımda yer almakta-
dır. Toplu korumanın amacı, 
riskli durumu ortadan kaldı-
rarak, önemli bir riske maruz 
kalan birden fazla çalışanı 
eşzamanlı olarak korumayı 
sağlamaktır. Bazen “pasif 
koruma” olarak da adlandırı-

lan toplu koruma yöntemleri, 
çalışanın yüksekten düşme 
riskini ortadan kaldıracak 
şekilde kullanılması ve sis-
tem genelinde güvenliği 
sağlamak için kişisel ko-
ruma donanımına ihtiyaç 
duymaması anlamına da 
gelir. Başka bir anlatımla 
toplu koruma, yüksekte 
yapılan çalışmalarda risk 
altındaki herkesi koruyan 
ve yüksekte çalışan kişinin 
başka herhangi bir şey 
yapmasını gerektirmeyen 
tek bir önlemdir. Keza toplu 
koruma, işyerine gelenleri 
ya da aşağısında çalışanları 
iş risklerinden de koruyabilir 
örneğin, atıkların geçenlerin 
üzerine düşmesini önler. 
Bu bakımdan, toplu koruma 
öncelikle düşünülmesi gere-
ken önlemdir.

Mevzuatımızda bu önceliği 
Yapı İşlerinde Sağlık ve 
Güvenlik Yönetmeliği’nin Ek 
4’üncü kısmının (A) madde-
sinin ikinci fıkrasının (ç) ben-
dinde “Çalışma yerlerinde 
çalışanların güvenliği ön-
celikle, güvenli korkuluklar, 
düşmeyi önleyici platform-
lar, bariyerler, kapaklar, ça-
lışma iskeleleri, güvenlik ağ-
ları veya hava yastıkları gibi 
toplu koruma tedbirleri ile 
sağlanır” şeklinde vurgula-
mış ve hüküm altına almıştır. 
Toplu koruma tedbirlerinin 
düşme riskini tamamen orta-
dan kaldıramadığı, uygulan-
masının mümkün olmadığı, 
ya da daha büyük tehlike 
doğurabileceği, geçici ola-
rak kaldırılmasının gerektiği 
hallerde, yapılan işlerin 
özelliğine uygun ankraj 

noktaları veya yaşam hat-
ları oluşturularak tam vücut 
kemer sistemleri veya ben-
zeri güvenlik sistemlerinin 
kullanılması gerekmektedir. 
(Ayrıntısı 3.2.2.3’dedir)

Yüksekte çalışmanın bir di-
ğer önemli konusu düşen ci-
simlerin açtığı iş kazalarıdır. 
Yüksekte yapılan çalışma-
larda kullanılan el aletleri ve 
diğer malzemelerin düşme-
lerini engelleyecek tedbirler 
alınarak çalışanların düşen 
cisimlere karşı öncelikle 
toplu korunması sağlanma-
lıdır. Uluslararası Çalışma 
Örgütünün ILO 167 numa-
ralı İnşaat İşlerinde Güvenlik 
ve Sağlık Sözleşmesi’nin 
18’inci maddesinin birinci 
fıkrasında “Bir tehlikenin 
ortadan kaldırılmasının ge-
rekli olduğu durumlarda ya 
da bir yapının yüksekliği ya 
da eğimi ulusal mevzuatta 
belirtilen değerleri aşması 
halinde, işçilerin, aletlerin ya 
da diğer eşya veya mater-
yallerin düşmemesi için ön-
leyici tedbirler alınır” şeklin-
de ifade kullanarak hüküm 
altına alınmıştır.

3.2.2.2. Çalışma alanına 
güvenli ulaşım ve çevre 
güvenliği 

Sektörde iş kazalarının bi-
rinci nedeni yüksekten düş-
me, ikinci en önemli nedeni 
ise yüksekten bir parçanın 
düşmesi sonucu oluşan iş 
kazalarıdır. Bu çerçevede 
çalışma alanına güvenli 
ulaşım son derece önem 
kazanmaktadır. Özelikle 
cisimlerin düşerek tehlike 
oluşturabileceği bölgelere 
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girişler önlenmeli, gerekli ise 
kapalı geçişler yapılmalı ve 
çevre güvenliğine aynı öl-
çüde önem verilmelidir. Bu 
konu uluslararası sözleşme-
lerde ve ulusal mevzuatımız-
da hüküm altına alınmıştır.  
Uluslararası Çalışma Ör-
gütünün ILO 167 numaralı 
İnşaat İşlerinde Güvenlik 
ve Sağlık Sözleşmesi’nin 
13’uncü maddesinin ikinci 
fıkrasında “Bütün işyerlerine 
güvenli giriş ve çıkış yolları 
sağlanır, bakımları yapılır ve 
mümkün olması halinde işa-
retlenir” şeklinde belirtilirken 
ulusal mevzuatımızda; Yapı 
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 
Yönetmeliği’nin Ek 4’üncü 
kısmının (A) maddesinin 
ikinci fıkrasının (c) bendinde 
“Çalışanların, çalışma yerle-
rine güvenli bir şekilde ulaş-
maları uygun araç ve ekip-
manlarla sağlanır” şeklinde 
hüküm altına alınmıştır. Yine 
ulusal mevzuatımızda Alan-
da çevre güvenliği çalışan 
güvenliği kadar önemli olan 
diğer bir konudur. Bu ko-
nuda Uluslararası Çalışma 
Örgütünün ILO 167 numa-
ralı İnşaat İşlerinde Güvenlik 
ve Sağlık Sözleşmesi’nin 
13’uncü maddesinin üçüncü 
fıkrasında “İnşaat alanında 
ya da çevresinde bulunan 
kişiler bu alanlardan kay-
naklanabilecek tüm riskler-
den korunmak amacıyla ön-
leyici bütün uygun tedbirler 
alınır” şeklinde hüküm altına 
almıştır.

3.2.3.3. Kişisel Korunma 
Önlemleri 

Asansör montaj sektöründe, 
yüksekte yapılacak çalış-

malarda toplu korumaya 
yönelik önlemlerinin düşme 
riskini tamamen ortadan kal-
dıramadığı ya da uygulan-
masının mümkün olmadığı 
taktirde çalışanların kişisel 
koruyucu kullandırılarak 
(Kişisel Koruyucu Donanım) 
düşmeye karşı korumasına 
geçilir. Asansör sektörünün 
doğasında yükseklik kavra-
mı var olduğundan dolayı 
maalesef bu tehlikenin risk-
lerini ortadan kaldıramadı-
ğımız gibi riski de izole edi-
lememektedir. Bu konuda 
riskleri minimize etmenin tek 
şekli toplu korumayla riskleri 
azaltarak kişisel koruma kul-
lanılmasıdır. Mevzuatımızda 
da bu konu Yapı İşlerinde 
Sağlık ve Güvenlik Yönet-
meliği’nin Ek 5’inci kısmın 
(Ç) Maddesinin ikinci fıkra-
sının (2) bendinde   “Yaşam 
hatları, toplu koruma ted-
birlerinin alınamadığı veya 
yeterli olmadığı durumlarda 
uygun ankraj sistemleri ve 
kişisel koruyucu donanımlar 
ile birlikte kullanılır. Kişisel 
Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması 
Hakkında Yönetmelik’in 
6’ıncı maddesinin beşinci 
fıkrasında belirtildiği gibi 
Kişisel Koruyucu Dona-
nımların uygun şekilde CE 
işareti ve Türkçe kullanım 
kılavuzlarının olması zorunlu 
kılınmıştır. 

3.2.3.4. Yüksekte çalışma-
larda halatlar ve güvenlik 
ağları

Çalışanın güvenliği açısın-
dan, yapı işlerinde bağlantı 
halatları, dikey ve yatay ya-
şam hatları,  güvenlik-can- 

halatı şeklinde sektörel ta-
nımlanmıştır. Yaşam hatları, 
bağlantı halatları ve diğer 
düşmeye karşı koruyucu 
sistem bileşenlerinin keskin, 
sert ve pürüzlü kenarlara, 
sıcak yüzeylere veya kim-
yasallara maruz kalmasını 
önleyecek şekilde çalışma 
yerlerinde yerleştirilir. Bu 
halatlara kişisel koruyucu 
donanımları olan paraşüt 
tipi emniyet kemerleri bağ-
lanarak alan sınırlandırması, 
sabitleme ve düşmeye karşı 
durdurucu sistemler tasar-
lanmaktadır. İş Ekipmanla-
rının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Hakkında 
Yönetmelik, Ek 2’inci kısmı-
nın 4.4.2’inci maddesinde 
“Çalışma halatı, güvenli 
iniş ve çıkış araçları ile 
teçhiz edilir ve kullanıcının 
hareket kontrolünü kaybet-
mesi halinde, düşmesini 
önlemek için kendiliğinden 
kilitlenebilen sisteme sahip 
olması gerekir. Güvenlik 
halatında da, çalışan ile bir-
likte hareket eden düşmeyi 
önleyici bir sistem bulunur” 
şeklide belirterek hüküm 
altına almıştır. Asansör 
montajında güvenlik ağları; 
diğer tedbirlere ek bir ted-
bir olarak veya düşmenin 
önlenmesinin diğer tedbir-
lerle mümkün olmadığı ça-
lışma alanlarında düşmeyi 
durdurucu toplu koruma 
tedbiri (düşme mesafesinin 
sınırlandırıldığı veya düşme 
sonucu oluşacak etkinin 
azaltıldığı tedbir) olarak kul-
lanılır. TS EN 1263-1 stan-
dardına uygunluk belgesi 
olan güvenlik ağları kullanılır 
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ve yapılan işe uygun özel-
likte güvenlik ağı seçilir. 
Kullanılacak güvenlik ağının 
TS EN 1263-2 standardına 
uygun olarak kurulması sağ-
lanır. Mevzuatımızda toplu 
korumaya yönelik önlemi 
olarak “hava yastıkları” da 
bulunmaktadır. Bu kelime, 
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliğinin 
EK4-A/1ç maddesinde sa-
dece bir kez geçmektedir. 
The Work at Height Regu-
lations 2005/735’de bile iki 
yerde söz edilmekte2 ancak 
her iki düzenlemede hava 
yastıklarının asgari kullanım 
koşulları ile ilgili bir hüküm 
de bulunmamaktadır. Düş-
me önleyici hava yastıkların-
da amaç, yüksekte çalışan 
insanlar için toplu korumaya 
yönelik bir çözüm sunmak-
tır. Düşme önleyici hava 
yastıkları, düşen bir kimse-
nin güvenli bir iniş sağlaya-
rak etkisini nispeten düşük 
bir seviyeden tutmak için 
imal edilmiştir. Bu yastıklar, 
pasif/toplu koruma sağlayan 
bir sistemdir ve tek başına 
çalışanların herhangi bir iş-
lem yapmak zorunda kalma-
dan korunmaları anlamına 
gelen ek bir yararı vardır. 
Hava yastığı sistemi, bir dizi 
birbirine bağlı modüler hava 
yastığı yatağından oluşur. 
Düşük basınçlı hava ile şişi-
rildiğinde, bir araya gelmek 
üzere genişletilir ve özellikle 
dış cephede yüksekte çalı-
şan inşaat işçileri için sürekli 
bir “yumuşak düşme” koru-
yucu yüzey oluşturur.

2 The Work at Height Regulati-
ons 2005 madde 4 ve EK.4/4(b) 

3.2.2.5. Yüksekte çalışma-
larda sağlık ve güvenlik 
işaretlenmesi

Asansör montaj sektörü, 
yükseklik tehlikesi hep var 
olan ve hep düşme risk-
leriyle mücadele edilmesi 
gereken dinamik sektörler-
den biridir. Bu riskin ortadan 
kaldırılmadığı, azaltılamadığı 
durumlarda sağlık güvenlik 
işaretlemesi uygulanması 
gereken tekniklerden bi-
risidir. Özelikle yüksekte 
düşme riskini fiziki önlemler 
alındıktan sonra sağlık ve 
güvenlik işaretlemesi yapıl-
malarıdır. Mevzuatımızda 
bu konu Sağlık ve Güvenlik 
İşaretleri Yönetmeliği’nin 
5’inci maddesinin birinci 
fıkrasında  “… İşyerinde 
gerçekleştirilen risk değer-
lendirmesi sonuçlarına göre; 
işyerindeki risklerin ortadan 
kaldırılamadığı veya toplu 
korumaya yönelik teknikler 
veya işin organizasyonunda 
kullanılan önlem, yöntem 
veya süreçlerle yeterince 
azaltılamadığı durumlarda, 
bu Yönetmelikte yer aldığı 
şekliyle sağlık ve güvenlik 
işaretlerini bulundurur ve 
uygun yerlerde kullanıl-
masını sağlar” şeklinde 
tariflinmiş ve hüküm altına 
alınmıştır. 

Uluslararası Çalışma Ör-
gütünün ILO 167 numaralı 
İnşaat İşlerinde Güvenlik 
ve Sağlık Sözleşmesi’nin 
13’uncü maddesinin ikinci 
fıkrasında toplu koruma ya-
pılarak “…mümkün olması 
halinde işaretlenir” hükmüne 
yer verilmiştir.

3.2.2.6. Yüksekte yapılacak 
çalışmalarda geçici koruma 
sistemi (korkuluk, iskele ve 
seyyar merdivenler

Yüksekten düşmeyi önleyici 
birincil koruma sistemlerinin 
başında korkuluklar gel-
mektedir. Korkuluklar yapı 
işlerinin olmazsa olmazları 
arasında yer alması gereken 
bir sistem olduğu için tek 
başına veya bir başka iş 
ekipmanı ile birlikte de kulla-
nılabilir. Asansör montaj ça-
lışmalarında oluşturulacak 
korkulukların, Yapı İşlerinde 
Sağlık ve Güvenlik Yönet-
meliği’nin) Ek-5 (B) Geçici 
Kenar Koruma Sistemleri 
(Korkuluk Sistemleri) için 
Asgari Şartlar bölümünün 
4. maddesinin (b) bendine 
göre “Asansör, merdiven, 
baca, şaft, aydınlatma boş-
lukları gibi döşemelerde 
süreksizlik meydana getiren 
boşlukların çevresinde” ke-
nar koruma önlemi olarak 
kullanılmalıdır. Anılan yö-
netmelikte bu korkulukların; 
ana korkuluk, ara korkuluk 
veya ara koruma ile topuk 
levhasından oluşacağı, ana 
korkuluğun üst noktasının, 
çalışma yüzeyine dik mesa-
fesinin en az bir metre olma-
sı gerektiği, topuk levhasının 
üst noktasının da, çalışma 
yüzeyine dik mesafesinin en 
az 15 santimetre yüksekli-
ğinde olması ve bu levhanın 
platforma bitişik şekilde yer-
leştirilmesi gerektiği hükme 
bağlanmıştır.

 Geçici kenar koruma sis-
temi yakınında merdiven, 
iskele ya da benzeri yüksel-
tilmiş bir platform üzerinde 
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çalışma yapılması durumun-
da düşmeye karşı ilave ted-
birler alınır. 

Korkulukların sistem içindeki 
iş ekipmanları olarak; iskele-
ler, merdivenler ve mobil iş 
ekipman sepetlerinde kulla-
nılmaktadır. Bu konuda ya-
yınlanan en temel standart 
olarak EN 13374, ülkemizde 
18.12.2013 tarihinde Türk 
Standardı olarak kabul edil-
miş ve TS EN 13374 stan-
dart numarası ile yayımına 
karar verilmiş ve Yapı İşle-
rinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği’nin EK 5/B’de 
yerini almıştır. (Değişik iba-
re: RG-31/12/2018-30642 
4.Mükerrer) Yapı İşlerinde 
Sağlık ve Güvenlik Yönet-
meliği’nin Ek 5’inci kısmın 
(B) maddesinin 1. fıkrasında 
belirtildiği gibi TS EN 13374 
standardına uygunluk bel-
gesi olan geçici kenar ko-
ruma sistemleri kullanılır ve 
yapılan işe uygun sınıf ve 
tipte geçici kenar koruma 
sistemi seçilir.

3.2.2.7. Yüksekte kullanıla-
cak ekipmanlar

Yüksekte yapılan çalışma-
larda kullanılan geçici kenar 
koruma sistemleri (ekip-
manlar kurulum sonrasında, 
haftada en az bir kez olmak 
üzere düzenli aralıklarla 
ve üzerinde bir değişiklik 
yapıldığında ayrıca sismik 
sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar 
gibi olumsuz hava şartlarına 
veya denge ve sağlamlı-
ğını etkileyebilecek diğer 
koşullara maruz kaldığında 
kontrol edilmeli ve kontrol 
sonucu tespit edilen uygun-

suzluklar gerekli tedbirler 
alınarak derhal giderilmeli-
dir. (Yapı İşlerinde Sağlık ve 
Güvenlik Yönetmeliği’nin Ek 
5’inci kısmın (B) maddesinin 
7. Fıkrası)  

3.2.2.8. Değişen çalışma 
şartları- çevresel koşullar

Çalışanların sağlık ve gü-
venliklerini olumsuz etkileye-
bilecek hava koşullarından 
korunması sağlanır, kuvvetli 
rüzgâr alan işyerlerinde 
gerekli güvenlik tedbirleri 
alınmadan çalışma yapılma-
malıdır. İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Gü-
venlik Şartları Hakkında Yö-
netmelik’in Ek 2’inci kısımda 
yer alan 4.1.6’inci madde-
sinde “Yüksekte yapılan ge-
çici işler, çalışanların sağlık 
ve güvenliklerini tehlikeye 
atmayacak uygun hava ko-
şullarında sürdürülür” şek-
linde hüküm getirilmiştir.

3.3. Kontrol Ve İzleme (De-
vamlı İzleme)

Çalışanların yaptıkları işleri 
nasıl ve ne şekilde yaptık-
ları, talimat ve prosedürleri 
doğru uygulayıp uygulama-
dıkları, kullanacakları maki-
ne ve ekipmanlarının doğru 
ve eksiksiz olup olmadığı 
hatta çalışanların psikolojik 
durumları ve o işi yapacak 
fiziki güce sahip olup olma-
dıkları işyerinde kurulacak 
sistematik ve etkili bir dene-
tim mekanizması tarafından 
kontrol edilmelidir. Bu konu, 
Yapı İşlerinde Sağlık ve 
Güvenlik Yönetmeliğin Ek 
4’uncu kasımının A mad-
desinin ikinci fıkrasının (f, 
ğ) bendine göre, yüksekte 

güvenli çalışma donanımla-
rının, düzenli olarak kontrol 
ve bakımlarının yapılması 
sağlanır ve uygun olmayan 
donanımların kullanılması 
engellenir. İlaveten yüksekte 
yapılan çalışmalar işveren 
tarafından görevlendirilen 
ehil bir kişinin gözetim ve 
kontrolü altında gerçekleş-
tirilir.

3. SONUÇ VE 
DEĞERLENDİRME
Asansör kurulumunda yük-
sekte çalışma esastır. Bu 
sektörde ölüm ve ağır yara-
lanmaların en büyük nedeni 
budur. Bu itibarla, güvenli 
çalışma ortamını sağla-
mak, işin başlangıcından 
sonuna kadar tasarlamak, 
geliştirmek ve uygulamak 
hedefimiz olmalıdır. Bunun 
için uygulanan sürece ba-
kılmaksızın, planlamacının, 
saha yöneticilerinin ve ça-
lışanların, her bir işte belirli 
bir risk değerlendirmesini 
yapıp belgelemeleri gerekti-
ği düşünülmektedir. 

Ülkemiz yüksekte güvenli 
çalışma konusunda maale-
sef geride kalmıştır. Asansör 
montaj sektöründe yük-
sekten düşme konusunda 
önlem alınmazken, önlem 
alınan işyerlerinde ise alı-
nan önlemler genelde ilkel 
ve uluslararası standartlara 
uygun olmayan biçimdedir. 
Türkiye’ deki uygulamaların 
bu şekilde olmasının sosyal, 
kültürel, ekonomik birçok 
nedeni bulunmaktadır. Bu-
nunla beraber özellikle son 
zamanlarda “İş Sağlığı ve 
Güvenliği” kavramının ülke-
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mizde önem kazanmasıyla 
birlikte bir değişim süreci 
başlamıştır. Asansör kurulu-
munda toplu koruma tedbir-
lerine öncelik verilmesi, çalı-
şanlara da yüksekte çalışma 
ile ilgili bilinç seviyesini 
yükseltecek yeterli düzey-
de iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin verilmesi ya 

da yüksekte çalışma eğiti-
mi belgesi bulunan işçileri 
işe almaları gerekmektedir. 
Keza, asansör kuyusun-
da düşmeye karşı gerekli 
önlem olarak sözü edilen 
standarda uygun geçici ke-
nar korkuluklarının, kullanımı 
ve kontrol işlerini yapacak 
kişilerin yetkinliklerinin artı-

rılması gerekli olduğu gö-
rülmektedir. İş güvenliğini 
sağlamaya yönelik çabala-
rın, insan yaşamına verilen 
değerin bir ölçüsü olduğu, 
bazen çok basit ve masraf-
sız bir önlemin çalışan bir 
insanın yaşamını kurtardığı 
unutulmamalıdır.
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İş ve çalışma koşullarının iş 
sağlığı ve güvenliği mevzu-
atı açısından düzeltilmesi 
iş kazaların azaltılmasında 
önemli bir etken olmasına 
karşılık, kazaların bir kısmı-
nın insan kaynaklı olması 
ve eğitim eksikliğine dayalı 
olması nedeniyle bu konuda 
asıl belirleyici olan işçilerin 
eğitimsizliği ve bilinçsiz ha-
reket etmesidir. Bu nedenle 
de, insan kaynaklı olan iş 
kazalarının azaltılmasında 
en etkili çözüm yollarından 
birisinin mesleki eğitim oldu-
ğu söylenebilir.

Eğitim, kişilerin davranışla-
rının kontrol altına alınması, 
belirli hareket tarzlarının ka-
zandırılması noktasında son 
derece önemlidir. İş kaza-
larının meydana gelmesine 
etki eden faktörlerden birisi 
de işçinin örgün eğitim dü-
zeyidir. Çalışanların bilhas-
sa mesleki eğitim düzeyinin 
düşüklüğü, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının temel 
nedenleri arasındadır. Mes-
leki eğitim düzeyinin yeter-

sizliği iş kazalarının artışına 
esas itibariyle şu şekilde yol 
açabilir. Yapılan araştırma-
lara göre; eğitim düzeyinin 
yetersizliği yapılan işte var 
olan mesleki risklerin farkına 
varmayı engel olabiliyor. 
Eğitim düzeyi ile iş kazaları 
arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaya yönelik yapılan bu 
araştırmalar, eğitim düzeyi 
yükseldikçe çalışanların ka-
zaya neden olma oranlarının 
azaldığını ve daha az kaza-
ya maruz kalındığını ortaya 
koymuştur. 

Çalışanlara verilecek eği-
timle, iş kazalarının büyük 
ölçüde önlenmesi ve ka-
zaların meydana getirdiği 
zararların minimize edilmesi 
mümkündür. Bu nedenle 
sanayide gelişmenin temel 
araçlarından biri olan nitelik-
li insan gücünün yetiştirilme-
si, mesleki ve teknik eğitim 
sistemine büyük görevler 
ve sorumluluklar yüklemek-
tedir. Asansör sektörünün 
ihtiyaç duyduğu kalifiye tek-
nik elemanları yetiştirilmesi 

için toplumun hedefleri ve 
iş çevrelerinin talepleri doğ-
rultusunda gerekli bilgi ve 
becerilerin, iş hayatına adım 
atmış veya adım atacak 
olan bireylerin yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Asansör sektöründe hizmet 
ve üretim alanlarında tek-
nolojik gelişmelere uyumlu, 
mesleki ve teknik bilgi ve 
becerilerle donatılmış insan 
kaynağına ihtiyaç günden 
güne artmaktadır. Bu ihtiya-
cı karşılamak için, çağdaş 
teknoloji metotlarını bilen, 
yorumlayan, kullanan, ge-
liştiren ve yeniliklere uyum 
sağlayan vasıflı insan gücü-
nün yetiştirilmesi amacıyla 
mesleki ve teknik eğitim 
okullarına ihtiyaç vardır. 
İnsan gücü piyasasının ihti-
yaç duyduğu nitelikli insan 
gücünün işletmelerle iş bir-
liği yapılarak yetiştirilmesi, 
mesleki ve teknik eğitim 
sistemi bütünlüğü içerisinde 
desteklenerek geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması gerek-
mektedir.

ASANSÖR İŞ KAZALARININ 
ÖNLENMESİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ 

Tamer DOĞAN
Merih Asansör Akademisi Öğretmeni

tamer1970@hotmail.com
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Düzenli ve yetkili kişiler 
tarafından bakım yapılan 
asansörler kullanıcı açısın-
dan güvenli ekipmanlar ara-
sındadır. Ancak eski, düzenli 
bakım yapılmayan ve eksik-
likleri giderilmeyen asansör-
lerde bazı riskler mevcuttur. 
Asansörlerin kullanıcı açısın-
dan en önemli riskleri ara-
sında elektrik kaçakları veya 
elektrikli parçalara temas 
etmesiyle oluşacak riskler 
yer almaktadır. Asansörde 
yer alan butonlar, havalan-
dırma kapakları ya da diğer 
donanımların kapakları mut-
laka güvenli şekilde kapalı 
olmalı bakımları için açıldığı 
durumlarda ve tekrar kapa-
tılması halinde güvenli ola-
rak kalacak şekilde dizayn 
edilmelidir. Bu alanlarda 
oluşacak elektrik kaçağı gibi 
durumlarda kapakların mut-
laka yalıtımlı olması gerek-
mektedir. Asansör içerisinde 
aydınlatma tertibatı da riskler 
barındıran bölümler arasın-
dadır. Otomatik kapısı olan 
asansörlerde kapı sensör-
lerinde oluşacak aksaklıklar 
kaza ve sıkışmalara neden 
olabilmektedir. Eski tip asan-
sörlerde kabin içerisinde de 

kabin kapısı olması gerek-
mektedir. Bazı asansörlerde 
bu kapı yoktur ya da ka-
panmamaktadır. Bu durum 
asansör hareket halindeyken 
sıkışmalara ve ölümcül kaza-
lara neden olabilir. 

ASANSÖR DÜZENLİ BAKIM YAPILDIĞI 
SÜRECE EN GÜVENLİ ULAŞIM 

ARACIDIR

Mevcut yönetmelik; asan-
sörün, güvenli bir şekilde 
çalışmasını sağlamak ama-
cıyla düzenli olarak bakımı, 
onarımı ve yıllık kontrolünün 
yaptırılması gerektiğini açık 
olarak belirtmektedir. Bu 
konuda sorumlu olanlar 
ise bina sorumlusu olarak 
tanımlanmaktadır. Bina so-
rumlusunun tanımı ise; bi-
nanın maliki veya kat maliki/
malikleri ya da bu kişilerin 
yetki verdiği gerçek veya 
tüzel kişilerdir. İlgili yönet-
melik, bina sorumlusu tanımı 
ile yetkilendirilen kişilerden 
asansörün kurallarına uygun 
olarak güvenli bir şekilde 
çalışmasını sağlamak ama-
cıyla, ayda en az bir defa 
düzenli olarak bakımını yap-

tırmakla ilgili sorumlu tutar 
ve asansörün piyasaya arz 
edildiği ilk yılın sonunda ya-
pılan kontrolü, devamında 
ise yıllık periyodik bakımla-
rını yaptırmakla sorumludur. 
Yapılan kontroller ilk etapta 
maliyetli gibi gözükse de 
sonrasında gelişecek prob-
lemlerin maddi ve manevi 
bedeliyle karşılaştırılamaya-
cak kadar düşüktür.

Aslında bir taşıma aracı gibi 
düşünebileceğimiz asan-
sörler bakımlarının düzenli 
aralıklarla ehil kişilerce ya-
pılması durumunda güvenle 
kullanabileceğimiz mekanik 
sistemler olarak hayatımızın 
önemli parçasıdır. Kaza ih-
timalini hassasiyet, tecrübe 
ve sorumluların görevlerini 
yerine getirme konusunda-
ki azami dikkati ile en aza 
indirebiliriz. Bu konularda 
oluşan aksamalar sorumlu 
kişilerin kaza ve ihmal duru-
munda büyük cezalarla karşı 
karşıya gelmesine neden 
olacaktır. Asansör kullanıcı-
larının en önemli dikkat et-
mesi gereken husus güvenli 
bulmadığı asansörleri kullan-
maktan kaçınmalarıdır.

ASANSÖRDE KULLANICI  
RİSKLERİ NELERDİR?

Dr. Ebru Görgü KAYA
Dört Mevsim Ortak Sağlık  

Güvenlik Birimi Kurucusu ve İşyeri Hekimi
4mevsim@dortmevsimosgb.com

DOSYA KONUSU “ASANSÖRDE SIFIR İŞ KAZASI” 
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Ankara’da Yaşam-
kent mahallesinde 
iyi konum ve yapı-
da, standartların 

üzerinde hizmetler veren 
sitemizdeki apartmanın ilk 
oturuma başlandığı gün-
den bu yana yöneticiliğini 
yapmaktayım. Bu yıl hem 
apartmanımızın ve hem de 
benim yöneticiliğimin altıncı 
yılındayız. Apartmanımız 20 
katlı ve 72 daireli olup, iki 
adet yolcu ve bir adet yük 
asansörüne sahip.

İlk yıldan beri asansör ba-
kımlarımız aynı firma tarafın-
dan yapılmaktadır. Bu hiz-
met karşılığında ise firmaya 
2019 yılı için aylık  913,32 
TL bedel ödenmektedir.

Asansörlerimiz, MMO ta-
rafından yapılan yıllık kont-
rolleri sonunda; ilk üç yıl 
YEŞİL etiket alırken, üç yılın 
sonunda yapılan bir kont-

rolde KIRMIZI etiketi aldı. 
Kullanılamaz ve son derece 
tehlikeli çıkan asansörlerimi-
zi aldığı bu kırmızı etiket bizi 
şaşkına çevirse de hemen 
eksikleri giderdik.

Bir yönetici ve 72 daire 
adına asansörlerimizin sa-
hibi olarak, düzenli kontrol 
ve bakım yaptırmaktan öte 
başka ne yapabiliriz ki... An-
cak tüm bu özenli ilgimize 
rağmen, düzenli bakım yap-
tırmanın yeterli olmadığını 
görüyorum.

Aradan geçen zamanın 
ardından bu yıl periyodik 
kontrol için MMO’dan ge-
len mühendis yine yolcu 
asansörlerimize KIRMIZI 
etiket verdi. İmza karşılığı 
‘Asansör Periyodik Kontrol 
Tebligatı’ teslim edildi. Bu 
tebligatta belirtilen ‘Kırmızı 
renkli bilgi etiketi iliştirilen 
ve güvensiz olarak tanımla-

nan asansörün kullanımına 
bina sorumlusu tarafından 
izin verilmez” yazıyordu. Bu 
vurgu üzerine bir yönetici 
olarak yapılabileceğim tek 
bir şey vardı; hemen şalteri 
indirilerek asansörleri kulla-
nım dışı bırakmak. 

Ardından bakım firması yet-
kililerini aradık. Düzeltme 
süresinin altmış gün olduğu-
nu, önümüzdeki hafta içinde 
plana alıp ilgileneceklerini 
belirttiler. Yirmi katlı ve 72 
daireli bir binada asansörle-
rin bir gün dahi kullanılama-
masının yaşamı imkansızlaş-
tıracağını kendilerine ilete-
rek, hemen aynı gün kırmızı 
etikete neden olan eksikliği 
gidermelerini istedim. 

Şimdi, asansörle ilgili pek 
çok kişinin takip ettiği bu 
kamusal mecra aracılığı ile 
bir asansör sahibi, kullanıcı-
sı ve mağdur bir vatandaş 

Asuman YILDIRIM
Apartman Yöneticisi

fasuyildirim@gmail.com

ASANSÖRLERİMİZ YENİ, 
ETİKETLERİ İSE RENGARENK
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olarak sizlere soruyorum:

 �Her ay 2 yolcu bir de 
yük asansörü bakımı için 
913,32 TL ücret ödedi-
ğimiz bir bakım firması, 
asansörleri devre dışında 
bırakacak ve kırmızı etiket 
almasına sebep olacak 
hataları her ay bakıma 
geldiğinde öngörmek; 
eğitim ve kontrollerini 
buna göre düzenlemek 
zorunda değil midir?  

 �Bakımcı firmamız neden 
asansörlerimiz kırmızı, 
sarı, mavi etiket verilene 
kadar bu eksikleri fark 
edemiyor ? 

 �Eğer sorun burada değil 
çok iyi durumda bir asan-
sörümüz var ise MMO 

Mühendisleri henüz üç 
yıldır çalışan bir asansöre 
nasıl kırmızı etiket verebi-
liyor.

 �Bazı asansörlere ömür 
boyu, bir çoğuna da 
10 yıl garanti verilirken, 
pek çok parçası ithal 
olan asansörlerimiz nasıl 
oluyor da bu kadar kısa 
sürelerde insan hayatını 
tehlikeye sokacak hayati 
hatalar verebiliyor?

Neyse ki bakımcı firma ısrar-
larımızı ciddiye aldı ve aynı 
gün teknik ekip göndererek 
kırmızı etikete neden olan 
olumsuzluğu giderdi. Ancak 
diğer üç uygunsuzluk ile 
asansörlerimiz hala MAVİ 
(hafif kusurlu) etiketle çalış-
maya devam ediyor. 

BAKIMCI FİRMAMIZ NEDEN 
ASANSÖRLERİMİZ KIRMIZI, SARI, 
MAVİ ETİKET VERİLENE KADAR 
BU EKSİKLERİ FARK EDEMİYOR ? 
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Her sayımızda farklı bir 
şehir ve derneğimiz ile 
yaptığımız görüşmeler ile 
hazırladığımız “Bölgenin 
Sesi” köşemizin bu sayıda 
konuğu; Kayseri’de faaliyet 
gösteren “Kayseri Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sana-
yicileri Derneği (KAYSAD)”. 
Türkiye’nin köklü asansör 
derneklerinden birisi olan 
KAYSAD, Kayseri ve böl-
gesinde sektörün nabzını 
tutan hem üretici hem de 
monte eden firmaların des-
teğini almış güçlü bir yapı-
lanmaya sahip. KAYSAD, 
ASFED’in Türkiye genelinde 
yürüttüğü asansör akade-
mileri projesinin de Kayseri 
ayağını başarılı bir şekilde 
yönetiyor. 

Sektörün durumunu değer-

lendirmek için hem KAYSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Naim Pedük, hem de ziya-
retimiz esnasında röportaj 
yapmayı kabul eden firma 
yetkililerinin görüşlerini yazı-
mızda bir araya getirdik.

PEDÜK : “ASANSÖR İLE İLGİLİ KARAR 
MEKANİZMALARINDA ÖNEMLİ 
GÖREVLER ALMIŞ GÜÇLÜ BİR 

YAPIMIZ VAR” 

Kayseri Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri 
Derneği (KAYSAD)’ın kuruluş 
tarihi ve dernek yapısı 
hakkında bilgi verir misiniz?
NAİM PEDÜK: Kayseri 
Asansör ve Yürüyen Merdi-
ven Sanayicileri Derneği’ni, 
1996 yılında bir araya gele-
rek öncülük ettiğimiz 33 üye 

ile birlikte kurduk. Kurucu 
üyesi olmaktan gurur duy-
duğum derneğimiz şu an 37 
üyesi ile faaliyetlerine de-
vam etmektedir. Bu üyelerin 
beş tanesi Türkiye’nin önde 
gelen üretici firmaları iken, 
32 üyesi de yine Türkiye’nin 
güçlü montaj firmalarıdır. 
Derneğimizin pek çok fuar-
da görev almış, CE belge 
işlemlerinin tamamlanması 
için önemli katkılarda bulun-
muştur. Yine 2013 yılında 
sektörün tek bir çatı altında 
toplanarak daha güçlü ha-
reket etmesine sağlamak 
adına ASFED’in kuruluşuna 
önemli katkılar sağlamış bir 
dernektir. Asansör ile ilgili 
karar mekanizmalarında 
önemli görevler almış güçlü 
bir yapımız var. 
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KAYSAD: 
“ASANSÖRDE İÇ ANADOLU’NUN 

ÜÇÜNCÜ ÖNEMLİ ŞEHRİYİZ”
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Geçtiğimiz aylarda bir Genel 
Kurul ile  yönetim değişikliği 
de yaptınız. Yeni yönetimde 
hakkında bilgi verir misiniz?
NAİM PEDÜK: Dernek tü-
züğümüz gereği iki yılda bir 
seçim yaparak görev almak 
isteyen arkadaşlarımızla 
bayrak değişimi yaparız. 
Tüm üyelerimizin aktif olarak 
dernek yönetiminde görev 
alması bizim için önem-
lidir.  Dernek yapımızda 
Yönetim Kurulumuz yedi 
üyeden oluşuyor. Oy birliği 
sağlanarak Dernek Başkanı 
seçildikten sonra, iki üye 
Başkan Yardımcısı, 1 Üye 
Sekreter , 1 Üye Sayman , 
2 Asil Üye olmak üzere gö-
rev dağılımı yapıyoruz. Aynı 
şekilde Denetim Kurulu da 
7 üyeden oluşuyor. Şuan da 
görev dağılımız söyle; Meh-
met Ayata (Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı), İsmail 
Gökçeoğlu (Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı) ve  Nuri 
Kuzan (Yönetim Kurulu 
Üyesi). Arkadaşlarımız sağ 
olsun beni de Başkan olarak 
takdir ettiler.

KAYSAD’ın amaçları ve 
gelecek  gelecek vizyonu 
hakkında neler söylersiniz?
NAİM PEDÜK: Derneği-
mizin amacı; üyelerine son 
çıkan asansör standartları 
hakkında bilgiler vermek, 
üyelerin kişisel verilerini 
korumak ve gözetlemek, 
üyeler arasında sektörel 
olarak sorunları çözüme 
kavuşturmak, üyelerinin 
her zaman iyi – kötü gün-
de yanında olabilmektir. 
Derneğimizin vizyonu da 
bünyesinde bulunduğu 

üyelerin asansör adına her 
soruna cevap bulunması, 
ilgili kurum ve kuruluşlara 
resmi başvurular yapılması 
gibi misyonları üstleniyoruz. 
Ayrıca günümüzde yaşanan 
asansör kazalarının en 
aza indirilmesi hakkında 
üyelerimize seminerler dü-
zenlemek, yeni standartları 
anlatılması için çalışmalar 
yapmak ve asansör sektörü-
nün çağdaş, ileri bir tekno-
lojiye dönük işler üretmesi 
konusunda atılımlar yapabil-
mesini sağlamak en büyük 
hedeflerimiz arasında.  

“REKABET ADI ALTINDA 
ASANSÖRÜN KALİTESİ 

DÜŞÜRÜLÜYOR”

Kayseri ve çevresi için 
sektörde önemli bir 
dernek olarak faaliyet 
gösteriyorsunuz. Bölgenizde 
faaliyet alanınızda sektör ile 
ilgili tespit ettiğiniz genel 
sorunlar nelerdir? 
NAİM PEDÜK: Rekabet 
adı altında kendini ve mes-

lektaşlarını bitirme yolunda 
gerek bölgemizde gerekse 
çevre illerde asansör kali-
tesinin düşürme pahasına 
işler yapıldığını görüyoruz.  
Ayrıca kalifiyeli personel 
yetişmemesi, iki gün önce 
çırak olan bir adamın daha 
ustalaşmadan firma kurma-
ya kalkması, üstüne üstük 
çok kısa süre içerisinde 
de bu firmaları kapatması 
sektörümüze ciddi zararlar 
vermektedir. Bu sadece 
Kayseri değil Türkiye gene-
line hitap eden bir sorun. Bu 
gibi zararların biran önce 
önüne geçilmesi, sektördeki 
meslektaşlarımızın, sektörün 
geleceği için alınması ge-
reken tüm önlemleri bir an 
önce almasının hepimizin 
iyiliğine olacağını düşünü-
yorum.

“ASANSÖR’DE İÇ ANADOLU’NUN 
ÜÇÜNCÜ ÖNEMLİ ŞEHRİYİZ”

Sektörümüz açısından 
Kayseri’nin son yıllarını 
değerlendirirseniz nasıl bir 
tablo çıkar karşımıza? 
NAİM PEDÜK: İç Anadolu 
Bölgesi için Ankara ve Kon-
ya şehirlerden sonra Kayseri 
asansör sektörü için 3. sıra-
dadır diyebilirim. Türkiye’nin 
asansör ihracat payına katkı 
sağlayan önemli hem üretici 
hem de monte eden marka-
larımız var. Açıkçası sadece 
üretici ya da sadece monte 
eden diyemeyiz, Kayseri’de 
her iki alanda da iyi işler 
yapılıyor. Bunu Kayseri’deki 
ithal firma oranına bakarak 
da anlayabilirsiniz. Biz yerli 
asansörcüler olarak ithal ile 

Naim Pedük
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büyük bir mücadele göste-
rerek çok ciddi oranlarda 
ithal ürün kullanımını azalttı-
ğımızı söyleyebiliriz. 

“SEKTÖRÜMÜZ BÖLGEMİZİN 
İLK ASANSÖR AKADEMİSİNE 

KAVUŞACAK”

Önümüzdeki Günlerde 
KAYSAD olarak yürüteceğiniz 
faaliyetler ve projeler 
hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
NAİM PEDÜK: KAYSAD 
olarak en yeni projemiz 
ASFED’in eğitim projesi 
kapsamında gerçekleştir-
diğimiz asansör eğitimi ile 
ilgili önemli atılımlardır. Sek-
törümüzün en büyük sıkıntısı 
olan yetişmiş ara eleman 
sorununu çözme adına 
Kayseri’ye Ayşe Baldöktü 
Çıraklık ve Mesleki Eğitim 

Merkezi’ne ilk defa asansör 
bölümü açılması projesine 
KAYSAD olarak bölgedeki 
yürütücülüğünü üstleniyo-
ruz. Bu iş için şahsım ve 
üyelerimiz oldukça emek 
veriyoruz. Kayseri’de üretici 
firmaların büyük desteği 
alındı, monte eden firmaların 
desteği ile de asansörlerin 
monte edilerek dersliklerin 
hazırlanılmasına başlandı. 
Bu sayede sektörümüz böl-
gemizin ilk asansör akade-
misine kavuşacak.  ASFED 
öncülüğünde, KAYSAD 
ortaklığında yürütülen proje 
ile okulumuzun hizmet ver-
meye başlayarak kalifiyeli 
elemanların yetişmesini dört 
gözle bekliyoruz, diyebi-
liriz. Çok yakın zamanda 
akademinin resmi açılışını 
da hep beraber yapacağız. 
Okul için katkı sağlayan tüm 
sektör firmaları ile birlikte 

Kayserili firmalarımıza çok 
teşekkür ederiz.

“KAYSERİ TİCARET ODASI İLE ORTAK 
PROJELER GÜNDEMDE”

NAİM PEDÜK: İkinci pro-
jemiz de  Kayseri Ticaret 
Odası ile birlikte yürüttü-
ğümüz, asansörlerimizin 
bakım  fiyat listesinin KTO 
tarafından belirlenmesidir. 
Bununla ilgili bize yardım-
da bulunan Ticaret Odası 
Başkanı’mıza da selamları-
mı sevgilerimi iletirim. Yine 
KTO tarafından şu anda gö-
rüştüğümüz diğer bir konu 
da asansör firmalarının yurt 
dışı fuarlarına katılmaları için 
KTO tarafından destekte 
bulunmalarını sağlaması 
üzerine çalışmalar yürütü-
yoruz. Bu konu ile ilgili de 
önemli bir yol kat etmiş bu-
lunmaktayız.

KAYSAD YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
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MEHMET AYATA
KAYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKAN  

YARDIMCISI /AYATA ASANSÖR

“Sektörel anlamda gerek Kayseri’de ge-
rekse Türkiye genelinde yeni bir süreçten 
geçiyoruz. Fakat her yeni gün yeni bir 
umut ve gelecekte daha güzel günlerin 
geleceğine inanıyorum. Tabi ki ticaretin 
bazı kuralları var. Tüm tedarikçilerin bu 
kurallar çerçevesinde daha dikkatli, daha 
seçici olmalı. İş yaptığımız müşterileri-
miz konusunda biraz daha seçici dav-
ranmamız gereken bir dönem. Mümkün 
olduğunca barter tarzı ticaretten uzak du-
rulmasını tavsiye ederim. Şu an işler anla-
mında Kayeri’de bir durgunluk söz konusu 
ancak geçmişte bundan daha kötü günler 
de gördük. Süreci çok kısa süre içerisinde 
atlatacağımıza inanıyorum. Burada hem 
üretim hem de monte eden alanında çok 
başarılı işler yapıldığını söyleyebiliriz. Çok 
katlı binaların olması montaj açısından ileri 
bir seviyede işler yapmamıza imkan tanı-
yor. Şu anda elinde işi olmayan meslekta-
şım yok gördüğüm kadarıyla ama sadece 
insanlarda gelecek endişesi var. İnşallah 
faizlerin de geri çekilmesi ile ekonominin 
lokomotifi olan inşaat sektörünün de can-
lanacağına inanıyorum.”

AKİF İLGEN
KAYSAD ÜYESİ

EMAK ASANSÖR YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
KOMİTESİ BAŞKANI-KAYSERİ SANAYİ ODASI  

20. KOMİTE BAŞKANI

“Kayseri’de iki farklı sistem ile çalışan firmalar 
var; biri ithal ürünler ile çalışanlar diğeri de yerli 
üretim yerli monte eden firmalar. Ancak burada 
en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yerli firma-
lar daha çok dip fiat vererek hem kendilerine 
hem de sektöre zarar veriyorlar diyebilriz. Dev-
letin yeni asansör firması açılması konusunda 
koşulları zorlaştırması gerektiğine inanıyorum. 
İşin ehli olan, bu kurallara uygun iş yapan kişiler 
asansörcü olmalı. Doktor diploması olmayan 
doktorluk yapamazken ya da mimarlık diploma-
sı olmayan mimarlık yapamazken, işi bilsin bil-
mesin her isteyenin asansörcü olmaması lazım”. 

“YERLİ ASANSÖR TERCİHİ KONUSUNDA  
KAYSERİ HALKI BİLİNÇLİ”

“Kayseri’de asansör sektöründe konut ağırlıklı 
projeleri görebilirsiniz. Bölgemizdeki en iyi 
özelliğimiz ithal asansörlerin konut projelerine 
giremiyor olması diyebiliriz. 100 konut yapı-
lıyorsa bunun maksimum 6-7 tanesi ithaldir. 
Geri kalanı ise yerli asansörlerdir. Yerli asansör 
tercihi konusunda Kayseri halkı bilinçli.”

KAYSERİ ASANSÖR SEKTÖRÜNDEN  
BÖLGESEL DEĞERLENDİRMELER
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Sessiz, Güvenli, 
Tümleşik

Silent, Safe, 
Integrated

U-STO “Safe Torque Off”
Kontaktörsüz Tümleşik Asansör Kumanda 
ve Sürücüsü
Integrated Lift Controller and Driver Not 
Requiring Contactors

• Kumanda kartı ve sürücünün tüm üstün özellikleri 
bir arada 

•  Tek menüden kolay ayarla uyumlu çalışma

•  Otomatik doğrudan kata yanaşma

•  Motor ve kurtarma kontaktörlerine gerek yok

•  Ana kart üzerinde
 › UCM (KKH) izleme 

 › Kapı kontaklarını köprüleme

 › Faz izleme / koruma

•  Dişlisiz makinelerde zengin enkoder seçeneği 
(EnDat, SinCos, SSI, BiS)

•  Ayrıntılı hata kaydı

•  Kolay pano örgüsü

• Darbeli çalışma ile frenden kurtarma

•  UPS ile akülü kata getirme çözümleri 

•  Enkoder kartlarının kolayca takılması

• All superior features of the controller and driver in 
the same device

•  Harmonised operation via easy set-up in a single 
menu

•  Automatic direct landing

•  No need for motor and rescue contactors

• On-board features;
 › UCM monitoring 

 › Door contact bridging

 › Mains failure monitoring

•  Rich choice for encoder at gearless machines 
(EnDat, SinCos, SSI, BiS)

•  Detailed fault register

•  Easy switchbox layout

•  Recovery from actuated safety gear via 
“hammering mode”

•  Emergency lowering via UPS or battery based 
systems

• Easy installation of encoder cards

www.mik-el.com

Otomatik Doğrudan Yanaşma İşleviyle Yanaşma Mesafesinin Sıfırlanması
Cancellation Of The Crawling Distance Using The Automatic Direct Landing Function

Seyahat Hızı
Travel Speed 

Yanaşma Hızı
Crawling Speed 

Yanaşma Mesafesi
Crawling Distance 

Frenleme Mesafesinin 
Optimizasyonu Öncesi 
Seyahat Eğrisi
Travel Curve Before Braking 
Distance Optimization 

Frenleme Mesafesinin 
Optimizasyonu Sonrası 
Seyahat Eğrisi
Travel Curve After Braking 
Distance Optimization 

Doğrudan 
Yanaşma
Direct Landing
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Yürüyen merdiven kazalarını 
ortadan kaldırmak için hem 
ilgililere hem de kullanıcılara 
sorumluluk düşüyor. thys-
senkrupp Asansör Türkiye 
CEO’su İsmail Polat, kazala-
rı önlemede ilgililerin düzenli 
bakım ve denetim yapması; 
kullanıcıların da kurallara 
uymasının önemli olduğunu 
belirtiyor.

Hızlı kentleşmeyle birlikte 
hem açık hem kapalı alan-
larda, artan insan kalabalığı 
akışını sağlayan araçlara ilgi 
de artıyor. Metro istasyonu, 
AVM, havaalanı, stadyum, 
hastane, ofis, üst geçit, 
otogar gibi yoğunluğun faz-
la olduğu alanlarda geniş 
taşıma kapasitesiyle büyük 
konfor sağlayan yürüyen 

merdivenlerin kullanımında 
yaralanmaya sebebiyet 
veren kazalar da yaşana-
biliyor. Yürüyen merdiven 
kazalarının önüne geçmenin 
mümkün olduğunu ifade 

eden thyssenkrupp Asansör 
Türkiye CEO’su İsmail Polat, 
doğru yürüyen merdiven 
kullanımında dikkat edilecek 
hususlara ilişkin açıklama-
larda bulundu.

YÜRÜYEN MERDİVEN KAZALARINI 
ÖNLEMEK MÜMKÜN

İsmail Polat / thyssenkrupp Asansör Türkiye CEO’su
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“İLGİLİLERİN DÜZENLİ BAKIM VE 
DENETİMİ ŞART”

Yürüyen merdivenlerde 
yaşanabilecek kazaları orta-
dan kaldırmak için ilgililerin 
ve kullanıcıların uyması 
gerekenlere dikkat çeken 
Polat, “Özellikle kamuya 
açık alanlarda kullanılan 
yürüyen merdivenin düzenli 
ve güvenli işleyebilmesi için 
hem ilgililerin hem de kulla-
nıcıların üzerine düşen bazı 
sorumlulukları yerine getir-
mesi gerekiyor. Öncelikle, 
ilgililer, farklı kaza riskleri 
barındıran yürüyen merdi-
venlerdeki risklerin tespitini 
düzenli olarak yapmalı ve 
yürüyen merdivenlerin arı-
zalanması halinde doğru 
ve hızlı aksiyonla ilerlemeli. 
Ayrıca, yürüyen merdiven-
lerde düzenli olarak bakım 

yapılması, yetkililer tarafın-
dan denetlenmesi de önemli 
bir konu olarak karşımıza 
çıkıyor” dedi.

“ÇOCUKLAR YANLARINDA BİR 
YETİŞKİN OLMADAN YÜRÜYEN 
MERDİVENİ KULLANMAMALI”

Kullanıcıların da uyması ge-
reken kurallardan bahseden 
Polat, “Kullanıcılar yürüyen 
merdiven üzerinde yük ve 
eşya taşımamalı, onun yerine 
yük asansörlerini kullanmalı-
lar. Yürüyen merdivene be-
bek arabası veya tekerlekli 
sandalyeyle binilmemeli. Ço-
cuklar yanlarında bir yetişkin 
olmadan yürüyen merdiven-
leri kullanmamalı, yanlarında 
bir yetişkin varsa onların elini 
bırakmadan binmeli, çocuk-
ların el bandına tırmanması 
ve kayması engellenmeli. 

Basamaklar arasına sıkışma 
riski barındırdığından par-
mak arası terlik, lastik ayak-
kabı, uzun elbise, açık bağ-
cıklarla yürüyen merdivenler 
kullanılmamalı. Evcil hay-
vanlar kucağa alınarak binil-
meli. Yürüyen merdivenler 
üzerindeki durdurma butonu 
yalnızca gerekli durumlarda 
kullanılmalı, ekipmanlara 
müdahale edilmemeli. Hare-
ket halindeyken kaza riskine 
karşı el bandından tutunmalı, 
vücut, döşemeler arasına 
sıkışma riskine karşı el ban-
dının dışına doğru sarkıtıl-
mamalı. Ayaklar, basamak 
ve iç taraf arasında kalan 
fırçalardan, sıkışma ihtima-
line karşı uzak tutulmalıdır. 
Durma halinde olan yürüyen 
merdivenler, neden durduğu 
bilinmediğinden kullanılma-
malıdır” diye ifade etti. 
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Türkiye’nin önde gelen 
asansör firmalarından 
FUPA Asansör, FERMA-
TOR, SICOR S.p.a. gibi 
asansör komponent üreti-
cini bünyesinde barındıran 
Lüksemburg orijinli özel ser-
maye şirketi SANDFLOWES 
S.a.r.l. ile ortak oldu. 3 Eylül 
2019’da İstanbul’da gerçek-
leştirilen bir basın toplantısı 
ile güçlerini birleştirdiğini 
duyuran firmalar, yeni yapı-
ları hakkında da bilgi verdi. 

30 yılı aşkın bir süredir yurt 
içi ve yurt dışı asansör sek-
töründe önemli işlerin mima-
rı olan Fupa Asansör, 2018 
yılının başında yeni fabrika-
sına geçerek  ve Türkiye’nin 
en yüksek test kulesi yatırımı  
ile öne çıkmıştı. FUPA bu or-

taklık ile ise; daha global bir 
çerçeveden işler yaparak 
Orta Doğu, Orta Asya, Bal-
kan Ülkeleri ve Avrupa’daki 
faaliyetlerini arttırarak krum-
sal yapısını güçlendirmeyi 
hedefliyor.

İstanbul’da yapılan basın 
toplantısına, FUPA Asansör 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Rıza Latif, FUPA Asansör 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Can Latif, Fupa 
Asansör Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Şehrazat Latif, Rüya 
Latif, FUPA Dijital Pazar-
lama Direktörü İdil Latif ile  
SANDFLOWES S.a.r.l. Yet-
kilisi Eduard Amigo, FER-
MATOR Türkiye Sorumlusu 
Murat Camgöz katıltı.

DAHA ENERJİK,  
DAHA YENİLİKÇİ, DAHA DİNAMİK”

Toplantıda, bir konuşma 
yaparak ortaklık için emeği 
geçen herkese teşekkür 
eden FUPA Yönetim Kurulu 
Başkanı Rıza Latif, yeni yapı 
için şunları söyledi; “Bu orta-
lık ile firmamız kurumsallaşma 
sürecini tamamlama yönünde 
ciddi bir adım atmıştır. İki 
firmanın oluşturacağı sinerji 
sayesinde alt yapısını daha 
da güçlendirerek önemli 
bir büyüme sağlayacaktır. 
Böylelikle şirketimiz daha 
enerjik, daha yenilikçi, daha 
dinamik, daha profesyonel ve 
en önemlisi daha üretken bir 
yapılanmaya bürünerek sek-
törüne en iyi şekilde hizmet 
vermeye devam edecektir.”
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SEKTÖRDE TÜRKİYE-LÜKSENBURG İŞ BİRLİĞİ

FUPA ASANSÖR VE SANDFLOWER  
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
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RIZA LATİF : BU ORTAKLIK İLE 
TÜRKİYE KAZANACAK

Latif konuşmasında, bu or-
taklık ile Türk Asansör sek-
törüne önemli katkılar sağ-
lanacağının da altını çizdi. 
Latif: “Bu ortaklık ile birlikte 
gerçekleştireceğimiz üretim 
politikaları, makina parkuru 
yatırımlarımız, Ar-Ge çalış-
malarımız, yeni istihdamlar 
ve ortak firmanın uluslararası 
tecrübeleri sayesinde daha iyi 
işler yapacak ve nihayetinde 
Türkiye asansör sektörü kaza-
nacaktır.” dedi.  

TİCARİ FAALİYET VE KADROLAR 
DEĞİŞMEYECEK

İki şirketin yaptığı ortaklık 
neticesinde sorulan ilk soru, 
ticari işleyişte bir değişiklik 
olup olmayacağı yönündeydi. 
Yapılan açıklama; “İki firma 
arasında yapılan anlaşmalar 
sonucunda Fupa Asansör ’ün 
mevcut olan ticari faaliyetlerin-
de, müşteri, tedarikçi ve per-
sonel ilişiklerinde herhangi bir 
değişiklik veya sapma olma-
yacaktır ve eskisi gibi bütün 
icra faaliyetleri eski yönetim 
ve kadro tarafından devam 
edecektir. Ayrıca bazı kısa 

vadedeki istisnalar dışında, 
Türkiye’deki mevcut faaliyet-
ler, ileride yapılması planlanan 
bütün imalat, ticari faaliyetler 
ve yeni yatırım olanakları 
tamamen ve yalnızca Fupa 
Asansör kanalından gerçek-
leşecektir” şeklinde oldu.

EDUARD AMİGO : BİZ HER ZAMAN 
TÜRKİYE’YE İNANDIK.

18 yıldır FUPA ile çalışan ve 
pek çok işe beraber imza 
atan SANDFLOWES S.a.r.l. 
Yetkilisi Eduard Amigo ise 
Türk asansör sektörüne ve 
ekonomisine her zaman 
güvendiklerinin altını çizdi.  
Amigo konuşmasında: “Biz 
18 yıldır Fupa ile beraber 
çalışıyoruz. Artık bir aile 
gibiyiz. Aynı zamanda bu 
süreçte Türkiye’yi de tanıdık 
ve inandık. Türkiye’nin her 
zaman bir potansiyeli var. 
Son 25 yıl içerisinde 2-3 tane 
büyük kriz yaşandı. Bunla-
rın hepsinde Türk asansör 
sektörü yeniden toparlandı 
ve devam etti. Dolayısıyla 
biz bu güven içerisinde yatı-
rımlarımızı yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.
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İstanbul Sanayi Odası, ‘500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018’ listesini 
açıkladı. Otis Türkiye, dördüncü kez girdiği Türkiye›nin en büyük 
500 sanayi kuruluşu ‘İSO 500’ listesinde yerini aldı. 

İstanbul Sanayi Odası, ‘500 
Büyük Sanayi Kuruluşu 
2018’ listesini açıkladı. İlk 
kez 2013 yılında 489. sıra-
dan listeye giren Otis Türki-
ye, 2018 yılında 358.sırada 
yer aldı. Özel sektör listesin-
de ise 350. sırada bulunan 
Otis Türkiye, listedeki aynı 
zamanda tüm asansör mal-
zemelerini üreten, montajını 
yapan ve servis hizmeti 
sunan tek asansör firması 
oldu.

En büyük 500 sanayi kuru-
luşu arasında yer alan bir 
asansör firması olmanın gu-
rurunu yaşadıklarını belirten 
Otis Türkiye Genel Müdürü 
Özgür Aren, “Bugün sayı-

ları 1000’e ulaşan uzman 
kadromuzla Türkiye’nin ve 
dünyanın en prestijli proje-
leri için üretim yapıyor, en 
büyük projelerin montajını 
sağlıyoruz. İstanbul’un en 
önemli altyapı projelerin-
den Halkalı-Pendik banliyö 
hattını tamamladık, İstanbul 
Tower 205 gibi Türkiye’nin 
en hızlı çift katlı asansörleri-
nin montajına devam ediyo-
ruz” dedi.  

OTİS TÜRKİYE HAKKINDA....

1865’te İstanbul’da kuru-
lan Otis Türkiye, 1921’den 
bu yana kesintisiz olarak 
asansör sektöründe faali-
yet gösteren Türk firması 

Buga, 1991 yılında Buga 
Otis (Otis Türkiye) adını aldı. 
Otis Türkiye, yaklaşık 200 
adet asansör üretimi ile bu-
lunduğu bölgede önemli bir 
üretim üssü olarak konumla-
nıyor. Dünyanın ilk emniyet 
sistemli asansörünü 1853 
yılında icat eden Elisha Gra-
ves Otis’in temellerini attığı 
Otis; 200’den fazla ülkede 
ürün ve hizmet sunuyor.

OTİS TÜRKİYE, İSO 500 ARASINDA

Özgür Aren 
Otis Türkiye Genel Müdürü
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YERLİ ASANSÖR KULLANIMINA ÇAĞRI 
“SAMSUN MMO TOPLANTISINDA YERLİ 

ASANSÖR VURGUSU YAPILDI”

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Samsun 
Şubesi, “Asansör Sektör Toplantısı” başlığı 
altında toplanarak, bölgedeki asansör firma-
sı yetkilileri ile bir araya geldi. MMO Samsun 
Şubesi  salonunda düzenlenen toplantıya 
ilgi yoğundu. Toplantının ana gündem mad-
desini ise; sektörün ara teknik eleman ihtiya-
cı oluştururken, müteahhitlerin yerli asansör 
tercih etmesi konusunda çağrıda bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Samsun Büyükşehir Be-
lediyesi İstihdam Ofisi, İlkadım Hak Eğitim 
Merkez Müdürlüğü ve KOSGEB Samsun 
Müdürlüğü tarafından istihdama yönelik 
sağlanan destekler konusunda bilgilendiril-
me yapıldı.

SAMSUN’DA “NİTELİKLİ ARA ELEMAN”  
SORUNU GÜNDEMDE

Toplantının ardından bir açıklama yapan 
MMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Kadir Gürkan, “Asansör sektörünün 
temsilcileri nitelikli ara teknik personel ihtiya-
cına dikkat çekerek bu yönde çalışma yapıl-
ması talebinde bulundu. Bu konuda sektör 
temsilcilerine izlenilmesi gereken yol konu-
sunda detaylı bilgilendirme yapıldı” dedi. 

ASANSÖRDE HAKSIZ REKABET 
MMO olarak Samsun ve çevresinde asan-
sörlerin imalatı, montajı, periyodik kontrolleri 
ve sektörde çalışan makine mühendislerinin 
eğitim ve belgelendirmelerine yönelik ilgili 
kurum ve kuruluşlarla koordineli bir çalışma 
sürdürdüklerini vurgulayan Gürkan, “Sektö-
rümüzün başlıca sorunlarından bir tanesi de 
haksız rekabettir. Müteahhitlerimiz ve site 
sahipleri genelde yabancı marka asansörleri 
tercih etmektedirler. Oysa bu asansörler 
hem maliyet hem de bakım ve onarım açı-
sından birçok probleme yol açmaktadır. Bu 
nedenle müteahhitlerimiz ve özellikle site 
sahiplerimiz yerli malı asansör kullanılmasın-
da titiz davranmalıdırlar” diye konuştu.

Toplantıya ayrıca MMO Yönetim Kurulu üye-
leri, İlkadım Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 
Murat Yalçınkaya, KOSGEB Samsun Mü-
dürlüğü Kobi Uzmanı Alp Arslan, Samsun 
Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi’nden 
Ahmet Üstünel, Özlem Yamanoğlu, Büş-
ra Doğan, Ravza Göktaş, Orta Karadeniz 
Asansör ve Yürüyen Merdiven İş İnsanları 
Derneği(OKASDER) Yönetim Kurulu üyeleri 
ve asansör firma yetkilileri katıldı.
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Demet Şahbaz 36 yaşında genç bir anne 
olarak çalıştığı sektörde pek çok erkeğe bile 
ağır gelecek bir işin ustabaşı olarak çalışı-
yor. DECO Asansör’ün Sac Kesim Ustaba-
şısı olan Şahbaz, başında olduğu birimi ba-
şarıyla çekip çevirmesi, tek bir parçayı bile 
ziyan etmeyerek iş yerine kâr sağlaması, on-
larca ağırlıktaki sacları gerektiğinde tek başı-
na yüklenmesi ve meslek aşkıyla sektördeki 
kadın iş gücünün en güzel örneklerinden 
biri... 

Demet Hanım, öncelikle kısaca kendinizi 
tanıtır mısınız?
Ben 36 yaşındayım. 18, 14 ve 6 yaşlarında 3 
kız çocuğu annesiyim. DECO Asansör’de 1 
yılı aşkın süredir çalışıyorum. Buradan önce 
de yine başka bir asansör firmasında 4 yıl 
çalışmıştım. Dolayısıyla 5 yılı geçkin süredir 
asansör sektöründeyim diyebilirim.

 
 

 Y
el

iz
 K

ar
ak

üt
ük ÇALIŞMAKTAN GÜÇ ALAN BİR BAŞARI HİKAYESİ...

SAC USTASI  

DEMET 
ŞAHBAZ

Bu bölümde; sektördeki kadın iş 
gücüne dikkat çekmek ve onların başarı 
hikayeleriyle sektördeki pek çok insana 
ilham olmak için yola çıktık. 2 yıldır Pozitif 
köşesi vasıtasıyla başarı öyküleriyle öne 
çıkan kadın yöneticilerimizle birlikte, 
fabrikada ağır işlerde çalışan pek çok 
kadının da hikayesine tanık olma fırsatı 
yakaladık. Asansör sektörü her ne kadar 
dışardan erkek egemen bir meslek grubuna 
ait gibi görünse de, çok ciddi oranlarda 
kadın istihdamına açık çalışma alanlarına 
yer veriyor. Sektörümüzdeki kadın iş 
gücünün önemli örneklerinden birini 
yansıtan Demet Şahbaz ise bu sayımızda 
hikayesiyle Pozitif’in konuğu... 

104 [ HABER ASANSÖRÜ ] Eylül • Ekim 2019

POZİTİF SAYFALAR



“TEK AMACIM ÇOCUKLARIMIN 
VELAYETİNİ ALABİLMEKTİ”

Sektörde çalışmaya nasıl 
başladınız? 
Sektörle tanışmam hayatı-
mın zor bir dönemine denk 
gelir. O zamanlar eşimden 
ayrılmak üzereydim ve iş-
sizdim. İşsiz olduğum için 
de çocuklarımın velayetini 
alabilmek adına sigortalı 
bir iş aramaya başladım. 
Tek amacım çocuklarımın 
velayetini alabilmekti. Bir 
arkadaşım aracılığıyla, Kay-
seri’deki asansör firmala-
rından birisine çay temizlik 
v.s. işleri için birini aradık-
larını öğrendim. Hemen iş 
başvurusunda bulundum. 
Fabrikaya gittiğimde orada-
ki ilgili kişi bana; fabrikada 
vida poşetlenmesi için bir 
elemana ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Ben de kabul ettim. 
Bir süre sonra ise fabrika 
içinde bölüm değiştirerek 

preste patlatma dediğimiz 
bir bölümde yardımcı olarak 
çalışmaya başladım. Preste 
çalıştım, makasla kesimde 
çalıştım, punçta, dökümde... 
Derken bir baktım fabrikada 
bir hayli alanda birden ça-
lışıyorum. Yaptığım hiç bir 
işten ne şikayetçi oldum, ne 
de gocundum. Çünkü tek 
amacım vardı, ekmeğimi 
kazanmak ve çocuklarımın 
velayetini almak... Sonra bir 
baktım ben fabrikada her 
işte uzmanlaşarak sac kes-
meye başlamıştım.

Bir yandan da işini çok 
sevmiş olman sürekli 
ilerlemeni de sağlamış 
diyebiliriz, öyle değil mi? 
Elbette. İşimi hep çok se-
verek yaptım. Çünkü kimse 
kimseye ne olursa olsun 
sevmediği bir işi yaptıra-
maz. Buraya gelen benim 
çalışmamı gören herkes 
bir kadına göre zor bulu-
yor ve nasıl yapıyorsun 

diyor. Ama açıkçası ben 
zor bulmuyorum, bunun 
da tek sebebi var işimi çok 
seviyorum. Sacı kaldırmak, 
kesmek bunlar bana hiç 
zor gelmiyor. Bir de olaya 
şöyle bakmak lazım; bu iş 
sayesinde ekmeğimi kazanı-
yorum. 18 yaşında bir kızım 
var üniversiteye gidecek 
ve onun için daha çok 
çalışmam gerekecek. Benim 
için hiç sorun değil, yeter 
ki helalinden ekmeğimi 
kazanayım, çocuklarımı oku-
tayım, tek derdim bu. 

“ASANSÖR SEKTÖRÜ KADINLAR 
İÇİN OLDUKÇA İYİ BİR SEKTÖR”

Zorlandığınız zamanlar 
oldu mu?
Üç çocuklu bir anne olarak 
iş bulmam zordu ama 
diyebilirim ki asansör sek-
törü çok düzgün bir sektör. 
Belki başka bir sektörde, 
başka bir yerde, kolay bir 
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işte olsaydım daha çok zor-
lanırdım. Bizim sektörümüz-
de fabrikada çalışıyorum 
ama şimdiye kadar bir kadın 
olarak hiç sıkıntı çekmedim. 
Yöneticilerimiz de sağ olsun 
kadın çalışan konusuna çok 
önem veriyorlar. Fabrikada 
kadın çalışan sayısını arttır-
mak için özel emek veriyor-
lar. Benimle birlikte fabrika 
alanında çalışan 3 kadın 
çalışanımız daha var. Hiç bir 
sıkıntı yaşamadan ekmeği-
mizi kazanıyoruz. Asansör 
sektörü gerçekten bu an-
lamda kadınlar için oldukça 
iyi bir sektör diyebilirim.

“HURDAYA ÇIKARTMAK YERİNE 
DEĞERLENDİRMEK, KADININ 

DOĞASINDA VAR”

İşini yaparken en hassas 
olduğun konu nedir?
Benim en hassas olduğum 
konu israf. Sac kesim bö-
lümünün ustabaşısıyım. 
Buranın tüm sorumluluğu 
bana ait. Girdisi çıktısı, dü-
zeni, hangi saçtan ne kadar 
ihtiyaç var, ne kadar gelmiş, 
hangi türden ne kadar kul-
lanılmış, hangi işe ne kadar 
gitmiş, ne kadar fire ver-

mişim, ne kadar hurda çı-
kartmışım. Bunların tüm so-
rumluluğu benim üzerimde. 
Dolayısıyla burada en küçük 
parçayı bile atmam mutla-
ka değerlendiririm. Çünkü 
biliyorum ki bu malzemeler 
çok kıymetli malzemeler. 
Hem fabrikaya hem ülkemi-
ze yazık diye düşünüyorum. 
Artan parçaları değerlen-
direcek bir ölçü çıkar diye-
rek onları kendi aralarında 
sınıflandırırım sonra da yeri 
geldiğinde değerlendiririm. 
Artanlar mutlaka bir yere 
gider, kabine kullanılır kilit 
sacı kesilebilir. Bana lis-
te gelir kesilecek ihtiyaca 
göre, bakarım boyutlarına 
küçük parça varsa yaprak-
tan kullanmam. Bu biraz da 
biz kadınların hep aile eko-

36 YAŞINDAKİ DEMET ŞAHBAZ’IN 
18, 14 VE 6 YAŞLARINDA ÜÇ KIZI 
VAR. EN BÜYÜK DESTEKÇİM 
DEDİĞİ ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ 
ALABİLMEK İÇİN GİRDİĞİ ASANSÖR 
SEKTÖRÜNDE ŞİMDİ SAC BİRİMİNİN 
USTABAŞI OLARAK ÇALIŞIYOR. 
MESLEĞİNDE OLDUKÇA BAŞARILI 
OLAN ŞAHBAZ, “ANNEM VE 
KIZLARIMIN DESTEĞİ OLMASA 
BAŞARAMAZDIM” DİYOR. İŞİNİ BÜYÜK 
BİR AŞKLA YAPTIĞINI HER FIRSATTA 
DİLE GETİRİYOR VE “BİR KADININ 
İSTEYİP DE YAPAMAYACAĞI HİÇ BİR İŞ 
YOKTUR” DİYOR.
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nomisi mantığımızdan kay-
naklanıyor. Biz kadınlar öyle 
gördük öğrendik, hurdaya 
çıkartmak yerine değerlen-
dirmek için çaba vermek 
kadının doğasında var. 

“SACLAR TOZ OLMASIN DİYE 
ÜZERLERİNE KARTON ÖRTÜYORUM”

Düzen konusunda oldukça 
titiz olduğunu öğrendik...
Evet düzen konusunda bir 
hayli titizim. Açıkçası ben 
ortalıkta hurda görünsün 
sevmiyorum.  Her ne kadar 
fabrika ortamında da çalışı-
yor olsak dağınıklık sevmi-
yorum. Tüm saclar sınıfları-
na göre tasnif eder, ölçüle-
rine göre sıralarım. Mesela 
paletlerin dağınık durmasına 
asla izin vermem. Hepsi 
üst üste belli bir düzende 
sıralanması lazım. Çalıştı-
ğım alan pis olmayacak, 
çöpüm dolu olmayacak, her 
şeyin yeri ve nizamı düzgün 
olacak gibi bazı kurallarım 
var. Beraber çalıştığım ar-
kadaşlarım da artık buna 
alıştı. Ama bazen bana gü-

lüyorlar, çünkü ben saclar 
toz olmasın diye üzerlerine 
karton örtüyorum. 

“KADININ BAŞINA GEÇİP DE 
YAPAMAYACAĞI İŞ YOKTUR”

Kadınlara bu mesleği ve 
asansör sektörünü tavsiye 
eder misin?
Tabi ki tavsiye ediyorum. 
Kadınlar isterse her işi ya-
pabilir. Bir kadına göre en 
ağır sayılacak işlerden birin-
de çalıyorum ama bana ağır 
gelmiyor. Bugün bana adam 
kalmadı kamyon yüklenecek 
deseler, çıkar kamyon da 
yüklerim, hiç sorun değil. 
Kadınların yapamayacağı iş 
olmamalı bence. Bir kadın 
bir işin başına geçince “ben 
yaparım, ben başarabilirim” 
demeli ve bunu kendine sü-
rekli hatırlatmalı. İlk gelip de 
sac yığınlarını görünce ben 
kendime bunu dedim; sen 
üç tane çocuğun sorumlu-
luğunu almış bir kadınsın 
bunları mı yapamayacaksın 
diye... Kadının başına geçip 
de yapamayacağı iş yoktur. Yeliz Karakütük - Demet Şahbaz
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Daha çok yaşlı ve engelliler için 
asansör çözümleri sunan İstan-
bul merkezli LIFTART Azerbay-
can satış ofisini Bakü şehrinde 
açtı. Merdiven asansörleri, ev 
içi asansör çözümleri ve engelli 
asansörleri üzerine tüm çözüm-
lerini Azerbaycan’a da taşıyan 
firma, ilgiden oldukça mem-
nun. Liftart Yönetiminden yapı-
lan açıklamaya göre; Bakü’deki 
potansiyel ve satışlar oldukça 
memnun edici. Detaylı bilgiye; 
Liftart’ın hem Türkiye hem de 
Azerbaycan web sitelerinden 
ulaşabilirsiniz.

FUPA ASANSÖR 
ÇALIŞANLARINDAN 

CAN LATİF’E 
SÜRPRİZ 

KUTLAMA
3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da 
FUPA ve SANDFLOWES S.a.r.l. ortaklı-
ğının basın toplantısının ardından Fupa 
Asansör çalışanları ve Latif ailesi Fupa 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can 
Latif’e bir sürpriz düzenledi. Basın top-
lantısının yapıldığı aynı gün Can Latif’in 
de doğum günü olması sebebiyle çif-
te kutlama yaşayan Can Latif, yapılan 
sürpriz karşısında çok mutlu oldu. Tüm 
mesai arkadaşlarına, ortaklarına ve 
ailesine teşekkür eden Latif yakında 
baba olacağının da haberini verdi. Can 
Latif ve İdil Latif çiftini tebrik ediyor, 
gelecek bebeklerine sağlıkla kavuş-
malarını diliyoruz. 

LİFTART AZARBEYCAN ŞUBESİNİ AÇTI
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Asansör sektörünün duayen isimlerinden 
CENTA Asansör Yöneticisi Gönül Kaya, 
gösterişli bir tören ile yeğenleri Atakan 
ve Batuhan Kaya için bir sünnet töreni 
düzenledi. İstanbul manzarası ve verilen 
konserler eşliğinde yapılan kutlamalara 
asansör sektöründen geniş bir katılım 
oldu. Mutluluğu gözlerinden okunan Gönül 
Kaya, manevi oğullarım dediği yeğenleri 
ile çok özel anlar yaşadı.  Biz de Atakan 
ve Batuhan Kaya‘ya geçmiş olsun dilekle-
rimizi iletirken Gönül Kaya ile birlikte, er-
kek kardeşi Yaşar Kaya ve eşi Yeşim Kaya 
ailesine, evlatlarının nice mutlu ve hayırlı 
günlerini görmesini diliyoruz..

CENTA ASANSÖR YÖNETİCİSİ GÖNÜL 
KAYA’NIN DAVETİNE 

SEKTÖRDEN YOĞUN KATILIM

YAŞAM
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ASFED Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Merih Asansör’ün kurucusu Yusuf 
Atik, aynı ismi taşıyan torunu Yusuf 
Atik için aile arasında mütevazi bir 
sünnet töreni düzenledi. Düzenle-
nen tören için Ankara’daki evinin 
bahçesini çocukların keyifli anlar 
yaşamasına ayıran Atik , ailesi ve 
yakın dostları ile keyifli bir gün ge-
çirdi. Merih Asansör Genel Müdü-
rü Ahmet Atik ve eşi Didem Atik, 
oğullarının bu mutlu gününü tebrik 
eden herkese teşekkür etti. Biz de 
geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, 
Atik ailesinin oğullarının daha nice 
mutlu günlerini görmelerini temen-
ni ediyoruz...

ASFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
YUSUF ATİK’İN MUTLU GÜNÜ

Kayseri’nin köklü asansör fir-
malarından AYATA asansörle-
rinin Yöneticisi Mehmet Ayata,  
oğulları Emre ve Fatih Ayata 
için geçtiğimiz ay Kayseri’de bir 
sünnet düğünü düzenledi. Dü-
ğüne Kayseri ile birlikte sektör-
den pek çok çalışma arkadaşı 
katılarak, Ayata’yı bu mutlu gü-
nünde yalnız bırakmadı. Ayata 
ailesini tebrik eder,  oğulları ile 
birlikte sağlıkla geçirecekleri 
güzel yıllar dileriz....

SEKTÖR AYATA ASANSÖR’ÜN DAVETİNDE 
 BİR ARAYA GELDİ
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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

 � DENASDER  
Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 � DOKAS  
Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � ESASDER  
Eskişehir Asansörcüler Derneği

 � GAYSAD  
Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � GÜNAYSAD  
Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 � HATASDER  
Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � KIRASDER 
Kırıkkale Asansorcüler Dernegi

 � 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

ASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ

ASANSÖR
SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU

A
SF

ED



Eşsiz bir doğa harikası

 Yeliz Karakütük

 Gülcan Acar

112 [ HABER ASANSÖRÜ ] Eylül • Ekim 2019

GEZİ ÖZEL MESAİ



Sessiz ve kimsesiz güzelliği ile kendini 
2012 yılına kadar saklamayı başarabil-
miş bir doğa harikasını paylaşacağız bu 
sayımızda... Burası, Samsun’un Vezir-
köprü ilçesinde bulunan, 2012 yılında 
ulusal turizm bölgesi olarak ilan edilen, 
2015 yılına gelindiğinde ise Şahinkaya 
Kanyonu Tabiat Parkı olarak turizme 
kazandırılan eşsiz bir güzellik... Fotoğraf 
Sanatçısı Gülcan Acar’ın fotoğraflarıyla 
ölümsüzleşen kareler, doğa sporlarına 
ve fotoğrafçılığına meraklı pek çok kişiyi 
de açık bir davetiye...

ŞAHİNKAYA KANYONU 
TABİAT PARKI

Manzarası ve görenleri kendine hayran 
bırakan rifleri ile kanyon, aslında bir ba-
raj gölü... 2015 yılında Tabiat Parkı ilan 
edilerek turizme kazandırılan kanyonun 
derinliği yaklaşık olarak 450 metre, uzun-
luğu ise 3 bin 250 metre civarında...

Kızılırmak’ın en dar geçit yeri olarak 
Altınkaya Baraj Gölü’nü doğal bir görü-
nümle ikiye ayırıyor olması ona bu eşsiz 
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güzelliği de hediye ediyor... 
Ayrıca iki duvar halinde olu-
şan kireçtaşı ana kayaların-
da birçok doğal mağara da 
bulunuyor

Altınkaya Barajı yapıldıktan 
sonra Şahinkaya Kanyo-
nu’nda tekne gezileri hem 
ihtiyaçtan hem de turistik 
olarak hayata geçmiş. Çün-
kü baraj suları sebebiyle 
kanyondaki bazı köyler sular 
altında kalırken bazıları ise 
barajın diğer tarafında kala-
rak kara ile bağlantıları ke-
silmiş.  Dolayısıyla bu köy-
lere günümüzde tek ulaşım 
tekne ile sağlanabiliyor. 

114 [ HABER ASANSÖRÜ ] Eylül • Ekim 2019



TÜRKİYE’NİN EKSTREM SPORLAR MERKEZİ
Kanyon ve çevresi eko turizm açısından oldukça çok imkan 
sunuyor. Fotoğrafçı gezginlere, su altı dalışı, yamaç paraşü-
tü, kano, yüksekten atlama, tekne gezisi, tırmanış ve doğa 
yürüyüşleri için elverişli bir saha sunuyor. Bu yüzden de 
Türkiye’nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivali olan “Falcon 
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Fest” son üç yıldır burada 
düzenleniyor. İlki 2017 yı-
lında düzenlenen Falcon 
Fest, gençlere hem pek çok 
spor için olanak sağlıyor 
hem de misafirlerine harika 
bir festival havası yaşatıyor. 
4-5 Ağustos tarihlerinde dü-
zenlenen festivale dünyanın 
dört bir yanından sporcular 
da katılıyor. 

Gelecek seneye çadırları-
nızı alıp katılmak isterseniz; 
kano/dragon, yamaç para-
şütü, kitesurf, paramotor, 
BASE jump, slackline/high-
line, kaya tırmanışı, trekking 
ve dağ bisikleti sporları ile 
Falcon Fest’in tadını çıkarta-
bilirsiniz. 
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SİZE EŞLİK EDEN  
TEK ŞEY HUZUR

Şahinkaya Kanyonu, “Tabiat Parkı” olarak ko-
runma altında olduğundan herhangi bir tesis ve 
yapılanma bulunmuyor. Ayrıca ulaşım da yine özel 
araç ile mümkün. Dolayısıyla buraya geldiğinizde 
size eşlik edecek tek şey büyülü manzarasına ba-
karak tadacağınız huzur oluyor...

Şahinkaya Kanyonu zirvesine tırmandığı-
nızda karşınıza çıkan manzara karşısında 
büyülenmemek mümkün değil.... Zirveye çıkmak 
ise o kadar kolay değil. Dik ve uzun bir yolu yürü-
meyi göze alanlar şanslı, alamayanlar ise bu kare-
ler ile o anı yaşayabilirler...

TEKNE TURU İLE  
KANYONUN SEYRİNE DALIN

Şahinkaya Kanyonu’nda elbette pek çok ekstrem 
spor mümkün ama “ben almayayım” derseniz 
sadece bir tekne turu ile de hem bu eşsiz doğa 
harikasını seyre dalabilir hem de büyüleyici rifleri 
yakından görebilirsiniz. 450 metre yüksekliğinde 
kanyonun kayalıklarını izlerken başınız dönebilir... 
Bir saat sürecek bu yolculuk için en iyi mevsim ise 
İlkbahar aylarından sonbahara kadar mümkün... 
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ULAŞIM
Otobüs ile yapacağınız yolculu-
ğunuzda Şahinkaya Kanyonu’na 
ulaşmak için önce Samsun – 
Vezirkaya’ya kadar gelebiliyor-
sunuz. Vezirkaya’dan sonra ise 
taksi ile kanyona ulaşabilirsiniz. 
Özel araç ile gelmek isterseniz 
ise; Vezirköprü’ye geldikten 
sonra Adatepe, Oymaağaç ve 
Türkmen köylerini takip ederek 
kanyona ulaşabilirsiniz. 

Bir başka alternatif ise Kasta-
monu üzerinden... Kastamonu 
yolundan 10-12 km devam et-
tikten sonra Çeltek Mahallesi yol 
ayrımından dönebilir ve 4-5 km 
daha devam ettikten sonra kan-
yona ulaşabilirsiniz. 
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