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Değerli meslektaşlarım
Ekonomide zor günlerden geçi-

yoruz, ama bunları aşacağız. Ülke 
olarak, millet olarak deneyimliyiz, 
darboğazlardan nasıl çıkılacağını öğ-
rendik. Geçmişte nasıl çıktıysak yine 
çıkacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız başta 
olmak üzere ekonomiyi yöneten ba-
kanlarımız gerekli tedbirleri alıyor-
lar. Ancak bu tedbirlerin başarılı ol-
ması için milletin her ferdinin bu işe 
destek vermesi gerekiyor. Bu dönem-
de hem devleti idare edenlere, hem 
de bizlere büyük görevler düşüyor. 
Türkiye’nin elindeki imkânlar, sahip 
olduğu kaynaklar bugünkü sıkıntı-
ların tümünü aşmaya yeter. Yeter ki 
herkes kendi üzerine düşeni yapsın. 

Yapmamız gereken, yerli ürünle-
rimizi tercih etmek suretiyle ithalatı 
azaltıp, ihracatımızı artırmak, daha 
çok üretmek, daha çok çalışmak ve 
birbirimize güvenmektir.

Böyle dönemlerde ekonomide en 
önemli unsur güvendir. Firmalar için 
itibardır. Bu dönemde çıkarılan yalan 
yanlış haberlere kanmayalım. Firma-
ların itibarı ile oynamak isteyenlere, 
tedirginlik ve umutsuzluk yaratan-
lara, kafamızı bulandıranlara fırsat 
vermeyelim. 

Piyasada çarklar dönüyorken 
çarkların arasına dedikodu ile nifak 
sokmayalım, çarkların çalışması ha-
linde hepimiz kazanırız aksi takdirde 
hepimiz kaybederiz.

Dedikodu ekonomisini bir kenara 
bırakalım, gözümüzü dövize dikme-
den birbirimizin ayağına çelme tak-
madan, gerekirse daha az kazanarak 
ama birbirimize sahip çıkarak bu dö-
nemi atlatalım. Üretici, satıcı, tüketi-
ci olarak birbirimizin hakkına riayet 
edersek, fırsatçılık yapmazsak daha 
kolay ve hasarsız atlatırız.

Artık şu gerçeği herkesin gör-
mesi gerekiyor: Ülke olarak acilen 
yerlileşmek zorundayız. İnşaatlarda 

kullanılan asansörün, kapı kolunun, 
menteşenin, duvar kâğıdının ithal 
olmasının hiçbir mantıklı açıklaması 
yoktur. Bu ithal ürünleri kullanarak 
binaya değer katmıyoruz, birbirimizi 
kandırıyoruz.

Dünya markası adıyla, Uzakdo-
ğu’dan getirilen asansörleri tercih 
ettiğimizde döviz harcıyoruz, bizim 
döviz harcamaya değil kazanmaya 
ihtiyacımız var.

Ülke olarak, her alanda yerli ve 
milli bir duruş sergilediğimiz böyle 
bir dönemde kamu kurumlarımızın 
ve müteahhitlerimizin yerli ve milli 
ekonomimizi destekleyerek, ‘ithal 
iyidir’ anlayışını bırakıp, yerli asan-
sörlere öncelik vermelerini istiyor, 
bekliyor ve onları bu konuda duyarlı 
olmaya davet ediyoruz.

Yerli asansör firmaları olarak, 
Devletimizin üst yönetimindeki 
“yerli ürün” kararlılığını ne yazık ki 
bürokratik kadrolarda göremiyoruz. 
Kamu alımlarında yerli firmaların 
önüne bürokratik engeller çıkarıldı-
ğını, yabancı firma ve ürünlerin ter-
cih edildiğini biliyor ve görüyoruz. 
Bu konuda hem genel olarak sektö-
rün, hem de müracaatları halinde fir-
ma sahiplerinin haklarını savunmak 
için gerekli girişimleri yapıyoruz.

Tüm gelişmiş ülkeler, kamu alım-
ları yoluyla yerli sanayilerini destek-
liyorlar. Böylece KOBİ’lerin ve ülke 
ekonomilerinin büyümesini sağlıyor-
lar.  Aynı tutumu ve anlayışı biz de 
kendi bürokrasimizden bekliyoruz.

Devlet ve millet olarak yerli malı’ 
kullanma ve ‘yerli’ mal ve hizmet 
üretme anlayışı içinde, işlerimize 
normal devam ederek, olumsuz söy-
lentilere kulak asmadan,  moralimizi 
bozmadan, hesabımızı doğru yapıp, 
ayağımızı yere sağlam basarak yolu-
muza devam etmeliyiz.

Hepinize, hayırlı, bol kazanç dili-
yorum. Sevgi ve saygılarımla…

Yusuf Atik
ASFED Başkanı
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rak yazdık. Ayrıca “Hedef %100 Yerli” özel dos-
ya bölümümüzde sektörümüzün pek çok değerli 
isminin konu ile ilgili fikirlerini kaleme aldıkları 
köşe yazılarına yer verdik... Bu yazılar içinde bir-
lik beraberlik ve yerli üretim mesajları ile, yürür-
lüğe giren yeni uygulamalar ile ilgili de detaylı 
yazılar bulacaksınız. Maliye Bakanlığı Eski Baş 
Hesap Uzmanı Mehmet Öner yazısında ekono-
mimizi krizden çıkartmak için asansör sanayi-
sini bir model olarak anlatırken, Mali Müşavir 
Ali Yılmaz Türk Lirasına dönüş ile ilgili önemli 
bilgilerin yer aldığı bir yazı hazırladı. 

Bu sayıda görüşleri ve yazıları ile bize destek 
veren Valter Genel Müdür yardımcısı Ömer Şa-
hin, EAYSAD Başkanı Mert Öğüşlü, TOSYÖV Ge-
nel Sekreteri Akif Temelli, Ce Mühendislik Yö-
netim Kurulu Başkanı Cem Bozdağ ve Makina 
Mühendisi Arif Bar’a çok teşekkür ederiz.

Asansör Sektörünün birleştirici gücü ASFED ile 
ilgili bu sayıda öne çıkan haberimiz ise, gide-
rek güçlenen federasyon yapısı ile ASFED’e üye 
dernek sayısının 13’ten 15’e yükselmesi. Kırık-
kale ve Malatya’daki güçlü derneklerin ASFED’e 
katılımı ile giderek daha sağlam bir sektörel 
yapılanmaya doğru yol alıyor olanın sevincini 
yaşıyoruz. 

ASFED’in Konya, Eskişehir ve Ankara’daki 
asansör atölyeleri ile ilgili de son haberlerin yer 
aldığı dergi içeriğimizde İş sağlığı ve Güvenli-
ği köşesinde Dr. Ebru Kaya, hukuk cephesinde 
Avukatınız Cevaplıyor yazı dizileri ile Av. Zey-

nep Tepegöz’ün değerli yazılarını okuyabilir-
siniz... Yine bu sayıda da önemli bir araştırma 
yazısını sizler için sayfalarımıza taşıdık. Aile 
şirketlerinin hukuksal ve yönetimsel planlama-
sı konusunda uzman olan Ortakakıl Danışman-
lık Şirketi’nin Genel Müdürü Dr. Yılmaz Sön-
mez’in kaleme aldığı Aile Anayasası’nı keyifle 
okuyacağınızı tahmin ediyoruz...

Ayrıca her sayıda bir bölgemizden detaylı ha-
berlerini verdiğimiz ve derneklerimizi tanıttı-
ğımız “Bölgenin Sesi”  sayfaları bu sayıda Ada-
na’yı ağırladı. Federasyona üye derneklerden 
ADASİAD (Adana Asansör Sanayi ve İş Adam-
ları Derneği ) Başkanı Ümit Özlü, bizlerle bölge 
ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kendisine ve 
ADASİAD ekibine çok teşekkür ediyoruz...

Gezi yazılarımız artık sizlerin en merakla bekle-
diği köşelerimizden, bunu biliyoruz.. O yüzden 
bu sayıda “Özel Mesai / Gezi” olarak adlandır-
dığımız bölümümüzde sizler için; birbirinden 
keyifli anlatımları, renkli dili ve muazzam fo-
toğraflarıyla “Gelince Anlatırız” ekibinin “Mü-
nih’te Dört Gün” başlıklı gezi yazısını seçtik.... 
Gelince Anlatırız’ın gezgin çifti Elif ve Seçkin 
Dinç, bir şehri anlatırken sizi oraya gitmiş de 
geri gelmiş kadar bilgi sahibi yapabiliyor.. Sev-
gili gezgin dostlarımıza bir kez de bu sayılar 
aracılığı ile teşekkür etmek isterim... 

Gelecek sayımızda kutlayacağımız birinci yılı-
mızda yeniden buluşmak üzere...

Keyifli okumalar...

editörden...
Yeliz Karakütük 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni
haberasansoru@gmail.com
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Dergi ekibi olarak sizlerle ilk buluşmaya hazırlandığımız za-
manın seneyi devriyesini tamamlarken altıncı sayımızı da 
sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık yavaş 

yavaş birinci yılımıza doğru yaklaştığımız bu günlerde, sizlerin 
her sayımızı merakla bekler olduğunuzu hissedebiliyor ve bu he-
yecanla her yayım döneminde daha şevkle çalışıyoruz.  Sevilen 
köşeleri, yazı dizileri, içerikleri, gündemi belirleyen haberleri ve 
sizden gelen memnuniyet mesajları ile artık biliyoruz ki “Haber 
Asansörü” sektörün vazgeçilmez yayım organlarından birisi...

İşte bu motive edici duygularla altıncı sayımızın  Kapak Konuğu 
olarak, Türk sanayisine adını başarılarla yazdırmış bir asansör 
duayenini ağırlamanın da mutluluğu ve gururu içindeyiz. Sev-
gili Levent Akdemir ve Metroplast ailesi, fabrikada tam bir gün 
süren çekimlerimiz boyunca dergimizin ekibini hiç yalnız bırak-
mayarak harika bir iş çıkarmamızı sağladı. Levent Akdemir’in 
çocukluğundan başlayan makina tutkusu ile asansör güvenlik 
ekipmanlarındaki liderlik hikayesini iç sayfalarımızdaki “Patron 
Katı” köşemizden keyifle okuyacağınızı tahmin ediyorum. 

Biliyorsunuz ekonomide yeni bir yapılanma dönemi yaşıyoruz. Bu 
en çok sanayicileri ve ticari firmaları etkileyen kararları, paketleri 
ve destek projelerini içeren kapsamlı bir süreç. Bunları en iyi şe-
kilde takip edebilmeniz için Bakanlıkların konu ile ilgili yaptıkları 
çalışmalara dair haberleri detaylı bir biçimde sizler için araştıra-
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i ç i n d e k i l e r

SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ YAPILANMASI ASFED’İN 
ÜYE DERNEK SAYISI 15’E YÜKSELDİ

ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu), Yönetim Kurulu toplantısını 15 Eylül 
2018’de Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantının yoğun gündem maddelerinden öne 
çıkan haberlerden biri ise; iki farklı şehirden asansör derneklerinin Federasyona 
üyeliğinin onaylanması ile üye dernek sayısının 13’den 15’e çıkarılması oldu. 

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK

TİCARETTE HAKSIZ REKABETİN 
HUKUKİ BOYUTU
AV. Zeynep TEPEGÖZ

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ VE EKONOMİMİZİ  
KRİZDEN ÇIKARACAK ÖRNEK MODEL:  
TÜRK ASANSÖR SEKTÖRÜ
Mehmet ÖNER

EKONOMİNİN 3 YILLIK YOL HARİTASI AÇIKLANDI 
“Yeni Ekonomi Programı (YEP)”

AİLE ŞİRKETLERİNDE 
RİSK FAKTÖRLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yılbaşında çıkardığı İmar 
Yönetmeliğinde ikinci bir değişikliğe gidilerek önemli alanlardaki 
uygulamalar değiştirildi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak 20 Eylül 2018’de düzenlenen bir basın 
toplantısı ile ekonominin 3 yıllık yol haritasını açıkladı. Açıklanan bu yeni program, 
orta vadeli olarak hazırlanıp, kısa adı ile YEP (Yeni Ekonomi Programı) olarak 
anılacak.
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İNŞAAT SEKTÖRÜNE ÇAĞRI
Yerli asansör sektörünün tek 
temsilcisi olan Asansör Sa-
nayicileri Federasyonu Baş-
kanı ve 50 yıllık bir asansörcü 
olarak gururla ve güvenle şu 
bilgiyi vermek istiyorum: “Biz 
yerli asansör sanayicileri ola-
rak, dünya ölçeğinde yüzde 
yüz yerli asansörler üretebil-
mekteyiz.”

Ülkemizin cari açıkla, döviz 
kurlarındaki artışla mücadele 
ettiği, ithal bağımlılığın azal-
tılması için sanayide “yerli ve 
milli üretim” hamlesinin başla-
tıldığı böyle bir dönemde inşa-

atlarda yerli malı kullanmanın 
önemi daha da artmıştır.

Dünya asansör sektörüne yön 
veren ve ülkemizde tekel oluş-
turmaya çalışan yabancı ser-
mayeli asansör şirketlerinin, 
Uzakdoğu ülkelerinde ucuz 
işçilik, kalitesiz malzeme ile 
ürettikleri asansörleri tercih 
ettiğimizde, vergi alamıyor, 
döviz harcıyor ve istihdam 
yaratamıyoruz. Bizim döviz 
harcamaya değil kazanmaya 
ihtiyacımız var, bizim işe ih-
tiyacımız var, bizim vergiye 
ihtiyacımız var.

Ayrıca bu asansörlerin bakım 
ve onarımları için -ithalata da-
yalı yedek parça ihtiyacı nede-
niyle- yerli markalardan beş 
kat fazlasına varan faturalar 
ödemek zorunda kalıyoruz.

Müteahhitlerimizin, yerli 
asansör markalarını gönül ra-
hatlığı içerisinde tercih edebi-
leceğini, güvenlik standartları, 
teknik özellikleri ve montaj 
sonrası hizmetleriyle ürünleri-
mize güvendiğimizi belirtiyor, 
saygılarımı sunuyorum.

ASANSÖR SANAYİCİLERİ FEDERASYONU’NDAN  
KAMU KURUMLARINA ÇAĞRI

10 Eylül 2018

Sayın Cum-
hurbaşkanı-

mızın ve hükümetimizin yerli 
ürün kullanımını teşvik ettik-
leri, ithal bağımlılığını azalt-
maya çalıştıkları bilinmektedir. 
Bu amaçla verilen demeçler, 
direktifler ve çıkarılan yasal 
düzenlemeler mevcuttur. Söz 
konusu düzenlemelerin ve ça-
baların sonuç verebilmesi için 
bürokrasi tarafından da uy-
gulanması ve desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Yerli asansör sanayicilerinin 
temsilcisi olan Asansör Sana-
yicileri Federasyonu olarak, 
Devletimizin üst yönetimin-
deki “yerli ürün” kararlılığını 

bürokratik kadrolarda göre-
memenin üzüntüsü içerisin-
deyiz. Yerli sanayinin ve yerli 
malı ürünlerin önüne bürok-
ratik engeller çıkarıldığını, ya-
bancı firma ve ürünlerin tercih 
edildiğini biliyor ve görüyoruz.

Kendi uçağını, gemisini, oto-
mobilini yapabilen Türkiye’nin, 
kendi asansörünü yapamadı-
ğını düşünmek, yabancı marka 
hayranlığı içinde olmak hem 
yerli asansörcülere hem ül-
kemize haksızlıktır. Kalitesi, 
güvenlik standartları, teknik 
özellikleri ve montaj sonrası 
hizmetleri ile tüm ihtiyaçlara 
cevap verecek düzeyde yüzde 
yüz yerli asansörler ürettiğimi-

zin bilinmesini istiyoruz.

Tüm gelişmiş ülkelerin, kamu 
alımları yoluyla yerli sanayile-
rini destekleyerek, KOBİ’lerin 
ve ülke ekonomilerinin büyü-
mesini sağladıkları bilinmek-
tedir. 

Ülke olarak, her alanda yerli 
ve milli bir duruş sergilediği-
miz böyle bir dönemde kamu 
kurumlarımızın da yerli ve milli 
ekonomimizi destekleyerek, 
‘ithal iyidir’ anlayışını bırakıp, 
milli ürünlerimize öncelik ver-
melerini istiyor, bekliyor ve bu 
konuda duyarlı olmaya davet 
ediyoruz. 

Yusuf Atik
Asansör Sanayicileri Federasyonu Başkanı

Sektörün en güçlü ve kapsamlı 
yapılanması olan Asansör Sa-
nayicileri Federasyonu (AS-
FED) yürüttüğü örnek projeler 
ve başarılı kamusal faaliyet-
lerle her geçen gün adından 
daha fazla söz ettirmeye de-
vam ediyor. Sanat eğitimine 
katkıları, itfaiyecilere yönelik 

asansörde kurtarma eğitim-
leri, milli eğitimle imzalanan 
eğitim protokolü desteğinde 
açılan 3 yeni okulu ile sektörün 
gücünü arkasına alan ASFED, 
bir kaç aydır federasyona yapı-
lan yeni katılım başvurularını 
değerlendiriyordu. Bu doğrul-
tuda Kırıkkale’de iki yıldır faa-

liyet gösteren Kırıkkale Asan-
sörcüler Derneği (KIRASDER) 
ve Malatya’da yeni kurulan 
Malatya Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derne-
ği (MASDER)’in başvurularını 
onaylayarak federasyona üye 
dernekler arasına aldı. 

KIRASDER ve MASDER’in 
dernek yapıları, üye sayıları, 
faaliyetleri hakkında Yönetim 
Kurulu Üyelerine yapılan sunu-
mun ardından alınan karar ile 
resmen üyelikleri onaylandı. 
Bu iki derneğin kabulü ile bir-
likte ASFED’e üye dernek sayısı 
13’den 15’e yükselmiş oldu.

SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ YAPILANMASI ASFED’İN 

ÜYE DERNEK SAYISI  
15’E YÜKSELDİ

ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu), Yönetim Kurulu 
toplantısını 15 Eylül 2018’de Ankara’da gerçekleştirdi. 
Toplantının yoğun gündem maddelerinden öne çıkan 
haberlerden biri ise; iki farklı şehirden asansör derneklerinin 
Federasyona üyeliğinin onaylanması ile üye dernek sayısının 
13’den 15’e çıkarılması oldu. 
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EĞİTİM PROJESİNE 
BAŞKAN’DAN MADDİ 

DESTEK

ASFED’in Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile birlikte yürüttüğü 
eğitim projesi için sektörden 
destekler gelmeye devam edi-
yor. Konya’daki sektörün lider 
firmaları ile görüşen Yönetim 
Kurulu, sektörün geleceği için 
oldukça önemli olan eğitim 

projeleri için sağlanan birlik 
beraberlik havasından duyu-
lan memnuniyetlerini bölge-
lerden gelen güzel haberlerle 
yönetim kurulu toplantısında 
da değerlendirdiler. ASFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Yu-
suf Atik ise, sektörde oluşan 
bu birlik ruhundan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
ASFED’in eğitim projesine 
bireysel bir bağış yapma ka-

ASFED YÖNETIM KURULU BAŞKANI 

YUSUF ATIK ISE, SEKTÖRDE OLUŞAN 

BU BIRLIK RUHUNDAN DUYDUĞU 

MEMNUNIYETI DILE GETIREREK 

ASFED’IN EĞITIM PROJESINE 

BIREYSEL BIR BAĞIŞ YAPMA 

KARARI ALDIĞINI AÇIKLADI.

rarı aldığını açıkladı.  Atik, 
tüm kimliklerinden bağımsız 
bireysel bir girişimle projeye 
ilk yüklü miktarda maddi para 
bağışında bulunan kişi oldu.

İTFAİYE ERLERİNE 
YÖNELİK ASANSÖR 
EĞİTİMLERİ DEVAM 

EDECEK

Yönetim Kurulu Toplantısı’n-
da, Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED)’nun son 
zamanlarda artan asansör 
kazalarında doğru kurtarma 
çalışmaları yapılmasına dikkat 
çekmek amaçlı başlattığı sos-
yal sorumluluk projesinin de-
vamının yapılmasına da karar 
verildi. Başlatılan proje ile Tür-
kiye genelinde itfaiye erlerine 
verilecek bir eğitim progra-
mı hazırlayarak “Asansörden 
Kurtarma Teknikleri” başlığı 
altında 3 günlük seminerler 
düzenleyen ASFED bunların 
ilkini 12 Mart 2018’de Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
Ankara İtfaiyesi’nde görev ya-
pan 150 itfaiye erine vermişti. 

Toplantıda alınan karar doğ-
rultusunda yeni eğitimlerin 
yapılarak bu konuda bilincin 
arttırılması için çalışmaların 
devam edilmesi yönünde gö-
rüşler bildirildi. Bu doğrultuda 
Denizli, Kayseri ve Mersin’de 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mu-
harrem Ödemiş, Muzaffer 
Hızarcı ve Nuri Kuzan’ın ko-
ordinatörlüğünde yeni eğitim 
çalışmaları başlatılacak.

YERLİ ASANSÖR 
MALZEMESİ 

KULLANIMI İLE İLGİLİ 
KAMUOYU ÇALIŞMASI 

YAPILACAK

Ekonomideki yeniden yapılan-
ma döneminde, içinde bulunu-
lan sıkıntılı dönemden çıkışın 
reçetesi olarak pek çok sek-
törde yerli üretimin destek-
lenmesine yönelik çalışmaların 
başlamış olası da toplantının 
ana gündem maddelerinden 
birisiydi. Konu ile ilgili asansör 
sektörü olarak da kamuoyun-
da bir bilinçlendirme çalışma 
yapılmasına karar veridi. Top-
lantıda, ilgili kurum ve kuru-
luşlar ile inşaat şirketlerine yö-
nelik hazırlanan bilgilendirici 
çalışmaların taraflara sunumu 
ile ilgili çalışmalar yapıldı. 

ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik, sektörün birlik 
olması konusunda çağrısını yi-
neleyerek; “Yerli üretim mal-
larının kullanımı ile ilgili teş-
vikler, direktifler ve çıkarılan 

yasal düzenlemeler mevcut. 
Ancak buna rağmen sektör 
olarak ithal ürünlerin baskısı 
altındayız. Söz konusu düzen-
lemelerin ve çabaların sonuç 
verebilmesi için bürokrasi 
tarafından da uygulanması 
ve desteklenmesi gerekiyor. 
Bu konuda üzerimize düşeni 
yapmalıyız” dedi. 

Dilek ve temennilerle bir son-
raki toplantının gündemine 
dair değerlendirmeler yapı-
larak alınan kararların Yöne-
tim Kurulu’na okunması ile 
toplantı sonlandırıldı. ASFED 
Yönetim Kurulu İkinci Başkanı 
Abdurrahman Aksöz, ASFED 
Genel Sekreteri Hüsnü Gök-
göz, ASFED Saymanı Nuri 
Kuzan, ASFED Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Muzaffer Hızarcı, 
İbrahim Özçakır, Muharrem 
Ödemiş, Hakan Başkabaağaç, 
Nermin Boyacıoğlu, ASFED 
Avukatı Zeynep Tepegöz, AS-
FED Mali Müşaviri Ali Yılmaz, 
ASFED İdari müdürü Gülay 
Pala ve İsmail Yiğit toplantıya 
katılanlar arasındaydı.

10 11 HABER ASANSÖRÜ • Eylül • Ekim 2018 Eylül • Ekim 2018 • HABER ASANSÖRÜ

ASFED HABERASFED HABER



Destek çalışmaları için ön-
celikle öğrenci atölyelerine 
kurulacak eğitim asansör-
lerinin gerekli malzemeleri-
nin temininde sektörün çok 
önemli bir ayağı olan Konya 
şehri ziyaret edildi. Konya’da 
AKIŞ Makina ve EKER Bijon 
uğranan firmalar arasınday-
dı. ASFED Yönetimini, AKIŞ 
Makina adına Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Akış karşı-
landı. Akış, ASFED Yönetim 
Kurulu Üyelerine eğitim için 
yapılan her türlü çalışma için 
markalarının hazır olduğunu 
belirterek projeye tam destek 
verdiklerini dile getirdi. 

EKER Bijon Yönetim Kurulu 
Başkanları Ali ve Mustafa Eker 
de ASFED’in eğitim projesin-

den duydukları memnuniyeti 
bildirerek, sektörün ara ele-
man sorunun çözümüne katkı 
sağlayacaklarını düşündükleri 
bu çalışmaların destekçisi ol-
duklarını belirttiler.

AH-MET ASANSÖR, 
ÇELİKRAY VE 

HEDEFSAN’DAN DA 
PROJEYE DESTEK 

ÇELİKRAY Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar Paşalak, ASFED 
Yönetim Kurulu üyelerinin 
yürütülen eğitim projesi hak-
kında paylaşımlar da yaptığı 
ziyaretten, duydukları mem-
nuniyeti dile getirdi. Paşalak, 
okulların atölyeleri için gerekli 
ray ihtiyaçlarının tamamının 
taraflarından karşılanacağının 
sözünü vererek projeye önem-
li bir destek sağladı. Gerekli 
ihtiyaç listesini ASFED Eğitim 
Komitesinden alarak tedarik 

Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu (ASFED), geçtiğimiz 
aylarda Meslek ve Teknik Li-
seleri’nde Asansör Bölümleri 
açılması için yürüttüğü ça-
lışmalarda önemli bir aşama 
kaydederek, 28 Mart 2018’de 
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Mü-
dürlüğü ile bir eğitim proto-
kolü imzalamıştı. Bu protokol 
doğrultusunda ASFED Eğitim 
Komitesi tarafından yürütülen 
çalışmalarla belirlenen pilot 
okullarda, 2018-2019 eği-
tim yılında devreye girecek 
bir müfredat ile Elektrik-E-
lektronik alanlarının altında 
“Asansör Sistemleri Dalı” is-
miyle ayrı bir bölüm açılması 

kararlaştırılmıştı. Milli Eğitim 
Bakanlığı ile imzalanan bu 
protokol sayesinde şimdiye 
kadar “Elektromekanik Taşı-
yıcılar Bölümü” adı altında de-
ğerlendirilen asansör bölümü 
ilk defa kendi ismi ile anılarak 
“Asansör Sistemleri Bölümü” 
şeklinde adlandırılacak. Proje, 
sektörün ara elaman sorunu-
nun çözümü için önemli bir 
önem taşıyor.

SEKTÖR, EĞİTİM İÇİN 
TEK VÜCUT OLDU

Bu proje doğrultusunda AS-
FED Yönetim Kurulu Başka-
nı Yusuf Atik Başkanlığında 
aylardır hummalı bir çalışma 

yürüten, ASFED Yönetim 
Kurulu üyelerinden İbrahim 
Özçakır, Nuri Kuzan, Nermin 
Boyacıoğlu ve Gülay Pala 
belirlenen okulların ihtiyaç 
listesine göre atölyelere mal-
zeme sağlamak için sektör 
desteğini istediler. Pek çok 
asansör firması ile yapılan 
görüşmeler neticesinde 
Kayseri ve Konya‘da açılacak 
okulların atölye ihtiyaçları-
nın tamamı eğitime destek 
olması amacıyla okullara ba-
ğışlanacak. 

AKIŞ MAKİNA VE 
EKER BİJON ZİYARET 

EDİLDİ
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KONYA’DAN TAM DESTEK

Asansör Sanayicileri Federasyonu Eğitim Komitesinin başarılı isimleri tarafından bir yıldır 
sürdürülen, Türkiye genelindeki eğitim seferberliği kapsamında okulların atölye malzemeleri 
için sektörden destek alınmaya başlandı. Bu amaçla yapılan sektör ziyaretlerinin ilkini Konya’ya 
gerçekleştiren ASFED Yönetim Kurulu Üyeleri, sektörün Konya ayağından tam destek aldı.

ASFED HABER
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çalışmalarına başlayan Pa-
şalak, bu projelerin artması 
gerektiği düşüncesiyle des-
teklerinin her zaman devam 
edeceğini söyledi.

Sektörün paket asansörde 
önde gelen markalarından AH-
MET Asansör Yönetim Kurulu 
Başkanları Ahmet ve Mehmet 
Madenci, Yusuf Atik Başkanlı-
ğındaki ekibin ziyaretlerinden 
memnuyetlerini belirterek, ge-
rekli malzeme temini için her 
zaman hazır olduklarını belirt-
tiler. Ahmet Madenci okullara 
bağış için gerekli prosedürün 
başlatılmasını bizzat takip ede-
ceğini açıkladı.

Konya ziyaretinde kısa süre-
de pek çok firmaya uğraya-
rak proje hakkında bilgi veren 
ASFED Yönetimi, HEDEFSAN 

Asansör Genel Müdürü Saliha 
Baran ile de görüştü. Baran; 
federasyonun çalışmalarını 
dikkatle takip ettiklerini be-
lirterek eğitim alanında ka-
tedilen yoldan dolayı da teb-
riklerini iletti. HEDEFSAN’a 
sunulacak malzeme listesinde 
gerekli ihtiyaçların ne zaman 
istenirse okullara bağış yoluyla 
sevkiyatlarının sağlanacağını 
bildirdi.

DİĞER BÖLGELER DE 
ZİYARET EDİLECEK

ASFED Yönetim Kurulu üye-
leri Konya ziyaretinde, okul-
lara bağışlanan desteklerden 
dolayı oldukça memnun ayrıl-
dılar. ASFED Yönetim kurulu 
Başkanı Yusuf Atik; federas-
yonun eğitim konusundaki ça-
lışmalarının sektörün geleceği 

için önemine vurgu yaparak, 
ziyaretlerin Konya ile sınırlı 
kalmayacağını Kayseri, Bursa, 
İstanbul gibi pek çok bölge zi-
yareti yapılarak proje hakkında 
bilgilendirmeler yapılacağını 
da açıkladı.

ERDEM TAYLANLI DA 
ZİYARETLERE KATILIM 

GÖSTERDİ

CNR Fuar Yurt İçi Satış Sorum-
lusu Erdem Taylanlı da Avrasya 
Asansör Fuarı için  görüşmeler 
yapmak üzere Konya’daydı. 
Taylanlı Eğitim projesi için 
Avrasya Asansör Fuarı kap-
samında gerekli desteğin 
verilerek, fuarda bunun için 
ayrı bir stand kurulabileceğini 
önererek CNR olarak projenin 
yanında olduklarını belirtti.

14  HABER ASANSÖRÜ • Eylül • Ekim 2018

ASFED HABER



ANASDER YENİ DÖNEM 
SEMİNERLERİNE BAŞLADI

Anadolu Asansörcüler Derneği 
(ANASDER), her ay düzenli 
olarak yaptığı eğitim seminer-
lerine bir yenisini daha ekle-
di. Yeni faaliyet döneminin ilk 
seminerini 22 Eylül 2018’de 
Ankara’da düzenleyen ANAS-
DER’in eğitimlerine sektörün 

pek çok paydaşı katılım gös-
terdi. 

ANASDER’in sektör çalışanla-
rını yeni düzenlemeler, mev-
zuat ve uygulamalarla ilgili bil-
gilendirmek, mevcut bilgileri 
ise daha canlı tutmak amacıyla 

sektör yararına yapılan eği-
timleri ücretsiz olarak düzen-
liyor. Herkese açık olan yeni 
seminerin sunumunu ANAS-
DER Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Makina Mühendisi Arif Bar 
hazırladı. Arif Bar, hazırladığı 
sunumda katılımcılara “Asan-
sör Mevzuatı Değişiklikleri” 
hakkında güncel bilgiler verdi. 

Sunum içeriğinde; 2014/33/AB 
Asansör Yönetmeliği, Asansör-
lerin Tasarımına İlişkin Usul ve 
Esaslara Dair Tebliğ, Planlı Alan-
lar İmar Yönetmeliği, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliği Değişiklikleri, TS 
12255 Standardı Değişiklikleri 
ve Asansör Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği ile ilgili detaylı bil-
gilendirmeler yer aldı. 

Seminerin sponsorluğunu ise 
Yeni Çizgi Elektronik Kuman-
da Sistemleri  firması üstlendi.

 
  

Y
el

iz
 K

ar
ak

üt
ük

Edirne Belediye Başkanı Re-
cep Gürkan, protokol kapsa-
mında yapılacak denetimlerin 
halkın can güvenliği ile doğ-
rudan ilgili olduğunu söyledi. 
Yönetmelik kapsamında idare 
olarak bu denetleme yetkisini 
Türkiye Makine Mühendisleri 
Odası Edirne Şubesi’ne ver-
diklerini belirten Gürkan, bu 
zamana kadar yapılan uy-
gulamalar sonucunda şehir 
merkezindeki asansörlerin 
periyodik olarak sıkı bir şe-
kilde denetlendiğini ve asla 
taviz verilmediğini ifade etti. 
Gürkan, “Maalesef ülkemizde 
ölümle sonuçlanan asansör 
kazaları meydana geliyor. 
Teknoloji insanların hayatını 
kolaylaştırmak için var ancak 

denetlemediğiniz teknoloji bir 
süre sonra insanın yaşamına 
da mal oluyor. Yönetmeliğin 
uygulamaya başladığı yıldan 
bu yana denetimler düzenli 
ve planlı olarak devam etti ve 
ediyor. Vatandaşlarımızın can 
ve mal güvenliği için bütün ka-
rarları ve kuralları uygulaya-
cağız” dedi.

Protokol kapsamında Türkiye 
Makine Mühendisleri Odası 
Edirne Şubesi Asansör Kontrol 
Merkezi, şehirdeki tüm asan-
sörlerin periyodik kontrollerini 
yapacak. Protokolde, Edirne 
kent merkezinde 2251 adet 
asansörlü bina bulunduğu, 
2018 yılı başından bu zama-
na kadar yapılan kontrollerde, 
679 asansörün kontrol edildiği 

ve bunlardan 209’unun kırmızı 
etiket, 327’sinin mavi etiket, 
1’inin sarı etiket ve 142’sinin 
yeşil etiket ile kaydedildiği, 
gerekli düzenlemeleri yapma-
yan binalardaki 96 asansörün 
mühürlenerek işlem dışı bıra-
kıldığı da belirtildi.

Bu arada yönetmelikte yapı-
lan düzenleme kapsamında, 
asansör kontrollerini yaptıra-
cak bina sorumlularının öde-
yeceği ücretler de yeniden 
belirlendi. Buna göre 0-5 kat 
arası kontroller için 188,30.-
TL + KDV, 6-10 kat arası için 
213,40.-TL + KDV, 11-15 kat 
arası için 251.-TL + KDV ve 16-
20 kat arası için de 301,10.-TL 
+ KDV ücret alınacak.

MMO İLE EDİRNE BELEDİYESİ 
PROTOKOL İMZALADI

03 AGUSTOS 2018 tarihinde Edirne Belediyesi ile Türkiye Makina Mühendisleri Odası 
Edirne Şubesi arasında şehir merkezindeki asansörlerin periyodik kontrollerine yönelik 

protokol imzalandı.

SEKTÖR HABER
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BURSAD ÜYELERİ GENEL 
TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ

Bursa Asansör Sanayicile-
ri Derneği (BURSAD), 22 

Eylül 2018 günü geniş katı-
lımlı bir organizasyon ile bir 
araya geldi. 

Bursa Asansör Sanayicileri 
Derneği’nin, gerçekleştirdiği 
toplantının gündem madde-
lerini; UR-GE Projeleri ve İz-
mir’de gerçekleşecek Asansör 
Sempozyumu oluşturdu.  Ti-
caret Bakanlığı destekli UR-GE 
projesi kapsamında, ulusla-
rarası rekabetçiliği arttırma-
ya yönelik yurtiçi ve yurtdışı 
faaliyetler kapsamında BTSO 
Komite Başkanı olarak Cem 
Bozdağ’ın değerlendirme yap-
ması yönünde karar aldı.  

TMMOB Makina Mühendis-
leri ve Elektrik Mühendisleri 
Odaları adına İzmir Şube’si-
nin yürütücülüğünde Asan-
sör Sempozyumu ve Sergisi 
üzerine değerlendirmeler 
yapan dernek, 18-20 Ekim 
2018 tarihleri arasında MMO 
Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşecek 
sempozyuma üyelerinin ka-
tılımı istedi. Sempozyumun 
yanı sıra bu sektörde ürün ve 
hizmet üreten kurum ve ku-
ruluşların katılacağı sergi ile 
doğrudan bilgilendirme ve 
etkileşimin sağlanacağı bir 
platform oluşturulacak olması 
ve bu açıdan İzmir’deki Sem-
pozyumun önemi hakkında 
değerlendirmeler yapıldı. 

kat gösterge panelleri
landing indicator panels

kabin butonyerleri
car operator panels

itfaiyeci anahtarı
fireman key

interkom
intercom

kat butonyerleri
landing operator panels
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SAMSUN’DA  
“İNSAN VE YÜK ASANSÖRLERİ STANDARDI” 

EĞİTİMİ
Türkiye Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi 

asansör sektöründe çalışanlara yönelik “TS EN 81-20 İnsan 
ve Yük Asansörleri Standardı Eğitimi” gerçekleştirdi.

MMO Samsun Şube Seminer 
Salonunda yapılan eğitime 
Samsun’da faaliyet göste-
ren asansör sektörü çalışan-
larından yoğun talep gördü. 
Eğitimi, MMO Samsun Şube 
AKM Samsun Birim Sorum-
lusu Makine Mühendisi Soner 
Akyıldız verdi.

Seminer hakkında bilgi veren 

MMO Samsun Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, 
şube olarak üyelerin beklentisi 
ve gelişmeler doğrultusunda 
eğitimler planladıklarını, üye-
lere ve kamuoyuna yönelik 
eğitimlerin yapılan planlama 
doğrultusunda artarak devam 
edeceğini belirtti. 

Sektörün yoğun ilgi göster-

diği eğitimde; özellikle is-
kân aşamasındaki binaların 
asansörlerinin ilk kontrolleri 
(tescil), karşılaşılan eksiklik-
ler, ilgili standart çerçevesin-
de bir asansörün kontrolünün 
hangi kriterler çerçevesinde 
yapıldığı, denetimlerde so-
run yaşanmaması için asan-
sör montajı esnasında dikkat 
edilmesi gereken noktalar, 
kontrol esnasında yapılması 
ve bulundurulması gereken 
ekipmanları ayrıntılı bir şekilde 
katılımcılara aktarıldı.

SEKTÖR HABER
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Kamuoyunun ve hizmetinde 
olduğumuz milletimizin doğ-
ru ve sağlıklı bilgilendirilmesi 
için bu paylaşımı yapıyoruz. 
Eksiklerimiz elbette var ama iş 
günü olarak baktığımızda hayli 
mesafe kat ettik. 16 maddelik 
eylem planımız sayesinde Milli 
Teknoloji hamlesi için adım-
larımızı hızlandırmış olduk. 
Yerlileştirme politikalarımız 
kararlı bir şekilde devam ede-
cek. Daha fazla üretim ve daha 
fazla istidam için proaktif ha-
reket tarzımızı sürdüreceğiz.” 

GIRIŞIMCILER IÇIN ÖNEMLI 
DESTEKLER

Destek programına göre ilk 
etapta genç girişimcilere su-
nulan 150 bin TL’lik hibe, 200 

bin TL’ye çıkartıldı. 31 Ağus-
tos’ta KOSGEB’in geri öde-
meli destekler kapsamında 
KOBİ’lerden 2018 yılında tah-
sil etmesi gereken alacakları 
2019 yılına ertelendi. Aynı gün 
KOBİ’lere 300 bin TL’ye ka-
dar ihracat desteği yürürlüğe 
girdi. 1 Eylül’de ise Türk Stan-
dartları Enstitüsü’nün (TSE) 
hizmet ücretlerinde yüzde 25 
indirim yapıldı. 

TEKNOLOJI BÖLGELERINE YENI 
DESTEKLER

3 Eylül tarihi itibariyle Tek-
noloji Bölgelerine Yeni Des-
tekler başlığında yayımla-
nan 100 Milyon TL’lik destek 
programının uygulanmasına 
başlandı. Haksız rekabetin 

önüne geçilmesi için ağır-
lıklı ithal ürünlerin can, mal 
ve çevre güvenliği açısından 
denetimleri hızlandırıldı. Bu 
denetimler sonucunda bazı 
ürünlerle ilgili toplatma kara-
rı alındı. Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri ve Ar-Ge merkezle-
rinde istihdam edilen temel 
bilimler mezunlarına aylık brüt 
asgari ücret tutarında destek 
için 15 milyon TL’lik dilimden 
ödemeler başladı. Kalkınma 
Ajansları üzerinden yaklaşık 
1500 projeye 500 milyon TL’lik 
destek sağlanmasına yönelik 
program kapsamında ön öde-
melere başlandı. Ekim ayı so-
nunda bu desteğin 280 milyon 
TL’lik kısmı dağıtılmış olacağı 
da paylaşılan bilgiler arasında. 

SANAYİ YATIRIMLARI İÇİN DESTEK VE 
ÖNLEM PAKETİ UYGULAMAYA GEÇTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayici, girişimci ve KOBİ’ler için destek ve 
önlem paketini açıkladı. Konu ile ilgili  uygulamaları başlatan Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı; pakette yer alan pek çok madde üzerinde önemli adımlar atarak, bunların sonuçlarını 
kamuoyu ile paylaşıldığı bir matris yayımladı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğından yapılan açıklamada, 
Türkiye’ye yönelik ekonomik 
saldırılar karşısında sanayici-
ler, KOBİ’ler ve teknoloji giri-
şimcilerinin üzerindeki yükü 
hafifletmek ve bu süreçten 
güçlenerek çıkmalarını sağ-
lamak amacıyla harekete ge-
çildiği belirtildi.

“30 MILYAR DOLARLIK ITHALATA 
KARŞILIK GELEN ÜRÜNLER 

BELIRLENDI”
Bakan Varank, 16 maddeden 

oluşan destek ve önlem pa-
ketini açıklarken; “Sanayinin 
ara malı ithalatını oluşturan 
2 bin 739 ürün grubu incelen-
di. Buna göre, minimum 30 
milyar dolarlık ithalata karşılık 
gelen öncelikli ürün grupları-
nın yerlileştirilmesi çalışma-
ları başlatılacak.” ifadesini 
kullandı.

POLITIKA MATRIS TAKIBI ILE 
KAMUOYU BILGILENDIRILDI

Uygulamaya geçen destek 
paketinin ardından yürütülen 
tüm işlerin takipçisi olan Ba-

kanlık, konu ile ilgili neler ya-
pıldığı, projelerin ne aşamada 
olduğu, nasıl sonuçlandığı gibi 
bilgileri de içeren bir “Politika 
Matris Takibi” de yayımladı. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, destek prog-
ramı hakkında şu açıklamaları 
yaptı: “Eylem planımızın her 
aşamasını dikkatle çalıştık, ça-
lışıyoruz. Araya giren bayram 
tatili sonrası çalışmalarımıza 
hız kazandırdık. Sizlerle de 
paylaştığımız ‘Politika Takip 
Matrisi’ ile yaptığımız çalış-
manın hangi aşamada oldu-
ğunu an be an takip ettik. 
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hedefleniyor. Albayrak açık-
lamasında programın 5 temel 
hedef ve tedbir üzerine kurgu-
ladıklarını belirtti. Buna göre; 
enflasyon, kamu maliyesi, is-
tihdam ve cari açıkla banka-
cılık ve reel sektör alanlarında 
hedef ve tedbirler açıklandı. 

ENFLASYON VE 
BÜYÜMEDE YENİ 

HEDEFLER

Enflasyon hedefi 2018 için 
yüzde 20.8, 2019 için yüzde 
15.9, 2020 için yüzde 9.8 ola-
rak belirlendi. Enflasyonun 
2021’de yüzde 6’ya inmesi 
bekleniyor.

Albayrak konuşmasında; “Faiz 
dışı fazlanın GSYH’ye oranını 
2020›de yüzde 1›e yükseltece-
ğiz. Bütçe açığı da sırasıyla 1.8, 
1.9, 1.7 olarak gerçekleşecek. 
Cari açığın düşürülmesi den-
gelenme sürecinin yaşadığı 
bir diğer unsur. Cari açıktaki 
düşüş devam edecek. Cari açı-
ğın GSYH’ye oranının 2019’da 
yüzde 3,3, 2020’De yüzde 2,7, 
2021’de yüzde 2,6 öngörülü-
yor.” dedi.

KAMUDA 76 MİLYAR 
LİRALIK TASARRUF

Kamu maliyesi ve disiplini 
üzerine ödemli planlamaları 
içeren YEP’de sadece 2019 yı-
lında 76 milyar kamu kaynağı 
hayata geçirileceği açıklandı.

ALBAYRAK: “İstihdam önem-
li başlıklardan biri. İşsizlikte 
2020 sonrasında azalış gös-
termeye başlayacak yüzde 
10,8 seviyelerine ulaşmış ola-
cak. 2021 yılına kadar 2 milyon 

3 yıllık bir dönemi kapsayan 
YEP, geçmiş verilerin analizi ile 
gelecek 3 yılın reel değerlen-
dirmeleri üzerine kurulurken 
üç ana ayak üzerine oturtu-
luyor: “dengeleme, disiplin 
ve değişim” . Buna göre 2018 
büyüme hedefi %3.8 , 2019 
büyüme hedefi %2.3 ,  2020 
büyüme hedefi %3.5 iken 2021 
‘de bu hedefin %5.0 olacağı 
açıklandı.

YENİ BİR BAŞARI 
HİKAYESİ YAZMA 

HEDEFİ

Hazine ve Maliye Bakanı Be-
rat Albayrak’ın açıklamaların-

dan öne çıkanlar şöyle: «Ana 
motivasyon kaynağı yeni bir 
başarı hikayesi yazma hedefi. 
Bu yüzden adına Yeni Ekono-
mi Programı dedik. Ekonomi 
2002›den 2013›e kadar bir-
çok alanda önemli atılımlar 
gerçekleştirdi. Enflasyon tek 
haneye indi, 7 milyon yeni is-
tihdam oluşturuldu. Büyüme 
sadece kamuyla değil özel 
sektör kanalıyla yakalanmış, 
kamu finansmanı sorun ol-
maktan çıkmıştır. Ekonomi-
nin zorlukları sağ salim aşması 
için gerekli tedbirleri hayata 
geçireceğiz. Ekonominin güç-
lü ve zayıf yanlarını biliyoruz. 
Biz kendi ekonomimizi güçlü 
kıldığımız tedbirleri aldığımız 

sürece direncimiz de en üst 
düzeyde olacak. Bugün sizlere 
açıkladığımız bu program üç 
ana temel üzerine oturtuldu. 
Birincisi dengelenme, disiplin 
ve değişim olarak kurguladı-
ğımız bu süreç tüm bu çerçe-
ve ekonomimizin bazı temel 
alanlarında daha sürdürülebilir 
bir modele geçmeden bu yıl-
dan başlayarak ekonomik bir 
dengelenme yaşayacağımız 
yol haritasını ortaya koyuyor.”

5 TEMEL HEDEF VE 
TEDBİR BELİRLENDİ

YEP’de hayata geçirilmesi 
planlanan politikalarla sür-
dürülebilir bir büyüme çizgisi 

GÜNDEM HABER

EKONOMİNİN 3 YILLIK YOL HARİTASI AÇIKLANDI 
“Yeni Ekonomi Programı (YEP)”
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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak 20 Eylül 2018’de düzenlenen bir basın toplantısı 
ile ekonominin 3 yıllık yol haritasını açıkladı. Açıklanan bu yeni program, orta vadeli olarak 
hazırlanıp, kısa adı ile YEP (Yeni Ekonomi Programı) olarak anılacak.
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yeni istihdam oluşturulmuş 
olacak. İşsizliğin 2018 yüzde 
11,3, 2019 yüzde 12,1, 2020 
sonunda yüzde 11,9 olma-
sı bekleniyor. Yeni ekonomi 
programımız daha öncekiler-
den farklı aksiyonlarını sizle-
re vermek istiyorum. Kamu 
maliyesi dönüşüm ve değişim 
ofisi oluşturulacak. Bu ekip sü-
rekli sahada olacak. Alınacak 
tedbirlerle 2019’da 60 milyar 
TL’lik tasarruf sağlanacak. 16 
milyar TL gelir artırımı elde 
edilecek. Toplam 76 milyarlık 
kaynak hayata geçirilecek.” 
Şeklinde konuştu.

BANKACILIK VE 
REEL SEKTÖRDEKİ 

SORUNLAR

Programda öne çıkan bir diğer 
önemli konu ise; bankacılık ve 
reel sektör. Albayrak konu ile 
ilgili: “Yaşanan tüm bu süreç-
ler Türkiye’nin içinden geçti-
ği önemli adımları atmamızı 
ortaya koyuyor. Bankacılığın 
güncel mali süreçleri ve buna 
yönelik göstergeler Temmuz 
2018 itibari ile yüzde 16.1 ola-
rak gerçekleşmiş ve sektörü-

müzün çok güçlü olduğunu 
göstermektedir”, dedi.

Bankacılık göstergelerinden 
yola çıkılarak yapılan değer-
lendirmede, sektörün halen 
güçlü bir yapıda olduğu açık-
laması yapıldı. Bankaların 
güncel yapılarını tespit etmek 
için mali bünye değerlendir-
me çalışmalarının başlatıla-
cağı da yapılan açıklamalar 
arasındaydı.  Buna göre;  Tür-
kiye Kalkınma Bankası görev 
alanı genişletilerek yeniden 
yapılandırılması söz konusu 
olacak. Öte taraftan, Emlak 
Bankası gayrimenkul sektö-
rünün finansmanını yönlendi-
recek şekilde yapılandırılacak.

VERGİ İSTİSNA VE 
MUAFİYETLERİ GÖZDEN 

GEÇİRİLECEK

Vergi sistemini daha adil hale 
getirebilmek için önemli adım-
lar atılması da planlamalar 
arasında. İstisna, muafiyet 
ve indirimler yeniden gözden 
geçirilerek, taşınmaz değer-
leme sistemini kurulması ve  
gayrimenkul envanteri ta-
mamlanarak hayata geçiril-
mesi söz konusu olacak. Tüm 
bunlara birlikte son dönemde 
sıkça tartışılan  vergi, prim ve 
alacaklara ilişkin yeniden yapı-
landırma gibi konuların hayata 
geçmeyeceği açıklandı.

BANKALARIN GÜNCEL YAPILARINI 

TESPIT ETMEK IÇIN MALI BÜNYE 

DEĞERLENDIRME ÇALIŞMALARININ 

BAŞLATILACAĞI DA YAPILAN 

AÇIKLAMALAR ARASINDAYDI.  
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10 Ağustos 2018 tarihinde ABD makamlarından 
yapılan açıklama ile Türkiye’den ithal edilecek 
çelik ve alüminyuma uygulanan ek vergiler, 
%100 oranında artırılarak demir çelikte %50’ye, 
alüminyumda ise %20’ye çıkarılma kararı alın-
mıştı.

ABD’nin almış olduğu bu kararın, Dünya Tica-
ret Örgütü (DTÖ) kurallarına tamamen aykırı 
olması sebebiyle, 15 Ağustos 2018 tarihinde, 
Türkiye’nin daha önce ABD’ye karşı uygulamaya 
başladığı ABD menşeli 22 üründeki ek vergi 
önlemi, %100 artırılarak iki katına çıkarılmış-
tır. Böylelikle söz konusu 22 üründe ABD’ye 
uygulanan ek vergi tutarı toplam 533 milyon 
dolar olmuştur.

DÜNYA TICARET ÖRGÜTÜ’NDE DAVA SÜRECI 
BAŞLADI

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı’ndan yapı-
lan açıklamaya göre; Dünya Ticaret Örgütü 
platformunda Türk ihracatçılarının haklarının 
korunması için gerekli tüm adımlar atılarak 
konu hukuki bir zemine taşındı. Söz konusu 
ek vergilerle ilgili olarak Türkiye ABD’yi Dünya 

Ticaret Örgütü’nde danışmalara davet ederek, 
ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave 
gümrük vergileri için dava süreci başlattı.  

Türkiye ile birlikte Dünya Ticaret Örgütü’n-
de ABD’ye karşı dava süreci başlatan ülkeler 
arasında; Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, 
İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve 
Avrupa Birliği ülkeleri de yer alıyor. Ticaret Ba-
kanlığı yetkililerinin açıklaması doğrultusunda, 
önümüzdeki dönemde bu ülkelerle de işbirliği 
yapılacağı ve Türk ihracatçılarının haklarının 
korunmasına yönelik çalışmalara devam edi-
leceği de kaydedildi. 

TÜRKIYE’NIN ABD’YE DEMIR ÇELIK 
IHRACATININ PAYI  BINDE 7

Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alü-
minyum ürünlerinde Türkiye’nin ABD’ye ihra-
catı, 2017 yılında 1,1 milyar dolar olup, aynı yıl 
157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatı-
mız içindeki payı % 0,7’ye (bin de 7) tekabül 
etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD’den 
2017 yılı ithalatımız 1,3 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir. 

TÜRKİYE, DEMİR ÇELİK VERGİLERİ İÇİN 

ABD’YE DAVA AÇTI
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lanmaktadır. Eylül ayında söz 
konusu takvim etkisinin telafi 
edilerek, ihracatın tekrar hızlı 
artış eğilimine gireceğini gö-
receğiz” şeklinde bir açıklama 
yapılıyor . 

EN FAZLA İHRACAT 
“MOTORLU KARA 

TAŞITLARI” FASLINDA 
YAPILIYOR

12 aylık dönemler itibarıy-
la  ise  ihracatımız Ağustos 
ayının sonunda 162,4 milyar 
dolar  olarak belirlenmiştir. 
Bu yılın ağustos  ayında en 
çok ihraç  edilen “Motorlu 
kara taşıtları” faslını (1 milyar 
294 milyon dolar), “Kıymetli 
veya yarı kıymetli taşlar” (1 
milyar 187milyon dolar) ve 
“Kazanlar, makinalar” (1 mil-
yar 166milyon dolar) ihracatı 
takip ederken,  Ocak-Ağustos 
döneminde ise en çok ihracat 
17 milyar 431  milyon dolar 
ile  “Motorlu kara taşıtları” 
faslından gerçekleşmiştir.

EN FAZLA İHRACAT 
YAPILAN ÜLKE 

ALMANYA

Ticaret bakanlığının açıkladığı 
verilere göre Almanya, tica-
ret yapılan ülkeler arasında 
açık ara önde geliyor. 1 mil-

yar 129 milyon dolar ile an faz-
la ihracatı yaptığımız Alman-
ya’yı, 912 milyon dolar ihracat 
verisi ile İngiltere, üçüncü ola-
rak ise 650 milyon dolar ihra-
cat verisi ile  Irak takip ediyor.  
En fazla  ithalat yapılan ilk üç 
ülke sırasıyla; Rusya (1 milyar 
589 milyon dolar), Çin (1 milyar 
447 milyon dolar) ve Alman-
ya (1 milyar 280 milyon dolar) 
olarak kayıtlara geçmiştir.

100 GÜNLÜK 
EYLEM PROGRAMI 
KAPSAMINDA YENİ 

HEDEFLER

Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can’ın başkanlığında yürütü-
len yeni stratejiler ve projeler 
ile ilgili de Bakanlık tarafından 
bilgi verildi. Ticaret Bakanlığı, 
100 Günlük Eylem Programı 
çerçevesinde bir yandan yeni 
hedef ülke stratejileri oluştur-
maya başlarken bir yandan da 
bürokraside sadeleştirme, di-
jitalleşme, yeni nesil serbest 
bölgeler gibi eylemlerle tica-
rette yeni bir anlayışın temel-
lerini kurmaya çalışmaktadır.

Bakanlık Yetkilileri tüm bu 
eylem planları çerçevesinde 
oluşturulan projeler hakkın-
da ise şunları söyledi ; “Bunun 
yanında yeni dönemde yüksek 
katma değerli; teknolojiye, 

tasarıma ve markalaşmaya 
dayalı ihracatın teşvik edil-
mesini ve böylece ülkemizi 
yüksek gelirli ülkeler sınıfına 
çıkarmayı hedefliyoruz. Ger-
çekleştirdiğimiz çalışmaların 
sonuçlarını yakında almaya 
başlayacağız. Dünya ticare-
tindeki küresel korumacılık 
eğilimlerine rağmen ihracatta 
hedeflerimize emin yürüme-
ye devam ederek istihdam ve 
büyümeyi güçlü şekilde des-
tekleyeceğiz.”

İhracat ve ithalattaki bu azal-
ma Ağustos ayı dış ticaret 
açığı verilerine ise olumlu bir 
yansıma sağlamıştır.  Bakan-
lıkça açıklanan veriler doğ-
rultusunda; Ağustos ayında 

dış ticaret açığının bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %58 
düzeyinde daralarak son 9 yılın 
en düşük düzeyi olan 2 milyar 
487 milyon dolara gerilemiştir. 
Aynı dönemde ihracatımızın 

ithalatımızı karşılama oranı da 
%83,3’e yükselerek yine son 
9 yılın en yüksek seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

İHRACAT 
VERİLERİNDEKİ KAYIP 

BAYRAM TATİLİ İLE 
AÇIKLANIYOR

Ticaret Bakanlığının yayımla-
dığı basın bülteninde ihracat-
ta yaşanan kayıplar, Ağustos 
ayındaki uzun bayram tatili ile 
açılanıyor. Buna göre; “İhra-
cattaki yüzde 6,5’luk düşüşte 
Kurban Bayramı’nın Ağustos 

ayına denk gelmesi nedeniyle 
takvim etkisi rol oynamıştır. 
Ağustos ayındaki ivme dü-
şüklüğünün çok büyük kısmı 
bayram tatiline denk gelen 4 
iş günü kaybından kaynak-

Ticaret Bakanlığınca açıklanan Ağustos ayı Dış Ticaret, 
Ticaret, Esnaf ve Kooperatiflere İlişkin Geçici İdari Verilere 
göre, Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %6,5 
azalarak 12 milyar 389 milyon dolara gerilerken, aynı 
dönemde ithalat ise %22,4 azalarak 14 milyar 875 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir.

TİCARET BAKANLIĞI 
İHRACAT VE İTHALAT 
VERİLERİNİ AÇIKLADI

TICARET BAKANLIĞI, 100 GÜNLÜK EYLEM 

PROGRAMI ÇERÇEVESINDE BIR YANDAN YENI HEDEF 

ÜLKE STRATEJILERI OLUŞTURMAYA BAŞLARKEN 

BIR YANDAN DA BÜROKRASIDE SADELEŞTIRME, 

DIJITALLEŞME, YENI NESIL SERBEST BÖLGELER 

GIBI EYLEMLERLE TICARETTE YENI BIR ANLAYIŞIN 

TEMELLERINI KURMAYA ÇALIŞMAKTADIR
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BİNGÖL BELEDİYESİ, ASANSÖR DENETİM 
GELİRLERİNDEN PAY ALMAYACAK

Bingöl Belediyesi tarafından alınan meclis kararında, asansör denetim gelirlerinden % 10 
payın kamu yararı gözetilerek alınmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Bingöl Belediyesi tarafından alınan meclis ka-
rarında, asansör denetim gelirlerinden yüzde 
10 payın kamu yararı gözetilerek alınmama-
sına oy çokluğu ile karar verildi. Ağustos ayı 
meclis toplantısında, kentteki asansör bakım 
ücretlerinden % 10’luk payın belediyeye kamu 
yararı gözetilerek alınmamasını kararlaştırdı. 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Meclis Baş-
kanlığına sunulan ve Tarifeler Komisyonunca 
tetkik edilen asansör ücret tarifeleri hakkındaki 
teklif görüşülerek müzakereler yapıldı.

RESMİ GAZETEDE KARARI  
ESAS ALINDI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 15 Tem-
muz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
Asansör Periyodik Kontrolleri için yetkilendiri-
lecek A Tipi Muayene kuruluşlarına Dair Tebliğ 
Madde 17/2 bendinde ilgili karar yer alıyor.

Kararda, “Taban ve tavan ücret esas alınarak 
ilgili idare tarafından belirlenen periyodik kont-
rol ücreti, A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından 

bina sorumlusundan tahsil edilir denilmektedir. 
Bina sorumlusundan veya asansör yaptırıcı-
sından tahsil edilecek olan periyodik kontrol 
ücretinin azami %10’u, protokol yapılacak ilgili 
idareye aktarılır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili 
idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar 
organı tarafından belirlenir ve ilgili idare ile 
imzalanacak olan protokolde yer alır” deniliyor.

4 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayım-
lanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 
Madde 10/1 Periyodik kontrol ücretinin hesap-
lanmasında esas alınacak olan fiyat komisyon 
kararı doğrultusunda taban ve tavan fiyat aralı-
ğına göre: 0-5 katlı apartmanlardan 188,30 TL, 
6-10 katlı apartmanlarda 213,40 TL, 11-15 katlı 
apartmanlarda 251,00 TL, 16-20 katlı apart-
manlarda 301,20 TL (KDV hariç) ücret alınacak.

Bingöl Belediyesi ise, payın kamu yararı gö-
zetilerek alınmamasına oy çokluğu ile karar 
verildi. Ayrıca, gereği için karar suretinin İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine 
karar verildi.
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ma sistemlerinin tüm ilgililerini, 
paydaşlarını bir araya getire-
cek sempozyumun teması ise 
güvenlik ve yeni teknolojiler 
olacak. 

Daha verimli olması ve karşılıklı 
iş ilişkileri kurulabilmesi ama-
cıyla katılımcı sayısının sınırlı 
tutulacağı sempozyumda su-
numlar ise 30’ar dakikalık süre-
lerden oluşacak. Kâr amacı güt-
meyen sempozyumda yüksek 
maliyetlerin tamamının bilete 
yansıtılmaması amacı ile sınırlı 
sayıda stant alanı da satışa su-
nuldu. Sunum aralarında misa-
firlerin ikramlar eşliğinde diğer 
misafirlerle tanışma ve görüş-
me imkânı bulacağı etkinlikte 
stantların tamamı sempozyum 
salonunda yer alacak. 

SEMPOZYUM GELİRLERİ 
EĞİTİME AKTARILACAK

Kâr amacı gütmeyen bu orga-
nizasyonda oluşacak etkinliğin 
geliri ise dünya çapında, başta 
çocuklar olmak üzere engel-
liler ve yetişkinlere güvenli 
asansör ve yürüyen merdiven 
kullanımına dair eğitimler ve-
ren Elevator Escalator Safety 
Foundation (EESF) derneğine 
aktarılacak.

Sempozyum hakkında daha 
fazla bilgi edinmek ve kayıt 
yaptırmak için www.elevator-
symposium.org sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

IEES – 2018, Uluslararası Asan-
sör ve Yürüyen Merdiven Sem-
pozyumu’nun pek çok konu 
ve konuklarının sunumları ile 
geçecek iki günlük programı 
ise şöyle:

ULUSLARARASI ASANSÖR VE 
YÜRÜYEN MERDİVEN SEMPOZYUMU 
IEES-2018 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Geçtiğimiz Nisan ayında 
duyurusu yapılan Ulus-

lararası Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sempozyumu (In-
ternationlal Elevator & Esca-
lator Symposium-IEES)’nun 
programı açıklandı. 15-16 
Kasım 2018 tarihlerinde, Re-
naissance Polat İstanbul Ho-
tel’de gerçekleşecek etkinliğe 
alanında uzman dünyaca ünlü 
isimler katılacak. 

Elevator World Inc. ve Liftins-
tituut Solutions B.V birlikte 
düzenlediği etkinlik, her yıl 2 
gün süre ile dünyanın farklı bir 
ülkesinde gerçekleştirilecek. 
İlki İstanbul’da düzenlenecek 
sempozyumun sunum dili ise 
İngilizce olacak.

SEMPOZYUMUN 
TEMASI: GÜVENLİK VE 

YENİ TEKNOLOJİLER

Asansör ve yürüyen merdi-
ven sektöründen uzmanların 
yanı sıra, inşaat sektöründen 
mimarları, proje geliştiricileri 
de olmak üzere bina içi taşı-
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Symposium Program

IEES
INTERNATIONAL  
ELEVATOR & ESCALATOR 
SYMPOSIUM

November 15-16, 2018
Renaissance Polat Istanbul Hotel, 

 Yesilyurt/Istanbul, Turkey

DAY-1

10:00 
10:30

The Role of Risk Assessment in 
Inovative Product Development
Louis Bialy, Louis Bialy & Associates, U.S.ASession 1

11:20 
11:50

24/7 Connected Services
Jean Paul Bourgeat, SEMEA Service 
Director, Kone Elevators & Escalators, FranceSession 3

13:30 
14:00

Electronic Safety Actuator

John W. Koshak, Managing Member, eMCP LLC., U.S.A.Session 5

14:50 
15:20

Method for Managing Maintenance
Pascal Rebillard, 
Senior Manager 
Systems 
Modeling & 
Simulation, Otis 
SCS, France

Peter Herkel, 
Fellow Safety 
Systems and 
Control, Otis 
CEC Berlin, 
Germany

Rubén 
Sánchez 
Muñoz, Design 
Engineer, Otis 
CEC Madrid, 
Spain

Randy Dube, 
Director Safety 
Systems, 
Otis GEE 
Farmington, 
USA

Session 7

10:30 
11:00

Q&A for MULTI
Dr. Jasmin Fischer, Head of Media Relations 
Thyssenkrupp Elevator, GermanySession 2

11:50 
12:20

What makes an elevator brake safe and reliable?

Sebastian Steinert, Key Account Manager - Elevators, Mayr GmbH, GermanySession 4

14:00 
14:30

Integrated Motor Drivers

Melih Aybey, General Manager, Aybey Elektronik A.S., TurkeySession 6

15:20 
15:50

Inside the Mind of a Hacker: 
Knowledge is Cybersecurity Power
Mark Hearn, Director IoT Security & Strategic Business Development, Irdeto, Canada

Session 8

15:50 
16:20

CAFM an industry Challenge
Max Guijt, Managing Director, Shanderry 
Elevator and Escalator Consultants, IrelandSession 9

Social Events/Exhibits

Lunch12:20 - 13:30

Coffee Break14:30 - 14:50

Coffee Break11:00 - 11:20

Opening Session09:30 -  10:00

Registration09:00  - 09:30

Welcome Dinner19:00 - 23:00

DAY-2

Coffee Break 11:00 - 11:20

Lunch 12:20 - 13:30

Coffee Break 14:30 - 14:50

Closing Session 16:20  - 16:30

Connecting equipment, customers and passengers : The 
internet of elevators & escalators

Integral Safety Vision

Fire Homologations for Elevator Doors

Studies on characteristics and production 
concentrated magnetic flux-type elevator traction 

machine composed of non-rare earth magnet

Elevators-From heart to brain of the New 
Generation Buildings

Minimizing the Mechanical Losses on Sliding Door Systems

Voluntary Egress Elevators, Enhancements to 
the 2004 CTBUH Guideline

Lina Yu, Head of Business Development IoT, Schindler Elevators, China

Robert Kaspersma, Product Certification Specialist, Liftinstituut B.V., Nederland

Samuel Lopez, Product Operations Manager, Fermator S.A., Spain

Sung Joon Bae, General Manager of R&D, Hyundai Elevator, Korea
Young Seok Shim, Director of R&D, Hyundai Elevator, Korea

09:30  
10:00

10:00  
10:30

10:30  
11:00

11:20  
11:50

11:50  
12:20

13:30  
14:00

14:00  
14:30

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 5

Session 6

Session 7

Richard Pulling, VP, Sales Global Major Projects, Otis Elevator, U.S.A

Emre Köroğlu, Deputy General Manager, Merih Asansor A.S., Turkey

Johannes de Jong, Founder & EVP, Elevating Studio Pte. Ltd., Finland

A new Approach Necessary to Keep All 
New Lifts Safe and Reliable

14:50  
15:20

Session 8Luciano Faletto, Secretary General, EFESME, Italy

Automated Emergency Detection in Elevators 15:20  
15:50

Session 9Oliver Krauss, Research 
Associate, FH OÖ Forschungs & 
Entwicklungs GmbH, Austria

Daniel Wilfing, 
IT&Development, VIEW 
Promotion GmbH, Austria

Safety Issues on Panoramic Cars With Handrails 
Mounted Directly on Stiff SentryGlas® Plus (SGP) 

Laminated Glass Elements

15:50  
16:20

Session 10

Dimitrios Giagopoulos, Mechanical 
Engineering Department, University 
of Western Macedonia, Greece

Dr. Iraklis Chatziparasidis, Senior 
Research Engineer, Kleemann 
Complete Lifts SA, Greece
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BTSO’dan yapılan basın açık-
lamasında yer alan bilgilere 
göre Ür-Ge toplantıda alınan 
kararlar ise şöyle oldu: 

 �Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak, 2010/8 sayılı 
“Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Destek-
lenmesi Hakkında Tebliğ” 
kapsamında, firmalarımı-
zın kapasite ve bilgi biriki-
minin geliştirilmesi, bu doğ-
rultuda uluslararası rekabet 
edebilirliklerinin güçlendi-
rilmesi ve ihracatlarının art-
tırılması amacıyla Asansör 
İmalatı UR-GE Projesi ya-
pılması planlanmaktadır.

 �Odamız tarafından yürü-
tülen Ur-Ge projelerinde 
yer alan firmalarımız Tica-
ret Bakanlığı’nın %75 ora-
nında desteğiyle ve 3 yıl 
süreyle proje kapsamında 
gerçekleştirilen aşağıdaki 
faaliyetlerden yararlanabil-
mektedir:

1. Sektör ve firma bazında 
ihtiyaç analizlerinin yapıl-
ması, sektöre özel hedef 

pazarların belirlenmesi ve 
proje yol haritasının hazır-
lanması,

2. İhtiyaç belirlenen konular 
için eğitim ve danışmanlık 
ihtiyaçlarının sağlanması 
(Satış, Pazarlama, Dış Ti-
caret, İhracat, Stratejik Yö-
netim, Kurumsallaşma vb. 
sektöre özel konular), 

3. Tanıtım çalışmalarında yer 
alma   (Küme web sitesi, 
küme tanıtım broşürü/ki-
tapçığı, küme tanıtım filmi)

4. Yurtdışı Pazarlama Faa-
liyetlerine katılım (İkili iş 
görüşmeleri, firma/kurum 
ziyaretleri, fuar ziyareti)

5. Yurtdışından alım heyetle-
rinin Türkiye’ye getirilmesi 
(İkili iş görüşmeleri, firma 
ziyaretleri)

25 Eylül 2018’de bir araya ge-
len BTSO Üyeleri biraraya ge-
lerek, UR-GE Projeleri, Ticaret 
Bakanlığı destekli projelerin 
uluslararası rekabetçiliğini 
arttırmaya yönelik yurtiçi ve 
yurtdışı faaliyetleri kapsamın-

da değerlendirmeler yaptı. 
Toplantıda BTSO Başkan Vekili 
Cüneyt Şener ve BTSO Makina 
Konsey Başkanı Cem BOZDAĞ 
birer sunum yaparak konunun 
önemle değerlendirilmesi ge-
rekliliğini vurguladılar. MES-

YEB Genel Müdürü Ramazan 
Karekök de toplantıya katılıp 
göstererek projeyi destekledi.

ASANSÖR İMALATI  
UR-GE PROJESİ 

YAPILACAK

BURSA TİCARET VE SANAYİ 
ODASI (BTSO) UR-GE TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRDİ

ULUSLARARASI REKABET 

EDEBILIRLIKLERININ 

GÜÇLENDIRILMESI VE 

IHRACATLARININ ARTTIRILMASI 

AMACIYLA ASANSÖR 

IMALATI UR-GE PROJESI YAPILMASI 

PLANLANMAKTADIR.
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MERİH Asansör, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) ve Sa-
bancı Üniversitesi iş birliğiyle 
gerçekleştirilen INOSUIT-İ-
novasyon Odaklı Mentorluk 
Programı’na seçilen sayılı 
firmalar arasında yerini aldı. 
MERİH, INOSUİT’e giren ilk 
asansör firması oldu.

MERİH Asansör, şirketlerin 
inovasyon yönetimi yetkin-
liğinin sürdürülebilir şekilde 
arttırılması, inovasyon yöne-

timi altyapısının oluşturul-
ması, güçlendirilmesi, her bir 
kurumun kendi hedeflerine, 
yapısına ve ihtiyaçlarına uygun 
kurumsal inovasyon sistemle-
rinin tasarlanması ve hayata 
geçirilmesi amacını taşıyan 
INOSUIT’ten, 11 ay süresince 
belli bir yol haritasını takip 

edecek şekilde mentörlük 
desteği alacak. MERİH, Inosuit 
projesiyle katma değeri yük-
sek, yenilikçi ürünler, hizmet-
ler ve süreçlerle kanıtlanan bir 
iş yapış tarzı geliştirmek ve 
sürdürülebilir rekabeti geliş-
tirmek için inovasyonla çizilen 
bir yol haritası geliştirecek.

MERİH ASANSÖR, SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YENİLİKÇİ VE İNOVASYON SİSTEMİ 

HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

HABER
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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI, 
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ’NÜ 

ZİYARET ETTİ

EMO Yönetim Kurulu Başka-
nı Gazi İpek, Yönetim Kurulu 
Saymanı Şakir Aydoğan, İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu, EMO 
Gaziantep Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı İslim Arıkan 
ve EMO Ankara Şube Müdürü 
Neşe Akkoç`tan oluşan EMO 
heyeti, 19 Eylül 2018 tarihinde 
Türk Standardları Enstitüsü`nü 
(TSE) ziyaret etti. EMO Heyeti-
ni, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin, TSE Muayene Gözetim 
Merkezi Başkanı Cengiz Gören, 
TSE Dış İlişkiler Dairesi Başka-
nı İlhami Aktürk ve TSE Genel 
Sekreter Teknik Yardımcısı 
Hüseyin Alper Türedi ağırladı.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Gazi İpek, ziyaretin amacının 
tanışmak ve ortak meslek ala-
nı konularında görüş alışve-
rişinde bulunmak olduğunu 
söyledi. Birlikte değerlendiril-
mesi gereken pek çok teknik 
konu olduğunu belirten İpek, 

bu toplantıda ana başlıklara 
değinip daha sonra program-
lanacak ayrıntılı çalışmalarda 
işbirliğinin sürdürülmesi ge-
rektiğini ifade etti. İpek, TSE`-
nin yayımladığı standartların 
önemini vurgulayarak, bu 
standartların yaygınlaştırılma-
sı ve uygulanırlığının denet-
lenmesi konularında birlikte 
çalışılabileceğini kaydetti.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin de ziyareti, iki kurumun 
birbirini anlamak üzere bir ara-
ya geldiği bir toplantı olarak 
değerlendirdiğini belirterek, 
teknik konularla ilgili EMO`-
nun hazırlayacağı dosyanın 
ileride yapılacak çalışmalara 
zemin oluşturulabileceğini 
ifade etti. EMO`nun meslek 
alanlarında kamusal denetle-
me ve düzenleme gerektiği-
ni belirten Prof. Şahin, alanın 
analiz edilmeye ihtiyacı oldu-
ğunu ve fikir paylaşımı yapıla-
rak uzlaşılacak konularda yan 

yana gelinebileceğini söyledi.

Toplantıda EMO`nun, TSE`-
nin yaptığı topraklama ölçüm 
hizmetleri, yıldırımdan korun-
ma ve aktif paratonerlerle ilgili 
standartlar, iş sağlığı ve gü-
venliği mevzuatı kapsamında 
yapılacak periyodik kontrolle-
re ilişkin standartlar konula-
rındaki görüşlerine değinildi. 
TSE`nin yayımladığı standart-
lara tüm üyelerimizin ulaşabil-
mesi ve meslek alanlarımızla 
ilgili çeviri metinlerdeki bazı 
dil sorunlarının giderilmesi için 
ortak çalışmalar yapılabileceği 
vurgulandı. İzmir Şubesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Şebnem 
Seçkin Uğurlu ve EMO Gazi-
antep Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı İslim Arıkan bölge-
lerindeki TSE uygulamaları 
hakkında; EMO Ankara Şube 
Müdürü Neşe Akkoç da doğal-
gaz ölçümlerindeki sıkıntılar 
konusunda bilgilendirmede 
bulundular.

Elektrik Mühendisleri Oda-
sı (EMO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Gazi İpek ile berabe-
rindeki heyet, 19 Eylül 2018 
tarihinde Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. 
Dr. Adem Şahin’i ziyaret etti. 
Ziyarette, TSE’nin EMO’nun 
mesleki alanlarına giren bazı 
standartları ile ilgili Oda gö-
rüşleri aktarılırken, ortak 
çalışma ve işbirliği alanlarını 
değerlendirildi.
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SAMSUN’DA ASANSÖR PERİYODİK 
KONTROL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Samsun Sanayi ve İl Müdürü Selahattin Altunsoy tarafından Samsun’un Asansör periyodik 
Kontrol uygulamalarından çıkan sonuçlar paylaşıldı. Yapılan kontrollere göre Samsun’da 

asansörlerin %75’e yakını kırmızı etikete sahip.

Samsun’da 2018 yılının 
Ocak-Ağustos ayları arasında, 
toplam 5 bin 74 asansör yıllık 
periyodik kontrol muayene-
sinden geçti. 8 aylık periyotta 
5 bin 74 asansörün; 669 ade-
dinin yeşil, 585 adedinin mavi, 
169 adedinin sarı, 3 bin 629 
adedinin ise kırmızı etiketli 
olduğu tespit edildi
Konu ile ilgili kamuoyunu bil-
gilendiren  Samsun Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Selahattin 
Altunsoy yaptığı açıklamada; 
Asansör İşletme, Bakım ve 
Periyodik Kontrol Yönetme-
liği’ne göre asansörlerin dü-
zenli bakım ve muayeneleri 
ile ilgili bina yöneticilerinin çok 
büyük sorumluluklarının oldu-
ğunu belirtti. Altunsoy, “2015 
yılı Haziran ayından itibaren 
yeni yapılmakta olan asan-
sörler kullanıma açılmadan 
önce A tipi muayene kurulu-
şu tarafından ilk kontrol yapıl-
mak suretiyle eksiksiz olması 
halinde Yeşil Etiket aldıktan 
sonra kullanıma açılmaktadır. 
Bu durum bugüne kadar yaşa-
nan pek çok sorunu ortadan 
kaldırmıştır. Önceki uygula-
malarda ilk kontrol yapılma-
dan müteahhit binayı teslim 
ediyor, vatandaşlarımız binaya 
yerleşiyor, aradan zaman geç-
tikten sonra asansörde sorun 
olunca muhatap bulunulama-
masından yakınılıyordu. Her 
ne kadar İl Müdürlüğümüzce 
bu tür şikayetlere yönelik de-

netimler yapılmakta ise de, bu 
yönetmelik ile asansörlerin ek-
siksiz olduğu ilk tescil kontrolü 
ile tespit edildikten sonra yeşil 
etiket almaları halinde beledi-
ye tarafından tescil edilerek 
kullanıma açılmaları sayesin-
de başlangıçta sorunsuz ve 
güvenli olarak kullanılmaya 
başlanılıyor.” dedi. 
Altunsoy; bina yöneticilerinin 
sorumluluklarını yerine getir-
mesi ile bölgede her geçen 
gün asansör ile ilgili sorun-
ların azaldığını dile getirerek 
ALO 130 şikayet hattına gelen 
aramalar ile ilgili de bilgi ver-
di. Buna göre; 2018 yılında İl 
Müdürlüğüne ALO-130 şika-
yet hattı üzerinden 33, CİMER 
üzerinden 19 asansör şikayeti 
başvurusu yapıldığı ve  yapı-
lan şikayetlerin, İl Müdürlüğü 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
personeli tarafından yerinde 
denetlendiği, bildirildi. 

YILLIK MUAYENESINI YAPTIRMAYAN 
BINA YÖNETIMLERINE CEZA 

UYGULANIYOR
Tüm asansörler için kimlik nu-
marası sistemine geçildiğini 
ve asansörlerin bu numara ile 
takip edileceğini belirten Se-
lahattin Altunsoy, “Asansörler 
için garanti belgesi zorunlulu-
ğu var. Bakım firmalarında da 
mühendis istihdam edilmesi 
şart. Bina yöneticilerinin asan-
sörlerinin bakımını yaptırdık-

ları firmaların yetki belgesi 
olup olmadığını sorgulamaları, 
yetki belgeli firmalara bakım 
yaptırmaları ve mutlaka bakım 
sözleşmesi imzalamaları gere-
kiyor. Bina yöneticileri, bina-
larında bulunan asansörlerin 
güvenli kullanılmasından so-
rumludur. Engellilerin erişimi 
için asansörün güvenli bir şe-
kilde çalıştırılmasını sağlamak 
zorundadır. Yıllık kontrollerini 
zamanında yaptırmalarını ve 
kırmızı etiketli asansörleri 
kesinlikle kullandırmamaları 
gerekir. Son zamanlarda A 
tipi muayene kuruluşları ta-
rafından İl Müdürlüğümüze 
bina yöneticilerinin yıllık peri-
yodik kontrol yaptırmak iste-
medikleri yönünde şikayetler 
geliyor. Yıllık periyodik kontrol 
işleminin asansörlerin güvenli 
olduğunun kontrolü için çok 
önemlidir. Müdürlüğümüzce 
yapılan denetimlerde, bina 
sorumluları tarafından yuka-
rıda belirtilen sorumlulukların 
yerine getirilmediğinin tespit 
edilmesi halinde idari para ce-
zası uygulanmaktadır” diye 
konuştu.

SEKTÖRÜN
YENİ
OYUNCUSU
SAHALARA İNDİ

ekerasansor.com

SEKTÖR HABER
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AKÇA: “ARSANIN 
YATIRIM DEĞERİ 
DOLARDAN DAHA 

FAZLADIR”
AKÇA Gayrimenkul Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat AKÇA, 
Dolar ve Euro’daki ani sıçra-
yışla oluşan spekülasyon fi-
yatlamalara güvenip paralarını 
dövize çeviren yatırımcıların, 
bu güvensiz kur ortamından 
ziyade, en eski ve en çok ka-
zandıran arsa yatırımlarına 
yönlenmelerini tavsiye etti. 
Akça’ya göre; ekonomi uz-
manlarının dahi dövizin gele-
ceği konusunda yorum yapa-
madığı, ani iniş ve çıkışların 
yaşandığı bu dönemde, döviz 
ne uzun ne de kısa vadede 
kârlı bir yatırım aracı olarak 
görünmüyor. “Arsa her dönem 
hem kârlı hem de güvenli bir 
yatırım aracı olarak doların 
getirilerinden daha yüksek 
bir kazanç sağlamıştır”, di-
yen Akça şunları ekliyor; “İster 

döviz, ister konut, ister arsa 
yatırımcı olsun, yatırımcının 
adım atarken iki soru üzerinde 
durması gerekir; bir bu yatırım 
aracı kârlı mıdır, iki kârlı ise 
güvenli midir? Bu iki sonun 
cevabını atalarımızdan bu-
güne sadık bir yatırım aracı 
olarak net bir şekilde alabildi-
ğimiz tek araç arsadır. Sene-
ler içerisindeki uzmanlığıma 
dayanarak söyleyebilirim ki, 
arsanın kâr etmemesi gibi bir 
durum hiç yoktur. Üstelik Do-
ların önemli bir artış gösterdi-
ği bu dönemde dahi, arsanın 
yatırım değeri dolardan daha 
fazladır. Arsa, yatırımcısını 
beklenmedik fırtınalarla üz-
meyecek kadar da güvenli bir 
limandır diyebilirim.”

Değerlendirmesinde arsa 
yatırımcı profilinin, analiz ye-
teneğinin güçlü olduğunu dile 
getiren Akça şu örneği veriy-
or; “Doların en çok değer ka-
zandığı bu günler üzerinden 
bir değerlendirme yapmak 
gerekirse, çok eskiye gitme-

den 2010 yılını düşünebiliriz. 
2010 yılında dolar 1.5 TL iken, 
şuan 8 yılda 6.60 TL civarına 
yükselerek uzun vadeli yatı-
rımcısına 6 kat kazandırmış. 
Aynı şekilde arsa üzerinden bir 
örneklem alırsak; Ankara’da 
2010’da çok az yapılanmanın 
olduğu, Beytepe mevkiinde 
bir arsanın metrekare fiyatı 
50 TL idi. 2018 itibari ile aynı 
arsaların metrekare değerleri 
4 bin TL ile 5 bin TL üzerin-
den fiyatlanıyor. Bu örnek ile 
8 yılda arsanın yatırımcısına 
getirisinin dolardan çok daha 
yüksek olduğu açıktır” dedi. 

Ankara’da Beykent mevkii 
gibi eskiden Çakırlar Çiftliği 
olarak bilinen Batıkent’in Ça-
kırlar semtinde de 10 yıl gibi 
bir sürede oldukça önemli 
değişimlerin yaşandığını ha-
tırlatan Akça, arsa yatırım-
larının şu zamanda çok iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini 
vurguluyor. Akça: “Dolarda-
ki yükseliş ile birlikte, konut 
fırsatlarının artması, arsa fi-

Son günlerde gündemimi-
zi sıkça meşgul eden yatı-
rım araçları arasında, Dolar, 
Euro ve konut kampanyaları 
ile markalı evler yer alıyor. 
Ama gözden kaçan ve Dolar 
kurundaki yükselişle fiyatları 
oldukça makul seviyelerde 
duran arsalar, en güvenli ya-
tırım aracı olarak uzman tav-

siyeleri arasında sunulmakta. 
Konu üzerine bir söyleşi yaptı-
ğımız AKÇA Gayrimenkul Yö-
netim Kurulu Başkanı Murat 
Akça, verdiği çarpıcı örnekler 
ve reel fiyatlandırmalarla, ar-
sanın bu dönemde ekonomi-
nin en çok kazandıran güvenli 
limanı olduğunu dile getirdi.

YARTIRIMDA EN ÇOK KAZANDIRACAK 

GÜVENLİ LİMAN; ARSA
“Dolar Yerine Arsa Yatırımı Yapmanın Zamanı”

 
  

Y
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iz
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ar
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ük

“ARSA, YATIRIMCISINI BEKLENMEDIK 

FIRTINALARLA ÜZMEYECEK KADAR DA 

GÜVENLI BIR LIMANDIR”

SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ
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yatlarında durgun bir dönemi 
getirdi. Satın almaların çoğu 
konut ve dükkan projelerine 
yönelmiş durumda, dolayısıy-
la arsa yatırımı için oldukça 
kıymetli bir dönemdeyiz. Ne 
olacağı belli olmayan güven-
siz bir döviz yatırımındansa, 
çok uygun fiyatlardan yatı-
rımlarınızı arsaya çevirebilirsi-
niz. Ancak elbette ki arsadan 
hemen bir kâr beklentisi içinde 
olmak doğru değil. Lokasyon 
ve büyüklüğüne göre; bir kaç 
yıl içerisinde arsanızın aldı-
ğınız değerin kat kat üstüne 
çıkacağını düşünerek yatırım 
yapmalısınız. “ dedi.

Akça’ya göre kazançlı arsa 
yatırımlarına, sadece Anka-
ra’da değil, Türkiye’nin tüm 
bölgelerinde rastlamak müm-
kün. Bunun için AVM arazi-
lerini örnek gösteren Akça; 
“Nejat Eczacıbaşı bugün 
İstanbul’un en büyük alışveriş 
merkezlerinden birinin bulun-
duğu arsayı, 1950 yılında ilaç 
fabrikası kurmak için metreka-
resi 260 kuruştan alıyor. Bu-
günse o arsanın değerine paha 
biçilemiyor. Üstelik pek çok 
şehrimizde bu tarz kazançlı 
arsa yatırım örnekleriyle 
karşılaşmak da mümkündür. 
Unutulmamalıdır ki; arsa ile 
birlikte konut, dükkan gibi 
gayrimenkulün diğer yatırım 
araçları da her dönemde kıy-
metli olmuştur. Gayrimenkul 
yatırımlarındaki kazanç analiz-
leri bize gösteriyor ki, hiç bir 
döviz yatırımının gayrimenkul 
araçları kadar kazanç sağla-
ması mümkün değildir.” şek-
linde konuştu. 

“GAYRIMENKUL YATIRIMLARINDAKI KAZANÇ 

ANALIZLERI BIZE GÖSTERIYOR KI, HIÇ BIR DÖVIZ 

YATIRIMININ GAYRIMENKUL ARAÇLARI KADAR 

KAZANÇ SAĞLAMASI MÜMKÜN DEĞILDIR.”
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 �Babanın işten çekilmesi 
durumunda ise boşalan 
koltuğa kimin oturacağı 
konusunda mantıklı karar 
verme yetisini kullanama-
yan aile bireyleri, duygusal 
dürtüleri ile seçim yapıyor. 
Ayrıca kardeşler arasında 
yaşanan kıskançlık, birbir-
leri üzerinde egemenlik 
kurma dürtüleri ve tabii ki 
para hırsları da, birçok aile 
şirketinin sonunu hazırlıyor.  

NE ZAMAN 
DEVRETMELİ ?

 �Tecrübeme göre yeni ku-
şağa yönetimi teslimde 
bir yaş sınırı olmalı. Şim-
diki gibi 65, hatta 80’lerde 
yetki devri, şirketleri zora 
sokuyor. İdeal yaş, 60 ve 
aşağısı olmalı. Ortak Akıl 
Yönetim Danışmanlardan 
Mihriye Koç; “Genç kuşak 
35 yaşında işe hazır olma-
lı, 40’ında bayrağı teslim 
almalı” diyerek önemli bir 
araştırmanın sonuçlarını da 
paylaşıyor.

 �Koç; “Gecikmeler tehlikeli 
olabilir. Eğer patron 65 ya-
şına gelmeden veliahtını iş 
başına getirmemişse işler 
zorlaşır. Şirketin geleceği 
ciddi olarak tehlikeye girer.”

 �Bazı işadamları, koltukları-
nı devretmeye 55 yaşında, 
bazıları da 75 yaşına hazır 
oluyorlar. Ancak, devir et-
melerine rağmen, şirket 
içindeki güçlerini korumayı 
da istiyorlar. Yönetim Da-
nışmanı Nalan Çağlıaltuncu, 
“Yaşım daha 60 ve kendimi 

emekliye ayrılacak yaşta 
hissetmiyorum. Sağlığım 
yerinde ve işime vereceğim 
çok şey var diye düşünen 
çok işadamı tanıyorum. O 
nedenle 60 yaşında terk 
edeceklerin sayısı sınırlıdır” 
diyerek önemli bir sapta-
mada bulunuyor. Ancak, 
her ne kadar ilk ve ikinci 
kuşaktan işadamları böyle 
düşünse bile, araştırmalar 
ve uzmanların farklı görüş-
leri var. Örneğin, Harvard 
İş İdaresi Okulu profesör-
lerinden John Davis , “Eğer 
onlar koltuklarını vaktinde 
devretmezse, genç neslin 
morali ve iş motivasyonu 
zarar görüyor” diye konu-
şuyor.

 �Bana göre yeni bir jeneras-
yon şirkette 25-27 yaş ara-
sında sorumluluklar almaya 
başlamalı. 40 yaş civarında 
da yönetimi alabilir. 40’lı 
yaşlarda enerjik ve dene-
yimli oluyorlar. Sorumlulu-
ğu alacak kişinin kendine 
güvenmesi gerekiyor.

 �Uzmanlara göre, yeni kuşak 
iyi bir eğitimin ardından 3-5 
yıl şirket dışında çalışmalı. 
Ardından şirkette farklı gö-
revler alarak kendini geliş-
tirmeli. Harvard İş İdaresi 
Okulu profesörlerinden 
John Davis’e göre, yeni 
nesilleri 35 yaşına gelene 
kadar tüm bu hazırlıkları 
yapmış ve bayrağı devra-
lacak olgunluğa erişmiş 
olmalı.

 �Bir yönetim danışmanı, 
“Birinci kuşak işadamları, 
emeklilik sonrasında daha 

önce gördükleri saygı ile 
karşılaşmamak endişesi 
ile devir işine soğuk ba-
kıyorlar” diye konuşuyor. 
Astrachan’a göre, çok ileri 
yaşlarda işleri bıraktıkların-
da kendilerini dışarı itilmiş 
hissediyorlar ve bu nedenle 
yetkilerini asla devretmek 
istemiyorlar.

II.KUŞAK 
BABAYASA’YI 

DEĞİL ANAYASA’YI 
İSTİYOR

Dünyada bilinen en eski Aile 
Anayasası, 250 milyar dolar-
lık Mitsui Şirketi›nin kurucusu 
Mitsue Haçirobei tarafından 
1694 yılında Japonya’da ha-
zırlanmıştır

Volkswagen ,BMW, Erics-
son, Bosch ,Sabancı aileleri 
gibi Performans odaklı şir-
ketler var. Bunlardan sadece 
586’sı halka açık. Borsada 
işlem görenlerin sayısı ise sa-
dece 300. Bu şirketlerin tama-
mına yakını Aile Şirketi. Aile 
şirketlerinin çok azı iyi işleyen 
bir Aile Anayasası’na sahipler.

Almanya’ya baktığımız-
da,  Anonim Şirket  sayısın-
da Türkiye nin çok gerisinde 
olduğunu görmekteyiz.22000 
civarında A.Ş olmasına rağ-
men nerdeyse % 65 i halka 
açık. Alman ekonomisi bütün 
dünyada krizden etkilenme-
yen tek ekonomi. 

Türkiye’de kuruculardan bazı-
ları vakıf kurarak şirketlerinin 
kurumsallaşmasını sağlamak 
istiyor. Bir kısmı ise Sabancı 

Aile şirketlerinin sadece üçte birinin 
başarılı bayrak değişimi yaptığı sap-
tandı.

 �Dünyadaki işletmelerin yüzde 
80’ine sahip olan ailelerde duru-
mun bu noktaya gelmesinde ve 
çöküşündeki en önemli etken, şir-
ketin patron tarafından devir-tes-
lim işinde yaşanan sorunlardır. 

 �Kurucu patron olan babanın hiç 
ölmeyecekmiş gibi davranarak, 
şirket içinde uzun vadeli yönetim 
stratejileri oluşturmaması kötü 
sona giden yolda atılan ilk yanlış 
adımı oluşturuyor.  

 �Şirketi kurup belirli bir noktaya ta-
şımış olan girişimci, aynı bir sanat-
çının eseriyle uğraştığı gibi, yılları-
nı şirkete ve onun şekillenmesine 
verdiği için, hâliyle yönetimden 
ayrılmakta güçlük çekiyor. 

AİLE ŞİRKETLERİNDE 
RİSK FAKTÖRLERİ

Dr. Yılmaz Sönmez
Yönetim Danışmanı/Yazar, Aile Şirketleri 
Yönetim Uzmanı

ARAŞTIRMA
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etkili olduğu gözleniyor. Ana-
yasasız şirketlerin kurucuların 
başına bir şey geldiğinde ya-
şananları her gün medyadan 
izliyoruz. Aslında iletişimsizlik 
bilimsel temellere dayanıyor.

Kuşaklar boyu zirvede kalabil-
menin koşulları neler olabilir, 
Aile Anayasası nasıl oluştu-
rulmalı veya varsa revize edil-
melidir..

İşletme körlüğü sendromuna 
girmemek için bir danışman 
koordinatörlüğünde hazırlan-
malıdır.

 �Ailenin genç, yaşlı tüm bi-
reylerinin yerel/ kültürel 
iletişimine açık tercihan 
yerel bir danışman tavsiye 
edilir.

 �Danışmanın ailenin faaliyet-
te olduğu sektörlerde üst 
düzey yöneticilik yapmış 
olması tercih edilmelidir

 �Aile anayasasının her bir 
maddesi ortak akla hitap 
etmelidir.

 �Aile anayasası performans 
kriterlerine dayanmaları ve 
şüphesiz kriterler ölçülebilir 
olmalıdır.

 �Aile anayasası her 3 yılda 
bir revize edilmesi tavsiye 
edilir. Revizyonda Aile kon-
seyindeki üyelerin oybirliği 
şarttır.

Not: Konuyla ilgili detaylı bilgi 
ve danışmanlık için  E-mail: 
yilmaz@ortakakildanismanlik.
com

ailesi gibi Aile anayasası ile 
kurumsallaşmaya çalışıyor. 

Aile anayasası meselesi Türki-
ye’de son dönemde çok popü-
ler oldu, herkes aile anayasa-
sı oluşturmaya çalışıyor ama 
henüz alınmış bir sonuç yok. 
Çoğunlukla yapılmış olmak 
için yapılıyor gibi bir izlenim 
var. Kültür farklılıkları dikkate 
alınmadan dışarıdan getirilen 
bu tür uygulamaların başarı 
şansı az görülüyor.

DÜNYA MARKALARI 
AİLE KONSEYİ 

KURUYOR
Batıda ise yaygın olarak “Aile 
Konseyi” uygulamalarını gö-
rüyoruz. Özellikle 3 ve 4’üncü 
kuşağa taşınan gruplarda bu 
tür sistemlerin başarıyla uy-

gulandığı görülüyor. 

Örneğin,

 �Volkswagen ve Audi’nin 
sahibi Pietsch,

 �BMW’nin sahibi Quandt,

 �Ericsson’un sahibi Wallen-
berg

 �Bosch’un sahibi Bosch ai-
leleri 

Bu şirketlerin “Aile Meclisle-
rinde, bireylerin gelirlerinden 
kişisel harcamalarına, yöne-
time katılmaktan eğitimlere 
kadar her konu konuşuluyor. 
Ayrıca, şirketlerin yeni yatı-
rım ve önemli ortaklıkları da 
görüşülüp, yönetim kuruluna 
görüş de veriliyor. 

Aile anayasasının kuşaklar 
arası iletişimsizliği çözmede 

ANAYASASIZ ŞIRKETLERIN 

KURUCULARIN BAŞINA BIR ŞEY 

GELDIĞINDE YAŞANANLARI HER 

GÜN MEDYADAN IZLIYORUZ.

KUŞAKLAR BOYU ZIRVEDE 

KALABILMENIN KOŞULLARI NELER 

OLABILIR, AILE ANAYASASI NASIL 

OLUŞTURULMALI VEYA VARSA 

REVIZE EDILMELIDIR..
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fiyatının 1 Dolar olması sebe-
biyle, ihraç da edilse, satıcısı-
na yine 4 TL hasılat sağlaması 
sebebiyle, ihracat için yapıla-
cak nakliye masrafları ve diğer 
masrafların ihracat bedelini 
yurtiçi satış fiyatı olan 4 TL’nin 
altına düşürmesi sebebiyle, 
kur 4 TL iken ihraç edilme-
yecek, yurtiçinde 4 TL’den 
satılacaktır. Ancak kurun 6,5 
TL’ye çıkması durumunda ürü-
nünü yurtiçinde 4 TL’ye satan 
firmalar yurtdışına 1 Dolarlık 
ihracat fiyatı karşılığında 6,5 
TL hasılat elde etmeye baş-
ladıklarını görünce ürünlerini 
yurtiçi piyasada satmak yerine 
ihraç etmeye başlayacaklardır. 
Yapılmaya başlanan ihracat 
sebebiyle 4 TL’lik kur seviye-
sindekine göre daha az mik-
tarda yerli ürünün yurtiçi piya-
sada satışa sunulması sonucu, 
normal arz talep dengesine 
göre oluşan piyasa satış fiyatı 
kendi kendine yükselecektir. 
Bu yükseliş ne fırsatçılıktır, ne 
de ürünlerin stoklanmasından 
kaynaklanmaktadır; serbest 
piyasa ekonomisindeki sağlıklı 
işleyen fiyat mekanizmasının 
sonucudur. Televizyonlarda 
yayınlanan toptancı haller-
deki görüntü ve söylenenler 
doğrudur; toptancı hallere kur 
artışından önceki dönemler-
den daha az ürün satış için 
gelmektedir. Bunun sebebi 
ihracatın fiyat olarak cazip 
hale gelmesidir; stokçulukla 
alakası yoktur. 

Serbest piyasa ekonomisinde 
döviz kurundaki artış ithalatı 
azaltıcı; ihracatı artırıcı etki 
yapar. Kur artınca ilk 6 ayda 

üretim kapasitesi kolaylıkla 
artırılamadığı için yurtiçine 
satılacak ürünler ihraç edil-
meye başlar ve ihracat başla-
yan ürünlerde yurtiçi fiyatlar 
kendiliğinden artar. Durum 
kısaca budur.

2015 yılı Kasım ayında yaşanan 
Rusya ile uçak düşürme krizin-
den önce, halde 1.00 TL ile 2.10 
TL arasında alıcı bulan doma-
tesin Rus ambargosu sonucu 
ihracatın düşmesi sonrası 2015 
Aralık ayında 50 kuruş ile 1 lira 
arasında satılmaya başlanması 
ihracatın yurtiçi fiyatlara ne 
oranda etki yaptığı konusunda 
net örnektir. Yine Aralık 2016 
döneminde ihracatın başla-
ması sebebiyle yumurta fiyat-
larının % 100 artması başka bir 
yaşanmış örnektir.

Yerli ürünlerdeki fiyat artışı 
tüm ürünlerde yaşanır mı, fiyat 
artışı nereye kadar sürecek-
tir? Bu sorunun cevabı basitçe 
ihracat imkanı olan tüm yerli 
ürünlerin fiyatlarının, yapıla-
cak ihracat sebebiyle önümüz-
deki 6 ayda artacağıdır. Fiyat 
artışı önce yüksek oranda ve 
sert, daha sonra daha yavaş-
layan bir tempoda olacaktır. 
Fiyat artışı da yerli ürünlerin 
fiyatları, yurtdışı piyasalarda-
ki fiyatlar seviyesine ulaşana 
kadar devam edecektir.

Geçen hafta Ticaret Bakanlığı 
un ihracatına “un fiyatlarında 
istikrarı sağlamak, tüketici-
mizi korumak ve spekülas-
yonun önüne geçmek” ama-
cıyla yasaklama getirdi. Un 
ihracatına getirilen sınırlama 
serbest piyasa ekonomisine 

“haklı gerekçe” ile yapılan 
müdahaledir. Ancak çözüm 
değildir. Döviz kurundaki ar-
tışa bağlı olarak başlayan veya 
artan ihracat özellikle hasadı 
tamamlanmış, satışa sunul-
mak üzere olan tarım ürünleri 
yurtiçi fiyatının artmasına se-
bep olacaktır. Bu aslında yerli 
paranın değer kaybederken 
ihracatın cazip olması sonucu, 
yemeyip dişimizden ve tırna-
ğımızdan artırdığımızı ihraç 
etmemiz sonucunu doğuran 
piyasa gerçeğidir. Böyle bir 
duruma düşmemenin yolu 
döviz ihtiyacını azaltmak, ithal 
tüketimi kontrol altına almak 
ve yüksek katma değerli sa-
nayi ürünü ihraç eden üretim 
yapısına geçmektir. Tedbirini 
almazsak IPhone ithal etmek 
için yediğimiz unu, ekmeği 
yarıya düşürüp, iki katı fiyatla 
ekmek yiyip, çoluğun çocuğun 
yiyeceği un, nohut, mercimek 
ne varsa ihraç etmek zorunda 
kalırız. 

Türk ekonomisi dünya eko-
nomisine entegre olmuş bir 
ekonomidir. Tükettiğimiz tüm 
ürünleri ister ithal olsun, is-
ter yerli üretim olsun dünya 
fiyatlarından satın almaya 
alışmamız gerekiyor. Dolar 
ve Euro’daki artışlar kullandı-
ğımız tüm ürünlerin fiyatlarına 
ithal olsun yerli olsun anında 
yansıyacaktır. Hepimiz dil bi-
len, kültürel olarak gelişmiş 
dünya insanı olamasak da her 
birimizin tek tek dünya tüketi-
cisi konumuna geldiğini kabul-
lenmemiz, dünya fiyatlarından 
alışveriş yapmaya alışmamız 
gerekiyor.

İthal ürünlerin fiyatının döviz 
kurundaki artışa bağlı olarak 
artmasına hemen kimsenin 
itirazı yok. Herkes dolar veya 
Euro’ya bağlı olarak ithal edi-
len ürünlerin fiyatının, kura 
bağlı olduğunu, hoşumuza 
gitmese de artacağını biliyor 
ve kabulleniyor. Ancak ithal 
edilmeyen, tamamen yurdu-
muzda üretilen yada yetişti-
rilen tarım ve sanayi ürünle-
rindeki bu dönemde yaşanan 
fiyat artışlarının gerekçesini 
kimse anlayamıyor ve kabul-
lenmiyor. Yerli ürünlere zam 
yapan firmaları stokçulukla, 
fırsatçılıkla suçluyor. 

Durum gerçekten böyle mi? 
Yerli ürünlere firmalar mı 
zam yapıyor yoksa ürünlerin 

piyasa fiyatları mı yükseliyor? 
Fırsatçılık yaparak, stokçuluk 
yaparak yerli ürünlere zam mı 
yapılıyor yoksa kabullenme-
miz gereken başka bir gerçek 
mi var? Ve hatta bu zamların 
devamı gelecek, tüm yerli 
ürünlerde bu durumu yaşa-
yacak mıyız acaba?

Bu sorulara doğru cevap ve-
rebilmek için döviz kuru ar-
tınca ne olduğuna basitçe 
bakmak gerekiyor. Biri ithal, 
biri tamamen yerli üretim iki 
ürün açısından kur artışının 
sonuçlarına kısaca bakalım. 
İki ürünün de kur artışı öncesi 
fiyatının 4 TL, yurtdışı fiyatla-
rının 1 Dolar ve dolar kurunun 
4 TL olduğunu kabul edelim.

1 Dolara ithal edilen ürün kur 
4 TL iken yurtiçinde 4 TL ye 
satılırken, kur 6,5 TL’ye çık-
tığında yurtiçi satış fiyatı 6,5 
TL’ye yükselecektir. Bu fiyat 
yükselmesi, yeni ve yüksek 
fiyatın alabilecekleri fiyatın 
üzerinde olduğunu düşünen 
tüketicilerin bu ürünü almak-
tan vazgeçmelerine sebep 
olacak ve ürünün yurtiçindeki 
satış miktarı fiyatın 4 TL oldu-
ğu döneme kıyasla azalacak, 
dolayısıyla ithal edilen miktarı 
düşecek, ödemeler dengesi 
ve cari açığa olumlu etkide 
bulunacaktır. 

Yurtiçinde 4 TL’ye satılan ta-
mamen yerli olarak üretilen 
veya yetiştirilen tarım ve sa-
nayi ürünleri ise yurtdışındaki 

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

TAMAMEN YERLİ 
ÜRÜNLERİN FİYATLARI 
NEDEN ARTIYOR? ?
Stokçuluk ve fırsatçılık bu zamların sebebi mi? 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yılbaşında çıkardığı İmar Yönetmeliğinde ikinci bir deği-
şikliğe gidilerek önemli alanlardaki uygulamalar değiştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

yönetmeliğe eklediği madde ile parsel ayırma, birleştirme ve parsel sınırı düzenlemesi ile 
ilgili kısıtlamalardan bakanlığı muaf tuttu.

76 maddelik İstanbul İmar Yönetmeliği, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 12 Ocak 2018 
tarihinde kabul edilerek, 1 Şubat 2018 tarihin-
de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına 
sunulmuştu. Bakanlık yönetmelikteki ilk de-
ğişikliği  Mart 2018’de yaptı. Bakanlığın talebi 
doğrultusunda tamamen gömülü durumdaki 
bodrum katların merdiven boşluğu bırakılarak 
dükkan olarak kullanılmasını sağlayan madde 
iptal edilmişti.

KAMU ALANLARI YÖNETMELİKTEN MUAF TUTULDU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmelik-
teki ikinci değişikliğe göre; “Bakanlıkça kamu 
alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak veya 
uygun görülecek ifraz (ayırma), tevhit (birleş-
tirme) ve parsel sınırı düzeltme işlemleri bu 
yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi 

değildir” maddesi eklendi.

ASANSÖR MADDESİNE DE EKLEME YAPILDI 
Yapılan değişiklikte asansörler ile ilgili düzen-
lemeye yeni bir ibare eklendi. Kat adedi 3 olan 
binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha 
fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu-
ğundan “tek bağımsız bölümlü konutlar” hariç 
tutulması yönünde bir ekleme yapıldı.

OKUL BAHÇELERİNİN DÜZENLENMESİ MADDESİ
İmar Müdürlüğü, İmar Yönetmeliği’ne okul 
bahçeleri ile ilgili bir madde ekledi. Söz konusu 
maddeye göre, okul bahçelerinin daha elverişli 
kullanılması amacıyla yapılan mimari çözümler-
de, en düşük yol kotunun altında düşülmemesi 
şartıyla bahçenin düzlenmesine ilişkin hususlar 
proje ile belirlenecek.

İSTANBUL İMAR 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

 � AKASDER  
Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği

 � ANASDER  
Anadolu Asansörcüler Derneği 

 � ADASİAD  
Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 � BURSAD  
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği

 � DENASDER  
Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 � DOKAS  
Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � ESASDER  
Eskişehir Asansörcüler Derneği

 � GAYSAD  
Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � GÜNAYSAD  
Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 � HATASDER  
Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � 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

 � TASİAD  
Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği

ASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ

ASANSÖR
SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU
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İpotekli konut satışları 2018 
Ağustos ayında 12 bin 743 
olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde ipotekli 
konut satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre %67,1 oranında 
azalış göstererek 12 bin 743 
oldu. Toplam konut satışları 
içinde ipotekli satışların payı 
%12,1 olarak gerçekleşti. İpo-
tekli satışlarda İstanbul 2 bin 
082 konut satışı ve %16,3 pay 
ile ilk sırayı aldı. Toplam konut 
satışları içerisinde ipotekli sa-
tış payının en yüksek olduğu il 
%21,3 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 
92 bin 411 konut el değiştirdi
Diğer konut satışları Türkiye 
genelinde bir önceki yılın aynı 
ayına göre %13,5 oranında ar-
tarak 92_bin 411 oldu. Diğer 
konut satışlarında İstanbul 13 
bin 180 konut satışı ve %14,3 
pay ile ilk sıraya yerleşti. İs-
tanbul’daki toplam konut sa-
tışları içinde diğer satışların 
payı %86,4 oldu. Ankara 7 bin 
877 diğer konut satışı ile ikinci 
sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 
231 konut satışı ile İzmir izle-
di. Diğer konut satışının en az 
olduğu il 13 konut ile Hakkari 
oldu.

Konut satışlarında 49 bin 
362 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satı-
lan konut sayısı bir önceki yılın 
aynı ayına göre %12,6 azalarak 
49 bin 362 oldu. Toplam konut 
satışları içinde ilk satışın payı 
%46,9 oldu. İlk satışlarda İs-
tanbul 6 bin 981 konut satışı ve 
%14,1 ile en yüksek paya sahip 
olurken, İstanbul’u 3 bin 257 
konut satışı ile Ankara ve 2 bin 
131 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 
55 bin 792 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el 
konut satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre %12,4 azalış 
göstererek 55 bin 792 oldu. 
İkinci el konut satışlarında da 
İstanbul 8 bin 281 konut sa-
tışı ve %14,8 pay ile ilk sıraya 
yerleşti. İstanbul’daki toplam 
konut satışları içinde ikinci el 
satışların payı %54,3 oldu. An-
kara 6 bin 034 konut satışı ile 
ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 

2 bin 933 konut satışı ile İzmir 
izledi.

Yabancılara 2018 yılı 
Ağustos ayında 3 bin 866 
konut satışı gerçekleşti
Yabancılara yapılan konut sa-
tışları bir önceki yılın aynı ayı-
na göre %129,6 artarak 3 bin 
866 oldu. Yabancılara yapılan 
konut satışlarında, Ağustos 
2018’de ilk sırayı 1 bin 141 konut 
satışı ile İstanbul aldı. İstanbul 
ilini sırasıyla 675 konut satışı 
ile Antalya, 307 konut satışı 
ile Bursa, 305 konut satışı ile 
Ankara ve 263 konut satışı ile 
Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre 
en çok konut satışı Irak 
vatandaşlarına yapıldı
Ağustos ayında Irak vatan-
daşları Türkiye’den 944 konut 
satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 394 
konut ile İran, 275 konut ile 
Suudi Arabistan, 271 konut ile 
Kuveyt ve 192 konut ile Rusya 
Federasyonu izledi.

Türkiye’de 2018 Ağustos 
ayında 105 bin 154 konut 
satıldı
Türkiye genelinde konut sa-
tışları 2018 Ağustos ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
%12,5 oranında  azalarak 105 
bin154 oldu. Konut satışların-
da, İstanbul 15 bin 262 konut 
satışı ve %14,5 ile en yüksek 
paya  sahip oldu. Satış sayı-
larına göre İstanbul’u, 9 bin 
291 konut satışı ve %8,8 pay ile 
Ankara, 5 bin 064 konut satı-
şı ve %4,8 pay ile İzmir izledi. 
Konut satış sayısının düşük ol-
duğu iller sırasıyla 14 konut ile 
Hakkari, 23 konut ile Ardahan 
ve 59 konut ile Bayburt oldu.

AĞUSTOS AYI KONUT SATIŞ 
İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
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“Hangi ürünleri nasıl yerlileş-
tirebiliriz, ne tip katkılarla bu 
ürünlerin Türkiye’de üretilme-
sini sağlayabiliriz? Bu konuda 
çalışmalarımız devam ediyor.” 
dedi.

Gazetecilerin sorduğu sorular 
üzerine Varank; Merih asansör 
firmasının 60 ülkeye ihracat 
yaptığını anlatarak, gezdiği 
üretim tesisinin ithalatı önle-
yici ürün üretmesi açısından 
önemine dikkati çekti. 

TÜRK ASANSÖR 
SANAYİSİ 

EKONOMİMİZİN CAN 
DAMARLARINDAN BİRİ 

OLACAKTIR
Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank’ın 
ziyaterinden büyük memnuni-
yet duyduğunu belirten Merih 
Asansör Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik ile yaptığımız 
görüşmede; “Türk Asansör 
sanayi, kaliteli ve güvenli bir 

asansörün tüm parçalarını 
üretebilecek güçtedir. Gerek 
bizim markamız Merih Asan-
sör, gerekse pek çok üretici 
firmamız bu konuda yıllardır 
edindikleri deneyimleri hem 
yurt içi hem de yurt dışı pa-
zarındaki başarıları ile göster-
mektedir. Gerekli desteklerin 
sağlanması ile yerlileşme kap-
samında Türk asansör sanayisi 
ekonomimizin can damarla-
rından biri olaraktır” şeklinde 
açıklama yaptı.12 Eylül 2018’de beraberindeki heyet ile birlikte 

fabrikaya gelen Varank; yerli kat, kabin ve kapı 
imalatını %100 yerli sermaye ile üreten Merih 
Asansör’ün 30 bin metrekarelik tesisini gezerken 
Yusuf Atik ile ithal ara malların yerlileştirilmesi 
üzerine sohbet etti.

İTHAL ÜRÜNLERİN TÜRKİYE’DE 
ÜRETİLMESİ ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Ziyareti esnasında basın mensuplarına da bilgiler 
veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
sanayiciye yönelik 16 maddelik destek paketi kap-
samında ithal ara mallarının yerlileştirilmesiyle 
ilgili bir program dahilinde çalıştıklarını belirterek, 
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ük T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI 

MUSTAFA VARANK  
MERİH ASANSÖRÜ ZİYARET ETTİ

Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, sanayici-
ye yönelik 16 maddelik destek 

paketini açıkladıktan sonra yerli 
üreticinin nabzını tutmak için önem-

li ziyaretlerde bulundu. Türkiye’de 
yerli asansör üreticilerinin önde gelen 
isimlerinden Merih Asansör’ün fabri-
kasını gezen Varank, Merih Asansör 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik’ten yerli asansör sanayi 

üzerine önemli bilgiler 
aldı.
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fiyatlarıyla asansör bakımı 
yapıyorduk. Şu anda ise fi-
yatları vatandaşı da mağdur 
etmeden, makul bir noktaya 
getirmeye çalışıyoruz. Fiyatlar 
Malatya’da çok düşük olduğu 
için insanlar asansörcülüğü 
tercih etmiyordu artık. Ayrı-
ca tehlikeli bir iş. Çocuğunu 
göndermek istemiyor, gençler 
gelmiyor bu mesleğe. Kalite ile 
birlikte fiyatlarımızı da makul 
seviyelere yükseltirsek, en 
azından bu gibi sorunları da 
çözeceğimize inanıyorum. 

“ASFED’I NE KADAR 
GÜÇLENDIRIRSEK 

SEKTÖRÜMÜZ DE O KADAR 
GÜÇLENIR”

ASFED’e üyelik başvurusu da 
yaptınız, bununla ilgili neler 
söylersiniz?
ASFED’e (Asansör Sanayicileri 
Federasyonu) katılmak bizim 
için önemli. Çünkü zaten bi-
zim dernek olarak amacımız 
sektörümüzü ayakta tutmak 
birlik olmak ve güçlenmek. 
Bu hedef doğrultusunda en 
doğru adresin ASFED çatısı 

altında toplanmak olduğunu 
düşünüyoruz. İlerleyen za-
manlarda Federasyon’da da 
önemli faaliyetlerde yer almak 
isteriz. Kurulur kurulmaz yap-
tığımız ilk işlerden birisi Fede-
rayon’a üye olmak oldu. Çünkü 
bu kapsamda federasyonun 
artı katacağına inanıyorum. 
Federayon’a inancımız tam. 
ASFED’i ne kadar güçlendi-
rirsek sektörümüz de o kadar 
güçlenir. Bizim sektörümüz 
öksüz bir sektör, insanlar hak-
kını vermiyor asansörcünün. 
Haksız rekabet çok fazla. 

“MALATYA’DA MÜHENDISSIZ, 
BELGESIZ BIR FIRMA 

BULAMAZSINIZ”
Dernek olarak devam eden 
süreçte neler yapmayı 
düşünüyorsunuz?
Şu anda dernek olarak yolun 
çok başındayız ama oldukça 
önemli faaliyetler gerçekleş-
tirdik. Malatya, asansör ko-
nusunda örnek illerden biri 
olmuştur. İzmir ve Ankara’dan 
sonra gerçekten Malatya 
asansör konusunda disiplinli 
bir il olmuştur. Tüm kuralları 
uygulayan, bunlara önem ve-
ren bir yanımız var. Malatya’da 
mühendissiz, belgesiz bir fir-
ma mümkün değil bulamaz-
sınız. Burada gerek Sanayi İl 
Müdürlüğü olsun, gerek diğer 
resmi kurumlar olsun, çok sıkı 
denetler gerçekleştiriyorlar. 
Malatya’nın bulunduğu bölge 
itibariyle diğer illere göre re-
kabeti daha güçlü. Dolayısıyla 
dernek olarak faaliyetlerimiz 
Malatya ve çevresinde sektö-
rümüzü güçlendirmek adına 
neler yapmak gerekiyorsa 
onları yapmak olacak.  

MALATYA ASANSÖR VE 
YÜRÜYEN MERDIVEN 

SANAYICILERI DERNEĞI 
YÖNETIM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı : 
Cafer Altundal
Yönetim Kurulu Üyeleri: 
Fatih Kunduracı, Hakan 
Karakış, Hasan Gündüz, 
Özcan Şahin, Serkan Cıcık, 
Atilla Cavlak

MASDER tam adıyla; Malatya 
Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği ismi ile 
geçtiğimiz aylarda faaliyetle-
rine başladı. Dernekçilik faali-
yetlerine etkin adımlarla giriş 
yapan dernek, Malatya Ticaret 
ve Sanayi Odası ile yaptığı iş 
birliği sonucu  asansör tavan 
fiyatları ile ilgili karar çıkarttı. 
Bu kararı; Ankara ve  İzmir‘den 
sonra çıkartan üçüncü il ol-
manın haklı gurunu yaşayan 
dernek yöneticilerinden VEFA 
Asansör’ün sahibi Fatih Kun-
duracı ile kısa bir röportaj ger-
çekleştirdik.

Fatih Bey öncelikle hayırlı 
olsun.. Dernek yapınızdan 
kısaca bahsedebilir misiniz?
Malatya’da faaliyet gösteren 
firmaların tamamının üye 
olduğu güçlü bir dernek ya-
pısıyla kurulduk. Malatya’da 
24 asansör firması bulunuyor, 
bunların tamamı şu an üyemiz 
durumunda. Biz 6-7 aydır faa-
liyet gösteriyoruz. Dernekçilik 
ile ilgili bilgi almak için önce-
likle ASFED’e  geldik. Nasıl bir 

yol izlemeliyiz bu konuda fikir 
edindik.  Ardından kurulumu-
muzu tamamladık. Aramız-
da; bakımcılar, montajcılar ve 
imalatçılar var. İnşallah ama-
cımız bu örnek yapılanmanın 
doğudaki tüm illerimiz için bir 
örnek teşkil etmesi. 

İlk faaliyetleriniz açısından 
oldukça etkin işler yaptınız 
bunlardan bahseder misiniz?
Evet, faaliyetlere hemen baş-
ladık. Zaten daha kurulma aşa-
masındayken kafamızda pek 
çok projemiz vardı. Ben aynı 

zamanda, Malatya Ticaret ve 
Sanayi odası Meslek Komitesi 
Başkanıyım. İşe Malatya’daki 
asansör fiyatlarının revizesi ile 
ilgili karar almakla başladık. 
Ankara ve İzmir’den sonra Ma-
latya Ticaret Sanayi Odası’n-
dan asansör tavan  fiyatı  ka-
rarı alan 3. il olduk. Bunu daha 
çok; fiyatları belirli bir seviyede 
tutmak ve bir düzen içerisin-
de, birlik içerisinde ilerlemek 
için yaptık. Bir araya geldik ve 
gelin birlik olalım ezilmeyelim 
artık dedik. Düşünün, Malat-
ya’da bugüne kadar 2007’nin 
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ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİ

Malatyalı asansör sektö-
rünün tüm temsilcileri-

nin bir araya gelerek, tek bir 
çatı altında güç birliği içinde 
kurduğu dernek MASDER 
faaliyetlerine başladı. MAS-
DER, kurulur kurulmaz ise ilk 
iş olarak Asansör Sanayicileri 
Federasyonu’na üye olmak 
için başvuruda bulundu.

SEKTÖR HABER
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“İŞ HAYATINA 
ÜNİVERSİTEYİ 

BİTİREBİLMEK İÇİN 
ATILDIM.”

İş hayatına -üniversiteyi biti-
rebilmek için- çok genç yaşta 
atılan Levent Akdemir’in sa-
nayi serüveni 20 metrekarelik 
bir atölyede başlıyor.

İş hayatınıza nasıl ve ne 
zaman başladınız?
İş hayatım, 1986 yılının 10 Şu-
bat’ında başladı. Ben meslek 
lisesi mezunuyum. Üniversite 
sınavını kazanmadan 10 gün 
önce çok iyi bir fabrikanın sı-
navını kazanmıştım, orada işe 
girecektim ama üniversiteyi 
kazanınca okumak istedim. 
Tokat’tan İstanbul’a gelmiş, 
çocuklarını yetiştirmeye çalı-
şan öğretmen bir babanın üç 
çocuğundan biriydim. Ailemin 
bana maddi bir katkı yapması 
mümkün değildi. Hem oku-
mak hem de kendi ayaklarım 
üstünde durmak zorunday-
dım. O zamanlar bir aile dostu-
muz atölyesini devrediyordu. 
Borç harç orayı devraldım. 
Sanayi ile ilgili bir ara işin 
yapıldığı 20 metrekarelik bir 
yerdi. Meslek hayatıma bu 20 
metrekarelik atölyede fason iş 
yaparak başladım. 

Çok erken bir yaşta, önce 
bir yere girip çalışmaktansa 
kendi işinizi kurma cesareti 
göstermişsiniz. Zor olmadı mı?
Elbette ki zorlukları oldu an-
cak ben hiç bir zaman maaşlı 
bir işe girip çalışayım diye dü-
şünmedim. Çocukluğumdan 
başlayarak içimde girişimci bir 
ruh hep vardı. Para kazanmak 
amaçlı bir girişimcilikten ziya-
de, bir şeyler üretebileceğim, 
fikirlerimi uygulayabileceğim 
kendime ait bir alanım olsun 
istedim. Cesaretim ve kendi-
me güvenim de vardı. Zaman-
la atölyeyi geliştirdim başka 
işler yapmaya başladım. Bir 
sene sonra da Arçelik ile ta-
nıştım. 

“YENİLİKCİLİK VE 
KALİTE KÜLTÜRÜNÜ 

ARÇELİK’TEN 
EDİNDİM.”

Arçelik’le 10 yıl gibi uzun bir 
süre çalışan Akdemir, burada 
aldığı sanayi kültürünün onun 
asansör sektöründe güvenlik 
parçaları üzerine yoğunlaşma-
sında önemli bir katkı sağladı-
ğını ifade ediyor.

 AKDEMİR: “Asansör sektö-
rüne girmeden önce Arçelik 
şanzımanlı çamaşır makine-

lerinin parçalarını imal edi-
yorduk. Arçelik’le 10 sene 
gibi uzun bir süre çalışma fır-
satım oldu. Arçelik’e çok şey 
borçluyum, Arçelik’ten sanayi 
kültürü anlamında çok şey öğ-
rendim. Arçelik bir aile gibidir. 
Kendisiyle iş yapan herkesi ve 
bütün çalışanlarını korur kol-
lar. İnsana, emeğe saygılıdır. 
Kurum aidiyetine ve iş ahlakı-
na önem verir. Yenilik yapma, 
daha iyiye ulaşma, kaliteyi ön 
plana alma kültürünü orada 
edindim. Oradaki tecrübem ve 
öğrendiklerim iş hayatım bo-
yunca bana hep kılavuz oldu. 

“BAŞARIDA 
MESLEK SIRRI DEĞİL, 

MESLEK AŞKI ÖNEMLİDİR”

Asansörde güvenlik deyince ilk akla gelen marka 
METROPLAST ve onun yaratıcısı Levent Akdemir, 
bu sayımızın “Patron Katı” köşesinde kapak 
konuğumuz... 

Sektörün güçlü ve saygın isimlerinden Akdemir, sanayi ile 
dolu dolu geçen 34 yılını ve bu yolda onu başarıya taşıyan 
zorlu yolların hikâyesini Haber Asansörü okuyucuları için 
tüm samimiyetiyle paylaştı. 

L E V E N T  A K D E M I R :
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Asansör sektörü ile yolunuz 
nasıl keşişti?
Arçelik için parça ürettiğimiz 
dönemde asansör sektörü ile 
yollarımız keşişti. 1994 yılında 
sanayici bir komşumuz parça 
getirdi, “Bunu yapar mısınız?” 
dedi. O parçayı çok iyi yaptık 
ve bu vesile ile asansör sek-
törüne girmiş olduk. Asansör 
sektörü 1994 yılında henüz 
gelişmekte olan bir sektördü. 
Yerli asansör parçaları çok de-
ğerliydi. Açıkçası kaliteli par-
çalar üreten firmalar da yoktu. 
Birikimlerimi burada hayata 
geçirmeye, Arçelik’ten aldığım 
kalite anlayışını sektöre yan-
sıtmaya başladım. Benim için 
bir dönüm noktası idi. Kendi-
mi birden bire asansör sektö-
ründe kendi alanında en iyiler 
arasında ilerlerken buldum. İyi 
ki de başlamışım. 1994 yılın-
dan beri de bu sektördeyim 
hiç başka bir alana kaymadım.

“ASANSÖR GÜVENLİK 
EKİPMANLARI 
SIFIR HATAYLA 

ÜRETİLMELİDİR.”

Sektöre ilk girdiğinizde 
hangi alanda başlamıştınız?
İlk olarak paten plastiklerini 
üretmeye başladım. Çünkü 
sektöre girdiğimiz zaman sa-
dece bir kalıphanemiz ve en-
jeksiyon makinelerimiz vardı. 
Kalıphanede kalıpları yapıp, 
enjeksiyon makinelarında 
basarak paten plastiği üret-
meye başladık. Ondan sonra 
da diğer metal ürünler geldi. 
Frenler, döküm patenler, me-
tal patenler yapmaya başladık. 
Bugün gelinen noktada metal 
ve plastik olmak üzere 100 ci-

varında özel komponent üreti-
yoruz. En az 60 - 70 tanesinin 
patenti bize ait. Kendimize 
branş olarak güvenlik kom-
ponentlerini seçtik. Çünkü 
Türk asansör sanayisinde en 
sıkıntılı konu buydu. Asansör 
güvenlik komponentleri ko-
nusunda kaliteli ürün bulmak 
zordu. Buna tanık olduk. Açık-
çası hala ucuz malzemeler ile 
insan hayatını riske atan ürün-
ler yapılıyor. Biz işe girerken 
bunu tespit ettik ve güvenlikte 
en iyisi olmak istedik. Bizim 
öncelikli iş ilkemiz insan ha-
yatı ve güvenliği açısından en 
iyisini yapmak. Mevlana’nın 
güzel bir sözü var; “İnsanın bir 
soluğu, bir cana değer; ondan 
düşen bir kıl, bir madene de-
ğer,” diyor. İnsan hayatı önem-
lidir. Biz asansörün güvenlik 
komponentlerinin üretimini 
yaparken asansörü kullanan 
canlıların bir kılına dahi zarar 
gelmemesi gerektiğini düşü-
nürüz. Asansör güvenlik ekip-
manları sıfır hatayla üretilme-
lidir. Bunu bir misyon olarak 
üstlendik diyebilirim. Bu işe 
başladığımız günden itibaren 
asansörler için daha güvenli ve 
daha kaliteli güvenlik ürünleri 
nasıl üretiriz bunun üzerine 
düşünmeye başladık. Önce 
Ar-Ge’sini yaptık, sonra test 
cihazlarını ürettik. Yaptığımız 
ürünleri -sanal değil- gerçek 
ortamda bire bir test ettik. 
Uzun süredir bir test kule-
miz var. Kulede 4 tona kadar 
frenleri test edebiliyoruz. Bu 
kulenin patenti de bana ait. 
Bütün üretimimizi test ku-
lemizde yaptığımız güvenlik 
testlerinden geçirip, bilgisayar 
ortamında analiz ederek,  en 

verimli ve güvenilir sonuçlara 
ulaşıyoruz. Asansörde güven-
lik deyince ilk akla gelen mar-
ka olmamızın nedeni işimize 
gösterdiğimiz özendir. 

“YILBAŞINDA DİŞLİSİZ 
MOTORUN ÜRETİMİNE 

BAŞLIYORUZ.”

Son dönem faaliyetleriniz 
neler? Metroplast ile ilgili 
bizimle paylaşabileceğiniz 
yeni haberler var mı?
Farklı ürünler üzerine Ar-Ge 
çalışmalarımız var. Birçoğu-
nun testleri bitti. Metroplast 
deneyimli bir üretici firmadır. 
Bu deneyime sahip olduğu-
muz imkan ve kaynakları da 
katarak, üretim faaliyetlerimi-
ze bir yenisini daha ekliyoruz 
ve yılbaşında dişlisiz asansör 
motoru üretimine başlıyoruz. 
Asansör makinesi… İngilizce 
“gearless machine” dedikleri, 
Türkçe “dişlisiz makine” diye 
tabir edilen bir motor bu. Uzun 
yıllar süren Ar-Ge ve test çalış-
malarını bitirildi, Ar-Ge çıktıla-
rı alındı, üretim kararı verildi. 
Fabrikada bunun için gerekli 
yatırımlar yapıldı. Yılbaşında 
üretime başlıyoruz, şimdiden 
siparişler gelmeye başladı bile. 

“TEST ETTİK, DENEDİK, 
ORTAYA SORUNSUZ 

BİR ÜRÜN ÇIKARTTIK.

Metroplast’ın ürettiği dişlisiz 
motorun farkı ne olacak?
Asansör güvenlik ekipmanla-
rında da neyi ne için yaptığı-
mızı bilerek yaptık. Test ettik, 
denedik; yaptığımız motorun 
piyasadakilerden en büyük 
farkı da bu olacak. Test ederek 

deneyerek ortaya çıkmış bir 
ürün olarak müşterinin üze-
rinde denenmeyecek. Kullanı-
cıların bu motorlarda sahada 
daha önceleri yaşadıkları tüm 
hataları düzelttik ve ortaya iyi 
bir makine çıkarttık. Özellikle 
fren sistemine çok önem ver-
dik. Müşteriye gittiği zaman 
müşteri bize sadece teşekkür 
edecek. Bu yeni yönetmelik-
le gelen tam yük testleri ile 
motorlar test edilmiş oldu, 
neyin ne olduğu ortaya çıktı. 
Yıllardır gösterdiğimiz kalite 
anlayışının bir yansıması ola-
rak, ürettiğimiz dişlisiz motor-
lar öncelikle güven taşıyacak. 
Daha az enerji harcayan, daha 
hassas ve daha sessiz ve ve-
rimli çalışan, daha konforlu, 

daha güvenli ve performans 
olarak çok iyi bir makine çıka-
racağız, buna bütün kalbimle 
inanıyorum. Bizim ürettiğimiz 
komponentleri kullananların 
memnuniyetini bu makine ile 
sürdüreceğiz. Aynı zamanda 
motorun sürücüsü olan bir 
pano var. Motorla beraber 
biz panosunu da takım olarak 
üretmeye başladık. Piyasaya 
bu şekilde pazarlamayı dü-
şünüyoruz. Rusya’daki müş-
terilerimizden bu panoya çok 
talep var. 

Bu kadar kaliteli ve iddialı 
ürünler için şirket içinde 
nasıl bir çalışma sistemi 
kurdunuz?
Alanımızda yıllardır devam 
eden bir liderliğimiz var. Bu-

nun sebebi Ar-Ge ve inovas-
yona önem vererek, şirket 
içinde bunu bir çalışma disip-
linine dönüştürmüş olmamız. 
Daha kaliteli daha güvenli 
ürünler üretmek için Ar-Ge 
en önemli çalışma sistemi-
dir. Firmamızda sürekli bir 
devinim ve gelişim içindeyiz. 
Ayrıca dünyadaki gelişmeleri 
ve yenilikleri yakından izliyo-
ruz. Yeni çıkan teknolojileri 
kullanıyoruz. Tasarımdan, 
üretim kısmına kadar, geçen 
her aşamada en iyi üreticiler 
hangi teknolojiyi kullanıyorsa 
hepsine sahibiz. Sürekli fikir 
alış verişi içerisinde bulunu-
yoruz. Zaten ben de şirketin 
günlük işlerinden ziyade bu tür 
ürün geliştirme çalışmalarıyla 

“MAKİNELER SİZE ASLA 
İHANET ETMEZ!”

Levent Akdemir’in makinelerle arasında 
özel bir bağ var. Çocukluğundan beri me-
kaniğe olan tutkusu onu her makinenin di-
linden anlayan bir usta haline de getirmiş. 
Kendisine makinelere olan tutkusunu sor-
duğumuzda şöyle cevap veriyor: “Makineler 
benim en büyük dostum. Çünkü gün gelir 
size en yakınınızdaki bile ihanet edebilir 
ama makineler asla size ihanet etmez. Be-
nim küçüklüğümden beri makinelere çok 
büyük ilgim var. Tabi çocuğun ilk gördüğü 
makine bisikletidir. Zincirini inceler, söker 
takar. Ve böylelikle mekanikle ve makiney-
le tanışır. Benim de makinelerle tanışmam 
böyle oldu. Sonra yaş ilerledikçe önce kendi-
mi meslek lisesinde buldum sonra da sanayi 
ile buluştum. Sanayi ile tanıştığımdan beri 
işimi çok aşkla ve sevgiyle yapıyorum. Gece 
gündüz işimi düşündüğüm çok olmuştur. 
Hep söylemişimdir makineler bana hiç iha-
net etmedi. Yeter ki siz onlara bakın, bakı-
mını yaptırın. Onları doğru kullanın verimli 
kullanın. Onlar size, sizin onlara verdiğiniz-
den daha fazlasını verirler. 
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özel olarak ilgileniyorum. Sa-
nayi üretiminde kullanılan en 
iyi lisanslı programlar, Ar-Ge 
ekibimizde mevcut. Bu ge-
lişmiş programlarla, tasarım 
kabiliyetimiz ve işimizi çok 
seviyor olmamız birleşince 
ortaya iyi ürünler çıkıyor. Gü-
venlik ekipmanlarında Türkiye 
piyasasında %60-65 civarında 
bir payımız var. Birim olarak da 
yıllık 35 bin civarında asansö-
rün güvenlik ekipmanlarını biz 
veriyoruz. Yıllık yaklaşık olarak 
10 bin civarında da yurt dışına 
gönderiyoruz. 25 ülkeye ihra-

catımız var. Ama ağırlıklı İran, 
Rusya ve Türk Cumhuriyetleri 
ile çalışıyoruz. Avrupa ve Bal-
kanlar’da müşterilerimiz var. 

“HERKES SEVDİĞİ VE 
BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN.”

AKDEMİR: “Ben hep şunu 
söylerim: Başarıda meslek sırrı 
değil meslek aşkı önemlidir. 
Bugünün dünyasında artık 
meslek sırrının bir önemi kal-
madı, mesleğini aşkla yapmak 
önem kazandı. Herkese de 
bunu tavsiye ediyorum. Sev-
diğiniz işi yapın. En büyük zen-
ginlik sevdiğiniz işi yapmaktır. 
Sevdiği işi yapan insan aynı 
zamanda şanslı bir insandır. 

Ünlü bir söz var; “Sevdiğiniz işi 
yaparsanız, bir gün bile çalış-
mış sayılmazsınız.”

Başarılı olmak için diğer 
önemli bir hususta bildiğiniz 
işi yapmaktır.  Biz başka iş yap-
mıyoruz. “Biz bildiğimiz işimizi 
yapalım bu bize yeter,” diyo-
ruz. Bu da bizim için başarıya 
gitmenin bir başka yolu. Bize 
de çok teklif geldi; yok inşaat 
sektörüne girin, yok yatçılığa 
girin gibi... Biz hiç birisine dö-
nüp bakmadık. Bizim şirketi-
mizin adı soyadı belli. Şirketin 
adında ne yapacağımız olduk-
ça net. Onun dışında bir alana 
girme düşüncemiz hiç olmadı.

“YURT DIŞINA DÖVİZ 
GİTMESİNE GÖZ 
YUMAMAYIZ.”

34 yıllık sanayi hayatında pek 
çok dalgalı denizden başarılı 
bir kaptan olarak çıkan Levent 
Akdemir’den ekonomide ya-
şanan darboğaz hakkında da 
değerlendirmeler aldık. 

Türkiye ekonomisinde 

dalgalı bir kur etkisi var,  bu 
durum sizce sektörü nasıl 
etkileyecek? 
Ben iyimser bir insanım. Önce 
bardağın dolu tarafından bak-
mak istiyorum. Sektörde son 
1-2 aydır bir devalüasyon yaşa-
nıyor. Devalüasyondan dolayı 
piyasada sıkışmalar başladı. 
Bu durum paramızın değerini 
düşürüp yabancı paraların de-
ğerini yükseltti ama bana göre 
bunun ülke ekonomisine iki 
olumlu katkısı oldu. Birincisi; 
ihracat yapan ya da yapmak 
isteyen işletmelerin şevkini 
arttırdı. Dövizde yaşanan bu 
olumsuz durum; yıllardır iç pi-
yasanın güvenli havasından 
çıkamayan, büyüyemeyen 
şirketleri ihracata teşvik etti. 
İkincisi döviz yükseldiği için it-
hal ürünlere olan rağbet azal-
dı, ithal ürün hayranlığı bitti. 
Açıkçası bu ekonomik dalga-
lanma ile birlikte insanlar ken-
dilerine bakıp bir silkelendiler. 
İthal ürün sarhoşluğunun ne 
kadar yanlış bir şey olduğunu 
gördüler. Bir firma ya da bir 
fabrikanın üretim yapmak için 
ithal girdi ihtiyacı varsa buna 

saygı duyarım, bu ayrı bir şey-
dir. Ama Türkiye’de üretilen 
ürünleri görmezden gelerek, 
sürekli ithal etmek yanlıştır. 
“İthal mal iyidir, yabancılar biz-
den iyi yapar,” anlayışı doğru 
değildir, bu anlayışı terk etme-
liyiz. Bizim dövize ihtiyacımız 
varken, dövizimizin yurt dışına 
gitmesine göz yumamayız.  

 “DAHA ÖLÇÜLÜ  
DAHA DİKKATLİ  
TAM YOL İLERİ”

AKDEMİR: “Bu yaşananlar-
dan sektörümüzün alması ge-
reken dersler var, firmalarımı-
zın kendilerine bir yol haritası 
çizmesi lazım. İşlerini, plan ve 
projelerini dönemin şartlarına 
göre ayarlamaları gerekir. Bir 
kere yatırımlarında daha öl-
çülü davranmalılar. Daha az 
risk almaları, daha kontrollü 
gitmeleri lazım. Biz de “Dibi-
ni görmediğin suya girme,” 
diye bir söz vardır. Bu dönem 
tam da böyle bir dönemdir. Bu 
dönemde sektörün ölçülü ve 
dikkatli olması gerekiyor. Eğer 
bir şirket, yatırımlarına ve fi-
nansal yapısına dikkat etmişse 
bu ekonomik dalgalanmadan 
etkileneceğini sanmıyorum.

“ZARAR EDEREK 
REKABET YAPILMAZ.”

AKDEMİR: Böyle dönem-
lerde maliyetine ya da çok 
ucuza işler almak çözüm de-
ğildir. Yıllardır bizim sektörün 
en önemli hatası budur; çok 
ucuz işler alarak müteahhit-
leri zengin ediyorlar. Bunun 
adına da rekabet deniyor. Böy-
le bir rekabet anlayışı kabul 

edilemez. Akıllı hiç bir firma 
zarar ederek rekabet yapmaz. 
Firmalar birbirleriyle rekabet 
edebilirler ama sonuçta kâr 
ederler. Asansör sektöründe 
zarar ederek yapılan bir re-
kabet var. Bu anlayış rekabet 
etmek değildir. Neye mal olur-
sa olsun mantığıyla rekabet 
yapılmaz. Bunun sıkıntısını 
sadece o firma değil üretici-
sinden, malzeme tedarikçisine 
kadar tüm sektör çekiyor. 

Uygun/esnek fiyatlandırma 
politikası izleyerek -kâr etmek 
koşuluyla- daha makul fiyatla-
ra razı olunabilir. Kendi adımı-
za söyleyeyim biz Metroplast 
olarak şu an ki ekonomik du-
rumun iş anlayışımızı ve müş-
teri ilişkilerimizi etkilemesine 
izin vermedik. METROPLAST 
olarak iç piyasaya TL üzerin-
den satış yapıyoruz. Şu an ki 
ekonomik durumda da bu de-
ğişmedi. Vadeli satışlarımıza 
da devam ediyoruz. 

“HİÇBİR KAZANÇ, 
SAHİP OLUNAN HİÇBİR 

VARLIK, İNSANIN 
SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ 

DEĞİLDİR.” 

Sektördeki yeni firmalara ve 
gençlere neler önerirsiniz?
Birincisi sevdikleri işi yap-
sınlar. Kendilerini her açıdan 
geliştirmeye dikkat etsinler. 
Kendilerine ve yaptıkları işe 
önem versinler. En önemlisi 
de kendileri çalışırken ve işçi 
çalıştırırken güvenlik önlemle-
rine çok dikkat etsinler. Sek-
törde ciddi kazalar oldu. Çok 
sevdiğimiz insanları kaybet-
tik. Mesleğimiz çok tehlikeli o 

yüzden her şeyden önce gü-
venlik diyorum. Gençler, para 
kazanma hırsından önce işi iyi 
öğrenip güvenli bir sistemde 
çalışmayı ilke edinmeliler. Hiç-
bir kazanç, sahip olunan hiç-
bir varlık, insanın sağlığından 
önemli değildir.  

“KENDİNİ GELİŞTİREN, 
KAYNAKLARINI DOĞRU 

KULLANAN HER 
ZAMAN KAZANIR.” 

Sektörün geleceği hakkında 
neler söylersiniz?
Önümüzdeki dönemde sek-
törün yatırımlarına çok dikkat 
etmesi lazım. Aşırı borçlan-
mamamız ve biraz temkinli 
olmamız lazım. Sektörün ve 
ülke ekonomisinin geleceğin-
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lazım diye düşünüyorum. 
Sevgiyle çalışmak hırs ile ça-
lışmaktan her zaman daha 
güzeldir. Çünkü sevgi ile ça-
lışırsanız her zaman pozitif 
enerji yayarsınız. Ama hırs ile 
çalışırsanız etrafınıza hep ne-
gatif enerji yayarsınız. Hırs ile 
sevgiyi bu yüzden birbirinden 
ayırmak lazım. İkisi de başarı-
ya götürür belki ama ben sevgi 
ile çalışmayı tercih ettim. 

Zor bir patron musunuz?
Hiç zor bir patron değilim. Bir 
abi kardeş hiyerarşisi var bizim 
şirketimizde. Sevgi bizim çi-
mentomuzdur. Biz birbirimizi 
severek çalışırız, işimize se-
verek geliriz. En iyi imkânlar 
nelerse çalışanlara onu sağla-
maya çalışırız. Hem ekonomik 
açıdan hem de sosyal açıdan. 
Çok uzun zamandır bizimle 
çalışan insanlar var. Emekli 
olanlar var. Bizim şirketimiz-
de personel sirkülasyonu yok-
tur. En yeni çalışanımız 8-10 
senelik falandır. 20 senelik 15 
senelik çalışanlarımız çoktur. 
Benim işte tek tahammül 
edemediğim ahmaklıktır. Bir 
insanın hata yapmasını normal 
karşılarım, ama hatada ısrar 
edip ahmaklık yapmasına kı-
zarım. Hata insana özgüdür, 
ahmaklık değildir.  

“BAŞARI BİR 
BÜTÜNDÜR, BİR EKİP 

İŞİDİR, BİR UYUM 
İŞİDİR.”

Hayatta sizi başarıya götüren 
en büyük özelliğiniz nedir?
Başarı için çok aşırı disiplinli 
değilim insanları da disiplinle 
yormam. Disiplin önemlidir 

ama aşırı disiplin de insanı yıp-
ratır. İnsandaki yaratıcılığı ve 
motivasyonu öldürür. Kişinin 
karar alma ve problem çözme 
yeteneği zayıflayınca perfor-
mansı da düşer. Disiplinden 
daha çok yönlendirmeyi, 
rehberlik ve organize etmeyi 
önemserim. 

Ayrıca METROPLAST’ta ki 
başarı sadece benim başarım 
değildir. Biz burada bir ekip 
çalışması yapıyoruz. Bu ba-
şarı temizlikle ilgilenen arka-

daşımın da başarısı, AR-GE’de 
ürün üreten mühendis arkada-
şımın da başarısı, makinede 
programı yapan yazılımcımızın 
da, ürünü satan satışçımızın 
da, tahsilatları yapan muha-
sebecimizin de, yemekhanede 
bize çok güzel yemekler yapan 
aşçımızın da başarısı. Başarı 
bir bütündür, bir ekip işidir, 
bir uyum işidir. Bir başarıyı 
tek başına sahiplenmek ekibin 
diğer üyelerine karşı büyük bir 
haksızlık olur. 

den ümitliyim.  İçinde bulun-
duğumuz coğrafya sektörel 
anlamda Türkiye’ye muhtaç. 
Etrafımızdaki ülkelere ba-
karsanız hepsinin tedarikçisi 
biziz. Mısır’dan Yunanistan’a 
kadar hepsi ürünlerini bizden 
almak zorundalar. Uygun fi-
yat, yüksek kalite, teknoloji, 
nitelikli iş gücü, sermaye bi-
rikimi gibi bütün ibreler bizi 
gösteriyor. Bu açıdan sektörün 
geleceğini çok iyi görüyorum. 
Ekonomideki yeni yapılanma 
dönemini atlattıktan son-
ra özellikle sanayi alanında 
önümüzde çok iyi yılların ol-
duğunu düşünüyorum. Çünkü 
Avrupa ağır sanayiyi ülkelerin-
den çıkarttı. Geçtiğimiz on yıl 
içerisinde bunların bir kısmını 
Türkiye’ye kaydırdı, önemli bir 
kısmını da Çin ve Hindistan 
aldı. Önümüzdeki 10 yıl için-
de Avrupa’da sanayi diye bir 
şey kalmayacak. Türkiye Av-
rupa’nın sanayi üssü olabilir. 

Dolayısıyla hem sektörde hem 
de her alanda üretenin kaza-
nacağı bir döneme girdik. Ken-
dini geliştiren, sermayesini ve 
kaynaklarını doğru kullanan 
her zaman kazanır. 

“1990’LI YILLARDA 
MALZEMELER 

YETERSİZDİ AMA 
İŞÇİLİK KALİTELİYDİ.”

Sektöre ilk girdiğiniz zaman 
ile bugünü kıyaslarsanız 
neler söylersiniz?
Asansör sektörüne girdiğim 
1990’lı yıllarda malzemeler ye-
tersizdi ama işçilik kaliteliydi. 
Kalitesiz malzemelerle çok iyi 
işler yapılabiliyordu. Bugün ise 
kaliteli malzemeler var, ama 
maalesef çok kalitesiz işler 
yapan firmalar var. Tabi işini 
çok iyi yapan firmalar var. Tür-
kiye’de benim çok beğendiğim 
asansör markaları var. Bunları 
bir kenara ayırarak konuşuyo-

rum. O dönemle bugün ara-
sındaki en büyük fark budur 
diyebilirim. 

“SEVGİYLE 
ÇALIŞMAK HIRS 

İLE ÇALIŞMAKTAN 
HER ZAMAN DAHA 

GÜZELDİR.”
Asansörde 24, sanayide 34 
yılınız doldu, geriye dönüp 
değerlendirdiğinizde nasıl 
bir 34 yılı geride bıraktınız?
Sevdiği işi yapma fırsatı elde 
eden insanlar şanslı insanlar-
dır. Bu açıdan kendimi şanslı 
görüyorum. Bir kere her gün 
büyük bir keyifle işe gittim. 
Çok çalıştım çok ürettim. Çok 
dost kazandım. Çok tecrü-
be kazandım. Benim için en 
önemli artıları bu oldu; keyifle 
çalışmak ve güzel insanlar ta-
nımak. İşimi hırslarımla değil 
sevgimle büyüttüm. Hırs ile 
sevgiyi birbirinden ayırmak 
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Aradan zaman geçti ve para 
kazandıkça tekne değiştirdim. 
Yavaş yavaş, en küçükten baş-
layarak ve giderek büyüterek 
bu gün kullandığım tekneye 
kadar geldim. Bence insanlar 
hobileri kadar yaşarlar. Benim 
hobim deniz, deniz beni iş ve 
şehir hayatından uzaklaştıra-
rak daha sağlıklı düşünmemi 
sağlıyor. İşten bunaldığımda, 
sıkıldığımda kendimi denize 
atıyorum. Tekne ile açılıyorum. 
Adalara gidiyorum, balık tu-
tuyorum, dolaşıyorum, yü-
züyorum. Deniz bende, şairin 
dediği gibi, huydur... 

AVRASYA Asansör fuarının 
bugünkü haline gelmesinde 
büyük emeğiniz var? Nasıl 
bir süreçten bu noktaya 
geldi? 
Sektörün ekmeğini yiyen 
herkes ve bölgelerindeki 
dernekler bir şeyler yapmaya 
çalışıyor, ama birlikte hareket 
edemediğimiz için sonuç alı-

namıyordu. Böyle düşünen ar-
kadaşlarla önce bir platform 
kurduk ve bu platformu bir 
federasyona dönüştürdük. Bu 
sırada ben TASİAD’ın başkan-
lığını üstlendim. Sonra değerli 
bir arkadaşıma devrettim. Be-
nim sektörün gelişmesi adına 
önemsediğim konuların başın-
da sektörün nitelikli eleman 
ihtiyacını karşılayacak bir okul 
ile yerli asansör sanayinin gü-
cünü gösterecek bir fuar vardı. 
Bunların ilk adımlarını atmak 
bana kısmet oldu.  

Fuarın yapılıp yapılamayacağı 
dahi tartışılıyordu. Şimdi fede-
rasyon başkanımız Yusuf Atik 
ve TASİAD başkanımız Ahmet 

Fikret Gökhan’ın sahiplenme-
siyle çok iyi bir noktaya geldi. 
Her iki başkana, CNR yetkili-
lerine ve emeği geçen, katkı 
sunan herkese teşekkür edi-
yorum. Avrasya Asansör Fuarı 
yerli asansör sanayinin ulaştığı 
noktayı gösteren çok başarılı 
bir fuar oldu. Sektör içinde 
önemli bir gelir kaynağı hali-
ne geldi. 2019 yılındaki fuarın 
çok iyi olacağına inanıyorum. 
Ülkemizin cari açıkla, döviz 
kurlarıyla mücadele ettiği, 
yerli ve milli üretimin önemi-
nin arttığı böyle bir dönemde 
yerli asansör firmalarımızı, 
kendi fuarımızda yer almaya 
davet ediyorum.

Ama çalışma hayatımda beni 
ben yapan özelliklerimi soru-
yorsanız, ailemden ve genetik 
yapımdan gelen özelliklerimi 
sayabilirim. Bir kere öğretmen 
bir babanın çocuğu olarak, dü-
rüst olmayı ve namusuyla iş 
yapmayı, doğaya ve canlılara 
zarar vermemeyi, duyarlı ve 
düşünceli olmayı, empati yap-
mayı önemli bir ölçü ve değer 
olarak görürüm. Bunların her 
zaman artı değer olarak döne-
ceğine inanırım. Babamın bize 
öğrettiği haksızlık yapmamak, 
vicdanlı olmak ve yetinmeyi 
bilmek olmuştur. 

“İNSANLAR HOBİLERİ 
KADAR YAŞARLAR. 

BENİM HOBİM 
DENİZ…”

İşlerden bunaldığınızda, 
zihninizi nasıl 
dağıtıyorsunuz ya da özel 
bir şeylerle ilgileniyor 
musunuz? 
İşlerden bunaldığımda denize 
giderim. Benim deniz tutkum 
çocukluğumdan başlar... Ne-
redeyse suda doğdum, su da 
büyüdüm ve halen su da yaşı-
yorum. Kaç yaşında yüzmeye 
başladığımı hatırlayamıyorum 
bile. Yeşilırmak kenarındaki 
bir evde dünyaya geldik. İlk 
kez Yeşilırmak’ta yüzdüğü-
mü hatırlıyorum. Yüzmeyi 
Yeşilırmak’ta öğrendim, ba-
lık tutmayı Almus Barajı’nda. 
Annemin ve babamın köyleri, 
Almus Barajı’nın kenarınday-
dı. Yaz tatili olunca köye gi-
derdik, tatilimi barajda geçirir-
dim. Hangi balık nasıl tutulur 
Almus Barajı’nda öğrendim. 
Çocukluğumuzda sabahtan 

akşama kadar tek eğlence-
miz su içinde olmaktı. Balık 
tutardık, yüzerdik. 9 yaşında 
İstanbul’a geldik. 1973 yılı idi. 
İzmit Körfezi’nden geçerken 
hayatımda ilk defa deniz 
gördüm. İstanbul’da da de-
niz kenarında oturduk. Yaşım 
ilerledikçe denizi daha çok 
sevdim ve daha iyi tanıdım. 
Bir sandalım olsun istedim. 
Üç çocuklu bir memur ailesi 
olarak sandal alacak paramız 
yoktu. Meslek lisesinin ikinci 
sınıfında staja başladım ve 
stajda kazandığım parayı bi-
riktirerek 300 liraya bir tekne 
aldım. Tekneyi ilk aldığımda 
motoru yoktu. Ancak bir yıl 
sonra motorunu alabildim. 

“BABAMIN YOLUNDA 
İLERLİYORUM.”

Levent Akdemir’in dünya-
sını dolduran, en kıymet-
lileri diyebileceğimiz biri 
22 diğeri 18 yaşında iki 
oğlu var. Kuzey ve Ata 
Akdemir ile yaptığımız 

kısa sohbetten onların da 
babalarının izinde giderek 
iyi birer sanayici olacak-
larını öğrendik. Kuzey, 

Sabancı Üniversitesi’nde 
işletme okuyan, babası 
ile birlikte fabrikadaki 
işleyişe hakim olmaya 

başlamış bir genç. Gelece-
ğin başarılı bir sanayicisi 
olmaya aday. Ata Akdemir 

ise henüz üniversite sı-
navlarına hazırlanıyor ve 
“Babamın yolunda ilerli-
yorum” diyerek şimdiden 

yolunu çizmiş.
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betin engellenmesi/kısıtlan-
masını yasaklayan hükümlerin 
farklı kanunlarda düzenlen-
diği ve uygulama alanlarının 
da tamamen farklı olduğunu 
belirtmek gerekir.

Rekabetin engellenmesi 
07.12.1994 tarihli ve 4054 
sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun’da düzen-
lenmektedir. Buna göre, anı-
lan kanunun amacı, “mal ve 
hizmet piyasalarındaki reka-
beti engelleyici, bozucu veya 
kısıtlayıcı anlaşma, karar ve 
uygulamaları ve piyasaya 
hakim olan teşebbüslerin bu 
hakimiyetlerini kötüye kullan-
malarını önlemek, bunun için 
gerekli düzenleme ve denet-
lemeleri yaparak rekabetin 
korunmasını sağlamaktır.” 
Rekabetin korunmasına ilişkin 
düzenlemelerin temel ama-
cı serbest rekabet düzeninin 
kendisinin korunması iken, 
haksız rekabete ilişkin düzen-
lemeler ile rekabetin özneleri 
olan tacirler ve müşterilerin 
korunması amaçlanmaktadır.

Haksız rekabet hükümleri ile 
fikri mülkiyet mevzuatında 
(21.02.2001 tarihli ve 4630 
sayılı ve 03.03.2004 tarihli 
ve 5101 sayılı Kanunlarla ge-
niş çaplı olarak değiştirilmiş 
olan 5846 sayılı Fikir ve Sa-
nat Eserleri Kanunu (bundan 
böyle “FSEK” olarak anıla-
caktır) (RG. 13.12.1951), 556 
sayılı Markaların Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (R.G.  27.06.1995), 
551 sayılı Patent Haklarının 
Korunması Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname 
(R.G. 05.11.1995) ve 554 sa-
yılı Endüstriyel Tasarımların 
Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (R.G.  
27.06.1995) yer alan hüküm-
lerin de amaçları ve koruma 
alanları farklıdır. Fikri mülkiyet 
hukukunun amacı fikri ürün 
sahibinin fikri çaba ve eme-
ğinin korunmasıdır. Bu çer-
çevede fikri ürün üzerindeki 
mülkiyet hakkının sahibine 
tanıdığı haklar da koruma al-
tına alınmaktadır. Bir eseri, pa-
tent, marka veya tasarımı (fikri 

ürünü) sahibinin izni olmadan 
kullanan, bir fikri ürünün tak-
lidini yaparak bundan yarar-
lanan kişi, gerçekte başkası-
nın emeğini sömürmektedir. 
Belirtmek gerekir ki, bir fiilin, 
hem bir fikri hakka tecavüz 
teşkil etmesi hem de haksız 
rekabete yol açması halinde, 
zarar gören fikri hak sahibi iki 
farklı hükümden daha lehine 
düzenlemeler içeren hükme 
başvurarak tazminat talebin-
de bulunma imkânına sahip 
olabilecektir. FSEK m. 83 ve 
m. 84 uyarınca, fikir ve sanat 
eserleriyle benzerlikler göste-
ren bazı haklar ile iltibasa yol 
açılması halinde TTK’da yer 
alan haksız rekabet hüküm-
leri uygulama alanı bulacaktır. 
Bir işaret, resim veya ses fikri 
ürün niteliği taşıyor ise ve özel 
hükümlerle (FSEK, Marka, Pa-
tent veya Endüstriyel Tasarım 
KHK’ları) korunuyor ise, yine 
yukarıda belirttiğimiz üzere 
gerek fikri mülkiyet hüküm-
leri, gerekse haksız rekabet 
hükümleri uygulama alanı 
bulacaktır. Şayet tecavüze 

Haksız rekabet, aldatıcı hare-
ket veya iyi niyet kurallarına 
aykırı sair suretlerle ekono-
mik rekabetin her türlü kötüye 
kullanımıdır.  6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 54. mad-
desi uyarınca  haksız rekabet 
hükümlerinin amacı “bütün 
katılanların menfaatine, dü-
rüst ve bozulmamış rekabetin 
sağlanmasıdır.” Bu çerçeve-
de, “rakipler arasında veya 
tedarik edenlerle müşteriler 
arasındaki ilişkileri etkileyen 
aldatıcı veya dürüstlük kura-
lına diğer şekillerdeki aykırı 
davranışlar ile ticari uygula-
malar haksız ve hukuka ay-
kırıdır.”

Haksız rekabet kavramı ile ka-
rıştırılmaya en müsait kavram 
“rekabetin korunması” kavra-
mıdır. Zira, her iki kavramın da 
aslî unsuru ticari rekabettir. 
Serbest rekabet düzeninin 
korunması açısından haksız 
rekabet hükümleri ve rekabeti 
engelleyen/kısıtlayan işlemle-
ri yasaklayan rekabet hukuku 
mevzuatı birbirini tamamla-
yan düzenlemeler olarak de-
ğerlendirilebilir. Zira, her iki 
kavram da ticari sahada var 
olan rekabetin bozulmaması 
gerektiği düşüncesinden ha-
reket edilerek tanımlanmak-
tadır. Bununla birlikte, haksız 
rekabet hükümleri ile reka-

TİCARETTE HAKSIZ 
REKABETİN HUKUKİ 
BOYUTU

AV. Zeynep TEPEGÖZ
ASFED Avukatı
zeyneptepegoz@gmail.com

AVUKATINIZ CEVAPLIYOR
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6. Seçilmiş bazı malları, iş 
ürünlerini veya faaliyetleri 
birden çok kere tedarik fiya-
tının altında satışa sunmak, 
bu sunumları reklamlarında 
özellikle vurgulamak ve bu 
şekilde müşterilerini, kendi-
sinin veya rakiplerinin yete-
neği hakkında yanıltmak; şu 
kadar ki, satış fiyatının, aynı 
çeşit malların, iş ürünlerinin 
veya faaliyetlerinin benzer 
hacimde alımında uygulanan 
tedarik fiyatının altında olma-
sı hâlinde yanıltmanın varlığı 
karine olarak kabul olunur; 
davalı, gerçek tedarik fiyatını 
ispatladığı takdirde bu fiyat 
değerlendirmeye esas olur,

7. Müşteriyi ek edimlerle su-
numun gerçek değeri hakkın-
da yanıltmak,

8. Müşterinin karar verme öz-
gürlüğünü özellikle saldırgan 
satış yöntemleri ile sınırlamak,

9. Malların, iş ürünlerinin veya 
faaliyetlerin özelliklerini, mik-
tarını, kullanım amaçlarını, 
yararlarını veya tehlikelerini 
gizlemek ve bu şekilde müş-
teriyi yanıltmak,

10. Taksitle satım sözleşmele-
rine veya buna benzer hukuki 
işlemlere ilişkin kamuya yapı-
lan ilanlarda unvanını açıkça 
belirtmemek, peşin veya top-
lam satış fiyatını veya taksitle 
satımdan kaynaklanan ek ma-
liyeti Türk Lirası ve yıllık oran-
lar üzerinden belirtmemek,

11. Tüketici kredilerine ilişkin 
kamuya yapılan ilanlarda un-
vanını açıkça belirtmemek 
veya kredilerin net tutarları-
na, toplam giderlerine, efektif 
yıllık faizlerine ilişkin açık be-
yanlarda bulunmamak,

12. İşletmesine ilişkin faali-
yetleri çerçevesinde, taksitle 
satım veya tüketici kredisi söz-
leşmeleri sunan veya akdeden 
ve bu bağlamda sözleşmenin 
konusu, fiyatı, ödeme şartları, 
sözleşme süresi, müşterinin 
cayma veya fesih hakkına veya 
kalan borcu vadeden önce 
ödeme hakkına ilişkin eksik 
veya yanlış bilgiler  içeren söz-
leşme formülleri kullanmak.

b) Sözleşmeyi ihlale veya sona 
erdirmeye yöneltmek; özel-
likle;

1. Müşterilerle kendisinin 
bizzat sözleşme yapabilmesi 
için, onları başkalarıyla yapmış 
oldukları sözleşmelere aykırı 
davranmaya yöneltmek,

2. Üçüncü kişilerin işçilerine, 
vekillerine ve diğer yardımcı 
kişilerine, haketmedikleri ve 
onları işlerinin ifasında yü-
kümlülüklerine aykırı davran-
maya yöneltebilecek yararlar 
sağlayarak veya önererek, 
kendisine veya başkalarına 
çıkar sağlamaya çalışmak,

3. İşçileri, vekilleri veya diğer 
yardımcı kişileri, işverenlerinin 
veya müvekkillerinin üretim ve 
iş sırlarını ifşa etmeye veya ele 
geçirmeye yöneltmek,

4. Onunla kendisinin bu tür 
bir sözleşme yapabilmesi 
için, taksitle satış, peşin sa-
tış veya tüketici  kredisi  söz-
leşmesi yapmış  olan  alıcı-
nın   veya   kredi   alan   kişi-
nin,  bu  sözleşmeden cay-
masına veya peşin satış söz-
leşmesi yapmış olan alıcının 
bu sözleşmeyi feshetmesine 
yöneltmek.

c) Başkalarının iş ürünlerinden 

uğrayan hak veya ürün özel 
hükümlerin koruma alanına 
girmiyorsa, bu takdirde yalnız-
ca haksız rekabet hükümleri 
uygulama alanı bulabilecektir.

HAKSIZ REKABETİN 
UNSURLARI

Haksız rekabetin varlığı için, 
a) bir iktisadi rekabetin varlığı  
b) iktisadi rekabetin kötüye 
kullanılması  c) bir zarar veya 
zarar tehlikesinin yaratılmış 
olması gerekmektedir. TTK  m. 
54/ f. 2’de yer alan tanımdan 
yola çıkarak, haksız rekabeti 
oluşturan fiiller, “aldatıcı veya 
objektif iyi niyet kurallarına 
aykırı davranışlar ile normal 
rekabet düzeninin bozulması-
na sebep olan fiiller” şeklinde 
tanımlanabilir. 

Haksız rekabetin sonuçları 
müşterileri ve meslek kuruluş-
larını da etkileyebildiğinden, 
haksız rekabetten kaynak-
lanan dava hakkı sadece bu 
haksız rekabetten etkilenen 
müteşebbise değil, aynı za-
manda menfaati zedelenen-
lerin dışındaki şahıslara da 
tanınmıştır. Haksız rekabet 
nedeniyle zararın meydana 
gelmiş olması zorunlu olma-
yıp, bu fiil neticesinde zararın 
meydana gelme tehlikesinin 
ortaya çıkmış olması yeterlidir. 
Ancak eğer maddi tazminat 
davasının açılması söz  konusu  
olmuş ise ortada bir zararın 
bulunması gerekmektedir. 

Haksız Rekabet Davası aça-
bilmek için haksız rekabet do-
ğuran bir faaliyet söz konusu 
olmalı ve bu faaliyet hukuka 

aykırı biçimde gerçekleşme-
lidir. Bununla birlikte, haksız 
rekabet fiilinden zarar gören 
kişinin maddi tazminat tale-
binde bulunabilmesi için fai-
lin kusurlu olması ve belirli bir 
zararın gerçekleşmiş olması 
gerekmektedir. Meydana ge-
len zararın maddi yada manevi 
olarak ortaya çıkması müm-
kündür. Maddi tazminat talebi 
dışında kalan talepler açısın-
dan, haksız rekabet failinin 
kusurlu oluşuna bakılmadan  
haksız rekabete yol açma ni-
yeti olmasa dahi haksız re-
kabet hükümleri uygulama 
alanı bulabilmektedir. Haksız 
rekabet nedeniyle tazminat 
talebinde bulunacak kişinin 
maddi  açıdan zarara uğra-
ması yeterli olup, failin ken-
disine doğrudan veya dolaylı 
bir biçimde yarar sağlamasına 
gerek bulunmamaktadır. Bu-
nun dışında  haksız rekabe-
tin doğmasına neden olan fiil 
ile oluşacak zarar veya zarar 
tehlikesi arasında nedensellik 
bağı olması gerekmektedir. 

HAKSIZ REKABET 
FİİLLERİ

TTK’nın 55. maddesinde 
“başlıca” haksız rekabet hal-
leri sayılmıştır. Ancak, haksız 
rekabet halleri TTK’nın 55. 
maddesinde sayılan fiillerle sı-
nırlı değildir. Haksız rekabetin 
doğmasına neden olan bir fiilin 
TTK m. 55’de sayılan hallerin 
kapsamına girmemesi halinde 
genel TTK m. 54 düzenlenen 
genel hükümlerine göre  söz 
konusu fiilin haksız rekabete 
yol açıp açmadığı çerçevesin-

de değerlendirilecektir. Başlı-
ca haksız rekabet halleri;

a) Dürüstlük kuralına aykırı 
reklamlar ve satış yöntemleri 
ile diğer hukuka aykırı davra-
nışlar ve özellikle;

1. Başkalarını veya onların mal-
larını, iş ürünlerini, fiyatlarını, 
faaliyetlerini veya ticari işlerini 
yanlış, yanıltıcı veya gereksiz 
yere incitici açıklamalarla kö-
tülemek, 

2. Kendisi, ticari işletmesi, 
işletme işaretleri, malları, iş 
ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, 
stokları, satış kampanyalarının 
biçimi ve iş ilişkileri hakkında 
gerçek dışı veya yanıltıcı açık-
lamalarda bulunmak veya aynı 
yollarla üçüncü kişiyi rekabet-
te öne geçirmek,

3. Paye, diploma veya ödül 
almadığı hâlde bunlara sa-
hipmişçesine hareket ederek 
müstesna yeteneğe malik bu-
lunduğu zannını uyandırmaya 
çalışmak veya buna elverişli 
doğru olmayan meslek adları 
ve sembolleri kullanmak,

4. Başkasının malları, iş ürün-
leri, faaliyetleri veya işleri ile 
karıştırılmaya yol açan önlem-
ler almak,

5. Kendisini, mallarını, iş ürün-
lerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, 
gerçeğe aykırı, yanıltıcı, raki-
bini gereksiz yere kötüleyici 
veya gereksiz yere onun ta-
nınmışlığından yararlanacak 
şekilde; başkaları, malları, iş 
ürünleri veya fiyatlarıyla kar-
şılaştırmak ya da üçüncü kişiyi 
benzer yollardan öne geçir-
mek,
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yetkisiz yararlanma; özellikle;

1. Kendisine emanet edilmiş 
teklif, hesap veya plan gibi bir 
iş ürününden yetkisiz yarar-
lanmak,

2. Üçüncü kişilere ait teklif, 
hesap veya plan gibi bir iş ürü-
nünden, bunların kendisine 
yetkisiz olarak tevdi edilmiş 
veya sağlanmış olduğunun 
bilinmesi gerektiği hâlde, ya-
rarlanmak,

3. Kendisinin uygun bir kat-
kısı olmaksızın başkasına ait 
pazarlanmaya hazır çalışma 
ürünlerini teknik çoğaltma 
yöntemleriyle devralıp onlar-
dan yararlanmak.

d) Üretim ve iş sırlarını hukuka 
aykırı olarak ifşa etmek; özel-
likle, gizlice ve izinsiz olarak 
ele geçirdiği veya başkaca 
hukuka aykırı bir şekilde öğ-
rendiği bilgileri ve üretenin iş 
sırlarını değerlendiren veya 
başkalarına bildiren dürüst-
lüğe aykırı davranmış olur.

e) İş şartlarına uymamak; 
özellikle kanun veya sözleş-
meyle, rakiplere de yüklenmiş 
olan veya bir meslek dalında 
veya çevrede olağan olan iş 
şartlarına uymayanlar dürüst-
lüğe aykırı davranmış olur.

f) Dürüstlük kuralına aykırı iş-
lem şartları kullanmak. Özel-
likle yanıltıcı bir şekilde diğer 
taraf aleyhine;

1. Doğrudan veya yorum yo-
luyla uygulanacak kanuni dü-
zenlemeden önemli ölçüde 
ayrılan, veya 

2. Sözleşmenin niteliğine 

önemli ölçüde aykırı haklar ve 
borçlar dağılımını öngören, 
önceden yazılmış genel işlem 
şartlarını kullananlar dürüstlü-
ğe aykırı davranmış olur. 

HAKSIZ 
REKABETTEN 

DOĞAN DAVALAR:
Haksız rekabeti doğuran fiilin 
varlığı iddiasında olan davacı 
taraf ;

Fiilin haksız olup olmadığının 
tespiti talebiyle bir tespit da-
vası,

Haksız rekabetin men’i davası,

Haksız rekabetin neticesi olan 
maddi durumun ortadan kal-
dırılması, haksız rekabet yanlış 
veya yanıltıcı beyanlarla ya-
pılmışsa bu beyanların dü-
zeltilmesi davası kusur varsa 
uğranılan zararın tazmini da-
vası BK.’nın 49. maddesinde 
gösterilen şartların olması ha-
linde manevi tazminat davası 
açabilir.

TTK’da düzenlenen tespit da-
vası, sadece haksız rekabet fi-
ilinin varlığının saptanmasının 
haksız rekabetin ortadan kal-
dırılması için yeterli olabileceği 
durumlar için düzenlenmiştir 
ve davanın konusunu oluş-
turan haksız rekabet fiilinin 
tespiti açısından kesin hüküm 
teşkil etmektedir.

Haksız rekabetin men’i davası, 
haksız rekabetin devam et-
tiği  veya tekrar edebileceği 
tehlikesinin bulunduğu du-
rumlarda başvurulabilecek 
bir davadır. 

Haksız rekabetin neticesi olan 
maddi durumun ortadan kal-
dırılması, haksız rekabet yanlış 
veya yanıltıcı beyanlarla yapıl-
mışsa bu beyanların düzeltil-
mesi talebiyle açılan dava ile 
haksız rekabet sonucu doğan 
mevcut durumun önceki du-
ruma iadesi (eski hale iade) is-
tenmektedir. Örneğin, haksız 
rekabeti oluşturan fiil reklam 
yoluyla işleniyorsa reklamların 
yayından  kaldırılması ve bir 
daha gösterilmemesine, hak-
sız rekabet teşkil eden malla-
rın  toplatılmasına veya imal 
sırlarını ihtiva eden plan veya 
formüllerin iade edilmesine 
yönelik   talepler de bulunabi-
leceği gibi,  yanıltıcı ve gerçek 
dışı beyanlarla haksız rekabete 
yol açıldığı durumlarda ise bu 
beyanların düzeltilerek, duru-
mun gerçeğe uygun şekilde 
ilanı talep edilebilecektir.

Haksız rekabet sonucu doğan 
maddi zararın tazmini talebi, 
daha evvel de belirttiğimiz 
üzere, diğer taleplerin aksi-
ne failin kusurlu olduğunun 
tespitini gerektirmektedir. 
Bununla beraber, maddi taz-
minat davasının kabulü dava-
cının somut bir zarara uğramış 
olmasını ve dava konusu fiil 
ile zarar arasında nedensellik 
bağının mevcudiyetini gerek-
tirmektedir. Genellikle böyle 
bir dava ile mahrum olunan 
kar talep edilebilecektir. 

 Haksız rekabet sonucu doğan 
manevi  zararın tazmini talebi 
ise TBK’da yer alan şartların 
varlığı halinde, uğradığı ma-
nevi zararın tazminini de is-
teyebilecektir. 
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porlamıştır. İnşaat işlerinin 
alt kollarından olan asansör 
montajı da çok tehlikeli sınıf 
iş kollarında yer almakta ve 
yukarıda bahsettiğimiz inşaat 
işleri gibi çok fazla risk barın-
dırmaktadır.

Asansör montaj, bakım, 
onarım ve periyodik kontrol 
işlerinde iş güvenliği açısın-
dan aşağıda yer alan riskler 
mevcuttur;

1. Fiziksel faktörler
 �Uygun olmayan aydınlatma

 �Yük kaldırma ve taşıma

 �Uygun olmayan duruş po-
zisyonları

 �Gürültü 

 �Aşırı soğuk ve sıcak hava 
koşulları

2. Kimyasal faktörler
 �Asansör kuyu duvarında 
asbest

 �Makine yağları

 �Boyalar

 �Kaynak işleri sırasında orta-
ya çıkan zehirli gazlar

3. Makina ve ekipmanlara 
bağlı risk faktörleri

 �Elektrik tehlikesi

 �Hareketli halatlarla temas 
ve yakalanma

 �Fırlayan kopan nesnelerle 
yaralanma

 �Geçici köprüleme kabloları-
nın hatalı kullanımı sonucu 
ortaya çıkan riskler

4. Çalışma ortam 
koşullarına bağlı risk 
faktörleri

 �Tek başına çalışma

 �Merdiven çalışmalarında 
gelişen problemler

 �Kayma düşme

 �Malzemelerin düşmesine 
bağlı yaralanma

 �Asansör kuyusunda yer alan 
tehlikeli atıklar

 �Hareketli platform(tirak) ya 
da iskele çalışmaları sonucu 
ortaya çıkan riskler

 �Yan yana çalışan asansör 
kabini kurulumu sırasında 
oluşan riskler

 �Asansör kuyu dibinde su 
bulunmasına bağlı riskler

 �Asansör kuyu girişlerinde 
yetersiz güvenlik tedbirle-
rinin olması

Asansör her ne kadar tehlikeli 
iş kolları arasında yer alsa da, 
alınacak tedbirler ve güvenli 

çalışma koşulları ile sağlıklı bir 
çalışma ortamının tesis edil-
mesi mümkündür. Önemli 
olan yukarıda da sayılan risk 
faktörlerini iyi analiz edilerek, 
buna göre alınacak önlemlerle 
bir iş ortamı tahsis edilmesidir. 
İzlenecek yollardan en önem-
lisi iş güvenliği tedbirlerinin 
alınması konusunda çabaların 
artırılmasıdır. Asansör imalatı, 
montajı ve periyodik bakımları 
ile ilgili iş güvenliği kurallarına 
her aşamada dikkat edilme-
lidir. Çalışanların yaptıkları iş 
konusunda mesleki yeterlilik 
belgelerinin olması en önemli 
hususlar arasında yer alır. Ça-
lışanların eğitimlerinin kendi 
konuları ile ilgili yetkinliklerini 
artıracak şekilde devam et-
mesi de önem arz etmektedir.

Asansörlerin sağlıklı şekilde 
imalat ve montajının yapılma-
sı ve güvenle kullanılmasının 
tek koşulu her kademede iş 
güvenliğini hayata geçirmek 
ve iş güvenliği kültürünü bu 
alanda daha fazla yaygınlaş-
tırmak olacaktır.

Türk asansör sektörü, ye-
rine getirdiği işlev, geniş 
halk kitlelerinin asansö-

rü en yaygın dikey ulaşım aracı 
olarak tercih etmesi nedeniy-
le, ülke sanayisi ve ekonomisi 
açısından önemli bir faaliyet 
alanıdır. Asansörden tarihte 
ilk bahseden Romalı mimar 
Marcus Vitrovius Pollio’dur. 
Vitrovius ilk asansörü Arşi-
med’in kurduğunu söyler. Bazı 
kaynaklar ise ilk asansörlerin 
eski Mısırda Sina Manastırın-
da kurulan kenevir halatlar 
üzerinde hareket ettirilen 
faytonlar olduğundan bah-
seder. Asansörlerin ilk proto-
tiplerinin 17. yüzyılda İngiltere 
ve Fransa’da saraylarda kul-
lanılmaya başlanmış olduğu 
düşünülmektedir. 1800 yılların 
başlarında basit asansörlerin 
birçok çeşidi yapılmıştır.  New 

York’lu Henry Waterman 1850 
yılında asansörlerde kullanılan 
sabit halat sistemini üretmesi 
ile tanınır. 1853’de Elisha Otisin 
tasarladığı asansörlerde düş-
me ihtimalini ortadan kaldıran 
bir mekanizma kullanılmıştır. 
Türkiye’de ise ilk asansör sis-
temi İstanbul Beyoğlu ilçesin-
de yer alan Pera Palace Otel’de 
yapılmıştır.

Hayatımızın vazgeçilmezlerin-
den biri olan asansörler imalat 
ve montajının yapıldığı aşama-
larda, iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden birçok riskleri de 
beraberinde barındırmak-
tadır. Uluslararası çalışma 
örgütü (İLO) verilerine göre 
inşaat sektörü çalışanlarının 
diğer sektörlerde çalışan iş-
çilere göre iş kazası yaşama 
ihtimali daha fazla olarak ra-

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

ASANSÖR MONTAJINDA 
İŞ GÜVENLİĞİ
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ADASİAD’ın amaçları ve 
gelecek vizyonu nelerdir?
Bildiğiniz üzere bir çok ilde 
maalesef  asansör sektörüne  
ait müstakil meslek odası bu-
lunmuyor bunun neticesinde 
uygulamada karşılaştığımız 
sorunları ve bunların çözümü 
için etkili bir STK olarak der-
neğimiz faaliyet göstermekte-
dir. Bunun yanı sıra piyasadaki 
belgesiz akredite olmayan fir-
maların  tespiti ve gerekli yasal 
işlemlerin yapılması için giri-
şimlerde bulunuyoruz. Günlük 
yaşamda insanların defalarca 
kullandıkları asansörlerin ne 
kadar hayati önem taşıdığını 
maalesef bir çok insan fark 
etmiyor. ADASİAD olarak 
önümüzdeki süreçte sektör-
de faaliyet gösteren firmaların 
haricinde, vatandaşlarımızın 
da bilinçlenmesi, özellikle kır-
mızı etiketli asansörlerin kulla-
nılmaması ve bina yöneticileri-
nin sorumlulukları, yaşanacak 
kazalardan bina yönetiminin 
de hem cezai hem de vicdani 
olarak sorumlu olduğunu der-
neğimizin web sitesi ve sosyal 

medya hesaplarında vatan-
daşların bilinçlenmesi adına 
bilgilendirmeler  yapacağız. 
Bilinçli bir asansör kullanıcısı 
oluşturmak öncelikli görev-
lerimiz arasında olmalı, diye 
düşünüyoruz. 

Adana ve bilhassa Çukurova 
bölgesi için oldukça 
önemli bir dernek olarak 
faaliyet gösteriyorsunuz. 
Bölgenizdeki faaliyet 
alanınızda sektör ile ilgili 
tespit ettiğiniz genel 
sorunlar nelerdir?
Çukurova bölgesi coğrafi ola-
rak çok geniş bir alana sahip 
ve kozmopolitik bir yapıya 
sahip. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın Türkiye genelinde 
başlatmış olduğu kentsel dö-
nüşüm projeleri ile birlikte çok 
katlı yapılar bizim ilimizde de 
hızlı bir şekilde artış gösterdi 
tabiî ki bu durum sektörümü-
zün iş yoğunluğunu arttırdı 
ancak müteahhit firmaların 
binalardaki asansörlerin insan 
hayatı için ne kadar önemli 
olduğu ve kendilerine ne gibi 
sorumluluklar yüklediğini he-

ADASİAD ( Adana Asansör 
Sanayici ve İş Adamları Der-
neği), 2012 yılından itibaren 
Adana’da faaliyet gösterir-
ken, Çukurova bölgesine hi-
tap eden çalışmalar yapan 
bir derneğimiz.  ADASİAD, 
yaptıkları çalışmalar ve sağ-
ladıkları hizmetler ile bölgenin 
güçlü yapısı olarak çalışmala-
rını devam ettiriyor. 

Sorunlarımızı iki dönemdir üst 
üste Başkan seçilerek Ada-
nalı asansör sanayicilerinin 
güvenini kazanmış ADASİAD 
Dernek Başkanı ; Ümit Özlü 
cevapladı.

ADASİAD, ne zaman ve ne 
şartlar ile kuruldu, bize 
derneğin geçmişi ile ilgili 
kısaca bilgi verebilir misiniz?
Derneğimiz 2012 yılında 20 
üyenin katılımı ile kurulmuş-
tur. Derneğimizin kuruluş ga-
yesi; sektörümüz bilindiği üze-

re Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı ve TSE kontrolünde iş teslim 
eden belirli standartlarda iş 
yapılması gereken bir sektör. 
Bu sebeple meslektaşlarımızla 
sektörün sorunları ve çözüm 
önerileri üretebilmek amacı ile 
kurulmuş bir derneğiz. 

Güncel üye sayınız nedir?  
Üye kabul ederken nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Şuan derneğimizin 32 üyesi 
bulunmaktadır. Üyelik şart-
larımızın en önemlisi HYB, 
İSO, CE, Marka Yeterlilik Bel-
geleri bulunan akredite bir 
firma olmasıdır. Aksi halde 
ADASİAD olarak belgesiz 
çalışan firmaları üye olarak 
kabul etmiyoruz. 

BİLİNÇLİ BİR ASANSÖR 
KULLANICISI OLUŞTURMAK 
ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZ 

ARASINDA OLMALI

ADASİAD: “BİLİNÇLİ BİR ASANSÖR 
KULLANICISI OLUŞTURMAK 
ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZ 
ARASINDA OLMALI”

Her sayıda “Bölgenin Sesi” bölümümüzü,  Asansör Sanayicileri Federasyonu’na 
bağlı bir derneğimize ayrırarak, sektörel bir değerlendirmeyi onların gözünden 
sizlere sunmaya çalışıyoruz. Asansör sektörünün bölgesel sorunlarını sırtlarına 
yüklenen, birilik ve beraberlik içinde daha güçlü bir sektör olmak yolunda 
sorumluluk alan derneklerimizden bu sayı da ADASİAD (Adana Asansör Sanayici 
ve İş Adamları Derneği) ‘u konuk ediyoruz.

SEKTÖRÜMÜZDE FAALIYET 

GÖSTEREN FIRMALARIN HYB, 

ISO VE BENZERI BELGELERI 

OLAN YETKILI FIRMALAR ILE 

ÇALIŞMALARI GEREKTIĞI BILINCI 

MAALESEF HENÜZ ISTENILEN 

SEVIYE DEĞIL

BÖLGENİN SESİ / DERNEKLERİMİZ
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nüz tam manası ile kavraya-
madıklarını görüyoruz. Sek-
törümüzde faaliyet gösteren 
firmaların HYB, İSO ve benzeri 
belgeleri olan yetkili firmalar 
ile çalışmaları gerektiği bilinci 
maalesef henüz istenilen se-
viye değil bunun için dernek 
olarak elimizden geldiğince 
bilinçlendirme gayreti içeri-
sindeyiz. 

ADANA VE ÇEVRESİNDE 
BELGESİZ FİRMA KALMAYACAK

Dernek ve bölgedeki asansör 
sanayicileri olarak genel 
sıkıntılarınız nelerdir?

 �Adana ve çevresinde der-
nek olarak bizim en büyük 
sıkıntımız maalesef belge-
siz faaliyet gösteren firma 
sayısının oldukça yüksek 
olması. Bu konu bizi ger-
çekten oldukça zor durum-
da bırakıyor. Ancak Sanayi 
İl Müdürlüğü ile birlikte bu 
konuda dernek olarak cid-
di girişimlerde bulunduk 
ve bunu meyvesini de aldık 
hamdolsun.

 �Adana şu an yirmi binin üze-
rinde etiketli asansör mev-
cut fakat günlük defalarca  
kullandığımız asansörle-
rin üzerindeki etiketlerin 
ne anlama geldiğini ve bu 
etiketlerin renklerinin aynı 
zamanda insan hayatının ne 
kadar tehlikede olduğunu 
ifade ettiğini maalesef in-
sanlarımıza anlatmakta ve 
onların bilinçlenmesi nokta-
sında oldukça çaba sarf edi-
yoruz ama maalesef henüz 
genelde yeterli seviyede bi-

linçlenmeyi sağlayamadık. 

 �Ayrıca bölgemizde 50 ci-
varında belgesiz iş yapan 
asansör firması bulunmakta 
bu firmalar üyelerimizi fiyat 
noktasında ciddi sıkıntıla-
ra sokmakta ,standartlara 
uygun, kaliteli ürün ve hiz-
met veren üye firmalar bu 
firmalar karşısında rekabet 
etmede güçlük yaşamakta 
tabiî ki bina yöneticilerini ve 
inşaat firmalarını bu konuda 
bilinçlendirerek  bu sorunla-
rı aşmaya çalışıyoruz. 

ADANA’DA SADECE BİR 
ASANSÖR BÖLÜMÜ VAR VE 
BÖLGE İÇİN YETERLİ DEĞİL

Diğer bir husus ise ara ele-
man bulmakta maalesef ciddi 
anlamda sıkıntılar yaşıyoruz 
Adana da sadece bir meslek li-
sesinde asansör ile ilgili bölüm 
bulunmakta buradan mezun 
olan öğrenciler ise sektörün 
ihtiyacı olan teknik eleman 
sorununu maalesef çözmeye 
yeterli değildir.

Önümüzdeki günlerde 
ADASİAD olarak 
yürüteceğiniz faaliyetler ve 
projeler hakkında bilgi verir 
misiniz?
2018 yılı içerisinde şubat ayında 
2017 yılı genel değerlendirme 
toplantılarımızı yaptık bu yıl 
içerisinde Büyükşehir Beledi-
yesi ile birlikte itfaiye teşkilatı-
nın acil durumlarda  ADASİAD  
olarak asansörlerden yapılacak 
kurtarma işlemleri sırasında 
görev alan kişi yada ekiplerin 
eğitilmesi amacıyla bir çalış-
ma yapılması kararlaştırılmış 

bulunmaktayız.

Mesleki yeterlilik belgelendir-
me ve sektörümüzde faaliyet 
gösteren firmaların HYB, MYK 
ve marka yeterlilik belgeleri 
konusunda firmalara gerekli 
destekleri vermeyi planlıyo-
ruz.  

Sektörümüzün en çok 
sıkıntı yaşadığı haksız 
rekabet sorunu ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 
Yaşanan bu rekabet 
sorununa önerileriniz neler 
olur? 
Öncelikle rekabet algısının 
toplumumuzda yanlış algılan-
dığını düşünüyorum. Çünkü; 
rekabet  bir işi en ucuza kali-
tesiz yapmak değil tam aksine 
en kaliteli olması gereken fiya-
ta yapmaktır. Ancak insanları-
mız binalarda asansör revizyo-
nu için teklif alırlarken kaliteli 
bir ürün ve hizmet yerine fiyat 
odaklı bir arayışa girmektedir 
tabiî ki bu mantıkta kısa bir 
süre sonra yine aynı iş ile ilgili 
para ve zaman harcamaya se-
bep olmaktadır.

Toplum olarak kullandığımız 
asansörlerin ne kadar  hayati 
önem taşıdığını anlatan kamu 
spotu ve benzeri iletişim araç-
ları kullanarak Bilim Sanayi 
Bakanlığı’mızın bu konuda 
gerekli hassasiyeti göster-
mesi ve meslektaşlarımızın 
da müşterilerini doğru bilgi ile 
bilgilendirmesi gerekmektedir 
diye düşünüyorum. Toplum ne 
kadar doğru bilgi sahibi olursa 
merdiven altı firmaların itibar 
görmesi ve piyasa da iş yap-
ması o kadar zor olur.
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“Aile şirketlerinde 
dezavantajlar değil 
avantajlar üzerinden bir yapı 
kurulmalıdır”
Aile şirketleri ile ilgili birçok 
çalışmada; kimi iş sahiplerinin 
bunu bir dezavantajlar kümesi 
olarak algıladığını görüyoruz. 
Bana göre bu son derece yan-
lış bir algılamadır. Çünkü bu 
durumun çok önemli avan-
tajları vardır. Önemli olan de-
zavantajların tespit edilmesi, 
üzerine gidilmesi ve yok edil-
mesidir. Bu tür şirketler ge-
lişimde, mülkiyet edinmede 
özellikle rekabet ortamında 
çok güçlü avantajlara sahip-
tirler. Hızlı karar verebilme, 
gözü kara hareket edebilme, 
arkadan yeni nesillerin gelme-
si, aile birliğinden gelen gücün 
kullanılması, karşılıklı saygı 
ve itaatin daha rahat gelişti-

rilebilmesi gibi açılardan çok 
önemli avantajlar, aile şirket-
leri için  sayılabilir. Dolayısıyla; 
aile şirketlerinde dezavantaj-
lar değil avantajlar üzerinden 
bir yapı kurulmalıdır.

Aile şirketinde, “disiplinli ve 
çok çalışma alışkanlığı” önemli 
yer tutar. Aile üyeleri adeta bal 
arıları gibi işlere yoğunlaşırlar. 
Onunla yatıp kalkarlar. Çalışma 
ve çabalarının bir ölçüsü yok-
tur. Adeta işlerine kendilerini 
adarlar. Böyle bir iş anlayışında 
başarı kaçınılmaz olur. Önemli 
olan bu çalışkanlığın aile şirke-
tinde sürdürülebilir olmasıdır. 
Kurumsallaşamama, yeterli 
kabiliyete sahip olan ikinci 
nesle aktaramama şirketler 
için  en büyük tehlikedir.

Türkiye’de pek çok aile şirke-
ti 3. kuşağa geçemeden yok 

oluyor. Ayakta kalanlar ise el 
değiştiriyor. Türkiye’de; “şir-
ketleri babalar kurar, oğullar 
yer, torunlar batırır” sözü 
çoğunlukla doğru çıkar di-
yebiliriz. Çocuklarını Londra, 
Amerika gibi yerlerde okutan 
babalar, çocuk 20 yaşına gel-
diğinde lüks arabasını hazır 
eder. Ardından baba oğluna 
yönetim kurulu başkanlığını 
verir. Ama çocuk gerçeklerden 
çok uzaktır. Ne yazık ki büyük 
şirketlerde böyle olmaya baş-
ladı. Ama önemli olan, şirketin 
en at kademesinden başla-
yarak çalışmak ve her alanda 
bilgi ve deneyim sahibi olarak 
şirketin yönetimini gerçekten 
hak etmektir. 

30-40 yıl önce kurulan ve 
bugünlere getirilen birçok 
şirketin kurucularının yavaş 

Aile şirketlerinde yöne-
timin 2. nesillere ak-
tarılması beraberinde 

büyük sorunları da getirebi-
lecek oldukça meşakkatli bir 
iştir. Bu benim gibi başarılı bir 
birinci nesilden şirketi devral-
mak üzere olan pek çok yeni 
yöneticinin gündemini meşgul 
eden, omuzlarında büyük bir 
yük hissettiren ateşten göm-
lek giymek gibi bir süreçtir.  
Çünkü bu durum, şirketlerin 
devamlılığı açısından bakıldı-
ğında 2. ve 3 . neslin işi başarılı 
bir şekilde ele almaması du-
rumunda markanın sonu an-
lamına da gelebilir.  Çelikray 
markasının kurucusu babam 
Yaşar Paşalak’ın da söylediği 
gibi bu bir nevi “ağaçtan yeni 
filizlerin çıkmaması” demektir 
ve eğer bir ağaçtan yeni filizler 
çıkmazsa, o ağacın ölmesi ka-

çınılmazdır. Elbette ki öncelikli 
hedefim;  içinde büyüdüğüm, 
her kademesinde çalıştığım, 
25 yıldır hizmet verdiği sek-
törde Türkiye birincisi olmuş 
şirketimizi, Avrupa ve Dün-
ya’da 1 numara yaparak, Tür-
kiye’den uluslararası bir mar-
ka çıkartmaktır. Bu konuda 
da devralmaya hazırlandığım 
bu markanın içinde yetişmiş 
her çalışanımız gibi kendime 
güvenli ve emin adımlarla iler-
liyorum. Şirketimize baktığım 
zaman iç piyasa ve ihracat pa-
zarlaması oturmuş,  imalat ta-
rafında ise her geçen gün yeni 
yatırımlar yapan ve teknolojiye 
önem veren bir yapımız var. 
Bu benim için çok büyük bir 
şans. Ancak bizim gibi aile 
şirketlerinde ikinci nesillerin 
işe sarılmaması en büyük so-
runlardan bir tanesidir.

ŞİRKETLERDE 
İKİNCİ NESİLLERİN 
ADAPTASYONU

Yunus Emre PAŞALAK
Çelikray Satış Sorumlusu

KÖŞE YAZISI
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yavaş yönetimden çekildiği bir 
dönemden geçiyoruz. Ülke-
mizde sayıları 2 milyonu bulan 
şirketlerin % 90’ı aile şirket-
lerinin oluşturduğu pek çok 
şirketlerin başında babaları 
değil oğulları oturmaya başla-
dı. Şirketlerin yaşamlarında ki 
en kritik evrelerde bu dönem-
de yaşanıyor. İşte bu tür geçiş 
dönemlerinde 10 şirketin biri 
bir sonraki nesle aktarılıyor. 
Bu manada ülkemizde ciddi 
anlamda başarılı şirketler var-
dır. Aile şirketlerinde;

1-) İşi devreden aile büyüğüy-
le, işi devralan aile ferdi arasın-
da yaşanan kuşak çatışması 

2-) Kardeşler ve kuzenler ara-
sında rekabet

3-) Veliahttın kabul edilme-
mesi

4-) Planlamanın iyi yapılma-
ması 

5-) Ehil olmayan kişilerin yö-

netimde olması 

6-) Aile liderlerinin işi zama-
nında terk etmemesi 

7-) Yetenekli profesyonelleri 
aile şirketine çekmekte kar-
şılanan zorluklar.

8-) Aile kültürü ile profesyonel 
yönetim arasındaki çatışma. 

9-) Aile şirketinin kurum-
sallaşmada geç kalması gibi 
nedenler aile şirketlerinin 
karşılaşacağı en büyük so-
runlardandır. 

“Şirket anayasasının 
oluşturulması çok önemli”
Bu sorunların üstesinden 
gelmek için ikinci nesil olarak 
şirketlerde şirket anayasası 
yazmanın olmazsa olmaz ol-
duğunu düşünüyorum. Ana-
yasadaki ilkelerin ve değer-
lerin ise aileye yeni katılacak 
üyeler içinde bağlayıcı olması 
gerekir. Bireylerin hukuken 
haklı olmaları yeterli değildir. 
Vicdanen de haklı olmaları 

gerekir. Ortaklık yapısı ile aile 
değerleri arasında uyum gö-
zetilerek sağlıklı yapılacak bir 
anayasa şirketlerin uzun yıllar 
yaşamasına sebep olacaktır.

Sonuç olarak yukarıda be-
lirttiğim gibi şirket anayasası 
önemli bir etkendir. Çünkü 
aile üyelerinin ve profesyo-
nellerin ne şekilde hareket 
edeceklerini belirlemektedir. 
Bu nedenle şirketler acilen 
anayasalarını oluşturmalıdır. 
Anayasanın en önemli parçası 
ise aile ve işletme misyonudur. 
Misyon oluştururken hedefle-
rin, amaçların ve değerlerin 
tanımlanması gerekir. Sürek-
li eğitim amaçlanmalıdır. Aile 
kurucularının beklentileri göz 
önünde bulundurulmalı ve aile 
değerlerini kapsayan planlar 
ve politikalar oluşturmalıdır. 
Anayasada istişare ve icra ku-
rulları oluşturmalıdırlar ki uzun 
yıllar ayakta kalabilsinler.

Saygılarımla...  
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olup, üreticinin Rehberde yer 
almamakla birlikte teknik 
düzenlemede bulunan diğer 
yükümlülüklerini ortadan kal-
dırmaz” diye not düşülmüş.

Bu rehberde Aşırı Yük, Tam-
pon ve Asansör Kumanda Pa-
nosu Kontrolleri İle İlgili 

 �Ürün ile ilgili teknik bilgiler

 �Ürünün taşıdığı riskler 

 �Numune alma test ve mu-
ayene

 �Denetim kontrol listeleri 
hazırlanmıştır. 

Aşağıda örnek olarak aşırı yük 
sisteminin kontrol listesi gö-

rülmektedir.

Bu rehberin aşırı yük sistemi 
ile ilgili numune alma, test ve 
muayene bölümünde dene-
time tabi olan aşırı yük siste-
minden alınacak numune sa-
yısı 3 takım ve her bir takımda 
3 adet olmak üzere toplam do-
kuz olup, test ve muayene için 
TSE DENEY VE KALİBRASYON 
MERKEZİNE gönderilir. TS 
EN 12015 (emisyon) ve TS EN 
12016 (bağışıklık) standartla-
rına göre iki aşamalı test ve 
muayene yapılır.

Denetim ve kontrol listesi bö-
lümünde ise “kontrol listesi, 
tüm ürünler için doğru kont-
rolün yapılmasını, gerçekleş-

tirilen denetimlerin birbiri ile 
tutarlı olmasını ve yaptırım 
uygulanması gereken aşama-
da, uygulanacak yaptırımın 
“oransallık” ilkesi ile uyumlu 
olması gerekmektedir.” de-
nilmektedir.

2017 yılında ve 2018 yılı içerin-
de yukarıda örneğini vermiş 
olduğum asansör parçaları 
için ilgili bakanlık kaç adet test 
yaptırmış, ne kadarı uygun çık-
mış ne kadarı uygunsuz çıkmış 
düzeltme süresi verilen ürün 
sayısı ne kadar gibi verilerin 
açıklamalıdır. 

Ayrıca bu rehberde sadece 3 
ürün grubu için yöntem belir-
lenmiştir. Diğer parçalar için 
kapı kilitleme tertibatları, hız 
regülatörü, makine motor-
lar, fotoseller, yeni piyasaya 
arz edilen 81-28’e göre imal 
edildiği söylenen haberleşme 
sistemleri ve özellikle güven-
lik tertibatları yani paraşüt 
sistemleri için yöntemler 
belirlenmiş midir?  Özellikle 
firmalarımızın en çok şikâyet 
ettikleri paraşüt tertibatları 
için numune alınan firma var 
mı, testi nerede yapılmış uy-
gunsuz ürün var mı, toplatma 
kararı alınan firma var mı, ceza 
yazılan firma var mı gibi ve-
riler de açıklanması gereken 
konular arasındadır. Ayrıca bu 
tür testler TSE dışında başka 
hangi yerlerde yapılmaktadır?

Her sene piyasa gözetimi ve 
denetimi faaliyet raporu açık-
lanıyor.

2017 yılı ve 2018 yılı ilk 5 ay 
sonuçları aşağıdaki tabloda 
görülmektedir.

27 Ocak 2016 tarihinde 
yayımlanan Asansör Pi-
yasa Gözetimi ve Dene-

timi Yönetmeliği uygulaması 
ile ilgili ALO 130 Ürün Güven-
liği Şikayet Hattı kurulmuş 
olup bu hatta 2018 yılının ilk 
5 ayında 1028 çağrı ulaşmıştır.  
Bu çağrı merkezine asansör, 
otomobil farı, emniyet kemeri, 
hava yastığı ve lastik gibi her 
türlü aksam, kalorifer kazan-
ları, set üstü ocak, fırın, kombi, 
şofben gibi gaz yakan cihazlar 
ile elektrik motorları, oda ve su 
ısıtıcılar, kaynak, tost, çay kah-
ve makineleri gibi ürünlerde 
meydana gelen sorunlara iliş-
kin vatandaşlar tarafından ih-

barda bulunulabiliyor. Bu 1028 
çağrının ne kadarının asansör 
şikâyetleri ile ilgili olduğunu 
bilemiyoruz. Bu ihbar ve şikâ-
yetlerin cevaplanması süresi 
15 iş günü olarak belirtilmiştir. 

Denetlenecek ürün listesi ola-
rak da Bakanlığın hazırladığı 
2018 yılı Piyasa Gözetim Ve 
Denetimi Rehberinde elekt-
rikli asansör, hidrolik asan-
sör, makine dairesiz, asansör 
güvenlik aksamları, asansör 
durak kapısı kilitleme tertiba-
tı, asansörler için elektronik 
elemanlar içeren elektrik gü-
venlik devreleri, fren tertibatı, 
hız regülatörü, hidrolik asan-

sörler için boru kırılma valfi/
debi sınırlama valfi, tampon, 
diğer aksamlar, asansör durak 
kapısı, asansör kablosu, asan-
sör tahrik makinası, asansörler 
için boy fotoseli, asansörler-
de kullanılan diyafonlar, aşırı 
yük sistemi, çelik halat, karşı 
ağırlık, kılavuz ray olarak be-
lirlenmiştir. 

Bu rehberin en başında : 
“Bu kitapda yer alan rehber-
ler,  ürünlere ilişkin standart-
lardan önemli görülenler göz 
önünde bulundurularak ha-
zırlanmıştır. İşbu rehber ba-
kanlığımız PGD faaliyetlerine 
esas olmak üzere hazırlanmış 

Arif BAR
MAKİNA MÜHENDİSİ

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ  
VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

Kaynak: 2018 yılı Piyasa Gözetim Ve Denetimi Rehberi
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Yukarıdaki tabloda ise teste 
giden 375 adet asansörün 
%92 sinde güvensizlik tespit 
edilmiş.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Yönetmeliğine göre asansör-

lerin test edilmesi için piyasa-
ya arz edilmesi gereklidir. 375 
adet asansörün piyasaya arz 
edildiği, uygunluk beyanının 
yayımlandığını düşündüğü-
müzde %92’lik oran çok yük-
sektir. Asansörü monte eden 

asansör firması kontrol etmiş, 

muayene kuruluşu kontrol 

etmiş, yapı denetim kontrol 

etmiş, belediye kontrol etmiş 

(yapıya uygunluk) ama yine 

%92 güvensizlik çıkmış.

2017 yılında en çok idari para 
cezası asansörlere uygulan-
mış.

Yukarıdaki tablolara baktığı-
mızda açıklanan veriler uygun-
suzluk oranının yüksek olması 
sektörümüz açısından önemle 
değerlendirilmesi gereken bir 
konudur.  2017 yılı için yazılan 
ceza miktarı ortalama 1 adet 
asansör için 19.500,00TL’dir. 
Asansör fiyatlarını düşündü-
ğümüz de yazılan cezaların 
kusur oranlarına göre çok yük-
sek olduğunu görmekteyiz.

Sonuç olarak; asansörde kul-
lanılan komponentler için de 
yukarıdaki tablolara benzer 
veriler olmalıdır. Sağlıklı de-
ğerlendirmeler tüm verilerin 
analiz edilmesi sonucu elde 
edilebilir. Asansör tek başına 

bir ürün olarak kabul edilmek-
te fakat yüzlerce parçadan 
oluşmaktadır. İmalat hatala-
rından kaynaklanan kusurlar-
dan dolayı asansör monte den 
firmalar zor durumda kalmak-
tadır. Bu tür PGD denetimle-
rinin komponent üreticilerine 
de yapılarak  sonuçlarının sek-
törle paylaşılması, sorunların 
çözümü konusunda ilerleme 
kaydedebilmemiz açısından 
oldukça önemlidir.

Kaynaklar: 

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI  2018 YILI PİYA-
SA GÖZETİM VE DENETİMİ 
REHBERİ

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI  2017 YILI PİYA-
SA GÖZETİMİ VE DENETİMİ 
FAALİYET RAPORU

ÜRÜN 
GRUBU

UY-
GUN-
SUZ

UY-
GUN

TOP-
LAM

UYGUNSUZ-
LUK ORANI

TESTE 
GİDEN

DÜZELTME 
SÜRESİ VE-
RİLENLER

İDARİ PARA 
CEZASI

YIL

ASANSÖR 2243 4965 7208 31,12% 375 531 7.346.796TL 2017

ASANSÖR 939 1612 2551 36,81% 131 152 2.565.298TL
2018 İLK 
ALTI  AY

Yukarıdaki tabloya baktığımızda teste giden 375 adet asansör bulunmaktadır.

ASANSÖR TEK BAŞINA BIR ÜRÜN 

OLARAK KABUL EDILMEKTE 

FAKAT YÜZLERCE PARÇADAN 

OLUŞMAKTADIR. IMALAT 

HATALARINDAN KAYNAKLANAN 

KUSURLARDAN DOLAYI ASANSÖR 

MONTE EDEN FIRMALAR ZOR 

DURUMDA KALMAKTADIR.
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başlattık, 1929 dünya büyük 
ekonomi bunalımı çıktı. Pe-
şinden 2. Dünya savaşı çıktı, 
1960 ihtilali, 1971 muhtırası, 
1974 Kıbrıs harekâtı ve ardın-
dan gelen ambargo, anarşi, 
sıkıyönetim, 1980 darbesi,  
PKK terörü, 1994- 1998 kriz-
leri, 1999 Marmara depremi, 
2001 krizi, ABD’nin Irak İşgali, 
Suriye İç Savaşı, Fetö’nün hain 
darbe girişimi bu kadar olayı 
95 yılda yaşadık.

Son 95 yılda bu kadar çok 
zorluk, sıkıntı, kriz yaşamışız. 
Dünyanın en sorunlu bölgesin-
de yaşıyoruz. Zengin petrol, 
doğalgaz kaynaklarımız yok. 
Bütün bunlara rağmen ge-
lişmişlikte dünyanın ilk yirmi 
ülkesi arasında isek bu büyük 
bir başarıdır.

Demek ki her defasında zor-
lukların üstesinden gelmeyi 
başarmışız. Bu günler de ge-
çecektir. Kendi kendimizi kor-
kutmaya gerek yoktur. Böyle 
dönemlerde en önemli şey 
panik yapmamaktır.  Soğuk-

kanlı davranır ve dayanışma 
içinde olursak bu dönemi en 
az hasarla atlatırız.

Türkiye’nin zayıf noktası dö-
vize bu kadar bağımlı olma-
mızdır. Bu nedenle mümkün 
olduğunca çok Türk parası,  
mümkün olduğunca az döviz 
kullanmamız gerekiyor.

Ekonomimiz zor bir dönemeç-
ten geçerken, inşaatta kullan-
dığımız duvar kâğıdı, kapı kolu 
ithal olursa, THY gibi kurumlar 
ülkede üretilen mal ve hizmet-
leri dışarıdan alırsa, devlet ku-
rumları asansörlerini yabancı 
firmalara yaptırırsa gözümüz 
hep kurda kalmaya devam 
eder. Gözümüz kurda kalırsa 
zor dönemeçler hiç bitmez. 

Yerlilik ve millilik görevi sadece 
sokaktaki adama mı düşüyor? 
İhale veren bürokrata, yaptığı 
inşaatta ithal mal kullanmakla 
övünen müteahhite düşmüyor 
mu? 

Devlet yerli ve milli ürünlerin 

tercih edilmesi için genelge 
üstüne genelge yayımlarken 
bürokratlardaki yabancı hay-
ranlığını anlamakta zorluk çe-
kiyorum. Belli ki bu genelge-
lerin gereğinin yerine gelmesi 
için başka bir mekanizmaya 
ihtiyaç var. 

Türkiye incik-boncuk için Çin’e 
yılda 20 milyar dolardan fazla 
dış ticaret açığı veriyor. Dövize 
bu kadar ihtiyacımız varken ül-
kemizde üretilen ürünleri ithal 
etmek kendi ayağına kurşun 
sıkmaktır. Yaşadığımız günler 
bir kez daha göstermiştir ki 
dışarıya bağımlı olmak bıçak 
sırtında yaşamaktır. 

Hem birey hem firma olarak 
bıçak sırtında yaşamak is-
temiyorsak, kendimize, fir-
mamıza çeki düzen verelim, 
borcu, krediyi kendi paramız 
zannetmeyelim, olmayanı 
harcamayalım, ürettiğimizden 
fazla tüketmeyelim.

Doğru olan budur. Yapılması 
gereken budur. 

ÖZEL DOSYA
H A
B E R

A S A N S Ö

R
ÜÖZEL DOSYA HEDEF / %100 YERLİ 

Ergün GÜNEŞ

YERLİLİK VE MİLLİLİK 
GÖREVİ SADECE HALKIN MI?

Rakamlar havada uçuşu-
yor, göstergeler başka 
şey, piyasadaki aktör-

ler başka şey söylüyor, üretici 
ucuzluktan, tüketici pahalılık-
tan şikâyet ediyor. Olup biteni 
anlayalım diyerek ekonomist-
lere bakıyoruz onlar da farklı 
farklı şeyler söylüyorlar. Zaten 
ekonomistlerle ilgili şöyle bir 
yakıştırma vardır; bir odada 
dört tane ekonomist varsa 
oradan beş tane fikir çıkarmış.

Bunun adı darboğaz mıdır, 
kırılganlık mıdır, sıkıntı mıdır, 
yoksa kriz midir bilmem, bil-
diğim bir şey varsa ülke olarak 
zor bir dönemden geçiyoruz. 
Ama bizim hiç kolay bir dö-
nemimiz olmadı. Cumhuriyeti 
kurduk, bir kalkınma hamlesi 

92 93 HABER ASANSÖRÜ • Eylül • Ekim 2018 Eylül • Ekim 2018 • HABER ASANSÖRÜ

ÖZEL DOSYAÖZEL DOSYA



mızı, yaptığımız iş ve hizmet-
lerimiz ile kanıtlamalıyız. 

Bilinçli tüketiciler yaratılması 
hepimizin gayretleri ile olacak-
tır. Mimarlık büroları, müte-
ahhit firmalar, devlet kurumu 
inşaat daireleri, satın almalar 
ancak bizlerin çaba, anlatım ve 
referanslarımız ile alışıla gel-
miş yabancı hegemonyasını 
kıracak en etkili yol olacaktır.

Türkiye asansör ve yürüyen 
yol, bant sektör temsilcileri 
bugün 3,5 m/sn 4,0 m/sn 
asansörleri montaj ve dev-
reye almaya, bakım hizmeti 
vermeye haizdir. Yerli üretim 
makine, motor, pano, ray, ha-
lat, kabin ve kapı üretimleri 
birçok yabancı marka ürünleri 
ile başa baş hatta daha üstün-
dür. İhtiyacımız olan tek şey 
milli duyguları arkamıza aldı-
ğımız bu destek ile müşterile-
re anlatmak, destek istemek, 
gerekir ise yaptığımız hizmet 
ve işleri yerinde göstermektir.

Zati aliniz bunun adına  kriz 
demiyor ; zorlukları fırsata çe-
virme diyorum. Ne kadar güzel 
söylemiş Mevlana Celaled-
din-i Rumi ‘’ Eğer tamamıyla 
zorluklara daldınsa , daralıp 
kaldınsa , SABRET ; çünkü 
sabır genişliğin anahtarıdır.’’ 
Şimdi sabır zamanı  sonrası 
genişliktir. Ülkemiz üzerinden 
oynanan tüm oyunları bozma 
zamanıdır.

Evet korkmuyoruz camiamızın 
değerli temsilcileri üretmek-
ten, montajdan, bakım hizme-
ti vermekten korkmuyoruz ba-
şaracağız ve ülkemiz üzerinde 
oynanan oyunu bozmak için 
sektör temsilcileri el ele verip 
birlik içinde yabancı asansör 
markalarını yeneceğiz. Böy-
lelikle her satılan asansör, 
yürüyen merdiven ve yol için 
satışta ödenen her kuruş ül-
kemizde kalacak. Amerika’ya, 
Finlandiya’ya, İsviçre’ye, Al-
manya’ya, Japonya’ya, Çin’e  

gitmeyecek. Aynı şey bakım 
hizmetleri için de geçerli. Ba-
kımını yaptırdığınız yabancı 
firmaya ödenen her ücret, 
unutulmamalıdır ki bu ülkele-
re akmaktadır. Sektörümüzde 
yabancı her türlü markaya çok 
iyi hizmet verebilecek yüzlerce 
yerli firma var. Korkmadan her 
türlü yabancı markanın bakı-
mına talip olmalıyız ve ödenen 
her kuruş bakım hizmeti ücre-
tinin ülke içerisinde kalmasını 
sağlamalıyız.

Tamamını yapabilecek bilgi, 
beceri, teknik kabiliyet, yedek 
parça getirebilme teknolojisi 
Türk mühendislerinde, tek-
nisyen ve teknikerlerinde 
mevcuttur. Haydi el birliği ile 
rüzgârı tersine döndürelim. 
Unutmayalım BİRLİKTEN 
KUVVET DOĞAR. GÜÇLÜ 
ADIMLAR İÇİN MİLLİ GÜÇ 
GEREKİR.

Sağlıcakla kalın.
Saygılarımla ..

Dünya genelinde gelişmekte 
olan ülkelerin hepsinin yaşa-
dığı kur paritesindeki denge-

sizlik ekonomik kriz ya da bazı ülkeler 
için dünya acımasızlarının yürüttüğü 
manipülasyon hızla devam etmekte.

Elbette herkes dalgalı denizler için 
biçilmiş kaftan değildir ve hiç kimse 
kaç fırtına atlattığınıza bakmaz. So-
nuç geminin limana gelip gelmediği 
ile görecelidir.

İş hayatında bitmek tükenmek bil-
meyen zorluklar silsilesini avantaja 
çeviren ülkeler, şirketler, başarılı yö-
neticiler, idareciler ve girişimcilerdir. 
Karşılarına çıkan zorluklar sarmanı 
onları daha da güçlendirir. 

Merhum Sn . Sakıp Sabancı ‘nın ’’ İyi 
ki koştum, iyi ki çalıştım, keşke daha 
çok çalışsaydım. Daha güzel Türki-
ye için daha başarılı Türkiye İçin ....” 
Sözü sanırım birçok şeyi anlatıyor. 
Yaşadığımız bu süreçte dik durmalı, 

üretmeli, geri çekilmemeli ve devle-
timizin sağladığı destekler ve prog-
ramlar ile feraset içinde elimizi taşın 
altına her zamankinden daha kararlı 
ve daha kesin koymalıyız. Daha daha 
çok çalışmalıyız.  

Sektörümüz için devletimizin de, 
üzerinde her zamankinden daha 
gür bir ses ve destek politikaları ile 
üzerinde durduğu yerli üretim, yerli 
montaj, yerli ar-ge, yerli iş geliştirme 
ve yerli hizmet anlayışlarına sahip 
çıkmalı, tüketicilere bunu anlatmalı 
ve destek arayışı ile talebi ısrarla ko-
valamalıyız.

%70 yabancı menşeili firmaları he-
gemonyasında olan sektörümüz için 
sadece devlet politikası söylemleri 
imalat, montaj ve bakım hizmetleri-
nin yerli piyasaya geçmesine yetmez. 
Sektör temsilcileri olarak bunu dil-
lendirmeli, müşterilerimize daha iyi 
ürünler ürettiğimizi, daha iyi hizmet 
verdiğimizi, daha iyi montaj yaptığı-

GÜÇLÜ ADIMLAR İÇİN 
MİLLİ GÜÇ GEREKİR

ÖZEL DOSYA
H A
B E R

A S A N S Ö

R
Ü

Ömer ŞAHİN
VALTER Asansör Genel Müdür Yardımcısı
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man, bu mikserleri taşıyan 
kamyonlar Alman Merce-
des veya MAN marka, hazır 
betonu beton mikserinden 
inşaata aktaran kamyon 
üzerindeki devasa ahtapot 
gibi görünen beton pompa-
sı Alman Putzmeister

 �İnşaatta çalışan işçilerin 
kullandığı el aletleri ya Al-
man Bosch ya Japon Makita 
veya Japon Hitachi

 �Binalara kurulan asansör-
ler ya Amerikan Otis ya 
Finlandiyalı Kone ya İsviç-
reli Schindler veya Alman 
Thyssenkrup

 �Kombiler Alman Vaillant, 
Buderus veya  Bosch, mer-
kezi ısıtma sistemlerinin 
nerdeyse tamamı Alman 
Buderus

 �Merkezi klima sistemleri 
Japon Mitsubishi, Toshiba, 
Panasonic, Daikin yada Ko-
reli LG veya Samsung 

 �Kaliteli duvar kağıtları Al-
man veya İtalyan markalar

 �Kaliteli lamine veya lami-
nant parkeler Alman mar-
kalar

 �Mutfak evyesi Alman Teka 
veya İsviçreli Franke

 �Yapı kimyasallarının hemen 
tamamı Alman Sista, Henkel

 �Elektrik sigortaları Alman 
Siemens

 �Kapı menteşeleri, kapı kol-
ları, çekmece rayları ve bili-
mum mobilya aksesuarları 
Alman Hafele

 �Pencere ve kapı sistemleri-
nin tamamı Alman markalar

 �Elektrik priz ve düğmeleri 
Japon ViKo ( Yerli bir marka 
idi. Japonlar satın aldı)

Peki hiç mi Türk ürünü yok. 
Var ancak orta gelir tuzağı 
sebebiyle Türk tüketicisinin 
beklentisi yükselmiş durum-
da. Beklentinin yükselmesi 
inşaatlarda kullanılan ithal 
malzemelerin oranının her ge-
çen gün yükselmesine sebep 
olmaktadır. Yeni konut site-
lerine dönüp bir baktığımızda 
tamamının asansörlerinin ithal 
markalar, mutfağı ve banyo-
sundaki herşeyin ithal olduğu-
nu kolayca gözlemleyebiliriz. 
İnsanlar içine düştüklerinin 
farkında bile olmadıkları “Orta 
gelir tuzağı” sonucu gelirleri 
yerinde sayarken, harcamaları 
sınır tanımaz hale gelmiş du-
rumda. Vatandaş olarak orta 
gelir tuzağına düşmüşsen, 
memlekette üretileni beğen-
mezsin, herşey ithal olmaya 
başlar. Sonuç ise cari açık ve 
şu anda yaşadığımıza benzer 
ekonomik facia.

1.000.000 lira satış bedelli bir 
konutun müteahhide maliye-
tinin, finansman gideri hariç, 

yaklaşık 800.000 TL olduğu-
nu kabul edelim. 800.000 TL 
maliyetin de yarısı yüzde elli 
ile inşaat yapılmasından dolayı 
arsa maliyetinden oluşmakta-
dır. Dolayısıyla 1.000.000 TL 
satış bedeli olan dairenin ima-
lat maliyeti 400.000 TL kabul 
edilebilir. Bu 400.000 TL nin 
yaklaşık 100.000 – 150.0000 
TL si Alman markaları kullanıl-
ması sebebiyle sadece Alman-
ya’ya gitmektedir. Biz inşaat 
yapıyoruz, Almanya fabrika-
ları para kazanıyor. Hatta tüm 
dünya inşaat yapıyor Almanya 
fabrikaları para kazanıyor. 

INŞAAT SEKTÖRÜNE YAKINDAN 

BAKTIĞIMIZDA GÖRDÜĞÜMÜZ 

ŞEY “TÜRKIYE INŞAAT AÇISINDAN 

BIR MONTAJ ÜLKESI”. DIĞER 

ÜLKELERIN ÜRETTIĞI MAKINALAR 

VE MALZEMELER ILE TAŞI, TOPRAĞI 

VE INŞAAT IŞÇILIĞI BIZDEN OLMAK 

ÜZERE BINA MONTAJI YAPIYORUZ 

ASLINDA.

İnşaat sektörüne yakından 
baktığımızda gördüğümüz 
şey “Türkiye inşaat açısından 

Son dönemde yaşanan döviz 
kuru artışı, kredi ve mevduat-
taki faiz artışı ve ekonomide 
yaşanan tıkanmanın sebebi 
olarak 16 yıldır inşaata, taşa 
toprağa para yatırmamız 
gösteriliyor. Bu dönemdeki 
borçlanma ile özellikle konut 
yapımına ağırlık verilerek eko-
nomik canlılığın sağlandığını 
hepimiz gördük ve ekonomiyi 
ayakta tuttuğu için çok da se-
simizi çıkartmadık. İnşaat sek-
törü 150-200 sektörü besliyor, 
doğru yoldayız diye düşündük.

Bu düşüncenin arkasında, 
borçlanarak kaynak bulsak 
da, milli ekonomimizi hare-
kete geçiren, para başkasına 
ait olsa da, inşaatın lokomotifi 
olduğu 150-200 sektöre iş, aş 
sağlayan bir strateji uygula-
dığımız düşüncesi var. İnşaat 
canlı olduğu sürece, bağlı olan 
150-200 sektörde de üretim, 

istihdam devam edecek, Tür-
kiye kazanacak olarak baktık 
meseleye.

Biraz daha yakından, detaylı 
ve dikkatlice bakınca durumun 
aslında hiç de öyle olmadığını 
görüyoruz. 

BULDUĞUMUZ HER YERE KONUT, 
IŞYERI, AVM INŞAA EDERKEN, 
BORÇLANARAK INŞAAT IÇIN 

HARCADIĞIMIZ PARALAR 
GERÇEKTEN DE INŞAATA BAĞLI 

TÜRKIYE’DE ÜRETIM YAPAN DIĞER 
SEKTÖRLERE MI GIDIYOR?

Bulduğumuz her yere konut, 
işyeri, AVM inşaa ederken, 
borçlanarak inşaat için har-
cadığımız paralar gerçekten 
de inşaata bağlı Türkiye’de 
üretim yapan diğer sektörle-
re mi gidiyor? Eğer böyleyse 

çektiğimiz çileye, ödediğimiz 
faize değer. Ama eğer sandı-
ğımız gibi değilse, parayı taşa 
toprağa yatırmanın ötesinde 
daha büyük bir yanlışın için-
deyiz demektir.

İnşaat sektörüne yakından 
baktığımızda şöyle bir resimle 
karşı karşıyayız.

 �İnşaatın başlangıcı olan 
hafriyat çalışmalarında 
kullanılan iş makinaları ya 
Amerikan Caterpillar ya Ja-
pon Komatsu veya İngiliz 
JCB markalı

 �Hafriyattan çıkan taşı, top-
rağı taşıyan kamyonlar Al-
man MAN veya Mercedes 
marka

 �İnşaatın “kaba inşaat” kıs-
mında hazır betonu inşaata 
getiren kamyonların üze-
rindeki beton mikserleri Al-

İnşaat Sektörünü ve Ekonomimizi 
Krizden Çıkaracak Örnek Model :  

TÜRK ASANSÖR SEKTÖRÜ

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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til makinası üreten Almanya, 
İtalya, Japonya’ya kaptırdık. 
Türkiye’de artan maliyetler se-
bebiyle tekstil üretimi başka 
ülkeler kaysa da tekstil ma-
kinası üreten ve bu işten asıl 
parayı kazanan ülkeler yine 
Almanya, İtalya, Japonya’ya 
olarak devam ediyor. Bir tek 
Çin eklendi bu ülkelere. Çin fa-
sonculuk yaparken tekstilde 
asıl parayı kimin kazandığını 
görerek ve bizim yapamadı-
ğımızı yapıp tekstil makinası 
üretimine geçti. 

TEKSTILDE KAÇIRDIĞIMIZ 

BU FIRSAT ŞU ANDA INŞAAT 

SEKTÖRÜNDE ÖNÜMÜZDE 

DURUYOR. INŞAAT SEKTÖRÜNDEKI 

YAPI DEĞIŞIMI ITHALATIN 

AZALMASI, IHRACATIN ARTMASI 

VE ASIL ÖNEMLISI INŞAAT 

SEKTÖRÜNDE ASIL PARANIN 

KAZANILDIĞI, KATMA DEĞERI 

YÜKSEK MALZEME, MAKINE 

ÜRETIMI ILE HEM CARI AÇIĞIN 

AZALMASINI HEM DE KIŞI BAŞINA 

MILLI GELIRIMIZIN ARTMASINI 

SAĞLAYACAKTIR. 

Tekstilde kaçırdığımız bu fır-
sat şu anda inşaat sektörün-
de önümüzde duruyor. İnşaat 
sektöründeki bu yapı değişimi 
ithalatın azalması, ihracatın 
artması ve asıl önemlisi inşaat 
sektöründe asıl paranın kaza-
nıldığı, katma değeri yüksek 
malzeme, makine üretimi ile 

hem cari açığın azalmasını 
hem de kişi başına milli geliri-
mizin artmasını sağlayacaktır. 

Böylece inşaat sektörünün 
pazarı yalnız yurtiçi konut 
ve işyerleri olmayacak, ülke-
miz pazarının belki 100 katı 
büyüklükteki dünya pazarı 
olacaktır. İnşaat sektörünü 
biraz zorlayacak olan bu yapı 
değişimine firmaların bireysel 
olarak karar vermesi mümkün 
değildir. Tekstil sektöründe de 
aynı durum yaşandı. Konunun 
devlet stratejisi olarak karara 
bağlanması ve özel sektörün 
uyumunun sağlanması başa-
rıya ulaşmadaki temel şarttır. 
Bu anlamda fasonculuktan 

makine, ekipman ve teknoloji 
üretmeye geçişi başaran Çin 
açık açık bu konudaki devlet 
stratejisini ilan etmekte ve 
uygulamaktadır. 

Çin Komünist Partisi Ekim 
2017’de yapılan 19’uncu kong-
resinde, son 30 yıla damgasını 
vuran fason üretim modelin-
den, “hammaddeye dayan-
mayan nitelikli ve teknolojik 
temelli üretim” modeline geçi-
şin yol haritasını belirledi ve uy-
gulamaya geçti. Aldığı bu karar 
ve teknolojide geldiği nokta şu 
anda ABD Çin arasındaki tica-
ret savaşının asıl sebebidir. Çin 
teknolojiye hakim ve teknoloji 

bir montaj ülkesi”. Diğer ül-
kelerin ürettiği makinalar ve 
malzemeler ile taşı, toprağı 
ve inşaat işçiliği bizden olmak 
üzere bina montajı yapıyoruz 
aslında.

İnşaat sektörü yurtiçi 150-
200 sektöre iş açıyor, ekmek 
sağlıyor gibi görünse de in-
şaattan beklentinin artması 
sebebiyle yüksek kaliteli ko-
nutlar, AVM’ler inşaatta başta 
Alman menşeli ithal markala-
rın gittikçe artan bir biçimde 
kullanılmasına sebep oluyor. 
Böylece her yaptığımız inşaat 
ile, sandığımızın aksine, cari 
açığın biraz daha artmasına 
sebep oluyoruz.  

(Benzeri bir problem tarım 
sektöründe de yaşanmakta-
dır. Tarımda kullanılan trak-
tör, pulluk gibi çok da karlılığı 
kalmayan ürünler dışındaki 
makine, araç, gereçlerin bü-
yük bir kısmı İtalya, Almanya, 
Hollanda, İspanya gibi ülke-
lerden ithal edilmektedir. Ta-

rım ilaçlarının hemen tamamı 
Alman menşeilidir. Tohumlar 
İsrail’den ithal edilmektedir. 
Tarım makinalarının kullandı-
ğı mazot-petrol zaten ithal. 
Tarımda üretim artışı bu kap-
samdaki ithalatın da doğrudan 
artmasına sebep olmaktadır. 
Yakından bakınca görüyoruz ki 
aslında bir tarım ülkesi değiliz; 
tüm girdileri ithal edip sadece 
emeğini katan, toprağını eken 
bir üretim yapısına sahibiz. Bu 
tarımsal üretim yapısı yüzün-
den, düşük ücretli işçilik sebe-
biyle tarım çalışanları mutsuz, 
yüksek tarımsal ürün fiyatları 
sebebiyle tüketici mutsuz bir 
tablo ortaya çıkmaktadır.)

Bu konudaki çözüm kendisini 
inşaat şirketi olarak adlandı-
ran ilk 50 firmaya Almanya ve 
diğer ülkelerden ithal edilen 
inşaat malzemesi, makinası, 
ekipmanı fabrikaları kurma 
görevinin, devlet eliyle bu 
firmaların çaplarına, büyük-
lüklerine göre verilmesidir. 
Üretimlerinin en az % 70’ni 

ihraç etme zorunluluğu da 
koyarak, inşaat yapmak için 
ithalat yapan ülkeden, Alman-
ya gibi inşaat yapan ülkelere 
ihracat yapan bir ülke profiline 
geçilmesi sağlanmalıdır. 

INŞAAT YAPMAK IÇIN ITHALAT 

YAPAN ÜLKEDEN, ALMANYA GIBI 

INŞAAT YAPAN ÜLKELERE IHRACAT 

YAPAN BIR ÜLKE PROFILINE 

GEÇILMEMIZ GEREKIYOR.

Ülkemiz montaj yönüyle de 
olsa inşaat sektörünün içinde 
bulunması sebebiyle, inşaat 
malzemelerini üretip dünyaya 
satabilme konusunda yeterli 
bilgiye ve birikime sahip du-
rumdadır. Tekstil sektörünün 
çok canlı olduğu yıllarda tekstil 
makinaları üretimi konusunda 
devlet eliyle böyle bir strateji 
izlenmediği için, yıllarca teks-
til ülkesi olarak anılmamıza 
rağmen, kazandığımız para-
nın nerdeyse tamamını teks-
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Tamamen kendi azmi, becerisi 
ve çalışkanlığı ile ithal edilen 
tüm asansör parçalarını ül-
kemizde üreten Türk asansör 
sektörü, yine tamamen kendi 
azmi ile yıllık 160 milyon do-
lar ihracat gerçekleştirmek-

tedir. Devletin, otomotiv yan 
sanayicilerinde olduğu gibi, 
bu sektörün farkına varması, 
elinden tutması ve yolunu aç-
ması durumunda 3 yıl içinde 1 
milyar dolarlık ihracat kolayca 
ulaşılabilecek bir hedeftir. Di-

ğer taraftan yeni inşaatlarda 
ithal asansörlerin tercih edil-
mesi sebebiyle Türkiye yılda 
220 milyon dolar civarında 
asansör ve asansör parçası 
ithal etmektedir. Yerli ürün 
kullanımında devlet desteği ve 
vatandaş bilincinin oluşmasına 
bağlı olarak asansör ithalatı da 
minimum seviyeye inecektir. 

İnşaat sektörüne bağlı ve mal-
zeme tedarik eden 150- 200 
civarındaki sektörün ve yüzler-
ce firmanın Türk asansör sek-
töründen öğreneceği çok şey 
var. Tüm dünya pazarını hedef 
almak bunlardan yalnızca biri. 
Yalnızca yurtiçi piyasaya satış 
yapma kolaycılığına kapılma-
yıp, dünyanın dört bir tarafına 
her türlü zorluğa rağmen ih-
racat yapma azmi bir diğeri.  

üreten ülke olarak dünya den-
gelerini yeniden değiştirecek 
gibi görünüyor. Başka bir ül-
kenin alacağı bu tarz kararlar 
“hayata geçirilmesi zor olması” 
sebebiyle çok ciddiye alınmaz-
ken, ülke Çin olunca herkesin 
tüylerini diken diken ediyor. 
1978 yılının sonunda düzen-
lenen Çin Komünist Partisi 11. 
Kongresinde bugün gördüğü-
müz dünyanın üretim üssü olan 
Çin’in yol haritası belirlenip, 
1979 yılından itibaren Deng 
Xiaoping’in ortaya koyduğu re-
form ve dışa açılma politikasını 
uygulamaya başlamıştır. 1978 
yılında Çin Komünist Partisinin 
aldığı değişim ve dönüşüm ka-
rarının uygulanabilirliğine çok 
fazla kişi inanmamıştı. Fakat 
muazzam dönüşümü gerçek-
leştiren devin” fason üretim 
modelinden, hammaddeye 
dayanmayan nitelikli ve tek-
nolojik temelli üretim mode-
line geçiş” hedefine başarı ile 
ulaşacağında bugün herkes 
hemfikir.

ITHAL EDILEN ASANSÖRLERIN 

MONTAJ VE BAKIMINI YAPARAK 

BAŞLAYAN SEKTÖRÜN 

EMEKTARLARI, ELLERINDEN 

TUTAN HIÇ KIMSE OLMAMASINA 

RAĞMEN, ITHAL EDILEN TÜM 

ÜRÜNLERIN YERLI ÜRETIMINI 

BAŞARMIŞ DURUMDADIR. ÜLKE 

IÇINDE YAPILAN YENI KONUT, 

IŞYERI VE AVM’LERDE DÜNYA DEVI 

FIRMALARLA REKABET ETMENIN 

YANINDA, TÜRK ASANSÖR SEKTÖRÜ 

DÜNYANIN 100 ÜLKESINE ASANSÖR 

VE ASANSÖR PARÇALARI IHRAÇ 

ETMEKTEDIR. 

Yukarıda bahsettiğimiz, önce 
inşaat sektörü, devamında 
tüm ekonomimiz için krizden 
çıkış ve bir daha cari açık, dö-
viz problemi yaşamamak için 
önerdiğimiz çözüm yolunun 
hayata geçirilmesi imkansız 
değildir. Zor ve meşakkatli 
olabilir; ancak ülkemizin baş-
ka çaresi yoktur. Türk asansör 
sektörü, inşaat sektörünün 
tedarikçi bir kolu olarak tam 
da yukarıda çözüm, kurtuluş 
olarak sunduğumuz yapıda 
çalışmaktadır. İthal edilen 
asansörlerin montaj ve bakı-
mını yaparak başlayan sek-
törün emektarları, ellerinden 
tutan hiç kimse olmaması-
na rağmen, ithal edilen tüm 
ürünlerin yerli üretimini başar-
mış durumdadır. Ülke içinde 
yapılan yeni konut, işyeri ve 
AVM’lerde dünya devi firma-
larla rekabet etmenin yanında, 
Türk asansör sektörü dünyanın 
100 ülkesine asansör ve asan-
sör parçaları ihraç etmektedir. 
Rusya, Türk Cumhuriyetleri, 
Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri 
ile Balkan ülkelerinde “Made 
in Türkiye” damgalı asansörler 
çalışmaktadır. 

DEVLETIN, OTOMOTIV YAN 

SANAYICILERINDE OLDUĞU GIBI, 

BU SEKTÖRÜN FARKINA VARMASI, 

ELINDEN TUTMASI VE YOLUNU 

AÇMASI DURUMUNDA 3 YIL IÇINDE 

1 MILYAR DOLARLIK IHRACAT TÜRK 

ASANSÖR SEKTÖRÜ IÇIN KOLAYCA 

ULAŞILABILECEK BIR HEDEFTIR.
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EAYSAD - 1989
EGE ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Ülkemizin Yerli Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayisi 
son yıllarda üretim ve montaj 
kalitesiyle dünyada emsal-
lerini aratmayacak seviyeye 
ulaşmıştır. Asansör ve Yürü-
yen Merdiven üretiminde, 
Avrupa ülkeleri dahil dün-
yanın birçok yerine ihracat 
yapan, çok değerli firma ve 
meslektaşlarımızın bulun-
ması sektörümüz için ayrı-
ca gurur kaynağıdır. Eaysad 
Derneği olarak, 83 üye asan-
sör firmamız ile ülkemizin re-
fahı ve çıkış yolunun sanayi-
leşme olduğunu ve özellikle 
yerli sanayinin desteklenme-
si gerektiğine inanmaktayız. 
Son günlerde ülkemizde 
yaşanan ekonomik zorluk-
lar, bizlerin birbirine daha 
çok kenetlenmesi ve daha 
fazla dayanışma içerisinde 
olmamız gerektiğini hatırla-
mamıza yardımcı olmuştur. 
Devletimiz ve milletimiz ile 
birlik ve beraberlik içinde, 
daha fazla çalışarak, daha 
fazla üreterek ekonomik 
kalkınmamıza hız kesmeden 
devam etmeliyiz. Ekonomi 
piyasalarında bir süredir ya-
şanan olumsuz değişkenlik 
neticesinde asansör sektö-

ründe özellikle imalat yapan 
yerli firmalar kar marjını ol-
dukça düşürerek ayakta dur-
maya çalışmaktadır. Üyemiz 
olan asansör aksamı üretici 
ve tedarikçileri ile asansör 
taahhüt firmalarımız hem 
enerji, ssk, yükselen kurlar, 
faizler ve çeşitli vergi yükleri 
ile hem de mevzuat sorunları 
ve adil rekabet koşullarının 
olmadığı piyasada ticari faa-
liyetlerini yürütmektedirler. 
Ticari yaşamın olağan akışı-
na aykırı şartlar oluştuğunda 
tüm kamu kurum ve kuru-
luşlarının biz yerli sanayici-
leri desteklemesi ve gerekli 
şartları oluşturması beklen-
mektedir. Bununla birlikte 
ne yazık ki son yıllarda ya-
bancı asansör firmalarının az 
sayıda olmalarına rağmen, 
ülkemiz sınırları içinde başta 
büyük şehirlerimizde olmak 
üzere, yeni yapılan veya 
mevcut bulunan tesislerin 
servis sorumluluklarını üst-
lenmeleri sonucunda, müte-
ahhit firmalar ve tüketiciler 
tarafından daha fazla tanın-
malarını sağlamıştır. Özellik-
le resmi kurumlarımızın ve 
kurumsallaşmış özel veya 
tüzel kişilere ait firmaların 

yaptığı asansör montaj ve 
bakım servisi ihaleleri ile tek-
lif usulü alımlarında yabancı 
firmalara tanınan ayrıcalık ve 
öncelikler bizleri rekabette 
daha da zor duruma düşür-
mektedir. Tüm bu zor koşul-
lara karşın sabırla işlerimizi 
yürütürken, Türk Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayici-
si olarak bizlere de gereken 
önemin ve önceliğin veril-
mesinin hakkımız olduğunu 
düşünüyoruz. Ulusal çıkarla-
rımıza dönük, Türk Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sana-
yisinin varlığının devamına 
yönelik verilecek desteğin, 
başta Ankara olmak üzere, 
tüm ülkede sağlanması ve 
gerekli önlemlerin alınması 
konusunda yazılı ve görsel 
basınımıza büyük görevler 
düşmektedir. Dolayısıyla siz 
basın mensuplarının da des-
teği ve aracılığı ile sesimizi 
duyurmamız yerli Asansör 
firma temsilcileri, yani bizler 
için büyük önem taşımakta 
olup, konunun haber ya da 
yayın gündeminizde değer-
lendirilmesi ve kamuoyunu 
bilgilendirmeniz hususunda 
gereğini önemle rica ederiz.
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Ülkemizin Yerli Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayisi son yıllarda üretim ve montaj kalitesiyle dünyada emsallerini 
aratmayacak seviyeye ulaşmıştır.  
 
Asansör ve Yürüyen Merdiven üretiminde, Avrupa ülkeleri dahil dünyanın birçok yerine ihracat yapan, çok değerli 
firma ve meslektaşlarımızın bulunması sektörümüz için ayrıca gurur kaynağıdır. 
 
Eaysad Derneği olarak, 83 üye asansör firmamız ile ülkemizin refahı ve çıkış yolunun sanayileşme olduğunu ve 
özellikle yerli sanayinin desteklenmesi gerektiğine inanmaktayız.  
  
Son günlerde ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar, bizlerin birbirine daha çok kenetlenmesi ve daha fazla 
dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini hatırlamamıza yardımcı olmuştur. Devletimiz ve milletimiz ile birlik ve 
beraberlik içinde, daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek ekonomik kalkınmamıza hız kesmeden devam etmeliyiz.  
 
Ekonomi piyasalarında bir süredir yaşanan olumsuz değişkenlik neticesinde asansör sektöründe özellikle imalat 
yapan yerli firmalar kar marjını oldukça düşürerek ayakta durmaya çalışmaktadır.  
 
Üyemiz olan asansör aksamı üretici ve tedarikçileri ile asansör taahhüt firmalarımız hem enerji, ssk, yükselen kurlar, 
faizler ve çeşitli vergi yükleri ile hem de mevzuat sorunları ve adil rekabet koşullarının olmadığı piyasada ticari 
faaliyetlerini yürütmektedirler. Ticari yaşamın olağan akışına aykırı şartlar oluştuğunda tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının biz yerli sanayicileri desteklemesi ve gerekli şartları oluşturması beklenmektedir.     
 
Bununla birlikte ne yazık ki son yıllarda yabancı asansör firmalarının az sayıda olmalarına rağmen, ülkemiz sınırları 
içinde başta büyük şehirlerimizde olmak üzere, yeni yapılan veya mevcut bulunan tesislerin servis sorumluluklarını 
üstlenmeleri sonucunda, müteahhit firmalar ve tüketiciler tarafından daha fazla tanınmalarını sağlamıştır.  
 
Özellikle resmi kurumlarımızın ve kurumsallaşmış özel veya tüzel kişilere ait firmaların yaptığı asansör montaj ve 
bakım servisi ihaleleri ile teklif usulü alımlarında yabancı firmalara tanınan ayrıcalık ve öncelikler bizleri rekabette 
daha da zor duruma düşürmektedir.  
 
Tüm bu zor koşullara karşın sabırla işlerimizi yürütürken, Türk Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicisi olarak 
bizlere de gereken önemin ve önceliğin verilmesinin hakkımız olduğunu düşünüyoruz.  
 
Ulusal çıkarlarımıza dönük, Türk Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayisinin varlığının devamına yönelik verilecek 
desteğin, başta Ankara olmak üzere, tüm ülkede sağlanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda yazılı ve 
görsel basınımıza büyük görevler düşmektedir.  
 
Dolayısıyla siz basın mensuplarının da desteği ve aracılığı ile sesimizi duyurmamız yerli Asansör firma 
temsilcileri, yani bizler için büyük önem taşımakta olup, konunun haber ya da yayın gündeminizde değerlendirilmesi 
ve kamuoyunu bilgilendirmeniz hususunda gereğini önemle rica ederiz.  
 
Saygılarımızla 
 
Eaysad Yön. Kur. Bşk.  
Mert ÖĞÜŞLÜ  

 
  
 
 
 

Saygılarımızla Eaysad Yön. Kur. Bşk. 
Mert ÖĞÜŞLÜ
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“Geçici Madde 8 – Bu Kararın 
4’üncü maddesinin (g) bendi-
nin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren  30 gün  içinde, söz 
konusu bentte belirtilen ve 
daha önce akdedilmiş yürür-
lükteki sözleşmelerdeki dö-
viz cinsinden kararlaştırılmış 
bulunan bedeller, Bakanlıkça 
belirlenen haller dışında; Türk 
parası olarak taraflarca yeni-
den belirlenir.”

Yapılan bu düzenleme, gö-
rüleceği üzere kira sözleş-
meleri, finansal kiralamalar, 
leasingler ve her türlü iş, hiz-
met ve eser sözleşmelerini 
kapsamaktadır. 

YENİ BİR TANIMLAMA İLE 
“TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMA”

Düzenlemede “Türkiye’de 
Yerleşik Olma” kavramı ön 
plana çıkmaktadır. Öncelikle 
Yerleşik olmak kanunlarda 
nasıl tanımlanmıştır diye 
bakmalıyız.

Medeni Kanun’da ise “Yerle-
şim yeri, bir kimsenin kalma 
niyetiyle sürekli oturduğu yer-
dir” tanımlaması yapılmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre 
ikametgâhı Türkiye’de bulu-
nanlar, bir takvim yılı içinde 
Türkiye’de devamlı 6 aydan 
fazla oturanlar Türkiye’de yer-
leşmiş sayılmaktadırlar. 

Kanuni veya iş merkezi Tür-
kiye’de bulunan Sermaye 
Şirketleri (Limited Şirketi, 
Anonim Şirketi), Kooperatif-
ler, İktisadi Kamu Kuruluş-
ları, Dernek veya Vakıflara 
Ait İktisadi İşletmeler ve İş 

Ortaklıkları da bu kapsamda 
değerlendirilmektedirler.

İhracat ve ithalat işlemlerinde 
muhatap firmalar Türkiye’de 
yerleşik olmadıkları için, bu 
firmalarla yapılan işlemlerin 
Karar kapsamında değerlen-
dirilemeyecekleri tabiidir.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN 
HALLER

Kararda Bakanlıkça belirle-
nen hallerde dövizle sözleşme 
yapma istisnasından bahse-
dilmiştir. Ülkenin menfaatleri 
veya işin tabiatı gereği gerekli 
görüldüğünde Bakanlık tara-
fından dövizle işlem yapma 
izni verilebilecektir.

SÜRE SINIRI
Kararda yürürlük tarihinden 
itibaren 30 gün içerisinde 
tarafların varsa mevcut söz-
leşmelerini ve işlemlerini Türk 
Lirası olarak revize etmeleri 
zorunluluğu getirilmiştir.

Zorunluluğa uymayanlar 
hakkında 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanun’un 3. Mad-
desi hükümleri çerçevesin-
de yaptırım uygulanacaktır. 
Cumhurbaşkanı’nın bu Kanun 
hükümlerine göre yapmış ol-
duğu düzenleyici işlemlerdeki 
yükümlülüklere aykırı hareket 
edenler hakkında 6.300,00 
Türk Lirası’ndan 52.600,00 
Türk Lirası’na kadar idari para 
cezası uygulanabilecektir. 
Sözleşmenin bütününü tek 
bir işlem olarak görerek tek 
bir ceza mı yoksa sözleşme 
dâhilinde her bir işlem için 

ayrı ayrı mı ceza uygulanacağı 
belirsizdir. 

Örneğin;

Asansörlerde bakım-onarım 
ve arıza tespit işi yapan bir 
asansör firması, Türkiye’de 
yerleşik olan bir Anonim Şir-
ket’in asansörlerinin her ay 
düzenli olarak bakım-onarım 
arıza tespit işi için USD cinsin-
den sözleşme yapmıştır. Söz-
leşme 01.08.2018-31.07.2019 
tarihleri arasını kapsamakta-
dır. Sözleşme kapsamında 
verdiği hizmet için her ayın ilk 
günü fatura düzenlemektedir.

Yayımlanan kararname hü-
kümlerine aykırı olarak söz-
leşmesini Türk Lirası cinsinden 
revize etmediği, idare tarafın-
dan 15.12.2018 tarihinde tespit 
edilmiştir.  Tespitin yapıldığı 
tarihe kadar sözleşme kapsa-
mında 5 adet fatura düzenle-
miştir.

2018 yılının Ağustos, Eylül ve 
Ekim aylarının birinci gün-
lerinde düzenlediği yabancı 
para üzerinden hesaplanmış 
faturalar ile ilgili bir işlem 
yapılması gerekmeyecektir. 
Ancak Kasım ve Aralık ayla-
rında düzenlediği faturalar için 
işlem yapılması gerekecektir. 
Bu aşamada -her ne kadar 
eleştirilmesi gereken iki adet 
fatura dahi olsa- sözleşme 
kapsamında düzenlendikle-
ri için bu faturaların tek bir 
işlem sayılmaları ve bir adet 
idari para cezası ile muhatap 
olunması gerekmekte ise de, 
Gelir İdaresi her bir faturayı 
ayrı birer işlem olarak değer-
lendirip iki adet idari para ce-
zası da düzenleyebilecektir. 

Son günlerde yaşanılan döviz 
kuru problemi nedeniyle dö-
vize olan talebi azaltmak için, 
13 Eylül 2018 Tarih ve 30534 
Sayılı Resmî Gazete’de 85 
Sayılı Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Kararda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Karar yayımlanmış 
ve Türk Parası Kıymetini Koru-
ma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 

4’üncü maddesine (g) bendi 
eklemiştir.

Bu değişikliğe göre; Türki-
ye’de yerleşik kişilerin, Bakan-
lıkça belirtilen haller dışında, 
kendi aralarındaki menkul ve 
gayrimenkul alım satım, taşıt 
ve finansal kiralama dâhil her 
türlü menkul ve gayrimenkul 
kiralama, leasing ile iş, hiz-

met ve eser sözleşmelerinde 
sözleşme bedeli ve bu söz-
leşmelerden kaynaklanan 
diğer ödeme yükümlülükleri 
döviz cinsinden veya dövize 
endeksli olarak kararlaştırı-
lamaz. (Madde-1)

Aynı karara eklenen Geçici 8. 
Madde ile ise şu düzenleme 
yapıldı:
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TÜRK LİRASINA DÖNÜŞ

Ali YILMAZ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
alyilmaz@gmail.com
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Konunun ilgili makamlarca 
açıklığa kavuşturulacağı dü-
şüncesindeyim. Ayrıca düzen-
lenecek ceza her iki tarafa da 
uygulanacak mıdır sorusunun 
cevabı da idare tarafından ka-
muoyu ile paylaşılmalıdır.

Yine örnekte belirtilen söz-
leşme için süresinde tahak-
kuk etmiş ve ödenmiş olan 
damga vergisinin, sözleşme 
Türk Lirası olarak revize edil-
diğinde yeniden tahakkuk 
edip ödenmesi gerekip ge-
rekmeyeceği de tartışılmalı-
dır. Damga Vergisi Kanunu’na 
göre “Belli parayı ihtiva eden 
mukavelenamelerin değiştiril-
mesi halinde artan miktar aynı 
nispette vergiye tabidir. Birinci 
fıkraya göre azami tutardan 
vergi alınan mukavelename-
lerin, diğer hükümlerinde 
değişiklik olmaksızın sadece 
bedelinin artması durumunda, 
artan bedele ilişkin bu hüküm 
uygulanmaz. Bunların devri 
halinde aslından alınan ver-
ginin dörtte biri alınır.” Dam-
ga Vergisi Kanunu’nun ilgili 
maddesi gereğince Damga 
Vergisi yükümlülüğü doğabi-
leceğini unutmamanız ileride 
sıkıntı yaşamamanız açısından 
önemlidir.

HANGİ KUR?

Yine kararda belirtilen süre 
içerisinde sözleşmelerin Türk 
Lirası olarak değiştirilmesi 
zorunluluğu belirtilmişse de 
hangi kur üzerinden yapılacağı 
belli değildir. Burada tarafların 
serbest iradeleri ile belirleye-
cekleri ve mutabık kalacak-
ları kur üzerinden sözleşme-

lerini yenileyecekleri gibi bir 
düşünce oluşsa da tarafların 
mutabakat sağlayamayacak-
ları durumlar olacaktır. Ayrıca 
taraflardan bir tanesi sözleş-
meyi değiştirmemek yönünde 
irade beyan edebilir. Bu gibi 
durumlarda anlaşmazlıkların 
çözümü ve cezadan kaçınmak 
için hukuki işlem başlatılması 
gerekebilecektir.

FİYAT TEKLİFLERİ VE LİSTELERİ

Yayımlanan karar her ne kadar 
sözleşmeleri kapsar nitelikte 
olsa dahi “ödeme yükümlü-
lükleri döviz cinsinden veya 
dövize endeksli olarak karar-
laştırılamaz” ifadesi kanaa-
timce kapsamı genişletilebi-
lir nitelikte bir durumdadır. 
Hazırlanacak olan fiyat tek-
lifleri ve listelerinin döviz cin-
sinden fiyatları göstermesi 
halinde dolaylı olarak dövize 
endeksli fiyatlama yapılmış 
olacaktır. Sözleşme Türk Lira-
sı cinsinden akdedilmiş dahi 
olsa sözleşmeye esas olacak 
fiyatlar fiyat teklifi veya fiyat 
listelerinden alınacağı için 
dövize endeksleme yapılmış 
sayılabilecektir. 

İlgili Karar ile birlikte, firma-
ların sözleşmeleri ile birlikte 
fiyat teklif ve fiyat listelerini 
de Türk Lirası olarak güncel-
lemeleri gerekliliği doğmuş-
tur.

Alınan Karar gereği yapaca-
ğınız yenilemeler ve işlem-
lerden önce mutlaka Mali 
Müşaviriniz ve hukukçunuz 
ile görüşmeniz ve değerlen-
dirmelerini dikkate almanız 

sonradan ağır yükümlülük-
lerle karşılaşmamanız açısın-
dan önemlidir.

DİKKATİNİZDEN KAÇMASIN

Bazı konular, diğer tüm sek-
törlerle birlikte, hatta belki 
de daha fazla döviz artışları 
konusunda sıkıntılar yaşayan 
asansör sektörü temsilcileri-
nin doğal olarak dikkatlerin-
den kaçabilmektedir. Özellikle 
süreli işlem olması nedeniyle 
Yapı Kayıt Belgesi hakkında-
ki işlemleriniz var ise son kez 
değerlendirmeyi unutmayınız.

20 Eylül 2018 Perşembe Tarih 
ve 30541 Sayılı Resmî Gaze-
te’de Yapı Kayıt Belgesi Veril-
mesine İlişkin Usul Ve Esaslar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair 
Usul Ve Esaslar’ı açıklayan bir 
tebliğ yayımlanmıştır. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından yayımlanan tebliğ ile 
Yapı Kayıt Belgesi verilmesi 
için izlenecek yol açıklanmış-
tır. Ayrıca tebliğde daha önce 
eksik veya fazla beyanda bu-
lunan isteklilerin durumları 
da açıklanmıştır.

Eksik beyan durumda eksik 
kalan kısmın tamamlanması 
gerekliliği vurgulanmış ve ek-
sik kalan kısmın ödenmemesi 
durumunda daha önce yapılan 
ödemenin iade edilmeyece-
ği ve ilgililer hakkında 5237 
Sayılı Kanun kapsamında suç 
duyurusunda bulunulacağı 
hüküm altına alınmıştır. Fazla 
yapılan bir ödeme olmuş ise 
fazla ödenen bu bedelin nasıl 
ve nereden iade alınacağı da 
açıklanmıştır.
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Eski yıllarda esnaf birlikleri 
tecrübeli kişilere yetki verir 
ve yapılan imalatları kontrol 
ettirirdi. 

Yapılan kontrollerde uygun ol-
mayan imalatları “dama atar” 
o esnaf imalatlarını düzeltin-
ceye  kadar, bozuk mal dam 
da dururdu. Diğer esnaflar ve 
halk dam da kötü imalatı görür 
ve o esnaftan alışveriş yapar-
ken dikkat eder yada alışveriş 
yapmazdı.

Günümüzde tecrübeli kişile-
rin yerini TSE, Meslek Oda-

ları, Türkak Mesleki Yeterlilk 
Kurumu, muayene kuruluş-
ları, belgelendirme kuruluşla-
rı görevlerini layıklıyla yerine 
getiriyorlar. Dolayısıyla asan-
sör sanayinde papucu dama 
atılanlar atıldı veya kendini 
yeniledi  

Düzgün imalat yapan asansör 
firmaları ve aksam imalatçıları 
çalışmalarına kalitelerini yük-
selterek devam etmektedirler.

Papucu dama atılmayan ak-
sam imalatçıları ve asansör 
tesis edenler yurt içinde ve 

yurt dışında Pazar buldular. 
Ürünlerini gönül rahatlığı ile 
satıyorlar. Uluslar arası geçer-
liliği olan CE iliştirme işlemle-
rini yaparak güvenilir ürünler 
satılmaktadır. Bu sebeplerden 
dolayı yerli ürün tüketilmesi 
ısrarla daha kaliteli olan yerli 
sanayimizi güçlendirmek için 
yerli malı kullanılmalı. Bu vesi-
le ile ithalatın azalmasına cari 
açığın kapanmasına katkı ve-
rilecektir.

Tüm tüketicilerin yerli ürün 
kullanması dileği ile..

HEDEF / %100 YERLİ 

Akif TEMELLİ
MAKİNA MÜHENDİSİ
TOSYÖV GENEL SEKRETERİ

PAPUCU DAMA ATILDI 
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şında yakınlarını gittiğin yere 
götüremezsin orada uyum 
sağlaman, alışman, gittiğin 
yerlerin alışık olmadığın kural-
ları, hele ki başka bir din olan 
bir yere gitmişsen dışlanmış-
lık. Eğer devletimiz olmaz-
sa bizim de gidecek yerimiz 
yok. Devlet güçlü olmalı, onun 
için bizler devletimizi ayakta 
tutmalıyız. Eskiden meydan-
larda kılıçla, tüfekle, füze ile 
olan savaşlar artık ekonomi 
ile oluyor. Eğer ki devletimiz 
vatanımızı seviyorsak onu 
güçlendirmeliyiz. Mal alırken 
barkodun  “869’’ ile başlaya-
nını almalıyız. Elektriğimizi, 
mazotumuzu ve zamanımızı 
boşa harcamamalıyız. İTHAL 
sevdasından vazgeçmemiz 
gerekiyor. Şartnamelerde it-
hal kelimesi dahi geçmemeli, 
her ürün yerli kullandırılmaya 
çalışılmalı. Sanayicilerimiz de 
yaptıkları ürünlerin kalitesini 
arttırmalı, AR-GE ve İnovas-
yona  ağırlık vererek katma 
değeri yüksek ürünler üretme-
liler. Yeni buluşlar yaparak PA-
TENTLER alınmalıdır. Üretim-
deki hedefimiz ise dış pazar 
olmalı, ihracata yönelmemiz, 

hali hazırda ihracat yapan-
ların ise hedef büyültmeleri 
gerekiyor. İthalat ve ihracat 
arasındaki negatif farkı pozi-
tife çevirmeden daha güçlü bir 
Türkiye oluşturamayız. 

“Vatanını en çok seven göre-
vini en iyi yapandır” demişler. 
Yaptığın işin en iyisini yapmaya 
gayret göstereceksin. Bir ma-
kine yapmışsan bunun uzun 
ömürlü ve arızasız çalışması 
için gayret göstereceksin. Ne 
yaparsan yap en iyi şekilde 
yapmaya gayret göstere-
ceksin. Vergi kaçırmayacak, 
elemanların maaşlarını tam 
göstereceksin. Planlamayı iyi 
yapacak, aynı yolu 3-5 defa 
kazıp kazıp asfalt dökmeye-
ceksin. Devletimiz aslında çok 
daha güçlü olabilirdi. Başka 
ülkelerle yaşanan sıkıntılarda 
döviz bu kadar çok hareket-
lenmez daha dik daha güçlü 
durabilirdik. Neden böyle ol-
madı? Elbette birçok sebep var 
sayamayacağımız. Bunları el-
bette biliyorsunuz. Suriye’nin 
durumunu düşünüp komşu-
muzun durumundan tecrübe 
edinelim. İnanın, herkesin 
yapabileceği bir şeyler  var...

SEKİZ-ALTI-DOKUZ 
TÜRKİYE
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“Halk içinde muteber bir nesne yok 
Devlet gibi, olmaya Devlet cihanda 
bir nefes sıhhat gibi”. Kanuni Sul-
tan Süleyman ne güzel söylemiş. 
İnsanlar bu sözün özünü sağlıklarını 
kaybettiklerinde daha iyi anlıyorlar. 
Çünkü bizler bazı şeylerin değerini 
maalesef kaybettiğimizde daha iyi 
anlarız. Ben damdan düşüp, iki to-
puğunu ve omurilikteki bir kemiğini 
kırmış biri olarak, iki ayımı yatak-
ta geçirdim. Üç hafta yataktan hiç 
kalkamadım. Her gün doğal olarak 
tuvalete gitmenin bile ne büyük bir 
nimet olduğunu anladım. İki ayak 
dize kadar alçıda iken yürümenin 
nasıl kıymetli bir şey olduğunu, ma-
sada ailece yemek yemenin değe-
rini anladım. 2 ay sonra AVM’lerde 
neden tekerlekli sandalye olması 
gerektiğini, asansörlerin aslında na-
sıl bir ihtiyaç olduğunu öğrendim. 

Örnekleri yazmaya devam etsem 
dergide yer kalmaz inanın...

İnsanlar tecrübeyi 2 şekilde elde 
eder.

1. Hata yapar o tecrübenin bedelini 
öder ve öğrenir.

2. Akıllı insanlar başkalarının öde-
diği bedelleri görerek bundan 
tecrübe edinir.

Gelelim Devlet’e, Suriye‘nin durumu 
ortada. Devletsiz olmaz, rezil olur-
sun, yok olursun. Paran olsa neye 
yarar. Onu kullanamazsın bir tarafta 
terör, öbür tarafta muhalifler, diğer 
tarafta ordu bunlar yetmezmiş gibi 
bir de dışarıdan gelen başka ülke 
askeri. Devlet olmayınca güvencen 
yok, dışarı gitmen zor kabul eden 
yok. Oldu ki gittin çekirdek ailen dı-
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Cem BOZDAĞ
CE Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı

“VATANINI EN ÇOK SEVEN GÖREVINI 

EN IYI YAPANDIR” DEMIŞLER. 

YAPTIĞIN IŞIN EN IYISINI YAPMAYA 

GAYRET GÖSTERECEKSIN. BIR 

MAKINE YAPMIŞSAN BUNUN UZUN 

ÖMÜRLÜ VE ARIZASIZ ÇALIŞMASI 

IÇIN GAYRET GÖSTERECEKSIN. NE 

YAPARSAN YAP EN IYI ŞEKILDE 

YAPMAYA GAYRET GÖSTERECEKSIN. 

VERGI KAÇIRMAYACAK, 

ELEMANLARIN MAAŞLARINI TAM 

GÖSTERECEKSIN.
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1. A.  Kalfalık: 
a. İlköğretim veya ortaokul 
mezunu olmak,

b. Bir meslekte 21 yaşını dol-
durmuş sigorta kaydı olması 
(1 gün bile yeterli)

c. Sınav döneminden en az bir 
ay once mesleki Eğitim mer-
kezlerinden birine müracaat 
etmek (sınav dönemleri Eylül, 
subat ve haziran aylarıdır)

d. Meslekle ilgili kurs bitirme 
belgesi olanlar kalfalık sınavı-
na alınır . Bu sınavda alanı ile 
ilgili 5 dersten teorik sınava ve 
kamera karşısında uygulama 
sınavına tabi tutulur,Bu sınav-
lar sonucunda 50 ortalamayı 
tutturan her öğrenciye kalfalık 
belgesi düzenlenir.

e. Mesleki Eğtim Merkezle-
rinde okuyan 11 sınıfı bitiren 
her öğrenciye kalfalık belgesi 
düzenlenir.

B. Ustalık:  kalfalık belgesine 
sahip olanlardan;
a. En az 5 yıllık bu meslekle 
ilgili sigorta primi olanlar Mes-
leki Eğtim Merkezlerinde us-
talık  sınavına grime  hakkını 
kazanır. Bu sınavda alanı ile 
ilgili 5 dersten teorik sınava ve 
kamera karşısında uygulama 
sınavına tabi tutulur.Başarılı 
olduğu taktirde mem tarafın-
dan ustalık belgesi düzenlenir.

b.Kalfalık belgesine sahip olup 

Mesleki Eğtim Merkezlerinde  
12. Sınıf okuyup başarılı olanlar 
ustalık belgesini  alınır.

2. Meslek lisesi diploması
Ortaokulun bitimine takiben 4 
yıllık eğitim öğretim sonunda 
gerekli bilgi ve beceriyi kaza-
nan kişilere diplomaları verilir. 

Açık mesleki eğitim prog-
ram  liselerinden de meslek 
lisesi diploması alınabilir.  Bu 
diploma yanında iş yeri açma 
belgesi de verilir.

3. Mesleki Yeterlilik Kurumu  
Yeterlilik Belgesi
TÜRKAK tarafından akredi-
te edilmiş Mesleki Yeterlilik 
Kurumundan yetkilendirilmiş 
kuruluşlar aşağıdaki meslek 
standartlarında sınav yapa-
bilir ve belge düzenlenmesini 
sağlayabilir.

5/6/1986 tarihli ve 3308 
sayılı Mesleki Eğitim Kanu-
nuna göre ustalık belgesi 
almış olanlar ile Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı meslekî ve 
teknik eğitim okullarından 
ve üniversitelerin meslekî ve 
teknik eğitim bölümlerinden 
mezun olup ,diplomalarında 
veya ustalık belge‐ lerinde be-
lirtilen bölüm, alan ve dallarda 
çalıştırılanlar için MYK belgesi 
gerekmez.

MYK Sınav ücreti İşsizlik Si-
gortası Kanununda belirtilen 

esaslar doğrultusunda İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılan-
maktadır.

MYK belgesi sınavına girecek 
kişilerde okuryazarlık hari-
cinde bir şart yoktur. Önce 
mesleğiyle ilgili Teorik (test 
sınavı) sınavı yapılır sonrasın-
da ulusal meslek standardının 
gereklerine uygun performans 
(uygulama) sınavı kamera kar-
şısında yapılır.

Bu sınavlarda adayın başarısız 
olması durumunda yetkilendi-
rilmiş kuruluşun bir sene içe-
risinde 3 kez sınav yapması 
zorunludur. (2. ve 3. hakkında 
girilen sınavlarda ücret öden-
mez) Başarı sağlandığında 
ücretin tamamına yakını geri 
verilir.

Adayın işyeri değiştirmesi 
durumunda kazandığı belge 
kendisine aittir. İstediği kurum 
yada kuruluşta kullanabilir.

Aynı zamanda MYK belgesi-
nin yurt dışında (AB) geçerliliği 
vardır. 

Sonuç itibariyle asansör bakım 
onarım veya montaj alanında 
çalışacak kişilerin sınav ücre-
tinin büyük bir bölümü teşvik-
ten karşılandığı için kalfalık, 
ustalık, meslek lisesi diploma-
sı yanında Mesleki Yeterlilik 
belgesine de sahip olmaları iyi 
olacaktır. 

İnsan ve yük taşımasında kullanılan 
asansörler, sıradan hayatın vazge-
çilmez araçları arasında yerini aldı. 

Asansör ihtiyacına bağlı olarak “Asan-
sör Bakım ve Onarımcısı ve Asansör 
Montaj Meslek Elemanı’na” ihtiyaç 
artmaktadır. Konutlarda, inşaatlarda, 
fabrikalarda, alış veriş merkezlerinde 
VB. Tesislerde iyi çalışan asansörler 
insanların hayatına konfor katmakta 
ve herşeyden once zaman kazandır-
makta. Diğer taraftan kalite standart-
larına uymayan,sürekli bakımı ve ge-
rekli onarımı yapılmayan asansörler 
ise işleri aksatarak, kazalara neden 
olmaktadır. Tüm bu gelişmeler asan-
sörlerin imalatından montajına,bakı-
mından onarımını yapabilecek nitelikli 
işgücüne ihtiyacı arttırmaktadır.Bu 
nedenle  Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı bu meslekte çalışabilecek 
elemanların belgelendirilmesi zorun-
luluğunu getirmiştir.

Bu sektörde çalışan elemanların aşa-
ğıdaki belgelerden herhangi birine 

sahip olmaları gerekmektedir.

1. Kalfalık veya ustalık belgesi

2. Meslek lisesi elektrik elektronik 
teknolojileri diploması

3. Mesleki yeterlilik kurumu yeterlilik 
belgesi

24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı 
“Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği” kapsamında ilgili 
alanlarda çalıştırılacak teknik bakım 
personelinin Ulusal Meslek Standart-
larına Dair Tebliğ kapsamında düzen-
lenmiş olan bakım ve onarım sertifi-
kasına sahip olmaları gerekir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 
belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması 
halinde işveren veya işveren vekilleri-
ne Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü 
tarafından her bir çalışan için beş yüz 
Türk Lirası idari para cezası vermek-
tedir.

Bu belgeler nasıl alınır?

ASANSÖR MESLEĞİNDE 
ÇALIŞABİLMENİN GEREKLİLİKLERİ

Ergin HİÇYILMAZ
Güvercinlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Elektrik Elektronik Alan Şefi

Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviyesi

1 12UY0092–3 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3

2 12UY0092–4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4

3 12UY0091-3 Asansör Montajcısı Seviye 3

4 12UY0091-4 Asansör Montajcısı Seviye 4
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INTERLIFT  
TÜRKİYE TEMSİLCİSİ BELLİ OLDU

Asansör ve yürüyen merdiven sektörünün 
uluslararası en büyük fuarı Interlift’in or-

ganizatörü AFAG Messen und Ausstellungen 
GmbH, Elevator World Turkey ve Elevator Wor-
ld Middle East Genel Müdürü Bülent Yılmaz’ı 
Türkiye Temsilcisi olarak seçti. İki yılda bir dü-
zenlenen fuarın, Türkiye ayağı ile ilgilenerek, 
sektör ile ilgili gerekli iletişimleri Yılmaz üst-
lenecek.

Asansör sektörünün önemli 
bir tedarik üssü haline gelen 
Türkiye, Interlift fuarında 
da en çok stant açan ülke-
ler arasında yer almaktadır. 
2015’de katılımcıların %8’i, 
2017’de ise %7’si Türkiye’den 

olması nedeniyle AFAG Yöne-
timi, Güney Avrupa’da Susan 
Mompalao de Piro ve Çin’den 
Hanan Wang’dan sonra Bü-
lent Yılmaz’ı da İNTERLİFT’in 
takımına dahil etmiş oldu. Ele-
vator World Inc. bünyesinde 

Türkiye ve MENA bölgesinde 
başarılı işlere imza atarak sek-
törü yakından tanıyan Yılmaz, 
bundan sonra Elevator Wor-
ld Inc. ile birlikte İNTERLİFT 
ile de çalışacak.
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Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri İş Kadınları 
Derneği (AYSKAD), 7 Eylül 2018’de İzmir Konak Çınarlı 

Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi  ile Mesleki Eğitim 
İşbirliği protokolü imzalandı.

Derneğin ilk proje çalışması 
olan protokol kapsamı; Mes-
lek Liseleri Asansör Uygulama 
Atölyeleri İyileştirme Projesi 
adı ile anılarak AYSKAD Aka-
demi olarak hayata geçirildi. 
AYSKAD Yönetim Kurulu’ndan 
yapılan açıklamada projenin 
içeriği hakkında şu bilgiler ve-
rildi; “Asansör meslek eğitimi 
veren okulların talepleri doğ-
rultusunda bölgesel dernekle-
rin ve sektörün öncü firmaları-
nın desteği  ile hayata geçirile-
cek olan projemizin başlangıç 
noktası, Ege Bölgesi’nin köklü 
meslek liselerinden  Çınarlı 
Meslek ve Teknik Anadolu 
Lisesi olarak belirlenmiş-
tir. Proje koordinatörlüğünü  
Eğitim Komisyonu Başkanımız 
Gülgün GÜLOL ‘ un üstlendi-
ği 2018-2019 eğitim-öğretim 
sezonu içinde uygulamaya 
koyulması planlanan AYSKAD 
Akademi’den ilk yıl  asansör 
bölümünde eğitim alan 34 

öğrenci yararlanacaktır.  Eği-
tim Komisyonumuzun kariyer 
günlerinde hem öğrencilere 
hem de ebeveynlere yapacağı 
sektörel tanıtımlardan sonra, 
bu sayının gelecek yıl 2 katına 
çıkacağını öngörüyoruz.”

Dernek yönetiminden yapılan 
açıklamada projeye katkıda 
bulunan isimlere teşekkür 
edilerek; “Millet olarak, birlik 
ve beraberliğe en çok ihtiyaç 

duyduğumuz günlerde, ülke-
mizin güçlü yarınlarına olan 
inancımızla çıktığımız kutsal 
eğitim yolculuğumuzda biz-
lere güvenen,  Çınarlı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi  Okul 
Müdürümüz İsmail ÇAM’ a, 
Müdür başyardımcısı Ertuğrul 
BAĞUÇ’ a, Elektromekanik Ta-
şıyıcılar Bölüm şefi  Muzaffer 
BELCİ’ ye ve Tesisat Tekno-
lojileri Alan Öğretmeni Fevzi 
BALKAN’ a  çok değerli emek-
leri  için teşekkür ediyor,  pro-
jemizin sektörümüze ve eği-
tim camiamıza hayırlı uğurlu 
olmasını diliyoruz”, denildi.   

AYSKAD, İZMİR’DE MESLEKİ EĞİTİM 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

SEKTÖR HABER
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ve ilan edilen şekil, logo veya 
işaret

Üretimi Türkiye’de yapılan 
ürünlerin etiket, tarife ve fi-
yat listelerinde kullanılması 
zorunludur.

YERLİ ÜRETİM İÇİN 
ÖZEL LOGO

Yerli üretimin desteklenme-
si ve konu ile ilgili farkındalık 
yaratılması  amacıyla getirilen 
uygulama için Ticaret Bakanlı-
ğınca bir de “YERLİ ÜRETİM” 
logosu tasarlatıldı.  Ayrıca, bu 
logonun bulunduğu etiketlerin 
kullanımında dikkat edilmesi 
gerekenler ile ilgili bir kılavuz 
da yayımladı.

Kılavuzda yer alan ve dikkat 
edilmesi gereken maddeler 
aşağıdaki şekilde açıklanmış-
tır:

“YERLİ ÜRETİM” logosu-
nun Türkiye’de üretilen tüm 

ürünlerin etiketlerinde, tarife 
ve fiyat listelerinde kolaylıkla 
görünebilir ve okunabilir şe-
kilde bulunması zorunludur.

Logo, tüketicilerin rahatça gö-
rebileceği şekilde ve orijinal 
renklerinde yerleştirilmelidir.

Logonun küçültülmesi veya 
büyütülmesi gereken du-
rumlarda “YERLİ ÜRETİM” 
Logosu Kurumsal Kimlik Kı-
lavuzunda yer alan oranlara 
uyulmalıdır. 

TÜM PAREKENDE ŞATIŞLARDA 
“YERLİ ÜRETİM”  

ETİKETİ KULLANILACAK

Yerli üretimin desteklenmesi amacıyla ardı ardına gelen 
uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Yeni uygulamaya 

göre, yiyecekten elektronik cihazlara kadar tüm perakende 
satış yapılan ürünlerde 3 Ekim 2018’den itibaren “Yerli Üre-
tim” logosunun yer aldığı etiketlerin kullanılması zorunlu 
hale getirildi.

Uygulama için; “Etiket, tarife 
ve fiyat listelerinde bulun-
ması zorunlu hususlar, Fiyat 
Etiketi Yönetmeliği”nin “Eti-
ket bulundurma zorunluluğu” 
başlıklı 5 inci maddesinde 
düzenlemeye gidildi.  Buna 
göre perakende olarak satışa 
sunulan mal veya hizmetlere 
ilişkin etiket, tarife ve fiyat lis-
telerinde, malın üretim yeri, 
ayırıcı özelliği, tüm vergiler 

dahil satış fiyatı ve birim fi-
yatının belirtilmesi zorunlu bir 
uygulamaydı. Yeni düzenleme 
ile birlikte buna “Yerli Üretim” 
logosunun yer aldığı bir etiket 
eklendi. 

18/9/2018 tarihli ve 30539 ve 
sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak, 3/10/2018 tarihinde 
yürürlüğe giren düzenleme 
ile anılan yönetmelik mad-

desinde değişik ile etiket ve 
listelerde bulunması zorunlu 
bilgilere aşağıdaki iki madde 
daha eklenmiştir. Bu madde-
ler ise şöyle; 

d) Malın satış fiyatı ve birim 
fiyatının uygulanmaya başla-
dığı tarih,

e) Üretim yeri Türkiye olan 
mallar için, Bakanlıkça tespit 
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NEFES KREDİSİ’NDE 
3. FAZ GELİYOR

Ticaret Bakanlığı ekonomiye destek olmak amacıyla Nefes Kredisi uygulamasında 3. Faz 
çalışmalarına başladı. 2016 ve 2018 yıllarında, Nefes Kredisi kapsamında reel sektör için 
düşük faizli 12.5 milyar TL kredi sağlayan bakanlık, firmaları artan döviz kurlarından korumak 
amacıyla oluşturulan 3. faz kredi şartlarını da TOBB ile yürütülen çalışmaların nihayetlenmesi 
ile açıklayacak.
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İlk olarak 2016 yılında uygu-
lamaya konulan Nefes Kredi-
si’nde piyasaya 5 milyar TL, 
2018’in başında 7,5 milyar TL 
düşük faizli kredi imkanı su-
nulmuştu. Son dönemdeki kur 
artışı ve diğer gelişmelerden 
reel sektör temsilcilerini ko-

rumak amacıyla TOBB, oda ve 
borsalar ile Nefes Kredisi’nde 
üçüncü faza geçilmesi için ça-
lışmalar da başlatıldı.

TOBB, oda ve borsalarca yapı-
lacak kaynak aktarımı ile kamu 
ve özel bankalarla güç birliğin-

de KOBİ’lere düşük faizli kredi 
sağlanacağı bildirilirken, yeni 
dönemde Nefes Kredisi’nde 
yer alacak bankalar ile mü-
zakereler başlatılmış olması 
ekonomi için önemli bir destek 
sağlayacak. 

Yönetmeliğin 13’üncü maddesi 1’inci fıkrasında 
bu ücretin finansal tüketicinin hesap sayısına 
bağlı olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun 
belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edi-
lebileceği belirtilmişti. Ancak uygulama kamu-
oyu tarafından yıllardır tepkiyle karşılanıyordu. 
Hesap İşletim Ücretinin iptali istemiyle Danıştay 
15. Dairesinde açılan davada, 06/02/2018 ta-
rihli karar ile hesap sayısına bağlı olmaksızın 
müşteri bazında hesap işletim ücreti tahak-
kuk ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 6502 
sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 
oybirliği ile iptaline karar verildi. Konu ile ilgili 
3 Ağustos 2018 tarihli Bakanlık açıklamasının 
detayları ise şöyle: 

GEÇMIŞE YÖNELIK ÖDEMELER IÇIN  
IADE TALEP EDILEBILECEK

Bu kapsamda, iptal kararları hukuki işlemi 
geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığından 
Finansal Tüketicilerden Alınacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik ile tahsil edilebileceği 
hüküm altına alınan “Hesap İşletim Ücreti” nin 
yasal dayanağı ortadan kalkmış olup, tahsil 
edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, 
tüketicilerin;

Öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade 
talebinde bulunmaları,

Ücretin iade edilmemesi durumunda ispatla-
yıcı bilgi ve belgeler (dekont ve hesap ekstrası 
örnekleri vb.) ile uyuşmazlık konusunun değe-
ri dikkate alınarak (2018 yılı için 6.860 TL’ye 
kadar) Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru 
dilekçesi ile şahsen, avukat marifetiyle veya 
e-devlet üzerinden https://tuketicisikayeti.
gtb.gov.tr  adresli internet sitesinden müra-
caatta bulunulabilecek..

BAKANLIK DOLANDIRICILAĞA  
KARŞI DA UYARIDA BULUNDU

Konu ile ilgili komuoyunu aydınlatan Ticaret 
Bakanlığı yetkilileri iade işlemleri için yardım-
cı olmak adına vatandaşlarla bağlantı kuran 
dolandırıcılıklara karşı da uyarı da bulunuyor. 
Buna göre Ticaret Bakanlığı; “Geçmişe dönük 
bu ücretlerin iadelerinin sağlanması adına fark-
lı iletişim kanallarından (kısa mesaj, telefon, 
e-posta vb.) tüketicilere ulaşarak danışmanlık 
hizmeti verilebileceği,  tüketici hakem heyetle-
rinde dosya açılmasına aracı olunabileceğine 
ilişkin taleplere itibar edilmemesi, bu tür do-
landırıcılıklara karşı dikkatli olunması, nüfus 
cüzdanı, kredi kartı ve adres bilgileri gibi kişi-
sel bilgilerin paylaşılmaması gerekmektedir. 
Bu tür durumlarla karşılaşan tüketicilerimizin 
konuyu Bakanlığımıza, emniyet birimlerine ve 
savcılıklara bildirmesi önem arz etmektedir.” 
şeklinde açıklama yaptı.
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Tüketicilerden alınabilecek hesap işletim ücretine ilişkin olarak, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik ile düzenleme yapılarak iptal edilmesine karar verildi.

“HESAP İŞLETİM ÜCRETİ” 
TARİH OLUYOR

GÜNDEM HABER,
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Asansör bölümü 
öğretmenliği ile nasıl 
tanıştınız?
Benim daha önce çalıştığım 
okullarımda bu dal yoktu. 
Zaten eskiden Elektronik ve 
Elektrik iki ayrı dallardı. Bu 
iki dal birleşince altında bir 
uzmanlık alanı olarak Asan-
sör Dalı da geçmeye başladı. 
Böylelikle çocuklar 11. sınıftan 
sonra dallarına yönelmeye 
başlayınca asansör alanını se-
çebiliyorlardı. Ben de bu okula 
gelmemle birlikte asansör ala-
nındaki derslere ilgi duymaya 
başladım ve yıllarca teoride 
kalan bilgilerimi burada ku-
rulan asansör atölyesi ile öğ-
rencilere aktarma fırsatı elde 
ettim. Açıkçası eğitim ver-
meye başladıkça çok da keyif 
almaya başladım. Hatta artık 
okulumuzda yapılan asansör 
kalfalık ve ustalık sınavlarına 
da girerek burada kontrolör 
olarak görev alıyorum. 

Ustalık ve kalfalık 
sınavlarına geçişiniz nasıl 
oldu, okulunuzda yapılan bu 
sınavlar hakkında da bilgi 
verir misiniz?
Asansör bölümü eğitimleri-

ne girince sadece eğitimle 
kalmadım, ustalık sınavlarını 
yapan ekipte de yer almaya 
başladım. Güvercinlik Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nde uzun süredir asansör 
ustalık ve kalfalık sınavları da 
yapılıyor. Ben de Alan Şefimiz 
Ergin Hiçyılmaz Hocamıza 
bu sınavlarda görev almak 
istediğimi söyledim. Onlar da 
seve seve kabul ederiz, de-
diler. Ve üç dönemdir asan-
sör ustalık ve çıraklık sınav-
larında da kontrolör olarak 
görev alıyorum. Sınavları iki 
arkadaş beraber yapıyoruz. 
Okulumuzda hem sektörün 
hem de okulumuzun imkanla-
rı ile kurulmuş çok donanımlı 
bir asansör atölyemiz bulu-
nuyor. Sınavları bu atölyede 
kameralar eşliğinde yapıyo-
ruz. Elimizde kontrol liste-
miz var. Gelen adaylarımıza 
bir fiil asansör bakımlarında 
neler yapmaları gerekiyorsa 
bunları soruyoruz ve adaylar 
atölyemizdeki cihazlarımız 
üzerinden sorularımızı uygu-
lamalı olarak cevaplıyorlar. Bu 
şekilde sınavlarımızı gerçek-
leştiriyoruz. 

“ASANSÖR PEK ÇOK 
BECERİ, YETENEK VE 
ANALİTİK ZEKANIN 
BERABER HAREKET 
ETMESİ GEREKEN 
BAMBAŞKA BİR 

DÜNYA”

Peki asansör bölümü 
eğitmenliği hakkında neler 
söylersiniz zor bir bölüm 
mü?
Ben Elektrik Mühendisi-
yim. Elbette ki eğitimimde 
asansöre dair pek çok şey 
öğrendik ancak burada uygu-
lamalı atölyemizde çocuklara 
çalışmaya başladıktan sonra 
bambaşka bir dünya keşfet-
tim. Bilmediğim bir çok şey 
olduğunu gördüm. Asansör 
pek çok beceri, yetenek ve 
analitik zekanın beraber ha-
reket etmesi gereken bam-
başka bir dünya. Sürekli öğ-
renmeniz, sürekli kendinizi 
geliştirmeniz gereken bir dal. 
Çünkü asansör teknolojisi, 
teknoloji geliştikçe sürekli 
ilerliyor ve kendini geliştiri-
yor. Bu da açıkçası bir eğit-
men olarak sizi sürekli dinç 
tutuyor. Bundan önce çok 
dikkat etmezdim ama asan-
sör bölümünde eğitmen ol-
maya başladığımdan beri bin-
diğim her asansöre farklı bir 
gözle bakıyorum. Çocuklara 
daha farklı ne anlatabilirim, 
neler gösterebilirim bunun 
araştırmalarını yapıyorum. 
Çocuklarla okul dışında, staj 
gördükleri iş yerlerinde de 
eğitimler yapıyoruz. Bu sa-
yede bende sürekli kendimi 
geliştiriyorum.

Dilek Hocam ne kadar 
süredir eğitmenlik 
yapıyorsunuz?
Ben 1993 yılında Elektrik Mü-
hendisi olarak mezun oldum. 
1996 Aralık’tan bu tarafa da 
Milli Eğitimde Elektrik Elekt-
ronik Öğretmeni olarak çeşitli 

branşlarda eğitmenlik yap-
maktayım. Güvercinlik Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi 
benim üçüncü okulum. Daha 
önce İzmir’de görev yapıyor-
dum. Ankara’ya geldikten 
sonra buraya başladım ve 12 
senedir de burada çalışıyorum. 

DILEK FIDAYE HOCA, ASANSÖR 

BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLIĞININ 

DIŞINDA; ASANSÖR USTALARI VE 

KALFALARI IÇIN YAPILAN SINAV 

EKIBINDE DE YER ALIYOR.
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ASANSÖR BÖLÜMÜNÜN 
SEVİLEN ÖĞRETMENİ 

D İ L E K 
F I D AY E

Asansör Sanayicileri Federasyonunun uzun süredir üzerinde durduğu; Meslek Liselerinde  
asansör bölümlerinin açılmasına yönelik çalışmalarla birlikte, sektör olarak eğitim üzerine daha 
fazla düşünür olmaya başladık. Asansör bölümleri ve atölyeleri ile ilgili bir çalışma hazırlarken 
Ankara’da Güvercinlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Asansör Dalı öğretmelerinden Dilek 
Fidaye gibi kendini meslek liselerindeki çocuklara adamış bir kadın eğitimciyle de yollarımız bu 
sayede kesişti. Asansör bölümü öğrencilerinin çok uzun süredir teknik eğitimlerini veren Dilek 
Hoca, kendini bu işe adamış sektörün görünmeyen yüzünün baş kahramanlarından biri...

POZİTİF SAYFALAR

118 119 HABER ASANSÖRÜ • Eylül • Ekim 2018 Eylül • Ekim 2018 • HABER ASANSÖRÜ

POZİTİF SAYFALAR



törde çok büyük firmalarda 
üst düzey görev alan öğren-
cilerim oldu. 

Çocuklarla olan ilişkiniz 
nasıl, disiplinli bir öğretmen 
misiniz?
Aslında bunu çocuklara sor-
mak lazım ama açıkçası ken-
dimde şunun farkındayım; 
çocuklardan çok şey isterim 
ve takibini de yaparım. Biraz 
detaycı, programcı ve disiplinli 
olduğumu söylerler. Ama şu 
noktada önemli, biz burada 
çocuklara bir meslek öğreti-
yoruz. Hayatlarında ilk defa 
duyacakları şeyleri burada 
öğreniyorlar. Tüm meslek ha-
yatlarında onların ihtiyacı ola-
cak eğitimlerin temeli burada 
atılıyor. Bu yüzden her şeyden 
önce disiplin ve öğrendiğini 
tekrar önemli. Tüm bilgilerin 
doğru bir şekilde oturabilme-
si için her şeyden önce sık sık 
tekrar edebilmeleri gerekli. 
Tekrar edilmeyen hiç bir şey 
öğrenilemez. Bu yüzden tek-
rar edebilmeleri için muhakkak 
ödevler veririm, bunların geri 
dönüşlerini alırım.  Notunu alı-
rım. Öğrenecekleri şeylerin ilk 
olması sebebiyle tekrarı önem-
siyorum ve bu konuda çok has-
sas davranıyorum diyebilirim. 

MESLEK EĞİTİMİNİ 
ÇOCUKLARA SEVDİRMEMİZ 

İÇİN HER OKULA 
DONANIMLI ATÖLYELER 

ŞART

Asansör Sanayicileri Federas-
yonu’nun eğitim için verdiği 
destekleri önemseyen Dilek 
Fidaye Hoca, meslek lisesini 
çocuklara sevdirmek için mo-
dern ve donanımlı atölyelerin 

her okula kurulması gerekliliği 
üzerinde de durdu.

DİLEK FİDAYİ: Benim öğrenci-
lerimde üzüldüğüm nokta zo-
raki gelen çocuklar var. Daha 
ziyade anne baba zoruyla 
Anadolu lisesini kazanamadı 
diye meslek lisesine gönde-
riliyorlar ama çocuğun hiç bir 
şekilde tekniğe merakı yok. 
Bu çocuklar için okul hayatı 
gerçekten çok zor olabiliyor. 
Ama bu atölye çalışmalarıyla 
farklı iş kollarının varlığını gö-
rünce ilgileri artmaya başlıyor. 
Çünkü teknikte bu atölyeler 
çok önemli, çocuğun dokun-
ması, yapacağı işle temas et-
mesi gerekiyor. Bizim okulu-
muzdaki çocuklar, bu konuda 
gerçekten çok şanslı. Büyük 
ve donanımlı bir asansör bölü-
mü atölyemiz var. Hiç asansör 
okumak istemeyip buradaki 
imkanları görünce heveslenen 
çocuklar oluyor. Bu da bizleri 
çok mutlu ediyor. Dolayısıyla 
Asansör Sanayicileri Federas-
yonu’nun meslek lisesindeki 
asansör bölümleri için yaptığı 
bu çalışmaları eğitimciler ola-
rak çok önemsiyoruz.

“ASANSÖR BÖLÜMÜNDEN 
MEZUN OLUP DA 
ASANSÖRCÜLÜK 
YAPMAYAN YOK”

Bu bölümdeki 
eğitmenliğinizde sizi en çok 
mutlu eden nedir?
Burada beni en çok mutlu 
eden asansör için uygulamalı 
eğitim yapabildiğimiz bir atöl-
yede çocuklara iyi bir eğitim 
imkanı verebiliyor olmamız. 
Çocuklara asansörü dışarda 
staja gittikleri iş yerlerinde 
değil daha okul sıralarında, 
burada öğreniyorlar.  Açıkça-
sı bir de iş imkanı açısından 
çocukları tatmin ediyor olması 
çok önemli. İnanın buradan 
mezun olup güzel firmalarda 
onları çalışırken görmek bizi 
çok mutlu ediyor. Hatta al-
dıkları eğitimle mezun olup, 

ortaklıklar kuran, kendi fir-
malarını açan öğrencilerimiz 
dahi var. Bir de yıllar içinde 
şunu gördük ki okulumuzun 
asansör bölümünden mezun 
olup da asansörcülük yapma-
yan yok. Ya kendi meslekleri 
olan asansörcülüğü yapıyorlar 
ya da baba mesleklerini yapı-
yorlar. 

“KIZ ÖĞRENCİLERE 
ÖZELLİKLE OKULUMUZUN 

KAPISI AÇIK” 

Asansör bölümünde hiç kız 
öğrenciniz var mı?
Açıkçası asansör bölümünde 
şimdiye kadar hiç kız öğren-
cimiz olmadı. Okulun yeri 
sanayinin içinde olduğu için 
genelde öğrencilerimiz er-
kek. Asansör bölümüne ge-
len öğrenciler, işin montaj 
kısmından dolayı bunu ağır 

bir iş olarak görüyorlar ve daha 
çok ailelerden kaynaklı olarak 
tercih etmiyorlar. Ama asan-
sör bölümünden mezun olan 
bir kız öğrencimizin illa ağır iş 
yapacak diye bir kaidesi yok. 
Asansör muayene memuru 
olabilir, asansör çizimleri ya-
pabilir, teknik bilgisini akta-
racağı işlerde görevler alabi-
lirler. Hatta kadınların genel 
özellikleri itibariyle titizliği, 
detaycı özelliği ve güvenlik 
konusundaki özenleri bence 
bu alanda bir kontrolör ol-
mak için gayet uygun. Hiç kız 
öğrencimiz yok ama açıkçası 
çok isterdim. Kız öğrencilere 
özellikle okulumuzun kapısı 
açık. Ama başka bölümler-
den kız öğrenci çok yetiştir-
dim. Meslek lisesinden çıkıp 
mühendis olanlar da oldu, 
öğretmenliği bitirip özel sek-

ASANSÖR SANAYICILERI 

FEDERASYONU’NUN MESLEK 

LISESINDEKI ASANSÖR BÖLÜMLERI 

IÇIN YAPTIĞI BU ÇALIŞMALARI 

EĞITIMCILER OLARAK ÇOK 

ÖNEMSIYORUZ.
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Almanya’nın Bavyera eya-
letinin başkenti olan ve 
gezginlerin en çok tercih 

ettiği Romantik Yol Rotasının 
başlangıç noktası Münih için 
ön yargılarınızı bir kenara bı-
rakın ve şehrin tadını çıkarın. 
Bu küçük şehir için üç dört gün 
yeterli olacaktır ancak kesin-
likle aklınızı, kalbinizi burada 
bırakacaksınız. 

Münih herkesin mutlaka bir 
kez duyduğu Okteberfest’i 
ile meşhur bir şehir. Bu bira 
festivali her yıl Eylül ayının son 
haftası ile ekim ayının ilk Pazar 
gününe kadar devam eder. Ve 
çok renkli görüntülere sahne 
olur. Ama siz şehri tanıyayım 
ve turist kalabalığından uzak 
olayım diyorsanız bizim gibi 
Nisan-Mayıs aylarını tercih 
edebilirsiniz. 

ŞEHRİN KORUYUCU 
KAPILARI

Dört günlük Münih tatilimizin 
ilk durağı şehrin giriş kapısı 
olan Sendlinger Tor. Bu kapı 
şehri koruyan üç kapıdan biri. 
Bu noktadan başlayarak eski 
şehrin göbeğine doğru yürü-
meye başlıyoruz. Birçok kafe 
restorant ve mağazaların bu-
lunduğu uzunca bir sokaktan 
yürüyerek Marienplatz’a doğ-
ru gidiyoruz. 

Yol üstünde Asamkirche, 
dışarıdan görkemini hiç belli 
etmese de içine girince barok 
mimarinin güzel bir örneği. O 
kadar şaşalı ki kendinizi altın 
sandığının içine düşmüş gibi 
hissediyorsunuz. 

MÜNİH’TE 
DÖRT GÜN...

Yazı-Foto: Gelince Anlatırız
Elif K. Dinç & Seçkin Dinç
@gelinceanlatiriz

ÖZEL MESAİ
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Asamkirche’den birkaç dakika uzak-
lıktaki Fraunkirche’ye geçiyoruz. İki 
kuleli bu kilise şehrin sembollerin-
den ve kulelerinden kısa olana çıkış 
için izin var. Bizim gittiğimiz tarihte 
maalesef tadilattaydı. Ama dışarı-
dan izlemek bile gerçekten keyifli. 

Geldik şehrin en gözde meydanına: Marienp-
latz. Tüm turistlerin ve yerli halkın akın akın 
geldiği en hareketli meydanı Münih’in. Ve 
tabi ki şehrin kalbi olduğu içinde öğle saat-
lerinden sonra çok kalabalık oluyor. Şehirde 
yapılan birçok etkinlik, konser, gösteri içinde 
ev sahipliği yapıyor. Bizim tatilimiz 1 Mayıs’a 
denk geldiği için çok keyifli bir konsere denk 
gelmiştik. Umarım size de böyle etkinlikler 
denk gelir. 

Tabi ki meydanda görkemli yapısı 
ile kendine hayran bırakan Neues 
Rathaus (New City Hall) hemen 
gözümüze çarpıyor. Her detayı 
ayrı güzel. Saat 11, 12 ve 17’de tam 
ortasında bulunan The Glockens-
piel kulesinde gösteri yapılıyor. As-
lında birçok Avrupa şehrinde saat 
kulesinde gördüğümüz küçük bir 
gösteri ama turist olmak her gös-
teriyi hayranlıkla izlemeyi gerek-
tirir. Mutlaka Uzak Doğulu turist 
gruplarının yakınındayken izleyin, 
tepkileri gösteriden daha eğlenceli. 

FARKLI TATLARIN BULUŞMA 
NOKTASI; BEYAZ SOSİS VE HENDL 

TAVUKLARI
Bu arada biraz acıktığımızı fark edip meydanda Neues 
Rathaus’u gören bir restauranta atıyoruz kendimi-
zi. Münihte en meşhur yemekleri arasında beyaz 
sosisleri, pretzelleri, Hendl dedikleri tavuk yemek-
leri bulunuyor. Biz meşhur Alman biralarının yanına 
beyaz sosis ve pretzel sipariş edip Almanya’nın ‘hoş 
geldin’ini kabul ediyoruz. 
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Meydanda hemen sağınızı döndüğünüzde 
ise Altes Rathaus (Old City Hall)’u göre-
ceksiniz. Eskiden belediye binası olan yapı 
şimdilerde oyuncak müzesi olarak hizmet 
veriyor. Hemen altından geçince ise solda 
Juliet Heykeli’ni göreceksiniz. Bu heykelin 
kısmet arayışındaki insanlara şans getirdiği 
inancı var. Bir kısmet arayışında iseniz hey-
kelin sağ göğsünü okşamadan geçmeyin, 
kısmetiniz kaçmasın...

St. Peter Kirche yine meydanda 
bulunan bir diğer kilise. Ve bu yapı 
Münih’in bilinen en eski kilisesiymiş. 
Buranın da yine bir kulesi var, tüm 
meydanı ayaklarınızın altına seren. 
İzlemek ve fotoğraf çekmek için bir 
tavsiye sabah erken saatleri tercih 
edin. Çünkü turist kalabalığından 
daracık merdivenleri çıkması da in-
mesi de ayrı zor. 

AÇIK HAVA MARKETİ Mİ 
PAZAR MI DESEK?

Ve geldik benim özel ilgi alanıma: Pazar 
gezmek. Nerede olursam olayım bir 
pazar görünce mutlaka girer gezerim. 
Market alışverişini hiç sevmem ev alış-
verişini de hep pazardan yaparım. Hal 
böyle olunca beni buraya bırakın akşam 
tezgahlar kapanırken gelirim ben...

Viktualienmarkt, harika bir açık hava 
marketi. İçinde Alman kültürünün vaz-
geçilmez bir parçası olan bira bahçesi 
bulunuyor. Burası pazarın karış karış 
ettikten sonra dinlenmek ve harika Al-
man biralarından tatmak için şehrin en 
güzel noktası. Bizim şansımıza Bayern 
Münih’in maçı olduğundan Pazar ve 
bahçe hınca hınç dolu. Güzel olan ise; 
farklı takımların rakiplerinin aynı ma-
sada oturup bira tokuşturuyor olması…

Bu kadar soluklanma yeter biraz daha geze-
lim derseniz şimdi de, Marienplatz’dan çıkıp 
Münih’in meşhur caddelerinden Tal Caddesini 
geze geze Isartor’a gidiyoruz. Tabi yol üstünde 
Münih’in meşhur Bira evlerini göremeden geç-
miyoruz. Bunların başında Hofbräuhaus geliyor. 
Hiçbir şey yemeseniz bile mutlaka içi ve ortamı 
görülmeye değer. Birçok turist kafilesinin bile 
tarihini anlatarak içinden geçtiğini göreceksiniz. 

Geleneksel Bavyera kıyafetleri ile gezen gar-
sonlar, tam ortasında konumlanmış müzis-
yenleri, tavan süslemeleri ve yazın gitmişseniz 
kocaman avlulu bahçesiyle sizi başka bir yüzyıla 
götürüyor adeta. Biz 1’er litrelik biraların yanına 
hendl (Kızarmış tavuk) yemiştik. Açıkçası ben 
tavukta özel bir lezzet görmedim ama biraları 
kesinlikle lezzetliydi. Kişi başı 13-15 Euro ara-
sında bira ve yemek yiyebilirsiniz. 

Akşam yemeği vaktini ise otelimizin de oldu-
ğu ve birçok kafenin yer aldığı Hohenzoller-
nplatz’da geçiriyoruz. Etrafında denenecek 
gerçekten çok şık restoranlar bulunuyor. Bizim 
tercihimiz Schwabinger Wassermann... 
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ŞEHRİN ORTASINDAKİ  
GİZLİ CENNET

Biz ikinci günümüzün büyük kısmını Eng-
lischer Garten yani İngiliz Bahçesi’ne ayır-
dık. Şanslıydık hava mis gibiydi... Sabah 
erken saatlerde parkın orta kısmından 
giriş yaptık. Bu giriş kısmı akşamları bir 
hayli hareketli olan Feilitzschstraße so-
kağından dümdüz geldiğinizde ulaşabile-
ceğiz bir giriş. Girdiğiniz anda kocaman bir 
göl ve bir sürü ördekle göz göze gelince, 
şehirden ayrılmış ormana giriş yapmış 
gibi hissediyorsunuz. Her yer sessiz ve 
huzurlu. 

Yavaş yavaş patika bir yoldan yürüme-
ye başladık ve saat daha 9:30 olması-
na rağmen Chinesischer Turm yani Çin 
Kulesi’nin etrafında oluşan kalabalıktan 
anladık hem turistlerin hem Almanların 
gözde mekanı burası. Nedeni mi? O ka-
dar az güneş alan bir bölge olduğu için 
tüm Almanya’da güneş olduğu zaman 
insanlar hep sokaklarda.

Sonraki durak ise bizim için Englischer Garten’ın son 
durağı ve en eğlenceli durağı olan Eisbachwelle. Bu 
alanda Isar Nehri’nden gelen suyun özel kapaklar 
vasıtasıyla oluşan yapay dalgalar var. Bu sebeple yaz 
kış tüm sörfçüler burada sörf yapıyor. İzlemek bile o 
kadar keyifli ki sörf yapanları düşünemiyorum. 

Daha da kalabalık olmadan Isar Nehri’nden kıvrı-
la kıvrıla Monopteros’a doğru geliyoruz. Tepede 
konumlanmış bu anıtın hem kendisi fotojenik 
hem de bulunduğu tepeden Englischer Garten’ı 
çekmek için en ideal nokta. 

Artık park iyiden iyiye kalabalıklaştı. Güneş gören 
Almanların nehir kıyısı boyunca her bir noktayı 
doldurup güneşlenip piknik yaptığını görünce 
bizde piknik malzemelerimiz kapıp yatıyoruz 
çimlere. 

Biz buradan sonra Englischer Garten’dan çıkış yapıyoruz. 
Tam çıkış yaptığımız yerin yanındaki büyük bina Haus der 
Kunst Sanat galerisi. Giriş ücreti 14 Euro olunca başka sefere 
deyip girmedik biz. İçinde Goldene Bar diye bir mekân var 
ama biz çimlerde çok keyif aldığımızdan denemedik. Belki 
siz denersiniz.

Buradan çıktın sonra Odeonsplatz’a doğru yürümeye baş-
lıyoruz. İlk karşımıza çıkan Deutsches Theatermuseum ve 
önündeki Hofgarten oluyor. İkisinin de çok fotojenik oldu-
ğunu kesin. 
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Biz Münih’teki 1 günümüzü de Münih tatilinin olmazsa 
olmazlarından Neuschwanstein Castle’a ayırdık. Bu 
büyülü kaleyi de bir daha ki sefere anlatırız belki...

Ama biz tam tersi istikamette Maximilianstrasse’e 
doğru yola çıkıyoruz. Bu cadde en lüks alış veriş 
caddesi olarak geçiyor. Almanya da mağazaların 
çoğu saat 20’den sonra kapalı. Pazar günler ve 
resmi tatil olan günlerde kapalı. Hatta su almak için 
bile açık dükkân bulmak çok çok zor. Bu sebeple 
akılınızda bu aradan bir şeyler almak varsa erken 
gitmenizi tavsiye ederim. 

Caddenin devamında meşhur meydanlarından biri 
olan Karlspaltz’a ulaşıyoruz. Bu meydan görülmesi 
gereken şehrin bir diğer kapısı Karlstor bulunuyor. 
Ki meydanın güzelliği de gerçekten görülmeye 
değer. Kışın gelecekseniz Noel pazarlarının ve 
buz pistinin kurulduğu eğlenceli bir meydan. Ve 
tabii alışveriş içinde yine tercih edebileceğiniz bir 
meydan. 

İki dakikalık bir yürüyüşle Odeonsplatz’a ulaşıyoruz. 
Bu meydan Hitler zamanında birçok olaya tanıklık 
etmiş tarihi bir meydan olmasından festival ve 
etkinliklerinde ev sahipliğini yapıyor. 

Buradan meydanın bağlandığı geniş caddeyi (Lu-
dwidstrasse) takip ederseniz Münih Üniversitesini 
ve önündeki Siegestor anıtını görebilirsiniz. 

TATLI PATATES VE SCHNİTZEL
Buradan sonra hemen Karlstor kapısından geçip 
Marienplatz’a gidebilir ya da yorulmadık daha di-
yorsanız bizim yaptığımız gibi Königsplatz’a doğru 
yola çıkıyoruz. Çünkü Münih’in en iyi Schnitzelcisi 
burada... Steinheil 16, hayatımda yediğim en bü-
yük ve en lezzetli Schnitzel’di. Tatlı patateslerinin 
lezzeti hala damağımda. Biraz yolu sapa ve bul-
makta zorluk çekiyorsunuz ama gidince gerçekten 
hepsine bedel diyorsunuz. 

Königsplatz meydanı üç farklı yapının oluşturduğu 
bir meydan. Ana yapı Atina’daki orijinalinin birebir 
aynısı olarak yapılmış. İçlerinde Antik Yunan ve 
Roma dönemlerine ait eserlerin olduğu müzeler 
buluyormuş, meraklılarına duyurulur. 

Bir de akşamüzeri gittiğimiz ve soluklandığımız 
bir meydan daha var: Gärtnerplatz. Bu meydanda 
birçok sokağın bağlandığı ve çiçeklerle bezenmiş bir 
göbeği olan küçücük bir alan. Ve Marienplatz’dan 
yürüyerek ulaşabileceğiniz merkezi bir yer. Eğer 
vaktinizde varsa Isar Nehri’ne doğruda yürüyüp 
günü batırabilirsiniz. 

@gelinceanlatırız
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ÖZEL MESAİ



 � AKASDER  
Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği

 � ANASDER  
Anadolu Asansörcüler Derneği 

 � ADASİAD  
Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 � BURSAD  
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği

 � DENASDER  
Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 � DOKAS  
Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � ESASDER  
Eskişehir Asansörcüler Derneği

 � GAYSAD  
Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � GÜNAYSAD  
Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 � HATASDER  
Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � 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

 � TASİAD  
Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği
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METROPLAST YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

LEVENT AKDEMİR
“BAŞARIDA MESLEK SIRRI DEĞİL  

MESLEK AŞKI ÖNEMLİDİR”

HEDEF 
%100 
YERLİ

SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ 
YAPILANMASI ASFED’İN 
ÜYE DERNEK SAYISI 15’E 
YÜKSELDİ 

AİLE ŞİRKETLERİNDE RİSK 
FAKTÖRLERİ

SANAYİCİLER İÇİN DESTEK 
ÖNLEM PAKETİ


