
www.merihasansor.com   |  Tel: +90 312 640 15 60  
Başkent OSB R.T. Erdoğan Bulv. Malıköy No: 8 

Sincan - Ankara / TÜRKİYE

1977’DEN BUGÜNE 
ASANSÖRÜN OLDUĞU

HER YERDE...

KAT VE KABİN
KAPILARI

KABİNLER

KOMPLE ASANSÖR
SİSTEMLERİ

ASFED İKTİSADİ İŞLETMESİ 
YAYIN ORGANI

ASANSÖR
SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU

A
SF

ED

YI
L:

 3
 •

 S
AY

I: 
13

 •
 K

AS
IM

-A
RA

LI
K 

20
19

 •
 IS

SN
: 2

60
2-

28
26

AS
FE

D 
İK

Tİ
SA

Dİ
 İŞ

LE
TM

ES
İ Y

AY
IN

 O
RG

AN
I

YI
L:

 3
 •

 S
AY

I: 
13

 •
 K

AS
IM

-A
RA

LI
K 

20
19

 •
 IS

SN
: 2

60
2-

28
26

YI
L:

 3
 •

 S
AY

I: 
13

 •
 K

AS
IM

-A
RA

LI
K 

20
19

 •
 IS

SN
: 2

60
2-

28
26

2019’DA SEKTÖRDE 
NELER YAŞANDI?

BÖLGENİN SESİ: 
DOKAS

İNTERLİFT’E  
REKOR KATILIM

BAKAN MUSTAFA VARANK  BAKAN MUSTAFA VARANK  
ASFED İLE BİR ARAYA GELDİASFED İLE BİR ARAYA GELDİ

YERLİ ASANSÖR SANAYİ İÇİN BAKANLIKTA ÜST DÜZEY TOPLANTIYERLİ ASANSÖR SANAYİ İÇİN BAKANLIKTA ÜST DÜZEY TOPLANTI

DOSYA KONUSU:

ASANSÖRDE YENİ 
DIŞ PAZARLAR

İHRACAT NASIL 
YAPILIR?

İHRACAT NASIL 
ARTTIRILIR?



www.haberasansoru.com.tr

/haberasansoru /Haber_Asansoru /haber_asansoru









1 METROPLAST

2 KİPSAN ASANSÖR

3 AH-MET ASANSÖR

19 GENEMEK

23 ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK

29 EKOL ELEKTRONİK (ACROBAT)

39 DORAGLASS

43 ZORLU ASANSÖR

47 ACROLİFT ASANSÖR

51 ÇÖZÜM AS ASANSÖR

59 VİTAS

73 MİK-EL ASANSÖR TEKNOLOJİLERİ

75 THE ELVATOR SHOW DUBAI

ARKA KAPAK MERİH ASANSÖR

01REKLAM

02

03

İLAN

İNDEKSİ

R
EK

LA
M

 İN
D

EK
S

İ



Değerli meslektaşlarım,
Dergimizin yayınlandığı bu günlerde 2020 için geri saymaya başlı-

yoruz. Yeni bir yıla girerken, bir önceki yıl neler yaptığımızı gözden ge-
çirerek, geleceğe daha doğru adımlar atmak için önemli bir bakış açısı 
sağlar. Dolayısıyla ben de federasyonumuzun son bir yılda öne çıkan 
faaliyetlerinden bahsederken, sektörümüz için çok önemli adımlar attı-
ğımız 2019 yılını değerlendirmek istiyorum.

2019 yılı için; asansör sektörünün geleceğini belirleyen çok önemli 
konularda kaydedilen ilerlemelere baktığımızda, kesinlikle bizim yılı-
mız olmuştur, diyebiliriz. Her ne kadar lokomotif sektörümüz olan in-
şaat sektöründeki durgunluk ilk aylarda kendini gösterse de, ASFED’in 
önemli girişimleri ile sektörümüzün özel teşviklerden faydalanacak 
“öncelikli sektör” kategorisine alınması bu yılın en önemli gelişmele-
rinden birisidir. Sektörümüzün stratejik ve önemli sektörler kapsamın-
da değerlendirilmesi, ASFED çatısı altında birleşerek sorunlarımız ve 
atmamız gereken adımlarımız doğrultusunda beraber hareket etmenin 
getirdiği en büyük başarıdır. Artık yerli asansör ve yürüyen merdiven 
sanayi; savunma, uçak ve otomobil sanayisi gibi önemli sektörlerle bir-
likte anılacak ve devlet nezdinde önemiyle kabul görerek özel teşvikler-
le desteklenecek bir üst konuma gelmiştir. ASFED bu çabası ile; federas-
yona üye olsun olmasın, tüm dernek üyelerini ve sektör firmalarımızı 
kapsayan bir faydayı gözetmiştir. Dolayısıyla görülmelidir ki; Asansör 
Sanayicileri Federasyonu her adımında sektör menfaatlerini gözeterek 
çalışmaktadır. 

Bu vesile ile bir kez daha Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mus-
tafa Varank ile birlikte bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen 
Bakanlığımızın tüm ilgili birim yönetici ve çalışanlarına teşekkürü bir 
borç biliriz. 

Yine geçtiğimiz günlerde ASFED Yönetim Kurulu adına Sayın Baka-
nımız ile yaptığımız toplantı da bu yılın önemli gelişmelerinden birisi 
oldu. Sayın Bakanımız Mustafa Varank, yerli asansör ve yürüyen mer-
diven sanayicisinin kendini geliştirmesi ve küresel markalarla yarışır 
boyutta markalar çıkarabilmesi için her türlü desteğin verilmesi yönün-
deki hassasiyetini bir kez daha bizlerle paylaştı. Kamu ihalelerinde yerli 
kullanımın arttırılması, asansör bakım taban fiyatlarının düzenlenmesi 
gibi sektörün kilit meseleleri hakkında son derece yapıcı çalışmaları 
başlatacağının da müjdesini verdi. Sektörümüzün önü açık, devleti-
mizin biz asansör ve yürüyen merdiven sanayicilerine desteği tamdır. 
Yeter ki kaliteli ürün üretmekten, doğru işler yapmaktan, Ar-Ge ve alt 
yapı yatırımlarıyla güçlü yapılar kurmaktan vazgeçmeyelim. Çalışalım, 
üretelim, yurt dışında iş yapalım. Devletimizin bu konuda, ciddi destek 
ve teşvikleri var. Bunlardan yararlanalım.

2019’un son günlerini 2020’ye bağlarken, yeni yılın sektörümüz 
açısından hayırlı bir yıl olmasına dair dileklerimi siz değerli meslek-
taşlarımla paylaşmak isterim. Yeni yılınızı kutlar, herkese ağız tadıyla 
geçireceği bereketli bir sene dilerim.

Yusuf Atik
ASFED YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI
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2019’un son sayısından merhaba... 

Pek çoğumuz açısından 2019 zorlu ve yorucuydu... 
Ekonomik durgunluk, inşaat sektöründeki daralma 

ve azalan iş payları sektörü dalga dalga etkilerken, kimi 
firmalar açısından yeni dış pazarların keşfi için büyük 
fırsatlar doğurdu. Sadece üretici değil pek çok monte 
eden firma da yönünü yavaş yavaş dış pazarlara çevir-
miş durumda. Bakanlıktan edindiğim son asansör ticaret 
verilerine göre; sektörümüz 2019 yılının ilk sekiz ayında 
146.453.524 Milyar Dolar ihracat yaparken, 67.292.041 
Milyar Dolar ithalat gerçekleştirdi. Bu rakamlar da  2019 
yılı için sektördeki tespitimizi ve devamında 2020’nin 
getireceği konjonktürü doğrular nitelikte... 

Sektörümüzde pek çok firmanın yurt dışında daha aktif 
olacağı bir 2020 bizleri bekliyor görünürken, yılın bu 
son sayısında biz de asansörde dış pazarlar konusunda 
bir dosya konusu hazırladık. Hâlihazırda çok sayıda yer-
li firmamız yurt dışı pazarlarında kendini ispat etmiş ve 
ürünleri ile küresel markalarla yarışıyor durumda. Ancak 
yine, çok sayıda markamız kaliteli ürünlerine ve işçiliği-



ne rağmen işe nerden başlayacak-
ları konusunda ya tecrübesiz ya 
da kafası biraz karışık... 

Dosya konumuzda, “ihracat nasıl 
yapılır ve nasıl arttırılır” ile başla-
yarak, dış pazarda deneyim sahibi 
markalarımızın yöneticileri ile yol 
gösterici söyleşiler ve köşe yazıları 
hazırladık. Severek okuyacağınızı 
tahmin ettiğim yazılar için katkı 
sunan herkese çok teşekkür edi-
yorum...

Yılın bu son sayısında kapağımız 
ve dergimiz sayfalarında yine 
sektörümüz için çok önemli bir 
isim ile haberi yer alıyor. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Sayın Mus-
tafa Varank’ın, Asansör Sanayici-
leri Federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik ile 28 Ekim 
2019’da gerçekleştirdiği toplan-
tının ayrıntılarını haberimizde 
bulabilirsiniz. Sayın Sanayi ve 
Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil 
İbrahim Çetin ile Asansör ve Te-
leferik Dairesi Şube Müdürü İlyas 
Menderes Büyüklü’nün de katı-
larak sektörümüz ile ilgili önemli 
veriler paylaştığı toplantının çık-
tılarının, 2020’de önemli projeler 
olarak alınacağımızı söyleyebili-
riz.

Dergimizin değişmeyen ve sevilen 
köşelerinde de yine keyifli sohbet-
ler ve yol gösterici bilgileri payla-
şacağız sizlerle. Bölgenin Sesi’nde 
bu sayıda Doğu Karadeniz Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sanayiciler 
Derneği (DOKAS)’ni konuk ediyo-
ruz. Trabzon ve çevresinde uzun 
yıllardır aktif bir şekilde faaliyet-
lerine devam eden dernek, bölge-
deki sektörel gözlemlerini bizlerle 
paylaştı. Yine pozitif bir ayrımcı-
lıkla sektörümüzdeki emekçi ka-
dınlarımıza ayırdığımız “pozitif” 
köşemiz ön montajcı bir ismi ağır-
lıyor.  Merih Asansör’ün Ön Mon-
taj Ustası Yasemin Turgut, hiç bir 
şey için geç değil diyerek atıldığı 
sektördeki hikayesini tüm sami-
miyetiyle dergimize anlattı. İş Sağ-
lığı ve Güvenli Köşemizin sevilen 
ve merakla takip edilen yazarı Dr. 
Ebru Kaya ise; bu defa “Ergonomi” 
konusunu ele aldı. Tüm iş verenler 
için doğru iş ortamı hazırlanması 
konusunda yazdığı önemli bilgiler 
için kendisine teşekkür ediyorum. 
Dergimiz Yayın Kurulu Üyesi Ye-
minli Mali Müşavir Mehmet Öner, 
hem dış ticaret konusunda hiç 
bir yerde bulunamayacak sıcak 
verilerini bizlere sunarken, hem 

de 2020’de uygulamaya girecek 
binek araç vergileri hakkında en 
yeni bilgileri toparladı. Kendisine 
sağladığı katkılar için bir kez daha 
teşekkür ederim. Bu sayımıza özel 
olarak, bizleri kırmayıp köşe ya-
zısı gönderen Metroplast Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Akdemir, 
Arkel CEO’su Cenk Ceylan ve İn-
tegra Asansör Genel Müdürü ve 
ASFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Uçar’a ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.

2020 yılında sizlere, dergimizde-
ki yeniliklerle merhaba diyece-
ğiz. Şimdiden bize önerilerinizi 
gönderebilirseniz çok sevinirim. 
Görmek istediğiniz, okumak iste-
diğiniz veya “daha iyi olabilir” de-
diğiniz ne varsa haberasansoru@
gmail.com adresinden bizlerle 
paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Ha-
ber Asansörü ASFED’in resmi ya-
yın organı olarak sektörün desteği 
ile çıkan ve sizlerin desteği ile bü-
yüyen bir yayın organı. 2019’dan 
bize kalan güzel haberleri yanımı-
za alarak, 2020’de yeni başlangıç-
larla yazacağımız, haberlerin he-
yecanıyla sağlıklı, mutlu ve huzur 
dolu bir yıl dilerim... 

Keyifli okumalar...

editörden...
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ASFED BASIN BİLDİRİSİ:  
“ASANSÖR STRATEJİK SEKTÖR OLDU”

Çabalarımızın sonuçlarını bugünlerde görmeye başladık. Asansör “Öncelikli Ürün” 
olarak kabul edildi ve asansör yatırımları “Stratejik Yatırım” statüsüne alındı.

15-18 Ekim tarihlerinde Almanya’nın Ausburg kentinde 
düzenlenen dünyanın en büyük asansör fuarı İnterlift bu sene 
rekor bir ziyaretçi ve katılımcı sayısı ile göz doldurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaat firmaları, 
kamu idareleri ve yerel yönetimlere yerli malı kullanmaları 
çağrısında bulundu.

Ergonomi bilim dalı işimizi yaparken veya yaşam alanlarını 
kullanırken her türlü donanımın ya da ortamın çalışanlarla olan 
ilişkilerini bilimsel olarak inceleyen bilim dalıdır. 

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) ve Orta Karadeniz Asansör ve 
Yürüyen Merdiven İş İnsanları Derneği (OKASDER), Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’in de teşrif ettiği geniş katılımlı bir 
toplantıda bir araya geldi.

İNTERLİFT 2019’A REKOR KATILIM

ASFED AKADEMİLERİ İÇİN  
EĞİTİMLER TAMAMLANDI

ASFED VE OKASDER SAMSUN’DA  
BİR ARAYA GELDİ

ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu) ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
imzalanan protokol doğrultusunda açılan akademilerde, asansör sistemleri dalı 
üzerine çalışmalar devam ediyor. 

3232
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Türkiye’nin şehirleşmesiyle başlayan asansör ihtiyacı 1980’li yıllara kadar 
çoğunlukla yabancı firma temsilcilikleri tarafından karşılanmıştır.

“Bölgenin Sesi” köşemiz aracılığı ile ASFED’e bağlı 
derneklerimizin yöneticileri ile görüşerek sektörün 
bölgelerdeki nabzını tutmaya çalışıyoruz.”
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A S F E D 
BASIN BİLDİRİSİ

ASFED olarak kuruldu-
ğumuz günden bugüne 
asansör sektörünün ülkemiz 
açısından stratejik önemini 
başta Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız olmak üzere 
tüm devlet kademelerinde 
anlatmaya, sektörün hak 
ettiği konuma gelmesi için 
kamuoyu oluşturmaya uğ-
raşmaktayız.

Çabalarımızın sonuçlarını 
bugünlerde görmeye baş-
ladık. Asansör “Öncelikli 
Ürün” olarak kabul edildi ve 
asansör yatırımları “Stratejik 
Yatırım” statüsüne alındı.

Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığımızca yüksek katma 
değerli ürünlerin yerli imkan 
ve kabiliyetlerle üretimini 
amaçlayan, cari açığın kalıcı 
olarak düşürülmesi ve sana-
yimizde ithal ara malı oranı-
nın azaltılarak, daha güçlü 
bir ihracat sepetine de sa-
hip olunmasını hedefleyen 
“Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı”na ilişkin 
esaslar 18 Eylül 2019 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlana-
rak yürürlüğe girdi. 

Program kapsamında ma-
kina, bilgisayar, elektronik, 
optik, elektrikli teçhizat, 
eczacılık, kimya ve ulaşım 
araçlarından oluşan sekiz 

sektör orta-yüksek ve yük-
sek teknoloji seviyesindeki 
odak sektör olarak belirlen-
di. Özel olarak teşvik edi-
lecek bu sektörlerden, ilk 
olarak makine sektörü için 
teşvik uygulaması başlatıldı 
ve teşvik edilecek “öncelikli 
ürünler” 18 Eylül 2019 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlandı. 
Makine sektörü başlığı altın-
da 54 ürünün öncelikli ürün 
olarak belirlendiği listede 
asansörler de var. Öncelikli 
ürün listesinde asansörlerin 
bulunması, bugüne kadar 
gördüğümüz tüm teşviklerin 
dışında özel teşviklerden 
yararlanmamız; dünya ça-

“ASANSÖR STRATEJİK “ASANSÖR STRATEJİK 
SEKTÖR OLDU”SEKTÖR OLDU”
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pında oyuncu olmak için 
devletin yanımızda olması 
anlamına gelmektedir.

Sınai robotlar, sensörler, 
CNC tezgahlar, klimalar gibi 
yüksek teknoloji ürünlerinin 
bulunduğu bir tercih listesi 
olan “öncelikli ürün liste-
sinde” yer almak, asansör 
yatırımlarının “stratejik yatı-
rım” statüsüne alınması her 
şeyden önce asansör sek-
törü için gurur kaynağıdır. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğımız ve devletimiz asansör 
sektörünün stratejik önemini 
görmüş, kırk yıldır vermiş 
olduğu mücadelenin başarı 
madalyasını takmıştır.

“Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı” kapsa-
mında başvurular https://
www.hamle.gov.tr adresin-
de bulunan Program Portalı 
uygulaması üzerinden elekt-
ronik ortamda yapılacaktır.

Program kapsamında asan-
sör yatırımları için en az 10 

milyon TL yatırımla “Stratejik 
Yatırım Teşvik Belgesi”, en 
az 50 milyon TL yatırımla 
“Proje Bazlı Yatırım Teşvik 
Belgesi” alınabilecektir.

Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı kapsa-
mında öncelikli ürün olarak 
belirlenen “asansör” yatı-
rımlarıdır. Yalnızca asansör 
aksam ve parça üretimine 
yönelik yatırımlar bu kap-
samda değerlendirilmeye-
cektir. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ile yaptığımız 
görüşmelerde bu program 
kapsamında, tek çatı ve 
marka altında asansör ak-
sam ve parçalarını üreten, 
asansör montajını yapan ve 
asansör bakımını yapacak, 
global markaların çalıştığı 
iş modeli ile çalışan, “Yerli 
Global Asansör Markaları”-
nın destek kapsamına alına-
cağı anlaşılmıştır.

Bütün bu bilgiler ışığında 
son başvuru tarihi 22 Kasım 
2019 olan “Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı”-
nın sektörümüze getirdiği 
olağanüstü ve tarihi fırsatı 
tüm üye derneklerimize ve 
derneklerimiz vasıtasıyla 
üye şirketlerimize hatırlat-
mak isteriz.

Asansör sektörü açısından 
tarihi bir dönüm noktası olan 
“Öncelikli Ürün” ve “Stratejik 
Yatırım” statüsünün hayırlı 
olmasını dileriz.

Saygılarımızla,
Yusuf ATİK

Yönetim Kurulu Başkanı
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Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED) ve 
Orta Karadeniz Asansör 
ve Yürüyen Merdiven İş 
İnsanları Derneği (OKAS-
DER), Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın 
Mustafa Demir’in de teşrif 
ettiği geniş katılımlı bir top-
lantıda bir araya geldi. 2 
Kasım 2019’da Samsun’da 
gerçekleşen toplantıya, AS-
FED Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile birlikte OKASDER Üyeleri 
de yoğun ilgi gösterdi.

SEKTÖRÜN KALBİ 
SAMSUN’DA ATTI

Samsun merkezli kurularak, 
asansör sektörünün Orta Ka-
radeniz’deki temsilcisi olarak 

faaliyet gösteren OKAS-
DER’in geçtiğimiz aylarda 
ASFED’e üyeliğini tamamlan-
mıştı. Üyeliklerinin onaylan-
masının ardından OKASDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Atil-
la Verim’in ev sahipliğinde 

ASFED Yönetim Kurulu Üye-
leri Samsun’da misafir edildi. 
ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik başkanlığın-
daki heyet, bir yandan aylık 
toplantısını gerçekleştirirken 
bir yandan da  Samsun’da-

ASFED VE OKASDER SAMSUN’DA 
BİR ARAYA GELDİ
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ki sektör temsilcileri ile bir 
arada olma imkanı elde etti. 
Kayseri, Eskişehir, Ankara, 
İstanbul, Bursa gibi pek çok 
şehirdeki asansör ve yürü-
yen merdiven sektör çalışan-
ları ile derneklerin yöneticileri 
Samsun’da toplandı. Günde-
me dair pek çok konuyu de-
ğerlendirme fırsatı elde eden 
katılımcılar verimli sonuçlarla 
döndüklerini ifade ettiler.

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI 

DEMİR’DEN 
ASANSÖRÜN  

ÖNEMİNE VURGU

Toplantının önemli isimlerin-
den birisi de ASFED Yöneti-
mini karşılayan Samsun Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir oldu. Demir 
düzenlenen toplantı öncesi 
yapılan kahvaltıya katılarak 
bir konuşma gerçekleştir-
di. Demir  konuşmasında, 
asansörün hayatımızdaki 

önemine vurgu yaparak yerli 
asansör ve yürüyen merdi-
ven kullanımı ile ilgili düşün-
celerini dile getirdi. 

ATİK;  
“DERNEĞİNİZE  
DESTEĞİ İHMAL 

ETMEYİN”

ASFED Yönetim Kurulu Üye-
leri adına söz alan ASFED 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Demir 
Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı

Yusuf Atik 
ASFED Yönetim Kurulu Başkanı
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Yusuf Atik ise; OKASDER’in 
daveti ve misafirperverlikleri 
için başta Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mustafa Demir 
ve OKASDER Başkanı Atilla 
Verim olmak üzere tüm üye-
lere teşekkürlerini iletti. Atik, 
sektördeki sorunları aşmak 
için birlik olmanın önemini 
vurgularken, üyelerden der-
neğinize destek olmalarının 
gerekliliğini anlattı. 

VERİM;  
SAMSUN’DA GÜÇLÜ  
BİR YAPIMIZ VAR

OKASDER Kurucu Üyesi 
ve Yönetim Kurulu Başkanı 
olan Atilla Verim, ASFED 
Yönetim Kurulu üyelerinin 
Samsun ziyaretlerinden 
duyduğu mutluluğu dile ge-
tirirken, pek çok konuda çö-
züm odaklı bir belediyecilik 
anlayışı ile yanlarında olan 
Samsun Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mustafa De-
mir’in katkılarının önemine 
de dikkat çekti. Samsun ve 
çevresinden pek çok üyele-
rinin olması OKASDER’i kısa 
sürede güçlü bir dernekleş-
me yapısına taşıdığına da 
değinen Verim, katkı sağla-
yan herkese teşekkürlerini 
iletti.

ASFED ve OKASDER üye-
leri toplantının ardından 
Samsun’daki tarihi ve turis-
tik yerleri gezme imkanı da 
elde etti.

Atilla Verim
OKASDER Yönetim  

Kurulu Başkanı

Samsun ve çevresinden 
pek çok üyelerinin olması 
OKASDER’i kısa sürede 
güçlü bir dernekleşme 
yapısına taşıdığına 
da değinen Verim, 
katkı sağlayan herkese 
teşekkürlerini iletti.
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ASFED (Asansör Sanayici-
leri Federasyonu) ve Milli 
Eğitim Bakanlığı arasında 
imzalanan protokol doğrul-
tusunda açılan akademiler-
de, asansör sistemleri dalı 
üzerine çalışmalar devam 
ediyor. ASFED’in ilkini 2018 
Öğretim yılında açtığı oku-
lun ardından Eskişehir ve 
Kayseri’deki asansör aka-
demilerinin de çalışmaları 
hızlandı.

“ASANSÖR MONTAJ VE BAKIM 
TEKNIKLERI” EĞITIMI

Milli Eğitim ile yapılan proto-
kol doğrultusunda, ASFED 
Akademilerinde  eğitim ve-
recek öğretmenlerin alana 

yönelik bilgilerinin arttırıl-
ması amaçlı eğitimlerinin 
ASFED tarafından verilmesi 
planlanmıştı. Bu doğrultuda 
14 -18 Ekim 2019 tarihlerin-
de, Ankara’da Merih Asan-
sör Akademisi’nde “Eğitim-

cinin Eğitimi” başlıklı beş 
günlük bir seminer verildi. 
“Asansör Montaj ve Bakım 
Teknikleri” başlığında top-
lanan 30 saatlik eğitim, dört 
gün teori bir gün uygulamalı 
olarak gerçekleştirildi. 

ASFED AKADEMİLERİ İÇİN 
EĞİTİMLER TAMAMLANDI
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Eğitimleri ASFED adına 
hazırlayan ve sunan ise; AS-
FED Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Makina Mühendisi İbra-
him Özçakır oldu. Özçakır, 
beş günlük eğitim sürecini 
şöyle değerlendirdi; “Fe-
derasyonumuzun yapmış 
olduğu protokolün gereği 
olarak, açtığımız akade-
milerin eğiticilerine, alana 
yönelik bir kurs düzenledik. 
Okullarımızda mevcutta 
eğitim veren hocalarımızın 
hepsi ağırlıklı olarak elektrik 
bölümü eğitmenleri olduğu 
için, biz kursumuz aracılığıy-
la işin biraz daha mekanik 
kısmına yönelmek istedik. 
Kursumuzun dört gününü 
Yenimahalle Şehit Mehmet 
Şengül Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde yaptık. 

Son gününü de imalat saha-
sında uygulamalı bir eğitim 
verebilmek adına Merih 
Asansör’de gerçekleştirdik. 
Burada kabin ve kapı mon-
tajı ile ilgili uygulamalı bir 
dersin ardından hem görsel 
hem de teknik bir gezi ile 
eğitimimizi tamamladık.”

AMAÇ; ASANSÖR ALANINDA EN IYI 
EĞITIMI VEREBILMEK

Özçakır kursun amacının 
asansör montajında en iyi 
eğitimi verebilmek olduğu-
nun da altını çizdi;  “Eğitim 
boyunca en çok üzerinde 
durduğumuz şeylerden 
birisi de, sahada çocuk-
ların karşılaşabilecekleri 
problemler oldu. Eğitimcinin 
eğitimi ile en büyük amacı-

mız asansör alanında en iyi 
eğitimi verebilmek. Faydalı 
geçtiğini umut ediyorum. 
Hocalarımızda oldukça 
memnun ayrıldı. Sadece bir 
haftalık eğitim süresinin kısa 
olduğunu belirttiler. Herhal-
de bundan sonraki protokol-
de ve ilerleyen dönemlerde 
süre konusunu yeniden de-
ğerlendirerek daha verimli 
çalışmalar yapacağımızı 
düşünüyorum” dedi. 

Ankara, Eskişehir ve Kayse-
ri’den gelen 13 öğretmen, 
beş günün sonunda yapılan 
sınav ile eğitimlerini başarı 
ile tamamladılar. Öğret-
menlerimizin sertifikaları ise 
ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik tarafından 
kendilerine takdim edildi. 

İbrahim Özçakır 
ASFED Yönetim Kurulu Üyesi
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Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD), 22 
Ekim 2019 günü yeni dönem için Yönetim Kurulu se-
çimlerini gerçekleştirdi. Yapılan seçimlerde daha ön-
ceki dönemlerde de başarı ile başkanlık görevini sür-
düren Gültekin Baki yeniden BURSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı olurken, Başkan Yardımcılığına Salim Tolga 
Soğucak seçildi.

Bursa’da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı üye-
lerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Toplantı sonucu se-
çilen asil ve yedek Yönetim ve Denetim Kurulu görev 
dağılımı ise şu şekilde oldu: 

BURSA’DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ 
GÜLTEKİN BAKİ GÖREVE DEVAM EDİYOR

Yönetim Asıl Yönetim Yedek
1- Gültekin Baki …….Başkan 1- Yılmaz Demirkol
2- Salim Tolga Soğucak Başkan Yard. 2- Erdoğan Öner
3- Semih Bozdemir………Sayman 3- Ali Düzen 
4- Hilmi Kaşlıoğlu ……….Sekreter 4- Muhammet Kurtuluş
5- Salim Uçak 5- Oğuzhan Aydoğdu
6- Kamil Altuntaş 6- Erdem Olgun
7- Rıfat Özgür 7- Uğur Yıldırım 

Denetim Kurulu Asıl Denetim Kurulu Yedek
1- Sinan Tepe 1- Murat Demirez
2- Mehmet Gülmez 2- Cem Bozdağ
3- Barış Ertem 3- Faruk Erbey
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Mersin Asansör Sanayi-
cileri Derneği (MASDER), 
uzun süredir yapımı için 
çalıştığı eğitim asansörü 
ve engelli platformu in-
şasını tamamladı. MAS-
DER’in Mersin’deki binası, 
bahçesine kurulan asan-
sör ve engelli platformu ile 
birlikte Ocak 2020 itibariy-
le MASDER Asansör Eği-
tim Merkezi olarak hizmete 
açılacak.

1993 yılında Mersin’de kuru-
lan MASDER (Mersin Asan-
sör Sanayicileri Derneği), 
Türkiye’nin en köklü asansör 
derneklerinden biri olarak 
bölgesinde aktif olarak faali-
yet gösteriyor. ASFED’e bağ-
lı derneklerden birisi olan 
MASDER, 48 üye firması ile 
birlikte önemli bir eğitim mer-
kezinin de mimarı oldu. 

“MASDER ASANSÖR EĞİTİM MERKEZİ” 
HAYATA GEÇİYOR
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EĞİTİMDE ÖNCELİĞİMİZ 
ÇOCUKLAR

Konu ile ilgili bilgi aldığımız 
MASDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Muzaffer Hızarcı 
şunları söyledi; “MASDER 
olarak Mezitli sınırları içeri-
sinde kendimize ait bir bina-
mız var. Binamızı alıp inşa 
ederken buranın asansör ve 
yürüyen merdiven konusun-
da farkındalığı arttıracak bir 
eğitim yeri olmasını amaç-
ladık. Önceliğimiz ise yetiş-
kinlerle birlikte çocuklar. İşe 
çocukların konu ile ilgili far-
kındalığını ve eğitimini sağ-
lamakla başlayacağız. Bu-
nun için halk eğitim ve milli 
eğitim ile de görüşmeler 
yaptık. Ben şunu gördüm ki, 
eğer çocuk isterse ebeveyn 
bu işi daha ciddiye alıyor. 
Bunun dışında Mersindeki 
üniversitemiz ile temasa 
geçtik, Üniversitemiz ile de 
koordineli işler yapacağız. 
Bir diğer çözüm ortağımız 
da Mersin MMO oldu. Mer-
sin Makina Mühendisleri 

Odası ile birlikte eğitim mer-
kezimizde çeşitli eğitimler 
düzenleyeceğiz.”

MERKEZ, İHTİYAÇ DUYAN 
HERKESİN KULLANIMINA 

AÇIK OLACAK

Muzaffer Hızarcı, MASDER 
Asansör Eğitim Merkezi’ne 
inşa edilen asansörün özel-
likleri hakkında ise şu bilgile-
ri verdi; “Eğitim merkezimizin 
bahçesinde üç duraklı, 20 
kişi kapasiteli bir eğitim 
asansörümüz de bulunuyor. 
Bunun dışında bir de engelli 
platformumuz olacak. Yılbaşı 
itibariyle faaliyete geçecek 
olan merkezimiz, ihtiyaç 
duyan herkesin kullanımına 
açık olacak. Burayı yaparken 
hem Asansör Sanayicileri 
Federasyonu’ndan hem de 
sektör firmalarından önemli 
destekler aldık. Derneğimi-
zin bu çalışmasında emeği 
geçen tüm sektör çalışanla-
rına ve üyelerimize katkıla-
rından dolayı çok teşekkür 
ediyorum.”
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Asansör ve Teleferik Ürün 
Grubu’nda denetim perso-
neli bulunmayan illerde yer 
alan denetim personeli ve 
denetçi kimlik kartlarını yeni 
almış denetim personeline 
yönelik düzenlenen asansör 
uygulamalı ve teorik eğitimi-
nin dördüncüsü ve beşincisi 
4-7 Kasım 2019 tarihleri 
arasında Ankara’da gerçek-
leşti.

Eğitimlerin ilk gününde 
Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) ve Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Asansör ve 
Teleferik Şubesi eğitmenleri 
tarafından Asansörlere İliş-
kin Temel Standart (TS EN 
81-1+A3, TS EN 81-20, TS 
EN 81-70) Eğitimi, Elektrik 
Tahrikli Asansör Kontrol Lis-
telerinin Değerlendirilmesi 

ve Asansör Piyasa Gözetimi 
ve Denetimi Yönetmeliği 
hakkında eğitim verildi. Eği-
timin ikinci gününde ise TSE 
denetim personeli ve asan-
sör montaj firması iştiraki 
ile Sincan/ANKARA TOKİ 
Konutlarında yer alan asan-
sörler üzerinde uygulamalı 

eğitim gerçekleştirilerek de-
netim personelinin bu alan-
daki yetkinlikleri arttırıldı. 
Beşinci eğitimin tamamlan-
masıyla birlikte 144 Bakanlık 
denetim personeline yönelik 
Asansör PGD Denetçi Eğiti-
mi gerçekleştirilmiş oldu.

ASANSÖR PGD DENETÇİ  
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
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Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa  Varank, bu yıl 
7’ncisi düzenlenen Tek-
noloji Geliştirme Bölgeleri 
ve Ar-Ge Merkezleri Ödül 
Töreni’ne katıldı. Varank ile 
birlikte ödül törenine; Bakan 
yardımcıları Mehmet Fatih 
Kacır, Çetin Ali Dönmez, 
Hasan Büyükdede, Milli 
Savunma Bakan Yardımcı-
sı Muhsin Dere, TÜBİTAK 
Başkanı Hasan Mandal, 

Türk Standartları Enstitüsü 
Başkanı Adem Şahin, Türk 
Patent ve Marka Kurumu 
Başkanı Habip Asan, Tür-
kiye Uzay Ajansı Başkanı 
Serdar Hüseyin Yıldırım ile 
Ar-Ge ve yenilik ekosistemi-
nin önemli aktörleri katıldı. 

Asansör sektöründen önem-
li firmaların da Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi belgelerini 
aldıkları tören, Ankara ATO 

Congresium’da yapıldı. Tö-
rende 13 kategoride 39 ödül 
sahiplerine ulaşırken, 735 
firma Ar-Ge ve Tasarım Mer-
kezi Belgesi aldı.

GÜÇLÜ EKOSİSTEM 
İNŞAA ETTİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank konuşma-
sında; “Artık küresel reka-
bette ayakta kalabilmek, bu 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
735 FİRMAYA AR-GE VE TASARIM 

MERKEZİ BELGESİ VERDİ
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yarışın daimi oyuncusu ola-
bilmek için teknolojinin tü-
keticisi değil, üreticisi olmak 
gerekiyor. Teknolojiyi üret-
mek içinse, iyi işleyen bir 
Ar-Ge ve yenilik ekosistemi 
şart. İşte biz de hükümet 
olarak bu ihtiyaca cevap 
vermek üzere kolları sıvadık. 
17 sene boyunca, bilime ve 
teknolojiye yaptığımız alt-
yapı yatırımları sonucunda 
güçlü bir ekosistem inşa 
ettik” dedi.

AR-GE MERKEZLERİ 
MİLLİ TEKNOLOJİ 

HAMLEMİZİN 
VAZGEÇİLMEZ 
PAYDAŞLARI

Bakanlığın önemle üzerin-
de durduğu milli teknoloji 
hamlesinden de bahseden 
Varank; “200’ü aşkın üniver-
site, bin 500’ün üzerinde Ar-
Ge ve Tasarım Merkezi, 84 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

BU YIL 7’NCISI DÜZENLENEN 

TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI 

VE AR-GE MERKEZLERI ÖDÜL 

TÖRENI’NDE ARKEL ELEKTRONIK VE 

MERIH ASANSÖR DE UZUN SÜREN 

ÇALIŞMALARIN ARDINDAN AR-GE 

MERKEZI BELGELERINI ALMAYA HAK 

KAZANDILAR.
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ve 112 bin araştırmacı bu 
ekosistemin temel aktörleri. 
Bu aktörler aynı zamanda, 
Milli Teknoloji Hamlemizin 
de vazgeçilmez paydaşları. 
Paydaşlarımızın verimliliğini 
daha da artırmak adına; 
fikirden ürüne, üründen 
pazara tüm süreçleri iyi 
kurgulanmış desteklerimizle 
teşvik ediyoruz. Bilimsel 
bilgiyi, ticarileştirilebilir yük-
sek katma değerli ürün ve 
teknolojilere dönüştürmek 
adına farklı mekanizmalara 
sahibiz” şeklinde konuştu.

BAKAN VARANK, 
KOBİ’LERE DE 
MÜJDE VERDİ

Mustafa Varank, Teknolo-
ji Geliştirme Bölgeleri ve 
Ar-Ge Merkezleri Ödül Tö-
reni’ndeki konuşmasında 
Kobilere verilmesi planlanan 
yeni teşviklere de değindi. 
Varank konuşmasında; “21 
Ekim’de Bankalar ve Kredi 
Garanti Fonuyla bir protokol 

imzalamış ve KOBİ Finans-
man Destek Programını 
devreye almıştık. Bu yeni 
programda; KOSGEB’in 
girişimcilik desteklerinden 
yararlanan ya da yararlan-
mayı planlayan geleneksel 
girişimcilere 50 bin liraya 
kadar, stratejik ve öncelikli 
sektörlerdeki işletmelere de 
500 bin liraya kadar kredi 
finansman desteği sağlıyo-
ruz. Finansal piyasalardaki 
son dönem eğilimleri ve 
ekonomideki canlanmayı 
da dikkate alarak, KOBİ’le-
rin finansmana daha kolay 
erişimi için KOSGEB’in 
bankalarla yaptığı proto-
kolde firmalarımızın lehine 
değişikliğe gittik.  KOSGEB, 
bankalarla yaptığı yeni an-
laşmayla Finansman Destek 
Programında faiz oranlarını 
aşağı yönlü revize ederek 
175 baz puanlık bir indirim 
yaptı. Kredi kullanan KO-
Bİ’ler, bu revizyonla birlikte 
artık 15 bin liraya kadar 
daha az maliyetli finansman 
kullanabilecekler” dedi.
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LABORATUVAR 
ENVANTERİ 

SANAYİCİNİN 
KULLANIMINA 

AÇILACAK
Bakan Varank toplantıda 
önemli bir yenilikten daha 
söz etti. Buna göre pek çok 
laboratuvar envanteri sana-
yicinin kullanımına açılacak.  
Varank: “Bir başka yenilikçi 
adımımız da üniversiteler, 
araştırma altyapıları, TÜBİ-
TAK ve TSE bünyesindeki 
laboratuvarları ve envanteri 
listeleyip, sanayinin kulla-
nımına açmak istiyoruz. Bu 
sayede kaynak israfının ve 
mükerrer yatırımın önüne 
geçmiş olacağız. Şimdiye 
kadar 4 bine yakın labora-
tuvarı veri girişi için yetki-

lendirdik. 2 bin civarında 
test kabiliyeti tanımlaması 
yapıldı. 4 bini aşkın cihaz da 
kaydedildi. Hala envanter 
listelemesi yapmamış kurum-
larımız varsa, buradan çağrı-
da bulunayım. Bildirimlerinizi 
en kısa sürede tamamlayın. 
Laboratuvarların, altyapıların 
hem birbirleriyle hem de özel 
sektörle iş birliği yapmaları, 
tecrübe ve yetkinlik paylaşı-
mı yoluyla ekonomiye ciddi 
kazançlar getirecek.” dedi.

TOPLAM 39 ÖDÜL
Törende, 13 kategoride 39 
ödül sahiplerine verilirken, 
735 firma da Ar-Ge ve Tasa-
rım Merkezi Belgesi aldı.

Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri 2018 Yılı Performans 
Endeksi sonuçlarına göre, 
olgun teknoloji geliştirme 

bölgeleri birincisi ODTÜ 
Teknokent, gelişmekte olan 
teknoloji geliştirme bölge-
leri birincisi Yıldız Teknik 
Üniversitesi Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi, erken aşama 
teknoloji geliştirme bölgeleri 
birincisi Samsun Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ve en iyi 
gelişme gösteren teknoloji 
geliştirme bölgeleri birincisi 
Trabzon Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi oldu. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi genel sırala-
mada da birincilik kazandı.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen 
Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri ve Ar-Ge Merkezleri 
Ödül Töreni’nde ARKEL 
Elektronik ve MERİH Asan-
sör de uzun süren çalışma-
ların ardından AR-GE Mer-
kezi belgelerini almaya hak 
kazandılar.
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ARKEL AR-GE MERKEZİ  
BELGESİNİ ALDI 

19 Kasım 2019 günü Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Ankara’da düzenlediği bir 
törenle 735 firma daha Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezi belgesi 
aldı. Bunlardan biri de 
ARKEL Elektronik’ti.  
ARKEL Ar-Ge Direktörü Ömer 
Yılmaz merkez ile ilgili şu 
bilgileri verdi:

“Asansör elektroniği sek-
törünün öncülerinden olan 
Arkel, Temmuz 2018 den 
beri Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından onaylı Ar-Ge 
merkezi olarak faaliyet gös-

teriyor. Ar-Ge merkezimiz 
içerisinde toplam 21 kişi ile 
Donanım, Yazılım, Mekanik, 
Sistem branşlarında faaliyet 
göstermekteyiz. Ar-Ge’ye 
verdiğimiz önemi, 5746 
sayılı kanunun amacına da 

uygun olarak, Tübitak pro-
jelerimizle pekiştirmekte; 
özellikle ihracat odaklı, ileri 
teknoloji uygulamalarımıza 
ve yenilikçi faaliyetlerimize 
Ar-Ge merkezi çatısı altında 
devam etmekteyiz.”
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19 Kasım 2019 günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nın Ankara’da düzenlediği bir törenle 735 firma 
daha Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesi aldı. Bunlar-
dan biri de Merih Asansör’dü. Merih Asansör Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Atik, Genel Müdür Ahmet Atik 
ve Genel Müdür Yardımcısı Emre Köroğlu törende yer 
aldı.

MERİH ASANSÖR  
AR-GE MERKEZİ BELGESİNİ ALDI

Ar-Ge faaliyetlerini 2007 
yılından itibaren sürdüren 
Merih Asansör, Bakanlık 
standartlarındaki AR-Ge 
Merkezi çalışmalarını 
tamamlayarak, belgesini 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’tan aldı. 
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tescili, çeşitli dergilerde 
yayınlanmış 7 teknik makale 
ve uluslararası 1 sempoz-
yum bildirisi gibi çıktılar elde 
edilmiştir. Bugüne kadar 
elde ettiği bu çıktıları, sek-
törün hizmetine ve bilgisine 
sunan Ar-Ge merkezimiz, 
yeni araştırma konuları ve 
inovatif ürün fikirleriyle sek-
töre yön verecek yüksek 
katma değerli Ar-Ge pro-
jeleri yürütme misyonuyla 
yoluna devam etmektedir.”  
dedi

MERİH AR-GE MERKEZİ 
20 KİŞİLİK BİR EKİP  

İLE ÇALIŞIYOR

2019’un Eylül ayı itibariyle 
resmi olarak faaliyete geçen 
Ar-Ge Merkezi hakkındaki 
bilgileri Genel Müdür Yar-
dımcısı Emre Köroğlu’ndan 
aldık.  

Köroğlu; “Merih Asansör’ün 
organizasyon yapısında fii-
len 2007 yılında oluşturulan 
Ar-Ge kadrosu, 2019’un 
Eylül ayı itibarıyla Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan Ar-Ge Merkezi olarak 
tescil edildi.  Makine mü-
hendisliği, mekatronik mü-
hendisliği, elektrik-elektronik 
mühendisliği, malzeme ve 
metalürji mühendisliği gibi 
farklı disiplinlerden toplam 
20 kişilik bir ekibi bünyesin-
de bulunduran Merih Asan-
sör Ar-Ge Merkezi, sektörün 
ihtiyaçlarına cevap veren 
birçok yenilikçi proje yürüt-
mektedir.”  

MİSYONUMUZ; SEKTÖRE 
YÖN VERECEK, YÜKSEK 
KATMA DEĞERLİ AR-GE 
PROJELERİ YÜRÜTMEK 

“Merih Asansör Ar-Ge Mer-
kezi, son üç yıl içindeki 
faaliyetleri neticesinde, 4’ü 
tescillenen toplam 9 patent 
başvurusu, 3 faydalı model 

Merih Asan-

sör Ar-Ge Merkezi, 

sektörün ihtiyaçları-

na cevap veren birçok 

yenilikçi proje yürüt-

mektedir.

Yusuf Atik • Ahmet Atik • Emre Köroğlu

Emre Köroğlu
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15-18 Ekim tarihlerinde 
Almanya’nın Ausburg 
kentinde düzenlenen 
dünyanın en büyük 
asansör fuarı İnterlift bu 
sene rekor bir ziyaretçi 
ve katılımcı sayısı ile 
göz doldurdu. Fuar 
yönetiminden yapılan 
açıklamaya göre; 
dünyadaki ekonomik 
durgunluğa karşın 
İnterlift, 576 katılımcı 
sayısı ve 46 bin 500 metre 
kare fuar alanı ile şimdiye 
kadar ki en büyük fuar 
dönemini yaşadı. Katılımcı 
sayısı ise toplamda 108 
ülkeden 22 bin 200 kişi 
oldu.

ZIYARETÇI KALITESI YÜKSELDI

Her sene özel bir araştırma 
şirketi ile çalışarak fuar per-
formansını değerlendiren 
İnterlift, rekor katılım ve 

ziyaretçi kalitesinin öne çık-
tığı bu araştırmayı basın ile 
paylaştı. Araştırmaya göre; 
Ekim ayında düzenlenen 
fuarın bu seneki başarısında 
öne çıkan bir konu da ziya-

İNTERLİFT 2019’A REKOR KATILIM
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retçi kalitesindeki yükseklikti. 
Pek çok ziyaretçi karar verici 
ve alıcı olarak ürünler ile ilgile-
nirken, alıcı grubundaki oran 
bir önceki fuara göre artış gös-
tererek %37’ye çıktı. Yapılan 
açıklamaya göre ziyaretçilerin 
%87’si alacakları ürünler için 
kararlarını fuarda verdi. Bu ise, 
İnterlift’e katılımcı ve ziyaretçi 
sayısı ile birlikte yeni bir rekor 
daha getirdi. 

EN ÇOK ILGI ASANSÖR 
KOMPANENTLERINE 

Aynı araştırmaya göre en çok 
ilgi gören ürünlerde birinci 
sırayı, %52 ile asansör kom-
panentleri, ikinci sırayı %36 
ile asansör kapıları ve üçüncü 
sırayı %35 ile kontrol panelleri 
aldı.

TÜRKIYE ZIYARETÇI VE KATILIMCI 
SAYISINI ARTTIRDI

Fuar sonuç raporunda yapılan 
açıklamada ilgi çekici bir diğer 
bulgu ise ülkeler bazında ya-
pılan ziyaretçi oranları üzerine 
oldu. Buna göre; İnterlif 2019’a 
en çok katılım %9 ile İtal-

Trade visitor rate: 98% (2017: 99%)

Data collected and analyzed by:

Origin

Germany 43% (42%)
Abroad 57% (58%)

The following percentage refers to foreign visitors.

76%
(85%)

Europe

13%
(8%)
Asia8% (4%)

America

2% (1%)
Australia

1% (2%) 
Africa

TOP 9 Visitor countries International 2019 2017
Italy 9% 14%
Switzerland 6% 6%
Spain 5% 8%
France 5% 7%
Great Britain/Northern Ireland 5% 5%
The Netherland 5% 5%
Turkey 5% 3%
Sweden 4% 5%
Belgium 4% 3%

Structure
42% (48%) of the trade visitors belong to the economic
sector lift construction and 27% (20%) to lift installation.
25% (25%) are concerned with maintenance/ repair. 87%
(85%) of the trade visitors are decision makers or are
involved in purchasing/ procurement decisions in their
company.

Interest of offer
(Multiple answers; selection > 18%)

92
percent

Business result

Overall impression and outlook

More than nine out of every ten trade visitors are altogether
(thoroughly) satisfied with their visit, are (very) likely to
recommend visiting this trade fair and state that their
willingness to visit the interlift in future is (very) high.

Rating of offer

of the trade visitors (95%) rate the offer
at the stands of the interlift exhibitors
positively (mean value: 2.1; 2.1).

21%

22%

25%

24%

25%

26%

37%

39%

61%

19%

21%

22%

23%

24%

25%

35%

36%

52%

Elevator doors

Accessories

Hydraulics

Controls

Elevator plants/
pre-fabricated components

Elevator cabins

2019
2017

Monitoring/
safety systems

Gears

Positive
94%
(98%)

Recommend
92%
(96%)

(Very) high
94%
(96%)

93% (95%) of the trade visitors 
rate their business results as 
(very) good to satisfactory.

Elevator components

Decision 
makers
87%
(85%)

Final report on the trade visitors‘ survey

(in brackets the results from interlift 2017)
Base: 690 (750)
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ya’dan, en az katılım ise %4 
ile Belçika’dan oldu. Türkiye 
%5’lik ziyaretçi oranıyla ye-
dinci sırayı alırken bir önceki 
fuara göre katılım oranını 
%2 oranında arttırdığı da 
gözlemlendi. Bu yıl İnterlif’e 
katılan Türk asansör ve yü-
rüyen merdiven markası ise 
62 oldu.

DIJITALLEŞME VE  YENI 
PAZARLARLAR TARTIŞILDI

İnterlift VFA Forum 2019’da 
ise; asansör sektörünün 
güncel konularına yöne-
lik yirmişer dakikalık kısa 
sunumlardan oluşan kon-
feranslar düzenlendi. Yine 
forum boyunca çeşitli ulus-
lararası konularda yaklaşık 
elli konuşma yapıldı. Forum-
da dijitalleşme konusu öne 
çıkarken, gelişmekte olan 
ilginç asansör pazarlarına 
yönelik sunumlar da ilgi 
çekti. Ziyaretçiler aynı za-
manda; yönetmelik ve stan-
dartların modernizasyonu, 
yetkin kişilerin işe alımı gibi 
konular hakkında da bilgiler 
edinme fırsatı elde etti. 
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ASFED, TÜRK ASANSÖR 
SANAYİSİNİ HAKKINDA  

SUNUM YAPTI
Forumda Türk Asansör 
Sanayisini ve pazar pa-
yını da anlatan önemli bir 
konuşma yapıldı. Konuş-
mayı ASFED (Asansör 
Sanayicileri Federasyo-
nu) adına Yönetim Kurulu 
Üyesi  Mustafa Uçar yap-
tı. Türk Asansör sanayisi 
hakkında detaylı bir ko-
nuşma hazırlayan Uçar’ın 
sunumu, yabancı pek 
çok katılımcı tarafından 
ilgiyle takip edildi. Mus-
tafa Uçar konuşmasında, 
Türk asansör ve yürüyen 
merdiven sanayisinin gü-
cüne, yerli üreticilerin ka-
lite ve teknolojiye verdik-
leri öneme vurgu yaptı. 

MUSTAFA UÇAR 
ASFED YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank, inşaat 
firmaları, kamu idareleri 
ve yerel yönetimlere yerli 
malı kullanmaları çağrısın-
da bulundu. Varank, İzmir 
Serbest Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren, yerli asansör, 
yürüyen merdiven üreten 
LÖHER firmasını ziyareti sı-
rasında yaptığı açıklamada, 
Türkiye’de, yüksek kaliteli 
üretimleriyle dünyada kendi-
sini kabul ettiren çok sayıda 
firma bulunduğunu söyledi.

Bunlardan bazılarının yurt 
dışından gördükleri ilgiyi 
iç pazarda görememekten 
şikayetçi olduğuna dikkati 
çeken Varank, LÖHER fir-
masının %85 yerlilik oranıyla 
ürettiği yürüyen merdivenle-
rini dünya genelinde birçok 
prestijli projeye gönderildi-
ğini ifade etti.

VARANK: “BAZI INŞAAT FIRMALARI 
YERLI KONUSUNDA YETERLI 

HASSASIYETI GÖSTERMIYOR”
Türkiye’de bazı inşaat firma-
ları, kamu idareleri ve yerel 
yönetimlerin yerli ve milli 
ürünleri kullanma konusunda 
yeterli hassasiyeti göster-
mediklerini belirten Bakan 

Varank, şunları kaydetti:

“Bunlar bizi üzüyor. Kamu 
alımlarında aslında yüzde 
15 fiyat avantajı uygulan-
ması mecburiyeti var. Tabii 
idareler bunun arkasından 
dolanacak usuller bulu-
yorlar. Ben buradan hem 
inşaat firmalarına hem 
kamu idarelerine ve yerel 
yönetimlerimize bir çağrıda 
bulunmak istiyorum, yerli 
ve milli ürünleri geliştirip 
üreten firmalarımız varken 
lütfen yabancı ürünleri ter-
cih etmesinler. Gelsinler bu 
firmalarla anlaşsınlar. Böyle 
kaliteli ürünleri kullansınlar. 
Burada yürüyen merdiven 
var. Bu firmamız bu yürü-
yen merdiveni Türkiye’de 
satamıyor, ihracat yapmak 
zorunda kalıyor. Biz bütün 
firmalarımıza, inşaat şirketle-
rimize buradan bir çağrıda 
bulunmuş olalım.”

BAKAN VARANK’TAN İNŞAAT FİRMALARINA ÖNEMLİ ÇAĞRI: 

“YERLİ MALI KULLANIN” 
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Meclis genel kurulu-
nunda kabul edilen 
7193 sayılı kanun ile 

şirketlerin binek otomobili 
alım ve kiralama tutarları ile 
binek otomobili giderlerine 
önemli sınırlama geliyor. Ya-
zımızın hazırlandığı tarihte 
kanun henüz Cumhurbaşka-
nı tarafından onanıp Resmi 
Gazete’de yayınlanmadı. 
Ancak kısa bir süre içerisin-
de yayınlanmasını bekiyo-
ruz.

Vergi mevzuatımızda binek 
otomobillere ilişkin, şirket 
sahiplerinin gözünden 
kaçsa da, bazı giderlerin 
kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider yazılama-

ma uygulaması eskiden bu 
yana devam etmektedir. 
1963 yılında yürürlüğe gir-
miş olan Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu’nun 14. 
maddesindeki hüküm sebe-
biyle, araç kiralama şirketle-
rinin dışında kalan şirketler 
binek otomobillerine ilişkin 
motorlu taşıtlar vergilerini 
gelir ve kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider 
olarak dikkate alamamak-
tadır.

Gider olarak dikkate alı-
namayan tutarın nispeten 
küçük olması sebebiyle şir-
ket sahipleri bu konuyu çok 
önemsemediler geçmişte. 
Ancak 7193 sayılı kanun ile 

ŞİRKETLERİN BİNEK OTOMOBİLİ 
ALIMI, KİRALAMASI VE GİDERLERİNE 
SINIRLAMA GELİYOR

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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getirilen gider yazamama 
tutarları tüm şirketleri etkile-
yecek boyutta. 

Binek otomobillerine ilişkin 
yakıt, tamir, bakım gibi 
giderlerin % 30’u gider 
yazılamayacak

Şirketinizin aktifine kayıtlı 
veya kiraladığınız, şirket 
faaliyetlerinde kullandığınız 
binek otomobillerinin yakıt, 
tamir, bakım, kasko, trafik 
sigortası gibi her türlü gider-
lerinin % 30’unu artık kurum-
lar vergisi matrahının tespi-
tinde gider olarak dikkate 
alamayacaksınız. 7193 sayılı 
kanunun gerekçesinde bu 
konuda suistimaller olması 
gider kısıtlamasına dayanak 
olarak gösterilmiş.

Düzenleme kapsamında 
binek otomobillerinin en 
fazla 250 bin TL tutarı için 
amortisman ayrılmak sure-
tiyle gider yazılabilecek. De-
ğeri 250 bin TL’nin üzerinde 
binek otomobili alabilirsiniz. 
Fakat 250 bin TL üzerine 
amortisman ayırarak gider 
yazmak mümkün olmaya-
cak.

Şirketler yeni binek otomo-
bili aldığında fatura görü-
nen ÖTV ve KDV tutarını 
doğrudan gider  olarak ya-
zabiliyorlar. Yeni kanun ile 
doğrudan gider yazılabilen 
ÖTV ve KDV tutarına da 115 
bin TL sınırı getiriliyor. Doğ-
rudan gider yazma tercihi 
kullanıldığında amortisman 

ayrılabilecek en fazla tutar 
da 135 bin TL’ye iniyor.

Oto kiralama şirketleri bu sı-
nırlamalara tabi tutulmamış.

Binek otomobili 
kiralamasına aylık 5.500 TL 
sınırı

Şirketinizin faaliyetinde kul-
lanmak üzere kiraladığınız 
binek otomobillerinin kira 
bedelinin aylık en fazla 
5.500 TL tutarındaki kısmını 
kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde dikkate alabile-
ceksiniz. 5.500 TL üzerinde 
kiralama yapmanız mümkün 
ancak gider olarak dikkate 
alınacak tutar en fazla 5.500 
TL olabilecek.
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Binek otomobili giderlerinin 
% 30’una ilişkin KDV 
ile aylık 5.500 TL üstü 
kiralamalara ilişkin 
KDV indirim konusu 
yapılamayacak

Yukarıda açıkladığımız, şir-
ket aktifine kayıtlı veya kirala-
dığınız, şirket faaliyetlerinde 
kullandığınız binek otomo-
billerinin yakıt, tamir, bakım, 
kasko, trafik sigortası gibi 
kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dik-
kate alınmayacak her türlü 
giderlerinin % 30’una isabet 
eden KDV’de şirketin ödene-
cek KDV hesabında indirim 
konusu yapılamayacak.

Aynı şekilde şirketinizin 
faaliyetinde kullanmak üzere 
kiraladığınız binek otomo-
billerinin kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider 
olarak dikkate alınmayacak 
olan, aylık 5.500 TL’nin üze-
rindeki kira bedeline isabet 
eden KDV’de şirketin öde-
necek KDV hesabında indi-
rim konusu yapılamayacak.

Binek otomobiller sebebiyle 
ticari açıdan katlanılan 
maliyetin tam ve doğru 
olarak kurumlar vergisi 
matrahında dikkate 
alınabilmesi gerekir

1963 yılında yürürlüğe girmiş 
olan Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu’nun 14. Madde-
sindeki hüküm sebebiyle, 
araç kiralama şirketlerinin 
dışında kalan şirketler binek 
otomobillerine ilişkin motorlu 
taşıtlar vergilerini gelir ve 
kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dikka-

te alınmaması eleştirilirken, 
7193 sayılı kanun ile mesele 
çok daha izahı zor bir nokta-
ya taşınıyor.

1963 yılında yürürlüğe girmiş 
olan Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu’nun 14. maddesin-
deki motorlu taşıtlar vergile-
rini gelir ve kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider 
olarak dikkate alınmamasını, 
1963 yılının şartlarında ka-
bul etmek mümkün olabilir. 
O yıllarda otobüs, kamyon, 
minibüs gibi araçlar işlet-
melerin değer yaratmasında 
esas varlıklar olarak kabul 
ediliyor. Binek otomobilleri 
hem yaygın değil, hem de iş-
letmeler için bile lüks olarak 
görülüyor. O yıllarda Türkiye 
ekonomisinde en büyük payı 
tarım ve sanayi sektörleri 
alıyor; hizmetler sektörünün 
adı bile yok nerdeyse ( 1960 
lı yıllarda %15 seviyesinde). 
Bugün milli gelirin yaklaşık 
%70’i hizmetler sektörün-
den oluşuyor. Ekonominin 
%70’ini oluşturan hizmetler 
sektörünün binek otomobili 
olmadan hizmet üretebilmesi 
mümkün mü? Elbette de-
ğil. Bu günün koşullarında 
devletin binek otomobiline 
bakış açısını değiştirmesinin 
zamanı gelmiş de geçmiş 
bile. Ekonomik aktivitelerin 
binek otomobili olmadan yü-
rütülmesi nerdeyse imkansız 
hale gelmiş; ama bi taraftan 
da vergi uygulamaları binek 
otomobillerini hedef almış 
durumda. 7193 sayılı kanun-
la binek otomobillerine karşı 
olumsuz yaklaşım zirve yap-
mış durumda. Bu yaklaşım 
ve binek otomobillerine uy-

gulanan negatif ayrımcılığın, 
şirketlerin faaliyetlerini sür-
dürebilmesi ve ticari açıdan 
katlanılan maliyetin kurumlar 
vergisi matrahının tespiti sı-
rasında tam ve doğru olarak 
dikkate alınabilmesi açısın-
dan bir an önce değişmesi 
lazım.

Vergi uygulamasındaki tüm 
yasak, kısıtlama ve düzen-
lemelerin mutlaka mali veya 
ekonomik bir açıklaması, 
gerekçesi vardır. Herhangi 
bir dayanağı, gerekçesi 
olmayan bir düzenleme ya 
yapılmaz veya yapılsa bile 
ömrü çok uzun olmaz; kısa 
sürede değişikliğe uğrar, ol-
ması gerektiği şekle döner.

Şirketinizin binek otomobili 
satın alma, kiralama ve 
maliyet politikalarını gözden 
geçirin

7193 sayılı kanun ile şir-
ketlerin binek otomobili 
alım ve kiralama tutarları ile 
binek otomobili giderlerine  
getirilen sınırlamalara tüm 
şirketler uymak zorunda. Bu 
önemli değişiklikleri dikkate 
alarak şirketinizin binek oto-
mobili satın alma, kiralama 
politikalarını tekrar gözden 
geçirmenizde fayda var. 
Binek otomobillerinin yakıt, 
tamir, bakım, kasko, trafik 
sigortası gibi her türlü gider-
lerinin % 30’unu gider ola-
rak dikkate alamayacağınızı 
bilerek maliyet hesaplarınızı 
tekrar gözden geçirmeniz 
ve şirketinizde yeni düzen-
lemelere uyum açısından 
gerekli birim ve kişileri şim-
diden uyarıp, uygulamaya 
hazır olmanız gerekiyor.
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Ergonomi bilim dalı işimizi yaparken veya yaşam 
alanlarını kullanırken her türlü donanımın ya da 
ortamın çalışanlarla olan ilişkilerini bilimsel olarak 
inceleyen bilim dalıdır. Yani bireylerin işe uyu-

munu gözetir. İnsan Mühendisliği veya İşbilim olarak da 
bilinir.

Kullanılan makinaların çalışana optimum şekilde uyumu 
amacıyla, insanın fizyolojik, biyolojik, anatomik ve diğer 
özelliklerini araştırarak makine, alet veya eşyaların bu 

ERGONOMİERGONOMİ  
NEDİR?

Dr. Ebru Görgü KAYA
Dört Mevsim Ortak Sağlık  

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

İşyerle-

rinde hayata 

geçirilen ergonomi 

uygulamaları sonu-

cunda sağlanacak 

iyileşmeler saymak-

la bitmez.
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özelliklere uygun olarak ta-
sarlanmasına yardımcı ol-
mak bu bilim dalının amaç-
ları arasında yer almaktadır. 
Kişilere uyarlanan çalışma 
alanları meslek hastalığı ve 
meslekle ilişkili hastalıkların 
gelişmesini azaltarak daha 
verimli iş ortamları yarattığı 
gibi çalışanlarında konforu-
nu artırarak iş memnuniyeti-
ne katkı sağlamaktadır.

Ergonomi bilimi ilk olarak 
Amerikalı mühendis Frederi-
ck Winslow Taylor’ın 1800’lü 
yılların sonlarında ”iş düze-
ni” anlayışını geliştirmek ve 
işçilerin daha verimli çalı-
şabilmesi için çeşitli teoriler 
ortaya çıkarması ile çalışma 
hayatına dahil olmuştur. 
Türkiye’de ise ergonomi 
alandaki ilk çalışmalar ergo-
nominin 1971’de Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği ders eğitim 
programına alınmasıyla baş-
lamıştır. Daha sonra, 1987 
yılından itibaren her iki yılda 
bir ergonomi bilimini ülke 
çapında tanıtmak ve benim-
setmek amacıyla, üniversi-
telerin iş birliğiyle ergonomi 
kongreleri düzenlenmeye 
başlamıştır.

Günümüzde, ergonomi ça-
lışmaları, çalışma ortamını, 
insana gelebilecek bazı 
tehlikelerden ve kazalardan 
arındırmanın yanında insa-
nın hoşuna gidecek ve onu 
mutlu edecek bir ortama 
dönüştürülmek için yapılan 
araştırmalar ve çabalarda 
eklenerek daha geniş bir 
yelpazeye taşınmıştır. İş-
yerlerinde hayata geçirilen 

ergonomi uygulamaları so-
nucunda sağlanacak iyileş-
meler saymakla bitmez.

ERGONOMİ = İŞ GÜVENLİĞİ
=

İŞ KAZALARI VE MESLEK 
HASTALIKLARINDA AZALMA

Öncelikle ergonomik koşul-
lar gözetilerek düzenlenen 
işyerinde aynı zamanda iş 
sağlığı ve güvenliği şartları 
da otomatik olarak sağlan-
mış olmaktadır. Bu çabalar 
iş kazalarını ve meslekle iliş-

kili hasatlıkları azaltarak iş 
gücü kayıplarının önüne ge-
çecektir. İş ortamında oluş-
turulan pozitif değişimler iş 
stresini azaltarak yorgunlu-
ğu minimal seviyeye düşür-
meye katkı sağlayacaktır. 
Verimli çalışan daha kaliteli 
iş üretmeye başlaması bu 
değişimin ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. 
Çalışanların bu anlamda 
gelişen sağlık problemle-
rinin azalması işvereninde 
kârında belirgin artışa yol 
açmaktadır.

ERGONOMİ 
ÇÖZÜMLERİ 
NELERDİR?

Ergonomik problemlerin çö-
züm ürettiği ya da üzerinde 
kafa yorduğu konular başlı-
ca fiziksel, kimyasal, psiko-
lojik ve çevresel problemler 
olarak kategorize edilebilir. 

PSIKOLOJIK etkileri doğru 
yönetmek konusundaki ça-
balar son dönemlerde daha 
fazla önem kazanmaya 
başlamıştır. Örnek vermek 
gerekirse işyerindeki yöne-
tici baskısı önemli bir psiko-

ERGONOMI BILIMI ÇALIŞANLARIN 

UZUN YILLAR ÇALIŞMAYA DEVAM 

ETTIĞI SEKTÖRLERDE GELIŞECEK 

MESLEK HASTALIKLARININ DA 

ÖNÜNE GEÇMEYI SAĞLAYAN 

BIR FAKTÖR OLARAK, HAYATI 

KOLAYLAŞTIRAN TARAFIYLA 

DIKKATE ALINIRSA IŞ HAYATINA 

DAHA FAZLA KATKI SAĞLAMAYA 

DEVAM EDECEKTIR.
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sosyal etkidir. Psikososyal 
olarak çalışanların sürekli 
kontrol edilmesi ya da işyeri 
organizasyonunun yapıcı 
değil sürekli eksiklerin tespit 
edilmesi şeklinde inşa edil-
mesinin iş verimini artırması 
beklenirken, aksine çalışan-
ları negatif yönde etkilediği 
izlenmiştir. Bu aşamada 
çözüm olarak ergonomi 
bilimi devreye girecektir. İş 
yeri kurallarının beklentiler 
gözetilerek iletişime açık ve 
motivasyonu artırarak, yö-
neticilerle iletişim kanallarını 
açan çözüm odaklı olacak 
şekilde düzenlenmek başa-
rıya ulaşmayı kolaylaştırabil-
mektedir.

FIZIKSEL faktörler olarak 
üzerinde en fazla durulan ve 
çözüm üretilmeye çalışılan 
konular; uygunsuz postürler, 
statik duruş, aşırı kuvvet 
gerektiren durumlar, sürekli 
tekrarlanan hareketler ve 
olumsuz sonuçları şeklinde 
özetlenebilir. Fiziksel fak-
törlerin etkilerinin azaltmak 
adına üretilecek çözümler 

bu konuların çalışanların iş 
kalitesini artırmak ergonomi 
adına önemsenen konular 
olarak halen geliştirilen 
konulardır. Ergonomik ra-
hatsızlıklar büyük oranda 
kas ve iskelet sistemi rahat-
sızlıkları olarak tanımlanan 
rahatsızlıklardır. Kas ve 
iskelet sistemi rahatsızlıkları 
genellikle şiddetli travmalar 
tarafından oluşmazlar ama 
kaslar, tendonlar (kirişler), 
bağlar, eklemler, kıkırdaklar 
gibi yumuşak dokularda ve 
sinir sisteminde tekrarlı in-
cinmeler nedeniyle yavaşça 
ortaya çıkarlar.

ÇEVRESEL olarak ortamı 
etkileyen aydınlatma, nem, 
termal konfor, gürültü gibi 
faktörlerinde unutulmama-
sı çok önemlidir. Zaman 
içerisinde çalışma ortamını 
etkileyen bu faktörler önlem 
alınmazsa birçok çalışanı 
etkileyerek etkileriyle baş 
edilmesi güç yeni problem-
lerin ortaya çıkmasına katkı 
sağlamaktadır.

Önemli olan yukarıda bah-

sedilen ergonomik prob-
lemleri gözlemleyerek ve 
çalışanlar üzerine olan etki-
lerini azımsanmayacak ka-
dar fazla olduğunun farkına 
vararak çözüm üretmektir. 
Ergonomi bilimi çalışanların 
uzun yıllar çalışmaya devam 
ettiği sektörlerde gelişecek 
meslek hastalıklarının da 
önüne geçmeyi sağlayan bir 
faktör olarak, hayatı kolay-
laştıran tarafıyla dikkate alı-
nırsa iş hayatına daha fazla 
katkı sağlamaya devam 
edecektir.

IŞ YERI KURALLARININ 

BEKLENTILER GÖZETILEREK 

ILETIŞIME AÇIK VE MOTIVASYONU 

ARTIRARAK, YÖNETICILERLE 

ILETIŞIM KANALLARINI AÇAN 

ÇÖZÜM ODAKLI OLACAK 

ŞEKILDE DÜZENLENMEK 

BAŞARIYA ULAŞMAYI 

KOLAYLAŞTIRABILMEKTEDIR.
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YERLİ ASANSÖR SANAYİ İÇİN 
BAKANLIKTA ÜST DÜZEY TOPLANTI

“BAKAN MUSTAFA VARANK  
ASFED İLE BİR ARAYA GELDİ”
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28 Ekim 2019’da  Bakan Varank’ın makamında ya-
pılan üst düzey toplantıya Sanayi ve Verimlilik Genel 
Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin, Asansör ve Telefe-
rik Dairesi Şube Müdürü İlyas Menderes Büyüklü, 
ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, ASFED 
Danışmanı Yeminli Mali Müşavir Mehmet Öner ve 
ASFED Basın Danışmanı Yeliz Karakütük katıldı.  

BAKANLIĞIN ÖNEMLİ 
GÜNDEMLERİNDEN  
BİRİ DE ASANSÖR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türki-
ye’nin küresel ölçekli bir  yerli asansör ve yürüyen 
merdiven markası çıkartmasının önemine vurgu 
yaparak, Bakanlığın önemli gündemlerinden birinin 
asansör olduğunun altını çizdi. Bu konuda devlet 
olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını 
her fırsatta olduğu gibi toplantı esnasında da dile 
getiren Varank, yerli sanayici ve monte edenin de 
üzerine düşen görevi yerine getirmesini bekledikle-
rini açıkça ifade etti. Kaliteli ürünler üretecek, satış 
sonrası servis ağı güçlü firma yapılanmalarının bir 
an önce tesisi için çalışılması gerekliliğini vurguladı. 

GÜNCEL VERİLER PAYLAŞILDI
Asansör ve Teleferik Dairesi Şube Müdürü İlyas 
Menderes Büyüklü de toplantıda bir sunum yapa-
rak yerli ve küresel bir marka oluşturulması ile ilgili 
yapılan çalışmalardan ve tesis edilmesi mümkün 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı son 
bir yıldır yerli asansör sanayinin 
desteklenmesi ve küresel ölçekli bir 
asansör markası çıkarılabilmesi 
için sektörel temsilcilerle bir 
araya gelerek konu ile ilgili fikir 
alışverişlerinde bulunuyordu. 
Yerli asansör ve yürüyen merdiven 
sanayisi hakkında en kapsamlı 
raporu hazırlayarak yerli üretici ile 
monte edenin yok olma tehlikesini 
gözler önüne seren ASFED, konu 
ile ilgili görüşlerini Bakanlığa 24 
Ocak 2019’da sunmuştu. Türkiye 
genelindeki 17 derneğin tek çatı 
altında birleştiği en büyük asansör 
ve yürüyen merdiven yapılanması 
olarak ASFED’in hazırladığı 
rapor bir kez daha gündeme 
gelerek, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın 
değerlendirmesine sunuldu.
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olan modellerden bahsetti. 
Büyüklü’nün çalışmasında 
yerli asansör sektörünün 
güncel verilerine dair bil-
giler de vardı. Buna göre; 
2019 yılının son sekiz ayının 
raporlarında asansör sektö-
rünün ihracatı 146.453.524 
milyar dolar iken, ithalatı 
67.292.041 Dolar oldu. Yine 
2017 yılında kurulan yeni 
asansör sayısı 63 bin iken, 
2018 yılında kurulan yeni 
asansör sayısı 62 bin oldu. 

ÜRETİCİ VE MONTE 
EDENİN SORUNLARI 

DİLE GETİRİLDİ
ASFED Yönetim Kurulu adı-
na konuşan Başkan Yusuf 
Atik ise; kamu ihale şartna-
melerinde yerli asansörlere 

yer verilmesi ve bu konuda 
Bakanlığın belirli standartlar 
belirlemesinin gerekliliğini 
dile getirdi. Hazırlanan bazı 
şartnamelerde yerli asan-
sör ve yürüyen merdiven 
sanayicisine çalışma imkanı 
tanınmadığı da açıkça ifade 

edildi. Yine çok önemli bir 
konu olan; bakım ücretle-
rinde taban fiyat uygulama-
sının önemi vurgulanırken, 
inşaata göre asansör yapıl-
masının doğurduğu olum-
suz durumlara da dikkat 
çekildi. 
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Ülkemiz inşaat sektörün-
deki daralma, inşaat 
sektörüne bağlı olarak 

çalışan asansör sektörünü 
iyiden iyiye etkilemeye başla-
dı. Bir yandan yurt içi pazar 
daralırken, diğer yandan da 
firmaların ayakta kalma müca-
delesinde giriştikleri rekabet 
sebebiyle kâr marjları çok 
azaldı. Türk inşaat sektörünün 
önümüzdeki bir iki yılda ken-
dine gelmesi; kendine gelse 
bile pazarın çok hareketli ol-
duğu eski günlerine dönmesi 
pek mümkün görünmüyor.

Yurt içi piyasa bu durumda 
iken hayatta kalabilmek için 
acilen bir çözüm bulunma-
sı lazım. Hemen hepimizin 
aklına da yurt dışı pazarlara 
açılmak, ihracat yapmak geli-
yor. Buna göre akla ilk gelen 
sorular şöyle olacak;

Peki ihracat yapmak mümkün 
mü? Evet mümkün... 

Peki kolay mı? Hayır, kolay 
değil. 

İhracat yapmak zorunda mı-
yız? Evet, mevcut koşullarda 
şirketimizin varlığını ihracat 
yapmadan sürdürmek çok 
mümkün görünmüyor.

Bu yazımızda asansör sek-
töründe yer alan firmalardan 
daha önce hiç ihracat yapma-
yanlar ve ya bir miktar ihracat 
tecrübesi olup ihracatlarını 
artırmak isteyen firmalara yol 
gösterebilecek hususları on 
madde ile ele alacağız.

İHRACAT İÇİN  
10 TEMEL MADDE

1. İhracat yapmak ve 
ihracatı arttırmak için ilk 
basamak; zaman...

Yıllarınızı verdiğiniz işiniz-
de ihracata başlamak öyle 
hemen akşamdan sabaha 
başlayıp, hızla başarıya ula-

İHRACAT NASIL YAPILIR?  
İHRACAT NASIL ARTIRILIR?

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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şılabilecek bir iş değildir. Önce bunu kabul 
etmek gerekir. İlk kez ihracat yapmaya baş-
layacağınızda işinizi kurduğunuz ilk yıllarda, 
üstelik de çok iyi bildiğiniz kendi ülkenizde 
yaşadığınız zorlukların benzerlerini yaşaya-
cağınızı bilin. İhracata, yurt dışı piyasalara 
satış yapacak yeni ve hiç bir şey bilmeyen 
bir şirket kurmuşsunuz gibi bakın. Bu şir-
ketin satış yapacağı ülkeleri, o ülkelerdeki 
pazarı ve müşterileri tanıması, kendine yer 
edinmesi bir iki yıl sürebilir. Bu süre uzun 
bir süre değil. Şirketinizi ilk kurduğunuzda 
ayaklarınızın üzerinde durabilmek için ne 
kadar süre mücadele ettiğinizi hatırlayın.

2. Türk asansör sektörünün ihracat 
tecrübesi nedir?

Asansör sektörüne ilişkin verilere baktığımız-
da sektörün azımsanamayacak bir ihracat 
tecrübesi olduğunu görüyoruz. Son beş yılın 
ithalat ve ihracat rakamları aşağıdaki gibi.

İthalat
(Dolar)

İhracat
(Dolar)

2014 209.143.369 156.081.998
2015 245.608.568 125.684.944
2016 288.913.024 131.911.212
2017 224.666.938 159.771.866
2018 146.754.384 165.619.906

Yıllar itibariyle ihracat rakamları bize Türk 
asansörlerinin ve aksam parçalarının dünya 
genelinde kabul gördüğünü ve bir pazarı 
bulunduğunu gösteriyor. Sektörde bugüne 
kadar ihracat yapmış şirketlerin ürünleriniz 
için pazar oluşturacak bir yol açtığı görülü-
yor.

3. Asansör sektörün ihracat yaptığı 
ülkeleri inceleyin

İhracata yeni başlayacak veya ihracatını 
artırmak isteyen şirketlerin, halen sektörün 
ihracat yaptığı ülkeleri bilmesi ve incelemesi 
iki açıdan çok önemli. Birincisi Türk asansör 
ürünlerini tanımış, bir pazar payı oluşmuş 
ülkelere ihracat yapmak, Türk asansör ürün-
lerinin ilk defa ihraç edileceği bir ülkeye 

ihracat yapmaktan daha kolaydır. İkincisi 
mevcutta ihracat yapılan ülkeleri bilirseniz, 
potansiyel olarak ihracat yapılabilecek diğer 
ülkeleri tespit etmek daha kolaydır. 

2017 yılı verilerine göre asansör sektörünün 
toplam ihracatının %85’i 30 ülkeye yapılmak-
tadır. Bu ülkeler ve ihracat tutarları aşağıda-
ki gibidir.

İhracat Tutarı
(Dolar)

Suudi Arabistan 16.073.149
Cezayir 15.693.540
İran 15.609.660
Gürcistan 10.065.143
Irak 9.346.630
Mısır 9.269.679
İsrail 6.423.973
Rusya Federasyonu 5.898.807
İngiltere 4.708.717
Ukrayna 3.644.089
Azerbaycan 3.325.722
BAE 3.024.158
Bulgaristan 2.994.457
Tunus 2.863.115
Fas 2.775.630
Libya 2.466.402
Lübnan 2.345.509
Kosova 1.859.476
Türkmenistan 1.744.373
Bangladeş 1.577.446
Fransa 1.481.033
Kuveyt 1.469.282
Kazakistan 1.359.051
Yunanistan 1.357.614
Avustralya 1.232.604
Danimarka 1.217.436
Romanya 1.212.269
Katar 1.201.769
Almanya 1.080.755
Özbekistan 914.051
Toplam 134.235.539
2017 Yılı Toplam İhracatı 159.771.866
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4. Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeleri 
inceleyin

İhracata yeni başlayacak veya ihracatını ar-
tırmak isteyen şirketler açısından Türkiye›nin 
ithalat yaptığı ülkelerin bilmesi de ayrı bir 
öneme sahip. Aşağıda göreceğiniz üzere, 
dünya pazarına açıldığınızda rakibiniz olan 
ülkeler bunlar olacaktır.

2017 yılı verilerine göre asansör sektörünün 
toplam ithalatının % 97’si 10 ülkeden yapıl-
maktadır. Bu ülkeler ve ithalat tutarları aşağı-
daki gibidir.

İthalat Tutarı
(Dolar)

Çin 113.664.677
İtalya 32.587.009
Slovakya 21.545.682
İspanya 20.175.975
Tayland 8.835.870
Almanya 7.359.772
Güney Kore 4.961.617
ABD 3.142.719
Yunanistan 3.091.334
Hollanda 1.529.408
Toplam 216.894.063
2017 Yılı Toplam 
İthalatı 224.666.938

5. Çin’in dezavantajını şirketinizin 
avantajına çevirin

Çin’in imalat sanayinin bir çok kolunda gö-
rülen ezici hakimiyeti asansör sektöründe 
de mevcut. Türkiye’nin asansör ve aksam 
parçaları ithalatındaki % 50 ye yakın payı 
hemen hemen tüm dünya için aynı. Çin 
asansör sektöründe de belirleyici konumda.

Ancak asansör sektörünün yapısı sebebiyle 
Çin’den yapılan tedariklerin en az 45-50 
gün sonra teslim edilebilmesi ülkemiz açı-
sından sektöre bir avantaj fırsatı sunuyor. 
Türkiye’nin coğrafik konumu sebebiyle, 

Çin’den gelecek ürünlerin 45 günlük teslim 
süresine karşı 5-10 günlük teslim süreleri 
sektörü avantajlı konuma getiriyor. Özlellikle 
standart dışı, yapılan inşaatta alınan özel 
ölçülere göre yapılacak imalatlarda tedarik 
avantajı Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve 
Rusya pazarında tercih edilmenize sebep 
olacaktır.

6. Hedef pazarınızı tespit edin ve 
pazarınızı iyi analiz edip öğrenin

Türkiye’nin ithalat ve ihracat verilerine, dün-
ya pazarına ilişkin diğer verilere, iş tecrübe-
nize ve diğer edinebildiğiniz bilgilere dayalı 
olarak hedef pazarlarınızı belirleyin. Belirle-
diğiniz hedef pazarların satışınızı etkileyebi-
lecek tüm detaylarını öğrenmeye çalışın. 

� Ülkedeki ekonomik ve siyasi yapı 

� Sektörün hedef pazardaki durumu 

� Hedef pazardaki sizin ihracat yapabilece-
ğiniz alanlar 

� Hedef pazardaki tüketici davranışları ve 
tüketici beklentileri

Bunlar en kritik ve ihracat işlemlerine baş-
lamadan önce bilgi sahibi olmanız gereken 
alanlardır diyebiliriz.

Yabancı bir ülkenin yukarıdaki bilgilerini 
öğrenmek elbette kolay değil. Belki de bu 
yüzden ihracat yapmadınız veya teşebbüs 
etmediniz. 

Peki bu bilgilere nasıl ulaşılır? Öncelikle sek-
törel fuarları, fuarda sergileyecek ürününüz 
olmasa dahi kaçırmayın. Fuarlarda özellikle 
hedef pazarlarınızdan gelen müşteri kitlesini 
bulmaya çalışın. Onlar zaten ülkesindeki 
ihtiyaç sebebiyle sektör fuarına alıcı olarak 
gelen, tam da sizin aradığınız şirketlerdir. Bu 
şirketlerin ülkelerine ziyaret için veya onları 
Türkiye’de ürünlerinizi göstermek için top-
lantılar ayarlayın. 

Seköterel fuarlara bir gün önceden gidin, fu-
ardan sonra bir iki gün daha o ülkede kalın. 
Kaldığınız bu ülkede profesyonel bir rehber 
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bularak o ülkeyi olabildiğince tanıyın, önemli 
şehirlerini ziyaret edin; ülkede görevli dış 
ticaret ateşemiz ile irtibat kurarak mutlaka 
yüz yüze görüşme yapın. Böylece fuar dü-
zenlenen ülkeye ilişkin bilgileri birinci elden 
edinebilirsiniz.

7. Hedef pazarınızda birlikte çalışacağınız 
yerel bir ortak bulun

Yabancı bir ülkeye ihracat yapmak herkes 
için zor. Hele başlangıçta çok daha sıkıntılı. 
Bu sorunu çözmek için uluslararası firma-
ların izlediği yöntemi kullanın. Uluslararası 
firmalar bir ülkeye ilk kez gireceklerinde 
mutlaka o ülkeden bir şirket veya grup ile iş-
birliği yapar. İlerleyen yıllarda ülkeyi öğren-
diğinde, piyasayı tanıdığında kendi başına 
hareket eder. Son yıllarda Koreli firmaların 
ülkemizdeki yapılanmalarında benzeri bir 
çok örnek yaşandı. 

Birlikte çalışacağınız yerel ortaklar ile yal-
nızca ihracat eksenli bir iş ilişkisi kurmayın. 
Belki de hem ihracat hem ithalat yapabilirsi-
niz. Kuracağınız iş ilişkisini tek taraflı olarak 
sınırlamayın, teklif ve fırsatlara hazır olun.

8. Acele etmeyin; birkaç yıl maliyetine 
satışa razı olun

İlk defa ihracata başlanacağı dönemde he-
men, hızla yükek kârlar peşinde koşmayın. 
İhracat zor bir ticari faaliyettir. Bir kaç yıl 
hedefiniz ülkeyi, piyasayı tanımak, ürününü-
zü ve şirketinizi tanıtmak olsun. Olgunlaş-
tığınıza karar verdiğiniz zaman kar temelli 
stratejiye geçebilirsiniz. İlk bir iki yılın sizin 
ve şirketiniz  açısından eğitim ve öğretim 
aşaması olduğunu unutmadan, maliyetine 
satışa razı olun.

9. İyi bir dış ticaret kadrosu kurun

İhracat satışı, gümrük işlemleri, belge düze-
ni ve diğer tüm aşamaları açısından hergün 
yaptığınız işlemlerden farklıdır. Başlangıç 
aşamasında, deneyerek öğrenme yerine, bu 
konuda tecrübeli bir ekip ile çalışarak hata 
yapmadan öğrenme yolunu seçin.

10. Mükemmel bir web sayfanız olsun

Teknolojinin verdiği imkanı sonuna kadar 
kullanın. Web sayfaları günümüzde şirketle-
rin 7 gün 24 saat tüm dünyaya açık dükkan-
ları, vitrinleridir. Hedef pazarlarınızın dillerini 
de içeren iyi değil, mükemmel bir web 
sayfanız olsun. Web sayfanız için harcaya-
cağınız on bin dolar size yüz binlerce dolar 
kazandırma potansiyeli taşıyor. 
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Türkiye asansör parçası 
ihracatı konusunda iş hac-
mi ve üretim değerleri ile 
sınırlarını aşan bir yapıda 
hızla ilerliyor. Pek çok yerli 
firmamız dış pazarlarda aktif 
rol alarak dünya markaları 
ile boy ölçüşecek güçte 
işlere imza atıyor. Biz de bu 
sayımızda dosya konumuz 
olan ihracat ve asansörde 
dış pazarlar üzerine dene-
yimlerini paylaşması için 
ARKEL Elektronik CEO’su 
Cenk Ceylan ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

Ceylan, yeni pazar ara-
yışlarında dikkat edilmesi 
gerekenlerden, şirketlerin 

dış pazara çıkmadan önce 
oluşturması gereken alt yapı 
çalışmalarına kadar çok 
önemli konularda görüşlerini 
paylaştığı sorularımızı ce-
vapladı.

“PAZARA GIRIŞ METODOLOJISININ 
DOĞRU BELIRLENMESI  
KRITIK BIR KONUDUR”

Yeni dış pazar arayışları 
sektörümüzde oldukça 
gündemde olan bir konu. 
Deneyimlerinizden yola 
çıkarak, bu konuda öncelikle 
yapılması gereken çalışmalar 
ile ilgili ne gibi önerileriniz 
olur? 

CENK CEYLAN : Öncelikle 
yeni pazar arayışları için 
firmaların bir ön araştırma 
periyodunu geçirmeleri-
ni tavsiye ederim. Çünkü 
dünyada asansör pazarı, 
tek bir pazar olarak ele alı-
nabilecek bir yapıda değil. 
Bölgesel ve ülkesel ihtiyaç 
ile pazar verileri birbirine 
göre oldukça farklılıklar 
gösterebilmektedir. Yine ilk 
yapılacak işlerden bir ta-
nesi de; şirketlerimizin yeni 
pazar arayışlarında kendi 
ürün gamlarını ve portföyle-
rini de gözden geçirmeleri 
ihtiyacıdır. Bununla birlikte 
yapacakları pazar araştır-

ARKEL CEO’SU CENK CEYLAN  
“TÜM DIŞ  

PAZARLARDA TÜRK
ŞİRKETLERİNİN, BAŞARILI
OLACAĞINA İNANIYORUM”
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ması stratejisini, yine kendi 
şirketlerinin pozisyonunu 
göz önüne alarak yapma-
ları gerekmektedir. Şirketin 
portföyü, ürün gamı, suna-
cağı hizmetler ve bunlara 
uygun pazarların tespitinin 
akabinde de, bu pazarlarda 
pazara giriş metodolojisi-
nin doğru belirlenmesi de 
ayrıca kritik bir konudur. 
Çünkü her Pazar, her ülke 
ya da her coğrafya farklı 
şekilde satın alma yöntem-
leri izleyebilmektedir. Bunda 
ülkelerin yerel kabiliyetleri 
ve imkanları da önemli rol 
oynamaktadır. Örneğin 
ekonomik olarak gelişmiş 
gördüğümüz bazı ülkelerde 
iş gücü noksanlığı nedeniyle 
verilecek hizmetlerin içinde 
iş gücünün dahil edilmesi 
gibi ihtiyaçlar ortaya çıka-
bilmektedir. Bunun yanı sıra 
da daha az gelişmiş diye 
nitelendirdiğimiz pazarlar-
da ise, iş gücü kabiliyetini 
yerelde bulunabilme imka-
nını keşfetmemiz, oldukça 
uygun maliyetlerle bu kay-

nakları değerlendirmemizi 
sağlar. Dolayısıyla bu pa-
zarlarda ürün satış kanalı ya 
da sistem satış kanalı, diğer 
ülkelere göre farklılıklar gös-
termektedir. 

“TEK BIR FORMÜL YARATARAK TÜM 
PAZARLARA UYGULAYAMAYIZ”

Her pazarın kendi 
ihtiyacını doğurduğunu 
söyleyen Ceylan, iyi bir 
analiz ile her pazarın 
kendi dinamiklerinin 
keşfedilmesine dikkat 
çekiyor.

CENK CEYLAN: Burada tek 
başına bir formül yaratarak 
tüm pazarlarda uygulayabi-
liriz fikri aslında temel yanlış 
olur. Her bir pazar kendi 
dinamikleri içinde rekabet 
koşulları da göz önüne alı-
narak ayrı ayrı değerlendiril-
melidir. Yani bunu bir bölge, 
bir kıta ya da bir coğrafya 
olarak bile değerlendirmek 
detaylara girildiğinde iş 
planında büyük sapmalara 
neden olmaktadır. Biz de 

Arkel olarak stratejimizi yurt-
dışı pazarlarda her ülkenin 
kendi özel durumuna ve 
Arkel’in o ülkelerde ürün ve 
hizmetlerini sunabileceği 
doğru metodolojiyi, o ülke-
nin ihtiyaçları ve altyapısına 
göre tasarlayarak planları-
mızı sürdürmekteyiz. Bunun 
en önemli örneklerinden biri 
bizim Hindistan operasyo-
numuzdur.

“TÜM DIŞ PAZARLARDA TÜRK 
ŞIRKETLERININ, BAŞARILI 
OLACAĞINA INANIYORUM”

Hindistan örneğinden de 
yola çıkarsak, dış pazar 
analizi yaparken nasıl bir yol 
izliyorsunuz? 

CENK CEYLAN: Girilmesi 
planlanan dış pazarlarda 
hedef seçilen ülkelere, 
mutlaka ve mutlaka belli bir 
süre gidilerek, o coğrafya-
da bulunarak yaşanması 
önemli bir deneyimdir. 
Çünkü bazen yaptığınız 
planlar kâğıt üzerinde çok 
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güzel görünse de, sahaya 
indiğinizde farklı durumlar 
ile karşılaşabiliyorsunuz. 
Dolaysıyla bu pazarlar ile 
ilgili mümkünse öncesinde 
fuarlara katılmak, oradaki 
müşteri temaslarını en azın-
dan plan safhasında başlat-
mış olmak ve oradaki ortamı 
biraz solumak, yapacağınız 
planı da doğru şekillendir-
mek açısından önemli bir 
unsurdur. Hindistan ile ilgili 
pazar analizi Arkel’in orada-
ki pazar pozisyonlaması ça-
lışıldıktan sonra oluşturuldu. 
İkinci senemizde Hindistan 
pazarında oldukça önemli 
bir pazar payına kavuşma 
şansını elde ettik. Doğru 
planlama ve pazara yönelik 
doğru analizler işin başında 
yapıldığı takdirde tüm dış 
pazarlarda Türk şirketlerinin 
başarılı olacağına canı gö-
nülden inanıyorum.

“SATIŞ SONRASI DESTEK SÜRECI 
TAMAMLANMADAN DIŞA  
AÇILMAK YANLIŞ OLUR”

Dışa açılmadan önce, 
nasıl bir şirket alt yapısı 
oluşturmak gerekir? 

CENK CEYLAN: Dışa açıl-
mak, yalnızca dış pazar-
larda lokalize hale gelmek 
anlamına gelmiyor. Bazı 
pazarlarda lokal bir yapı 
kurmadan da aktiviteler 
yapılabiliyor. Ancak şu çok 
önemli, dış pazarlarda özel-
likle coğrafi ulaşımı ve loka-
lizasyonu az mümkün olan 
bölgelerde uzaktan destek 
konusu çok önemlidir. Yani 
verilen ürün ve hizmetlerin 
satış sonrasındaki destek 
sürecini sağlamak için şirket 
bünyesindeki yapının buna 
uygun hale getirilmesi ge-
rekir. Satış sonrası destek 

süreci tamamlanmadan dışa 
açılmak yanlış olur. Bunun 
en büyük nedeni de hazırlık-
sız ve altyapısı kurulmamış, 
sistematiği hazır olmayan 
bir şirketin yurt dışı pazarlar-
da başlatacağı satış ve satış 
sonrası destek eksikliği, iti-
bar eksikliğine de yol açma 
riskini barındırıyor. Bu du-
rumda şirket o pazarlardaki 
kredibilitesini de uzun dö-
nem için kaybetmiş oluyor. 
Dolayısıyla mutlaka ve mut-
laka gidileceği ön görülen, 
hedeflenen ya da stratejik 
plana dahil edilmiş Pazarları 
destekleyebilecek merkezi 
birim ve teşkilatlandırmala-
rın altyapılarını, gerek yazı-
lım, gerek insan kaynağı alt 
yapısı olarak tamamlamış 
olması. Bu konudaki hazır-
lıklar tamamlandıktan sonra, 
dış pazarlarda aksiyonların 
başlatılması çok önemli bir 
konudur. 
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Türkiye’nin şehirleş-
mesiyle başlayan 
asansör ihtiyacı 
1980’li yıllara kadar 

çoğunlukla yabancı firma 
temsilcilikleri tarafından 
karşılanmıştır. Bizim birinci 
nesil asansörcü büyükleri-
miz, bu yabancı firmalardan 
yetişerek, kendi kurdukları 
firmalarla asansörü bir işi 
kolu haline getirmeyi ba-
şarmışlar, ben ve benim 
kuşağım ikinci nesille birlikte 
asansör önemli bir sektöre 
dönüşmüştür

Bizden çok önce yola koyul-
muş, yüz-yüz elli yıllık, dün-
ya sektörüne yön veren çok 
uluslu firmaların haksız ve 
acımasız rekabetine rağmen 
yerli asansör sanayini çok 
önemli bir noktaya getirmiş 
durumdayız. Artık, güvenlik 

standartları, teknik özellikleri 
ve montaj sonrası hizmetle-
riyle dünya ölçeğinde yüzde 
yüz yerli asansörler üretebil-
mekteyiz.

“YERLI ASANSÖR SANAYI 
OLMASAYDI ASANSÖR FIYATLARI 

BUGÜNKÜNDEN IKI-ÜÇ KAT  
FAZLA OLURDU”

Geldiğimiz noktayı, yaptığı-
mız işi ve ülke ekonomisine 
yaptığımız katkıyı küçümse-
meyelim. Sektör olarak ülke 
sathında üretim ve istihdam 
imkânı yaratmaktayız. Ra-
hatlıkla şunu söyleyebiliriz 
ki; yerli asansör sanayi 
olmasaydı asansör fiyatları 
bugünkünden iki-üç kat 
fazla olurdu. Asansörlerin 
bakım ve onarım maliyetleri 
çok uluslu şirketlerin insa-

YAPTIĞIMIZ İŞİ 
KÜÇÜMSEMEYELİM

Levent AKDEMİR
METROPLAST  

Yönetim Kurulu Başkanı
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gerekiyor. İhracat yapmak 
bizi iç pazarda da güçlen-
direcek, tercih edilirliğimizi 
ve marka değerimizi artıra-
caktır.

Malların, sermayenin, insan-
ların dünya ölçeğinde hare-
ket ettiği, ekonomide zaman 
ve mekân kavramlarının an-
lamını yitirdiği bir dünyada 
yaşıyoruz. Böyle bir dünya-
da hedeflediğimiz pazar için 
bir satış ve pazarlama ağı 
kurmamız ya da ürünlerimizi 
satacak bir aracı bulmamız 
artık çok şart değil. KO-
Bİ’ler e-ticaret platformları 
sayesinde yurt dışındaki 
tüketicilere doğrudan ula-
şabiliyorlar. Bu platformlar, 
bizlere tanıtım, pazarlama 
olanakları sağlayabiliyor.

Biz yerli asansör firmaları 
olarak neyi iyi yapıyorsak 
onu daha iyi yapmalı ve 
yaptığımızı dışarıya satmaya 
çalışmalıyız. Az çok deme-
den bugünden başlayarak 
devletin ihracatçılar için 
sunduğu destek ve teşvik-
lerden -bürokratik işlemler-
den korkmadan- bilgi ve 
eğitimlerden yararlanarak 
ihracata yönelmeliyiz.

Gelin hep birlikte ihracat 
seferberliği başlatalım.

fına kalırdı. İnsan hayatını 
kolaylaştıran, konforunu artı-
ran, engellilerin ve yaşlıların 
hayata katılmalarını sağla-
yan asansörlere erişebilen-
lerin sayısı azalırdı.

Dünyanın 100’den fazla 
ülkesine asansör ve asan-
sör parçaları ihraç etmeyi 
ve eskiden ithal edilen tüm 
ürünlerin yerlisini üretmeyi 
başarmış durumdayız. Hem 
ihracat yaparak hem de 
ithalatı önleyerek, ülkemizin 
cari açığı azaltma ve döviz 
ihtiyacını giderme çabaları-
na katkı sağlıyoruz.  

Biz METROPLAST olarak 
-ayrı bir departman kurmak 
ve bu işi ciddiye almak su-
retiyle- ihracata başlayalı 
kısa bir zaman olmasına 
rağmen otuza yakın ülkeye 
mal satmayı nasıl başardıy-
sak sektör olarak 3 yıl içinde 
1 milyar dolarlık ihracata 
rahat ulaşabiliriz. Bunun 
için yurt içi piyasaya satış 
yapma kolaycılığına kapıl-
mayıp dünya pazarını hedef 
almamız gerekiyor. Kendi 
sahamızda top çevirmekten 
vazgeçmeli oyun alanımızın 
tüm dünya olduğunu gör-
meliyiz.

“TÜRKIYE’NIN ÇEVRESI, 
GELIŞMEKTE OLAN 

EKONOMILERDEN OLUŞUYOR.”

Türkiye’nin iki saatlik uçuş 
mesafesinde altı yüz milyon, 
dört saatlik uçuş mesafesin-
de bir buçuk milyar ve sekiz 
saatlik uçuş mesafesinde 
üç milyar insan yaşıyor. 

Türkiye’nin çevresi, geliş-
mekte olan ekonomilerden 
oluşuyor. Bölgesinde ve 
dünyada yeniden söz sahibi 
olmuş bir Rusya, gelişmeye 
elverişli imkanları olan Türk 
Cumhuriyetleri, yapılanma 
içindeki Irak, bölgede iddialı 
bir ülke olarak İran, yakın bir 
zamanda yaralarını sarmak 
için inşaat sektörüne ihtiyaç 
duyacak Suriye var. Hepsi 
ürünlerini doğrudan veya 
dolaylı olarak bizden almak 
durumundalar.

Yaklaşık 30 yıldır iş dünya-
sının içindeyim ve bu 30 
yıl içinde ülkemiz üç tane 
büyük ekonomik kriz ve sa-
yısız dalgalanma yaşadı. Bu 
krizler bize öğretti ki, ekono-
mide ve iç pazarda yaşadı-
ğımız dalgalanmaların, dur-
gunlukların olumsuz etkisini 
ihracat yaparak azaltabiliriz.
Yine bu krizler, dalgalanma-
lar ve durgunluklar gösterdi 
ki ölçülü ve dikkatli hareket 
edenler, finansal takibini ve 
nakit akışını iyi yönetenler 
dalgalanmalara rağmen 
gemisini sakin limanlara gü-
venle taşıyabilenler bu sü-
recin sonunda rakiplerinden 
bir adım öne çıkmaktadır.

“IHRACAT YAPMAK BIZI IÇ  
PAZARDA DA GÜÇLENDIRECEK”

Sadece iç piyasadaki ra-
kipleri göz önünde bulun-
durarak bir yere varmanın 
mümkün olmadığını gördük. 
İç pazardaki haksız, ilkesiz, 
neye mal olursa olsun man-
tığıyla yapılan rekabetin ge-
tirdiği zararlardan korunmak 
için de ihracata yönelmemiz 

Bu krizler bize öğretti 
ki, ekonomide ve iç 
pazarda yaşadığımız 
dalgalanmaların, 
durgunlukların olumsuz 
etkisini ihracat yaparak 
azaltabiliriz.
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ASFED Fuarlar ve Yurt Dışı İlişkiler 
Komisyonu olarak bu yıl düzen-
lenen İnterlift fuarında ülke sunu-

mu görevini üstlendim.  

Giriş olarak ASFED’in  konusunda nasıl 
geliştiğini, bugün vardığı yapı ve faali-
yetleri hakkında bilgiler aktardım. Sunu-
mun bu ilk bölümünü, ASFED yapısını 
ve Türk asansör sanayisinin ulaştığı 
noktayı anlatan tanıtım videomuzu izle-
terek tamamladım.

Son dönemde yaşanan değişiklikler 
sebebi ile aslında konu başlığımız biraz 
zorlayıcı oldu. Bu durumun ülkemiz 
asansör sanayisi için nasıl bir değişime 
sebep olduğunu anlatmaya çalıştım 
ve özellikle uyum sürecini tamamlamış 
sektörümüzün imâlat yeteneklerini, 
yurt dışı pazarlarda hızlı hareket ede-
bilmesini sağlayan dinamikleri, hâlâ 
ülkemizin asansör pazarı içinde etkin 
bir durumda olduğunu ve en önemlisi 
yetişmiş iş gücümüzün dünyanın her 
yerinde proje yapabilecek bir iş gücü-
ne ulaştığını vurgulamaya çalıştım.

Sanayi Bakanlığı sektör raporunda be-
lirtilen konular sunumu hazırlama ko-
nusunda bana çok yardımcı oldu ve şu 

başlıklar dahilinde bilgileri sizlerle de 
bir kez daha paylaşmak isterim.

TÜRKİYE ASANSÖR PAZARI
1. Türkiye asansör sektörünün Avrupa 

Birliği ülkelerindeki durumu 

2. Türkiye’de asansör sektörünün du-
rumu 

3.  Üretim eğilimi ve ülkemizde 
üretilen aksamlar 

4. Asansör sektörünün diğer sektörleri 
nasıl etkilediği 

5. Kapasite kullanımı, sektörün iş yeri 
sayısı ve istihdam rakamları 

6. Sektörün cirosu, oluşturduğu katma 
değer 

7. Dış ticaret rakamları 

8. Son 6 aylık durum projeksiyonu ve 
dünyada Türkiye’nin gelişimi 

9. 5 yıl içinde planlanan 1,5 milyon 
daire için kentsel dönüşüm 

10. Üretim endeksi, ihracat ve ithalat 
değerlendirmesi 

TÜRKiYE ASANSÖR PAZARI 
ORTADOĞU’YA AÇILAN KAPI

Mustafa UÇAR
ASFED Fuarlar ve Yurt Dışı  

İlişkiler Komisyonu Başkanı
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Orta Doğu Ülkeleri, Gayrisafi Yurt 
İçi Hasıla, Büyüme Oranları ve 
Nüfus Bilgileri 
Klasik Orta Doğu tanımı dahilinde olan ülke 
bilgileri, Dış Ticaret Müsteşarlığı üzerinden 
edindiğimiz son güncel veriler dahilinde ha-
zırlama imkanım oldu. Klasik tanımlamada 
geçen ülkeler için 430 milyon nüfus birikimi-
ne ulaşıldığı, şehirleşmenin ve dikey yapı-
lanmanın hızlı olduğu hepimiz için bilinen bir 
konuydu.

Bu duruma ek olarak Ortadoğu kavramını 
biraz genişletmenin önemli olacağını düşün-
düm. Sosyokültürel açıdan benzerliklerin 
olduğu yapıyı ve uzun zamandır Türk işa-
damlarının  aktif olduğu Genişletilmiş Orta 
Doğu benzetmesi ile aşağıda ki haritanın 

oluştuğunu anlatmaya çalıştım. 

Pek çok paylaştığım verinin sonucunda; Tür-
kiye’nin tecrübesi, yetişmiş iş gücü ve imalat 
yetenekleri ile bu pazarlardaki en aktif oyun-
cu olma konusunda geliştirdiği aşağıdaki 
rakamları da belirterek, ülkemizdeki sektörel 
gücü uzmanları ile paylaşmak imkanı elde 
ettim. 

600.000 Çalışan Asansör 
40.000 Üzerinde her yıl yeni montaj 

sayısı
Kayıtlı Montaj ve Bakım Firması 

336 Üretici Firma
31.975 Sektör Çalışanı
%60 Kapasite Kullanımı

 Klasik Ortadoğu ülkeleri 

 MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) 

 Sosyo kültürel benzerlikleri bulunan 
Türki Cumhuriyetler
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“Bölgenin Sesi” köşemiz 
aracılığı ile ASFED’e bağlı 
derneklerimizin yöneticileri 
ile görüşerek sektörün 
bölgelerdeki nabzını tutmaya 
çalışıyoruz.  Bu sayıda konuk 
derneğimiz ise; Trabzon’da 
faaliyet gösteren “Doğu 
Karadeniz Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayiciler 
Derneği (DOKAS)”. 
Trabzon’dan tüm Doğu 
Karadeniz bölgesine hitap 
eden dernek, bölgesinde 
sektörün önde gelen 
firmalarının desteğini almış 
güçlü bir yapılanmaya sahip. 

Bölgedeki sektörel değer-
lendirmelerini almak için 
DOKAS Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Şamlıoğlu ile 
önemli bilgiler verdiği bir 
röportaj gerçekleştirdik. 

“SEKTÖRDE SÖZ SAHIBI BIR DERNEK 
OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Doğu Karadeniz Asansör 
ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği 
(DOKAS)’ın kuruluşu 
ve günümüzdeki yapısı 
hakkında kısaca hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

ZEKİ ŞAMLIOĞLU: Doğu 
Karadeniz Asansör ve Yü-
rüyen Merdiven Sanayiciler 

Derneği 20 Şubat 2002’de 
bölgemizdeki yedi firmanı-
nın katılımları ile kurulmuş-
tur. O dönemde Trabzon ili 
merkezinde sayımızın az ol-
ması sebebiyle zor şartlarla 
kurulmuştuk. Ancak zaman-
la artan üyelerimizle güçlü 
bir dernekleşmeye doğru 
ilerledik. Bugün on yedinci 
yılını tamamlamış, sektörde 
söz sahibi bir dernek ol-
manın gururunu yaşıyoruz. 
Bölgemizde geçen zaman 
içerisinde asansör ile ilgili 
önemli  bilinçlendirme ça-
lışmaları yapmakla birlikte, 
2013 yılında ASFED’in de 
kurucu üyesi olarak gö-
rev almış bulunuyoruz. Şu 

DOKAS: “ÇANTACI ASANSÖR 
FİRMALARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ”
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Zeki Şamlıoğlu
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anda 18 firma sahipleri ve 
çalışanlarından oluşan 39 
üyemiz bulunmaktadır. Bu 
üyelerin mensup olduğu 
firmalardan on yedisi mon-
taj, biri imalatçıdır. Yönetim 
kurulumuz ise benimle bir-
likte; Sebahattin Baki, Orhan 
Şahin, Serdar Aydın, Ümit 
Yurdakul’dan oluşmaktadır.

DOKAS nasıl bir çalışma 
sistemi izlemektedir?

ZEKİ ŞAMLIOĞLU: Dernek 
yönetimi olarak çalışma 
prensibimizi öncelikli ola-

rak,  sektörle ilgili üyelerin 
eğitimini arttırmak üzerine 
şekilllendiriyoruz. Pazarla-
ma, imalat, ithalat, ihracat, 
montaj ve bakım-onarım 
teknikleri bakımından verimli 
çalışmalar temin edecek 
eğitimler vererek yardım-
laşma ve dayanışma kül-
türü ile deneyim aktarımını 
sağlamak istiyoruz.  Ortak 
kültürel, ekonomik ve sosyal 
faaliyetleri arttırarak yaygın-
laşmasını sağlamak yönün-
de dernek olarak çalışma 
yapmaya gayret gösteri-

yoruz. Zaten derneğimizin 
kurulma amacı da asansör 
sektöründe  birlikte yaşadı-
ğımız çalışma arkadaşları-
mız ve meslektaşlarımız ile 
birlikte verimli ve ahenkli ça-
lışmayı temin edebilmektir. 
Aynı zamanda bizim için bir 
önemli konu da üyelerimizin 
mevzuata uygun faaliyet 
göstermesidir. Güç birliği 
yaparak, beraber hareket 
etme kültürünü arttırmak da 
oldukça önemli.

“HER BELEDIYENIN FARKLI 
UYGULAMALAR YAPMASI IŞLEYIŞI 
OLDUKÇA ZORLAŞTIRMAKTADIR”

Dernek olarak faaliyetleriniz 
esnasında, Trabzon ve 
çevresinde tespit ettiğiniz 
genel sorunlar nelerdir? 

ZEKİ ŞAMLIOĞLU: Trabzon 
ve çevresinde yaşadığımız 
pek çok sorun ülkemizin her 
yerinde yaşanan ortak sıkın-
tılar diyebiliriz. Ama bunları 
maddeler halinde özetlemek 
gerekirse DOKAS olarak tes-
pitlerimiz şöyle:

DOKAS Yönetim Kurulu Üyeleri
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İŞLEYİŞ VE YORUM  
FARKI SORUNU

Asansörlerin tescil işlemle-
rinde uygulanması gereken 
mevzuat açık olmasına 
rağmen, bölgemizdeki her 
belediyenin farklı uygulama-
lar yapması işleyişi  oldukça 
zorlaştırmaktadır. Yine buna 
benzer bir şekilde, asansör-
lerin periyodik kontrollerini 
yapmakla yetkilendirilen A 
tipi muayene kuruluşlarının 
kontrol elemanlarının sık 
değişmesi, bazılarının ise 
yetersiz ve tecrübesiz ele-
manlar çalıştırması sebebiy-
le kontroller sırasında çok 
fazla yorum farkı uygula-
maları ortaya çıkarmakta ve 
sektörü etkilemektedir.

ÇANTACI ASANSÖR  
FİRMALARI SORUNU

Yetkisi olmayan firmaların ve 
çantacıların piyasada halen 
faaliyetlerini sürdürmeleri 

bölgemizde haksız rekabete 
yol açmaktadır. Denetleme 
mekanizmasının bu durumun 
önüne geçerek gerekli ted-
birler alması çok önemlidir.

MEVZUATA AYKIRI ASANSÖR 
İNŞAATINA RUHSAT 

VERİLMESİ
Bölgemizdeki Belediye 
sınırlarında veya mücavir 
alanlar içerisinde ruhsat ve-
rilen binaların asansörlerinin 
projelerinin mevzuata uygun 
olarak hazırlanmadıkları du-
rumlar vardır. Ancak buna 
rağmen bu projelere ruhsat 
verilerek projelerin onaylan-
ması neticesinde, sektörün 
kucağına atılan ve mevzuata 
aykırı bir çok asansör mahal-
lerinin oluştuğunu görebilirsi-
niz. Bu durumdaki projelere 
asansör yapmak sektörü zor 
durumda bırakmaktadır.

ÜRETİCİ FİRMALARIN 
STANDARTLARA HIZLI UYUM 

SAĞLAYAMAMASI
Asansörlerde kullanılan mal-
zemeleri imal eden üretici 
firmaların standart ve yö-
netmeliklerin sık değişmesi 
neticesinde, bu değişime 
uyum sağlayamamaktan 
kaynaklı ellerindeki mevcut 
ürünleri piyasaya arz et-
meleri neticesinde pek çok 
uygunsuz ürün piyasada yer 
almaktadır. Bu durumun ya-
rattığı sorunları aşmak için, 
üretici firmaların ürünlerini 
piyasaya arz etmeden önce 
fabrikalarında sıkı denetim-
lerden geçirmesi gerektiğini 
de gözlemliyoruz. Motor, 
kumanda panosu, fren sis-
temleri, otomatik kapılar..vs  
piyasaya arz edilmeden tüm 
testleri ve denetimleri fabri-
kada yapılarak piyasaya arz 
edilmesi önemlidir.

“MEVZUATA 
AYKIRI ASANSÖR 

INŞAATINA RUHSAT 
VERILMESIN”
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FATURASIZ BAKIM 
YAPILMASI SORUNU

Sektörümüzdeki bazı 
asansör aylık bakım firma-
larının fiyatlarını aşağıya 
çekebilmek adına, fatura 
kesmeden hizmet verdiği 
görülmektedir.  Bu durum 
aynı koşullarda çalışan pek 
çok bakım firması için bir 
haksız rekabet doğurmakta-
dır. Vergisini veren firmalar 
bakımlarını kaybederken,  
adeta cezalandırılmaktadır. 
Bu konuda ciddi önlemler 
alınması elzemdir.

Tüm bu sıraladığınız 
sorunlar çerçevesinde 
sektörünün Türkiye’deki 
geleceğini nasıl 
değerlendirirsiniz?

ZEKİ ŞAMLIOĞLU: Her 
geçen gün artan asansör 
firmalarını düşündüğümüz-
de, asansör sektörünün ge-
leceği özellikle yerli montaj 
firmaları için bir hayli sıkıntılı 
görünüyor. Sektörde bu ka-
dar çok montaj firmasının 
olması, fiyatta rekabete, 
fiyatta rekabet de kaliteden 
taviz verilmesine sebep 

oluyor. Dolayısıyla asansör 
firması açmanın bu kadar 
kolay olmaması ve Bakan-
lığımızın bu konuda gerekli 
önlemleri alması gerektiğini 
düşünüyoruz. Doğan fiyat 
rekabeti sebebiyle, böl-
gemizdeki pek çok köklü 
firmamızın kurumsallaşma 
adına yatırım yapmak ister-
ken yapamadığını,  Ar-Ge 
yatırımlarına pay ayırama-
dığını biliyoruz. Bu durum; 
yerli montaj firmalarının 
uluslarası ölçekli firmalar 
karşısında yok oluşunu ha-
zırlamaktadır. İlgili kurumlar, 
sektörün önde gelen tem-
silcileri ile bir araya gelerek 
yerli  montaj firmalarının 

uluslararası montaj firmaları 
karşısında yok oluşunu en-
gelleyecek önlemleri acilen 
almasını beklemekteyiz.

DOKAS’ın yeni faaliyetleri 
ve projeler hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Önümüzdeki günlerde Do-
kas olarak yürütmeyi planla-
dığımız faaliyetler/projeler

 �Sektörel fuarlara katılımı 
sağlamak,
 �Devlet destekli projeler-
den üye firmalarımızın 
yararlanmasını teşvik için 
yönlendirmek,
 �Üye firmalarla zaman za-
man toplantılar yapılarak 
birlik ve beraberlik anlayı-
şını tesis etmek,
 �Yine markalaşma ile ilgili 
olarak derneğimizin üyesi 
firmalarla toplanılarak isti-
şare yapılmış olup marka-
laşmanın önemine dikkat 
çekilmiştir. Bunun için 
güç birliğinin esas olduğu 
vurgulanarak , firmaların 
ortak hareket etmeleri hu-
susunda görüş birliğine 
varılmış olup süreç halen 
devam etmektedir.

“VERGISINI 
VEREN FIRMALAR 

BAKIMINI 
KAYBEDIYOR”

“YERLI MONTAJ 
FIRMALARININ 

ULUSLARASI ÖLÇEKLI 
FIRMALAR KARŞISINDA  

YOK OLUŞU 
HAZIRLANMAKTADIR”
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İki sene önce dergimizin 
bu bölümünü yapmaya 
başladığımızda biraz endi-
şeliydik... Acaba sektörü-
müzdeki kadın iş gücünü 
ortaya çıkaracak sayıda 
örnek kadın ile tanışmamız 
mümkün olabilecek mi, 
diye. Ancak üçüncü yılımıza 

adım attığımız ve on üçüncü 
sayımızı tamamladığımız bu 
günlerde, gördük ki örnek 
kadınlarımızın sayısı her 
geçen gün artıyor. Ve biz 
onların hikayelerini sizlere 
taşımaktan büyük bir mutlu-
luk duyuyoruz... 

Bu defa yine fabrika kori-

dorlarından ve farklı bir iş 
alanından bir ismin dene-
yimlerini aktaracağız sizlere. 
Sektörümüzdeki kadın iş gü-
cünün önemli örneklerinden 
birini yansıtan bu isim  ise 
MERİH Asansör Ön Montaj 
Ustası ve Bölüm Şef Yar-
dımcısı Yasemin Turgut.... 

HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL...
ÖN MONTAJ USTASI  

YASEMİN TURGUT
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Yasemin Hanım sizi kısaca 
tanıyarak başlayalım... 

Tabii ki... Ben 40 yaşında-
yım. 20 yaşında bir oğlum, 
14 yaşında bir kızım var. 5 
yıldır Merih Asansör’de Ön 
Montaj biriminde çalışıyo-
rum. Şu an da birimden çı-
kan tüm işlerin sorumluluğu-
nu üstlenerek Ön Montaj Şef 
yardımcılığı görevini yürütü-
yorum. Yine sıklıkla montaj 
işini de sürdürüyorum.

Yaptığınız iş tam olarak 
nedir? Ön Montajdan biraz 
bahseder misiniz?

Bizim burada ön montaj 
olarak isimlendirdiğimiz 
birimde asansör kapısı ve 
kabinin alt parçalarını yapı-
yoruz. Kapı ve kabinlerin alt 
malzemeleri, fabrikanın ana 
montaj birimine geçmeden 
önce burada çok küçük par-
çalar halinde bize geliyor 
ve bir bütün halinde çıkıyor. 
Kat aralarındaki panellerin 
altındaki makaralar, kapının 
bütün alt parçaları diyebi-
leceğimiz elektrik kutusu, 

motorları, kaşık kilitleri gibi 
daha pek çok kilit sistemi 
burada birleştiriliyor. Ön 
Montaj biriminde her bir 
parçanın ayrı ayrı birleştiril-
diği masalar var. Her masa-
nın işlevi ve çalışma disiplini 
farklıdır. Ben tüm masalarda 
yapılan işleri ayrı ayrı kontrol 
ediyorum, arkadaşlara iş 
dağıtımı yapıyorum ve yine 
parçaların montajı ile ilgile-
niyorum. 

“HİÇ BİR ŞEY İÇİN 
GEÇ DEĞİL DİYEREK 

İŞ ARAMAYA 
KOYULDUM”

Asansör sektörüne girmeniz 
nasıl oldu? 

Ben evlendiğimde 19 ya-
şımdaydım. Dolayısıyla çok 
genç yaşta da anne oldum. 
Çalışmaya başlayana kadar 
ki hayatımda hep çocuk-
larım ve evim vardı. Tüm 
gayretim onları iyi bir şekil-
de yetiştirebilmekti. Ama 
artık çocuklarım büyüyüp 

Burada güzel 

bir kadın gücü 

örneği var. Herkes 

birbirine ve yaptığı işe 

saygılı, öğrenmeye 

açık, meraklı...
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de kendilerini kurtarmaya 
başladıklarında baktım ki 
çok boş zamanım kalıyor ve 
kendimi boşlukta hissettim. 
34 yaşımdaydım ve hâlâ bir 
şeylere başlamak, çalışma 
hayatına atılmak için zama-
nım var diye düşündüm. 
Hiç bir şey için geç değil 
diyerek iş aramaya koyul-
dum. Merih’ten önce başka 
bir fabrikada çalışıyordum. 
Daha sonra bir arkadaşım 
asansör fabrikasında iş 
olduğunu söyledi. Hiç te-
reddüt etmeden geldim, 
fabrikayı gezdirdiler. 2014 
yılında hemen çalışmaya 
başladım. 5 yıldır Merih ile 
birlikte hem iş hayatına hem 
de asansör sektörüne atıl-
mış oldum. 

“KADINLARIN EL 
BECERİLERİ ÇOK 

DAHA İYİ”
Fabrikayı ve bu kadar 
mekanik bir işi bir arada 
görünce, herhangi bir ön 
yargınız oldu mu?

İlk geldiğim zamanlar, ken-
dimi işe ve çalışmaya çok 

odaklamıştım. Ön montaj 
birimindeki minik minik par-
çaları inceledim önce, sonra 
da kendi kendime; ben 
bunun üstesinden gelirim 
dedim. Çünkü bir yandan 
da montaj ile ilgili hiç bir 
bilgim ve eğitimim yoktu. 
Ama sabır ve azimle zaman 
içerisinde hepsini öğrendim. 
Bizim burada yaptığımız 
işte biraz da el becerisi ve 
pratiklik gerekiyor. Açıkçası 
bizim birimde kadınlar daha 
ağırlıkta çalışıyor çünkü 
kadınların el becerileri çok 
daha iyi. Ayrıca dikkat ve 
pratik zeka da önemli. Minik 
minik malzemelerden, işle-
yen bir makina çıkartıyoruz. 
O yüzden burada işe odak-
lanmak ve sabırla çalışmak 
çok önemli. Tek bir hata tüm 
çarkın yanlış işlemesine yok 
açıyor. 

“İŞİMİ ÇOK 
SEVİYORUM”

Nasıl bir beş yıl geçti?

Açıkçası ilk zamanlarda 
zorlandığım kısımlar olmadı 
demek yanlış olur. Çünkü 

“GÜCÜM 
YETTİĞİNCE BU 

İŞİ YAPMAYA 
DEVAM 

EDECEĞİM”

40 yaşında iki 
çocuk annesi 

Yasemin Turgut Me-
rih Asansör’ün Ön 
Montaj biriminin us-
tası ve Şef Yardımcısı 
olarak çalışıyor. İşini 
çok sevdiğini söyle-
yen Turgut, gücüm 
yettiğince bu işi yap-
maya devam edece-
ğim diyor. Ön Montaj 
biriminde el kabili-
yeti, pratik zeka ve 
dikkat odaklı işlerin 
yapılması sebebiyle 
kadın ağırlıklı bir bi-
rim olarak çalıştıkla-
rını ifade ediyor. 
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koca bir bütünün küçük 
çarklarını burada birleştiri-
yoruz ve en ufak bir dikkat 
dağınıklığı tüm emekleri-
nizin boşa gitmesine yol 
açabiliyor. İşimde, adım 
adım bir merdiven çıkar gibi 
ilerledim. İşimi çok severek 
yapıyorum, bu gerçekten ön 
montaj birimimiz için önemli. 
Tüm arkadaşlarımız da bu 
bakış açısıyla çalışıyor. 

“BURADA GÜZEL 
BİR KADIN GÜCÜ 

ÖRNEĞİ VAR”
YASEMİN TURGUT: Ön 
Montaj biriminde, 6 kadın 
arkadaşımızla birlikte ça-
lışıyoruz. Herkes birbiri ile 
uyum içerisinde çalışıyor. 

Yaptığımız işin doğru ve ha-
tasız olması için uyum için-
de olmamız önemli. Burada 
güzel bir kadın gücü örneği 
var. Herkes birbirine ve yap-
tığı işe saygılı, öğrenmeye 
açık, meraklı... 

İşinizi yaparken en hassas 
olduğunuz konu nedir?

Burada dikkat ve kon-
santrasyon çok önemli. 
Dolayısıyla iş esnasında 
asla bunun bozulmamasını 
önemsiyorum. Kat araların-
daki panel taşıyıcılarının bir 
çok çeşitli var. Onların kendi 
içlerinde alt parçaları var. 
Hangisinin nereye takılacağı 
gibi ayrıca detayları var. Do-
layısıyla işin ciddiye alınma-
sı ve kimsenin kimsenin işini 
engelleyecek bir şeye yol 

açmamasını önemserim. 

Gündelik hayatında 
kullandığınız asansörler 
dikkatinizi çeker mi, inceler 
misiniz?

Gündelik hayatımda genel-
de çevremdeki insanların 
tepkileri oluyor daha çok. 
Bir asansöre bindiğimde 
asansör montajı yapıyorum 
dediğim kişilerden mutlaka 
bir tepki alıyorum. “Nasıl 
yani koca asansörü sen mi 
montajlıyorsun” diyorlar. 
Ben de onlara tek tek asan-
sörün parçalarını ve nasıl 
bir parçalar bütünü olduğu-
nu anlatmaya çalışıyorum. 
Onun dışında ister istemez 
benim de gözüm, kapı ve 
kabin parçalarına takılmıyor 
değil. 

Melek Sümbül

Serap Kırmızı Yasemin Turgut
Gülsev Çetinkaya
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BST, INOVANCE’ın  Asan-
sör  konusudaki  iş birimi 
olan  MONARCH  ile  dünya 
çapında lider üretim ve  ya-
ratıcı  Ar-Ge olanaklarına 
sahip bir asansör platformu 
oluşturmak amacı ile birleşti. 
Konu ile ilgili açıklamayı 15 
Ekim 2019’da İnterlift Fua-
rı’nda bir toplantı ile açıkla-
yan şirket yetkililleri, ortaklık 
yapıları ve hedefledikleri 
hakkında bilgi verdi. 

Çin’in en büyük endüstiryel 
otomasyon firmalarından 
olan  INOVANCE  Grup, 
elektrikli  asansör kompo-
nentleri  tedarikçisi  BST’yi  
bünyesine  kattıklarını  
açıkladı. Bu birleşme, INO-
VANCE’ın  Asansör  işletme  
birimi  olan  MONARCH   
markasının   asansör  kont-
rol teknolojisi uzmanlığını 
ve BST markasının  kabin  
ve  kat kasetleri, butonlar 
ve elektrikli asansör kompo-

nentlerindeki  ürün  yelpaze-
sini  bir  araya  getiriyor. 

TÜMLEŞİK KONSEPT
Monarch, Asansör kumanda 
sistemleri ve dişlisiz tahrik 
teknolojisi konusunda uz-
manlaşmış olup entegre 
çözümleri tek bir ürün pa-
ketinde  birleştiren tümleşik 
bir  konsepte  sahip. MO-
NARCH BST, ürün enteg-
rasyonuna olanak  sağlayan 
teknolojileri ve portföyleriyle  
INOVANCE çatısı altında  
asansörü  tek  bir  bölüm 
olarak  sunacak. Bu du-
rumun  INOVANCE’dan  
asansör  ürün paketi almayı 
tercih eden  müşteriler  için  
büyük  bir  avantaj oluştur-
ması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre; 
MONARCH  BST Global  sa-
tış ofisleri , servis merkezleri 
ve onaylı  distributor  ağları  

ile Avrupa, Afrika, Amerika , 
Ortadoğu  ve Asya Pasifik’te  
kapsamlı bir  satış ağı  ve 
satış sonrası  destek hizmeti 
sunacak.

Konu ile ilgili olarak  MO-
NARCH BST Ceo’su  Bob 
Shao  şunları  söyledi; “INO-
VANCE  Grup olarak  BST’yi 
bünyemize  kattığımız için  
çok  heyecanlıyız. BST’nin  
asansör kullanıcı  ara yüzleri 
ve komponentleri konusun-
daki uzmanlığı  ve global  
asansör  pazarında tek bir 
güç olarak faaliyet  göstere-
cek olan  MONARCH&BST  
için güçlü bir uyum görüyo-
ruz. Bundan sonraki süreçte 
müşterilerimize sağlayaca-
ğımız  avatajları  çok çeşitli 
olacak  ve  belki de  en  
önemlisi  MONARCH BST 
teknolojisi ile sağlanacak 
olan,  kolay ürün entegras-
yonudur’’.

INOVANCE ASANSÖR VE BST FİRMASI BİRLEŞTİ

Sessiz, Güvenli, 
Tümleşik

Silent, Safe, 
Integrated

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

• Kumanda kartı ve sürücünün tüm üstün özellikleri 
bir arada 

•  Tek menüden kolay ayarla uyumlu çalışma

•  Otomatik doğrudan kata yanaşma

•  Motor ve kurtarma kontaktörlerine gerek yok

•  Ana kart üzerinde
 › UCM (KKH) izleme 

 › Kapı kontaklarını köprüleme

 › Faz izleme / koruma

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

•  Ayrıntılı hata kaydı

•  Kolay pano örgüsü

• Darbeli çalışma ile frenden kurtarma

•  UPS ile akülü kata getirme çözümleri 

•  Enkoder kartlarının kolayca takılması

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

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

•  Automatic direct landing

•  No need for motor and rescue contactors

• On-board features;
 › UCM monitoring 

 › Door contact bridging

 › Mains failure monitoring

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

•  Detailed fault register

•  Easy switchbox layout

•  Recovery from actuated safety gear via 
“hammering mode”

•  Emergency lowering via UPS or battery based 
systems

• Easy installation of encoder cards

www.mik-el.com

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

Seyahat Hızı
Travel Speed 

Yanaşma Hızı
Crawling Speed 

Yanaşma Mesafesi
Crawling Distance 

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

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

Doğrudan 
Yanaşma
Direct Landing
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Kullanıcıların güvenliği, 
asansör ve yürüyen merdi-
venlerin performanslarının 
korunması için, zamanında 
ve uzman bakım hizmetle-
rinden yararlanılması büyük 
önem taşıyor. Dünyanın 
önde gelen asansör ve 
yürüyen merdiven firmala-
rından Kone, bakım hizmet-
lerine oldukça önem ver-
diğini açıklayan bir bülten 
yayımladı. Buna göre servis 
ağını sürekli genişletmeye 
gayret gösteren Kone, şim-
di de Antakya’da yerleşik 
teknisyen istihdam etmeye 
başladığını bildirdi.

ANTAKYA’DA 
TEKNİK EKİP 

Kone Türkiye’den yapılan 
açıklamaya göre, daha hızlı 
servis avantajını sağlamak 
isteyen firma, yerleşik bir 
teknik ekip istihdamı yapa-
rak hizmet vermeye başla-
yacak. Yapılan açıklamada; 
“Kone, şimdi yerleşik teknik 
ekibinin bulunduğu diğer 
illerde olduğu gibi Antak-
ya’da da teknik ekibi ile 
olası arızalara çok daha hızlı 
müdahale edecek ve so-
runu güvenle çözebilecek” 
ifadeleri kullanıldı. 

İHTİYACA GÖRE 
BAKIM HİZMETİ 

MODELLERİ
Kone aynı zamanda müş-
terinin ihtiyacını farklı seçe-
nekler sunan bakım hizmeti 
modelleri de geliştiriyor. 

Buna göre; sürekli bir bakım 
hizmeti modeli olan “KONE 
7/24 Connect” adıyla servis 
alanında yeni bir dönem 
başlattığını da ifade ediyor. 
Bunun dışında standart 
servis paketleri yerine, özel 
ihtiyaçlara göre tasarlanan 
esnek uygulamalar üzerine 
de çalışıyor. 

KONE ASANSÖR, ANTAKYA’DA 
YERLEŞİK TEKNİK HİZMETE BAŞLIYOR
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2019 YILINDA 
ASANSÖR SEKTÖRÜNDE NELER OLDU? 
EN ÇOK NELER KONUŞULDU?
Yeni bir yıla girmeye sayılı günler kala yayımlanan on üçüncü sayımızda, 2019 yılında asansör 
sektöründe en çok neleri konuşmuşuz, neler yaşamışız bir göz atalım istedik. ASFED ile birlikte 
sektörün yoğun gündem faaliyetleri arasında en çok neler öne çıkmış, kısa kısa notlarla 
derlediğimiz 2019 yılı almanağımız oldukça renkli...

SEKTÖRDE  
2019...

ASFED SEKTÖR RAPORUNU  
BAKANLIĞA SUNDU
ASFED, küresel bir yerli marka için belirlediği yol haritası önerilerini 
değerlendirdiği raporunu; ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik 
başkanlığındaki bir heyet ile 24 Ocak 2019 günü Sanayi Verimlilik Genel 
Müdür Dr. Halil İbrahim Çetin’e takdim etti. 

YERLİ FİRMALAR YOK OLMA TEHLİKESİ İLE 
KARŞI KARŞIYA
ASFED’in hazırladığı sektör raporu, yerli asansör sanayisinin geleceği 
için oldukça çarpıcı gerçekleri göz önüne seriyor. Dünyada oldukça bü-
yük bir ekonomiye sahip olan asansör ve yürüyen merdiven  pazarından 
en büyük payı dünya devi 5 büyük küresel marka alıyor. Bu da sektöre 
yeni rakiplerin girmesini engellerken, diğer yandan rakip olma potansi-
yeli olan bir çok yerli firmayı da satın alarak büyümeye devam etmelerini 
sağlıyor. Yerli imalat ve montaj firmalarının bir çoğu üretimden, montaj, 
bakım ve revizyon alanına kadar her alanda küresel markaların baskısı 
altında ayakta kalma mücadelesi verdiği gözlemleniyor.
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ANASDER’DE PGD SORULARI CEVAPLANDI
Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER), Ankara’daki sektör temsilcileri ile bir araya ge-
lerek Piyasa Gözetim Denetim (PGD) üzerine merak edilen soru ve sorunların dile getirildiği 
bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. TSE Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı’ndan Elekt-
rik Elektronik Yüksek Mühendisi Oktay Akman ile birlikte ANSDER’in daveti ile toplantıya 
katılan TSE Mühendisleri, gelen tüm sorulara cevap vererek PGD ile ilgili sahada yaşanan 
sorunların çözümüne yönelik mesleki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

ADANA’DA YENİ 
YÖNETİM BELLİ OLDU
Adana Asansör Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (ADASİAD), 12 Ocak 2019’da 
Adana’daki merkezlerinde gerçekleş-
tirilen bir genel kurul ile yeni dönem 
yönetimini belirledi. ADASİAD’ın yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı, Hamit Yıldırım 
oldu.

SEKTÖRDE  
2019...2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2019
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KAPAK KONUĞUMUZ; MERHUM 
ÜMİT TURHAN OLDU
“BİZİM HİKAYEMİZ YARIM KALDI” 
2018’de sektörümüzde pek çok acı kaybımız oldu. Ancak 
içlerinden biri vardı ki Türkiye asansör sektörünün en genç 
ve en başarılı isimlerinden birisiydi. İşindeki disiplini, analiz 
ve organizasyon yeteneği, insan kaynaklarının doğru de-
ğerlendirilmesi konusundaki tespitleri ve gerek personelini, 
gerekse firmasının bulunduğu çarşıdaki tüm çalışanları mo-
tive edip neşe kaynağı olan özellikleri ile unutulmaz bir isim 
olarak, Türk asansör sektörünün tarihine ismine yazdırdı. 

PGD İLK DÖNEM CEZA REKORU 
ASANSÖRDE
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan Pi-
yasa Gözetim Denetimleri’nin 2018 yılına dair toplam verile-
rinin sonuçları açıklandı. 16 farklı ürün grubunda değerlen-
dirilen sanayi ürünlerinden asansör gurubu, 6 milyon 295 
bin 537 TL ile en çok idari para cezası kesilen grup oldu.

TAM YÜK TESTLERİNİ KİM YAPACAK?TAM YÜK TESTLERİNİ KİM YAPACAK?
ASFED’İN İTİRAZINA BAKANLIKTAN CEVAP GELDİ
4 Mayıs itibari ile yürürlükte olan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” 
ile birlikte, tescil öncesi ilk periyodik kontrol uyarınca standartlaştırılmış ve 
asansörün hizmete alınmadan önce yapılması zorunluğu olan  “tam yük 
testleri”nin uygulanma esasında, asansör monte eden firmaların mağdur 
edildiği iddiası gündeme gelmişti. ASFED; ağır yüklerle test yapılırken 
bu malzemenin temininin monte eden firmaca sağlanmasının doğurduğu 
mağduriyeti dile getirerek, itirazda bulunmuştu. Bakanlık’tan konu ile ilgili 
yapılan açıklama şu şekilde oldu; “Bu yükün monte eden tarafından temin 
edilmesi hususu tamamen ilgili teknik  düzenlemesi ve onun yaptığı uyum-
laştırılmış standartlar gereğidir. Asansör monte edenin yüklü deneyleri 
yapma yükümlülüğünden hareketle söz konusu yükleri, kendi bünyesinde 
bulundurmasından dolayı zorunlu tutulmuştur. Ayrıca A Tipi Muayene ku-
ruluşlarının periyodik kontrole yük getirmesi ve gerekiyorsa bunun dışında 
hizmet satın alması durumunda periyodik kontrol taban ve tavan ücretleri-
nin arttırılması anlamına gelecek olup bu durum vatandaşı olumsuz olarak 
etkileyecektir”. 
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ESASDER YÖNETİM 
KURULU’NDA GÖREV DEĞİŞİMİ
Eskişehir Asansörcüler Derneği (ESASDER), 26 
Ocak 2019’da yapılan bir Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısı ile yönetiminde değişikliğe gitti. Uzun 
yılardır ESASDER Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yü-
rüten İbrahim Özçakır, yapılan toplantı ile görevi, 
Ekrem Boyacıoğlu’na devretti. 

7 BÖLGEDE EĞİTİMLERE BAŞLADI
2011 yılından itibaren sektörel konularda farkındalık yarat-
mak ve paydaşlar arası iletişimi sağlamak amacıyla bir sosyal 
medya hesabı olarak kurulan Asansörcüler Grubu, bugün 20 
bini aşan takipçisiyle büyük bir platform haline geldi. Platform, 
2 Şubat 2019’da İstanbul’dan başlayan bir eğitim programı ile 
“Türkiye’de 7 bölgede 7 Program” sloganı ile sektörel eğitimle-
re başlayarak “Güncel Asansör Mevzuatı” hakkında bilgi verdi.

81 İLDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 81 İLDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 
ÇALIŞMALARI HIZLANDIÇALIŞMALARI HIZLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini 
hızlandırarak riskli binaları öncelikli olarak dönüştürü-
leceği yeni bir dönemi başlattı. 6 Şubat 2019’da Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan 
“Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Politikası”nın ardın-
dan 19 Şubat 2019’da bakanlıktan 81 ile gönderilen bir 
genelge ile süreç hızlandı.

ASANSÖRCÜLER ASANSÖRCÜLER 
GRUBU GRUBU 
PLATFORMU PLATFORMU 
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Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), bünyesindeki 
16 derneğin Yönetim Kurulu ve idari personelini kapsayan 
bir eğitim ile sivil toplum örgütlenme yapılarının anlatıldı-
ğı “Dernekçilik Eğitimi ve Üye Yönetim Dernek Programı” 
üzerine uygulamalı bir seminer düzenledi. 21 Şubat 2019’da 
ASFED toplantı salonunda düzenlenen seminerde Sivil Top-
lumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Ankara ili yöneticilerinden 
önemli isimler iki ayrı oturumda 4 farklı sunum gerçekleştirdi. 

TMMOB 3. KADIN SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İlki 2015 yılında gerçekleştirilen TMMOB Kadın Sempozyu-
mu’nun üçüncüsü 23 Şubat 2019 tarihinde İnşaat Mühendis-
leri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda «Kriz, Kent ve 
Kadın» temasıyla gerçekleştirildi.

MART – NİSAN SAYIMIZDA KAPAK MART – NİSAN SAYIMIZDA KAPAK 
KONUĞUMUZ YUSUF ATİK OLDUKONUĞUMUZ YUSUF ATİK OLDU
ASANSÖRDE YARIM ASIRLIK TECRÜBENİN İSMİ... 
12 yaşında girdiği asansör sektöründe bu yıl, 50. yılını dolduran Atik, işe 
“tornavida taşıyarak başladım” diyor. Bugün ise; 50 yıl önce taşıdığı aynı 
heyecanı ile mesleğinde adım adım yükselerek Türkiye’deki yerli asan-
sör sanayisinin en köklü ve büyük asansör firmalarından biri olan Merih 
Asansör’ün yöneticiliği ile birlikte Asansör Sanayicileri Federasyonu’nun 
da Başkanlığını yapmaya devam ediyor...

ASFED SİVİL TOPLUM ASFED SİVİL TOPLUM 
VE DERNEKÇİLİK VE DERNEKÇİLİK 
SEMİNERİ DÜZENLEDİSEMİNERİ DÜZENLEDİ

“KRİZ, KENT “KRİZ, KENT 
VE KADIN” VE KADIN” 
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AYSKAD PANELİNDE AYSKAD PANELİNDE 
ASANSÖRDE KADIN İŞ GÜCÜ ASANSÖRDE KADIN İŞ GÜCÜ 
DEĞERLENDİRİLDİDEĞERLENDİRİLDİ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Asansör Sektörü-
nün Sürdürülebilir Kalkınmasında Kadın İş Gücünün 
Önemi” isimli bir panel düzenleyerek sektörde çeşit-
li iş alanlarında çalışan kadınları bir araya getirdi. 
Panelde, asansör sektöründeki kadınların iş gücü 
değerlerinin önemine vurgu yapıldı.

CNR EXPO TÜRK ASANSÖR CNR EXPO TÜRK ASANSÖR 
MARKALARINI AĞIRLADI MARKALARINI AĞIRLADI 
Asansör sektörünün yerli ve milli markalarını bir 
araya getiren Uluslararası Asansör, Yürüyen 
Merdiven ve Teknolojileri Fuarı (Avrasya Asansör 
Fuarı), bu sene 4. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 
21-24 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen fuar; 
Türk asansör sektörünün her türlü aksam ve parça 
üreticisinden, yerli montaj firmalarına kadar pek 
çok alanda hizmet veren markası dünyanın dört bir 
yanından gelen ziyaretçilerini ağırladı.

“ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM “ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM 
YÖNETMELİĞİ” ÇIKTIYÖNETMELİĞİ” ÇIKTI
“Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” 6 Nisan 
2019 günü Resmi Gazete’de 30737 sayısı ile 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın yetkili birimlerince uzun süredir 
üzerinde çalışılan yönetmelikte montaj sonrası 
güvenlik seviyesinin arttırılarak asansör bakımını 
üstlenen firmaya yeni uygulamalar getirdiği 
görülüyor. Yönetmeliğin 13. Maddesinin 12. 
Babında ise; satış sonrası hizmetler ve yetkili 
servislerin sorumlulukları kapsamında; yetkili servis 
olan firmalara asansör başına beş yüz bin Türk 
Lirası değerinde sigorta zorunluluğu getiriliyor.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sanayi ve Verimlilik Genel 
Müdürlüğü’nün her yıl analiz ederek raporladığı asansör sektör 
raporu açıklandı. Asansör Sektör Raporu 2019, başlığında 
toplanan veriler asansör sektörünün son yıllardaki seyri hakkında 
dikkat çekici bilgileri içeriyor. Rapora göre; kırmızı etiketli asansör 
sayısı bir önceki yıla göre azalmış olmasına rağmen, 2018 
denetimlerinde yapılan incelemelere göre Türkiye’de hali hazırda 
kırmızı etiketli asansör sayısı halen %51’leri işaret ediyor. Firma ve 
istihdam rakamlarında da bir önceki yıla göre azalma tespit edilen 
sektör yaklaşık %16 küçülme gösteriyor.

ANASDER’DEN ANASDER’DEN 
ÜYELERİNE KOBİ ÜYELERİNE KOBİ 

DESTEKLERİ SEMİNERİDESTEKLERİ SEMİNERİ
ANASDER (Anadolu Asansörcüler 
Derneği), 20 Nisan 2019’da Ankara’da 
KOSGEB’in KOBİ’lere sağladığı 
teşvikler ile ilgili bilgileri için detaylı bir 
seminer düzenledi. Seminere Ankaralı 
pek çok sektör temsilcisi ilgi gösterdi.

ASFED YÖNETİMİ TSE ASFED YÖNETİMİ TSE 
BAŞKANI’NI ZİYARET ETTİBAŞKANI’NI ZİYARET ETTİ

22 Nisan 2019’da ASFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik, ASFED Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve ANASDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Demirbağ ve beraberindeki 
heyet, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’i ziyaret 
ederek sektörel konularda TSE ile ortak hareket 
edilebilecek adımlar hususunda fikir alışverişinde 
bulundular.

TRABZONLU SEKTÖR TRABZONLU SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİ SEMİNERDE  TEMSİLCİLERİ SEMİNERDE  

BİR ARAYA GELDİBİR ARAYA GELDİ
24 Nisan 2019’da Trabzon’da Doğu Karadeniz 
bölgesini kapsayan geniş katılımlı bir eğitim semineri 
düzenlendi. Eğitim seminer, DOKAS (Doğu Karadeniz 
Asansör Sanayicileri Derneği), Sanayi ve Teknoloji 
Trabzon İl Müdürlüğü ve RoyalCert Belgelendirme ve 
Gözetim Hizmetleri ortaklığında gerçekleştirildi.

2019 ASANSÖR SEKTÖR RAPORU AÇIKLANDI2019 ASANSÖR SEKTÖR RAPORU AÇIKLANDI

SEKTÖR YAKLAŞIK %16 KÜÇÜLDÜSEKTÖR YAKLAŞIK %16 KÜÇÜLDÜ
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NAİM PEDÜK YENİDEN KAYSAD NAİM PEDÜK YENİDEN KAYSAD 
BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİBAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Kayseri asansör sektörün birleştirici gücü olan 
KAYSAD (Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği), 29 Nisan 2019’da yeni yönetimini 
seçmek için Olağan Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

MAYIS HAZİRAN SAYIMIZIN KAPAK MAYIS HAZİRAN SAYIMIZIN KAPAK 
KONUĞU BÜNYAMİN CANOĞLU OLDUKONUĞU BÜNYAMİN CANOĞLU OLDU

Dergimizin merakla beklenen Patron Katı köşesinin Mayıs Haziran 
sayısında, çok genç ama bir o kadar da deneyimli bir ismi 
ağırladık. Çocuk yaşta Ankara sanayiinde işe başlayıp, usta çırak 
ilişkisi ile önce metale şekil vermeyi öğrenen, bugün ise üç farklı 
sanayi dalında üç büyük şirketi yöneten Canoğlu Asansör Sanayi 
(CASLİFT) Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Canoğlu; “fiyatta 
değil, kalitede yarış zamanı” dedi” 

ASFED’İN YENİ DÖNEM  ASFED’İN YENİ DÖNEM  
YÖNETİMİ BELLİ OLDUYÖNETİMİ BELLİ OLDU

ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu) Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, 15 Haziran 2019 günü ASFED’e 
bağlı derneklerin delegelerinden oluşan yoğun bir 
katılım ile Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda pek 
çok önemli karar alınırken, üç dönemdir başarılı bir 
şekilde başkanlık görevini yürüten Yusuf Atik yeni 
dönemde de Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen isim 
oldu. TASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret 
Gökhan ve ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Demirbağ ASFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak belirlendi. 

CNR EXPO AVRASYA ASANSÖR CNR EXPO AVRASYA ASANSÖR 
FUARININ TARİHİ DEĞİŞİYORFUARININ TARİHİ DEĞİŞİYOR
FUARIN BEŞİNCİSİ 2020’DEFUARIN BEŞİNCİSİ 2020’DE
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ASFED ÜYE SAYISI ON YEDİ OLDUASFED ÜYE SAYISI ON YEDİ OLDU
Sektörünün en büyük yapılanması olan Asansör 
Sanayicileri Federasyonu (ASFED), önemli 
derneklerinin üyelikleri ile her geçen gün gücüne 
güç katmaya devam ediyor. 10 Temmuz 2019 günü 
ASFED Yönetim Kurulu kararı ile üyelikleri onaylanan 
Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İş 
İnsanları Derneği (OKASDER)’nin federasyona 
katılımı ile ASFED çatısı altında birleşen dernek 
sayısı on yediye yükseldi.

ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ 
TESTİ İÇİN İŞ BİRLİĞİTESTİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen piyasa 
gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan 
asansör sektörüne yönelik test ve muayene hizmetlerinin 
BTSO MESYEB tarafından yürütülmesi ile ilgili protokol 
töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, 
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları İsmail Kuş ve Cüneyt Şener ile iş 
dünyası temsilcilerinin katılımıyla 24 Temmuz 2019’da 
gerçekleştirildi.

BAKANLIKTA ÖNEMLİ TOPLANTI BAKANLIKTA ÖNEMLİ TOPLANTI 
ASFED ( Asansör Sanayicileri Federasyonu ) Yönetim 
Kurulu, sektöre ilişkin belirledikleri önemli gündem 
maddeleri üzerine görüş alışverişinde bulunmak 
üzere, 1 Ağustos 2019’da Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede’yi ziyaret etti. 
Toplantının ana gündem maddeleri; kaliteli ürünleri ve 
işçiliği ile önemli bir aşama kaydeden yerli asansör 
sektörünün devlet nezdinde daha çok desteklenmesi, 
ihalelerle yabancı markalara yönlendiren şartnamelerin 
doğurduğu haksız rekabete dikkat çekmek ve 
yönetmeliklerde yorum farkından kaynaklanan 
mağduriyetlerin önlenebilmesi için ortak çalışmalar 
yapmak üzerineydi. Toplantıda ayrıca asansör sektörünün 
“stratejik sektör”  konumuna getirilmesinin önemi ve 
ihtiyacı üzerine ASFED’in değerlendirmeleri sunuldu.
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76 İLDE ASANSÖR 76 İLDE ASANSÖR 
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 

DÜZENLENDİDÜZENLENDİ
Nisan 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği asansörlerde 
güvenlik önlemlerini arttırırken pek çok yeni 
uygulamayı da beraberinde getirerek, uygulamaya 
almıştı. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü konu ile ilgili 
geniş kapsamlı bilgilendirme toplantıları düzenledi.

TASİAD SEMİNERİNE YOĞUN İLGİ TASİAD SEMİNERİNE YOĞUN İLGİ 
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmelik Esasları 
Denetim ve Gözetim Faaliyetleri Çerçevesinde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü 
tarafından organize edilen, Türk Standardları 
Enstitüsü İş Birliği ve TASİAD (Tüm Asansör Sanayi 
ve İş İnsanları Derneği) destekleri ile “Asansör 
İşletme ve Bakım Yönetmeliği Gözetim Faaliyetleri 
Toplantısı” gerçekleştirildi.

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Selahattin Altunsoy, 1 Haziran 2019’da 
Samsun’da düzenlenen asansör 
bilgilendirme toplantısında Samsun’daki 
sektörel tablo ile ilgili önemli yorumlarda 
bulunarak, şehrin asansör noktasında çok 
iyi bir konuma geldiğini belirtti. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Samsun Sanayi İl 
Müdürlüğü, TSE Samsun Belgelendirme 
Müdürlüğü ve Orta Karadeniz Asansör 
ve Yürüyen Merdiven İş İnsanları Derneği 
(OKASDER) işbirliğinde hazırlanan 
seminere Samsunlu asansörcülerin ilgisi 
yoğundu. 

“SAMSUN ASANSÖR NOKTASINDA İYİ BİR KONUMDA”“SAMSUN ASANSÖR NOKTASINDA İYİ BİR KONUMDA”
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BURSA’DA ASANSÖR BURSA’DA ASANSÖR 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

DÜZENLENDİ DÜZENLENDİ 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Asansör İşletme 
ve Bakım Yönetmeliği hakkında ülke genelinde 
düzenlediği bilgilendirme seminerlerinden bir 
tanesi de Bursa’da gerçekleştirildi.  BURSAD 
(Bursa Asansör Sanayicileri Derneği)’ın da destek 
verdiği seminere çok sayıda Bursalı asansör sektör 
temsilcisi katılım gösterdi.

PGD CEZALARINDA ASANSÖR PGD CEZALARINDA ASANSÖR 
SEKTÖRÜ YİNE İLK SIRADASEKTÖRÜ YİNE İLK SIRADA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından 
2019 yılı ilk altı aylık dönemin “Piyasa Gözetim ve 
Denetimi” sonuçları açıklandı. Buna göre; toplam 
32 bin 86 farklı modelde sanayi ürünü denetlenip, 
bunlardan 9 bin 678’i uygunsuz bulunarak 320 
farklı ürün teste gönderildi, 86 farklı marka/model 
hakkında  toplatma kararı verildi. Denetimi yapılan 
16 farklı ürün grubu içerisinde ise; en yüksek ceza 
oranlarıyla her dönem olduğu gibi asansör sektörü, 
birinci sırayı alarak; 1.885.136 TL ile en çok idari 
para cezası uygulanan ürün grubu oldu.

TEMMUZ – AĞUSTOS SAYIMIZDA KAPAK TEMMUZ – AĞUSTOS SAYIMIZDA KAPAK 
KONUĞUMUZ MEHMET ÖZLÜ OLDUKONUĞUMUZ MEHMET ÖZLÜ OLDU

ASP Mühendislik ve DECO Asansör kurucu Ortağı olan Mehmet 
Özlü, 36 yaşına iki farklı firmanın kuruculuğunu ve yöneticiliğini 
sığdırmayı başarmış, sektörde henüz on yılını tamamlamış 
olmasına rağmen çevresindeki tüm çalışanlarının güvenini, 
sevgisini ve saygısını kazanabilmeyi de başarmış. Özlü, hem 
başarı hikayesini, hem de ortakları Melih Yalçın ve Salih Dağhan 
ile birlikte kurdukları ASP Mühendislik ile DECO Asansör’ün son 
dönem faaliyetlerini bizlerle paylaştı...
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ESASDER: “ESKİŞEHİR’DE İŞÇİLİK ESASDER: “ESKİŞEHİR’DE İŞÇİLİK 
KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEYİZ” KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEYİZ” 
“Bölgenin Sesi” köşemizin temmuz sayısında konuğu 
Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED)’na 
bağlı olarak faaliyetlerini  sürdüren “Eskişehir 
Asansörcüler Derneği (ESASDER)” idi. ESADER, bir 
kaç yıl önce kurulan bir dernek olmasına rağmen 
ASFED’in Türkiye genelinde yürüttüğü asansör 
okulları projesinin Eskişehir ayağını başlatarak çok 
başarılı bir şekilde ilerletiyor olması ile öne çıkıyor. 

KAYSERİ ASANSÖR TARİHİNİN KAYSERİ ASANSÖR TARİHİNİN 
ÖNEMLİ USTALARINDAN  ÖNEMLİ USTALARINDAN  

NECDET ÖNER KONUĞUMUZ OLDUNECDET ÖNER KONUĞUMUZ OLDU
Türkiye’nin asansör tarihine baktığımız zaman, 
asansör ile ilk tanıştığımız yıllardan günümüze kadar 
gerek markaları, gerekse efsanevi işleri ile anılan çok 
önemli ustalarımız var. Bu ustalar bulundukları şehrin 
hem asansör tarihini yazmış hem de pek çok önemli 
ismi yetiştirerek sektörün bugününe kazandırmışlar. 
Kayseri ziyaretlerimizde tanışma imkanı bularak, 
sektörün Kayseri’deki geçmişine dair çok şey 
öğrendiğimiz ŞHİND Asansör’ün Kurucusu Necdet 
Öner dergimizin konuğu oldu.

ASFED ÇALIŞMA ASFED ÇALIŞMA 
KOMİTELERİNDE GÖREV KOMİTELERİNDE GÖREV 

ALACAK İSİMLER BELİRLENDİ ALACAK İSİMLER BELİRLENDİ 
ASFED’in 14 Eylül 2019’da yapılan toplantıda, 
Yönetim Kurulunun yeni yapılanmasının şeması 
belirlenerek, komitelere göre görev alacak 
üyelerin isimleri ve çalışma şekilleri düzenlendi. 
ASFED bir önceki toplantılarında tüm dernek 
yönetimlerine çağrı yaparak yönetimdeki 
komitelerde üyelerinin aktif rol almasını istemişti. 
Yapılan çağrıya göre görev almak isteyen 
sektör çalışanları için görev dağılımı belirlendi. 
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ASFED ÜYELERİNİN  ASFED ÜYELERİNİN  
KİMLİK KARTI OLACAKKİMLİK KARTI OLACAK

ASFED’e gerek dernek yönetimlerinden gerekse 
üyelerden gelen talepler üzerine kurumsal birer 
kimlik çıkartılması yönünde karar alındı. Bu 
karara göre artık ASFED’e üye olan her derneğin 
üyeleri için birer kimlik kartı çıkartılacak. Kimlik 
kartında çalıştığı firma, üye olduğu dernek 
bilgileri yer alacak. Herhangi kamusal bir 
toplantı, görüşme ve  fuarlarda bu kimlik kartı 
kullanılabilecek.

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) ve üye derneklerden Eskişehir Asansörcüler 
Derneği (ESADER), Eskişehir’e yapılacak olan Türkiye’nin en büyük Asansör Akademisi 
projesi için 19 Eylül 2019’da bir araya geldi.  ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik ve Eğitim Komitesi Üyeleri Eskişehir’in önde gelen asansör firmalarının yetkilileri ile 
okul binasında bir toplantı yaptı. Kendine ait iki katlı 500 metre karelik bir binaya sahip 
olan asansör akademisinin tüm malzeme tedariki sağlanarak bina içine yerleştirildi. 
Kalan aşamada ESASDER derneği ve Eskişehir’in önde gelen firmalarının gönüllü olarak 
yapacakları asansör monte ve kurulum işleri tamamlanacak. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ASANSÖR  TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ASANSÖR  
AKADEMİSİ ESKİŞEHİR’DE KURULUYOR AKADEMİSİ ESKİŞEHİR’DE KURULUYOR 
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ASFED ÇALIŞTAYINDA TÜM ASFED ÇALIŞTAYINDA TÜM 
TARAFLAR BİR MASADATARAFLAR BİR MASADA

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), 
Nisan 2020’de yürürlüğe girecek olan; TS 
EN 81-28+AC yolcu ve yük asansörleri 
için uzaktan alarm standardı üzerine 
sektörün ilgili tüm paydaşlarını bir araya 
getiren bir çalıştay düzenledi. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı destekleriyle, ASFED’in 
organizasyonunda düzenlenen çalıştayın 
açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji 
Verimlilik Genel Müdürü Sayın Halil İbrahim 
Çetin yaptı. Bir günlük yoğun bir program 
ile gerçekleşen çalıştaya Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden 
yöneticiler, Mühendisler, TSE Mühendisleri, 
A Tipi Muayene Kuruluşlarının yetkilileri, 
Onaylanmış Kuruluşların Yetkilileri, 
ASFED Yönetim Kurulu ve ASFED’e bağlı 
derneklerin yönetimi, EAYSAD yönetimi, çok 
sayıda üretici firma yetkilisi ile Turkcel ve 
Vodafone görevlileri katılım gösterdi.

OKUL ZİLLERİ ÇALIYOROKUL ZİLLERİ ÇALIYOR
ASFED ASANSÖR AKADEMİLERİ ASFED ASANSÖR AKADEMİLERİ 

DERS BAŞI YAPIYORDERS BAŞI YAPIYOR
Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), 
Eğitim Komitesi Yönetiminde yürüttüğü ve 
yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı Meslek 
ve Teknik Liselerinde asansör bölümlerinin 
açılması projesinde son aşamaya geldi. Milli 
Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü ve Asansör Sanayicileri Federasyonu 
arasında 28 Mart 2018 günü yapılan protokole 
istinaden Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yerli 
asansör sanayisi çalışanlarının da desteğini alan 
federasyon, tamamlanan üç okuldan ikisini daha 
yeni öğretim yılında ders başı yapmaya hazırlıyor. 
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ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN 
DERGİMİZİN KONUĞU OLDUDERGİMİZİN KONUĞU OLDU

1999 yılından bu tarafa Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi 
olan, iki yıla yakın süredir de Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarı ile yürüten 
Gürsel Baran, dergimizin davetini kabul ederek, asansör 
sektör ile ilgili merak ettiğimiz soruları cevapladı. Nisan 
2020’de uygulamaya girecek olan “Zorunlu Asansör 
Sigortası” uygulaması üzerine ATO’nun yaptığı çalışmalar 
hakkında da bilgiler aldık.

KAYSAD: “ASANSÖR’DE İÇ KAYSAD: “ASANSÖR’DE İÇ 
ANADOLU’NUN ÜÇÜNCÜ  ANADOLU’NUN ÜÇÜNCÜ  

ÖNEMLİ ŞEHRİYİZ” ÖNEMLİ ŞEHRİYİZ” 
Her sayımızda farklı bir şehir ve derneğimiz ile yaptığımız 
görüşmeler ile hazırladığımız “Bölgenin Sesi” köşemizin 
Eylül sayısında konuğu; Kayseri’de faaliyet gösteren 
“Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği (KAYSAD)”. Türkiye’nin köklü asansör 
derneklerinden birisi olan KAYSAD, Kayseri ve bölgesinde 
sektörün nabzını tutan hem üretici hem de monte eden 
firmaların desteğini almış güçlü bir yapılanmaya sahip. 
KAYSAD, ASFED’in Türkiye genelinde yürüttüğü asansör 
akademileri projesinin de Kayseri ayağını yürütüyor. 

SAMSUN MMO TOPLANTISINDA SAMSUN MMO TOPLANTISINDA 
YERLİ ASANSÖR VURGUSU YAPILDI YERLİ ASANSÖR VURGUSU YAPILDI 

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, 
“Asansör Sektör Toplantısı” başlığı altında toplanarak, 
bölgedeki asansör firması yetkilileri ile bir araya geldi. 
MMO Samsun Şubesi  salonunda düzenlenen toplantıya 
ilgi yoğundu. Toplantının ana gündem maddesini 
ise; sektörün ara teknik eleman ihtiyacı oluştururken, 
müteahhitlerin yerli asansör tercih etmesi konusunda 
çağrıda bulunuldu.
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AVRASYA 
ASANSÖR FUARI, 

ALMANYA’DA 
TANITILDI

2020 yılının İstanbul’daki tek uluslararası asansör, 
yürüyen merdiven ve teknoloji fuarı olan CNR Avras-
ya Asansör Fuarı’nın yurt dışı tanıtım ve pazarlama 
çalışmaları bu defa Almanya’da gerçekleşti. CNR 
Holding’in yurt dışı pazarlama ve satış ekibi tarafın-
dan yürütülen fuarın tanıtımları, İnterlift’te yer alan 
çok sayıda katılımcı firma, uluslararası ziyaretçi ve 
dernek üzerinden yapıldı. Ayrıca fuar esnasında 10 
binin üzerinde broşür ve davetiye dağıtıldı.

İnterlift’in uluslararası katılımcıları tarafından 
yoğun ilgi gören CNR Holding ekibi, CNR 
Avrasya Asansör Fuarı için çok sayıda firma 
ile katılımcı sözleşmesi imzaladı. Almanya 
asansör sektörünün en önemli STK’ları ve 
asansör tedarikçileri ile ziyaretçi görüşmeleri 
de gerçekleştiren CNR Holding, fuara başta 
Almanya olmak üzere 65’in üzerinde ülkeden 
özel alım heyetleri getirecek.

AVRASYA ASANSÖR FUARI  
21-24 EKİM 2020’DE

Katılımcıları için önemli ticari fırsatlar sunan 
5. Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı’nın yurt 
dışı tanıtım faaliyetleri CNR Holding’in Dubai 
ve Londra ofislerinin yanı sıra özel anlaş-
malarla yetkilendirilen 78 uluslararası acen-
te aracılığı ile de aralıksız bir şekilde devam 
ediyor.

Asansör sektörünün yeni tasarım, son tekno-
loji ve hizmetlerinin sergileneceği 5. Ulusla-
rarası Avrasya Asansör Fuarı, global ticaretin 
merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’n-
de, 21-24 Ekim 2020 tarihleri arasında orga-
nize edilecek.
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İstanbul Çekmeköy Beledi-
yesi ve A Tipi Muayene Ku-
ruluşu RoyalCert “Güvensiz 
Asansör Gerçekleri” ismi ile 
halka açık bir etkinlik düzen-
ledi. Çekmeköy Arif Kalafat 
Doğa Parkı’nda gerçekleşen 
etkinlikte, Çekmeköylüler 
üç boyutlu sanal gerçeklik 
gözlüğü takarak güvensiz 
bir asansörde yaşanabile-
cek olumsuzluklar üzerine 
kurgulanmış anları deneyim-
lediler.

Etkinlikte amacın, asansö-
rün asıl sahibi olan vatan-
daşlarda kırmızı, mavi, sarı 
ve yeşil etiket bilincini yaya-
rak, düzenli muayene yap-
tırmalarının önemine dikkat 
çekmek olduğu vurgulandı. 
Bu amaç doğrultusunda; 
simülasyon uygulaması 
ile ilk olarak kırmızı etiketli 
asansöre binme durumunda 

yaşanan kaza gösterildi. 

İkinci aşamada; kabin gel-
meden asansöre binmenin 
tehlikesi simule edildi. Son 
aşamada ise; kata gelme-
yen ve yarıda kalan asan-
sörden çıkmaya çalışmak 
durumunda yaşanacak kaza 
anı sanal olarak katılımcılara 
deneyimletildi.

Ardından yapılan konuşma-
larda ise; insanların asansör 
kullanımı, düzenli muayene-
si ve üzerlerindeki etiketlerin 
önemi konusunda bilgilen-
dirilmesi sağlandı. Etkinliğe 
Çekmeköy Belediye Başka-
nı Ahmet Poyraz, RoaylCert 
Türkiye Operasyon Müdürü 
Muzaffer Yaşar ve pek çok 
Çekmeköylü vatandaş katı-
lım gösterdi.

GÜVENSİZ ASANSÖR DENEYİMİ İÇİN 

SANAL GÖZLÜK
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Afyonkarahisar Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürlü-
ğü tarafından apartman yö-
neticilerine yönelik bir eğitim 
düzenlendi. Düzenlenen 
eğitimde, eksik bilgilerden 
dolayı çok sık hata yapılan, 
asansör kullanımı ve dene-
tim yönetmelikleri hakkında 
bilgi verildi.

Belediye Başkan Yardımcı-
sı Murat Öner’in katılımları 
ile gerçekleşen eğitimler, 
Belediye Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıya 
bölgedeki pek çok apart-
man yöneticisi katılırken eği-
timleri, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü’nde görevli Ma-
kine Mühendisi Nuri Gümüş 
ve AYK Teknik Muayene 
Genel Müdür Yardımcıları 
Yücel İşcanoğlu ve Tolga 
Dada verdi.

“SORUNLAR KARŞILIKLI ISTIŞARE 
ILE ÇÖZÜME ULAŞACAKTIR”

Belediye Başkan Yardımcısı 
Murat Öner, toplantıya ilgi 
gösteren apartman yöne-

ticilerine teşekkür ederek, 
asansör kullanım ve dene-
timlerinde yaşanan sorunları 
çözmek amacıyla bu toplan-
tıyı düzenlediklerini söyledi. 
Sorunların, kontrol mekaniz-
maları ve apartman yöneti-
cilerinin karşılıklı istişaresiyle 
çözüme ulaşabileceğini 
ifade eden Öner, “Belediye-
mizin insana verdiği önem 
neticesinde, asansörlerin 
yıllık periyodik kontrollerinin 
yapılmasını sağlıyoruz. An-
cak periyodik kontroller ve 
sonrasındaki bakım ve ona-
rımlarla ilgili bazı sıkıntıların 
yaşandığı aşikar. İnşallah 
bu toplantı, yaşanan so-
runların çözülmesine vesile 
olur” dedi.

“BAKIM VE ONARIMLARIN 
IVEDILIKLE YAPILMASI GEREKIYOR”

Toplantıda Sanayi ve Tek-
noloji İl Müdürlüğü’nde gö-
revli Makine Mühendisi Nuri 
Gümüş tarafından apartman 
yöneticilerini ilgilendiren, 
Kat Mülkiyeti Kanunu ve 

Asansör Yönetmeliği ile ilgili 
bilgiler verdi. Hafif kusurlu 
ve kusurlu asansör kullanımı 
sonrası, ülkemizde yakın 
tarihlerde yaşanmış birçoğu 
ölümlü asansör kazalarıyla 
sunumu destekleyen Maki-
ne Mühendisi Nuri Gümüş, 
can ve mal güvenliği açısın-
dan asansörlerin yılda en 
az bir kez periyodik kontro-
lünün yapılması gerektiğini 
ve kontrol neticesinde varsa 
bakım ve onarımlarının ive-
dilikle yapılması gerektiğini 
söyledi. 

AYK Teknik Muayene Genel 
Müdür Yardımcıları Yücel 
İşcanoğlu ile Tolga Dada 
ise binasında asansör olan 
bina yöneticilerinin yapması 
gerekenler hakkında bilgi 
verdi. Kontroller sonrası 
asansörlere yapıştırılan eti-
ketlerin anlamları ve özellik-
le güvenli olmayan asansör-
lerin bakımına ilişkin yasal 
sürelerle ilgili bilgi veren 
AYK yöneticileri, apartman 
yöneticilerinin bu konudaki 
sorularını da yanıtladı.

AFYON’DA ASANSÖR KULLANIM 
YÖNETMELİĞİ HAKKINDA EĞİTİM
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Objektif haberleri ve sektörün nabzını tutan yayın politikası ile  
Türk asansör sanayisine hizmet eden tüm firmalara açık olan Haber 

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

TÜRKİYE’NİN 
ASANSÖR 
DERGİSİ;

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



KOCAELİ BELEDİYESİ  
ASANSÖRDE KURTARMA  

EĞİTİMLERİ VERDİ
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, geçtiğimiz 
günlerde düzenlediği bir 
sertifika programı ile arıza 
sebebiyle asansörde kalan 
insanların kurtarılmasına 
yönelik bir eğitim düzen-
ledi. Belediyede görevli 30 
personelin katıldığı eğitim-
lerde, uygulamalı çalışma-
lar da yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi, kurum ve kuruluş-
larda yaşanabilecek olası 
asansör arızalarına karşı 
belirli sayıda personeline 
kurtarma eğitimi vererek, ilk 
müdahalenin yapılabilmesi 

yönünde çalışmalar yaptı. 
Elektrik kesintileri başta 
olmak üzere farklı neden-
lerden dolayı arıza yapan 
asansörlerde kalan belediye 
çalışanları, artık eğitim alan 
personel tarafından kurtarı-
lacak. Yapı Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Enerji Aydınlatma 
ve Mekanik İşler Müdürlüğü 
tarafından verilen eğitimde 
asansör tipleri, asansör 
kabin üstüne çıkış ve kuyu 
dibine iniş prosedürleri hak-
kında bilgiler verildi. Eğitime 
İtfaiye ve Zabıta Dairele-
rinde görev yapan ilgili 30 
personel katıldı. Eğitim alan 

personele, eğitim sertifikası 
verildi.

Teorik eğitim sonrasında, 
ilgili personelin tecrübe ka-
zanabilmesi için İzmit Bülent 
Ecevit Üst Geçidi asansö-
ründe de uygulamalı bilgiler 
sunuldu. Uygulamalı eğitim-
de asansör içerisinde kalan-
ları kurtarmak için ilk olarak 
panoya nasıl ve ne şekilde 
müdahale yapılması gerek-
tiği anlatıldı. Daha sonra 
ise asansör kabin kapısının 
nasıl açılacağı ve kabin 
içerisine giriş için izlenmesi 
gereken kurallar gösterildi.

96 [ HABER ASANSÖRÜ ] Kasım • Aralık 2019

SEKTÖR HABERSEKTÖR HABER



Haber Asansörü’ne Abone Olmak İçin....

QR Kodu Cep Telefonunuzun Kamerasına Okutun.

Bazı telefonlarda ücretsiz olarak QR Kod okuyucu uygulaması yüklenmesi gerekebilir.



 Yeliz Karakütük

 Sabri Savcı

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BLOK ORMANLARI

“YENİCE”

Binlerce ağaç çeşidi, 
sayısız bitki ve çiçek türü, 

bölgeye özgü hayvan türleri, 
arboretumu ve içinden geçen ırmağı 

ile Türkiye’nin en büyük blok ormanla-
rı... Yenice ormanları, Dünya Koruma Vakfı 
(WWF) tarafından korunması gereken 100 
alandan biri ilan edilmiş, dünyanın sayılı 

doğal ormanlarından... 
Görüntü Yönetmeni ve Fotoğrafçı Sabri 
Savcı’nın birbirinden özel kareleri ile 
Yenice ormanlarında geçen eşsiz bir 

sonbahar rüyası, sayfalar ardında 
sizi bekliyor...

98 [ HABER ASANSÖRÜ ] Kasım • Aralık 2019

GEZİ / ÖZEL MESAİGEZİ / ÖZEL MESAİ



YENİCE’YE ULAŞMAK İÇİN  
16 TÜNEL AŞMALISINIZ

Yenice, Karabük iline bağlı %85’i ormanlarla kaplı 
küçük bir ilçe. Onu özel yapan bir diğer özelliği 
Türkiye’nin en büyük Dünya’nın ise sayılı orman-
larından birisi olma özelliğinin yanı sıra, Yenice’ye 
ulaşmak için aşılması gereken 16 şirin tünelidir di-
yebiliriz. Orman örtüsü ile kaplı olması sebebiyle 16 
tünelin bağlandığı otoyolla ulaşılan Yenice’nin bir 
diğer ulaşım aracı da tren...
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ca Meşesi, Virgiliana Çınarı, Ceviz, 
Dişbudak, Kızıl Ağaç, Fındık, Porsuk, 
Yabani Kiraz, Gümüş Ihlamur, Adi Ih-
lamur, Akağaç, Kızılcık, Şimşir, Ahlat, 
Kontus Defnesi, Kurt Bağrı, Erguvan, 
Jasminum ise sadece bilinen türler.  
Ağaç Müzesi olarak kabul edilmesi 
ise sadece çeşitli türlerin olmasından 
kaynaklanmıyor. Yenice ormanlarında 
aynı zamanda bazı ağaçların olağa-
nüstü çap ve boya ulaşan örneklerini 
de bulmak mümkün. Bu  anıt ağaçların 
bulunduğu arboretum ise diğer bitki 
türleriyle de görülmeye değer...

GERÇEK BİR “AĞAÇ MÜZESİ”
Yenice ormanları az rastlanır ağaç türleri ile gerçek bir 
ağaç müzesi olarak anılıyor. Tropik bölgeler dışında 
dünyada pek az ormanda görülebilecek sayıda ağaç 
türünü barındırıyor. Uludağ Göknarı, Doğu Kayını, Sarı 
Çam, Kara Çam, Camiyanı Karaçamı, Kızıl Çam, Istıran-
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ŞEKER KANYONU
Oldukça büyük olan bölgeyi 
gezmek istediğinizde baş-
langıç noktası olarak Şeker 
Kanyonu’nu kendinize rehber 
almanızı tavsiye edebiliriz. 
Yenice-Karabük karayolunun 
3. kilometresinde yer alan 
Şeker Mevkii’nden başlayan 
kanyonun toplam uzunluğu 11 
kilometre. Kanyonun kayalıkla-
rı kaya tırmanışına da oldukça 
uygun... Kanyondan yukarıya 
doğru devam ederseniz Yazı-
köy-İncebacaklar Mahallesi’ne 
ulaşacaksınız. Burada ufak bir 
restoran da bulabilirsiniz. 

GÖKTEPE GÖLETİ
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DOĞA SPORLARI 
MERAKLILARI İÇİN 

TAVSİYELER
Yenice ormanları, pek çok doğa 
sporu tutkunları için de elverişli 
imkanlar sağlıyor. Günübirlik veya 
kamplı yürüyüş güzergâhlarının 
dışında bisiklet, kanyoning, kaya 
tırmanışı, kuş gözlemi, foto safari, 
botanik yürüyüşleri, rafting ve ya-
maç paraşütü gibi pek çok pro-
fesyonel spor için uygun alanlara 
sahip. 

436 KM’LİK YÜRÜYÜŞ PARKURLARI
25 farklı kulvarı bulunan yürüyüş parkurları, 2009 
yılında Karabük Valiliği ve Yenice Kaymakamlığı 
tarafından hayata geçirilmiş. Yapılan çalışmalar ve 
eklenen yeni güzergâhlar sonrası şu an ki mevcut 
uzunluk 436 kilometreye ulaşmış durumda. Yürüyüş 
haricinde bölgede 292 kilometrelik dağ bisikleti 
parkuru da bulunuyor. Tüm parkurların uluslararası 
standartlarda işaretlenmiş ve tabelalandırılmış olma-
sı da, kaybolma riskinizi ortadan kaldırıyor. Yürüyüş 
parkurlarının en uzun bölümü ise, kent ormanı ve 
arberotum arasını oluşturan, yaklaşık 5 gün süren 
77 kilometrelik parkur.
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YENİCE ORMANLARI KAMP  
VE KONAKLAMA ALANLARI

Orman içerisinde tuvalet, pik-
nik masası gibi hizmetler veren 
kamp alanlarında çadır kurabi-
lirsiniz. En çok bilinen ve tercih 
edilen kamp alanları ise; Şeker-
meşe, Darıyazısı, Sorgun Yay-
lası, Arboretum Alanı, Kent Or-
manı, Eğriova Göleti ve Göktepe 
Göleti. Yenice içerisinde pek çok 
otel ile yöresel konak işletmeleri 
de bulabilirsiniz.

EN ÇOK TERCİH  
EDİLEN PARKURLAR

 � İncebacaklar Köyü-Şekermeşe 
(14 km)

 � Şekermeşe-Meyri-Eğriova Eski-
pazar (Yalakkuz) Göleti (15 km)

 � Eğriova Eskipazar Göleti-Sor-
gun Yaylası (17 km)

 � Sorgun Yaylası-Keltepe zir-
ve-Eğriova Karabük Göleti  
(12 km)

 � Eğriova Göleti Karabük-Suba-
tan Yaylası (12 km)

 � Subatan Yaylası-Arboretum  
(7 km)

 � Arboretum-Kuzdağ Köyü (7 km)
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 � AKASDER 
Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği

 � ANASDER 
Anadolu Asansörcüler Derneği 

 � ADASİAD 
Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 � AYSKAD 
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği 

 � BURSAD 
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği

 � DENASDER  
Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 � DOKAS  
Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � ESASDER  
Eskişehir Asansörcüler Derneği

 � GAYSAD  
Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � GÜNAYSAD  
Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 � HATASDER  
Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � KIRASDER
Kırıkkale Asansorcüler Dernegi

 � KAYSAD  
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MASDER 
Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MERSİN AS.DER.  
Mersin Asansör Sanayiciler Derneği

 � OKASDER 
Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İş İnsanları Derneği

 � TASİAD 
Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği

ASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ
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Sincan - Ankara / TÜRKİYE

1977’DEN BUGÜNE 
ASANSÖRÜN OLDUĞU

HER YERDE...

KAT VE KABİN
KAPILARI

KABİNLER

KOMPLE ASANSÖR
SİSTEMLERİ

ASFED İKTİSADİ İŞLETMESİ 
YAYIN ORGANI
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2019’DA SEKTÖRDE 
NELER YAŞANDI?

BÖLGENİN SESİ: 
DOKAS

İNTERLİFT’E  
REKOR KATILIM

BAKAN MUSTAFA VARANK  BAKAN MUSTAFA VARANK  
ASFED İLE BİR ARAYA GELDİASFED İLE BİR ARAYA GELDİ

YERLİ ASANSÖR SANAYİ İÇİN BAKANLIKTA ÜST DÜZEY TOPLANTIYERLİ ASANSÖR SANAYİ İÇİN BAKANLIKTA ÜST DÜZEY TOPLANTI

DOSYA KONUSU:

ASANSÖRDE YENİ 
DIŞ PAZARLAR

İHRACAT NASIL 
YAPILIR?

İHRACAT NASIL 
ARTTIRILIR?


