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Değerli meslektaşlarım
2019 yılına girmek üzere olduğu-

muz bu günlerde Asansör Sanayicile-
ri Federasyonu başkanı olarak 2018 
yılında ne yaptığımızı, yani geçen bir 
yılın hesabını siz değerli meslektaş-
larıma vermek istiyorum.

Öncelikle, bütün çalışmalarımız-
da ve kararlarımızda sektörün men-
faatine uygun olanı yapmaya gayret 
ettiğimizin bilinmesini isterim.

Yerli asansörcüleri bir araya top-
lamak, bir arada tutmak, mesleki 
gelişme ve dayanışmalarını sağlama 
yönündeki çalışmalarımıza devam 
ettik. Sektörümüzün ilişkide olduğu 
bakanlıkla ve diğer kamu kuruluş-
ları ile yakın işbirliği içinde olduk. 
Sektördeki ve ülkemizdeki gelişme-
lere ilişkin basın açıklamaları yaptık. 
Sosyal sorumluluk projeleri yaptık ve 
yapılanlara destek olduk.

Meslektaşlarımızın, mevzuat, iha-
leler ve diğer uygulamalardan kay-
naklanan sorunlarını ve şikâyetlerini 
gidermek için girişimlerde bulunma-
ya devam ettik.

Bir asansör farkındalığı yaratmak, 
kamuoyu oluşturmak, sektörün sesi 
ve vitrini olmasını sağlamak ve fede-
rasyonumuza gelir temin etmek ama-
cıyla çıkardığımız derginin olumlu 
yankıları oldu. Bu dergiye reklam 
için ayırdığımız kaynağın yine sek-
töre harcanıyor olması nedeniyle fir-
malarımızın dergiye daha çok destek 
olmalarını istiyor ve bekliyorum.

2018 yılında eğitime çok önem 
verdik. Uzun vadede getirisi en yük-
sek olan yatırımın eğitime yapılan 
yatırım olduğuna inanıyorum. Sek-
törümüzün kaliteli, katma değeri 
yüksek mallar üretebilmesi, montaj 
bakım ve onarımların zamanında 
ve doğru yapılabilmesi için eğitimli 
insana ihtiyacımız var. Hızla gelişen 
ve değişen teknolojilere uyum sağla-
yabilecek asansörcüler yetiştirmemiz 
gerekiyor. 

Meslek Liselerinde “Asansör Sis-
temleri” bölümleri açılabilmek için 
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Tek-

nik Eğitim Genel Müdürlüğü ile fede-
rasyonumuz arasında 28 Mart 2018 
tarihinde protokol imzaladık. Pilot 
şehir olarak seçilen Eskişehir’deki 
okul binasının atölye kurulum çalış-
maları başladı. Kayseri’deki okulla 
ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Sektörün nitelikli eleman ihti-
yacını giderecek olan okullarımıza 
sektör mensuplarının verdiği destek-
lerin ve ilginin beni çok memnun et-
tiğini söylemek istiyorum. 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 
Asansör Sanayicileri Federasyonu 
(ASFED) arasında imzalanan proto-
kol gereği Ankara Yenimahalle Şehit 
Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik 
Anadolu lisesi bünyesinde kurulan 
“Merih Asansör Akademi” 25 Ekim 
2018 tarihinde törenle açıldı. Merih 
Asansör Akademi’de öğrenciler teo-
rik eğitimin yanı sıra ağırlıkla uygu-
lamalı eğitim de alacaklar.

Organize sanayi bölgelerinde ku-
rulması düşünülen teknik kolejler 
bünyesinde de asansör bölümleri aç-
mak istiyoruz.

İtfaiyeciler için asansörde kurtar-
ma eğitimleri vermeye başladık. İl-
kini Ankara’da verdiğimiz eğitimleri 
diğer bölgelerde de vereceğiz.

Federasyon olarak bütün meslek-
taşlarımızla birlikte hareket ederek 
sorunlarımızın çözülmesi, sektörü-
müzün gelişmesi ve büyümesi için 
çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalar 
ve yapacağımız tanıtımlarla, yurti-
çinde ve yurtdışındaki pazarda hak 
ettiğimiz yeri alacağımıza inanıyo-
rum.

Bireysel olarak çözülmesi müm-
kün olmayan sorunları birlikte çöz-
mek için bir federasyon kurduk. Öy-
leyse gelin birlik olalım. Güçlü bir 
federasyon için daha çok katkı, ilgi 
ve desteğe ihtiyacımız var.

Hepinize hayırlısından bol ka-
zançlı sağlıklı ve huzurlu bir yıl dili-
yorum.

Yusuf Atik
ASFED Başkanı
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ASFED Yönetim Kurulu Başka-
nı Yusuf Atik Başkanlığı’nda, 
Yeminli Mali Müşavir Mehmet 
Öner, ANASDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Demir-
bağ, Mars Asansör’den Yusuf  
Kadıköy ve ASFED Müdürü 
Gülay Pala ile birlikte Bakan 
Yardımcısı ve Sanayi Verimlilik 
Genel Müdürü Dr. Halil İbra-
him Çetin makamında ziyaret 
edildi. Toplantıya Asansör ve 
Teleferik Dairesi Başkanı Ser-
kan Çelik ile Asansör ve Te-
leferik Dairesi Şube Müdürü 
İlyas Menderes Büyüklü de ka-
tılarak önemli paylaşımlarda 
bulundu. 

ASFED tarafından hazırlanan 

dosyada, dile getirilen sorun-
lar arasında yerli asansör sa-
nayicisine verilmesi gereken 
destekler üzerinde özellikle 
durulurken, ihracatta yerli 
markaların gücünün arttırıl-
masını hedefleyen çalışmalar 
yapılması yönünde talepler 
gündeme getirildi. Sanayi ve 
Verimlilik Genel Müdürü Dr. 
Halil İbrahim Çetin tarafından 
makamında kabul edilen AS-
FED heyeti, yerli asansör mar-
kalarının sorunlarını bir araya 
getiren raporları da Bakanlık 
yetkilileri ile paylaşarak sek-
törel konularda değerlendir-
melerde bulundu. 

Son derece verimli geçen 

toplantının ardından Çetin ve 
beraberindeki Bakanlık heyeti 
yerli markaların desteklenme-
si konusunda önemli politika-
ların geliştirilmesi vesilesi ile 
asansör sektörüne bu konuda 
her türlü desteğin verileceği-
ni açıkça dile getirdi. Sanayi 
ve Verimlilik Genel Müdürü 
Dr. Halil İbrahim Çetin, aynı 
zamanda Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’ın da 
talebi doğrultusunda asansör 
sektörünün birleşerek güçlü 
bir yerli marka oluşturma ko-
nusunda çalışmalar yapması, 
yapılan çalışmalar da ise AS-
FED’in birleştirici bir güç ola-
rak görev almasını talep etti.

ASFED, SEKTÖR SORUNLARINI 
BAKANLIK DÜZEYİNDE GÜNDEME TAŞIDI

Asansör sektörünün en güçlü yapılanması olan Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), 
uzun süredir uzman bir ekip ile birlikte üzerinde çalıştığı ve sektörün önemli sorunlarının yer 
aldığı bir çalışmayı, 8 Ekim 2018’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştirilen üst 
düzey bir toplantı ile gündeme taşıdı.
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ASFED, asansör sektöründe 
yerli markaların geleceği 
konusunda uzun süredir 
yürüttüğü çalışmalarını 
Bakanlık düzeyinde bir 
toplantı ile gündeme 
getirerek, her alanda öne 
çıkartılan yerli ve milli 
üretim önceliklerinin, 
asansör sektöründe de 
uygulanabilmesi adına 
önemli çalışmalar yapmaya 
başladı. 

Geçtiğimiz günlerde ASFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik Başkanlığından bir heyet 
ile Sanayi ve Verimlilik Genel 
Müdürü Dr. Halil İbrahim Çe-
tin, bir toplantı gerçekleştir-
mişti. Yapılan bu toplantının 
ardından çıkan sonuçlara göre 
ASFED’den; çok fazla ve da-
ğınık halde piyasada çalışan 
asansör firmalarının birleşe-

rek, küresel ölçekli bir asansör 
markası hedefiyle çalışmalar 
yapılması istendi. Başlatılan 
çalışmalar ve Bakanlık’da 
gerçekleşen toplantı ile ilgili 
sektörü bilgilendirmek için ise, 
24 Ekim 2018’de Ankara’da 
“Asansörde Markalaşma” ko-
nusunun tartışıldığı bir toplan-
tı yapıldı. 

TOPLANTIYA TÜM SEKTÖR 
DERNEKLERİ DAVET EDİLDİ

Toplantıya ASFED’e bağlı 16 
dernek yöneticileri ile EAYSAD 
ve AYSAD derneklerinin yö-
neticileri de davet edildi. Ya-
pılan çağrı üzerine toplantıya 
katılım gösteren tüm sektör 
temsilcileri ile güçlü bir yerli 
asansör sektörü için neler ya-
pılması gerektiği konusunun 
tartışıldığı önemli bir platform 
oluşturdu.

ATİK: “SEKTÖRE EMEK VEREN 
HERKESİN GÖRÜŞLERİ BİZLER İÇİN 

DEĞERLİDİR”

Toplantının açılış konuşmasını 
ASFED Yönetim Kurulu Başka-
nı Yusuf Atik gerçekleştirerek 
şunları söyledi; “Küresel bir 
marka olmadan yerli asansör 

ASFED, SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE ÇAĞRIDA 
BULUNDU; “ULUSLARARASI YERLİ BİR 
MARKA İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ”
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sanayisinin bugünkü yapısını 
sürdürmesi mümkün değil. 
ASFED olarak yerli üreticinin 
pazar payındaki yerinin arttı-
rılması ve yerli asansör sek-
törünün geleceğinin güçlen-
dirilmesi için üzerimize düşen 
görevi yapmak üzere bir ara-
dayız. Biz kimseyi ayırmadık 
ASFED’e bağlı olan, olmayan 
tüm derneklere davette bu-
lunduk. Sektöre emek veren 
herkesin görüşleri bizler için 
değerlidir. Toplantıya katılarak 
fikirlerini paylaşan tüm sektör 
dostlarına teşekkürlerimi ile-
tiyorum” dedi.

Yusuf Atik toplantının mo-
deratörlüğünü, uzun yıllardır 
asansör sektöründe finans 
konusunda çalışmalar ya-
pan, Maliye Bakanlığı Eski 
Baş Hesap Uzmanı / Yeminli 
Mali Müşavir Mehmet Öner’e 
verdi. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nda gerçekleştirilen 
görüşme ile ilgili bilgileri ka-
tılımcılarla paylaşan Mehmet 
Öner, konu ile ilgili şunları 
aktardı. Öner: “Yerli asansör 
sektörünün küresel bir marka 
çıkartma gerekliliği ortadadır. 
Bu konuda Bakanlık üzerine 

düşeni yapacağı konusunda 
bize açık bir destek veriyor 
ama sektör olarak da neler 
yapılabileceği konusunda bir 
yol haritası çizmemiz gere-
kiyor. Elbette Türkiye’de pek 
çok güçlü yerli asansör mar-
kamız var, hem üretici hem 
de montaj kısmında. Ancak 
küresel ölçekli bir markamız 
yok. Gelecekte yaşayacağımız 
şeylere baktığımız zaman gö-
rülüyor ki; küresel markalar 
yerli piyasada pazar payını 
gittikçe arttırıyor. . Yerli bir 
küresel marka oluşturulursa 
piyasada daha kolay mücadele 
edilecektir. Bunu yapamazsak 
yurt içindeki payımızı her ge-
çen gün kaybedeceğiz” dedi.

TOPLANTIYA KATILAN GETA DA BİR 
SUNUM YAPTI

Toplantı katılımcıları arasında, 
yerli marka konusunda önemli 
bir adım atarak 7 firmanın bir 
araya gelmesi ile oluşan GETA 
Grup yöneticileri de vardı. Se-
dat Yıldız, Fuat Durdağ ve Ali 
Sarıtarla nasıl bir süreçten 
geçerek GETA’yı kurdukları-
nı deneyimlerinden yola çı-
karak katılımcılarla paylaştı. 
Yerli asansörde markalaşma 
konusunda önemli bir örnek 
teşkil eden GETA’nın, hareket 
stratejisinin aktarıldığı sunu-
mu ise Sedat Yıldız yaptı.

ASFED HABER
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KATILIMCILAR TEK TEK GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRDİ
HÜSNÜ GÖKGÖZ  
ASFED GENEL SEKRETERİ

Genellikle parçalanarak çoğa-
lan bir yapımız var. Birleşerek 
büyüyen örnek pek yok. Bu ko-
nuda devletin pek çok desteği 
olmasına rağmen genellikle 
birleşme konusunda, liderlik 
ile ilgili sıkıntılar yaşandığını 
görüyoruz. Öncelikle algıla-
rımız değiştirmemiz gereki-
yor. Algılarımız değiştirirsek, 
kim patron olacak denmezse 
önemli bir adım atılabilir. 

MUAMMER ÖDEMİŞ 
ASFED YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ / DENİZLİ

Ortaklık bir kültür işidir. Ön-
celikle; ortaklık kültürünün 
geliştirilmesi ve menfaatlerin 
ortak olduğunun görülmesini 
sağlamak adına bir çalışma ya-
pılması gerekiyor. 

MUZAFFER HIZARCI  
MERSİN ASANSÖR 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI
Burada büyük bir özveri gere-
kiyor. Konuyu gerçekçi olarak 

masaya yatırırsak öz serma-
yesi olmayan firmaların kay-
bedeceği bir şey yok, ama öz 
sermayesi olan firmalar mev-
cudu kaybederim korkusuyla 
bir araya gelemeye çekiniyor. 
Şimdi biz elbette bu marka-
laşma konusunda bir çalışma 
yapalım ancak daha mevzuat-
ta asansörcü kim, bakımı kim 
yapar, montajı kim yapabilir 
böyle kriterlerimiz eksik. Bu 
konuda Bakanlık ile ortak bir 
çalışma yapılması şart.

SABAHATTİN BAKİ 
ASFED YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ /TRABZON

“Ben değil, biz diyebilmek” 
bu konuda en önemli şey. 
Bu şekilde yola çıkarsak yol 
alınabilir. Ancak herkes ben 
derse, bu süreçte bir yol alma 

şansımız olmaz. Bu tür ortak-
lıkta genellikte ben buraya şu 
kadar para yatırdım ne ala-
cağım diye bakılıyor. Ama bu 
süreç öyle kısa zamanda kâr 
elde etmek beklenmemeli. En 
azından önemli bir yol alana 
kadar süreç, bu konuda feda-
karlık yapmayı gerektirir. Ayrı-
ca öncelikle üretici firmaların 
bir araya gelmesi de şart.

NAİM PEDÜK 
KAYSAD YÖNETİM  
KURULU BAŞKANI

Benim görüşüm; öncelikle 
ekonomik durumu iyi olan 
firmaların bir araya gelme-
si lazım. Arından en önemli 
madde olarak kuruluşunda 
kurumsal bir yapı hazırlanma-
sı lazım. İkinci madde olarak; 
üretim biçiminin dönüşümlü 

10  HABER ASANSÖRÜ • Kasım • Aralık 2018

ASFED HABER



olması gerekir. Tüm bunlar-
la birlikte; tek firma ve farklı 
şubeleri olarak Türkiye’de bir 
yapılanma kurabiliriz. Bu yapı-
labilirse markalaşma yolunda 
ilerleyebiliriz. 

FUAT DURDAĞ 
GETA ASANSÖR YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ / İSTANBUL

Ben yıllarca futbol oynadım. 
Takımım yenildiği zaman 
üzülmezdim, diğer arkadaşım 
üzülecek diye üzülürdüm. Ta-
kım olabilmek ve o takım için 
mücadele etmek çok önemli. 
Bunu yıllar sonra GETA olu-
şumunda yaşadım. GETA be-
nim en büyük hayalimdi. Biz 
GETA’yı önemli bir noktaya 
getirdik ancak Türkiye’den 
tüm dünyaya ihracat yapan 
bir oluşuma gitmek lazım. 
Bu da ancak el birliği ile olur. 
Ben buradan herkese çağrıda 
bulunuyorum; gelin hep be-
raber el ele verelim. Yeni bir 
oluşum olursa da her zaman 
yanındayız.

ALİ SARITARLA 
GETA ASANSÖR YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ / ANKARA

Bu, gerçekten bir gönül birliği 

meselesi... 1989 yılında birle-
şerek bir firma kurduk. 6 tane 
firmamız vardı. Aynı bugünkü 
GETA benzerinde çalışıyordu. 
Ama tabi o zaman imkanlar 
kısıtlı ve daha amatördük. Ma-
alesef o dönem verilen sözler 
tutulmadı, ortaklık kültürü de-
vam ettirilmedi. İki yıl güzel 
yürüdü ancak iki yıl sonrasında 
sonrasında problemler çıkma-
ya başlıyor. Sağlam kurallara 
oturtulmadıkça ve bu kurallara 
uyum sağlanmadıkça işler yü-
rümüyor. Biz değil ben mantığı 
çok yanlış. Kurulacak marka-
da; profesyonel bir yönetim 
olması lazım... İyi bir kuruluş 
alt yapısı tesis edilmesi lazım.

MUSTAFA 
DEMİRBAĞ 
ANASDER YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI

En önemli konu kültür mese-
lesi, tüm konuşmalar da bu-
rada yoğunlaşıyor. Bunu sağ-
lamak için katı bir sözleşme 
yapılması gerekiyor. İmalat, 
bakım ve montajın bir arada 
olması markalaşmada kurul-
ması gereken en önemli ya-
pılardan birisidir. Marka olun-
ması gerekiyorsa hepsinin bir 

arada olması gerekiyor. Şimdi 
ne yapıyoruz; ürünleri farklı 
farklı firmalardan alıyoruz ve 
sonrasında bir sorun çıktığın-
da müşteriye diyoruz ki bu o 
ürünü imal edenin sorunu. O 
zaman durum markalaşmak-
tan çıkıyor ve toplama asansör 
mantığına gelip dayanıyor. En 
büyük hatayı burada yapıyo-
ruz. Bir ürünü kullanıp asansö-
re monte ettiysen artık o ürün 
senin ürünündür, bu bilinçte 
yaklaşılması lazım. Ayrıca 
marka çıkartmak istiyorsak 
bağlı olduğumuz kurumların 
da üzerine düşen görevi yerine 
getirmesi lazım diye düşünü-
yorum. Bir de markalaşma yo-
lunda firmaların ilerleyebilme-
si için en önemli kriterlerden 
biri; garanti süreci içerisinde 
bakım işinin de devlet tarafın-
dan garantiye alınması olmalı. 
Asansörü yaptığımız zaman 
belli bir garanti süresi içerisin-
de bakımın da aynı firma ta-
rafından yapılması gerekiyor. 

ALİ CİRİT 
DENASDER  YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI

İşe başlarken olumsuzlukları 
bir kenara bırakarak yola çık-
malıyız. Geçmişte yaşanmış 
kötü tecrübelerimizden olum-
lu bir veriler elde etmeliyiz, he-
pimiz bu konuda oldukça tec-
rübeli sanayiciler ve firmalarız. 
Dolayısıyla hepimiz olumlu 
yaklaşımlar geliştirmeliyiz. İyi 
bir görev paylaşımı yapılmalı 
ve kriterlerimizi belirlenme-
liyiz. İşe çıkıp yolda karar ve-
rilmez, yola çıkılmadan tüm 
sistem ortaya çıkartılmalı. 
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EDİP YEŞİL 
ASFED YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ / HATAY

Öncelikle; “Nasıl markalaşma-
lıyız?” sorusundan önce “Ne-
den markalaşamıyoruz?” so-
rusunu kendimize sormalıyız. 
Türkiye’nin markalaşma soru-
nu sadece asansör alanında 
değil. Bu açık ve net... Biz ülke 
olarak, tüm alanlarda marka-
laşma konusunu düşünmekte 
çok yeni bir tarihe sahibiz. Av-
rupa’nın asansörde markalaş-
ma konusu 1800’lerden beri 
gündeminde. Dolayısıyla kısa 
vadede bir getiri yerine uzun 
vadeli düşünerek çalışmalara 
başlamalıyız. Mesela; ASFED 
ile birlikte okulların açılıyor ol-
ması, alanda eğitim ile ilgili ek-
siklerin giderilmesinde önemli 
bir ivme kazandıracaktır. Sek-
tördeki bu adımlar tamamen 
ileride sektörü geliştirmeye 
yönelik çalışmalardır. İlk önce 
sorunların kökenine inmeliyiz. 
Kökenine inersek marka arka-
sından doğal olarak gelir. 

YASEMİN BULUT 
AYSKAD YÖNETİM  
KURULU BAŞKANI

Bakanlığımızın küresel bir yerli 
marka oluşturulması için gö-
rüşmeler başlatması büyük 
bir avantaj diye düşünüyo-
rum. Türk asansör sektörü 
olarak A’dan Z’ye kendimizi 
düzeltmemiz gerekiyor. Bizim 
burada en büyük düşmanımız 
ise zaman. Hiç zaman kay-
betmeden herkesin kollarını 
sıvayıp bir şeylerin ucundan 
tutmamız lazım.  Bakanlık ile 
hareket edilecek bir stratejik 
plan çizilmesi öncelikli işimiz 
olmalı.

İBRAHİM ÖZÇAKIR  
ESASDER YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI

Benim Eskişehir’de 4 yıl bo-
yunca bütün amacım tüm fir-
maları bir araya getirmekti. 
Ama açıkçası başaramadım. 
Öncelikle bu amaç doğrultu-
sunda yapılması gereken, der-
nek başkanlarına konu ile ilgili 
bir bilgilendirme semineri dü-
zenlenmeli. Şu açıktır ki;  “ya 

yok olacağız ya birleşeceğiz”.  
Küresel bir markanın olmamak 
için hiç bir sebep yok. Bir ara-
ya gelme kültürünü insanlara 
anlatmamız lazım. Elbette, ye-
relde çok fazla markamız var 
ama yerelden kurtulamıyoruz. 
Konu ile ilgili bir sunum ve bro-
şür hazırlayabiliriz, bu konuda 
etkinlikler yapmalıyız. 15 der-
neğimizle hızlı bir program ve 
broşürlerle konuyu dillendir-
meliyiz. Bölgeselden bütüne 
doğru gitmeliyiz. 

NURİ KUZAN 
ASFED YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ / KAYSERİ

Bugün gelinen noktada Fe-
derasyon olarak sektörü bir 
araya getirmek için oldukça 
güçlü bir yapıdayız. Bugün 
bakanlığın böyle bir öneri ile 
bizlerle iş birliğine girmesini 
çok iyi değerlendirmeliyiz. 
Kimse burada çıkar çatış-
masına düşmeden, “biz” di-
yerek hareket etmeli. Çıkar 
çatışmasının olduğu yerden 
bir marka doğmaz. Biz sadece 
üye derneklerimize değil tüm 
asansör sektörüne çağrıda bu-
lunuyoruz. Hepimiz bir araya 
gelelim ve küresel bir marka 
çıkartalım.
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Asansör Sanayicileri Federas-
yonu 17 Kasım 2018’de Anka-
ra’da 2018 yılının son Olağan 
Yönetim Kurulu Toplantısı’nı 
gerçekleştirdi. ASFED’e bağlı 
15 derneği temsilen gelen Yö-
netim Kurulu Üyeleri ile birlik-
te ASFED’in eğitim projeleri 
başta olmak üzere, gelecek 
yıl yapılması planlanan önemli 
konular ile ilgili yoğun bir gün-
dem üzerinde çalışıldı. 

SEKTÖRDE 2019 YILINDA 
MARKALAŞMA KONUŞULACAK

Asansörde gündemi belirle-
yen ASFED, 2018’de yoğun bir 

biçimde çalıştığı eğitim prog-
ramının ardından, sektörün 
birleşmesine öncülük edecek 
“Markalaşma” hedefi ile ilgili 
yeni stratejiler geliştiriyor. AS-
FED’in 2019 çalışma gündemi-
nin önemli maddelerinden bi-
risi olan “Markalaşma”, eğitim 
projelerinin ardından önümüz-
deki günlerde sektörü oldukça 
meşgul edecek bir program 
ile değerlendirildi. ASFED Yö-
netim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik başkanlığında toplanan 
Yönetim Kurulu Üyeleri, konu 
ile ilgili bölgelerinde yaptıkları 
çalışmalar üzerine sunumlar 
gerçekleştirdi.

Toplantıya; ASFED Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdurrahman 
Aksöz, ASFED Genel Sekreteri 
Hüsnü Gökgöz, ASFED Say-
manı Nuri Kuzan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Hakan Baş-
kabaağaç, İbrahim Özçakır, 
Sabahattin Baki, Muammer 
Ödemiş, Gaziantep Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği Başkanı M. Hanifi Ak-
göz, Başkan Yardımcısı İsmail 
Ercan, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mustafa Çevik, Yaşar Özateş 
katılım gösterirken, markalaş-
ma üzerine bir sunum hazırla-
yan Mars Asansör’den Yusuf 
Kadıköy, Gülay Pala, ASFED 

ASFED OLAĞAN 

TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİ

“SEKTÖRDE 
2019 YILINDA 
MARKALAŞMA 
KONUŞULACAK”
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Avukatı Zeynep Tepegöz, AS-
FED Mali Müşaviri Ali Yılmaz 
da görüşlerini bildirmek üzere 
toplantıda yer aldı.

AYSKAD’IN FEDERASYONA 
ÜYELİĞİ KABUL EDİLDİ 

Asansör sektörünün ilk kadın 
örgütlenmesi olan AYSKAD 
(Asansör ve Yürüyen Merdi-
ven Sanayi İş Kadınları Derne-
ği) 31 Mart 2018’de kurularak 
hızlı bir şekilde faaliyetlerine 
başlamıştı. Sektörün ihtiyaç 
duyduğu sosyal konular üze-
rine 28 kurucu üyesi ile birlikte 
yoğun mesai harcayan dernek, 

asansör sektörün birleştirici 
gücü ASFED’e katılarak daha 
güçlü bir yapılanmaya da adım 
atmış oldu. AYSKAD Yönetim 
Kurulu’nun yaptığı başvuru-
nun değerlendirilmesi sonu-
cunda, 17 Kasım 2018 itibari 
ile derneğin ASFED’e üyeliği 
oy birliği ile kabul edildi.

AYSKAD’ın federasyona üye-
liği ile birlikte ASFED’e üye 
dernek sayısı 16’ya çıktı. Bir 
önceki toplantıda ise; Kırık-
kale ve Malatya derneklerinin 
üyelikleri değerlendirilerek 
ASFED’e kabulü gerçekleşti-
rilmişti. 

AYSKAD YÖNETİM KURULU’NUN 

YAPTIĞI BAŞVURUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA, 

17 KASIM 2018 İTİBARİ İLE 

DERNEĞİN ASFED’E ÜYELİĞİ OY 

BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

ASFED HABER
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22 Kasım 2018’de Ankara’da düzenlenen bir etkinlik ile ANAS-
DER (Anadolu Asansör Sanayicileri Derneği), ARKEL ve RPM 

Asansör ortak organizasyonu ile bir eğitim semineri düzenlendi. 
Eğitime Ankara’dan sektörel düzeyde katılım yüksekti.

Ankara İvedik OSB Toplantı 
salonunda gerçekleşen eği-
tim ve tanıtım etkinliğinde 
ANASDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Demirbağ 
da kısa bir açılış konuşması 
gerçekleştirdi. Demirbağ; bu 
tür toplantıların sektörün bir-
biri ile bağ kurması açısından 
önemine değindi.

ARCODE TASARIMINDAYÜKSEK 
KONFOR ÖNE ÇIKIYOR

Mustafa Demirbağ’ın ardın-
dan sözü alan Elektrik-Elekt-
ronik Mühendisi Hasan Efe, 

TS EN 81-20 standardı üzerine 
bir sunum ile standartlar doğ-
rultusunda yenilenen ARKEL 
ve RPM teknolojileri hakkında 
bilgiler verildi. ARKEL’in TS EN 
81-20 standardı üzerine yeni 

çözümü “ARS Motor Serisi” 
ve “Arcode” hakkında detaylı 
bilgiler veren Hasan Efe, katı-
lımcıların sorularını da cevap-
ladı.  Arcode Tümleşik sürücü 
ile optimize edilmiş yeni ARS 
Serisi Arkel Senkron Motor, 
yüksek konfor, çok düşük ses 
seviyesi, A3 belgeli çift sargılı 
fren sistemi, IP44 koruma sı-
nıfı ve düşük enerji tüketimi 
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EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEDİ

SEKTÖR HABER

16  HABER ASANSÖRÜ • Kasım • Aralık 2018



ile ön plana çıkıyor. ARCODE 
ise; direkt duruş özelliği saye-
sinde seyahat eğrisini dinamik 
olarak hesaplayarak sürüklen-
me mesafesini ortadan kal-
dırıyor. Yavaşlama noktasını 
otomatik tespit ederek kolay 
ayar imkânı sunması, kısa katlı 
uygulamalarda ve yüksek hızlı 
asansörlerde ek ayar ve dona-
nım gerektirmemesi ile katı-
lımcıların ilgisini çekti.

ANKARA’DA EĞİTİM VE  
AÇIK LİSE İMKANI

Yenimahalle Şehit Mehmet 
Şengül Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Öğretmeni 
Tamer Doğan toplantıda söz 
alarak, sektör çalışanlarına 
kısa bir bilgilendirme yaptı. 
Doğan  açıklamasında;  Milli 
Eğitim Bakanlığı Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdür-
lüğü ile Asansör Sanayicileri 
Federasyonu (ASFED) ara-
sında imzalanan protokolle 
Merih Asansör; AKE Asansör 
Sistemleri ve ARKEL’in des-
teği ile 6 atölyeden oluşan ilk 
Asansör Akademisinin sektöre 
katkısını anlattı. 

DOĞAN: “Merih Asansör 
Akademi ismi ile kurulan 
okulumuzda; siz katılımcı-
ların eğitimlerini uygulamalı 
olarak düzenleyebileceğiniz 
atölye ve sınıflarımız mevcut-
tur. Ayrıca asansör sektörüne 
yönelik Açık Lise ve Yaygın 
Eğitim Sertifikalandırılması 
gibi belgelendirilmeye yöne-
lik eğitim çalışmaları ile ürün 

teknik tanıtım eğitimleri, 
ASFED koordinesinde kuru-
lan bu atölyelerde yapılması 
planlanmaktadır. Önümüzdeki 
günlerde siz değerli Asansör 
Sektör Temsilcilerinin eğitim 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
açılan Merih Asansör Akade-
mi’yi ziyaret etmenizi bekle-
mekteyiz” dedi.

SEKTÖR HABER
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OKASDER (Orta Karadeniz 
Asansör ve Yürüyen Merdi-
ven İş İnsanları Derneği), 24 
Kasım 2018’de Samsun’da bir 
panel düzenleyerek, sektö-
rün tüm faaliyet alanlarından 
temsilcileri bir araya getirdi. 
Düzenlenen panelde asansör 
sektörünün sorunları ve buna 
yönelik çalışmalar yerinde tes-
pitlerle tartışıldı. 

OKASDER’in ev sahipliğinde 
düzenlenen panelde; üreti-
ciler, montaj ve bakım firma 
sahipleri, A Tipi Muayene 
kuruluşları yetkilileri, beledi-
ye temsilcililer, İl Müdürlüğü 
görevlileri gibi sektörün tüm 
ayaklarını temsilen katılımcılar 
hazır bulundu. Panelin ama-
cının ise; sorunları dile getir-
mekle birlikte, ortak bir dil 
kurularak çözüm geliştirmek 
hedefinde olduğu açıklandı. 

OKASDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Atilla Verim, panel 
açılışında bir konuşma yapa-
rak “Sektör olarak elbette bir 
takım sorunlarımız var. Bizler 
sorunların farkındaysak, çö-
züm bulabileceğimiz muha-

taplarımız ve paydaşlarımızla 
bir masanın etrafında topla-
nabiliyorsak, sorunları aşmak 
yolunda en etkin adımı atmı-
şızdır”, dedi.

“PANEL; BİRLİKTE ÇALIŞMA 
VE ÜRETME KÜLTÜRÜNÜN 

GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN ÇOK 
ÖNEMLİ”

Verim panele ilgi ve katılım ile 
ilgili olarak ise; “Etkinliğimizde 
A tipi muayene kuruluşları ve 
belediyelerin temsilcileri ile 
ortak çalışma sağlaması, bize 
oldukça iyi bir bilgi birikimi 

sağlıyor. Bu birikim ile panelin 
gerçekleştiriliyor olması enerji-
mizi verimli kullanmamızı sağ-
layacaktır. Aynı zamanda pa-
nel asansör gibi ortak mesleki 
alanda birlikte çalışma ve üret-
me kültürünün geliştirilmesi 
açısından çok önemli bir adım”, 
dedi. Verim OKASDER’in önü-
müzdeki dönem hedeflerini 
de; “Başta bölge firmalarımız 
olmak üzere, ürünlerimizin 
uluslararası firmalarla reka-
bet edebilir kalitede olmasını 
sağlamak ve firmalarımızın ku-
rumsal yapılarını iyileştirmek 
adına çalışmalar gerçekleşti-
receğiz. ” sözleri ile dile getirdi.

OKASDER’DEN ÇÖZÜM ODAKLI PANEL 
“SEKTÖR SORUNLARINA ÖNERİLER TARTIŞILDI” 

SEKTÖR HABER
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MASDER “GÜVENLİ ASANSÖR 
SEKTÖR BULUŞMASI” DÜZENLEDİ

MASDER (Malatya Asan-
sör ve Yürüyen Merdiven 

Sanayicileri Derneği ), ürün 
güvenliği haftası kapsamın-
da, Malatya Valiliği Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü  ile bir-
likte bir etkinlik düzenledi. 26 
Ekim 2018’de “Ürün Güvenliği 
ve Piyasa Gözetim ve Denetim 
Bağlamında Güvenli Asansör 
Sektör Buluşması” adı altında 
gerçekleşen toplantıda, asansör güvenliği ile ilgili soru ve 
sorunların tartışıldığı bir platform oluşturuldu.

22-26 Ekim Ürün Güvenliği 
haftası Kapsamında MASDER 
ve Malatya Valiliği Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü ile bir-
likte düzenlenen etkinlik üst 
düzey bir katılım ile gerçek-
leştirildi.  Malatya Ticaret ve 
Sanayi Odası Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirilen buluş-
maya, Malatya Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Oğuzhan 
Ata Sadıkoğlu, Malatya Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürü, Tica-
ret il Müdürü, TSE İl Müdürü, 
ASFED Yönetim Kurulu Üye-
si İbrahim Özçakır, MASDER 
Başkanı Cafer Altundağ, MAS-
DER Yönetim Kurulu Üyeleri 

katılım gösterdi.

MALATYA’DA 
ASANSÖRLERİN  
%91’İ GÜVENLİ

Yapılan sunumlardan çıkan 
sonuçlara göre; Malatya’da 
2018 yılının ilk dokuz ayında 
1198 adet ürün denetlenerek, 
13 adeti güvenlik yönünden 
aykırı bulunmuş. Ürün güven-
liği yönünden aykırılığı tespit 
edilen firma sahipleri idari iş-
leme tabi tutulmuştur. 

Yine aynı inceleme sonuçları-
na göre; 23 Ekim 2018 tarihi 
itibari ile Malatya’da kullanım-
da bulunan ve muayene ku-

ruluşları tarafından kontrolü 
yapılan 6 bin 49 asansörden 
553 adedine “kırmızı” veya 
“sarı” yani güvensiz, 5 bin 496 
adedine ise yeşil veya mavi 
etiket yapıştırılmıştır. Kulla-
nımda bulunan asansörlerin, 
%91’i güvenli kapsamında 
bulunurken,  %9’nun güvenli 
olmadığı tespit edilmiştir.
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BURSAD (Bursa Asansörcüler 
Derneği) ile Bursa Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen etkinlik, 26 
Ekim 2018’de BURSAD dernek 
merkezinde gerçekleştirildi.

Bursa Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü yetkilileri Ahmet 
Yıldız, Halit Ortakçı, Musta-
fa Nevzat İnan ve Serter Öz-
kaynak ile BURSAD Yönetim 
kurulu Başkanı Gültekin Baki, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Rıfat 

Özgür ve Kamil Altuntaş top-
lantıya katılanlar arasındaydı. 
Toplantıda, Ürün Güvenliği 
Haftası kapsamında asan-
sörlerin güvenli kullanımı ve 
düzenli kontrolleri üzerine bir 
çalışmalar hakkında bilgiler 
verildi. İl Müdürlüğü yetkilileri 
bu konuda bina sorumlularının 
ve asansör firmalarının üzer-
lerine düşen görevleri yerine 
getirmeleri konusundaki has-
sasiyetlerini bir kez daha dile 
getirdiler.

İnsan can ve mal güvenliği 

açısından asansörlerin aylık 

ve yıllık kontrollerinin aksa-

tılmadan gerçekleştirilmesi 

konusunda özellikle bina yö-

neticilerine düşen görevin, 

asansör bakım ve montaj fir-

maları tarafından da vatan-

daşlara sıklıkla duyurulması 

istendi. Kazaların azaltılması 

için bilinçli asansör kullanıcı-

sı oluşması gerekliliği bir kez 

daha yinelendi. 

BURSAD‘DA ÜRÜN GÜVENLİĞİ 
TOPLANTISI YAPILDI

Her yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
düzenlenen ürün Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında 

bir toplantı da Bursa’da gerçekleştirildi.

SEKTÖR HABER
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Milli Eğitim Bakanlığı ile im-
zalanan protokol kapsamında, 
ASFED bünyesinde çalışmalar 
başlatılarak, sektörün büyük 
markalarının eğitme destekle-

ri istenmişti. Türkiye’nin köklü 
asansör firmalarından Merih 
Asansör, ASFED’in projesine 
en büyük desteği sağlaya-
rak Ankara’daki okulun tüm 

masraflarını karşıladı. Merih 

Akademi ismi ile eğitim öğre-

time açılan okulun mevcutta 

34 öğrencisi bulunuyor. 

ASFED EĞİTİM PROJESİNDE  
İLK ADIM TAMAMLANDI

“MERİH AKADEMİ KURULDU”

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASFED (Asansör 
Sanayicileri Federasyonu) arasında 28 Mart 2018’de imzalanan “Mesleki Eğitim 
İş Birliği Protokolü” ile Türkiye’de ilk defa asansörün kendi ismi anılan okullarına 
kavuşması için bir adım atılmıştı. Projenin Ankara ayağındaki okulun yapımı için 
gerekli tüm maddi ve manevi desteği ise Merih Asansör sağladı. Merih Asansör Genel 
Müdürü Ahmet Atik’in kurduğu ekip ASFED ile koordineli çalışarak çok kısa bir 
sürede, Türkiye’nin ilk asansör akademisini eğitim-öğretime açtı. 

SEKTÖR HABER
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AKE VE ARKEL ASANSÖR ADINA DA 
ATÖLYELER KURULDU

Projeye, Merih Asansör ile 
birlikte Antalya’dan AKE ve 
İstanbul’dan ARKEL markaları 
da katkı sağladı. Akademide 
ARKEL ve AKE markalarının 
isimlerini taşıyan sınıf ve atöl-
yeler de bulunuyor.

6 atölyesi bulunan Merih 
Akademi’de öğrencilerin ve 
öğretmenlerin uygulamalı 
derslerini gerçek üretim or-
tamında yapabilmeleri için, 
Asansör Kabin ve Kat-Kapı 
Montaj Atölyesi, Kuyu Montaj 
Atölyesi, Hidrolik- Pnomatik 
ve PLC Atölyesi, AKE Yürüyen 
Merdiven ve Raylı Sistemler 
Atölyesi, ARKEL Kumanda 

Pano ve Elektrik Sistemle-
ri Atölyesi ile eğitim sınıfları 
oluşturuldu.

VARIN: “Sektörle yapılan 
iş birliği artarak devam 
edecek”
Asansör Akademisinin açılı-
şında konuşan MEB Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Mü-
dürü Kemal Varın Numanoğ-
lu; Akademinin kurulmasında 

ASFED Yönetim Kurulu ile ilgili 
firmaların, eğitime destekleri-
ni esirgemeden maddi ve ma-
nevi her türlü desteği sağla-
dığının altını çizerek, mesleki 
eğitimde sektörle yapılan iş 
birliğinin artarak devam ede-
ceğini vurguladı.

ATİK : “Bu proje benim 
hayalimdi”
ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf ATİK açılışta bir 
konuşma yaparak 50 yıllık 
hayalini gerçekleştirdiğini dile 
getirdi. ATİK: “50 yılını sektör-
de geçirmiş biri olarak bu proje 
benim hayalimdi. Sektöre ka-
lifiye eleman kazandırmanın 
doğru eğitimden geçtiğinin 
farkındayız. Geleceğin aranan 
elemanlarını yetiştirmek için 

MERİH AKADEMİ AÇILIŞI, SANAYİ 

VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ 

VE VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRÜ 

HALİL İBRAHİM ÇETİN, MİLLÎ 

EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE 

TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ 

PROF. DR. KEMAL VARIN 

NUMANOĞLU, AK PARTİ ISPARTA 

MİLLETVEKİLİ MEHMET UĞUR 

GÖKGÖZ, ASANSÖR SANAYİCİLER 

FEDERASYON YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI YUSUF ATİK VE MERİH 

ASANSÖR GENEL MÜDÜRÜ AHMET 

ATİK’İN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ. 
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her türlü desteği her zaman 
vermeye hazırız” dedi.

Atik: “Sizler yeter ki yerli 
asansör sektörünün gelişimi 
için bizlerle beraber yol alın”
Atik konuşması esnasında 
asansör bölümünün ilk öğ-
rencilerine de seslenerek; 
“Unutmayın ki bu akademiden 
mezun olup, çalışma hayatına 
adım atacak her gence sektö-
rümüzün kapıları açık olacak-
tır. Sizler yeter ki çok çalışın 
ve yerli asansör sektörünün 
gelişimi için bizlerle beraber 
yol almak isteyin”, diyerek 
önemli mesajlar verdi.

Projeye ilk başladığı günden 
bu yana inanarak yoğun emek 
harcayan isimlerden ASFED 

Yönetim Kurulu Üyesi Nermin 
Boyacıoğlu, Merih Asansör 
Genel Müdür Yardımcısı Ra-
sime Sazak, ASFED Müdürü 
Gülay Pala da açılışa katılan 
isimler arasındaydı. Projeyi 
Merih Asansör adına bizzat 
takip eden; Genel Müdür Yar-
dımcısı Berna Ökmen, Altes 
Asansör Bölge Müdürü Mu-
rat Acar, Merih Asansör Ge-
nel Müdür Yardımcısı Emre 

Köroğlu ile projeye emek ve-
ren tüm Merih ailesi de açılışta 
tam kadro yer aldı.

Protokol kapsamında Eskişe-
hir Tepebaşı Devlet Malzeme 
Ofisi Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi ile Kayseri Kocasinan 
Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde de önümüzde-
ki dönemde asansör okulları 
açılacak. 
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7 Kasım 2018 tarihinde, AS-
FED Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Atik rehberliğinde oku-
lu gezen üyeler, hem Yusuf 
Atik’den hem de Yenimahalle 
Şehit Mehmet Şengül Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdür Yardımcısı Turhan Yıl-
maz’dan gelinen son durum 
ile ilgili bilgiler aldı. 

Okuldaki tüm atölye ve eği-
tim sınıflarını gezen Yönetim 
Kurulu Üyeleri, son teknoloji 
ile donatılmış eğitim mater-
yallerini tek tek inceledi. Hafta 
sonu olması sebebiyle okulda 
öğrencilerden boş kalan sıra-
larda bir nostalji de yaşayan 
sektör temsilcileri, kendi dö-
nemlerindeki eğitim imkanları 
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  

NOSTALJİ YAŞAYARAK  
YENİDEN ÖĞRENCİ OLDU

ASFED’in Mesleki ve Teknik 
Liselerde Asansör Bölümleri 
açılmasına yönelik başlattığı 
projenin ilk okulu olan Merih 
Akademi’nin resmi açılışının 
ardından Yönetim Kurulu 
Üyeleri okulu ziyaret etti. 
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ile bugünün teknolojisini kar-
şılaştırdılar. Okul sıralarında 
yeniden öğrenci olmak heye-
canını yaşayan Üyeler, uzun 
emekler sonucu elde edilen 
başarının da tadını çıkarttıkları 
keyifli bir ders saati geçirdi.

ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik ise; 50 yıllık 
hayalini gerçekleştirmiş ol-
manın mutluluğu ile duygulu 
anlar yaşadı. Atik, Yönetim 
Kurulu üyelerinin ısrarı ile 
öğretmen önlüğünü giyerek, 
Merih Akademi’nin ilk dersini 
anlattı. Yusuf Atik verdiği ilk 
derste; “Yerli ve milli asansör 
sektörünün pazardaki gücü-
nü arttırabilmesi için en büyük 
yatırımı öncelikle eğitime yap-
ması gerektiğini vurgulayarak; 
“ancak ve ancak yeni tekno-
lojilerle donatılmış sınıflarda, 
son gelişmeleri takip eden bir 
nesil yetiştirerek asansör sek-
törünü güçlendirebiliriz” dedi. 
Lise dönemlerine geri dönen 
Yönetim Kurulunun talebeleri, 
asansördeki ustalığın ardın-

dan ilk öğretmenliğini yapan 
Atik’e yeni yapılacak okullar ile 
ilgili de sorular sordular.

Yenimahalle Şehit Mehmet 
Şengül Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi Müdür Yardımcısı 
Turhan Yılmaz, ASFED Yöneti-
minin sorularını cevaplayarak 
eğitim sistemi ve öğrenciler 
ile ilgili bilgiler verdi. Yılmaz; 
“Okulda şuan 11. sınıfta 34, 12. 
sınıfta ise 17 öğrencimiz var. 
Akademinin açılışı ile birlikte 
önümüzdeki yıllarda bu sayı 
daha da artacaktır” dedi.

ATİK, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 

ISRARI İLE ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜNÜ 

GİYEREK, MERİH AKADEMİ’NİN İLK 

DERSİNİ ANLATTI.
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EAYSAD, LÖHER’İN  
FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

EAYSAD (Ege Asansör ve Yü-
rüyen Merdiven Sanayicileri 

Derneği ) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mert Öğüşlü beraberinde-
ki bir heyet ile birlikte, 12 Ekim 
2018’de Türkiye’nin önemli 
asansör ve yürüyen merdiven 
üreticilerinden biri olan LÖHER 
Asansör ve Yürüyen Merdiven 
A.Ş’yi ziyaret etti.

LÖHER Asansör ve Yürüyen 
Merdiven A.Ş’nin İzmir Ata-
türk Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki fabrikasında Genel 
Müdür Ergin Aktaş tarafından 
karşılanan EAYSAD yönetimi, 
fabrikayı gezerek LÖHER’in 
yeni ürünleri ve teknolojileri 
hakkında bilgiler aldı. 

Yerli üreticinin desteklenmesi 
kapsamında üyelerini ziyaret 
eden EAYSAD Yönetim Kurulu 
ziyaretin ardından bir açıkla-
mada bulundu. Yapılan açık-
lamada; “ Üye firmamız olan 
LÖHER 1967 yılında asansör 
üretimi için kurularak faaliye-
tine devam etmiş, 1999 yılından 
itibaren de yürüyen merdiven 
konusunda çalışmalarına hız 
kazandırarak, tamamen kendi 
tasarımları ile Türkiye’nin ilk yü-
rüyen merdiven ihracatını ger-
çekleştirmişlerdir. Yerli asansör 
sanayicisinin desteklenmesi, bu 
günlerde daha da önem arz et-
mektedir. Dolayısıyla özellikle 
yürüyen merdiven konusunda 
kendilerinden aldığımız bilgi ve 
görüşler için Sayın Ergin Aktaş 
ve ekibine çok teşekkür ederiz” 
ifadeleri kullanıldı.

SEKTÖR HABER

30  HABER ASANSÖRÜ • Kasım • Aralık 2018



SEKTÖRÜN
YENİ
OYUNCUSU
SAHALARA İNDİ

ekerasansor.com

SEKTÖR HABER



Her gün kullandığımız, ha-
yatımızı kolaylaştıran önemli 
araçlardan olmasına rağmen, 
varlığını ve kıymetini toplu-
mun yeterince kavrayamadığı 
asansör sektörü, Türkiye’de 
önemli bir dönüm noktasına 
doğru adım adım ilerliyor. 
Küresel markalar karşısında 
hayatta kalma mücadelesi 
önümüzdeki dönemde Türk 
asansör sektörünün belki de 
en önemli meselesi olacak. 
Bu mücadele mevcut piya-
sa payını, satışını, karlılığı 
korumak isteyen tüm yerli 
asansör firmalarınca hayat-
ta kalma mücadelesi olarak 
hissedilecek. Diğer taraftan, 
eğer başarılabilirse, küresel 
çapta ürün ve hizmet sunan 
yerli bir markanın oluşturul-
ması ile sektör açısından çığır 
açacak bir dönem yaşanacak.

“Her gün kullanılmasına 
rağmen farkında olunmayan 
bir hizmetkâr: Asansör”
Elektrik kesilmediği sürece 
elektriğin, su kesilmediği sü-
rece musluktan akan suyun 
kıymetini bilmeyen, önemini 
unutan insanoğlu, arıza verip 
devre dışı kalmadığı sürece 
asansörün günlük hayata kat-
kısının da farkında değil ma-
lesef. Bunun ötesinde asansör 
sektörünün önemi, büyüklü-
ğü, istihdam ve teknolojiye 
katkısı da malesef yeterince 
anlaşılabilmiş değil. Halbuki 
hergün kullandığımız araba-
larımıza benzer bir görev icra 
eden, konut-işyeri tüm bina-
larda bina içi yolculuğumuza 
eşlik eden asansörler, en az 
otomobillerimiz kadar haya-
tımızın önemli bir parçası ve 
önemli bir endüstri. 

“Günümüzde yerli asansör 
sektörü tehdit altında”
İthal edilen asansörlerin mon-
taj ve bakımını yaparak baş-
layan sektörün emektarları, 
ellerinden tutan hiç kimse 
olmamasına rağmen, ithal 
edilen tüm ürünlerin yerli üre-
timini başarmış durumdadır. 
Ülke içinde yapılan yeni konut, 
işyeri ve AVM’lerde dünya devi 
firmalarla rekabet etmenin ya-
nında, Türk asansör sektörü 
dünyanın 100 ülkesine asan-
sör ve asansör parçaları ihraç 
etmektedir. Rusya, Türk Cum-
huriyetleri, Ortadoğu ve Afrika 
Ülkeleri ile Balkan ülkelerinde 
“Made in Türkiye” damgalı 
asansörler çalışmaktadır.

Tamamen kendi azmi, becerisi 
ve çalışkanlığı ile ithal edilen 
tüm asansör parçalarını ül-

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

TÜRK ASANSÖR SEKTÖRÜ DÜNYA LİGİNE ÇIKIYOR 
“KÜRESEL YERLİ ASANSÖR 

MARKASINA DOĞRU”
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kemizde üreten Türk asansör 
sektörü, yine tamamen kendi 
azmi ile yıllık 160 milyon do-
lar ihracat gerçekleştirmek-
tedir. Devletin, otomotiv yan 
sanayicilerinde olduğu gibi, 
bu sektörün farkına varması, 
elinden tutması ve yolunu aç-
ması durumunda 3 yıl içinde 1 
milyar dolarlık ihracat kolayca 
ulaşılabilecek bir hedeftir. Di-
ğer taraftan yeni inşaatlarda 
ithal asansörlerin tercih edil-
mesi sebebiyle Türkiye yılda 
220 milyon dolar civarında 
asansör ve asansör parçası 
ithal etmektedir. Yerli ürün 
kullanımında devlet desteği ve 
vatandaş bilincinin oluşmasına 
bağlı olarak asansör ithalatı da 
minimum seviyeye inecektir.

Türk asansör sektörü, otomo-
tiv yan sanayinde olduğu gibi, 
kendini Türkiye ve dünyaya 
imalat konusunda ispatlamış 
durumdadır. Bundan sonraki 
adım yüksek katma değerin, 
yüksek ve sürekli karlılığın ol-
mazsa olmazı küresel marka 
olma eşiğinin aşılmasıdır. Bu 

öylesine önemli bir yol ayrımı-
dır ki sektör küresel marka ola-
bilirse hem varlığını koruyacak 
hem de şu anki büyüklüğünün 
onlarca katına ulaşacak; küre-
sel marka olamazsa orta va-
dede şu anki konumunu dahi 
koruyamayacaktır.

Türk asansör sektörü önemli 
başarılar elde ettiği son on 
beş, yirmi yıldır kendi içinde, 
serbest piyasa ekonomisinin 
gereği olarak, rekabet içinde 
yol almaya çalışmaktadır. Bir-
birine yakın güçlerdeki yerli 
firmaların rekabeti, fiyatların 
olaması gerektiği gibi rekabet-
çi olmasına, maliyet tasarrufu 
ve mal-hizmet kalitesinin yük-
selmesine yol açmaktadır. Bu 
tarz bir rekabet hem nihai kul-
lanıcının daha düşük fiyatla, 
daha kaliteli asansörlere sahip 
olması, hem de piyasanın ge-
reğini sunamayan firmaların 
doğal yolla elenmesine yol 
açan olan olumlu anlamdaki 
bir rekabettir.

Türk asansör sektörü kendi 
içindeki, oyunun kuralı olan 

düzenleyici bu rekabetin dı-
şında, aynı dönemde küresel 
firmaların öldürücü rekabeti 
ile de karşı karşıyadır. Küresel 
markaların bir taraftan marka 
bilinilirliği, diğer tarafdan mali 
güçleri ile yerli asansör firma-
larına karşı girdiği bu ölümcül 
rekabet her geçen gün yerli 
asansör firmalarının aleyhine 
gelişmekte ve sonuçlanmak-
tadır. 

Küresel asansör firmaları 
dünya ölçeğindeki mali güç-
lerini kullanarak çeşitli yollarla 
Türkiye piyasasındaki paylarını 
artırmaya çalışmakta ve artır-
maktadır. Gelecek vadeden, 
bir noktaya gelmiş yerli firma-
ların satın alınarak önlerinin 
kesilmesi,  güçlü ve dünya 
ölçeğindeki mali yapılarının 
verdiği avantaj ile maliyetine 
asansör kurulması yoluyla yerli 
montaj firmaları ile girdikle-
ri haksız rekabet yöntemle-
rinden yalnızca birkaçı. Mali 
yapıları güçlü global firmalar 
gelecekteki piyasayı ele ge-
çirmek için bugünden geri 
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çevrilemeyecek cazip teklif-
lerle yerli şirketlerin kapısını 
çalmaktadır. Türk tüketicisi-
nin artan gelir düzeyine bağlı 
olarak global markalı asansör 
kullanma isteği, asansör se-
çiminde asıl belirleyici olan 
müteahhit firmaların global 
markalı asansörlerin binala-
rına değer kattığı düşüncesi, 
yerli firmaların pazar payları-
nın adım adım daralmasına yol 
açmaktadır.

Gelişmekte olan bir ülke ola-
rak, önümüzde geleceğimi-
zi görebileceğimiz örnekler 
olarak duran Avrupa ülkeleri 
ve ABD’de asansör sektörü % 
70-80 oranında KONE, Otis, 
Schindler, Thyssenkrupp , 
Fujitech, Hitachi ve Mitsubis-
hi den oluşan global markalar 
tarafından kontrol edilmekte-
dir. Önümüzdeki on yıl içeri-
sinde Türkiye piyasası da aynı 
yapıya dönüşecektir. Yurt için-
de dahi global olmayan yerli 
markaların hayat şansları ya 
kalmayacak ya da çok azala-
caktır. Bu yapısal dönüşüm as-
lında hemen tüm sektörlerde 
yaşanıyor. Mahalle bakkalları 
tarihe karışmak üzere; zincir 
marketler pazarı belirler hale 
gelmiş durumda. Hatta bölge-
sel zincir marketler bile ulusal 
veya uluslararası zincir mar-
ketler karşısında ayakta zor 

durur halde. Otellerin hemen 
tamamı zincir otellere dönüş-
meye başladı. Asansör sektörü 
de bu değişimden ömümüz-
deki on yıl içerisinde payını 
alacak görünüyor.

Küresel markalara tedarikçi 
olarak hayatını devam ettir-
mek, küresel markalarla işbir-
liği yapmak bir çözüm olarak 
aklımıza gelebilir. Bu yol bir 
çözüm olabilir ancak karlı bir 
ticari yol olmayacaktır. Oto-
motiv, beyaz eşya vb. sektör-
lere yan sanayi olarak çalışan 
firmalar ölmeyecek kadar bir 
karlılığa razı olarak hayatlarını 
devam ettirmektedir. Küresel 
markalara tedarikçi olarak ha-
yata devam etmek, belki yok 
olmaktan kurtuluş olacaktır 
ama sürünerek yaşamayı ter-
cih etmek anlamına gelecektir.

Dünya örneklerine baktığı-
mızda hemen her sektörde 
orta ve uzun vadede büyük 
ölçekli firmalar ayakta kalıyor. 
Yüksek miktardaki üretimin 
maliyetlerde sağladığı avan-
taj karşısında küçük ölçekli 
firmaların ayakta kalması çok 
zor. Bu ekonomik gerçekliği 
asansör sektörü de yaşaya-
cak ve yaşamaya başladı bile. 
Bugün sektördeki firmaların 
%90’ının büyük ölçekli firma-
lardan oluşacak gelecek on 

yıldaki yapıda hayatta kalma 
şansı maalesef yok. Zaman bu 
gerçeği kabul etme ve çözüm 
üretme zamanıdır.

“Küresel marka oluşturmak 
zorlu ve uzun bir yolculuk”
Herhangi bir sektörede küre-
sel marka oluşturmak kolay bir 
iş değil. Türkiye 1980 sonrası 
tekstil ülkesi olarak anıldı ama 
tekstilde küresel olabilmiş 
marka sayımız birkaç tane. 
Otomotiv yan sanayimiz bir 
otomobilin hemen tüm par-
çalarını üretebilirken küresel 
bir otomobil markamızı henüz 
oluşturamadık. 

Asansör sektöründe aslında 
hem asansör parçalarını üre-
ten firmalar olarak hem de 
asansör montaj ve bakımını 
yapan firmalar olarak oluş-
muş markalarımız var. Fakat 
problem bu markaların hiçbiri 
küresel markaların karşısında 
durabilecek, onlarla Türkiye’de 
ve dünya çapında rekabet ede-
bilecek büyüklük ve güçte de-
ğil. Mevcut markalarımız şu 
anda küresel markalara pa-
zar paylarını kaptırmamanın 
mücadelesini veriyor; küresel 
markaların Türkiye ve dünya-
daki pazar payından bir parça 
alabilmek, koparabilmek mev-
cut markalarımız için imkan 
dahilinde değil.
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Asansör markası konusundaki 
belki de en önemli zorluğumuz 
sektörün imalat, montaj ve 
asansör bakımı rollerini Türk 
asansör firmaları için kes-
kin çizgilerle ayırmış olması. 
Global markalar aynı marka 
altında asansör bileşenlerini 
imal etmekte veya ettirmek-
te, aynı asansörün motajını 
yapmakta ve işletim dönemi 
boyunca tamir-bakım hizme-
ti vermektedir. Zaten global 
markalar seviyesinde gücü 
bulunmayan asansör sektörü 
ise imalatçılar ve montaj-ba-
kım firmaları olarak ayrı ayrı 
güçlerini birleştirmeksizin iki 
ayrı cephede global markalar 
ile rekabet savaşı vermektedir.

Global bir yerli marka ile önce-
likle Türkiye pazarında yabancı 
global markalar ile gerçek bir 
rekabete girme şansı doğacak-
tır. Yerli marka pazar payı koru-
nacak, hatta yabancı markalara 
kaptırılan pazar payının bir kıs-
mı geri alınabilecektir. Yurtdışı 
piyasalara global bir marka ile 
açılmak demek 400 milyon do-
larlık bir iç piyasadan yönümüzü 
40 milyar dolarlık bir piyasaya 
çevirmek demektir. 

Yabancı global firmaların 
tamamı imalat, montaj, ba-
kım-onarım hizmetlerini bir-
likte sunarken asıl olarak yeni 
kurulacak asansörlerin bakı-
mından elde edilecek gelire 
odaklanmış durumda. Yıllık 
faaliyet raporlarını inceledi-
ğimizde bu global firmaların 
gelirlerinin % 60’a yakın bir 
oranını bakım hizmetinden 
elde ettiklerini görüyoruz. 
Global bir yerli marka olma-

dan, dünyadaki sektörün asıl 
oyuncularının odaklandığı 
bakım hizmetlerinden elde 
edilen kârâ ne yurtiçi pazar-
da, ne de uluslararası pazar-
da ulaşmamız mümkün değil. 
Sektör bu gün itibariyle ihra-
cat yapmaktadır ama sadece 
malzeme satış kârına odak-
lanmış durumdadır. Halbuki 
global firmalar malzeme satışı 
ve asansör kurulumu aşamala-
rındaki kârı tüm dünyada sıfıra 
kadar çekerek çalışmaktadır. 
Bunun anlamı da gerek yurtiçi 
gerekse yurdışı piyasada ba-
kım alanında yer almaz isek 
düşük kârlılığa razı olmaktır. 
Bakım gelirlerine talip olmanın 
yolu da global markalar gibi 
imalat, montaj, bakım-ona-
rım hizmetlerini birlikte sunan 
global yerli marka olmaktan 
geçmektedir.

Küresel bir yerli marka ile ölçek 
ekonomisinin nimetlerinden, 
yabancı firmaların yaptığı gibi, 
yararlanmak da mümkün ola-
caktır. Bugün bin tane üreti-
len herhangi bir ürün dünyaya 

açılma ile birlikte 10 bin adet 
üretilip satılacaktır. Üretim sa-
yısının artması öncelikle birim 
başına maliyetin düşmesine 
yol açacak; düşük üretim mik-
tarlarında yapılamayan Ar-Ge 
çalışmalarının yapılmasına ve 
yüksek teknoloji ile üretime 
imkan verecektir. 

Küresel bir yerli marka, yur-
tiçinde bugün çok düşük fi-
yatlarla yapılan asansör bakım 
hizmetinin fiyatının da olma-
sı gereken yere çıkmasını ve 
bakım standartlarının dünya 
standartlarına yükselmesine 
yol açacaktır.

“Yarın keşke dememek 
için bu zorlu mücadeleyi 
başlatma zamanıdır”
Her işin zamanında yapılma-
sını anlatan “Demir tavında 
dövülür” atasözümüz Türk 
asansör sektörünün bugün 
karşı karşıya olduğu karar 
aşamasının doğru değerlen-
dirilmesi açısından çok anlam-
lıdır. Demir tava gelmiştir. Türk 
asansör sektörü bir asansörün 
tüm parçalarını üretebilecek 
kabiliyette ve yeterliktedir, 
asansör montajı ve bakımın-
da global firmaların sundu-
ğu hizmeti eksiksiz sunabil-
mektedir. Global firmaların, 
kendisine potansiyel rakip ve 
tehlike gördüğü Türk asansör 
sektörünü yok etmek üzere 
hamlelerini sertleştirip sıklaş-
tırdığı bu yıllar, Türk asansör 
sektörünün global yerli bir 
marka olarak dünya liginde yer 
alma kararını vermesi gereken 
zamandır. Yarın keşke deme-
mek için bu zorlu mücadeleyi 
başlatma zamanıdır.
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İHRACAT %13 ARTTI, 
İTHALAT %23,8 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu ile 
Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici dış ticaret 
verilerine göre; ihracat 2018 
yılı Ekim ayında, 2017 yılının 
aynı ayına göre %13 artarak 15 
milyar 719 milyon dolar, ithalat 
%23,8 azalarak 16 milyar 176 
milyon dolar olarak gerçek-
leşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 
%93,8 AZALDI

Ekim ayında dış ticaret açığı 
%93,8 azalarak 456 milyon 
dolara geriledi. İhracatın itha-

latı karşılama oranı 2017 Ekim 
ayında %65,6 iken, 2018 Ekim 
ayında %97,2’ye yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM 
ETKİLERİNDEN 

ARINDIRILMIŞ SERİYE 
GÖRE İHRACAT %1,5 

AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılmış seriye göre; 
2018 Ekim ayında bir önceki 
aya göre ihracat %1,5, ithalat 
%6,9 azaldı. Takvim etkilerin-
den arındırılmış seriye göre 
ise; 2018 yılı Ekim ayında ön-
ceki yılın aynı ayına göre ihra-
cat %9,7 arttı, ithalat %24,2 
azaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE 
İHRACAT %13,8 ARTTI

Avrupa Birliği’ne (AB-28) ya-
pılan ihracat, 2017 yılının aynı 
ayına göre %13,8 artarak 7 mil-
yar 825 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. AB’nin ihracattaki 
payı 2017 Ekim ayında %49,4 
iken, 2018 Ekim ayında %49,8 
oldu.

EN FAZLA İHRACAT 
YAPILAN ÜLKE ALMANYA 

OLDU

Almanya’ya yapılan ihracat 
2018 Ekim ayında 1 milyar 457 
milyon dolar olurken, bu ülke-
yi sırasıyla 1 milyar 68 milyon 

EKİM AYI DIŞ TİCARET VERİLERİ 
OLUMLU TABLO ÇİZİYOR

Dış Ticaret istatistiklerinin Ekim 2018 sonuçları 
açıklandı. 30 Kasım 2018’de TÜİK tarafından 
açıklanana veriler, ihracatın arttığı, ithalatın 
azaldığı, dış ticaret açığının ise %93,8’e kadar 
gerilediğini gösteriyor.
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dolar ile Birleşik Krallık, 877 
milyon dolar ile İtalya ve 852 
milyon dolar ile Irak takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI 
RUSYA ALDI

Rusya’dan yapılan ithalat, 
2018 yılı Ekim ayında 1 milyar 
865 milyon dolar oldu. Bu ül-
keyi sırasıyla 1 milyar 559 mil-
yon dolar ile Almanya, 1 milyar 
366 milyon dolar ile Çin ve 883 
milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin 
imalat sanayi ihracatı için-
deki payı %3,5 oldu Teknoloji 
yoğunluğuna göre dış ticaret 
verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması 
içinde yer alan imalat sana-
yi ürünlerini kapsamaktadır. 
Ekim ayında ISIC Rev.3’e göre 
imalat sanayi ürünlerinin top-
lam ihracattaki payı %93,7’dir. 
Yüksek teknoloji ürünlerinin 
imalat sanayi ürünleri ihracatı 
içindeki payı %3,5, orta yüksek 
teknolojili ürünlerin payı ise 
%36’dır.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ 
ÜRÜNLERİN İMALAT 
SANAYİ İTHALATI 

İÇİNDEKİ PAYI  
%13,3 OLDU

İmalat sanayi ürünlerinin top-
lam ithalattaki payı %75,5’tir. 
Ekim ayında yüksek tekno-
loji ürünlerinin imalat sanayi 
ürünleri ithalatı içindeki payı 
%13,3, orta yüksek teknolojili 
ürünlerin payı ise %42,8’dir.

GÜNDEM HABER,
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Gelir ve Yaşam Koşulları Araştır-
ması 2017 yılı sonuçlarına ilişkin 
gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı 
olan 2016 yılını referans alarak ha-
zırlandı.

Araştırma sonuçlarına göre; en 
yüksek eşdeğer hane halkı kulla-
nılabilir fert gelirine sahip yüzde 
20’lik grubun toplam gelirden al-
dığı pay bir önceki yıla göre 0,2 
puan artarak %47,4’e, en düşük 
gelire sahip yüzde 20’lik grubun 
aldığı pay 0,1 puan artarak %6,3’e 
yükseldi.

TOPLAM GELİRDEN EN YÜKSEK PAYI 
%48,9 İLE MAAŞ VE ÜCRET GELİRLERİ 

ALDI
Toplam eşdeğer hanehalkı kulla-
nılabilir fert gelirleri içerisinde en 
yüksek payı, %48,9 ile bir önceki 
yıla göre 0,8 puan azalan maaş 
ve ücret gelirleri aldı. İkinci sırayı 
%19,7 ile önceki yıla göre 0,1 pu-
anlık artış gösteren sosyal transfer 
gelirleri alırken üçüncü sırayı %19,6 
ile 2016 yılına göre 0,2 puan azalan 
müteşebbis gelirleri aldı.

Tarım gelirlerinin müteşebbis geliri 
içindeki payı 2016 yılına göre 3,8 
puan azalarak %21,4 olarak ger-

çekleşti. Sosyal transferlerin ise 
%91,4’ünü emekli ve dul-yetim 
aylıkları oluşturdu.

OKUR-YAZAR OLMAYANLARIN %25,4’Ü, 
YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ %1,5’İ 

YOKSUL
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir 
fert medyan gelirinin %50’si dik-
kate alınarak hesaplanan yoksulluk 
oranına göre; okur-yazar olmayan-
ların %25,4’ü, bir okul bitirmeyen-
lerin %21,7’si yoksul iken, bu oran 
lise altı eğitimlilerde %11,7, lise ve 
dengi okul mezunlarında ise %5,5 
oldu. Yükseköğretim mezunları ise 
%1,5 ile en düşük yoksulluk oranı-
nın gözlendiği grup oldu.

SÜREKLİ YOKSULLUK ORANI  
%14 OLDU 

Dört yıllık panel veri kullanılarak 
hesaplanan sürekli yoksulluk ora-
nı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir 
fert medyan gelirinin %60’ına göre 
son yılda ve aynı zamanda önceki 
üç yıldan en az ikisinde de yoksul 
olan fertleri kapsamaktadır. Buna 
göre, 2016 yılında sürekli yoksulluk 
oranı %14,6 iken 2017 yılında bu 
oran %14 oldu.

TAKSİT ÖDEMELERİ VEYA BORÇLARI 
OLANLARIN ORANI %69,2 OLDU

Nüfusun, %69,2’si konut alımı ve 
konut masrafları dışında taksit 
ödemeleri veya borçları olduğunu, 
%60,8’i evden uzakta bir haftalık 
tatil masraflarını karşılayamadığını 
ve %13,4’ü konut masraflarının ha-
nelerine çok yük getirdiğini beyan 
etti.

MADDİ YOKSUNLUK ORANI 
%28,7 OLDU

Finansal sıkıntıda olma durumunu 
ifade eden maddi yoksunluk; ça-
maşır makinesi, renkli televizyon, 
telefon ve otomobil sahipliği ile 
beklenmedik harcamalar, evden 
uzakta bir haftalık tatil, kira, konut 
kredisi, borç ödemeleri, iki günde 
bir et, tavuk, balık içeren yemek ve 
evin ısınma ihtiyacının ekonomik 
olarak karşılanamama durumu ile 
ilgili hanehalklarının algılarını yan-
sıtmaktadır.

Yukarıda belirtilen dokuz madde-
nin en az dördünü karşılayamayan-
ların oranı olarak tanımlanan ciddi 
maddi yoksunluk oranı 2016 yılında 
%32,9 iken 2017 yılında 4,2 puan 
düşerek %28,7 olarak gerçekleşti.

2017 GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI 
ARAŞTIRMASI YAYIMLANDI

TÜİK her yıl bir önceki yılın verilerine göre hesapladığı gelir 
ve yaşam koşulları araştırmasını yayımladı. Buna göre 2016 
verileri ile hazırlanan 2017 maddi yoksulluk oranı %28,7iken 
sürekli yoksulluk oranı %14 olarak açıklandı.

GÜNDEM HABER

38  HABER ASANSÖRÜ • Kasım • Aralık 2018



GÜNDEM HABER



Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği 
(AYSKAD), Arabuluculuk Komitesi Başkanlığı’nda yeni bir 

çalışmaya başladı. İzmir Arabulucular Derneği (İZARADER)’nin 
bir süredir yürüttüğü Akran Arabuluculuk eğitimleri kapsamı-
nın genişletilerek, asansör eğitimi verilen meslek liselerinde 
uygulanmasını sağlayan bir proje hazırlandı. “Arabulucu / Barış 
Yapıcı Lider Öğrenci” adı altında anılan proje için iki dernek 
uygulamanın başlatılacağı Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde bir araya gelerek iş birliği protokolü imzaladı.

19 Ekim 2018’de gerçekleş-
tirilen toplantıda İZARADER 
Yönetim Kurulu Başkanı Hül-
ya Sapmaz Can, Arabulucu 
/ Barış Yapıcı Lider Öğrenci 
Projesi ‘nin çocukların gelişimi 
ve eğitimi açısından önemine 
değinerek daha önce yapılan 
işlerle ilgili çarpıcı örnekler 
verdi. Konak Çınarlı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Mü-
dürü İsmail Çam’ın da katıldı-
ğı toplantıda okulda öncelikle 
eğitimlerin verileceği  rehber 
öğretmenlere akran arabulu-

culuk ile ilgili bilgiler verildi.

İZARADER Yönetim Kurulu 
Başkanı Hülya Sapmaz Can; 
“Okulda karşılaşılan sorunların 
çözümünde arabuluculuk ya-
pacak çocuklarımız, sorunların 
içerisinde bir taraf olmaktan 
çıkıyor ve taraflara sorunları 
için bir ayna tutarak aynı za-
manda da kendini görüyor.” 
dedi.  Öğrencilere arabulucu-
luk eğitimi verilerek okulda 
onların yönettiği bir arabu-
luculuk sistemi kurulmasının 

eğitime büyük fayda sağlaya-
cağı anlatıldı. Can: “Bu proje 
çarpan etkisi ile ailelerine de 
fayda sağlayacaktır. Çünkü bu 
eğitimi alan çocuk aynı yön-
temlerle aile içi problemleri de 
çözmeye yönelir” dedi. 

Arabulucu / Barış Yapıcı Lider 
Öğrenci Projesi’nin tüm Türki-
ye genelindeki asansör bölüm 
öğrencileri arasında yaygınlaş-
tırılması için projeye eş baş-
kanlık yapan AYSKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Yasemin Bulut, 
projenin içinde bulunmaktan 
gurur duyduklarını ifade etti. 
Bulut: “Tamamen sektör dışı 
toplumsal bir projeye ile yola 
çıkıp, önemli bir farkındalık 
kazandırmak istiyoruz. Biz 
AYSKAD olarak Çınarlı’da 
başlatacağımız mesleki eği-
tim ile ilgili projemizin içine 

AYSKAD VE İZARADER AKRAN ARABULUCULUK 
PROJESİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ
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akran arabuluculuk projesini 
de dahil ederek yürüteceğiz. 
Toplumsal olarak uzlaşmaya 
çok ihtiyacımız olan bu günler-
de projenin eş başkanlığını ya-
pıyor olmaktan çok mutluyum. 
Projenin Çınarlı’daki uygula-
masının ardından devamında 
bu sistemin, asansör eğitimi 
veren tüm meslek liselerinde 
AYSKAD üzerinden genişle-
tilmesi ile ilgili de çalışmalar 
başlatacağız” dedi.

Konak Çınarlı Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdü-
rü İsmail Çam ise; Bu proje-
nin uygulanması konusunda 
okulumuzun önemli bir görevi 
yerine getireceğine düşünü-
yorum. Çocuklarımızın hem 
eğitim hem de sosyal hayatına 
fayda sağlayacak bu projenin 
başarısı için elimizden geleni 
yapacağız” dedi. 

SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİ 
YAPIMI SÜREN 

AYSKAD AKADEMİ 
SINIFLARINI GEZDİ

Konak Çınarlı Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, İzmir 
Arabulucular Derneği (İZARA-
DER) ve Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayi İş kadınları 
Derneği (AYSKAD) arasında 
Müzakereci Arabulucu / Barış 

Yapıcı Lider Öğrenci Projesi 
ile imzalanan İş Birliği Proto-
kolü’nün ardından AYSKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ya-
semin Bulut, AYSKAD Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Gülgün 
Gülol ve Nuray Eyigele İşle-
yen, ASFED Başkan Yardım-
cısı Abdurrahman AKSÖZ,  
ANASDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Demirbağ 
ve EAYSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mert Öğüşlü’ye, AY-
SKAD Akademi’nin yapılacağı 
okul binasını gezdirdi. İzmir’de 
bir araya gelen sektör tem-
silcileri, AYSKAD Akademi’de 
yapılması öngörülen asansör 
eğitim alanları ile ilgili görüş 
alışverişinde bulundu. 

Okul sınıflarını ilgiyle gezen 
ekip, özellikle çok eski yıllar-
dan kalma asansör motorları 
ve aksamlarının bulundu-
ğu bölümde vakit geçirerek 
geçmişteki sistemleri yeniden 
hatırlama imkanı elde ettiler. 

SEKTÖR HABER
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Dergimizin önceki sayı-
sında güvenlik kom-
ponentlerinin piyasa 

gözetimi, denetimi süreci ve 
kontrol kriterlerinden bahset-
miştik. Bu yazımızda muayene 
kuruluşları ve asansör monte 
eden firmalar ile ilgili kontrol 
ve denetim süreçlerinden bah-
sedeceğiz.
2017 yılı Piyasa Gözetim Ve 
Denetimi Rehberinde A tipi 
muayene kuruluşlarının yap-
mış olduğu yıllık periyodik 
kontrol faaliyetlerinin kontrolü 
amacıyla il müdürlüklerince 
gerçekleştirilecek olan teyit 
denetimlerinde; 
a) Öncelikli olarak il müdür-
lüklerinin sorumluluk alanla-
rında faaliyet gösteren her bir 
A tipi muayene kuruluşunca 
periyodik kontrolü gerçek-
leştirilmiş ve sisteme kayde-
dilmiş olan 5 adet asansör 
rastgele seçilecektir. 
b) Seçilen her bir asansöre yö-
nelik, denetim personelince 
teyit denetimi gerçekleştirile-
cek olup yine her bir asansör 
için ayrı ayrı kontrol formu 
doldurulacaktır. 
c) Kontrol formunun doldu-
rulmasının ardından yapılan 
tespitler Hizmet Yeri Denetim 
Tutanağı doldurularak kayıt 
altına alınacaktır. Oluşturu-

lan tutanak denetim personeli 
ve A tipi muayene kuruluşu 
personeli tarafından imza ile 
kayıt altına alınacaktır. A tipi 
muayene kuruluşu persone-
linin tutanağı imzalamaktan 
imtina etmesi halinde söz ko-
nusu durum tutanak üzerinde 
belirtilecektir.
 d) Yapılan denetimin Ürün 
Güvenliği ve Denetimi Bil-
gi Sisteminde “Hizmet Yeri 
Denetimi” modülüne girişi 
yapılacaktır. Giriş esnasında 
denetime ilişkin kontrol for-
muna ek olarak denetim per-
sonelince temin edilen fotoğ-
raf, belge vb. dokümanların 
da sisteme eklenmesi yapı-
labilecek itirazlara karşı delil 
niteliği taşıması bakımından 
önem arz etmektedir.
2017 yılı Piyasa Gözetim ve 
Denetimi Rehberi’nde yuka-
rıda yazılan uygulama ile ilgili; 
“hangi muayene kuruluşlarına 
bu kontroller yapılmış, seçilen 
asansörler ile ilgili uygunsuz-
luk oranı nedir, herhangi bir 
idari para cezası uygulanmış 
mı ve bunların verileri yayım-
lanmış mı?” gibi sorunların ce-
vaplarını bulabileceğimiz bir 
sonuç bildirgesi de yayımlan-
ması gerekir. Bu denetimlerin 
sonunda sadece asansörlere 
yazılan cezaları yayımlandığını 

görüyoruz. Bu da toplumda 
bütün sorunların kaynağının 
asansör firmaları olduğu al-
gısını yaratmaktadır. 
Asansör monte edenlere PGD 
uygulamaları nasıl yapılıyor?
Bu uygulamaların yapılma 
şekli de üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Önce-
likle, Alo şikâyet hattına ta-
lep bildiriliyor. Talebi bildiren 
kişinin binada oturması şartı 
aranmıyor. Yoldan geçen birisi 
de herhangi bir asansörü şikâ-
yet edebilir. Ardından talebi 
alan görevli ilgili birime ileti-
yor. İl Müdürlüğü görevlileri 
asansör firmasına bilgi vererek 
asansörün kontrol edileceği-
ni şikâyet olduğunu söylüyor. 
Görevliler firmaya gidip belge 
kontrolü (hizmet denetimi) 
ve daha sonra görsel asansör 
kontrolü yapıyorlar. Sonuçta 
güvensizlik şüphesi duyulursa 
TSE’den kontrol talep ediliyor. 
Ancak bu arada asansör mü-
hürleniyor.
TSE kontrol görevlisi asansö-
rün kontrolünü yapıyor. Eksik 
varsa rapora yazıyor. İl Mü-
dürlüğü’ne gönderiyor rapo-
ra göre asansör garanti süresi 
dolmamışsa idari para cezası 
yazılıyor. Eğer asansör garanti 
süresi bitmişse idari para ce-
zası yazılmıyor. Ancak daha 

Arif BAR
MAKİNA MÜHENDİSİ

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ  
VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
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önceki uygulamalarda 7-8 yıllık 
asansörlere cezalar yazıldığına 
dair bilgilerimiz var. Rapora ya-
zılan eksikleri asansörü monte 
eden ücretsiz yapıyor. Daha 
sonra tekrar yeşil etiket alınıp 
İl Müdürlüğü’ne veriliyor. Yeşil 
etiket almış olan asansöre PGD 
yapılıyor ve asansör firmasına 
ceza yazılıyor. İl Müdürlükle-
ri PGD den sonra yeşil etiket 
istediği için aynı muayene ku-
ruluşundan tekrar yeşil etiket 
alınıyor.
Yeşil etiketli asansör güvenli 
midir? 
Uygulamalara bakınca sorunun 
cevabının PGD’den önce gü-
vensiz, PGD’den sonra güven-
lidir. Muayenenin amacı ürün 
güvenliğinin sağlanmasıdır. Ye-
şil etiket alınan bir asansörün 
PGD’ye girmesinin sonunda 
denetimi yapanların (beledi-
ye, muayene kuruluşu, yapı 
denetim) aklandığı, faturanın 
asansör monte eden tarafından 
ödendiği bir sistem haline dö-
nüşmüştür. Bu arada en başta 
Alo 130’u arayarak şikâyette 
bulunanın sorunu çözülüyor 
mu onu da bilmiyoruz. Çünkü 
yukarıdaki işlemler zaman alı-
yor ve belirli bir zaman asansör 
kullanım dışı olmaktadır. 
Eğer asansörde birim doğrula-
ma, Modül G  veya Modül F’ye 
göre sertifikanız varsa idari 
para cezası yazılmıyor. Birim 
doğrulama ve son kontrol ya-
pan kuruluşla ile ilgili işlem ya-
pılıyor mu bunu da bilemiyoruz.
Asansör Periyodik Kontrol Yö-
netmeliği ekindeki formlara 
baktığımızda tam muayene-
ye yakın bir muayene yapılı-
yor. Eğer asansöre yeşil etiket 
verilmiş ise PGD yapılmasının 
nedeni nedir? Bu asansöre yeşil 
etiket veren bir muayene ku-
ruluşu ile ilgili neden bir işlem 

yapılmaz? Bu uygulamalarla 
muayenenin Modül G ve Modül 
F’den farkı kalmadığı düşünce-
sindeyim. 
Denetimler esnasında; “eğer 
asansörü monte eden firma, 
bakımını yapmıyorsa bunun is-
pat yükümlülüğü asansör mon-
te edene aittir”, denilmektedir. 
(PGD madde 5  13. Fıkra) Yani 
siz bir asansör monte ettiniz, 
asansörü bakımını bina yöne-
timi size yaptırmak istemiyor, 
siz de doğal olarak zorla bakım 
yapamayacağınıza göre bina-
dan yazılı bir evrak alıyorsunuz 
ya da noterden “sorumluluğum 
yoktur” diye yazı gönderiyor-
sunuz. Evrakları almış olsanız 
dahi, 3-5 yıl sonra şikâyet gel-
mesi halinde o asansörden so-
rumlu tutabiliyorsunuz. Çıkan 
eksiklerin, “montajdan değil, 
bakımdan kaynaklandığını 
ispat etmek de” PGD madde 
5 / 13. fıkraya göre “asansör 
monte edenin” sorumluluğun-
dadır. Ancak burada çıkan ek-
siğin montajdan mı bakımdan 
mı kaynaklandığını denetime 
giden heyet tarafından kolay-
ca tespit edilebilir. Ayrıca ispat 
yükümlülüğü kusuru bulanın 
olmalıdır. 
Asansör piyasa gözetimi ve 
denetimi yönetmeliğine göre; 
“Durum Tespit Raporu”nu ba-
kımını üstlendiğiniz asansörler 
için doldurmanız gerekmek-
tedir. Ancak bu formun imza 
bölümlerini incelediğinizde 
yöneticiler değil, asansör ba-
kımını alan ve bakımı bırakan 
firmaların imzalaması gerek-
mektedir. PGD yönetmeliğinde 
değişiklik yapılması ve durum 
tespit raporu yerine, muaye-
ne yapılması zorunluluğu ge-
tirilmelidir. Eğer monte edilen 
asansörün bakımını başka bir 
firma alırsa kesinlikle mua-

yene yapılmalı ve yeni firma 
muayeneden sonra bakım işini 
üstlenmelidir. Asansör monte 
edenin uzun yıllar süren ağır 
sorumlulukları hafifletilmedir. 
ALO 130 Asansör şikâyet hattı 
amacına uygun kullanılması ve 
şikayet hakkının kötüye kul-
lanılması neticesinde haksız 
denetim ve cezalara şirket-
lerin muhatap olmaması için 
anayasal güvence altına alınan 
şikayet hakkı / hak arama öz-
gürlüğünü zedelemeden bir 
sınır getirilmesi kanaatinde-
yim. Şikâyet hattına gelen 
şikâyetin işleme alınabilmesi 
için şikâyet nedenin asansör 
firmasına bildirilen sorun  ile 
telefon kaydındaki sorun aynı 
mıdır, bu sorgulanmalıdır. Tüm 
bunlarla birlikte eğer asansör 
firması sorunu çözmemişse 
PGD yapılmalıdır.
Sonuç olarak yazılan cezalara, 
açıklanan raporlara ve verilere 
baktığımızda asansör sektörü 
olarak en başta kendimize çeki 
düzen vermemizin gerekliliği 
ortadadır. Gerek uygunluk be-
yanlarını imzalarken, gerekse 
asansör kontrollerini yaparken 
iki kere düşünmeli, standartla-
ra ve mevzuata hakim olmalı-
yız. Malzeme imalatçıları/da-
ğıtıcılarına ve muayene kuru-
luşlarına da aynı oranda görev 
düşmektedir. Sektörün yanlış-
larını ya da eksiklerini düzenle-
menin tek yolu bir para cezası 
sisteminden geçmemektedir. 
Bizler yıllardır bu sektöre emek 
vermiş kişiler olarak piyasada 
yaşadığımız bazı sorunları dile 
getirmeye çalışıyoruz. Birbi-
rimizin görüş ve değerlendir-
melerine ön yargısız olarak 
yaklaşıp dikkate alabilmeliyiz. 
Hepimiz özeleştiri yapmalı ve 
sektörümüzü geliştirmek için 
çalışmalıyız.
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Konkordato; bir borçlunun ti-
cari durumunun sarsılmış ol-
masıyla alacaklıların, alacakla-
rını belli bir plana göre almaları 
konusunda kendi aralarında 
vardıkları ve mahkemece tas-
dik edilen anlaşmadır. Taraf 
olmayan ve bunu kabul etme-
yen alacaklıları dahi bağlayan 
bir anlaşmadır

Konkordato çeşitleri; İcra İflas 
Kanuna göre; adi konkordato, 
İflastan sonra (iflas içi) kon-
kordato, malvarlığının terki 
suretiyle konkordato olmak 
üzere üç şekilde yapılabilir. Adi 
konkordato da tenzilat (yüz-
de) yada vade konkordatosu 
şeklinde yapılabilir. Tenzilat 
konkordatosu alacaklarının 
belli bir kısmından feragat 
ettikleri konkordatodur. Vade 
konkordatosu , alacaklıların, 
borcun ödenmesinin belli bir 
vadeye ertelenmesini kabul 

ettikleri konkordatodur. 

Konkordato Talebinde Bu-
lunabilecek Kişiler Kimdir? 
Borçlu ve iflas talebinde bulu-
nan her alacaklı mahkemeden 
konkordato talebinde bulun-
ması mümkündür. 

Konkordato Talebine ekle-
necek Belgeler Nelerdir ? 
Konkordato talebinin kabu-
lü kanunda düzenlenen tüm 
evrakları asliye ticaret mah-
kemesine eksiksiz sunmasına 
bağlıdır. Bu belgeler;

1. Konkordato ön projesi : 
Bu ön projede, borçlunun 
borç̧larını hangi oranda 
veya vadede ödeyeceğini, 
bu kapsamda alacaklıların 
alacaklarından hangi oran-
da vazgeçmiş olacaklarını, 
ödemelerin yapılması için 
borçlunun mevcut mallarını 

KONKORDATO 
NEDİR?

AV. Zeynep TEPEGÖZ
ASFED Avukatı
zeyneptepegoz@gmail.com
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satıp satmayacağını, bor-
çlunun faaliyetine devam 
edebilmesi ve alacaklılara 
ödemelerini yapabilmesi 
için gerekli mali kaynağın 
hangi yöntem kullanılarak 
sağlanacağını gösteren hu-
suslar yer alır.

2. Borçlunun malvarlığının 
durumunu gösterir belge-
ler: Borçlu defter tutmaya 
mecbur kişilerden ise Türk 
Ticaret Kanununa göre 
hazırlanan malî durumunu 
açıklayıcı bilgi ve belgeler, 
maddi ve maddi olmayan 
duran varlıklara ait olup 
defter değerlerini içeren lis-
teler, tüm alacak ve borçları 
vadeleri ile birlikte gösteren 
liste ve belgeler. 

3. Finansal analiz raporu : 
Sermaye Piyasası Kuru-
lu veya Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunca 
yetkilendirilen bir bağım-
sız denetim kuruluşu tara-
fından hazırlanan finansal 
analiz raporu ile bu raporun 
dayanaklarını da eklemesi 
gerekir

Geçici Mühlet Nedir ? Konkor-
dato ișlemlerinin bașlatılması 
alacaklılardan biri tarafından 
talep edilmișse, borçlunun 
gerekli belgeleri ve kayıtları 
mahkemeye makul süre için-
de ve eksiksiz olarak sunması 
hâlinde geçici mühlet kararı 
verilir. Geçici mühlet kararı ile 
borçlunun malvarlığı üzerinde 
çeşitli tedbirler alınır. Bu ted-
birlerin amacı konkordatonun 
başarılı olabilmesi için borçlu-
nun malvarlığının muhafaza 

edilmesidir.Geçici mühlet üç 
aydır. Mahkeme bu üç aylık 
süre dolmadan borçlunun 
veya geçici komiserin yapaca-
ğı talep üzerine geçici mühleti 
en fazla iki ay daha uzatabilir.

Geçici Mühletin Sonuçları 
Nelerdir? Geçici mühlet önce-
likle kesin mühletin sonuçları-
nı doğurur. Kısaca değinmek 
gerekirse, geçici mühlet süresi 
içerisinde borçluya genel ha-
ciz yoluyla takip yapılamaz ve 
bu durum konkordato tasdik 
edilmeden önce borçlunun 
konkordato hükümlerinden 
yararlanmasını sağlar. Ala-
caklılar, ilandan itibaren yedi 
günlük kesin süre içinde dilek-
çeyle itiraz ederek konkordato 
mühleti verilmesini gerektiren 
bir hâl bulunmadığını delille-
riyle birlikte ileri sürebilirler ve 
bu çerçevede mahkemeden 
konkordato talebinin reddini 
isteyebilirler. 

Kesin Mühlet Nedir? Kesin 
mühlet, borçlunun alacaklı-
larla anlaşma yapabilmesine 
yönelik bir süreç olarak ta-
nımlanabilir. Bu süreç içeri-
sinde alacaklılarla müzakere 
yapılmak suretiyle konkordato 
projesi hazırlanır. 

Kesin Mühlet için Konkordato 
Şartları Nelerdir? Kesin mühlet 
kararı verilebilmesi için kon-
kordatonun başarıya ulaşma 
ihtimalinin bulunması gerekir. 
Bununla birlikte borçlunun dü-
rüst olması, geçici mühletin 
sonraki süreç içerisinde de 
alacaklıları zarara uğratmak 
amacıyla konkordato başvu-
rusunda bulunmamış olması 
gerekmektedir. 

Kesin Mühlet Süresi Ne Ka-
dardır? Konkordatonun ba-
şarıya ulaşmasının mümkün 
olduğunun anlaşılması hâlinde 
borçluya bir yıllık kesin müh-
let verilir. Güçlük arz eden 
özel durumlarda komiserin 
bu durumu açıklayan gerek-
çeli raporu ve talebi üzerine 
mahkemece altı aya kadar 
uzatılabilir. 

Kesin Mühletin Alacaklı-
lar  Bakımından Sonuçları 
Nelerdir? Borçlunun rahat 
hareket edebilmesi ve alacak-
lıların baskısı altında olmadan 
konkordato projesinin haya-
ta geçirilebilmesi için kesin 
mühlet  içinde alacaklıların 
haklarında bazı sınırlamalar 
yapılmaktadır. Mühlet içinde 
borçlu aleyhine 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna göre 
yapılan takipler de dahil olmak 
üzere hiçbir icra takip yapıla-
maz ve evvelce başlamış ta-
kipler durur, ihtiyatî tedbir ve 
ihtiyati haciz kararları uygu-
lanmaz, bir takip muamelesi 
ile kesilebilen zamanaşımı ve 
hak düşüren müddetler işle-
mez. Tasdik edilen konkordato 
projesi aksine hüküm içerme-
diği takdirde kesin mühlet ta-
rihinden itibaren rehinle temin 
edilmemiş her türlü alacağa 
faiz işlemesi durur. Konkorda-
to mühletinin verilmesinden 
önce, müstakbel bir alacağın 
devri sözleşmesi yapılmış ve 
devredilen alacak konkorda-
to mühletinin verilmesinden 
sonra doğmuş ise, bu devir 
hükümsüzdür.

 Kesin Mühletin Rehinli Ala-
caklılar Bakımından Sonuçla-
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rı nelerdir? Mühlet sırasında 
rehinle temin edilmiş alacaklar 
nedeniyle rehnin paraya çev-
rilmesi yoluyla takip başlatı-
labilir veya başlamış olan ta-
kiplere devam edilebilir; ancak 
bu takip nedeniyle muhafaza 
tedbirleri alınamaz ve rehinli 
malın satışı gerçekleştirile-
mez.

 Kesin Mühletin Sözleşme-
ler Bakımından Sonuçları 
nelerdir? Sözleşmenin karşı 
tarafının konkordato projesin-
den etkilenip etkilenmediğine 
bakılmaksızın, borçlunun taraf 
olduğu ve işletmesinin faali-
yetinin devamı için önem arz 
eden sözleşmelerde yer alıp da 
borçlunun konkordato talebin-
de bulunmasının sözleşme-
ye aykırılık teşkil edeceğine, 
haklı fesih sebebi sayılacağı-
na yahut borcu muaccel hâle 
getireceğine ilişkin hükümler, 
borçlunun konkordato yolu-
na başvurması durumunda 
uygulanmaz. Sözleşmede bu 
yönde bir hüküm bulunma-
sa dahi sözleşme, borçlunun 
konkordatoya başvurduğu 
gerekçesiyle sona erdirilemez.

Kesin Mühletin Borçlu Bakı-
mından Sonuçları nelerdir? 
Borçlu, komiserin nezareti 
altında işlerine devam edebi-
lir. Şu kadar ki, mühlet kararı 
verirken veya mühlet içinde 
mahkeme, bazı işlemlerin 
geçerli olarak ancak komise-
rin izni ile yapılmasına veya 
borçlunun yerine komiserin 
işletmenin faaliyetini devam 
ettirmesine karar verebilir. 
Borçlu, mahkemenin izni dı-
şında mühlet kararından iti-
baren rehin tesis edemez, kefil 

olamaz, taşınmaz ve işletme-
nin devamlı tesisatını kısmen 
dahi olsa devredemez, takyit 
edemez ve ivazsız tasarruf-
larda bulunamaz. Aksi hâlde 
yapılan işlemler hükümsüzdür. 
Mahkeme bu işlemler hakkın-
da karar vermeden önce komi-
serin ve alacaklılar kurulunun 
görüşünü almak zorundadır.

Konkordato Projesi nedir? 
Konkordato projesi, konkor-
dato komiserinin gözetiminde 
hazırlanan, borçlunun borcunu 
hangi koşullarda ödeyeceğini 
düzenleyen bir proje türüdür. 
Bu kapsamda her borçlunun 
mal varlığı, ticari ve ekonomik 
durumu, borçlarının niteliği 
farklılık arz ettiğinden borç-
lunun durumuna göre hazır-
lanır. Konkordato projesi ha-
zırlandıktan sonra konkordato 
komiseri tarafından konkorda-
to projesini müzakere etmek 
için tarafları toplantıya davet 
eder. Konkordato projesinin 
kabulü için kaydedilmiş ala-
caklıların en az yarısının kon-
kordatoyu kabul etmesi veya 
alacaklıların dörtte biri ve 
alacakların en az üçte ikisine 
sahip alacaklılar tarafından 
imza edilmesi gerekmektedir.

Konkordatonun Tasdik Edi-
lemezse Ne olur? Konkordato 
belirtilen şartları taşımadığı, 
konkordato projesinin başa-
rıya ulaşmasının mümkün 
olmadığının anlaşılması ha-
linde mahkeme konkordato 
talebinin reddine karar ve bu 
karar ilgili yerlere bildirilir. 
Borçlunun iflasa tabi şahıs-
lardan olması ve doğrudan 
doğruya iflas sebeplerinden 
birinin mevcut olması hâlinde 

mahkeme, borçlunun iflâsına 
resen karar verir .

Konkordatonun Sonuçları 
Nelerdir? Konkordato, mah-
kemenin tasdik kararıyla bağ-
layıcı hale gelir. Bağlayıcı hâle 
gelen konkordato, konkordato 
talebinden önce veya komi-
serin izni olmaksızın mühlet 
içinde doğan bütün alacaklar 
için mecburidir. Geçici mühlet 
kararından önce başlatılmış 
takiplerde konulan ve henüz 
paraya çevrilmemiş olan ha-
cizleri hükümden düşürür. Bu 
kapsamda borçluya ödeme 
emri gönderilemez. Ancak 
konkordato ile ilgisi bulunma-
yan işçi alacaklarında, borçlu-
ya karşı takip yapılıp ödeme 
emri gönderilebilir. Borçlu ta-
rafından alacaklılardan birine 
konkordato projesinde öngö-
rülenden fazla olarak yapılan 
vaatler hükümsüzdür. Ayrıca 
böyle bir vaatte bulunulması 
halinde İcra İflas Kanunu hü-
kümlerine göre altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası veri-
lebilir.

Konkordato hakkında Kanun 
yollarına Bașvurulabilir mi? 
Konkordato hakkında verilen 
karara karşı borçlu veya kon-
kordato talep eden alacaklı, 
kararın tebliğinden itibaren 
, itiraz eden alacaklılar bakı-
mından ise tasdik kararının ila-
nından itibaren on gün içinde 
istinaf yoluna başvurulabilir. 
Bölge adliye mahkemesi kara-
rına karşı da tebliğ tarihinden 
itibaren on gün içinde temyiz 
yoluna başvurulabilir. İstinaf 
ve temyiz incelemeleri, Hu-
kuk Muhakemeleri Kanunu 
hükümlerine göre yapılır. 
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PROLİFT Yönetim Kurulu Başkanı  

Bahtiyar Karakoç

“HEDEFİMİZ DÜNYA  
  MARKASI OLMAK”

Yılın son sayısında önemli bir ismi konuk ediyoruz... Öyle ki; hayatını asansör sektörüne 
adamış, zorluklara rağmen pes etmemiş, küçük bir imalathanede başlayan mesleğini, 
cesareti ve işine olan tutkusuyla dünyaya ihracat yapan bir fabrikaya taşımış önemli bir 
sektör duayeni... Asansör sektöründe hemen herkesin sevip saydığı PROLİFT Yönetim 
Kurulu Başkanı Bahtiyar Karakoç’u, tüm sorularıma verdiği samimi ve iddialı açıklamaları 
ile ilk kez bu kadar yakından tanıyacaksınız...

Sektörde uzun süre konuşulacak röportajımızda, Karakoç’un dünya hedeflerinden 
PROLİFT’in yeni projelerine, rekabet konusundaki iddialı açıklamalarından yerli üreticinin 
markalaşma sorununa kadar her şeyi bulabileceğiniz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...
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PROLİFT olarak 2019 itibari 
ile 17. yılınızdasınız. Sizin için 
nasıl bir 16 yıldı?

PROLİFT’i kurarken nasılsak, 
bugün de aynı ilkelerle yola 
devam ediyoruz. Biz “en iyisi 
olmak” hedefiyle yola çıktık 
ve bu hedef doğrultusunda 
adımlarımız atıyoruz. Her şey-
den önemlisi de bugün hâlâ 
ilk günkü heyecan ve azimle 
çalışıyoruz. Her yıl bir önceki 

yıla artı değer katarak ve üre-
tim hacmimizi artırarak ge-
çirdiğimiz bir 16 yıl geçti. Bu 
durum 17. yılımızda da böyle 
olacak, 27. yılımızda da, 57. 
yılımızda da...

Çünkü bu sadece benim varlı-
ğımla ilgili de değil. Artık PRO-
LİFT markası Bahtiyar Karakoç 
isminden ayrı olarak, kurumsal 
bir yapıda işlemektedir ve bu-
rada kurduğumuz kemikleş-
miş yapı da bu şekilde işliyor.

“BENİM HİKAYEMDE TUTKU VE 
CESARET VAR”

Asansör sektörüne ilk nasıl 
girdiniz? Bir hikayeniz var 
mı?
Asansör sektörüne girmem 
biraz tesadüfi oldu. Ama gir-
dikten sonra da bir tutkuya 
dönüştü. Benim hikayemde 

“tutku ve cesaret” var. Yeni bir 
şey üretmek yeni bir alanda 
kimsenin cesaret edemediği 
şeylerle uğraşmak, benim ha-
yat tarzımın bir parçası. Ben 
asansör sektöründe de bunu 
buldum açıkçası... Şöyle ki; 
evliliğimin ilk yıllarında Gire-
sun’dan, İstanbul’a çalışma 
amacıyla gelmiş ve tamamen 
farklı bir sektörde işe başla-
mışken, asansör sektörünü 
keşfettim. O dönemde mev-
cut işimden aldığım aylık ma-
aşımdan daha azını kazanma 
pahasına asansör işine girdim. 
Kazanç ikinci plandaydı benim 
için. Hiç unutmuyorum; bir 
yılbaşı gecesini kabin monta-
jıyla sabahlayarak geçirdiğim 
günden sonra da asansör işi 
benim için adeta bir tutkuya 
dönüştü. Gönülden bağlandım 
bu mesleğe.

PATRON KATI

49Kasım • Aralık 2018 • HABER ASANSÖRÜ

PATRON KATI



Bahtiyar Karakoç’un haya-
tında yeni bir dünya ve yeni 
bir heyecan yaratan asansör 
sektörü, kendi üretim tesisini 
kurması ile onu bir dönüm 
noktasına taşıyor... 

BAHTİYAR KARAKOÇ: O dö-
nem, çok az kazanmak uğruna 
yeni bir heyecanla satış-mon-
taj işlerine girmiştim. Ancak 
zamanla yaptığım işler çok be-
ğenildi ve önümde yeni ufuk-
lar açılmaya başladı. Montaj 
yaparken gördüğüm eksikler 
sebebiyle; bu defa da “neden 
kendi asansörlerimi üretme-
yeyim?” heyecanı beni sarma-
ya başladı. Türkiye’de inşaat 
sektörünün de büyük bir iv-
meyle ilerliyor olması üretim 
alanına geçmek konusunda 
beni yüreklendirdi. O dönem 
herhangi bir teşvik almadan 
sadece ve sadece yetenek ve 
deneyimime güvenip PROLİFT 
Markasını oluşturarak fabrika-
mızı kurdum. Bu olay, benim iş 
hayatımın kilo metre taşlarının 
başında gelir.

Giresun’da orta ölçekli bir 
imalathaneden şu an iki 
farklı fabrikada üretim yapan 
bir markasınız... Bu zorlu bir 
süreç diyebilir miyiz?
Zorluk, göreceli bir kavram-
dır. Dolayısıyla ben 16 yıllık 
emek ve çabamı ‘zorluk’ ola-
rak değerlendiremem. Şu an 
geldiğim noktayla ilgili söy-
leyeceklerim ise; hedefimi 
günbegün bir üst seviyeye 
taşımak yolunda durmaksızın 
mücadeleden ibarettir. Fab-
rikaların bitmiş halini gözü-
nüzün önüne getirdiğinizde, 
kurma aşamasındaki çekilen 
sıkıntıları, sıkıntı olarak gör-
müyorum.

PROLİFT’in güncel 
çalışmaları neler? 
Okuyucularımıza 
verebileceğiniz yeni haberler 
var mı?
Pek çok şey var elbette ama 
en önemlisi; “PROLİFT Au-
tomatic Doors For Lift” iken, 
“PROLİFT ELEVATOR” olduk. 
2019 sonuna kadar bir asan-
sörde kullanılan ekipmanların 
%80’ini PROLİFT bünyesinde 
üretmeyi hedefliyoruz. Cum-
huriyetimizin 100. yılına ka-
dar bütün altyapıyı oluşturup, 
yıllık 20 bin ünite üretebilir 
hale gelmek başlıca hedefle-
rimizden. Bunun için merkez 
Marmara Bölgesi’nde kalmak 
kaydıyla dünyanın çeşitli böl-

“HEDEF; CUMHURİYETİMİZİN 
100. YILINA ARMAĞAN 
OLARAK, DÜNYA’DA 5 

FARKLI ÜRETİM TESİSİNDE 
YILLIK 20 BİN ÜNİTE ÜRETİM 

YAPMAK”
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gelerinde 5 ayrı üretim üssü 
kurmayı planladık. İlk adımı-
mız olan PROLİFT ASİA’yı fa-
aliyete geçirerek, 2019 Mart 
sonuna kadar yıllık 2 bin ünite 
üretim yapacak şekilde işle-
yişe aldık. Yine 2019 yılı son 
çeyreğinde ikinci bir üretim 
üssüne ismi bizde saklı kalmak 
kaydıyla başlayacağız. Hede-
fimiz; ülkemize Cumhuriye-
tin 100. yılı armağanı olarak, 
merkez üretim üssü hariç, 
dünyanın 5 noktasında üretim 
yatırımlarını tamamlayıp, yıllık 
20 bin ünite üretim çıtasına 
ulaşan bir dünya markası ol-
mak. Bilindiği üzere kapı üreti-
minde Türkiye lideriyiz. Ayrıca, 
Bursa’daki yeni fabrikamızın 
işleyişe başlamasıyla beraber 
paket asansör sistemine geçiş 
yaptık. Bu kapsamda; Asansör 
kabinleri, karkas, süspansiyon, 
makine şasisi, asansör moto-
ru, asansör kontrol panosu da 
dahil olmak üzere tüm bu bi-
leşenleri PROLİFT bünyesinde 
üretmeye başladık. 

“REKABETTEN KORKMAYIN.”

Günümüzde asansör 
sektöründe en büyük 
sorunun rekabet olduğundan 

bahsediliyor... Sektörün 
rekabet anlayışını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Şahsım adına söylüyorum ki, 
rekabet kamçılayıcı bir unsur-
dur. Rekabetten korkmayın. 
İyi bir işi, orta bir işi, vasat ya 
da kötü bir işi bu rekabet saye-
sinde ölçebilir ve hamlelerinizi 
buna göre belirleyebilirsiniz. 
Ancak bizim sektörümüzdeki 
rekabetin başka sorunları var. 
Eğer rekabet, işin iyi yapılması 
için kullanılırsa o zaman hem 
işimizi hem de sektörümüzü 
sürekli geliştirir. Bir de açıkçası 
çağımız endüstrisinde her şeyi 
(sanal ortam da dahil olmak 

üzere) eleştirip yorum yapma 
hakkına sahip bireyler oldu-
ğunu düşününce, rekabet çok 
daha kıymetli oluyor benim 
gözümde.  PROLİFT A.Ş kurul-
duğu günden itibaren benim-
sediğimiz vizyondan hareketle 
kaliteli ürünleri en ekonomik 
şekilde pazara sunmaktadır. 
Ve bu vizyon bizi sahada güçlü 
hale getirmiştir. Bundan son-
raki üretim ve satış politika-
mız da aynı kararlılıkla devam 
edecektir.

Peki sizce rekabet koşullarını 
zorlaştıran bir piyasamız mı 
var?
Pek böyle düşünmüyorum. 
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Bizim küçük esnaf diye tabir ettiğimiz 
satıcı bile, perdeci dükkanının hemen yanı 
başına kendi perdeci dükkanını açıyor. 
Bence, rekabeti seven ve bu rekabete 
ortam sağlayan anlayışa sahip bir milletiz. 
Müşteriye sunduğumuz seçenek yelpa-
zesini genişlettiğimiz için, tercih ediliyor 
olmak daha da kıymetleniyor bence.

“ÜRETİCİLERİN EN BÜYÜK SIKINTISI;  
HAKSIZ ÖNYARGILAR”

Sektörde üretici firmaların en büyük 
sıkıntıları nelerdir sizce? 
Sektörde çok kıymetli meslektaşlarım-
la sık sık bir araya geliyorum. PROLİFT 
Ailesi olarak bizi en çok rahatsız eden; 
insanların bizim üretmiş olduğumuz 
el emeği, göz nuru ürünlere haksız ve 
önyargılı ithamlarıdır. Ürünlerimiz üze-
rinde yeterli bilgiye sahip olmadan karar 
verici tutumları bize zarar vermese de 
gündemi meşgul ediyor. Kimseden tak-
dir beklemiyoruz, eleştiriye de açığız, 
ancak haksız önyargılar bizi çok rahatsız 
ediyor, diyebilirim. Bence bu sektörde 
pek çok üreticinin ortak sıkıntısıdır. Si-
zin gece gündüz, Ar-Ge ekibinizle ince 
hesaplar üzerinden çalıştığınız ürünler 
hakkında temelsiz yorumlar yapılması 
gerçekten çok üzücü.

ZOR BİR YÖNETİCİ MİSİNİZ? 
 � Bunu takım arkadaşlarıma sormak lazım ama 
kendi kendimi değerlendirecek olursam; zor 
olduğumu düşünmüyorum. Çalışanlarımızla 
büyük bir aile gibiyiz, ancak her ailede olduğu 
gibi bizde de bir takım sorunlar  yaşandığı za-
man aksi tarafım su yüzüne çıkabiliyor. Hatta 
şunu söyleyeyim, bir çalışanım espri mahiye-
tinde bana “Grim Boss” (gaddar patron) diye 
hitap ettiğinde birlikte gülmüşlüğümüz var.

 � Bahtiyar Karakoç kendini tanımlarken en 
önemli özelliklerini; “Daima yeniliklere açık 
olmak ve denenmemişi denemeye cesaret ede-
bilmek” olarak  sıralıyor. Karakoç sektörde hız-
lı ve net kararlar alarak uygulamaya koyması 
ile de tanınıyor. 

 � Kendisine “Sanayi ve üretim alanlarında ça-
lışmasaydınız, yapmak istediğiniz başka bir iş 
olur muydu?” diye sorduğumuzda samimiyetle; 
“Yeniden dünyaya gelsem kendimi yine asan-
sör sektörüne adardım. Büyük bir şevkle yapı-
yorum işimi” dedi.

 � Bahtiyar Karakoç bilinmeyen bir özelliği ise 
türkülere olan sevgisi ve amatör olarak da olsa 
bağlama ile ilgilenmesi. Karakoç; yoğun iş tem-
posundan fırsat bulduğu her an bağlama ders-
lerine yeniden devam edebilmenin arzusunda.

52  HABER ASANSÖRÜ • Kasım • Aralık 2018

PATRON KATI



“YABANCI ÜRETİCİLER TÜRK 
ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN 

YÜKSELİŞİNDEN ENDİŞELİ”

Yurtdışında pek çok yabancı 
sektör temsilcileri ile de 
temaslarda bulunuyorsunuz? 
Yurt dışında Türk asansör 
sanayisinin algısı nasıl?
PROLİFT hem Avrupa’ya hem 
Ortadoğu’ya hem de Türki 
Cumhuriyetlere satış yapan 
bir marka. Dolayısıyla her bi-
rini ayrı ayrı değerlendirmek 
lazım. Bazı ülkelerde önyargı 
ile karşılanıyoruz, kendimizi 
ifade edebildiğimiz ortamlar-
da bu önyargıları aşmaya çalı-
şıyoruz. Geçmişe baktığımda, 
önümüzdeki birkaç yıl içinde 
Türkiye’deki asansör üreti-
cilerinin dünyada önemli bir 
pazar payına ulaşacağı kana-
atindeyim. Türkiye’de asansör 
komponenti üreten arkadaşla-
rın sektöre yaptığı olağanüstü 
yatırımlar sayesinde bu yanlış 
algı ve önyargı en kısa süre-
de kırılacaktır. Zira dünyada-
ki yabancı asansör üreticileri 
Türkiye’de son yıllarda oluşan 
hızlı ivmelenmeyi bir taraftan 
takdir ederken, kapalı kapılar 
ardında da endişe duyduklarını 
hissetmekteyim. 

“TEK EKSİĞİMİZ MARKALAŞMAK”

BAHTİYAR KARAKOÇ: Benim 
üretim anlayışımda yapılan 
işin kalitesi, hızı, verimliliği 
çok önemlidir. Yerli üreticiler 
olarak bizlerin, küresel mar-
kalarla yarışabilmesi için ro-
tamızı bu ilkelere çevirmesi 
gerekiyor. Bugün Türkiye’de 
yerli ürünlerin güvenilirliği 
konusunda bir problem gör-
müyorum. Bizim sadece mar-
kalaşma tarafında eksiklerimiz 
var. Eğer bizler markalaşma 
tarafında meslektaşlarımızla 
birlikte yoğun bir şekilde ça-
lışırsak, dünyanın birçok böl-
gesinde bahse konu yabancı 
markaların adını unutturacak 
kadar başarı elde edebiliriz. 
Türkiye’de önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde birkaç tane marka 
oluşabileceği kanaatindeyim. 
Bu arada çok değer verdiğim 
meslektaşlarım “az olsun, be-
nim olsun” anlayışından sıy-
rılmayı başarabilir, mesleki 
ufkunu geniş tutarsa 1-2 tane 
dünya markası bile çıkabilece-
ğine inanıyorum.

“HER GEÇEN GÜN MANTAR GİBİ 
FİRMA TÜREMESİ KONUSU, BU 

ÜLKEDE TEKRAR TEKRAR GÖZDEN 
GEÇİRİLMELİDİR”

Ama bir yandan da her 
geçen gün küçük çaplı yeni 
firmalar sektörde faaliyet 
göstermeye başlıyor. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bizim bu konudaki rahatsız-
lığımız, bir şehirde yaşayan 
insanların ayak sayısı kadar 
ayakkabı mağazası açılma-
sının önünde hiçbir engel ol-
maması sorunundan ibarettir. 
Ben, Bahtiyar Karakoç olarak 
sabah uyandığımda nasıl ki 
beyaz önlük giyip bir sağlık 
kuruluşunda hekimlik yapa-
mıyorsam, aynı gerekçeyle 
insanların her gün kullandığı 
bir ulaşım aracı olan asansör 
işinde de, her mavi önlüğü 
üstüne geçiren işin başına 
geçmemelidir. En küçük res-
mi ihalelerde bile teminat ve 
yeterlilik unsuru aranırken, 
insanların hayatının bir par-
çası olan ve içinde onlarca gü-
venlik komponenti barındıran 
bir meslekte her geçen gün 
mantar gibi firma türemesi ko-
nusu, bu ülkede tekrar tekrar 
gözden geçirilmelidir. 

Liftinstituut tarafından  en 
iyi yerli marka seçildiniz , bu 
ödülle ilgili neler söylemek 
isterseniz?
Liftinstituut, asansör sektö-
ründe ağırlığı ve geçerliliği 
olan önemli ve saygın bir de-
netleme/belgelendirme kuru-
luşudur, haliyle böyle önemli 
bir kuruluştan ödül almak çok 
onore edici. Bizi bu ödüle la-
yık gören Liftinstituut ailesine 
PROLİFT A.Ş ve şahsım adına 
teşekkür ederiz.  Ancak, şunu 
da belirtmekte fayda görüyo-
rum ki, biz hiçbir zaman işimizi 
ödül almak adına yapmadık. 
Bizim hedefimiz ülke sınırları-
nı aşmak ve aranan bir dünya 
markası olmak.
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Öncelikle Doragalass 
hakkında biraz bilgi verir 
misiniz?
DORA Otomotiv Cam Sana-
yi (Doraglass) 1983 yılında, 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Burhan Akkoç  tarafından ku-
rulmuştur. Şu an Doraglass, 
Ankara Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi’nde, 70 Bin 
metrekare fabrikası ve bölge 
müdürlükleri ile yaklaşık 350 
kişilik personel ile çalışmak-
tadır. Yılda yüzbinleri aşan bir 
cam üretimi bulunmaktadır. 

Doraglass ne tür cam 
üretimleri yapıyor?
Biz burada %100 yerli sermaye 
ile otomotiv ana sanayine ve 
yenileme piyasasına üretim 
yapıyoruz. Öncelikle modern 
ve çevre dostu bir tesis anlayışı 
ile her marka ve tip araç için 
nitelikli oto, tren, deniz taşıtı 
ve asansör camları üretmekte-
yiz. Biz aynı zamanda özellikle 
ticari araç ve otobüs üreticile-
rinin hemen hepsinin hem yurt 
içi hem de yurt dışı pazarında 
tedarikçisiyiz. MAN, ISUZU, 

TEMSA, BMC gibi... Yurt dı-
şında başta Amerika olmak 
üzere, Avrupa’da Almanya, 
Fransa, İtalya, Japonya bunla-
ra ek olarak dünyanın pek çok 
ülkesine ihracat yapıyoruz. Bir 
yılda 100 binleri üzerinde cam 
üretimimiz var.

MUSTAFA AKKOÇ: Doraglass 
aynı zamanda OEM olarak 
anılan ¨Orijinal Parça Üreti-
cisi¨. Bu alanda Türkiye’den 
50 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Dünyada pek çok bilinen araç 
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ük CAM SANAYİNİN LİDER MARKASI 

DORAGLASS’IN FABRİKASINI  
ZİYARET ETTİK

Türkiye’nin cam sanayisinin lider markası olan Doraglass Ankara’daki 
yeni fabrikasının kapılarını Haber Asansörü için açtı. Yüzde yüz yerli 
sermaye ile araç, tren, deniz taşıtları, asansör ve mimari cam uygu-
lamaları için çözümler üreten Doraglass’ın Genel Müdürü Mustafa 
Akkoç ile 70 bin metrekarelik fabrikanın çalışma imkanlarını ve 
asansör uygulamaları için neler ürettikleri üzerine bilgiler aldık.

“Dünyanın 
camını %100 
yerli sermaye 

ile üretiyorlar”
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markasının tedarikçisi olarak, 
milyonlarca araçta ürünleri-
mizi görmekten büyük gurur 
duyuyoruz.

DORAGLASS HER GÜN BİNLERCE 
İNSANI TAŞIYAN HIZLI TREN 
PROJELERİNDE KULLANILAN 
CAMLARIN DA ÜRETİCİSİ...

Türkiye’de hızla yükselen bir 
raylı sistemler piyasası var. 
Son yıllarda projeler arttı. Tür-
kiye’de raylı sistem için cam 
imalatına başlayan ilk firmayız 
diyebilirim. Çok uzun süredir 
bu alanda üretim yapıyoruz. 
Her gün bir çok insanın ula-
şım tercihi olan Türkiye’deki 
tüm hızlı tren camları ile yine 
İstanbul’da Marmaray proje-
sinde çalışan trenlerin cam-
ları bize ait. Üsküdar metro 
projesi, İzmir banliyö hattı 
gibi bir çok büyük ve önemli 
projenin camlarını yerli üretim 
ile Ankara’daki fabrikamızda 
üretiyoruz. 

Ham bir cam fabrikada hangi 
işlemlerden geçerek bir araç, 

ya da asansör camı haline 
geliyor?
Biz camı işlenmemiş olarak 
alıp, istenilen ölçülere, şekle, 
özelliğe ve sayabileceğimiz 
pek çok konu ve kaleme göre 
işleyip bitmiş ürün haline ge-
tiriyoruz. Bir camın başlangı-
cından bitişine göre minimum 
12-13 adet iş süreci var. Bunlar 
camın kesilmesiyle başlıyor, 
rodajı, yıkanması, baskı yapıl-
ması v.s. gibi pek çok işlem ile 
devam ediyor. İstenilen mode-
le, talebe markaya göre tüm 
bunlar değişiklik gösteriyor. 

Asansör camları ile ilgili 
nasıl bir çalışmanız var?
Asansör camlarını üreticiden 
aldığımız sipariş ve bilgilere 
göre özel üretim olarak ha-
zırlıyoruz. Bir çoğu lamine 
camlar. Kırılsa bile dağılma-
yan sadece çatlak kalan cam 
özelliğinde. Yangına dayanık-
lı camlar konusunda önemli 
çalışmalarımız var. Bildiğiniz 
gibi bu camların uzun bir test 
aşaması var. Bu aşamalardan 
geçebilecek cam özelliği ka-
zandırılması önemli. Bu arada 
asansör camlarını güvenlik iş-

35 yıllık 
bir tecrübe ile 

yurtiçi ve yurtdışında 
cam uygulamaları ile dün-

yanın aranan markası haline 
gelen Doraglass aynı zamanda 

OEM olarak adlandırılan  “orjinal 
parka üreticisi”. Büyük mar-
kaların oto camlarını yerli 
imalat gücü ile Amerika 

ve Avrupa’ya pazar-
lıyorlar.

Mustafa Akkoç
Doraglass Genel Müdürü

ÖZEL HABER
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lemleri içeren çok katlı camlar 
olarak baskı yapılması v.s. gibi 
pek çok işlem ile devam edi-
yor. Bunun haricinde müşteri-
den gelen şekle, ölçüye, renge 
göre kendi üretim planlama-
mızda, üretim prosedürümüze 
uygun hale getirip işliyoruz. 

Bir asansör camının 
işlenebilmesi için talep eden 
firma ile nasıl bir çalışma 
süreci geçiriyorsunuz?
Biz asansör cam siparişleri 
alırken, camın teknik çizimine 
ihtiyaç duyuyoruz. Kabin camı 
mı olacak ya da kat kapısı mı ya 
da bombesi ve eğimi olacak mı 
gibi sorulara cevap almamız 
gereklidir. Eğer camın bom-
besi varsa, eğimi varsa ona 
göre ölçüler ve çizimler gön-
deriliyor. Bu dataların müşte-
rilerden gelmesi en doğrusu, 
çünkü müşteri bu camı kendi 
kapısına ya da kabinine uy-
gulayacak. Cam burada, belli 
bir asansör tasarımının parçası 
olarak kullanılacak. Dolayısıyla 
biz asansörün büyük tasarı-
mının bir parçasıyız. Müşteri 

kendi büyük tasarımı içinde 
bizden istediği kısmın teknik 
çizimlerini vermesi önemli. 
Sonrasında tasarımına göre 
istedikleri parçayı istedikleri 
özelliklere göre üretiyoruz ve 
güvenlik, dayanıklılık, estetik 
gibi iş süreçlerine geçiliyor. 

Asansör camında  en önemli 
konu da bu güvenlik ve daya-
nıklılık testleri. Bizim yaptığı-
mız asansör camlarında şim-
diye kadar bu konuda hiç bir 
sıkıntı çıkmadı. Asansör camı 
yapmak, hem estetik hem de 
sağlamlık isteyen ince bir alan.
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1998 yılında kurulan ARKEL, 
bu sene 20. Yılını kutluyor. 
Asansör kumanda kartı üre-
timi ile başlayan bu serüven 
zaman içerisinde çeşitlenen 
ürün yelpazesi ile gelişerek 
değişti. ARKEL’in CTO’su Dr. 
Zeki Alyanak ile röportajımıza 
Arkel’in başlangıç hikayesini 
sorarak başlıyoruz.

Zeki Bey öncelikle bize 
kısaca ARKEL’in kuruluş 
hikayesini anlatır mısınız?
Tabi.. Arkel 1998 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi 
Elektronik Mühendisliği me-
zunu iki arkadaş tarafından 
Fikirtepe’de küçük bir ofiste 
kurulmuş bir firma. Kurucu 
ortaklar bir takım elektronik 

kart tasarımları ile başlayıp, 
bazı aile büyüklerinin yön-
lendirmeleri üzerine, asan-
sör sektöründeki firmaların 
basit taleplerine doğrultu-
sunda, o zamanlar birçoğu 
ithal edilen kart ihtiyaçlarını 
karşılamak için başlıyorlar. 

Sonrasında ise, önce proto-
tip daha sonra da ufak çaplı 
seri üretim yapabilecekleri 
bir yere geçerek hedeflerini 
büyütmeye başlıyorlar. Firma-
nın ünü, müşteri odaklı ve yar-
dımsever olmasının yanında 
ürünleri ile de problemsiz ve 
tabiri caizse baş ağrıtmayan 
bir üretici olarak tanınmala-
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ük TÜRKİYE’NİN İLKLERİNE İMZA ATTILAR 

“ARKEL SEKTÖRDE  
20. YILINI KUTLUYOR”

Türkiye’nin lider asansör markalarından birisi olan ARKEL’in 
CTO’su Dr. Zeki Alyanak ile hem sektörü, hem de ARKEL’in yeni 
piyasaya sürülen ürünlerini konuştuk. 20 yıllık bir tecrübenin 
arkasındaki hizmet aşkı, Türkiye’nin pek çok ilkine imza atan 
ürünlerin arkasındaki hikayeler özel haberimizde... 

DR. ZEKİ ALYANAK 
ARKEL - CTO

ÖZEL HABER
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rını sağlıyor. Bu başarıları da 
onlara sektörden pek çok ödül 
getiriyor. Şu an da Arkel, direk 
veya dolaylı satışlarla Avrupa 
ve Arabistan’dan Hindistan’a 
kadar 40’dan fazla ülkede isim 
ve teknolojisini duyurmuştur. 

Arkel yakın zamanda 
ortaklık sisteminde de bir 
değişikliğe gitti. Mevcut 
durumdan bahseder misiniz?
Arkel’in ortaklık yapısı 
2016’nın sonunda değişti. 
Sektöründe global bir oyun-
cu haline gelmek amacıyla 
2016 yılı Aralık ayında şirke-
tin çoğunluk hissesini lider şir-
ketlere yatırım yapan, 4 Türk 
ortağı bulunan yerli özel ser-
maye fonu Mediterra Capital’e 
devretti. Kurucu ortaklarından 
Melih Küçükçalık ile ortaklık 
yapısını yeniden şekillendirdi.

Arkel değişen 
yapısı ile 
gelecek 
hedeflerini 
nasıl 
belirliyor?
Arkel’in 1998 de 
başlayarak sene-
den seneye büyü-
yerek gelen 20 senelik 
bir mazisi var. Bu büyümeyi 
hem iç hem de dış pazarlar-
da devam ettirmek için çeşit-
li hedeflerimiz var. Öncelikle 
Arkel’in yurt içi pazar payını 
koruması ve arttırması gereki-
yor. Bu ancak müşterilerimize 
daha yakınlaşıp, sorunlarına 
herkesten daha iyi, çabuk ve 
uygun ekonomik sonuçlar ya-
ratmakla mümkün olacaktır. 
Yurt içi pazarı gibi, yurt dışı 
pazarındaki payımızı da hızla 
arttırmaya devam ediyoruz. 
Bunun için satış ekibimizi 

b ü y ü t t ü k 
ve mühen-
dislik gu-
rubumuzla 
destekle-

yerek, yurt 
d ı ş ı n d a k i 

müşterilerimi-
ze götürdüğümüz 

hizmetleri arttırdık. Bu-
rada hedeflediğimiz bazı ana 
pazarlar var ve bu pazarlarda 
da oldukça aktifiz. 

“ARCODE 
TÜMLEŞİĞİMİZE UYGUN 

SENKRON MOTOR 
ÜRETİMİNE BAŞLADIK”

Şu an piyasaya sürülen 
çok yeni ürünleriniz var? 
Üretim planlamanızı nasıl 
şekillendiriyorsunuz? 
Açıkçası sadece Türkiye paza-

Arkel 
olarak biz 

asansörün bütün 
elektronik kontrol, 

komuta ve emniyet kıs-
mını Türk tasarımı ve  

Türk imalatı olarak 
pazara sunmak-

tayız.
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rıyla yetinmeyip, ihracatımızı 
arttırmak için dış pazarda re-
kabet edebileceğimiz ürünlere 
odaklanarak bir üretim planla-
ması yapıyoruz. Üretim kapa-
sitemiz büyüme hızımıza göre 
ayarlıyoruz. Yatırım stratejimiz 
doğrultusunda planlanan pro-
je ve yeni ürün tasarımlarını 
paralel yürütüyoruz. Bu sene, 
Arcode tümleşiğimize uygun 
senkron motor üretimine baş-
ladık. KM30 kapı kontrol kar-
tımız ve rejeneratif ürünümüz 
olan RGN-B06 ‘yı buna örnek 
gösterebiliriz. AR-GE depert-
manımız ile birlikte yeni ürün ve 
yerlileştirme çalışmaları doğ-
rultusunda ARL700 kumanda 
kartı üretimlerimizi tamam-
ladık. Altı ay önce basına ve 
müşterilerimize tanıttığımız 
bu ürün, gecen sene yürürlüğe 
giren asansör EN81-20 yönet-
meliğine uygun. ARL700, Arkel 
veya başka üreticilerin sürü-
cüleri ile çalışabilen, asenkron 
hidrolik sürücülere de uygun, 
asansörü saniyede 1.6 metre 
hız ile 64 kata kadar program-
lanabilen bir kumanda ünitesi. 
Şu anda pazara sunduğumuz 
KM30 kapı kartı ve bu karta 
optimize edilmiş kapı senkron 
motoru ile RGN-B06 diye ad-
landırdığımız, asansörden üre-
tilen enerji tasarrufunu tekrar 
binadaki Elektrik tüketimine 
sunan ‘regenerative’ ünitemiz 
ve tabii ki arkasından, ArCode 
tümleşik kontrol ünitemiz ile 
beraber optimize edilmiş du-
rumda. Bunu kabinin güvenli, 
hem de konforlu hareketine 
ayarlanarak optimize edilmiş 
“Arkel Senkron Motor’umuz” 
takip etmiştir. Bütün bunlar son 
on iki ayda pazara sürülmüştür. 

Arkel deyince akla gelen en 
önemli ürünlerinizden olan 
“Tümleşik Asansör Kontrol 
Üniteleri” hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Tümleşik Asansör Kontrol 
Ünitesini Türkiye’de ilk tasar-
layan Arkel’dir. “ARCODE” 
diye adlandırılan ve sektörde 
birçok ilki başaran bu tümleşik 
asansör kontrol ünitesi, fazla 
katlı modern yapılardaki (64 
kata kadar), asansörlerde kul-
lanılan ve panolara dışarıdan 
baktığınızda turuncu rengiy-
le ön plana çıkan yenilikçi bir 
üründür.  Arcode tümleşik 
asansör kontrol ünitesi ile Ar-
kel 2012 yılında “Design Tur-
key” ve 2013 yılında da “Red 
Dot” tasarım ödüllerine layık 
görülmüştür.  2014 yılında 
TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD iş 
birliği ile “XI. Teknoloji Ödül-
leri’nde” de değerlendirilerek 
ödüle layık görülmüştür. 2014 
yılı başından bu yana ARCO-
DE, öncüsü olduğu yeni tüm-
leşik asansör kontrol ünitesi 
tasarım konseptinin liderliğini 
sürdürmeye devam ediyor. Ar-
kel olarak biz asansörün bütün 
elektronik kontrol, komuta ve 
emniyet kısmını Türk tasarımı 

ve  Türk imalatı olarak pazara 
sunmaktayız. Bütün bunlar, 
en son yönetmeliğe uygun, 
sertifikalı olarak, asansör 
montajı ve asansör servisi 
veren müşterilerimizin iş süre-
lerini kısaltıp, başları ağrıma-
dan operasyona sokacakları 
şekilde hazırlanmıştır. 

“GÜVENLİK BİZİM 
İÇİN HER ŞEY”

ARKEL asansörde hız ve 
güvenlik konusunda da 
oldukça hassas çalışıyor. Dr. 
Zeki Alyanak bu konudaki 
hassasiyetlerini ise şu 
şekilde anlatıyor:
Dr. Zeki Alyanak: ARCODE 
tümleşiğimiz saniyede asan-
sör sistemi yüksek hıza göre 
tasarlandığında, 4.5m hıza 
erişmekte. Can güvenliği bi-
zim için en önemli sorumluluk 
ve yükümlülüktür. 2017 yılında 
ülkemizde de yürürlüğe giren 
EN81-20 standardı ise, klasik 
elektromekanik sistemlerle 
yapılması zor ve pahalı olan 
gereksinimler getirmiştir. 
Mikroişlemci teknolojisindeki 
gelişmeler ve bu teknolojinin 
yaygınlaşıp ucuzlaması ise 

ARKEL GÜVENLİK UNSURU OLAN 

BÜTÜN PROJELERİNDE GEREKLİ 

OLAN TESTLERİ YAPTIRIP, BÜTÜN 

SERTİFİKALARINI AVRUPA’NIN 

ASANSÖR SEKTÖRÜNDE BAŞTA 

GELEN LİFTİNSTİTUUT TARAFINDAN 

SERTİFİKALANMAKTADIR. 
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ARCODE TÜMLEŞİK ASANSÖR 

KONTROL ÜNİTESİ İLE ARKEL 2012 

YILINDA “DESİGN TURKEY” VE 2013 

YILINDA DA “RED DOT” TASARIM 

ÖDÜLLERİNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.

emniyet devresinde elektronik 
sistemlerin kullanım fonksi-
yonlarının artırılmasını sağ-
lamış ve daha hızlı ve güvenli 
hale getirmiştir. Arkel güven-
lik unsuru olan bütün proje-
lerinde gerekli olan testleri 
yaptırıp, bütün sertifikalarını 
Avrupa’nın asansör sektörün-
de başta gelen Liftinstituut ta-
rafından sertifikalanmaktadır. 
Güvenlik bizim için her şey 
demek. Bu sebeple ürün ne 
kadar sertifikalı olursa olsun, 
asansörü gerektiği gibi kur-
mak, monte etmek; bakımını 
gerekli olduğu şekilde doğru 
ve zamanında yaptırmak çok 
önemlidir. Arkel bu konuda, 
Satış Sonrası Servisi ile bütün 
müşterilerine ürünleri ile ilgili, 
yeni binamızdaki eğitim salo-
numuzda, mühendislerimizin 
desteğinde eğitim vermek-
tedir. 

Son olarak dünya asansör 
sektöründe yerli markaların 

pazar payını arttırmaları 
için neler yapması lazım? 
Bu konuda fikirlerinizi de 
öğrenebilir miyiz?
Bu konu sektör bazlı bir de-
ğerlendirmeden çok, ülkemiz 
ekonomisi genelinde bir de-
ğerlendirme ile daha açıklayıcı 
olabilir. Türkiye bağımsızlığı-
nı kazandığı 1923 yılından bu 
yana gecen asırda, hızla geli-
şerek uluslararası pazarlardaki 
gelşimini kabul ettirip yerini 
bulmuştur. Türkiye’nin bu sis-
temde bağımsız iç ve dış poli-
tikalar izlemesi kolay olmasa 
da kendisini özgürleştirdiği, 
büyük ölçüde geliştirdiği ve 
Dünya pazarlarında da reka-
betçi hale geldiği bir gerçektir. 
Her ne kadar konu üzerinde bir 
uzmanlığım olmasa da bana 
göre Türkiye gibi hızlı geliş-
mekte olan ülkelerin sektörel 
güçlerini arttırması için iki un-
sura dikkat etmeleri gerekiyor. 
Birincisi, büyüme hızını tetik-
lemek ve devam ettirebilmek 
için alınan borç ve vadelerin 
belli bir seviye altında tutabil-
mektir. Bu sayede Türk lirasını 
döviz bazında, başka devletle-
rin Türkiye aleyhinde uygula-
yabilecekleri kısıtlamalara ve 
ticari gerilimlere karşı duyar-
lılığını kontrol edilebilecektir. 
İkinci ve en önemli unsur ise 
dış yatırımcıların güvenlerini 
sağlayacak tedbirler almaktır.  
Bir diğer önemli konuda; en-
düstri 4.0 yabancı pazarların 
üzerinde durduğu en önemli 
konulardan birisidir. Bu tek-
nolojik alt yapıyı geliştirmek 
için gerekli teşvik ve destek-
lerin de en kısa zamanda ge-
liştirilmesi ve planlı bir şekilde 
sunulması lazımdır. 

Dr. Zeki Alyanak
ARKEL CTO (Chief 

Technology Officer)

Dr. Zeki Alyanak, 
İstanbul doğumlu. 

Ortaokul ve liseyi TED 
Ankara Koleji’nde oku-
duktan sonra 1978’de 
İngiltere, Manchester 

Üniversitesi’nden Maki-
ne Mühendisliğinden 
mezun oldu. Aynı üni-

versiteden 1980 yılında 
Elektrik Mühendisliği 
dalında Master, 1985 

yılında da yarı-iletken-
lerin galvanomagnetic 

etkileri konusunda PhD 
derecesini aldı. Doktora 

derecesinden sonra 
ABD’ye davet edilen 
Dr. Alyanak, 1986 da 

New Jersey de bulunan 
Lucas Corporation da 

Ar-Ge Direktörü olarak 
savunma ve uzay sa-

nayi için özel sensörler 
üzerinde çalıştı. Pek 

çok uluslararası mar-
kadaki deneyimlerinin 
ardından  2017 yılında 
Arkel’e CTO olarak ka-

tıldı. Arkel mühendislik 
gurubunu 2018 de 

“Ar-Ge Merkezi” haline 
getiren Dr. Alyanak, 
projelerini TÜBİTAK 

desteği ile Marmara ve 
Yıldız Teknik Üniver-

siteleriyle beraber 
yürütmektedir. 
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Elevator World Inc. ve Liftinstituut Solutions tarafından düzenlenen Uluslararası Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sempozyumu’nun (International Elevator Escalator Symposium / 

IEES) ilki 15-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Renaissance Polat İstanbul Hotel’de gerçek-
leştirildi. Asansörde uluslararası markaları bir araya getiren sempozyumun her yıl farklı bir 
ülkede yapılması planlanıyor. Uluslararası sempozyumun ilkine ev sahipliğini İstanbul yaptı. 

ASANSÖRÜN DÜNYA MARKALARI 
İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ

Her yıl 2 gün süre ile dünyanın 
farklı ülkelerinde gerçekleşti-
rilecek olan etkinliğin İstanbul 
ayağına, sektörün önde gelen 
pek çok ismi katıldı. Alanında 
uzman kişilerce 20 bildirinin 
sunulduğu etkinlikte 25 fark-
lı ülkeden katılımcı yer aldı. 

Sempozyumda sunum ve 
bildiriler dışında, markların 
ürünlerini tanıtabilecekleri 
stand alanları da oluşturuldu. 
Bu yılki etkinlikte Asansör İs-
tanbul, Aspar, Elevator World, 
Fermator, Formula Systems, 
Hyundai Elevator, Kleemann, 
Kone, Liftinstituut Solutions, 
Merih, Otis ve Prolift standları 
yer aldı.

Sempozyumun teması olan 
“güvenlik ve yeni teknolojiler” 
alanındaki sunumları, asansör 
ve yürüyen merdiven sektö-
ründen uzmanların yanı sıra, 
inşaat sektöründen mimarlar, 
proje geliştiricileri de takip etti. 
Alanında uzman dünyaca ünlü 
isimlerin katıldığı etkinliğin ilk 
gününün akşamı düzenlenen 
kokteyl ve gala yemeğinde ise 

ULUSLARARASI ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN 
SEMPOZYUMU’NUN İLKİ  

İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

SEKTÖR HABER
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uluslararası ve yerli pek çok 
firmanın yöneticisi bir araya 
geldi.

TÜRKİYE’DEN AYBEY ELEKTRONİK 
VE MERİH ASANSÖR SUNUM YAPAN 

MARKALAR ARASINDAYDI

Dünyaca tanımış pek çok 
uluslararası asansör marka-
sı ile birlikte yerli üreticileri-
mizden AYBEY Elektronik ve 
MERİH Asansör de yaptıkları 
sunumları ile sempozyumda 
yer aldılar. AYBEY Elektronik 
Genel Müdürü Melih Aybey 
sunumunda “Entegre Motor 

Sürücüleri” hakkında katılım-
cıları bilgi verirken, MERİH 
Asansör Genel Müdür Yardım-
cısı Emre Köroğlu da “Kayar 
Kapı Sistemlerinde Mekanik 
Kayıpları En Aza İndirme” ko-
nulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Ayrıca Thyssenkrupp sunu-
munu MULTI Ceo’su Prof. Dr. 
Michael Cesarz yaptı. 

SEMPOZYUM GELİRLERİ ÇOCUKLAR 
YARARINA AKTARILDI

15-16 Kasım 2018’de İstan-
bul’da sektörün pek çok ke-
simini bir araya getiren orga-

nizasyon kâr amacı gütmüyor. 
Sempozyumdan elde edilen 
gelir; dünya çapında, başta 
çocuklar olmak üzere engel-
liler ve yetişkinlere güvenli 
asansör ve yürüyen merdiven 
kullanımına dair eğitimler ve-
ren Elevator Escalator Safety 
Foundation (EESF) derneğine 
aktarıldı.

Uluslararası Asansör ve Yü-
rüyen merdiven Pazarının en 
prestijli etkinliklerinden birisi 
olmaya aday IEES Sempoz-
yumu’nun bir sonraki durağı 
ise  2019’da Las Vegas olacak. 

PROF. DR. MİCHAEL CESARZ
THYSSENKRUPP MULTI CEO

EMRE KÖROĞLU
MERİH ASANSÖR GN. MD. YRD. 

MELİH AYBEY
AYBEY ELEKTRONİK GN. MD.

SEKTÖR HABER
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Kocaeli Ticaret Odası (KATO) 16 Ekim 2018’de Asansör Sektörü İstişare Toplantısı düzen-
leyerek sektörün güncel durumu değerlendirdi. Toplantıda asansör sektörünün geleceği 

için yeni bir yol haritası çizilmesi yönünde de görüşmeler yapıldı. 

Kocaeli Ticaret Odası’nın sektörlerin mevcut 
durumunu değerlendirmek, sorunlarına çözüm 
üretmek ve geleceğe dair vizyon belirlemek 
adına düzenlediği istişare toplantıları 3. Meslek 
Komitesi (İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler ve 
Yapı Kooperatifleri Grubu) bünyesinde yer alan 
asansör sektörüyle devam etti. Kocaeli Ticaret 
Odası Başkanı Necmi Bulut’un katılım göster-
diği toplantıda; 3. Meslek Komitesi Başkanı 
Halil Ardıç, 3. Meslek Komitesi’nden Meclis 
Üyeleri Faruk Bostan, Hasan Kanca, Serkan 
Akyıldız, Komite Başkan Yardımcısı Mustafa 
Duysak, Komite Üyesi Temel Aydın ile sektör 
temsilcileri de yer aldı.

YAPI DENETİM KANUNU DEĞİŞİYOR
Sektör toplantısının açılış konuşmasını yapan 
Komite Başkanı Halil Ardıç, 2019 yılında Yapı 
Denetim Kanunu’nun değişeceğini vurgulaya-
rak; “Komitemizi oluşturan sektörlerin tem-
silcileriyle tanışmak ve mevcut durumlarını 
konuşmak üzere bir araya geldik. 1 Ocak 2019’da 
Yapı Denetim Kanunu değişiyor. Artık işler ta-
mamen devlet atama usulüyle yapılacak. Yapı 
sahibiyle olan ilişki tamamen sonlandırılıyor. 

Bunun olması ne demek? İşlerin gayet düz-
gün gitme ihtimali çok daha fazla. Çünkü yapı 
sahibinin, yapıya müdahalesi yok. Herkes işini 
yapacak. Bu noktada asansör sektöründe de 
iskan alırken sıkıntı yaşanıyor. Yapı Denetim 
Kanunu ve sektörünüzle alakalı yaşadığınız 
sıkıntılar başta olmak üzere tüm bu konuları 
görüşeceğiz” dedi.

BAŞKAN BULUT:  
SEKTÖR TOPLANTILARI ÇOK ÖNEMLİ

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ise, 
yapılan bu istişare toplantılarının iş dünyasının 
geleceği için çok önemli olduğunu dile getirdi. 
Bulut; “Sektörlerimizin mevcut durumlarını gö-
rüşerek, sorunlarına sizlerin aracılığıyla çözüm 
üretiyoruz. Biz de KOTO olarak çözüm önerile-
rinin takipçisi oluyor, ilgili yasaların çıkmasında 
aracılık ediyoruz. Değerli fikirlerinizi bizlerle 
paylaştığınız için teşekkür ederiz” dedi. Konuş-
maların akabinde, sektör temsilcilerinin görüş 
ve önerileri dinlenerek bir rapor hazırlanacağı 
bilgisi verildi. Rapor, KOTO’nun konu ile ilgili 
çalışmalarına kaynaklık edecek.  

ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ İÇİN  
YENİ YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLDÜ

SEKTÖR HABER
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Has Asansör Ar-Ge Merkezi 
adına dergimize konuşan Cem 
Bozdağ ve Tolga Soğucak’dan, 
kapıyı dünyadaki örneklerin-
den ayıran mekanizma ve pa-
nel özellikleri hakkında önemli 
bilgiler aldık. 

BOZDAĞ: “FİŞ KONTAK ARIZASI 
OLMAYAN KAPI TASARLADIK”

Hafifliği, kolay kurulumu, da-
yanıklılığı ve insan hatasına 
dayalı arızaları sıfıra indiren 
özellikleri ile HAS patent-
li kapıyı piyasadaki diğer 
ürünlerden ayıran en büyük 
özelliği, fiş kontak arızası yap-
mıyor olması.

CEM BOZDAĞ : Geliştirilen 
bu yeni kapımız; Has Asansör 
Ar-Ge merkezinin geliştirdiği 
son derece inovatif bir ürün. 
Dünyada bu mekanizma ile 
çalışan başka bir kapı henüz 
yok. Burada monoblok sis-
temde iç içe çalışan arabalar 
var. Ve bu arabalar çok az 
yer kaplıyor.  Hem yukardan 
hem de aşağıdan kılavuzlama 
yaptığımız için de arabalar tek 
yönlü, yani sadece X yönünde 
hareket edebiliyorlar.  Y ve Z 
yönünde hareket imkanları 
yok. Dolayısıyla bu arabalar, 
sağa – sola, öne -arkaya yal-
pa yapmadığı için fiş kontak 
geçirmemek gibi bir şeyin bu 

kapıda olması söz konusu de-
ğil. Bilindiği üzere kapılardaki 
en büyük sıkıntı fiş kontak ge-
çirmediği zaman arıza verir ve 
asansör çalışmaz. Biz bu arı-
zanın oluşmaması için gerekli 
önlemleri aldık ve bu konuda 
da iddialıyız. 

BOZDAĞ: “ÇIRAĞIN ÖMRÜ BU 
ARIZAYI GÖRMEYE YETMEZ”

Kapının bir diğer özelliği ise 
inovatif ve sorunsuz bir kilit 
açma sistemine sahip olması. 
Cem Bozdağ bu özellik üzeri-
ne şu bilgileri verdi; “Kapı kilit 
açma üçgeninde çok önemli 
bir sistem geliştirdik. Kilit 

HAS ASANSÖR’ÜN YENİ KAPISI  
“FİŞ KONTAKT ARIZASI YAPMAYAN  

KAPI ÜRETİLDİ”

Asansör kapısı üretiminde önemli yerli markalarımızdan birisi olan HAS Asansör, uzun süredir 
üzerinde çalıştığı yeni kapısının ilk tanıtımı İzmir’de düzenlenen Asansör Sempozyumu sergi 
alanında yaptı. Has Asansör Ar-Ge Merkezi’nin yeni otomasyon sistemlerini kullanarak 
tasarladığı kapı, dünyada pek çok ilke sahip olması bakımında oldukça iddialı. 
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açma anahtarını, 15 derece çe-
virerek  kapıyı açabiliyorsunuz 
ve bu sistemin arıza yapma 
ihtimali de bulunmuyor. Hatta 
bu konuda o kadar iddialıyız ki; 
bu kapıyı takan ustanın yanın-
daki çırağının ömrü bu arızayı 
görmeye yetmez. Bunun dı-
şında kasa ve panel imalatında 
biz galvaniz üzerine paslan-
maz kaplıyoruz. Bu kaplama 
işleminde kaynak, punta ya da 
yapıştırıcı kullanmıyoruz. Sıkı 
geçme metodu ile üretiyoruz 
ve perçin somun kullanıyoruz. 
Bu tarzda üretilen dünyada-
ki ilk kapı diyebiliriz. Mevcut 
kasamızı, sağ, sol ve merke-
zi olmak üzere 3 pozisyonda 
da kullanabiliyorsunuz. Yani 
kasayı aldığı zaman müşteri-
miz, inşaata gittiği zaman bu 
kasayı sağ, sol ya da merkezi 
olarak takabilecek. 

TASARIMDA AR-GE’NİN ÖNEMİ

CEM BOZDAĞ: Biz Has Asan-
sör olarak Türkiye’nin ilk yerli 
sermayeli Ar-Ge merkeziyiz. 
Sektör olarak yabancı serma-
ye ile bir rekabet içindeyiz ve 
inanıyorum ki bizim mühen-
dislerimizin yaptığı bu başarılı 
işler piyasadaki pek çok iddialı 

yabancı markayı geride bıra-
kaccak. Her şeyden önce ta-
sarım dehası ile diğer ürünlere 
göre hafif  ama daha güçlü bir 
model oldu. Şu an bu ürünün 
dünyada rekabet edemeyece-
ği kapı yok. Ar-Ge merkezinin 
çalışmaları neticesinde kapı-
daki pek çok iş süreci ortadan 
kaldırıldı. Kaynağın ortadan 
kalkması iş ve işçi güvenliği 
açısından da oldukça önemli. 
Punta olmadığı için enerji ma-
liyetini de düşürdük. Yapıştırıcı 
olmadığı için kimyasal kullan-
mıyoruz. Dolayısıyla çevre 
dostu da bir ürün. Kurulumu 
çok kolay. Sadece 8 cıvata ile 
kapının montajı bitiyor. Ar-Ge 
çalışmaları ile sadece bir ürün 
kazanmadık, pek çok maddi 
manevi kazançlar sağladık.

HAFİF-GÜÇLÜ-DAYANIKLI 

HAS Asansör Ar-Ge Merkezi 
mühendisi Tolga Soğucak, pek 
çok ilki barındıran yeni kapının 
tasarımda kullanılan tekno-
lojiler hakkında bilgiler verdi.  
Soğucak; “Normalde piyasada 
bulunan pek çok asansör kapı-
sı 20-30 yıl öncesinin teknoloji 
ile tasarlanmış durumda. Bi-
zim bu kadar iddialı bir ürün 

ortaya çıkartabilmemizin se-
bebi; sanayi 4.0 ile geliştiril-
miş bir otomasyon sistemini 
kullanıyor olmamızdan kay-
naklanıyor. Robotik makinalar 
kullanarak tasarımlarımız ge-
liştirdik. İnsan hatası ile oluşa-
bilecek tüm sebepleri ortadan 
kaldırdık” dedi.

SOĞUCAK: “BU İNCELİKTE 
BİR KAPI DÜNYADA HENÜZ 

ÜRETİLMEDİ”

Tolga Soğucak, dünyada 
asansör imalatında öne çıkan 
incelik, hafiflik ve dayanıklı-
lık trendine uygun üretilmiş 
yeni kapı için şunları da ekledi; 
“Bu incelikte bir kapı dünyada 
henüz üretilmedi. Piyasadaki 
iki panel teleskopik kapıların 
mekanizmaları 90 mm’dir. Bi-
zim patentini aldığımız bu ürü-
nün mekanizması ise 35 mm. 
Yani neredeyse üç de biri. Her 
incelikte kapı yapma imkanı-
mız var. Bu da dar kuyularda 
ve modernizasyonlarda çok 
önemli bir avantaj sağlıyor.”

SOĞUCAK: “Bu güne kadar 
paslanmaz çelik kapılarda 
dekoratif bir ürün olarak kul-
lanıldı. Ama biz bu kapıda pas-
lanmaz çeliği kullanırken özel 
bükümlerle onun gücünden 
de faydalandık. Bununla bir-
likte kapının darbe dayanımı, 
diğer kapılara göre %40 daha 
fazla öne çıktı. Yani malzemeyi 
hafifletirken, gücünü arttırdık. 
Tasarım da böyle bir şey zaten. 
Şunu gönül rahatlığı ile söylü-
yoruz ki; Dünya üzerinde oto-
matik kapı sisteminde bundan 
daha ileri bir teknolojide kapı 
yok. 

YENİ ÜRÜN
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Asansör ve yürüyen merdi-
venlerde uzaktan izleme, yö-
netme ve TS EN 81-20 stan-
dardına uygun çift yönlü sesli 
haberleşme sistemini kendi 
yazılımları ile üreten PRO-
CUBU Genel Müdürü Şenol 
Korkmaz ile yeni ürünlerini 
konuştuk.

Şenol Bey geliştirdiğiniz yeni 
ürün nasıl doğdu, biraz bilgi 
verir misiniz?

ŞENOL KORKMAZ 
PROCUBE GENEL MÜDÜRÜ

Bu ürünün doğmasında en 
büyük etken, eşim ve çocu-
ğumun asansörde kalmasıydı. 
Yaşadığımız bu tecrübe üze-

rine biz bu ürünü geliştirmiş-
dik. Protacer; TS EN 81-20 
standardında atıfta bulunulan 
çift yönlü bir iletişim cihazı-
dır. Bizim amacımız öncelikle 

asansör arızalarının online ola-
rak takip edilmesidir. Cihazın 
tasarımı, donanımı ve yazılımı 
tamamen bize ait. Yazılım dili-
miz de marka tescillidir. 

PROCUBE TEKNOLOJİSİ İLE  
YENİ NESİL ASANSÖRLER GELİYOR
Günümüzde, endüstri 4.0 
teknolojisinin artık pek çok 
ürünün tasarımında öne 
çıktığını görmek mümkün. IOT 
teknolojilerinin sektörümüzdeki 
yansımaları ise pek çok kişinin 
asansör fobisine çözüm olacağı 
gibi, monte edilen bir asansörün 
tüm önemli bilgilerinin 
saklandığı bir kara kutu hizmeti 
de görecek. PROCUBE bu alanda 
önemli bir ihtiyacı karşılayacak 
olan “Protracer” isimli ürününü 
Asansör Sempozyumu’nda tanıttı. 
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PROTACER NASIL ÇALIŞIR?
Şenol Kormaz: Bu cihaz asan-
sörce konuşuyor. Asansörün 
kumanda panosuna monte 
ediliyor. Üzerindeki 16 giriş 
portuyla, “emniyet arızaları” 
dediğimiz arızaları, online 
olarak GSM hattı üzerinden 
bulut sistemi ile bizim ana ku-
manda merkezimize aktarıyor. 
Buradan da sizin ofisinize, cep 
telefonunuza, tabletinize gö-
rüntüyü anında aktarıyoruz. 
Temel çalışma yapısı olarak 
şunu söyleyebiliriz; monte 
ettiğiniz asansörünüzdeki arı-
zaları alıp, aynı anda sahadaki 
mobil teknik servisinize sms 
ya da mail ile bilgilendirme 
yapıyoruz. Yani siz bir asan-
sör firması sahibiyseniz, bir 
sistem odanızda, bir televiz-
yonda harita üzerinden tüm 

asansörlerinizi izliyorsunuz ve 
arızalarını online olarak öğre-
niyorsunuz. Bu elektronik bir 
arıza ise uzaktan asansöre eri-
şip müdahale etme imkanınız 
da var. Bu sistem uçaklardaki 
kara kutu benzeri bir işlevde 
görüyor. Asansörün kara kutu-
su olarak , her türlü istatistik-
sel veriyi almanızı da sağlıyor. 

Asansörde kalan kullanıcı 
içinde önemli bir hizmet 
diyebilir miyiz?
Elbette. Özellikle kapalı bir 
yerde yalnız kalma fobisi olan-
lar için canlı yardım desteği 
sağlaması, bu tarz sistemler 
için önemli bir aşama. Kabin 
içinde kalan bir kişi, 5 saniye 
boyunca alarm tuşuna bas-
tığında, bakım servisinden 

görevli biri ile canlı bir tele-
fon bağlantısı kuruluyor. Bu 
da, cihazın içine atadığımız 
3 farklı telefon numarası ile 
sağlanıyor. 5 saniye butona 
basıldığında sistem, otomatik 
olarak bu numaralardan han-
gisi o an müsait ise ona ula-
şıyor ve asansörde kalan kişi 
ile canlı bir konuşma sağlıyor. 
Reel bir kişi ile sesli iletişim, 
asansörde kalan için büyük bir 
telkin oluyor. 

Elektrik kesintilerine karşı 
bir önlem sistemi var mı?
Enerji kesildiğinde 12 volt ups 
ve akümülatör sistemi ile eri-
şim kesintisiz bir biçimde de-
vam edebiliyor. Yani asansör-
de elektrik dahi kesilse sistem 
çalışmaya devam eder.

YENİ ÜRÜN
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TS EN 81-58 standardının 
gerekliliklerine uygun ola-
rak, yangına karşı dayanıklı 
ve son dönem otomasyon 
sistemleri ile üretilen “cam 
panelli kat kapısı”, B-01 kod 
numarası ile Merih ürün yel-
pazesinde yerini aldı. Tüm 
belgelendirme testlerini 
başarı ile tamamlayan cam 
panelli kat kapısı dayanık-
lılık özelliklerinin yanı sıra, 
kalite ve estetiği bir arada 
sunuyor.

B-01 cam panel kat kapısı 
EN 81-58 standardı uygun-
luğuna ek olarak, EN 81-20 
ve EN 81-50 standartlarının 
gereksinimlerini de karşıla-
maktadır.

MERİH ASANSÖR’DEN  
YANGINA DAYANIKLI CAM PANELLİ  

KAT KAPISI

Merih asansörün sürekli üreten 
ve kendini yenileyen Ar-Ge ekibi 
tarafından yeni bir kat kapısı daha 
tasarlandı. Tasarlanan yeni kapı 
hem cam panelli hem de yangına 
dayanıklı olması ile ön plana çıkıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Olmazsa Olmaz

Dört Mevsim İş Sağlığı ve Güvenliği
0 312 566 41 40

www.dortmevsimosgb.com
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Geniş Açı

Ergün GÜNEŞ

BİR YIL DAHA GEÇTİ…

Bir grup insan bir arada otu-
ruyoruz. Otuzlu yaşlarda olan 
bir arkadaş dedi ki; “Bir kafe 
açacağım, dekorasyonda eski 
zamanlara dair objeler kulla-
nacağım ve kafede nostaljik bir 
müzik, 1990’ların müziği çala-
cak.” “1990’lar ne zaman nos-
talji oldu ya?” dedim. “Ne nos-
taljisi? Daha dündü 1990’lar…” 
İşte böyle zaman hızla geçiyor. 

Zaman hızla geçiyor ama aklı-
mız zamanın gerisinde kalıyor. 
Aklımız zamanın gerisinde kal-
masa yılların kişiliğimizi, sağlı-
ğımızı, firmamızı, kurumumuzu 
yıpratmasını -tecrübelerimizi 
kullanarak- engelleyebilirdik.

Hastaneye gidince sağlığın, 
cenazeye gidince yaşamanın 
kıymetini anlıyor ama hemen 
unutuyor ve koşturmaya başlı-
yoruz. Kimsenin son nefesinde 
“işime daha çok zaman ayırma-
lıydım,” demediğini biliyoruz. 
Ama zaman sıkışması yaşıyo-
ruz. Kelebek, en kısa ömürlü 
canlılardan biridir ama zaman 
sıkışması yaşamaz. Rabindra-
nath Tagore bir şiirinde der ki; 
“Kelebekler ayları değil, anları 
sayar / tükenmez zaman ok-

yanusunda” ayları değil anları 
saydığı için kelebeğin yeterince 
zamanı vardır. Aynı nedenle in-
sanlardan daha çok yaşamış da 
sayılmaz mı?

Anam rahmetli dedi ki bir gün; 
“Ben iyi yaşadım oğul!” Ne öl-
meden önce görülmesi gerekti-
ği varsayılan yerleri görmüştü, 
ne ölmeden önce yapılması ge-
rektiği varsayılan şeyleri yap-
mıştı. Öyleyse neden iyi yaşa-
dığını düşünüyordu? Yıllar ona 
en büyük mutluluğun ruhun iç 
savaşlarından kurtulmak ol-
duğunu öğretmişti. Yıllar ona, 
hayatın sınırsız bir oyunlar, is-
tekler, ihtiyaçlar dizisi olduğunu 
ve bizim hepsini oynayacak za-
manımız olmadığını öğretmişti. 
Yıllar ona, sahip olamadıklarına 
üzülmek yerine, sahip olduk-
larına şükretmeyi öğretmişti.

Yıllar insana birçok şey öğre-
tiyor aslında, bugün bizi sıkan 
meselelerin bir süre sonra öne-
mini kaybedeceğini, hiç bir şeye 
lüzumundan fazla önem ver-
memek gerektiğini öğreniyo-
ruz. Öğreniyoruz ama geleceği 
denetlemek için bugünü kaçı-
rıyoruz. Geleceği denetlemek 

mümkün mü? Öğreniyoruz ama 
daha çok para kazanmak için 
bugünü kaçırıyoruz. Bir insan 
ne kadar çok kazanabilir? Ne-
rede durmak gerekir? Bunun 
bir ölçüsü var mı? 

Çok başarılı bulduğumuz mer-
hum işadamı Sakıp Sabancı 
bir konuşmasında şöyle de-
mişti; “Otomobil fabrikalarım 
var. Ama keşke, keşke oğlum 
benden kendisine bir otomo-
bil almamı isteseydi.” Engelli 
oğluna bir otomobil alabilmek, 
otomobil fabrikaları sahibi ol-
maktan daha önemli ise, Cahit 
Sıtkı Tarancı’nın dediği gibi; 
“Her mihnet kabulüm, Yeter ki, 
gün eksilmesin penceremden” 
diyerek mutlu olabilir miyiz?

Mevlana şöyle diyor:

“Başarı bir seyahattir, hedef de-
ğil, Mutluluk, gidilen yol üzerin-
dedir. Yolun sonu değil. Çünkü o 
zaman yol bitmiş ve vakit de çok 
gecikmiş olur. Mutlu olmanın 
zamanı, bugündür. Yarın değil.”

Bir yılı daha geride bıraktığımız 
bugünlerde içimden geçenleri 
paylaşmak istedim. Sesli dü-
şündüm. 

Yeni yılınız kutlu olsun.
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1992-2000 yıllarında baş-
latılan süreçler sonucun-
da, iş dünyasında stan-

dardizasyonun sağlanması 
amacıyla Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) 2006 yılında 
hukuki olarak faaliyete başla-
mıştır. Bu kurumun yasal da-
yanağı ile bakanlık tarafından 
yayınlanan listelerde yer alan 
mesleklerde tehlikeli veya çok 
tehlikeli sınıfta çalışanlar için 
mesleki yeterlilik belgesi zo-
runludur. 3308 sayılı Mesleki 
Eğitim Kanunu’na göre ustalık 
belgesi almış olanlar ile Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı mes-
lekî ve teknik eğitim okulların-
dan ve üniversitelerin meslekî 

ve teknik eğitim veren okul ve 
bölümlerinden mezun olup, 
diplomalarında veya ustalık 
belgelerinde belirtilen bölüm, 
alan ve dallarda çalıştırılanlar 
için ise MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi şartı aranmamaktadır. 

Asansör İşlerinde Mesleki 
Zorunluluk Belgeleri
Asansör montaj ve bakım 
onarım işlerinde çalışanlar 
için seviye 3 ve seviye 4 ol-
mak üzere iki ayrı seviyede 
yeterlilik tanımlanmıştır. Bu 
belgelendirmenin amacı ise 
asansör montaj ve bakım ona-
rım işlerinde çalışan ya da ça-
lışmak isteyen bireylerin bu 

MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGESİ ZORUNLU OLAN 
MESLEKLER ARTIYOR

Dr. Ebru Görgü KAYA
Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik 
Birimi Kurucusu ve İşyeri hekimi
4mevsim@dortmevsimosgb.com
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meslek için standartlaştırılmış 
bilgi, beceri ve yetkinliklere 
sahip olup olmadığını ölçmek, 
değerlendirmek ve yeterlilik-
lerini belgelendirmek olarak 
belirlenmiştir. Bu belgelendir-
me kapsamında bakım onarım 
işlerinde çalışanlar İş Sağlığı 
ve Güvenliği İle Çevre Güven-
liği, Kalite Yönetimi, Bakım ve 
Onarım Ön Hazırlığı ve Bakım 
ve Onarım konularında eğitim 
almaktadır. Montaj işlerinde 
çalışanlar ise İş Sağlığı Ve 
Güvenliği İle Çevre Güvenli-
ği, Kalite Yönetimi, Montaj Ön 
Hazırlığı, Montaj, Montaj Sonu 

İşlemleri konularında eğitim 
almaktadır. Tüm bu eğitimle-
rin içeriğinde iş güvenliği ko-
nuları da yoğun bir biçimde 
işlenmekte ve böylece yapılan 
tehlikeli işlerin riskleri azaltıl-
maya çalışılmaktadır. 

Bireyler Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından ilgili ulu-
sal yeterlikte yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarında 
teorik ve uygulamalı sınavlara 
girerek başarılı olmaları ha-
linde MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi almaya hak kazanırlar. 
Alınan belgeler 5 yıl süreyle 
geçerli olmakta, süre bitimin-

de ise çalışanlar tüm ilgili alan-
lardan yeniden sınava girerek 
başarılı oldukları taktirde bel-
gelerini yenileyebilmekteler.

Çalışanlar bireysel başvuru 
yaparak belge ücretini ödeye-
bileceği gibi, bu ücretler “Tek 
Nokta Başvurusu” adı altında 
işveren, adayın ya da adayın 
işvereninin üyesi olduğu sen-
dika, dernek, vakıf vb. sivil 
toplum kuruluşları ile meslek 
kuruluşları tarafından da öde-
nebilir. Ancak tek nokta baş-
vurusunda yerine getirilmesi 
gereken bazı yükümlülükler 
vardır. Bu yükümlülükler, 
çalışanların belgelendirilmiş 
olarak doğrudan üretimde ça-
lışabileceği bir işyerinde görev 
alması esasına dayanır.

11 Kasım 2018 tarihinde mes-
leki yeterlilik belgesi zorunlu-
luğuna 36 meslek daha ilave 
edildi. Atılan adımlar göster-
mektedir ki mesleki belge 
zorunlulukları artarken, daha 
kaliteli, üretim odaklı, aynı za-
manda iş güvenliğini destek-
leyen uygulamalar sürecektir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Üretimin ve istihdamın artması için 
devlet tarafından “yatırım teşvik 
belgesi” ile verilen teşvik uygula-

malarından hemen tüm sanayiciler ha-
berdardır. Ancak 3305 sayılı “Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkındaki Karar”da 
asansör sanayicilerini özel olarak ilgi-
lendiren hükümler gözümüzden kaçmış 
olabilir. Önemli oran ve miktarlardaki bu 
teşviklere yakından bakmakta fayda var.

Sanayicilerin üretim ve istihdamı artıran 
yatırımlarına destek olmak ve yatırımlara 
sektör, bölge ve öncelikler açısından yön 
vermek amacıyla yatırım teşvik belgesi 
uygulaması ötenden beri devam etmek-
tedir. Bu konudaki halen geçerli olan 3305 
sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hak-
kındaki Karar” ile yatırımlar esas olarak 
illerin kalkınmışlık derecesine göre teşvik 
edilmektedir. Karar kapsamında asansör 
sanayicilerinin yoğunlaştığı İstanbul, An-
kara ve Bursa 1. derece, Kayseri ve Konya 
2. derece kalkınmışlık seviyesine sahip ka-

bul edilerek, en fazla desteğin sağlandığı 
6. bölge olduğu göz önüne alındığında, 
asansör sanayicileri teşviklerden daha az 
yararlanır duruma gelmiştir. 

Devlet tarafından verilen teşviklerden en 
önemlisi yapılan yatırımın belli yüzdesinin 
devlet tarafından karşılanmasını sağlayan 
“yatırıma katkı oranı”dır. Örnek olarak ya-
pılacak yatırım tutarı 10.000.000 TL iken, 
teşvik belgesi ile sağlanan yatırıma katkı 
oranı % 15 ise, bu yatırımın 1.500.000 TL 
tutarındaki kısmı devlet tarafından karşı-
lanacak demektir. Hemen hatırlatmakta 
fayda var devlet bu 1.500.000 TL tuta-
rındaki kendi payına düşen katkısını nakit 
olarak vermiyor; yatırımcının ödeyeceği 
kurumlar vergisini almayarak katkı sağ-
lıyor. Asansör sanayicilerinin yoğunlaştığı 
birinci ve ikinci bölgeler için yatırıma katkı 
oranı şöyle.

Eğer kararın “Alt bölge desteğinden yarar-
lanacak yatırımlar” başlığının OECD tek-
noloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek 

ASANSÖR SANAYİCİSİNE ÖZEL 
YATIRIM TEŞVİĞİ

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı
Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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teknoloji sanayi kapsamında 
kabul edilen asansör parça-
ları imalatı kapsamında teşvik 
belgesi alınırsa yatırıma katkı 
oranları şöyle olmakta.

2018 yılında yapılacak harca-
malar için ek 15 puan yatırıma 
katkı oranı getiren aynı kararın 
geçici 8. maddesi sonrası ya-
tırıma katkı oranları ise şöyle 
olmaktadır.

Bu düzenlemeler göre yazı-
mızda bahsettiğimiz yolu iz-
leyerek alınacak teşvik belgesi 
kapsamında 2018 yılında yapı-
lacak 10.000.000 TL yatırım 
harcamasının 4.500.000 TL 
tutarındaki önemli bir kısmı 
devletçe karşılanıyor.

Hemen uyarmakta fayda var; 
devletçe karşılanan indirimli 
kurumlar vergisi uygulaması 
oldukça karmaşık. Konu hak-
kında uzmanlık derecesinde 
bilgi sahibi olmadan yapılacak 
işlemler ciddi ceza ve gecikme 
faizi ödemenize sebep olabilir.

Söz konusu karar, normal 
koşullarda yatırımın tamam-
lanmasından sonra alınmaya 

başlayacak devlet katkısını, 
şirketinizin bu yatırımın dı-
şındaki kazançları için uygu-
lanması avantajı getirilerek 
kısa süre içerisinde almanızı, 
finansal olarak rahat bir nefes 
almanızı da sağlıyor. 

Buraya kadar yalnızca yatırım 
tutarına devlet katkısındaki 
avantajlardan bahsettik. Bu-

nun dışında yazımızda bah-
sedilen teşvik belgesi alınarak 
söz konusu yatırım sonucu 
istihdam edilecek işçiler için 
sigorta primi işveren hissesi-
nin asgari ücrete isabet eden 
kısmı 3 yıl yerine 6 yıl devletçe 
karşılanacak; desteğin toplam 
tutarının yatırım tutarına oranı 
da % 15 den % 25’e çıkacaktır. 

Şu anda mecliste olan torba 
kanun ile 2017 ve 2018 yılları 
için yatırımcıya ek özel teş-
viklerin sağlandığı uygulama 
2019 yılı için de hayata geçe-
cek görünüyor.

2018 yılı yatırıma katkı tuta-
rının hesaplanması ve uygu-
lamasında dikkatli olunması; 
2019 yılına ilişkin aynı koşul-
ların uzatılması durumunda, 
yatırım kararlarının cazip ko-
şulların dikkate alınarak ye-
niden değerlendirilmesinde 
büyük fayda var.

Bölgeler Asansör Sanayinin Yoğunlaştığı İller Yatırıma katkı oranı (%) 

1 İstanbul, Ankara ve Bursa 15 

2 Kayseri ve Konya 20 

Bölgeler Asansör Sanayinin Yoğunlaştığı İller Yatırıma katkı oranı (%) 

1 
Ankara ve Bursa 30

İstanbul 15

2 Kayseri ve Konya 30 

Bölgeler Asansör Sanayinin Yoğunlaştığı İller Yatırıma katkı oranı (%) 

1 
Ankara ve Bursa 45

İstanbul 30

2 Kayseri ve Konya 45 
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Bu yıl dokuzuncusu yapılan 
Asansör Sempozyumu ve Ser-
gisi, MMO Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde renkli 
bir açılış yaparak, MMO İzmir 
Şubesi Ritim Topluluğu’nun 
gösterisine yer verdi. Bu gös-
terinin ardından geçilen açılış 
konuşmalarının ilkini MMO 
İzmir Şubesi Başkanı Yüksel 
Yaşartekin yaptı. 

Yüksel Yaşartekin konuşma-
sına, sempozyumu hazır-
lık sürecine ve programına 
ilişkin bilgi vererek başladı.  
Yaşartekin, “Sempozyumu-
muzda, öncelikle ülkemizde 
ve dünyada yaşanan tekno-
lojik gelişmeleri irdeleyerek, 
yasal düzenlemelerin ve stan-
dartların etkilerini tartışmayı 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubeleri yürütücülüğünde 
düzenlenen Asansör Sempozyumu ve Sergisi 18-20 Ekim 
2018’de İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Sempozyuma asansör sektörünün ilgisi 
oldukça yoğunken, sergilenen yeni teknolojiler ziyaretçilerin 
ilgi odağı oldu.
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hedefliyoruz. Bu etkinlik ile 
ülkemizde sayısı 800 bini aşan 
asansörlere ilişkin, ilgili sek-
törde üretim ve üretim sonrası 
süreçlerde yaşanan sorunlar 
ve bunların çözüm önerileri 
ortaya konulacaktır” dedi.

UĞURLU: “Asansörlerin 
yılda bir kere Elektrik 
Mühendisleri tarafından 
denetlenmeli”
Yaşartekin’in ardından söz 
alan EMO İzmir Şubesi Baş-
kanı Şebnem Seçkin Uğurlu, 
konuşmasında, gelişmiş bir 

teknoloji için Ar-GE’ye vurgu 
yaparak buna uyumlu bir sek-
törel çalışma disiplini geliştiril-
mesi üzerinde durdu. Uğurlu 
aynı zamanda asansör peri-
yodik kontrollerinde elektrik 
alanındaki eksikleri değinerek; 
A Tipi muayene kuruluşları 
arasında Elektrik Mühendis-
leri’ Odası’nın da yer alması 
gerekliğini savundu: “Tasarı-
mı, imalatı, işletme ve bakımı, 
periyodik kontrolü dahil tüm 
süreçlerde asansörler Elekt-
rik Mühendisliğine gereksinim 
duyan bir uzmanlık alanıdır. 
Kullanım hatalarından ve ha-
rici müdahalelerden meydana 
gelebilecek tehlikelerin önlen-
mesi için asansörlerin en az 
yılda bir kere Elektrik Mühen-
disleri tarafından denetlenme-
si gerekir. “ dedi. 

MMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Yener de, Makina 
Mühendisleri Odası’nın, ile-
tim teknolojileri kapsamındaki 
asansörlere ilişkin iyileştirici 
ve geliştirici çalışmalar yap-
mayı önemli görevlerinden 
biri olarak gördüğünü ifade 
etti.  Yener: “Asansörlerin ta-
sarımı, imalatı, montajı, bakım 
ve periyodik kontrolünü kap-
sayan süreç, bilimsel-teknik 
gerekliliklerce belirlenmiş mü-
hendislik hizmetlerine ait bir 

Şebnem Seçkin Uğurlu 
EMO İzmir Şube Bşk.
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alandır. Bu hizmetlerin özel 
eğitim almış, yeterliliği oda-
larca belgelendirilmiş mühen-
dislerce yürütülmesi oldukça 
önemlidir” dedi.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Gazi İpek, asansör alanında 
kamusal denetimin zorunlu 
olduğuna dikkat çekti. İpek, 
“Mühendislik alanlarındaki 
denetimsizlik hem hizmet 
üretimini gerçekleştirenlerin 
hem de üretilen hizmetten ya-
rarlanan insanların can ve mal 
güvenliklerinin tehlikeye atıl-
ması anlamına gelmektedir. 
Ancak bu süreç mühendisleri 
dışlayan şirketleşmelere açıl-

mıştır” diye konuştu.

KORKMAZ: “Ar-Ge 
çalışmalarına ve yerli 
üretime daha fazla önem 
verilmesi gerekiyor”
Açılışın son konuşmasını TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Korkmaz yaptı. Korkmaz 
sözlerine;  “25 yıldır bu etkin-
liği sabırla inançla düzenleyen 
Makina ve Elektrik Odaları 
İzmir Şubelerine ve etkinliğe 
emeği geçen herkese” teşek-
kür ederek başladı. “Sektörün 
tüm paydaşlarının bir araya 
gelerek, yaşanan sorunları 
sempozyum aracılığı ile konu-
şuyor ve tartışıyor olmasının 

önemini de değinen Korkmaz; 
Ar-Ge çalışmalarına ve yerli 
üretime daha fazla önem veril-
mesi gerektiğine dikkat çekti.

Yunus Yener
MMO Yönetim Kurulu Bşk.

Gazi İpek
EMO Yönetim Krl. Bşk.

Emin Korkmaz 
TMMOB Yönetim Krl. Bşk.
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9. ASANSÖR SEMPOZYUMU  
OTURUM VE ÇALIŞTAYLARINDA 

NELER KONUŞULDU?

18-20 Ekim 2018’de İzmir’de gerçekleştirilen 9. Asansör 
Sempozyumu ve Sergisi, düzenlenen oturumlardaki bildiri-

ler, çalıştay konuları, paneller ve farklı alanlarda düzenlenen 
eğitimlerle sektörün her alanına hitap etti.

Yoğun bir çalışma temposu ile 
iki yüzü aşkın çalışanın hazır-
ladığı sempozyumda bu sene; 
10 farklı oturumda 30 farklı 

konuda bildiriler sunuldu. 
Bildirilerin dışında yapılan bir 
çalıştay, bir panel ve kamusal 
hizmet olmak üzere dört farklı 

alanda eğitimler verildi. Sek-
törün üretim, montaj ve mu-
ayene alanlarına hitaben pek 
çok yeni çalışma ve uygulama 
ile ilgili bilgilerin sunulduğu 
oturumlarda, konusunda uz-
man pek çok sektör temsilci-
si konuşmacı olarak yer aldı. 
Asansör sektöründeki mühen-
disleri yakından ilgilendiren 
teknik konu sunumları dışında;  
iş sağlığı ve güvenliği, kişisel 
verilerin korunması, montaj 
elemanları için eğitim ihti-
yaçları ve sektörde Ar-Ge’nin 
önemi üzerine pek çok farklı 
konularda da konuşmalar ya-
pıldı. 

Sempozyumun ilk günü olan 
18 Ekim 2018’de düzenlenen 
çalıştayda “Onaylanmış Ku-
ruluşların Uygunluk Değerlen-
dirme Süresi” üzerine; Bülent 
Çarşıbaşı yönetiminde; Gök-
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han Yazıcı (Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı), Ümit Sevim (Türk 
Standartları Enstitüsü), Ömer 
Karavelioğlu (Türk Akredi-
tasyon Kurumu), Aziz Bilge 
(Asansör ve Yürüyen Mer-
diven Sanayicileri Derneği), 
Serdar Tavaslıoğlu (Elektrik 
Mühendisleri Odası İzmir Şu-
besi)’nun katılımıyla sunumlar 
gerçekleştirilerek konu ile ilgili 

katılımcıların soruları cevap-
landı.

19 Ekim 2018’de ise; “Asansör 
Periyodik Kontrol Yönetmeli-
ği” ile ilgili Yunus Yener yöne-
timinde önemli bir panel dü-
zenlendi. Panel konuşmacıları 
arasında; İlyas Menderes Bü-
yüklü (Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı), Abdurrahman Aksöz 
(Asansör Sanayicileri Federas-
yonu), Sefa Targıt (Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği), Adnan Yedikardeş 
(Ege Asansör ve Yürüyen Mer-
diven Sanayicileri Derneği), 
Yavuz Çetinkaya (Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği), Onur Ercan (Elektrik 
Mühendisleri Odası İzmir Şu-
besi) , Selda Ünver (Makina 
Mühendisleri Odası) yer aldı.
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EĞİTİMLERE İLGİ YOĞUNDU
Üç gün süren sempozyum bo-
yunca iki farklı salonda, her 
alandan uzmana hitap eden 
bildiri, çalıştay ve panellerin 
dışında, dört ayrı eğitim veril-
di. Elektrik Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi’nden İrfan Ara-
bacı; “Asansörlerde Artık Akım 
Anahtarı Kullanımı” üzerine 
ayrıntılı bir eğitim sunumu 
yaptı. Makina Mühendisleri 
Odası’ndan Volkan Erdem ise; 
önemli bir konu olan “Asansör-
lerde Kaynaklı İmalat Yöntem-
leri” konusundaki yeni uygu-
lamalar üzerine katılımcıları 
bilgilendirdi. 

Eğitimler sadece sektöre yö-
nelik değildi. Kamusal alanda 
bilgilenmesi ve bilinçlenme-
si gereken en önemli sektör 
temsilcileri diyebileceğimiz 
“asansör kullanıcıları”na yö-
nelik de eğitimler dikkat çek-
ti. Tüm vatandaşlara açık olan 
eğitimlerde; bina yöneticile-
rine asansör periyodik kont-
rollerinin önemi ve bu konuda 

bina yöneticilerine düşen gö-
revler hakkında bilgiler verildi. 

ÇOCUKLAR “GÜVENLİ 
KULLANICI SERTİFİKASI” ALDI
Renkli bir eğitim de çocuklar 
içindi... Yanlış kullanım sebe-
biyle sık sık yaşanan yürüyen 
merdiven kazalarının önlen-
mesine yönelik çocukların bil-
gilendirilmesi amacıyla Bülent 
Çarşıbaşı tarafından İlkokul 3. 
Sınıf öğrencileri için bir eği-
tim düzenlendi. Öğrencilere, 

ilk olarak asansör ve yürüyen 
merdivenlerin kullanımı sıra-
sında yapılması ve yapılma-
ması gerekenlere ilişkin bir 
film izletildi. Filmin ardından 
Bülent Çarşıbaşı öğrencilere 
mini bir sınav yaptı. Çarşıba-
şı, soru-cevap bölümünün ar-
dından öğrencilere Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nin 
yürüyen merdivenlerinde, 
bu merdivenlerin kullanımı-
na dair uygulamalı bir eğitim 
daha verdi. Eğitimin sonunda 
öğrenciler ‘Güvenli Kullanıcı 
Sertifikası’ aldı.
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YUNUS YENER / MMO 
Yönetim Kurulu Başkanı
Sempozyumda dolu dolu bir 
üç gün geçirdik. Sergi tarafı-
na baktığımız zaman çok yeni 
ürünler ve teknolojiler vardı. 

Güzel bir katılım olduğunu 
da söyleyebiliriz. Sektördeki 
sorunları tartışmak ve konu-
lara bir çözüm getirebilmek 
için oturumlar gerçekleştirdik. 
Zaman zaman seslerimiz yük-
seldi ama bu normaldir. Çünkü 
çalışan yerden ses gelir, diye 
boşa dememişler. Sektörün 
buluşması anlamında bir plat-
form yaratmaya çalışıyoruz ve 
oldukça da olumlu geri dönüş-
ler alıyoruz. Sektörün farklı bi-
rimleri; oda tarafı, dernekler 
tarafı, üreticiler tarafı, yayım 
tarafı için burası sektörel bir 
buluşma yeridir. Bizim oda 
olarak öncelikli hedefimiz; 
sektör için bir platforma ya-
ratarak,  ülke yararına, ülke 

çalışanlarının ve mühendis-
lerinin haklarının korunacağı 
şartların sağlanmasına destek 
olmak. Bu sempozyumda ya-
pılan sunumlarda da sergide 
de gördük ki; bu ülkede her 
şey yapılabilir durumda. Ne 
teknik anlamda ne de insan 
kaynağı olarak bir eksiğinin 
olmadığını burada rahatlıkla 
gördük. Türkiye’nin en önemli 
gücü yetişmiş insan gücüdür 
ve bunun korunması ve des-
teklenmesi gerekiyor. 

ŞEBNEM SEÇKİN UĞURLU / 
EMO İzmir Şubesi Başkanı
Asansör güvenliği ve asansör 
üretimindeki yeni teknolojiler 
konusu ülkemizin çok yoğun 

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ  
“ASANSÖR SEMPOZYUMU”NU 

DEĞERLENDİRDİ
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bir şekilde gündeminde. Bu 
açıdan bakıldığında, Asansör 
Sempozyumu sektörün çok 
ihtiyaç duyduğu bir sempoz-
yum. 93 yılından beri sürdü-
rülüyor ve bu sene dokuzun-
cusunu düzenliyoruz. Bu üç 
günde oturumların, teknik 
donanım, standartların in-
celenmesi konularında dolu 
dolu geçtiğini düşünüyorum. 
Verimli tartışmalar yapıldığını 
gözlemledim. Sektör temsil-
cilerinin sergiden de mem-
nun olduğunu katılımcıların 
olumlu dönüş sağladığına dair 
sohbetler gerçekleştirdik. Bu 
anlamda da başarılı bir etkin-
lik oldu. Elektrik Mühendisleri 
Odası ve Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubeleri bu çalış-
maları yüklenmeye devam 
edecektir.  Hatta oturumlar-
da bir sonraki sempozyumun 
ana çalışmalarına dair neler 
yapılabileceği hakkında da 
önemli veriler elde ettik. Ge-
rek akademik, gerek uygula-
ma, gerekse yönetmeliklerin 
güncellenmesi konusunda 
yeni çalışmalar ortaya çıkıyor.

YÜKSEL YAŞARTEKİN  / MMO 
İzmir Şubesi Başkanı
Asansör Sempozyumu, Türki-
ye’de bugüne kadar asansör 

konusunda teknik bilgilendir-
me yapılan tek sempozyum 
olmuştur. 25 sene boyunca bu 
alanda uzun çabalar verildi. 
Sempozyum teknik bilgi biriki-
min arttırılması anlamında son 
drece önemli. Sektörün bilgi-
lerini yenilemesi, tazelemesi, 
fikir alışverişi yapabilmesi için 
faydalı katkılar sağladığını dü-
şünüyorum. Katılımın oldukça 
iyi olması da ayrıca sevindirici. 
Bu bize bir sonraki sempoz-
yumlar için de daha iyisini yap-
mak heyecanını veriyor.

ÖNDER SÖZEN / Sempozyum 
Basın Yayım Halkla İlişkiler 
Sorumlusu
Oturumlara katılım oranın 
yüksek olması bizim için 
çok önemliydi. Çünkü sek-
törün sempozyuma olan il-
gisini oturum katılımlarında 
görebiliyorsunuz. Asansör 
Sempozyumunun hazırlan-
masında çok geniş bir ekiple 
çalıştık. Öncelikle diğer tüm 
şubelerden gelen  temsilci-
lerden oluşan bir Düzenleme 
Kurulu’muz var. Onlar karar 
aldıktan sonra da Yürütme 
Kurulu ile bu organizasyonun 
yapılmasına yönelik yoğun bir 
çalışma başlıyor. Alınan karar-
ları uygulamaya geçiren bir de 

mutfağımız var. Tabi bu kadar 
ile bitmiyor, kafamıza takılan 
tüm soruları cevaplayacak bir 
de Danışmanlar Kurulu’muz 
var. Nereden bakacak olur-
sanız olur tüm bu organizas-
yonun arkasında 200 kişilik 
bir ekip var diyebiliriz. Bir, iki 
kişinin anlık düşünceleri ile de-
ğil, çok geniş bir ekibin ortak 
düşünce ve kararları ile yapılan 
bir organizasyon yapıyoruz. O 
yüzen de mümkün olduğunca 
hata payını en aza indirgeme-
ye ve en sağlıklı programı oluş-
turmaya çalışıyoruz. Burada 
görev alarak bize güç veren 
Makina Mühendisliği ve Elekt-
rik Mühendisliği bölümlerinde 
okuyan öğrenci arkadaşlarımı-
zı da unutmamak lazım. On-
lar da burada bizimle gönüllü 
olarak çalışıp sempozyuma 
destek verdiler.

CEM BOZDAĞ / Ce 
Mühendislik Yönetim Kurulu 
Başkanı
Öncelikle bu sempozyumun 
gerçekleşmesinde büyük çaba 
harcayan Makina Mühendis-
leri ve Elektirik Mühendisle-
ri Odası ile onların nezdinde 
emeği geçen tüm arkadaşlara 
teşekkür etmek istiyorum. Bu 
tarz sempozyumlara sektör 
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olarak çok ihtiyaç duyuyoruz. 
Bunlar hem bir farkındalık 
yaratmak, bir birliktelik ruhu 
oluşturmak, hem de bir bilgi 
alışverişi yapabilmek açısın-
dan çok önemli platformlar. 
İnşallah daha sonraki yıllarda 
büyüyerek devam edecek. 

EMRE KÖROĞLU- Merih 
Asansör Genel Müdür 
Yardımcısı
Bu yıl dokuzuncusu düzenle-
nen asansör sempozyumu-
nun, sektörün paydaşlarını 
bir araya getiren önemli bir 
organizasyon olduğunu dü-

şünüyorum. Organizasyonun 
bu yılki teması tasarım ve 
teknoloji olarak belirlenmiş. 
Bu tema kapsamında yapılan 
tüm sunumların, katılımcılar 
açısından pratik bir faydaya 
dönüştüğüne eminim. Ayrı-
ca bu tür organizasyonların, 
sektördeki farklı tarafları bir 
arada tutan bütünleştirici bir 
atmosfer yaratması açısından 
da önemli olduğu açıktır. Her 
ne kadar açılış konuşmala-
rındaki siyasi içerikli değer-
lendirmeler, bu bütünleştirici 
atmosfere gölge düşürse de 

organizasyonun verimli geç-
tiği inancındayım.  

ÖMER GÜRKAN GÜRBÜZ /
Merih Asansör Ür-Ge Müdürü 
Elektronik Mühendisi
İkinci kez ziyaretçi olarak 
katıldığım bu platformu, su-
numlar haline getirilmiş bir 
fuar organizasyonu olarak 
değerlendiriyorum. Burada 
kişi ve kurumların ilgili stan-
dartlar veya yönetmeliklere 
ait gereksinimleri nasıl yerine 
getirdikleri hakkında bilgi sa-
hibi olmak çok önemli. Burada 
yerli üreticiler ve üreticilerin 
ürünleri hakkında bilgi sahibi 
olmak ile birlikte Türkiye’de 
asansör sektörünün ne kadar 
gelişmiş bir seviyeye geldiği-
ni gözlemleme imkanınız da 
oluyor. Bilgi ağacını büyüt-
mek isteyen herkes için bu 
platform büyük bir kazanım 
alanı. Bu alanın zenginleşti-
rilmesi ve geliştirilmesi için 
sektörün tüm paydaşlarının 
sempozyuma destek olması 
ve  gelişime katkı sağlaması 
gerekli diye düşünüyorum.

86  HABER ASANSÖRÜ • Kasım • Aralık 2018

SEKTÖR HABER



Haber Asansörü’ne Abone Olmak İçin....

QR Kodu Cep Telefonunuzun Kamerasına Okutun.

Bazı telefonlarda ücretsiz olarak QR Kod okuyucu uygulaması yüklenmesi gerekebilir.
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ASANSÖRDE TOPUK 
SESLERİ, MESLEKİ  

EĞİTİME DİKKAT 
ÇEKİTİ

Asansörde Topuk Sesleri, geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da İzmir Şirince’de bir gezi düzenleye-
rek topluluk üyeleri ile bir araya geldi. İki gün 
süren toplantılarda, sektörde farkındalık ya-
ratmak adına “Mesleki Eğitime Destek” çağrı-
sında bulundular. Asansör sektöründe faaliyet 
gösteren  kadınların bir araya gelerek kurduğu 
Asansörde Topuk Sesleri, sektörün sürdürüle-
bilir kalkınması için nitelikli iş gücü ihtiyacına 
acil çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekti. 
Daha önceki yıla göre daha yoğun bir katılımla 
gerçekleşen toplantı sonrası açıklama yapan 
grup üyeleri; mesleki eğitim konusunda sek-
törün tüm paydaşlarının bu konuya duyarlılık 
göstermesi gerektiğinin altını çizdiler. Grup,  
AYSKAD’ın İzmir Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde faaliyete geçecek AYSKAD 
AKADEMİ projesi üzerine de çalışmalar yaptı. 

YAŞAM
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OKASDER ÜYLERİ 
KAHVALTILI BİR 

TOPLANTI DÜZENLEDİ
Samsun merkezli olarak Karadeniz bölgesinde 
faaliyet gösteren OKASDER, 27 Ekim 2018’de 
kahvaltılı bir toplantı düzenledi. Toplantıda 
bölgenin sektörel sorunları ile OKASDER’in 
önümüzdeki dönemdeki yeni faaliyetleri üze-
rine kararlar alındı. Dernek yönetiminden ya-
pılan açıklamaya göre; oldukça kalabalık bir 
yapılanmaya sahip olan OKASDER, çözüm 
odaklı bir politika ile sektörün tüm etkin güç-
leri ile beraber hareket etmek istiyor.

HAS’DAN 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

KUTLAMASI
HAS Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
24 Kasım 2018’de bir Öğretmenler günü kutla-
ması gerçekleştirdi. Okul yönetimi kutlamada, 
meslekte 20 yılını tamamlamış okul öğret-
menlerine birer plaket sundu. Ayrıca okulun en 
büyük destekçileri olan Has Asansör, BURSAD 
ve  İbrahim Doğru’ya da gösterdikleri fedakar-
lıklar için birer teşekkür plaketi sunuldu. Kutla-
malar türkü dinletisi ile son buldu. 

YAŞAM
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GENEMEK 
VE İNTEGRA 
SEMPOZYUM 

AÇILIŞINDA BİR 
DAVET VERDİ

Bu sene dokuzuncu kez asansör 
sektörünü ortak bir platform-
da toplayarak sorunların ve yeni 
teknolojilerini  tartışıldığı Asan-
sör Sempozyumu’nun açılış ak-
şamında, Genemek ve İntegra 
Asansör bir davet verdi. 18 Ekim 
2018’de açılış oturumlarının ar-
dından MMO Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nin terasında dü-
zenlenen davet, üst düzey bir ka-
tılım ile gerçekleşti.
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GENEMEK ve CE 
MÜHENDİSLİK’İN 

YEMEĞİ 
SEKTÖRÜ BİR 

ARAYA GETİRDİ
Bu sene geçen yıllara göre çok daha 

hareketli geçen Asansör Sempoz-

yumu’nda sektör çalışanları gün 

boyu yoğun bir tempo ile oturumla-

rı ve bildirileri takip ederken, akşam 

düzenlenen yemek organizasyon-

ları ile yoğun iş ortamından uzak-

laşma fırsatı elde ettiler. Bu yemek 

organizasyonlarından en büyüğü 

ise GENEMEK ve CE Mühendislik 

organizasyonunda düzenlendi. 19 

Ekim akşamı İzmir Güzelbahçe’de 

iki yüzü aşkın davetliyi ağırlayan 

GENEMEK ve CE, Türkiye’nin dört 

bir yanından gelen sektör temsilci-

leri ile yemek vesilesi ile bir arada 

olmanın mutluluğunu yaşadıklarını 

dile getirdiler. Bu tür organizasyon-

ları, sektörde birlik ve beraberlik 

duygularını arttırması açısından da 

değerli bulduklarını ifade ettiler.
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OCAK 2018
YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN YOLU; AR-GE 

HABER ASANSÖRÜ AR-GE İÇİN YOL 
HARİTASI YAYIMLANDI

“BEDROS ÇOŞKUNBAKIR” KAPAK 
KONUĞUMUZ OLDU

Neredeyse asansörün Türkiye tarihi ile yaşıt bir 
deneyimin sahibi O... İşindeki titizliğiyle, dürüst-
lüğüyle, çözdüğü sorunlar, çizdiği şemalar ve ka-
pısına geleni her daim sıcak çayı, güler yüzüyle ile 
karşılamasıyla tanınan Bedros Usta, dergimize özel 
bir röportaj verdi.

BURSA’DA BÜYÜK BULUŞMA

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) ve Bursa 
Asansör sanayicileri Derneği (BURSAD)  “Asansör 
İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeli-
ği” görüşmeleri için 6 Ocak 2018’de tarihinde bir 
araya geldi. 

ASFED, TÜRKİYE GENELİNDE EĞİTİM 
SEFERBERLİĞİNE BAŞLADI

Asansör sektöründeki nitelikli ara eleman soru-
nuna çözüm olarak Meslek Liselerinde “Asansör 

2018 YILINDA ASANSÖR SEKTÖRÜNDE 
NELER OLDU, NELER KONUŞULDU?

Yeni bir yıla girmeye sayılı günler kala yayımlanan bu sayımızda, 2018 yılında asansör sektöründe 
en çok neleri konuşmuşuz, neler yaşamışız, ASFED’in yoğun gündem faaliyetleri arasında en çok 
neler öne çıkmış, kronolojik olarak şöyle bir göz gezdirelim istedik. 

Kısa kısa notlarla sektörün bir yılından dergimize yansıyanlar....

2019’a Doğru…

SEKTÖRDE 2018
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Sistemleri” bölümleri açılabilmesi için bir süredir 
yoğun bir şekilde çalışan ASFED Eğitim Komitesi, 
Yönetim Kurulu toplantısında gelinen son durum 
hakkında bir değerlendirme yaptı. 

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BAŞKANI ORHAN 
AYDIN DERGİMİZE KONUŞTU: “ANKARA’DA 

ASANSÖR KÜMELEMESİ KURMAYA TALİBİZ”

ASFED’İN 4 İLDEKİ  
TEMSİLCİLİKLERİ BELLİ OLDU

ASFED, sektörün bölgesel sorunlarına daha yakın-
dan temas edebilmek adına bölgelerde temsilcilikler 
açılması kararı aldı. Bu temsilcilikler ise şu illerde 
olacak; Mersin, Kayseri, Trabzon ve Denizli.

ŞUBAT 2018
ASFED EĞİTİM KOMİTESİ 

SAMANDIRA’DA İNCELEMELERDE 
BULUNDU

Ankara, Eskişehir ve Kayseri’de “Asansör Sistemleri” 
bölümleri için okul ve bina fizibilite çalışmalarını 
bitirmek üzere olan eğitim komitesi üyeleri, Şubat 
2018’de Samandıra Meslek Teknik Lisesi ve Suat 
Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde incele-
melerde bulundu.

LIFTECH EXPO KAHİRE’NİN YILDIZI 
TÜRKİYE OLDU

LIFTECH EXPO, 1-3 Şubat 2018 tarihinde Mısır’ın 
başkenti Kahire’de beşinci kez düzenlendi. Fuara 
katılan 8 ülke arasında 24 firma ile en çok katılım 
gösteren ülke Türkiye oldu.

 SEKTÖRÜN İLK KADIN  
DERNEĞİ KURULDU

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları 
Derneği (AYSKAD), 14 Şubat 2018’de  sektör çalışanı 
28 kadın kurucu üyesi ile birlikte kuruldu.

EAYSAD’DA GÖREV DEĞİŞİMİ

Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği (EAYSAD)  27 Şubat 2018 tarihinde Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Yeni 
Yönetim Kurulu seçimi ile EAYSAD Başkanı Mert 
Öğüşlü oldu. 

ASANSÖRLERE ONLİNE  
TAKİP SİSTEMİ GELİYOR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı asansör sistem-
lerine yeni bir kontrol mekanizması daha ekliyor.  
Projeye göre artık asansörler, harita üzerinden onli-
ne takip edilirken aynı zamanda uzak doğu menşeili 
güvensiz ürünler piyasadan uzaklaştırılacak.

SEKTÖRDE 2018
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MART 2018

DEVRİM GECEGEZER KAPAK 
KONUĞUMUZ OLDU

Asansör sektörünün önemli markalarından GENE-
MEK Asansör’ün genç ve başarılı yöneticisi Devrim 
Gecegezer, küçük bir atölyeden dünyaya nasıl açıl-
dıklarını Haber Asansörü’ne anlattı...

ÇUKUROVA ASANSÖR MARKET 
HİZMETE BAŞLADI

 “Çukurova Asansör Market” Anadolu’nun güçlü 
firmalarından HAS Asansör, KİPSAN Asansör ve 
CE Mühendislik ortaklığı ile Adana’da faaliyet gös-
termeye başladı.

TOKİ BAŞKANI ERGÜN TURAN 
DERGİMİZE KONUŞTU: 

“YILDA 60 BİN KONUT ÜRETECEĞİZ”

Asansör sektörünün en çok çalıştığı Kurumlardan 
biri olan T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin 
Başkanı Ergün Turan ile TOKİ’nin faaliyetlerini, 
hedeflerini ve asansör sektörünü konuştuk. 

ANKARA İTFAİYESİNE “ASANSÖRDEN 
KURTARMA TEKNİKLERİ”  

EĞİTİMİ VERİLDİ

ASFED, son günlerde artan asansör kazaları sebebiy-
le doğru kurtarma çalışmaları yapılmasına dikkat 
çekmek amaçlı bir sorumluluk projesi başlattı. Bu 
proje ile Türkiye genelinde itfaiye erlerine veri-
lecek bir eğitim programı hazırladı. “Asansörden 
Kurtarma Teknikleri” eğitiminin ilki 12 Mart 2018 
tarihinde Ankara’da başladı.

“TÜRKİYE” İBARESİ İÇİN  
ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), isminin 
başına “Türkiye” ibaresi alabilmek için genel kurul 
üyelerini olağanüstü ve tek gündem maddesi ile 24 
Mart 2018 tarihinde topladı.
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ASANSÖR KENDİ İSMİ İLE ANILAN 
OKULLARINA KAVUŞUYOR 

Asansör Sistemleri Bölümleri için Asansör Sanayici-
leri Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 28 Mart 
2018 tarihinde protokol imzalandı. 

ANASDER’DE GÖREV  
YENİ YÖNETİME DEVREDİLDİ

Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER) 31 Mart 
2018 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel Kurulunda 
Başkan Gürkan Cihaner koltuğunu Mustafa Demir-
bağ’a devretti.

NİSAN 2018
TASİAD VE EAYSAD YÖNETİMLERİ 
İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ

Tüm Asansör Sanayi ve İş Adamları Derneği (TA-
SİAD) ile Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sa-
nayicileri Derneği Yönetimleri 13 Nisan 2018’de 
İstanbul’da bir araya geldiler.

GENEMEK’İN YENİ FABRİKASI AÇILDI

GENEMEK, Dudullu Organize Sanayi 
Bölgesindeki 21 bin metrekarelik fabrikasının 

kapılarını, yerli ve yabancı pek çok sektörel 
davetlinin katıldığı görkemli bir davet ile 25 

Nisan 2018 günü açtı. 

ASANSÖRÜN KALBİ  
İNELEX İLE İZMİR’DE ATTI

İNELEX 2018 11. Asansör ve Asansör Teknolojileri 
Fuarı,  26-28 Nisan 2018’de İzmir Fuar alanında 
binlerce ziyaretçisi ile kapılarını açtı. Yaklaşık 150 
katılımcı firmanın yer aldığı fuarı 30 farklı ülkeden 
9 bini aşkın ziyaretçi gezdi.
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MAYIS 2018
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI 

DR. FARUK ÖZLÜ DERGİMİZİN  
KONUĞU OLDU 

Dergimizin kapak konuğu olarak sektörel değer-
lendirmelerde bulunana Dr. Faruk özlü görevini 
Mustafa Varank’a teslim etmeden önce son röpor-
tajını dergimize verdi.

“SEKTÖRDE ANADOLU 
BULUŞMALARI”NDA HATAY 

ÇIKARTMASI 

Asansör Sanayicileri Federasyonunun Anadolu’nun 
farklı illerinde gerçekleştirdiği “Sektörde Anadolu 
Buluşmaları”nın bir yenisi 3-4 Mayıs 2018 tarihle-
rinde, Hatay Asansörcüler Derneğinin (HATASDER) 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL 
YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  
-sektör temsilcilerinden de görüş istenerek- ha-
zırlanan, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği, 
4 Mayıs 2018 tarihli 30411 sayılı resmi gazetede 
yayımlandı. 

ORTA KARADENİZ SANAYİCİ VE İŞ 
İNSANLARI DERNEĞİ KURULDU

Orta Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Derneği, 
kısa ismi ile OKASDER 24 Mayıs 2018 tarihinde 
Samsun’da yapılan bir toplantı ile kuruldu. Dernek 
Yönetim Kurulu Başkanı, Atilla Verim oldu.

WEE EXPO 2018 SHANGHAİ’DE 
DÜZENLENDİ

The World Elevator & Escalator Expo, kısa adıyla 
WEE EXPO, 8-11 Mayıs 2018’de Çin’in Shanghai 
şehrinde düzenlendi. 

HAZİRAN 2018
ASFED YÖNETMELİĞİN BAZI 

MADDELERİNİN İPTALİNİ 
DEĞERLENDİRMEK ÜZERE TOPLANDI

Asansör Sanayicileri Federasyonu yönetimi 1 Ha-
ziran 2018 tarihinde Ankara’da bir araya gelerek 
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yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetme-
liğindeki bazı maddelere itirazları ve gerekçelerini 
ASTEK Komite Üyeleri ile beraber değerlendirdi. 

DERNEK YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN 
“ÜYE YÖNETİM SİSTEMİ”  

DEVREYE GİRDİ

Siyasi Partiler, Sendikalar, Federasyonlar, Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Meslek odaları, Spor Kulüpleri, 
Sandıklar, Site Yönetimleri ve Her Türlü Üyelik Sistemi ile Çalışan Kuruluşlar  için Özel Olarak Geliştirildi. 

Uzmanlarca Oluşturulmuş 
Sürekli Güncellenen 

Türkiye’nin Lider Üyelik Programı!.. 

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) geçtiği-
miz günlerde özel bir yazılım şirketine dernek yöne-
timini kolaylaştıran önemli özellikleri ile sektörde 
iletişimi sağlayıp, beraber hareket etme ihtiyacını 
da giderecek bir yazılım hazırlattı. 

TSE VE ASFED SEKTÖRDEKİ 
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİRLİKTE 

HAREKET EDECEK

Asansör Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik başkanlığındaki bir heyet, TSE 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’i 
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. TSE 
Başkanı Şahin’in makamında gerçekleşen görüşme-
de sektörel sorunların çözümü için bir yol haritası 
da çizildi. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI’NDA GÖREV TESLİMİ

23 Haziran 2018 seçimlerinin ardından yeni kabine 
9 Temmuz 2018 tarihinde açıklandı. Hem asansör 
sektörüne hem de bakanlığa önemli hizmetlerde 
bulunan Dr. Faruk Özlü görevini, yeni Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teslim etti.

TEMMUZ 2018
TSE BAŞKANI PROF. DR. ADEM ŞAHİN 

KAPAK KONUĞUMUZ OLDU

Türk Standartları Enstitüsünün  yeni başkanı Prof. 
Dr. Adem Şahin dergimizin kapak konuğu oldu. 
Dergimize özel bir röportaj veren Şahin, “Asansör 
sektörü ile iş ve güç birliği çalışmalarımız artacak,” 
dedi. 
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ASFED YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 
ESKİŞEHİR’DE YAPILDI

Asansör Sanayicileri Federasyonu iki ayda bir 
yaptığı yönetim kurulu toplantısını 14 Temmuz 
2018 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirdi. Top-
lantının ev sahipliğini Eskişehir’in köklü firmala-
rından TEPE Asansör ile SİTİMEK Asansör yaptı. 

ASFED VE EASASDER ESKİŞEHİR’DE 
AÇILACAK ASANSÖR BÖLÜMÜ İÇİN BİR 

ARAYA GELDİ

Asansör Sanayicileri Federasyonu  “Asansör Sis-
temleri” bölümleri için Milli Eğitim Bakanlığı ile 
imzaladığı protokolün ardından, pilot şehir olarak 
seçilen Eskişehir’deki okul binasının atölye kuru-
lum çalışmaları için 14 Temmuz 2018 tarihinde 
Eskişehir Asansörcüler Derneği (ESASDER) ile bir 
araya geldi.

ASANSÖRLERE REKOR PARA CEZASI  
2018 yılı ilk yarı “Piyasa Gözetim ve Denetim So-
nuçları” yayımlandı. 2018 yılının sadece ilk altı 
ayında asansör sektörü 2 Trilyon 565 Bin 298 TL 
para idari para cezası ödedi.

ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN  
KARNESİ YAYIMLANDI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın her yıl dü-
zenli olarak raporladığı Asansör Sektör Raporuna 
göre Türkiye’de asansörlerin %53’ü kırmızı etiketli.  

EYLÜL 2018
METROPLAST YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI LEVENT AKDEMİR KAPAK 
KONUĞUMUZ OLDU

Asansör Güvenlik ürünleri alanında Türkiye’nin 
önemli üreticilerinden Levent Akdemir Fabrikası-
nın kapılarını bizler için açarak, başarı hikâyesini 
okuyucularımızla paylaştı.

MALATYA’DA TÜM SEKTÖR TEK BİR 
ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİ

Malatya’da asansör sektörünün temsilcileri bir araya 
gelerek, Malatya Asansörcüler Derneğini (MASDER) 
kurdu.

SEKTÖRÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ 
ASFED’E ÜYE OLAN DERNEK SAYISI 

15’E YÜKSELDİ
ASFED, Yönetim Kurulu toplantısını 15 Eylül 
2018’de Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantının yo-
ğun gündem maddelerinden öne çıkan Malatya ve 
Kırıkkale’de kurulan asansör derneklerinin fede-
rasyona üyeliğinin onaylanması oldu. Böylelikle 
ASFED’e üye dernek sayısı 13’den 15’e yükseldi. 
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ASFED’İN EĞİTİM PROJESİNE 
KONYA’DAN TAM DESTEK

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Tür-
kiye genelindeki eğitim seferberliği kapsamında 
Eskişehir ve Kayseri’de yapılacak okullar için sek-
törden destek almaya başladı. Bu amaçla yapılan 
ziyaretlerinin ilkini Konya’ya gerçekleştiren ASFED, 
sektörün Konya ayağından tam destek aldı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI 
MUSTAFA VARANK MERİH ASANSÖR’Ü 

ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türki-
ye’de yerli asansör üreticilerinin önde gelen markası 
Merih Asansörü ziyaret ederek, Merih Asansör Yö-
netim Kurulu Başkanı Yusuf Atik’ten yerli asansör 
sanayi üzerine önemli bilgiler aldı.

EKİM 2018
9. ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 

DÜZENLENDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubeleri 
yürütücülüğünde düzenlenen Asansör Sempoz-
yumu ve Sergisi 18-20 Ekim 2018 tarihnde İzmir 
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. 

ASFED, SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE 
ÇAĞRIDA BULUNDU; “ULUSLARARASI 

YERLİ BİR MARKA İÇİN BİRLİKTE 
ÇALIŞMALIYIZ”

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) asansör 
sektöründe yerli markaların geleceği konusunda 
uzun süredir yürüttüğü çalışmalarını geçtiğimiz 
günlerde bakanlık düzeyinde bir toplantı ile gün-
deme getirerek,  her alanda öne çıkartılan yerli ve 
milli üretim önceliklerinin, asansör sektöründe de 
uygulanabilmesi adına önemli çalışmalar başlattı. 

 “MERİH AKADEMİ KURULDU”

Milli Eğitim Bakanlığı ile ASFED arasında  imzalanan 
protokol ile Türkiye’de ilk defa asansör kendi ismi 
anılan okullarına kavuştu. Projenin ilk ayağı olan 
Ankara’daki akademinin yapımını Merih Asansör 
üstlenerek, 25 Ekim 2018’de eğitim öğretime açtı.

AYSKAD, ASFED’E  
ÜYELİĞİNİ TAMAMLADI

AYSKAD’ın Yönetim Kurulu uzun süredir planlanan 
ASFED üyeliğini tamamladı. AYSKAD üyeliğinin ar-
dından ASFED’e bağlı dernek sayısı 16’ya yükseldi.
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ZAMANDA YOLCULUK İLE 

FAS’IN BÜYÜSÜNÜ 
KEŞFEDİN... 

Afrika kıtasının 
önemli ülkelerinden 

Fas, bir yanında Akdeniz, 
diğer yanında Atlas Okyanusu 

ile çevresindeki Atlas dağlarınca 
ikiye bölünen, sahra çölü ile sınırlandırılmış 

büyük bir coğrafyaya sahip.... Eski şehirlerin dar 
sokakları, baharat ve yemek kokularının içi içe geçtiği, sizi 

adeta Ortaçağ’da bir masal gezgini gibi ya da tarihi bir filmin setinde 
gibi hissettirecektir. Fas’a bir kez adım attınız mı büyüsüne kapılmadan 

dönmeniz imkansız...

Fas’da şehirler eski yerleşimlerini korunmuş ve her şehrin eski kent 
mimarisinin karakterini oluşturan kendine özgü bir rengi var. Kırmızı 

denilince Marakeş, mavi denilince Şafşavan, beyaz denilince Kasablanka, 
sarı denilince Fez akla geliyor ve bu renklerle anılıyorlar. 

   SABRİ SAVCI (Görüntü Yönetmeni ve Fotoğrafçı)

ÖZEL MESAİ / GEZİ
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SARI ŞEHİR FES
Biz burada, birbirinden ilginç görüntülere 
ve hikayelere sahip bu şehirlerden önce-
likli olarak; orta çağ yerleşimini Dünya’da 
ender olarak koruyabilmiş şehirlerden olan 
Fes izlenimlerini sizlerle paylaşacağız. 9. 
yy’da kurulmuş olan Fes, etrafı surlarla 
çevrili, sarı rengin tüm görselliğe hakim 
olduğu bir şehir. 

Unesco miras listesinde yer alan Fes Me-
dina’sı, buram buram tarih kokan kültürel 
ve dini yapılarıyla sizi sarmalayarak içine 
çekiyor. Labirent gibi daracık sokaklarında 
gezerken her an bir sürpriz ile karşılaşa-
bilirsiniz. Kimi zaman iki kişinin yan yana 
zor geçtiği daracık sokaklarda eşya taşıyan 
bir eşek ile karşılaşabilir ve ona yol vere-
bilirsiniz. 

Medina’ya farklı mimariye sahip 14 ayrı ke-
merli kapıdan girilebiliyor. Bu kapılardan en 
önemlisi turkuaz renkli çinilerle süslenmiş 
Fas’ın önemli simgelerinden de olan “Bab 
Boujloud” kapısıdır.  Bu kapıdan girip ana 
caddeden ilerleyen insan kalabalığına takı-
lıp da ara sokaklara sapmazsanız görkemli 
El Karain Cami ve Al Attarin Medresesi’ne 
ulaşıyorsunuz. Görkemli avlusu, minaresi 
ve arabesk süslemeleri görülmeye değer. 
Ama çıkarken unutmamanız gereken bir 
şey var; o da bahşiş vermek.... 

ÖZEL MESAİ / GEZİ
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MESLEK GRUPLARINA AYRILAN  
9 BİN 700 SOKAK

İnce taş işçiliği ile bezenmiş Al At-
tarin medresesini gördükten sonra 
Medina’nın dar sokaklarında kay-
bolmamak içten bile değil. Bu so-
kaklara girmeye başladığınızda, her 
sokağın farklı meslek gruplarına ay-
rıldığını fark ediyorsunuz. Dünyanın 
en büyük yaya alanına sahip, araba-
ların giremediği Fez Medinası’nda, 
13 bin farklı dükkanın bulunduğu 
90 km uzunluğundaki 9 bin 700 
sokak bulunuyor.  Bu sokaklarda; 
marangozlar, demirciler, dericiler, 
halıcılar, ayakkabıcılar, kumaşçılar, 
baharatçılar ve aklınıza gelmeyecek 
kadar çeşitli esnaf kendi meslekleri-
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ni geleneksel yöntemlerle bu-
güne kadar sürdüre gelmişler. 

Küçük ve dar sokaklarda iler-
lerken her an kaybolma teh-
likesi ile karşıya karşıya oldu-
ğunuz için, sıkılıkla size yardım 
etmek isteyen Fesliler ile karşı-
laşabilirsiniz. Bu yardımı kabul 
ederseniz, sizi götüreceklerini 
söyledikleri yere ulaştığınızda 
mutlaka bahşiş isteyecekler-
dir. Buna hazırlıklı olmalısınız. 
Fas da sosyal alanlarda bahşiş 
oldukça yaygın... Tüm Fas yol-
culuğunuz boyunca bu bahşiş 
meselesi, yazılı olmayan ama 
uymak zorunda olduğunuz 
önemli bir gelenek...
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DÜNYANIN EN ESKİ 
TABAKHANELERİ BURADA

Sokaklarda ilerlerken burnu-
nuza gelen ağır deri kokularını 
takip ederseniz, dünyanın en 
eski ve geleneksel yöntemler-
le deri işleyen tabakhanelere 
yaklaşmışsınız demektir. Orta-
çağ’dan günümüze ulaşan en 
büyük tabakhane Chouara’ya 
ulaştığınızda, belki hiçbir yer-
de göremeyeceğiniz renga-
renk bir tablo ile karşı karşıya 
kalırsınız. Burada deriler, do-
ğal sebzelerden (nane, kına, 
sedir, ve safran) elde edilen 
boyalar kullanılarak renklen-
diriliyor.  Derici dükkanlarında 
tabakhanenin kokusundan ra-
hatsız olmamak için size veri-
len nane demetini yanınızdan 
ayırmamanızı tavsiye ederim. 
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YEMEK İÇİN  
ÇIRAKLARI TAKİP

Fes’in baharatlı yemekleri ki-
mine göre iyi kimine göre de 
kötü gelebilir. Bu yüzden ye-
mek yenecek yer konusunda 
biraz seçici olmakta fayda var. 
Ara sokaklarda yemek yiyecek 
yer ararken birkaç lokantaya 
girdik ama beğenmedik. Tam 
vazgeçmişken yanımızdan 
elinde tepsi ile yemek taşıyan 
bir çocuk geçince, “tamam” 
dedik “işte burası”. Çocuğu 
takip edince ara sokakta bi-
zim bulmamızın asla müm-
kün olmayacağı küçücük bir 
esnaf lokantasına ulaştık. Fes 
seyahati boyunca başka hiç bir 
yerde bulamadığımız; balık, 
kuru fasulye ve salata menü-
leri oldukça başarılıydı. 

Akşam yemeğinde Türk-Arap 
mutfağına oldukça yakın gele-
neksel Fas tatlarını denemek 
için her yerde bulabileceğiniz 
“tajine” ve “kuskus” sofranın 
vazgeçilmezleri olacaktır. Yüz-
lerce çeşidi olan  kuskusun biz-
de yapılan ile ilgisi yok. Genel 
olarak haşlanmış ince bulgu-
run üzerine sebze, tavuk veya 
et ile servis ediliyor. Mutfağın 
ikinci önemli yemeği “Tajine”, 
bir tür güveç yemeği adını da 

özel pişirme kabı olan “taji-
ne”den alıyor. Et ve bol sebze, 
bolca baharat, ile Fas’a özgü 
lezzetli bir tat. 

Fes de gününüz az ise  Medina 
da görmeniz gerekli yerleri ön-
ceden belirleyip ona göre bir 
rota yapmanız önemli. Yine 
Fes Medina’da dolaşırken pro-
fesyonel bir rehber almanızı da 
öneririm. Hele de grup olarak 
dolaşıyorsanız mutlaka yerel 
bir rehber yardımı almanızda 
fayda var. Çünkü sokakların 
büyüsüne kapılıp birbirinizi 
kaybetmeniz an meselesi... 

Fas da bir şeyler almak ister-
seniz sıkı bir pazarlık yapmanız 
gerekir. Unutmayın ki Fas es-
nafına bir kere yaklaştıysanız 
mutlaka size bir şeyler sata-
caklardır. Almak için niyetiniz 
varsa, fiyat sorun ve  mutlaka 
pazarlık isteyin. 

FES’DE MUTLAKA 
GÖRMENİZ GEREKEN 

YERLER... 

 � Bab Boujloud,    
 � Al Attarin, 
 � Dar Batha, 
 � Medersa Bou Inania, 
 � Zaouia Moulay Idriss 

II, Kairaouine Cami 
ve Üniversitesi, 

 � Endülüs Camiisi, 
Chouara Tabakhane-
si, Place R’Cif 
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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

 � TASİAD  
Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği

ASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ
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LIFT YOUR EXPECTATIONS

1977’DEN BUGÜNE 
ASANSÖRÜN OLDUĞU

HER YERDE.. .

KAT VE KABİN
KAPILARI

KABİNLER

KOMPLE ASANSÖR
SİSTEMLERİ

SEKTÖRDE 2018 YILINDA 
NELER KONUŞULDU? 
NELER YAPILDI? 
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