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Değerli meslektaşlarım
Bir endüstri dalının, bir iş kolunun, sektör haline gelebil-

mesi için güçlü bir sivil toplum örgütüne sahip olması, sesini 
duyurabilmesi, ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü sağlayabil-
mesi ve dünya çapında bir fuara sahip olması çok önemlidir.

Avrasya Asansör Fuarı, yerli asansör sanayinin güçlü bir 
sektör olma yolunda olduğunu gösteren bu nedenle de fede-
rasyon olarak desteklediğimiz ve önem verdiğimiz bir fuardır. 

Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fu-
arı’nın bu yıl (Avrasya Asansör Fuarı) 4.sünü yapıyoruz. 
Bundan önceki fuarlar çok başarılı fuarlardı, bu fuarın da 
çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Fuardan sektör olarak 
beklentimiz, yerli asansör sektörünün dünya ile buluşması, 
pazar payının yükselmesi, marka gücünü artırması, yabancı 
firma ve ürünlerle rekabet edebilecek güce eriştiğimizi gös-
termesidir.

Katılımcı firmalar açısından beklentimiz ise, yeni müş-
teriler kazanmak, sektörde var olduğumuzu göstermek, ye-
nilikleri görmek ve sahip olduğumuz ilişki ve müşteri ağını 
canlı tutmaktır.

Federasyon olarak, Avrasya Asansör Fuarı’na olan deste-
ğimiz devam edecek, bu fuarı yerli asansör sanayinin ken-
disini göstereceği dünya çapında bir marka haline getirece-
ğiz. Yerli asansör sanayi bunu yapacak birikime ulaşmıştır. 
Yapmamız gereken birlik olmaktır. Hiç kimse ya da hiçbir 
dernek sektörün üzerinde değildir. Artıları ve eksileriyle bu 
fuar hepimizin fuarıdır. Bütün derneklerin ve federasyonun 
bütünlük içinde hareket ederek fuarın daha başarılı, daha 
güçlü yapılmasını sağlaması ve bu sayede sektörün çıkarları-
nı koruması gerekir.

Hepinize, hayırlı, bol kazanç diliyorum. Sevgi ve saygıla-
rımla…

Yusuf Atik
ASFED YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI
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Sektörün iki yıl boyunca hazırlandığı “4.Uluslarara-
sı Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolo-
jileri Fuarı” baharın coşkusuyla birlikte geldi çattı. 

Türkiye’nin dört bir yanında büyük küçük tüm firmaları 
kucaklayarak yerli asansörcünün dünya markaları ile bu-
luştuğu önemli bir platform olan  fuar, bu sene dördüncü 
kez kapılarını katılımcı ve ziyaretçilerine açıyor. Asansör 
Sanayicileri Federasyonu’nun düzenleyici kurulunda iki 
yıl boyunca çalıştığı fuarın Haber Asansörü dergisi olarak 
biz de basın sponsoru olarak görev aldık. Dergimizin bu 
ilk fuar heyecanında, sektörü ilgilendiren çok önemli ha-
berle dolu bir içerik sizi bekliyor.

ASFED’in hazırladığı “Asansörde Türkiye Markası” rapo-
ru hakkında ayrıntılı bilgileri alabileceğiniz haberlerimiz, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan sektörümüze yönelik 
en sıcak açıklamalar, Uzman Bakışı köşemizde birbirin-
den değerli isimlerin teknik köşe yazıları ile gerek hukuk 



alanında olsun, gerek mali konularda olsun, ge-
rekse sektörel Türkiye değerlendirmeleri açısın-
dan ilginizi çekecek köşelerimiz yine size özel... 
Her zaman her platformda çekinmeden söyledi-
ğim gibi; biz Haber Asansörü olarak, sadece rek-
lam sayfalarına bakılan bir dergi değil, “okunan” 
bir dergi olmanın hakkını vermek ve Türk asan-
sör ve yürüyen merdiven sanayisinin sesi soluğu 
olmak için çalışan bir ekibiz...  

Yaptığımız haberlerle sadece sektör içinde değil, 
ulusal basında da ses getiren bir habercilik anla-
yışına sahibiz... Nitekim, ASFED’in kuruluş ilke-
si olarak  yıllardır üzerinde çalıştığı yerli asansör 
sektörünün sıkıntılarını anlattığımız haberleri-
miz geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en büyük 
haber ajansı olan Anadolu Ajansı dahil olmak 
üzere, pek çok özel gazete ve haber sitesinde 
kendine yer bularak oldukça ses getirdi.

Bildiğiniz üzere; dergimizin içerikleri kadar ka-
pak konukları da ilgi çekici. Bu sayımızda Patron 

Katı köşemizin röportaj konuğu sektörün dua-
yen isimlerinde ASFED Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Merih Asansör Kurucusu Sayın Yusuf Atik. 
Kapak konuğu olarak da ağırladığımız bu önemli 
isim ile gündemdeki fuarı, Haziran ayı içerisinde 
yapılacak olan ASFED yeni yönetim seçimlerini 
ve asansör sektörüne yeni başlayan tüm genç 
kuşağa örnek olacak büyük başarı hikayesi üze-
rine konuştuk. Fuar sayımızda dergimizi ağırla-
yan Merih Asansör ailesine ve tüm çalışanlarına 
göstermiş oldukları emekler ve misafirperverlik-
leri için ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliriz... 

2019’un ikinci sayısını siz değerli okurlarımıza 
sunarken biz yeni sayımız için çalışmalara baş-
ladık bile... Bizlere her türlü haber, ürün tanıtımı 
ve köşe yazısı içeriklerinizi dergimizin mail ad-
resi aracılığı ile gönderebilirsiniz. 

Bahar gibi bereketli bir fuar mevsimi dilerim... 

Keyifli okumalar...

editörden...
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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!.. 

ASFED DERNEKLERE ÖZEL  
YAZILIM HAZIRLATTI

DERBİS’in doğru kullanılabilmesi için tüm derneklerin yaptıkları işlemleri web tabanlı 
yazılımlar üzerinden yürütmesi gerekiyor. Bu modernizasyonun sağlanabilmesi için 
ASFED, bağlı dernekleri ile birlikte kullanabileceği özel bir yazılım hazırlattı.

Tüm Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TASİAD), 
28. Olağan Genel Kurul Toplantısını 19 Ocak 2019’da 
gerçekleştirerek yeni yönetim kurulunu belirlerdi. 

20 Şubat 2019’da Ankara Ticaret Odası (ATO)’nın ev 
sahipliğinde, inşaat sektörü paydaşlarını bir araya getiren bir 
istişare toplantısı düzenlendi. 

TASİAD’DA YÖNETİM DEĞİŞMEDİ

MASDER: “MERSİN MONTAJDA  
AVRUPA İLE YARIŞIR”

TAM YÜK TESTLERİNİ ASANSÖR MONTE EDEN Mİ, A 
TİPİ MUAYENE KURULUŞU MU YAPACAK ?
ASFED’İN İTİRAZINA BAKANLIKTAN CEVAP GELDİ

10 YIL İÇİNDE TÜRKİYE’DE  
YERLİ ASANSÖR MARKASI KALMAYACAK
Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED)’nun, Ekim 2018’de Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde “Asansörde Türkiye Markası” üzerine 
sektörde yoğun bir çalışma başladı. Konu ile ilgili sektörde faaliyet gösteren tüm 
dernekleri bilgilendirerek görüşlerini isteyen ASFED, bünyesinde oluşturduğu bir 
çalışma grubu ile de 4 ay süren yoğun bir araştırma yaptı.

Bildiğiniz gibi her sayımızda “Bölgenin Sesi” köşemizi Asansör 
Sanayicileri Federasyonu’na bağlı bir derneğimize ayırarak, dernek 
yöneticileri ile birlikte faaliyet gösterdikleri bölgenin sektörel açıdan 
değerlendirmesini yapıyoruz. 

28
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Bu yıl dokuzuncu kez kapılarını açarak dünyanın pek çok yanından 
katılımcılarını ağırlayan Uluslararası İran Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sempozyumu’nda bu sene Türkiye’ye büyük bir ilgi vardı.

Bugün bizi daraltan ve üzen meselelerin bir süre sonra önemini kaybettiğini 
hepimiz tecrübe etmişizdir. 

MMO İzmir şubesinin düzenlediği bir organizasyon ile 18 
Ocak 2019’da, “Yürüyen Merdiven/Bant Standardındaki 
Değişiklikler” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. 

HAMBURG’U 
KEŞFET...

YUSUF ATİK
MERİH Asansör  Yönetim Kurulu Başkanı 

ASANSÖRDE 
YARIM 
ASIRLIK 
TECRÜBENİN 
İSMİ...

Geniş Açı
Ergün GÜNEŞ



ASFED, SİVİL TOPLUM VE 
DERNEKÇİLİK SEMİNERİ DÜZENLEDİ
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Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu (ASFED), bünyesin-
deki 16 derneğin Yönetim 
Kurulu ve idari personelini 
kapsayan bir eğitim ile sivil 
toplum örgütlenme yapıla-
rının anlatıldığı “Dernekçilik 
Eğitimi ve Üye Yönetim 
Dernek Programı” üzerine 

uygulamalı bir seminer dü-
zenledi. 21 Şubat 2019’da 
ASFED toplantı salonunda 
düzenlenen seminerde Si-
vil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğü Ankara ili yöne-
ticilerinden önemli isimler iki 
ayrı oturumda 4 farklı sunum 
gerçekleştirdi. 

ASFED, sektörün çatı kuru-
luşu olarak derneklerin de-
ğişen ve gelişen koşullara 
uyum sağlayıp sivil toplum 
yapılanmaları hakkında 
doğru bilgileri alabilmesi 
ve uygulamada karşılaşılan 
problemleri uzman kişilerin 
desteği ile çözümleyebilme-

12 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2019

ASFED HABER



leri için önemli bir seminer 
düzenledi. Seminerin su-
numunu ise; Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Ankara İl Müdürü Haluk 
Teber, Şef Kamer Kılıç, Be-
yanname ve yabancı STK 
Sorumlusu/VHKİ Semra 
Demirhan, Denetim/VHKİ 
Uzmanı Mehmet Kolsuz 
gerçekleştirdi. Yapılan su-
nularda, dernekçilik mev-
zuatı, üye sistemleri, karar 
defterlerinin kullanımı, idari 
para cezaları, derneklere 
yapılan denetimler, dernek-
lerin yükümlülükleri ve kısa 

ismi DERBİS olan Dernekler 
Bilgi Sistemi hakkında bilgi-
ler verilirken, katılımcılardan 
gelen sorular cevaplandı.

DERNEKLERİN MODERNİZASYONU 
SAĞLANMALI 

DERBİS, Sivil Toplumla İliş-
kiler Genel Müdürlüğü’nün 
Merkez ve Taşra Teşkilatı 
birimlerince yürütülen iş 
ve işlemler ile mevzuat ge-
reği derneklerin vermekle 
yükümlü oldukları her türlü 
bildirim ile beyannamenin 

elektronik ortamda yapılma-
sına yönelik bir uygulama-
dır. Bu sayede bürokratik 
işlemlerin azaltılarak vatan-
daşın işlerinin kolaylaştı-
rılması, istatistiki bilgilerin 
kısa sürede sorgulanarak 
raporlanması sağlanabiliyor. 
Tüm derneklerin DERBİS 
üzerinden bilgilerini sisteme 
aktarması gerekliliği gibi, 
ASFED gibi büyük teşkilat-
lanmaların da üye verilerini 
Sivil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğü’ne bildirmesi zo-
runluluğu bulunuyor.

13[ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2019



ASFED DERNEKLERE ÖZEL YAZILIM HAZIRLATTI

DERBİS’in doğru kullanıla-
bilmesi için tüm derneklerin 
yaptıkları işlemleri web tabanlı 
yazılımlar üzerinden yürüt-
mesi gerekiyor. Bu moderni-
zasyonun sağlanabilmesi için 
ASFED, bağlı dernekleri ile 
birlikte kullanabileceği özel 
bir yazılım hazırlattı. Seminer-
de bu yazılım ile ilgili de katı-
lımcılara bilgi vermek üzere, 
yazılımı hazırlayan Akkarınca 
yazılım Evi Yetkilisi Özgür 
Eser de bir sunum gerçek-
leştirdi. Üye Yönetim Sistemi 
olarak isimlendirilen yazılım, 
ASFED’in 16 dernek idaresine 
ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu 
yazılımın kullanılmasının öne-

mi ve gerekliliği ile ilgili yapı-
lan sunumlardan notlarımız 
ise şöyle:

ASFED ÜYE YÖNETİM  
SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

 �Federasyon’a bağlı dernek-
lerin bu web tabanlı Üye 
Yönetim Sistemini kullan-
ması Sivil Toplum Genel 
Müdürlüğü’nün DERBİS 
sisteminde, dernekler için 
ön gördüğü web tabanlı 
modernizasyon beklentisi 
ile uyum sağlıyor.

 �Sivil toplum örgütlerinin 
AB Standartlarında hızlı ve 
kaliteli hizmeti üyelerine 
sunması kaçınılmaz bir ge-
rekliliktir.

 �Üçüncü sektör olarak bili-
nen sivil toplum kuruluşları 
içerisinde en önemli kitleyi 
oluşturan derneklerin etkin, 
verimli ve kaliteli hizmet 

vermek ve gelişen dünya 
koşullarına ayak uydurabil-
mek için bilişim teknolojisi 
konusunda sürekli iyileşme 
ve yenilenme sağlaması 
gerekmektedir.

 �Günümüzde çok önem ka-
zanan bilgi ve veri güvenli-
ğinin sağlanması amacıyla 
gerekli altyapının oluşturul-
ması sağlanmalıdır.

 �Sektörümüzün ihtiyacı olan 
sivil toplum alanına ilişkin 
verilerin güvenli bir şekil-
de sunulması son derece 
önemlidir.

 �Federasyon’un kamu ku-
rum ve kuruluşları, yerel 
yönetimler ve sivil toplum 
örgütleri ile görüşmelerinde 
dernekleri hakkında bilgileri 
en hızlı ve doğru bir şekilde 
elde edebilmesi için elekt-
ronik altyapının oluşturul-
ması kaçınılmazdır.

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!.. 
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DÜNYADA KÂRLILIK ORANI EN 
YÜKSEK SEKTÖR

ASFED, asansörde yerli 
sermayenin gücü ile bir 
Türkiye markası ortaya çı-
kartmak için konu ile ilgili 
pek çok kurum ve kuruluş 

ile bağlantılı bir veri tabanı 
hazırladı. Buna göre; asan-
sör ve yürüyen merdiven 
sektörünün ortalama kârlılık 
oranı, dünya kârlılık oranı 
ortalamasının 2 ile 3 kat 
üzerinde yer alıyor. Dünya 
asansör ve yürüyen merdi-

ven pazar büyüklüğü için 
farklı hesaplamalar ve tah-
minler yer almak ile birlikte 
Credit Suisse raporuna göre 
2016’daki dünya pazar payı 
61.000.000.000 EURO se-
viyesindedir. Dikkat çekici 
olan ise asansör ve yürüyen 

10 YIL İÇİNDE  
TÜRKİYE’DE YERLİ ASANSÖR MARKASI 

KALMAYACAK 

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED)’nun, Ekim 2018’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yaptığı 
görüşmeler neticesinde “Asansörde Türkiye Markası” üzerine sektörde yoğun bir çalışma başladı. Konu 
ile ilgili sektörde faaliyet gösteren tüm dernekleri bilgilendirerek görüşlerini isteyen ASFED, bünyesinde 
oluşturduğu bir çalışma grubu ile de 4 ay süren yoğun bir araştırma yaptı. Araştırma neticesinde ortaya 
çıkan sektör raporunun sonuçları ise hayli dikkat çekici. Raporun en çarpıcı sonucu ise; küresel 
markalar altında gün geçtikçe yok olma süreci hızlanan yerli markaların, 10 yıl içerinde yavaş yavaş yok 
olacağına dair. Bu gerçeği önemli kaynaklar ve verilere dayandıran ASFED raporuna göre; yerli markalar 
birleşip küresel bir Türkiye markası oluşturmadığı sürece, Cumhuriyet ile yaşıt Türk asansör sektörü 
yerini küresel yabancı markaların eline teslim edecek. 
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merdiven sektörünün ortala-
ma kârlılık oranının, internet 
yazılımları, yarı iletken ekip-
manları, eğlence yazılımları, 
sistem ve uygulama yazılım-
ları, bilgisayar ve bilgisayar 
parçaları, ilaç üretimi, ha-
berleşme ekipmanları, bilgi 
sistemleri, biyoteknoloji gibi 
yüksek kârlılık ve yüksek 
teknoloji barındıran sektör-
lerin oranına yakın ve eşit 
olması. 

YERLİ FİRMALAR YOK OLMA 
TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Dünyada oldukça büyük 
bir pazar payına sahip olan 
asansör ve yürüyen merdi-
ven  sektöründen en büyük 
payı ise dünya devi 5 büyük 
küresel marka alıyor. Ve-
rilere göre; bu beş büyük 
küresel markanın dünya pa-
zarındaki toplam payı %70 
olarak kabul ediliyor. Türki-
ye’de asansör pazarında da 
oldukça etkili olan küresel 
sermaye markalarının en 
önemli özelliği ise; bir çoğu-
nun 100 yıl gibi bir geçmişe 

sahip olmaları ile birlikte kur-
dukları etkili dağıtım ağı. Bu 
da sektöre yeni rakiplerin 
girmesini engellerken, ken-
dilerine rakip olma potansi-
yeli olan bir çok yerli firmayı 
da satın alarak büyümeye 
devam etmelerini sağlıyor. 
Yerli imalat ve montaj firma-
larının bir çoğu üretimden, 
montaj, bakım ve revizyon 
alanına kadar her alanda 
küresel markaların baskısı 
altında ayakta kalma müca-
delesi veriyor. Gelecek 10 
yıl içerinde bu sürecin hızla-
nacağı ve yavaş yavaş yerli 
asansör markalarının yerini 
tamamen küresel markalara 
bırakacağı da sunulan gö-
rüşler arasında. Rapordaki 
açıklamada; “Bir çok sektör-
de de aynı şeyin yaşandığı 
örneklerle görülebilir. En ba-
siti, mahalle bakkallarının ve 
bölgesel zincir marketlerinin 
yerini artık ulusal düzeyde 
örgütlenmiş marketlere bı-
rakmış olması ya bireysel 
otellerden, zincir otellere 
geçiş yapılıyor olması buna 
en iyi örnektir. Hemen her 

sektörde büyük küresel 
markaların küçük markaları 
satın alarak yerli pazarı bir 
nevi yok ettiği gerçeği, 10 
yıl içerisinde asansör sek-
töründe de yaşanacaktır” 
vurgusu yapılıyor.

ELDE EDİLEN KARIN %72’Sİ  
BAKIM VE TAMİRDEN

Rapordan edinilen bilgiye 
göre; dünyada en yüksek 
kârlılık oranına sahip olan 
sektörlerden birisi olan 
asansör, bu kârın %72’sini 
bakım ve tamir işlerinden 
elde ediyor. Beş büyük 
küresel markanın hasılat ra-
kamları incelendiğinde; ciro-
larının %53 oranındaki kısmı 
yeni asansör ve yürüyen 
merdiven satışı ile moderni-
zasyon işlerinden sağlanır-
ken; sektör içindeki kârlılık 
oranlarının kaynağını %72 
ile bakım ve tamir oluşturu-
yor. Bu da şu demek oluyor 
ki; sektör neredeyse sıfır kâr 
ile yeni asansör ve yürüyen 
merdiven satarak, asıl iş 
olarak bakım ve tamir faali-

DÜNYADA OLDUKÇA BÜYÜK 

BİR PAZAR PAYINA SAHİP OLAN 

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN  

SEKTÖRÜNDEN EN BÜYÜK PAYI İSE 

DÜNYA DEVİ 5 BÜYÜK KÜRESEL 

MARKA ALIYOR.
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yetlerinden kâr elde ediyor. 
Günümüzde pek çok küre-
sel markanın yerli asansör 
firmalarının yarışamayacağı 
fiyatlara, bakım-tamir faali-
yetlerini satın aldığı gerçeği 
de, ileri de yerli asansör 
firmalarını nasıl bir gelecek 
beklediğinin göstergesi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YABANCI 
MARKA TERCİHİ YERLİYİ BİTİRİYOR

ASFED raporunda; yerli 
markaların gelecekte yok 
olma tehlikesi ile ilgili olarak  
ele alınan en önemli sebep-
lerden birisi de, bilinirlikleri 
sebebiyle küresel asansör 
markalarının inşaat sektö-
ründe her geçen gün artan 
bir oranda tercih edilmesi 
olarak gösteriliyor. Havaa-
lanları, metro istasyonları, 
alış veriş merkezleri, dört 
yıldız ve üzeri oteller, özel 
hastaneler gibi pek çok 
alanda neredeyse hiç bir 
yerli üretim asansörün kul-
lanılmadığı görülüyor. Tüm 
bunların sonucunda; küresel 
yabancı markaların pazar 
payı artarken, asansörün 
aylık bakım/onarım maliyeti-
ni karşılamak zorunda kalan 
bina maliklerinin ödeyecek-
leri aylık bakım ücretleri, 
yerli asansörlerin bakım üc-
retlerinin 3 ile 5 katı üzerine 
çıktığı da görülüyor. 

ATİK : “ASANSÖRDE KÜRESEL BİR 
TÜRKİYE MARKASI  

MİLLİ BİR MESELEDİR”

Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’nın girişimleri ve desteği 
ile asansörde küresel bir 

Türkiye markası çalışmala-
rının hızlandırılması üzerine 
konuşan Asansör Sanayici-
leri Federasyonu (ASFED)
Yönetim Kurulu Başkan 
Yusuf Atik, konunun milli bir 
mesele olduğunu söyledi. 
Atik; “Asansörde çıkartaca-
ğımız yerli bir küresel marka 
Türkiye ekonomisi için ol-
dukça önemli bir katkı sağ-
layacaktır. Raporumuzda da 
geçen sektörün pazar payı-
na ve kârlılık oranına baktı-
ğınızda, asansör ve yürüyen 
merdiven sanayisi Türkiye 
ekonomisinin geleceğidir. 
Oluşturulacak küresel bir 
yerli markaya tüm kamu 
kuruluş ve özel sektörün 
inşası aşamasında destek 
verilerek milli bir mesele ola-
rak değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Nasıl ki yerli oto-

ATİK; “TÜRK ASANSÖR VE YÜRÜYEN 

MERDİVEN SEKTÖRÜ, TÜM 

PARÇALARINI ÜRETEBİLEN BİR 

ALT YAPIYA SAHİPTİR. TÜRKİYE, 

DÖRT BİR YANINDA KURULU PEK 

ÇOK YERLİ ASANSÖR FABRİKASI 

VE YETİŞMİŞ PEK ÇOK DONANIMLI 

MÜHENDİSE SAHİPTİR. TEK EKSİĞİMİZ 

BİR ARAYA GELEREK BİR ORTAKLIK 

KÜLTÜRÜ KURMAK. GÜÇLERİMİZİ 

BİRLEŞTİREBİLİRSEK DÜNYA 

PAZARINDA YERLİ VE KÜRESEL BİR 

ASANSÖR MARKASI İLE YOK OLMAK 

YERİNE, VARLIĞIMIZI ARTTIRABİLİRİZ”
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mobil, yerli cep telefon, yerli 
savunma sanayine sahip 
çıkıyorsak yerli bir asansör 
ve yürüyen merdiven sana-
yisine de aynı oranda sahip 
çıkmalıyız” dedi.

ATİK: “TEK EKSİĞİMİZ BİR ARAYA 
GELEREK BİR ORTAKLIK  

KÜLTÜRÜ KURMAK”

Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik, yerli 
küresel bir asansör markası 
için Türk asansör sektörünün 
her türlü alt yapıya sahip 
olduğunun da altını çizdi. 
Atik; “Türk asansör ve yürü-
yen merdiven sektörü, tüm 
parçalarını üretebilen bir alt 
yapıya sahiptir. Türkiye, dört 
bir yanında kurulu pek çok 
yerli asansör fabrikası ve 

yetişmiş pek çok donanımlı 
mühendise sahiptir. Tek 
eksiğimiz bir araya gelerek 
bir ortaklık kültürü kurmak. 
Güçlerimizi birleştirebilirsek 
dünya pazarında yerli ve kü-
resel bir asansör markası ile 
yok olmak yerine, varlığımızı 
arttırabiliriz”, dedi.

ASFED RAPORUNU  
BAKANLIĞA SUNDU

ASFED tüm bu görüşler ile 
birlikte, küresel bir yerli mar-
ka için belirlediği yol haritası 
önerilerini değerlendirdiği 
raporu; ASFED Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Atik 
başkanlığındaki bir heyet ile 
24 Ocak 2019 günü Bakan 
Yardımcısı ve Sanayi Verim-
lilik Genel Müdür Dr. Halil 
İbrahim Çetin’e takdim etti. 

TEK EKSİĞİMİZ BİR ARAYA GELEREK 

BİR ORTAKLIK KÜLTÜRÜ KURMAK. 

GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİREBİLİRSEK 

DÜNYA PAZARINDA YERLİ 

VE KÜRESEL BİR ASANSÖR 

MARKASI İLE YOK OLMAK YERİNE, 

VARLIĞIMIZI ARTTIRABİLİRİZ”, DEDİ.
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Eskişehir Asansörcüler Derneği 
(ESASDER), 26 Ocak 2019’da ya-
pılan bir Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısı ile yönetiminde değişik-
liğe gitti. Uzun yılardır ESASDER 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürü-
ten İbrahim Özçakır, yapılan top-
lantı ile görevi, Eskişehir’in köklü 
firmalarından SİTİMEK Asansör’ün 
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Boyacıoğlu’na devretti. 

ESASDER merkezinde yapılan 
toplantıya tek liste ile giden üye-
ler, Ekrem Boyacıoğlu’nu ESAS-
DER’in yeni Yönetim Kurulu Baş-
kanı seçerken, Yönetim Kurulu 
ekibini ise şu şekilde belirledi:

ESASDER YÖNETİM KURULU’NDA 
GÖREV DEĞİŞİMİ

ESASDER 2019 Yeni Yönetim Kurulu

Başkan Ekrem Boyacıoğlu

Başkan Yardımcısı Çoşkun Sağlam

Sekreter İbrahim Özçakır

Sayman Levent Köse

Üye Nevzat Karagöz

 
 

 Y
el

iz
 K

ar
ak

üt
ük

22 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2019

SEKTÖR HABER



Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED)’nun 
Türkiye genelinde başlattığı 
eğitim seferberliği ile bir-
likte Meslek Liseleri içinde 
“Asansör Dalı” açılması 
yönündeki çalışmalar ara 
vermeden devam ediyor.  
Belirlenen pilot şehirler-
de, asansör bölümünün 
açılmasına uygun olan 
okulların atölyeleri için saha 
ve fizibilite çalışmalarını ya-
pan ASFED Eğitim komitesi 
bu kez Kayseri’deydi.

ASFED Eğitim Komitesi 
daha önce uygulamalı eği-
tim yapılması amacıyla pilot 
olarak belirlenen Mesleki ve 
Teknik Anadolu liselerinde 
kurulacak laboratuvar ve 

atölyelerin, modelleme ve 
fizibilite çalışmaları için Kay-
seri’de Ayşe Baldöktü Mes-
leki ve Teknik Eğitim Merke-
zi’ni ziyaret etti. Merkezde 
asansör bölümü için ayrılan 
binanın atölyeler için yeterli 
olup olmadığı ve önümüz-

deki süreçte izlenecek yol 
haritası üzerine çalışmalar 
yapıldı.  Toplantıya ASFED 
Eğitim Komitesi’den İbrahim 
Özçakır, Nermin Boyacıoğ-
lu, Rasime Sazak,  Nuri 
Kuzan ve Gülay Pala katılım 
gösterdi.
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ASFED EĞİTİM KOMİTESİ  
KAYSERİ’DEKİ OKULUN İLK SAHA 

ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak 4 Mayıs 
2018’de 30411 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Asansör Peri-
yodik Kontrol Yönetmeliği”, uygulamaya aldığı pek çok yeni madde 
ile özellikle asansör monte edenlerin itirazlarına sebep olmuştu. İti-
razların yoğunlaştığı maddeler üzerinden ASFED Avukatı tarafından 
açılan davaya, Bakanlık Hukuk Müşavirliği’nden Ocak 2019’da cevap 
geldi. 

4 Mayıs itibari ile yürürlükte 
olan “Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği” ile 
birlikte, tescil öncesi ilk 
periyodik kontrol uyarınca 
standartlaştırılmış ve asan-
sörün hizmete alınmadan 
önce yapılması zorunluğu 

olan  “tam yük testleri”nin 
uygulanma esasında, asan-
sör monte eden firmaların 
mağdur edildiği iddiası 
gündeme gelmişti. Konu 
üzerine ASFED’e Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden ulaşan 
çok sayıda şikayet ve talep 

dilekçeleri doğrultusunda 
mağduriyet iddiası olan söz 
konusu maddeler için Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
ASFED’e bağlı ANASDER 
ve BURSAD dernekleri ile 
birlikte dava açılmıştı. 

“VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN”

Açılan dava neticesinde 
cevap hakkını kullanan 
Bakanlık, konuyu yargıya 
taşıyan ASFED Vekili Avukat 
Zeynep Tepegöz’e yazılı bir 
açıklama sundu. Bu açıkla-
maya göre ; asansör monte 

TAM YÜK TESTLERİNİ ASANSÖR MONTE EDEN Mİ,  
A TİPİ MUAYENE KURULUŞU MU YAPACAK ?

ASFED’İN İTİRAZINA  
BAKANLIKTAN CEVAP GELDİ
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eden firmaların özellikle 
üzerinde durduğu Yönet-
meliğin 9. Madde 10. Fıkra-
sında geçen “tam yük test-
leri”nin hangi sebeplerle ve 
kimin tarafından  yapılması 
gerektiği  ile ilgili de bilgiler 
yer alıyor.  ASFED; ağır yük-
lerle test yapılırken bu mal-
zemenin temininin monte 
eden firmaca sağlanmasının 
doğurduğu mağduriyeti 
dile getirerek, konuya itiraz 
etmişti. Bakanlık’tan konu ile 
ilgili yapılan açıklama şu şe-
kilde oldu ; “Bu yükün mon-
te eden tarafından temin 
edilmesi hususu tamamen 
ilgili teknik  düzenlemesi ve 
onun yaptığı uyumlaştırıl-
mış standartlar gereğidir. 
Asansör monte edenin yüklü 
deneyleri yapma yüküm-
lülüğünden hareketle söz 
konusu yükleri, kendi bün-
yesinde bulundurmasından 
dolayı zorunlu tutulmuştur. 
Ayrıca A Tipi Muayene kuru-
luşlarının periyodik kontrole 
yük getirmesi ve gerekiyor-
sa bunun dışında hizmet 
satın alması durumunda 
periyodik kontrol taban ve 
tavan ücretlerinin arttırılması 
anlamına gelecek olup bu 
durum vatandaşı olumsuz 
olarak etkileyecektir”. 

“KALİBRASYON SORUNLARININ 
SORUMLULUĞU A TİPİ MUAYENE 

KURULUŞLARINA AİTTİR”

Yine aynı fıkradan doğan 
sebeplerle ASFED itirazın-
da; bu yüklerin monte eden-
ler tarafından getirilmesi 
sonucunda, her firmanın 

getireceği ayrı ayrı yüklerin 
kalibrasyonlarının birbirin-
den farklı olabileceği soru-
nu da ortaya konulmuştu. 
Doğacak bir kalibrasyon 
sorunu ile farklı sonuçların 
ortaya çıkmaması için; yük 
testlerinde kullanılacak yük-
lerin yine A Tipi muayene 
kuruluşları tarafından temin 
edilmesi gerekliliği ileri sü-
rülmüştü. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’ndan aynı konu 
için gelen cevap ise şöyle; 
“A Tipi muayene kuruluşla-
rının kullandığı tesislerin ve 
donanıma sahip olması şart 
değildir. Tesisler ve dona-
nım ödünç alınabilir. Kısa ya 
da uzun dönem kiralanabilir. 
Finansal kiralama yapılabilir. 
Ve ya diğer bir çok tarafça 
örnek donanım üreticisi ya 
da kurulum yapan sağlan-
mış olabilir. Bununla birlikte 
A Tipi muayene kuruluşları-
na sahip olsun veya olma-
sın muayenede kullanılan 
donanımın uygunluğu ve 
kalibrasyon durumuna ilişkin 
sorumluluk tamamen A Tipi 
Muayene Kuruluşuna aittir.”

ASANSÖR KAYIT DEFTERİNE 
DEĞİŞİKLİKLER KAYDEDİLMELİ

Açılan davaya konu olan bir 
diğer önemli uygulamada 
9. madde 11. Fıkrasında yer 
alıyordu. Bu fıkraya ise; “Pe-
riyodik kontrol, asansörün 
bakımını üstlenen asansör 
monte edenin veya onun 
yetkili servisinin nezaretinde 
gerçekleştirilir. Periyodik 
kontrole nezaret edecek 
olan kişinin teknik bakım 
personeli olması ve periyo-
dik kontrolde A tipi muayene 
kuruluşu ile işbirliği yapması 
asansör monte eden veya 
onun yetkili servisi tarafın-
dan sağlanır. Takip kontro-
lüne ise asansörün bakımını 
üstlenen asansör monte 
eden veya onun yetkili ser-
visi veya periyodik kontrol 
raporuna göre söz konusu 
uygunsuzlukları gidermek 
adına sadece bu iş için bina 
sorumlusu ile sözleşme 
imzalayan asansör monte 
eden veya onun yetkili ser-
visi nezaret eder” denmek-
tedir. Asansör Monte eden 
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firmaların davaya konu olan 
itirazları, bu madde ile üçün-
cü kişilerin asansöre mü-
dahalesinin kargaşaya yol 
açacağı ve bakım yönetme-
liği ile de birbirine ters dü-
şeceği şeklindeydi. Bakanlık 
bu konuya ise şu şekilde 
cevap veriyor;  “...periyodik 
kontrol neticesinde güven-
siz veya kusurlu olduğu 
raporları asansörlerde tespit 
edilen uygunsuzlukların gi-
derilmesi noktasında bina 
sorumlularınca alınan tek-
liflere binayen doğal olarak 
en ekonomik teklifi veren bir 
başka asansör monte eden 
veya onun yetkili servisi ile 
yapılan tadilat sözleşmesi 
neticesinde gerçekleştiri-
len takip kontrollerine, söz 
konusu bina sorumlusu 
ile aylık bakım sözleşmesi 
bulunan bakım firmalarının 
bizzat katılmak istememe-
leri nedeniyle dava konusu 
yönetmelikte takip kontro-
lüne nezaret etmesi ile ilgili 

yenilikler getirdik.  Bununla 
birlikte davacılar vekilinin 
iddialarında yer alan ve 
asansöre ait olan en önemli 
değişikliklerin o asansöre 
ait olan makina dairesinde 
muhafaza edilen “asansör 
kayıt defterine” işlenmiş 
olması gerekmektedir. Dola-
yısıyla garanti kapsamından 
çıkan bir asansörde zamana 
bağlı olarak yıpranma aşın-
ma veya fonksiyon yitirme 
gibi sebeplerle yapılacak 
olan zorunlu değişiklik-
lerden dolayı o asansörü, 
piyasaya arz eden asansör 
monte edenin sorumlu tu-
tulması hukuken mümkün 
değildir.  Ayrıca söz konusu 
değişikliklerin ilgili mevzuat 
şartlarını sağlayan bir başka 
asansör monte eden veya 
onun yetkili servisince ya-
pılmasında da her hangi bir 
aykırılık bulunmamaktadır. 
Takip kontrolünü asansörün 
bakımını üstlenen asansör 
monte eden veya onun 

yetkili servisi haricinde peri-
yodik kontrol raporuna göre 
söz konusu uygunsuzlukları 
gidermek adına sadece 
bu iş için bina sorumlusu, 
sözleşmeyi imzalayan asan-
sör monte eden veya onun 
yetkili servisinin ilave edil-
mesinin nedeni, sözleşme 
imzalayanın takip kontrolüne 
kalan uygunsuzluğu gide-
rip gidermediğine yönelik 
tespitin yapılmasına imkan 
sağlaması ve asansör kul-
lanıcılarının mağduriyetinin 
önüne geçilmesidir. .... 
Asansör monte eden PGD 
faaliyeti sonucunda tespit 
edilen uygunsuzluğun ken-
dinden kaynaklanmadığını, 
asansörün piyasaya arzın-
dan sonraki süreçte kendi 
bilgisi dışında asansöre yö-
nelik gerçekleştirilen bakım, 
onarım ve herhangi bir ak-
sam değişimi veya revizyon 
işleminden kaynaklandığını 
ispatlarsa sorumluluktan 
kurtulur.”
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Tüm Asansör Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (TASİAD), 28. 
Olağan Genel Kurul Toplantısını 
19 Ocak 2019’da gerçekleştirerek 
yeni yönetim kurulunu belirlerdi. 
Metroplast Asansör’ün toplantı 
salonunda yapılan genel kurul ile 
TASİAD, ismi ile ilgili de değişik-
liğe gitti. 

Yapılan Olağan Genel Kurul 
Toplantısının neticesinde 
TASİAD üyeleri mevcut Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet 
Fikret Gökhan ile yola de-
vam etme kararı aldı. Buna 
göre TASİAD’ın yeni dönem-
de görev alacak Yönetim 
Kurulu Üyeleri şu şekilde:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1. AHMET FİKRET GÖK-

HAN: YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

2. ABDURRAHMAN AKSÖZ: 
YÖNETİM KURULU BAŞ-
KAN YARDIMCISI

3. YALÇIN ÖZCAN: YÖ-
NETİM KURULU GENEL 
SEKRETERİ

4. YASEMİN BULUT: YÖNE-
TİM KURULU SAYMANI

5. MUSTAFA UÇAR: ASİL 
ÜYE

6. HAKAN AYDIN: ASİL ÜYE

7. SERVET KARABACAK: 
ASİL ÜYE

8. NİJAT AKDEMİR: ASİL 
ÜYE

9. DENİZ DEMİRKAPLAN: 
ASİL ÜYE

YÖNETİM KURULU YEDEK 
ÜYELERİ:
1. MURAT EMRE ÜSTÜN

2. MUSTAFA GÖRMÜŞ

3. ALPER KOÇ

4. ENGİN ÇAK

5. HASAN ERDUĞAN

6. MUHAMMET KAYA

7. SİNAN ARSLAN

8. AYDIN KAYA

9. YELDA SÜLOĞLU

DENETLEME KURULU ASİL 
VE YEDEK ÜYELERİ:
1. LEVENT AKDEMİR: DE-

NETLEME KUR. BAŞKANI

2. RAGIP ASLAN: DENET-
LEME KURULU ASİL 
ÜYESİ

3. ERDİNÇ YILMAZ: DE-
NETLEME KURULU ASİL 
ÜYESİ

4. İBRAHİM BULUT: 
DENETLEME KURULU 
YEDEK ÜYESİ

5. İSMAİL DEMİRKAPLAN: 
DENETLEME KURULU 
YEDEK ÜYESİ

6. MELİKE DEMİRCİ: DE-
NETLEME KURULU YE-
DEK ÜYESİ

TASİAD  “İŞ İNSANLARI”  
İFADESİNİ TERCİH ETTİ 

Toplantıda alınan karalar-
dan bir diğeri de isim de-
ğişikliği ile ilgiliydi. TASİAD 
açılımındaki “Tüm Asansör 
Sanayicileri İş Adamları 
Derneği” yerine “Tüm Asan-
sör Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği” olarak değiştiril-
mesi oylayarak kabulüne 
karar verdi. 

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

Asansörcüler Grubu Plat-
formu tarafından organize 
edilen eğitimlerden ilki 
İstanbul’da Ataşehir Kent 
Konseyi’nde gerçekleşirken, 
programın sponsorluğunu 
Metroplast Asansör adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Le-
vent Akdemir üstlendi.

Eğitime destek verenler ara-
sında İstanbul Sanayi İl Mü-
dürlüğü, Ataşehir Belediyesi 
ve Ataşehir Kent Konseyi 
de yer aldı. 150’ye yakın 
katılımcı ile oldukça verimli 

geçen “Güncel Asansör 
Mevzuatı Eğitim Semineri”ni 
ise Royalcert Operasyon 
Müdürü ve Elektrik Elekt-
ronik Mühendisi Muzaffer 
Yaşar verdi.

Program sonrası bir basın 
bildirisi yayımlayan Asan-
sörcüler Grubu Platformu 
Yöneticisi ve Sentor Lift 
Genel Müdürü Turgay Ku-
luğ, sosyal medyada çok 
sayıda takipçisi olan grup 
için şunları söyledi; “Öyle 
ki Edirne’den Ardahan’a, 

imalatçıların tümünü, mon-
taj ve bakım firmalarımızı, 
Sanayi Bakanlığını, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’nu, A Tipi 
Muayene Kuruluşlarını ve 
çalışanlarını, Taşeron hiz-
meti veren ustalarımızı, İlgili 
meslek okullarında eğitim 
gören öğrencilerimizi ve 
bu okullarda eğitim veren 
öğretmenlerimizi, Sanayi İl 
Müdürlüklerini, Ticaret ve 
Sanayi Odalarını, Belgelen-
dirme Kuruluşlarını da için-
de barındıran kocaman bir 
yapıdan bahsediyoruz”.

ASANSÖRCÜLER GRUBU PLATFORMU 
7 BÖLGEDE EĞİTİMLERE BAŞLADI
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“TÜRKİYE’DE 7 BÖLGEDE 7 
PROGRAM” SLOGANI İLE 

EĞİTİMLERE DEVAM EDİLECEK

Kuluğ düzenlenen eğitim 
programı ve hedefleri ile 
ilgili ise; “Grup olarak sosyal 
sorumluluk gerektiren bir 
çok projeyi hayata geçirmiş 
ve tüm bunları yaparken 
mutlak başarı elde etmiş 
olmanın haklı gururunu ya-
şıyoruz. Değişen teknolojik 
gelişmelere bakılırsa bence 
eğitim hepimiz için çok bü-
yük önem arz etmektedir. 
Bu nedenle Türkiye’de 7 
bölgede 7 program sloganı 
ile yola çıktık. İşte bunlardan 
ilkini de İstanbul’da 2 Şu-
bat 2019 tarihinde ücretsiz 
“Güncel Asansör Mevzuatı 

Eğitim Semineri’’ vererek 
gerçekleştirdik. Çok faydalı 
geçtiği yönünde güzel tep-
kiler aldığım ve yüksek katı-
lım oranıyla tamamladığımız 
programımız umarım Türki-
ye’de diğer bölgelerde de 
aynı oranda karşılık bulur”, 
şeklinde konuştu.

“OYUNDA KALMAK İÇİN YERLİ 
ASANSÖR FİRMALARININ 

BİRLEŞMESİ ŞART”

Asansör ve yürüyen merdi-
ven sanayinin yerli üreticile-
rine birleşme ve birlik olma 
çağrısı da yapan Turgay 
Kuluğ, birleşmenin hayatta 
kalmak için şart olduğuna 
değindi. Konu ile ilgili Kuluğ; 
“Tüm bunların yanı sıra sem-

pozyumda da vurguladığım 
çok önemli bir çağrıyı bura-
dan bir kez daha yinelemek 
istiyorum. Standartlar ve 
yönetmelikler sektörümüzde 
hızla değişim gösteriyorken 
Türk Asansör Sektörüne dü-
şen çok önemli bir ödev var. 
İmalatçı ve montaj firmaları 
bir araya gelip bir kooperatif 
yapısı oluşturarak birleşmez 
ise yerli ve yabancı pazarda 
oyun içinde kalmaları im-
kansız hale gelecektir. Bu 
konu bizce çok önemlidir. 
Kendi ürünlerini kendi içinde 
üreten, marka değeri yüksek 
asansörleri son kullanıcıya 
ulaştırmayı hedefleyen olu-
şumlar ülkemizde ihtiyaç ol-
maktan çıkmış adeta mecbu-
riyet haline gelmiştir”, dedi.

Turgay Kuluğ 
Sentor Lift Genel Md.
Asansörcüler Grubu 
Platformu Yöneticisi
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Bilindiği gibi EN 81-20’ ye 
göre artık asansörün be-
yan hızı 0,63 m/sn.yi aştığı 
anda kabin güvenlik tertibatı 
kaymalı tip olmalıdır. Beyan 
yükü ile yüklü kabinin serbest 
düşmesi durumunda ortala-
ma yavaşlaması 0,2g ve 1g 
arasında olmalıdır. (5.6.2.1.3). 
Güvenlik tertibatı frenledikten 
sonra otomatik olarak ilk aya-
ra dönmesi, sadece kabinin, 
karşı ağırlık veya dengeleme 
ağırlığı yükseltilmesi ile müm-
kün olmalı  (dışarından hiç 
bir müdahale olmamalıdır). 
(5.6.2.1.4) 

Bu maddelerden anlaşıldığı 
üzere kabinlerin frenleme 
anında, içindeki insanların hiç 
bir yaralanma, travma geçir-
meden tekrar normal yaşama 
geçmeleri amaçlanmaktadır. 
Bunun için standartlara uygun 
(CE SERTİFİKALI) üretilen 
ürünler kullanılmalı ve bu 
ürünlerin standartlarındaki 
şartları sağlayacak şekilde 
monte edildiğinden emin 
olunması gerekmektedir. 
Bunun için; Asansörlerin hiz-

mete girmeden, tescil öncesi: 
montajın doğruluğunu, tüm 
donanımın sağlamlığını ve 
ayarların doğruluğunu, kabini 
ve dekorasyonun, güvenlik 
tertibatının, kılavuz rayları ve 
bunların yapıya tespitini kont-
rol etmesini amaçlayan kabin 
güvenlik tertibatı deneyinin ya-
pılması gerekmektedir. (6.3.4)

%125 beyan yükü ve nominal 
hızda yapılması gereken bu 
testler günümüzde, ülkemizde 
sorun olarak ortaya çıkmıştır. 
Hepimizin bir gün o tehlikeli 
an geldiğinde, o kabinde 
kendinin veya bir yakınının 
olabileceğini düşünüp her-
kesin üzerine düşen görevi, 
sorumlulukları yerine getirmesi 
gerektiği kanısındayım.

1. Standartlara uygun üre-
tim yapması gereken 
ÜRETİCİ FİRMA

2. Bu üreticiye CE SERTİFİ-
KASI VEREN ONAYLAN-
MIŞ KURULUŞ

3. Montaj yapan ASANSÖR 
FİRMASI

4. Tescil öncesi testleri ya-
pan A TİPİ MUAYENE 
KURULUŞU

Herkes sorumluluklarını yerine 
getirdiği an, bu tescil öncesi 
testlerin problem olmak yeri-
ne, ülkeyi asansör konusunda 
ileriye götüreceğine ve ülke-
mize döviz kazandıracağına 
inanmaktayım.

Standartların istediği minimum 
ve maksimum şartlar ortak 
dil olarak ortaya konmalı. 
Tüm sorumluluk sahipleri 
bu ortak dili konuşmalı. Bu 
çalışmamızda, bu ortak dili 
tespit edip, tüm sorumluluk 
sahipleri belgelerinde bu ortak 
dili beyan etmeleri halinde hiç 
bir sorun kalmayacağı kanı-
sındayım.

KAYMA EMNİYET 
TERTİBATLARININ GENEL 
ÖZELLİKLERİ VE  FRENLEME 
İZİ HESABI
Kayma emniyet tertibatlarında 
olmazsa olmazlar;

1. EN-81’in müsaade ettiği 
kayma mesafesinin mi-
nimum sağlanması için 

ASANSÖRLERİN TESCİL ÖNCESİ PERİYODİK 
MUAYENELERİNDE KAYMA EMNİYET 

TERTİBATININ DAVRANIŞLARI

İSMAİL MELİH ZORLU
ZORLU ASANSÖR YÖNETİM KURULU BAŞKANI

info@zorluasansor.com
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sistemde kaymayı sağlayacak yaylanabilir 
malzeme kullanılmalıdır.

2. Her iki fren kafasının aynı anda raya temas 
edip, aynı anda frenleme yapması için fren 
kafaları yatay yönde hareket etmelidir.

Bu fonksiyonları eksik olan frenlerin kayma ter-
tibatı özelliklerini layıkıyla karşılayamayacağı bir 
gerçektir.

Kayma Emniyet Tertibatlarının CE sertifikası ala-
bilmesi için EN-81’ de belirtilen olmazsa olmaz 
şartı; Testlerde ivmenin 1g den yukarı olmaması 
istenmekte. (0,2g ve 1g arasında olmalı) Üretici 
ve belge veren kuruluşların buna dikkat etmesi 
gerekmektedir.

Serbest düşme testlerinde paraşütleme hızına 
erişilen testlerde frenleme izi (h=V²/2g)

Vnominal = 1 m/sn. V paraşütleme = 1,5 m/s   (NOT: Vnominal > 1m/sn. zaman VF = 1,25V + 0,25 m/sn.                                                                             
                        V

Minimum kayma mesafesi =          V²     =       (1,5)²         =    0,11 m

(Katsayı 1)                  2g.1           2.9,8.1

Maximum kayma mesafesi =        V²   _  =        1,5²          =    0,57 m    

(Katsayı 0,2)               2g.0,2         2.9,8.0,2

Minimum 11 cm. maximum 57 cm. fren izi gerekmektedir. (Üretici serbest düşme testinde)

Asansörlerde ; % 125 yükte, nominal hızda yapılan testlerde ise minimum fren izi; 

Örnek: nominal hız 1 m/sn

Hmin=     (1.00)²      = 0,05 m (minimum. 5 cm. olmalıdır.) 

             2.9,8.1

Yukarıdaki şartları sağlayan kayma emniyet ter-
tibatlarının, kabin süspansiyon üreticisinin prob-
lemsiz, kasıntısız ve kılavuz raylara uygun şekilde 
monte edilmiş olması halinde yapılan tescil öncesi 
testlerde hiç bir olumsuz olay ile karşılaşılmaya-
caktır. 

SONUÇ:
Üreticiye CE sertifikasını veren Kuruluşlar, Belge-
sinde Kayma Emniyet Tertibatının sadece maksi-
mum  P+Q ................. kg.  maksimum frenleme 
hızı ............... m/sn’ye uygun olduğunu beyan 
etmektedir. Bu değerlerde tespit edilen veriler 
(FRENLEME İZİ) açıkça şeffaf olarak belgelerde 
beyan edilmeli; ürün alan kullanıcı neyi aldığını 
bilmeli.

Tescil öncesi, asansör testlerini yapan A tipi mua-
yene kuruluşlarının da raporlarında sadece sınavı 
geçtiğini değil, neticelerinin rakamlarla açıklama-
sının daha uygun olacağının kanısındayım.

Tescil öncesi muayenelerde olumsuz olan 

asansörlerde; Olumsuzluğun sebebinin araştırıl-
ması gerekmektedir. 

CE sertifikalı bir ürün neden başarısız olmuştur. 
Genelde ürün başarılı da sadece o üründe olan 
bir hatadan mı kaynaklandı. O ürünü üreten firma-
lardan alınacak numumelerin tarafsız bir kuruluş 
tarafından  test edilmesi gerekmektedir. Diğer 
ürünlerde başarısız olması halinde, o ürüne CE 
belgesi veren onaylanmış kuruluşun sorumlu tu-
tulması gerekmektedir.

Ürünün kabine montajından kaynaklanan bir 
başarısızılık mevcut ise bunun normal şartlarda 
çalışmayan bir ürün olup olmadığını kontrol etme-
yen montaj firması sorumlu tutulmalıdır.

Yine görülmektedir ki ülkemizde yasama (kanun-
larımız ve yönetmeliklerimiz) ne kadar düzgün 
olursa olsun nedense yürütme kurumunu pek 
başarılı çalıştıramıyoruz. Yürütmenin her kademe-
sinde herkes sorumluluklarını yerine getirdiği tak-
dirde ülkemiz daha refah bir seviyeye ulaşacaktır. 

33[ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2019



Üretimin ve istihdamın artması 
için devlet tarafından “yatı-
rım teşvik belgesi” ile verilen 

teşvik uygulamalarından hemen 
hepimiz haberdarız.

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 
etmektedir. 

Bu konuda geçerli olan; 15/6/2012 
tarihli ve 2012/3305 sayılı “Yatırım-
larda Devlet Yardımları Hakkındaki 
Karar” ile yatırımlar esas olarak 
illerin kalkınmışlık derecesine göre 
teşvik edilmektedir.  

Bu kapsamda devlet tarafından ve-
rilen teşviklerden en önemlisi, yapı-
lan yatırımın belli yüzdesinin devlet 
tarafından karşılanmasını sağlayan 
“yatırıma katkı oranı”dır. 

Örnek olarak yapılacak yatırım tuta-

rı 10.000.000 TL iken, teşvik belge-
si ile sağlanan yatırıma katkı oranı 
% 30 ise, bu yatırımın 3.000.000 TL 
tutarındaki kısmı devlet tarafından 
karşılanacak demektir. Yatırımın 
devletçe karşılanacak olan bu 
kısmı için devlet nakden bir öde-
me yapmıyor; ödenecek kurumlar 
vergisinin belirli bir oranındaki kıs-
mının tahsilinden “indirimli kurumlar 
vergisi oranı” uygulayarak vazge-
çip katkı sağlıyor.

Hemen uyarmakta fayda var. Dev-
letçe karşılanan kısma ilişkin indi-
rimli kurumlar vergisi uygulaması 
oldukça karmaşık. Konu hakkında 
uzmanlık derecesinde bilgi sahibi 
olmadan yapılacak işlemler ciddi 
ceza ve gecikme faizi ödemenize 
sebep olabilir.

28 Şubat 2019 tarihli Resmi Gaze-
tede yayınlanan 798 sayılı Cum-
hurbaşkanı Kararı ile temel karar 
olan 2012/3305 sayılı “Yatırımlar-
da Devlet Yardımları Hakkındaki 
Karar”ın geçici 8. maddesinde 

2019 YILINDA YAPILACAK 
YATIRIMLARA ÖNEMLİ 
DESTEKLER GETİRİLDİ

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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yer alan 31.12.2018 tarihi 
31.12.2019 olarak değiştiril-
di. Böylece geçici 8. Madde 
ile daha önce 2017 ve 2018 
yıllarında uygulamaya konu-
lan ekstra avantajlar 2019 
yılı için de uygulanabilir hale 
geldi.

Söz konusu düzenlemeden 
yararlanmanın ilk şartı Ulu-
sal Faaliyet ve Ürün Sınıf-
laması Kodu (US-97 Kodu) 
15 ile 37 arasında yer alan 
“imalat sanayi” alanında 
yatırım yapmak üzere önce-
den alınmış bir yatırım teşvik 
belgenizin olması veya 2019 
yılı içinde yatırım teşvik bel-
gesi almanız. Yatırım teşvik 
belgeniz ile 2019 yılında 
yapacağınız yatırım harca-
maları için, teşvik belgesi-
nin sağladığı avantajlara 
ek olarak aşağıdaki ekstra 
avantajlardan 2019 yılında 
yararlanabileceksiniz.

 �- Yatırımcılar teşvik belge-
si olmasına rağmen, teş-
vik belgelerinde yer alan 
KDV istisnası bina-inşaat 
harcamaları için geçerli 
olmaması sebebiyle, fab-
rikaların inşaatı sırasında 
bina-inşaat harcamaları 
için KDV ödemek ve tesis 
faaliyete geçene kadar 
bu KDV yüküne katlan-
mak zorunda kalmaktadır. 
2019 yılında mevcut teş-
vik belgesi kapsamında 
yapılan bina-inşaat harca-
malarından kaynaklanan 
KDV’nin beklemeden ia-
desi mümkün hale geldi.

 � - Bölgesel, büyük öl-
çekli ve stratejik teşvik 

uygulamaları için alınan 
teşvik belgesi kapsamın-
da uygulanacak yatırıma 
katkı oranları, 2019 yılında 
yapılacak harcamalar için 
teşvik belgenizde yazılı 
olan katkı oranına 15 
puan ilave edilmek sure-
tiyle uygulanacak. Yukarı-
daki örneğe uygulayacak 
olursak: Yapılacak yatırım 
tutarı 10.000.000 TL iken, 
teşvik belgesi ile sağla-
nan yatırıma katkı oranı 
% 30 ise, bu yatırımın 
3.000.000 TL tutarındaki 
kısmı devlet tarafından 
karşılanacak iken yeni 
düzenlemeyle devlet 
tarafından karşılanacak 
kısmı 4.500.000 TL’ye çı-
kacaktır.

 �- Teşvik belgenizde ya-
zan vergi indirimi oranına 
bağlı olarak uygulanan 
indirimli kurumlar vergisi 
veya gelir vergisi oranı 
% 0 olarak uygulanacak. 
Bunun anlamı yatırımınıza 
devlet katkısına ulaşana 
kadar indirimli de olsa 
kurumlar vergisi ödeme-
yeceksiniz.

 �- Teşvik uygulamasında 
asıl olan yapılmakta olan 
yatırımın tamamlanarak, 
bu yatırım sebebiyle şir-
ketin kazanç elde etmeye 
başlaması durumunda, 
ödenecek kurumlar ver-
gisinden yatırıma katkı 
tutarında devletçe tahsil 
edilmesi gereken kurum-
lar vergisinden vazgeçile-
rek yatırıma katkı sağlan-
masıdır. Bunun istisnası 
2012/3305 sayılı “Yatırım-

larda Devlet Yardımları 
Hakkındaki Karar”ın 15/5. 
Maddesi uyarınca, ya-
tırımcıların devam eden 
yatırımları dışında da 
faaliyeti bulunması duru-
munda, yatırım dönemi 
içinde, “diğer faaliyet” 
olarak adlandırılan bu 
faaliyetlerden elde edilen 
kazançlara da indirimli 
kurumlar vergisi uygula-
narak yatırıma katkı sağ-
lanmasıdır. Kararın 15/5. 
maddesinde bu hakkın 
kullanımında yatırıma 
katkı tutarının % 80’ine 
kadar kullanım sınırlaması 
bulunmaktadır. Yapılan 
düzenleme ile 2019 yı-
lında yapılacak yatırım 
harcamalarında, yatırım 
henüz tamamlanmadan, 
diğer faaliyetlerden elde 
edilen kazanca yatırıma 
katkı tutarının % 100 ü, 
yani tamamı kadar yarar-
lanma hakkı tanınmıştır. 
Böylece şirketler bir yan-
dan yatırım yaparken, di-
ğer taraftan devam eden 
faaliyetleri sebebiyle öde-
meleri gereken kurumlar 
vergisini ödemeyerek, 
devam eden yatırımlarını, 
yatırımın tamamlanmasını 
beklemeden finanse etme 
şansı bulacak.

İşin iyi tarafı bu avantajlar-
dan teşvik belgesi üzerinde 
herhangi bir işlem yapılmak-
sızın yararlanmak mümkün.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 
2019 yılı için uygulanacak 
bu avantajlardan yararlan-
mak yatırım yapan şirketlere 
önemli katkı sağlayacaktır.   
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 46. Olağan Genel Kurulu kararı doğrultusunda düzenlenecek Eğitim Kurultayı için ilk 
hazırlık toplantısı 16 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantıda, kurultayın unvan sorunlarından, üniversite eğitim 
programlarının standartlaştırılmasına; sanayi-üniversite-oda ilişkilerinin yeniden yapılandırılmasından, meslek alanının 
düzenlenmesi ve denetlenmesine, uluslararası bilgi ve deneyime erişilmesine dek uzanan geniş bir yelpazede düzenlenmesi-
ne ilişkin öneri ve görüşler değerlendirildi.

EMO İstanbul Şubesi Alaettin 
Anahtarcı-Tülin Aydın Eğitim 
Merkezi`nde 16 Şubat 2019`da 
yapılan toplantıya, EMO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Gazi İpek, 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Turgut, EMO Müdürü Cansel 
Aslan, EMO Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, Gaziantep, 
İstanbul, Kocaeli, Samsun ve 
Trabzon şube temsilcileri ile 
akademisyenler katıldı.

EMO İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hak-
kı Kaya Ocakaçan toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, 
Eğitim Kurultayı`nın nasıl karar-
laştırıldığına değindikten sonra, 
EMO Yönetim Kurulu`nun bu 
kurultayı düzenleme görevini 
EEMKON 2019 içinde ger-
çekleştirmek kaydıyla İstanbul 
Şubesi`ne verdiğini belirtti. 
Katılımcılara teşekkür eden 
Ocakaçan, şubelerin yerelle-
rinden başlayarak bir dizi yerel 
kurultay sonrasında olgunlaştı-
rılacak olan Eğitim Kurultayı`nın 
üniversite eğitimi ve mesleki 
alanın düzenlenmesi için öne-
mini vurguladı.

EĞTİMLER İÇİN YÖK İLE GÖRÜŞÜLDÜ

EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Gazi İpek de, mühendislik eğiti-
minin geleceği için büyük önem 
taşıyan bu kurultayın hazırlıkları 

öncesinde YÖK ile görüşme 
yaptıklarını, eğitim meselesine 
verdikleri önemi ifade ettiklerini 
ve YÖK`ten yeni mezunların 
düzenli olarak kayıtlarını almak 
istediklerini ilettiklerini söyledi. 
YÖK yetkililerinin bu talebi TM-
MOB olarak yapmalarını tavsiye 
ettiğini, bunun üzerine bir ko-
misyon kurarak konuyu TMMOB 
Başkanlar Kurulu`na taşıdıkları-
nı belirtti. Her 5 yılda 40-50 bin 
mühendisin mezun olduğunu 
aktaran İpek, mühendislik eği-
timiyle ilgili sorunların ve alanın 
düzenlenmesinin önemine vur-
gu yaptı.

EĞTİM KURULTAYI İÇİN ÖNEMLİ 
BAŞLIKLAR BELİRLENDİ

Daha sonra söz alan şube 
temsilcileri ve akademisyenler, 

Eğitim Kurultayı içinde; unvan 
sorunlarından üniversite eğitim 
programlarının standartlaştırıl-
masına; sanayi-üniversite-oda 
ilişkilerinin yeniden yapılandırıl-
masından meslek alanının dü-
zenlenmesine ve denetlenme-
sine;  ulusal standart ve norm-
ların gözden geçirilmesinden, 
uluslararası bilgi ve deneyime 
erişilmesine kadar birçok tema 
ve başlığa yer verilmesi konu-
sunda öneri ve görüşlerini dile 
getirdiler.

Toplantı kapanışında söz alan 
Hakkı Kaya Ocakaçan, bu 
toplantıya katılan akademisyen 
ve Şube temsilcilerinin doğal 
Yürütme Kurulu üyesi sayıla-
caklarını, katılamayan Şubelerin 
de dahil edilerek Yürütme Kuru-
lu`nun genişletilmesi gerektiğini 
belirtti.

EMO’DA EĞTİM KURULTAYI İÇİN 
HAZIRLIKLAR BAŞLADI

36 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2019

SEKTÖR HABER





İlki 2015 yılında gerçekleştirilen 
TMMOB Kadın Sempozyumu’nun 
üçüncüsü 23 Şubat 2019 tarihin-
de İnşaat Mühendisleri Odası Te-
oman Öztürk toplantı salonunda 
“Kriz, Kent ve Kadın” temasıyla 
gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında 
TMMOB 45. Dönem Kadın 
Çalışma Grubu Başkanı 
Işık Gürbulak ve TMMOB 
Yönetim Kurulu adına Ayşe-
gül İbici Oruçkaptan birer 
konuşma yaptılar. Gürbulak 
konuşmasında; “Kadın mü-
hendis, mimar ve şehir plan-
cıları mesleklerinin genel 
sorunlarının yanı sıra bir de 
cinsiyet ayrımcılığından kay-
naklanan sorunlar ile uğraş-
maktadır. İstihdam olanak-

larının daralması kadınlarla 
erkekler arasındaki işsizlik 
uçurumunu daha da derin-
leştirmektedir. Ülkemizde iş 

piyasasında cinsiyet ayrım-
cılığı hayli yaygındır. Kadın 
mühendis, mimar ve şehir 
plancıları istihdam olanakları 
açısından iki kat daha sı-

“Kriz, Kent ve Kadın” 
TMMOB 3. KADIN SEMPOZYUMU 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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kıntılıdır” şeklinde açıklama 
yaptı.

“AYRIMCILIKLA MÜCADELE  
ETME ZAMANI”

Işık Gürbulak, son 18 yıldır 
kadına yönelik şiddetin ar-
tarak devam ettiğinin altını 
çizerken kadınlara seslene-
rek; “Zaman fikir ayrılıklarına 
takılıp oyalanma zamanı de-
ğil, enerjimizi hedeflerimiz 
doğrulusunda birleştirerek, 
evde, okulda, ofiste, şanti-
yede, sokakta biz kadınlara 
yönelik her türlü baskı, şid-
det, mobbing ve ayrımcılıkla 
mücadele etme zamanı.” 
diye konuştu.

“EKONOMİK KRİZİN KADIN 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ”

Yoğun bir katılım ile ger-
çekleşen sempozyumda üç 
oturum gerçekleştirildi.  İlk 
oturumda «Ekonomik Krizin 
Kadın Üzerindeki Etkisi» 
konuşuldu. Moderatörlü-
ğü TMMOB Kadın Çalışma 
Grubu›ndan Ezgi PEKŞEN 
SOYSAL›ın yaptığı otu-
rumda Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesin-
den Doç. Dr. Emel MEMİŞ 
ve İstanbul Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Dr. Özge İZDEŞ 
TERKOĞLU birer sunum 
yaptılar. Soru - cevap bölü-
müyle oturum sonlandırıldı.

İkinci oturumda «Yerel Yö-
netimlerde Kadın» konusu 
ele alındı. Moderatörlük 
görevini TMMOB Kadın 
Çalışma Grubu›ndan Bu-
ket Çelik üstlendi. İstanbul 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden Prof. Dr. Gü-
lay GÜNLÜK ŞENESEN 
ve TÜMBELSEN Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi Satı 
BURUNUCU birer sunum 
yaptılar. Sunumların ardın-
dan soru - cevap bölümüyle 
katılımcılar aydınlatıldı.

Oturumlar sonrası mühen-
dis, mimar, şehir plancısı 
kadınların görüş ve önerile-
rini paylaştığı Forum kısmı 
gerçekleştirildi. Bu bölümde 
TMMOB 45. Dönem Kadın 
Çalışma Grubu Başkanı Işık 
Gürbulak ve Kadın Çalışma 
Grubu üyesi Serap Dağde-
len görev aldı.

“KRİZ DÖNEMLERİNDE DE İŞTEN İLK 
ÇIKARILANLAR KADINLAR OLUYOR”

Sempozyumda TMMOB Yö-
netim Kurulu adına konuşan 
Yönetim Kurulu üyesi Ayşe-
gül İbici Oruçkaptan’ın söz-

lerine “aydınlık yüzlü güzel 
kadınları selamlıyorum” di-
yerek başladı. Oruçkaptan 
konuşmasında ekonomik 
krizin en çok kadın çalı-
şanları etkilemesine tepki 
vererek; “Son açıklanan ve-
rilere göre Türkiye’de sanayi 
üretimi yüzde 5,7 oranında 
azalırken işsizlik ise yüzde 
11,4’e çıktı. Toplam işsiz 
sayısı ise bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 330 
bin kişi artarak 3 milyon 749 
bin kişiye ulaştı. Emeğiyle 
geçinen kesimlerin krizler 
karşısında dayanma gücü 
azalmakta, krizlerin toplum-
sal maliyeti artmaktadır. Hiç 
kuşkusuz bu kıyımdan en 
büyük pay kadınlara düşü-
yor. Olağan koşullarda dahi 
erkek meslektaşlarıyla eşit 
şartlarda çalışma hakkından 
yoksun olan kadınlar kriz 
dönemlerinde de işten ilk 
çıkarılanlar oluyor”, şeklinde 
konuştu.
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), pek çok alanda yürüttüğü UR-GE çalışmalarına bir yenisini daha 
ekleyerek asansör ve mobilya sektörü için de projeler hazırladı. Yeni projelerinin başvuru sürecini tamam-
layan BTSO asansör ve mobilya alanlarında da UR-GE onayı alarak çalışlarına başladı. BTSO’nun Ticaret 
Bakanlığı tarafından onaylanan asansör projelerinde  26 asansör firması yer alıyor.

UR-GE PROJELERİNDE 26 ASANSÖR 
FİRMASI YER ALACAK

Ticaret hacmini arttırmayı 
planlayan projelerle ekono-
miye doğrudan katkı yapma-
yı hedefleyen Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası, son olarak 
asansör ve mobilya sektörü 
için hazırladığı UR-GE pro-
jeleri için onay aldı. BTSO, 
onaylanan yeni projeleri ile 
birlikte Hiser Projeleri’nin 
sayısını 17’ye çıkartırken 
60’dan fazla firmaya da yeni 
imkanlar sağlayacak. Hiser 
Projeleri, BTSO’nun Ticaret 
Bakanlığı ile birlikte yürüttü-
ğü uluslararası rekabetçiliğin 
geliştirilmesi amacıyla sek-
törlerin ihracat odaklı bü-
yümesini hedefliyor. BTSO, 
Bursa iş dünyasının rekabet-
çiliğini ve dış ticaret hacmini 
güçlendirmek amacıyla şim-
diye kadar 50’ye yakın yurt 
dışı pazarlama faaliyeti ve 
30 alım heyeti programına 
imza attı. 

Üç yıl sürecek olan proje ile 
sektörün ihracat potansiyeli-

nin güçlendirilmesi hedefle-
niyor. Konu ile ilgili bir açık-
lama yapan; BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay, sektörlerin marka 
değerini UR-GE projeleriyle 
artıracaklarını ifade etti. 

“İHRACAT’ ODAKLI BÜYÜME 
YOLCULUĞUNA KATKI SAĞLIYORUZ”
BTSO Başkanı İbrahim 
Burkay, UR-GE projesi 
ile eğitim, danışmanlık, yurt 
dışı pazarlama ve alım he-
yetleri gibi etkinliklere imza 
atılacağını ve BTSO olarak 
UR-GE ve HİSER projele-
rinde önemli bir tecrübeye 
sahip olduklarını açıkladı. 
Burkay, “Bakanlığımız, fir-
maların ihracatçı kimliğini ve 
rekabetçiliğini güçlendirmek 
için önemli maddi destekler 
sunuyor. BTSO olarak bizler 
de iş dünyamızın talepleri 
doğrultusunda hayata ge-
çirdiğimiz UR-GE ve HİSER 
projelerimizle sektörlerin 
‘ihracat’ odaklı büyüme yol-
culuğuna katkı sağlıyoruz” 
dedi.

“HEDEF PAZARLARDA 
REKABETÇİLİKLERİ ARTACAK”

BTSO, uzay savunma ve 
havacılık sektöründen raylı 
sistemlere, makine sektö-
ründen bebe ve çocuk kon-
feksiyonu sektörüne kadar 
çok sayıda UR-GE proje-
sini de yürütüyor. Asansör 
sektörü UR-GE projesini 
de sektörden gelen yoğun 
talep üzerine başlattıklarını 
belirten BTSO Başkanı Bur-
kay; “Asansör sektöründe  
BTSO olarak Türkiye’nin 
en fazla kapasiteli sınav ve 
belgelendirme merkezimiz 
olan MESYEB’te asansör 
bakım, onarım ve montajda 
ülkemizin en teknolojik tesi-
sine sahibiz. Ur-Ge projemiz 
kapsamında yapılacak yurt 
dışı B2B görüşmeleri ve 
alım heyeti programları ile 
firmalarımızın belirlediği he-
def pazarlarda rekabetçilik-
lerini artırmayı hedefliyoruz.” 
diye konuştu.

BTSO ASANSÖR  
UR-GE’LERİNE ONAY ALDI
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TSE Iğdır İl Temsilciliğinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafın-
dan ilgili belediye personelleri ve Asansör Firma yetkililerine yönelik 
“asansör bilgilendirme” toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Sanayi ve Tekno-
loji İl Müdürü Mehmet Kan-
yar’ın yaptığı konuşmada in-
sanın can ve mal güvenliğini 
yakından ilgilendiren asan-
sörlerin insan hayatında 
vazgeçilmez bir hale 
geldiğini, kullanımına ve 
montajına ilişkin mevzuatın 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından yayımlandığı, 
montajcı firmalar ile kul-
lanıcıların uyulması gere-
ken kuralların belirlendiği, 
asansörlerin insan, can ve 
mal güvenliğini tehdit etme-
yecek şekilde kullanımlarını 
sağlamak üzere işletme, 

bakım, periyodik kontrol, 
mevcut asansörlerin iyileşti-
rilmesi, denetim, garanti ve 
satış sonrası hizmet şartları 
ile uyulması gereken kural-
lar ve A Tipi muayene kuru-
luşlarının yükümlülükleri ve 
görevleri hakkında bilgilere 
ilişkin açıklamalarda bulun-
du. Ayrıca bina yöneticileri-
nin binalarda bulunan asan-
sörlerin güvenli hale getiril-
mesi ile yükümlü olduklarını, 
aksi taktirde sorumluluğunu 
bina yöneticilerinde olduğu-
nu, güvenli olmayan asan-
sörlerin belediyeler tarafın-
dan güvenli hale gelinceye 

kadar kullanımdan men edil-
mesi gerektiğini belirtti.

TSE İl Temsilcisi Arif Vural A 
Tipi Muayene kuruluşu ola-
rak ilgili kurum ile (Belediye, 
İl Özel İdare) ile yapılan 
sözleşme gereği, mevcut 
asansörlerin ilk ve periyodik 
muayenelerini yaptıklarını, 
uygun olmayan asansörle-
rin, mevzuat gereği uygun 
hale getirinceye kadar bina 
sorumlusuna ya da asansör 
kullanıcılarına yasal süre ve-
rildiği, bu yasal süre sonun-
da yapılan takip kontrolünde 
uygun hale getirilmediği gö-
rülen asansörün kapatılması 
uygulamasına gidildiğini 
belirtti.

IĞDIR’DA ASANSÖR MEVZUATI 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

SEKTÖR HABER
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20 Şubat 2019’da Ankara Ticaret Odası (ATO)’nın ev sahipliğinde, 
inşaat sektörü paydaşlarını bir araya getiren bir istişare toplantısı 
düzenlendi. ATO’nun 35 No’lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği 
Meslek Komitesi ve inşaat sektörünün temsilcilerinin katıldığı toplan-
tıda “sektörel istişare toplantısı” başlığı altında inşaat sektörünün 
sorunları tartışıldı

ATO BAŞKANI BARAN: “2019’DAN 
UMUTLUYUZ”

ATO’nun Congresium Hiz-
met Binası’nda gerçekle-
şen toplantının açılışında 
konuşan ATO Başkanı 
Gürsel Baran, ekonominin 
lokomotifi olan inşaat sek-
törünün 2018 yılının üçüncü 

çeyreğinde küçüldüğünü, 
konut satışlarında da gerile-
me görüldüğünü belirterek, 
“Lokomotif yavaşladı ancak 
biz 2019’dan umutluyuz. 
Sektörün yaşadığı sorunları 
elbirliği ile çözeceğiz” dedi.

Gürsel baran, ATO’nun 67 
meslek komitesinin tüm 
sektörleri yakından takip 

ettiklerini belirterek, inşaat 
sektörünün Gayri Safi Milli 
Hasıla’daki payının geçmiş 
dönemde yüzde 7-8 civa-
rında seyrettiğini, etkilediği 
sektörlerle birlikte payın 
yüzde 30’lar seviyesini bul-
duğunu açıkladı. Baran, 
inşaat sektörünün sadece 
yapıları değil, ürettiği gelir 
itibariyle ülkenin geleceğini 
de inşa ettiğini söyledi.

Konut satışlarının 2018 yılı-
nın son dönemlerinde azal-
ma eğilimi gösterdiğini kay-
deden Baran, “2018 yılında 
konut satışları bir önceki yıla 
oranla yüzde 2.41 oranında 

İNŞAAT SEKTÖRÜ  
CANLANMAYI BEKLİYOR
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azaldı. Lokomotif yavaşladı 
ancak biz 2019 yılından 
umutluyuz. diye konuştu.

ATO’da 5 ayrı komiteye 
üye yaklaşık 30 bin üyenin 
inşaat sektöründe faaliyet 
gösterdiğini bildiren Baran, 
komitelerin sektörün so-
runlarına hakim olduğunu 
ve çözüm önerileri ortaya 
koyduğunu söyledi, Müteah-
hitlerin yaşadığı sorunların 
çözümüne yönelik çalışma-
lar yürüttüklerini de kayde-
den Baran, müteahhitlerin 
bürokrasi ile uğraşan değil 
bürokrasiden destek alan 
bir noktaya gelmesi için uğ-
raş verdiklerini ifade etti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN ÇALIŞTAY 
YAPILACAK

Önceden belirlenen gün-
dem maddelerinin tek tek 
ele alındığı ve tüm katılım-
cıların görüş ve önerilerini 
sıraladığı toplantıda, sek-
tör sorunlarını daha geniş 
kapsamlı şekilde ele almak 
için İnşaat Sektörü Çalıştayı 

yapma konusunda görüş 
oluşturuldu.

Toplantıya, ATO Yönetim 
Kurulu Üyeleri Halil ilik ve 
Nuh Acar, İnşaat Müteah-
hitleri Konfederasyonu (İM-
KON) Başkanı ve ATO’nun 
35 No’lu İkamet Amaçlı 
İnşaat Müteahhitliği Meslek 
Komitesi Meclis ÜyesiTahir 
Tellioğlu, İkamet Amaçlı 
İnşaat Müteahhitliği Mes-
lek Komitesi Başkanı Erdal 

İpek, Komite Başkan Yar-
dımcısı Rais Çakan, aynı 
komitenin meclis üyesi Mus-
tafa Şahin, 37 No’lu Konut 
Amaçlı Olmayan İnşaat ve 
Alt Yapı Müteahhitleri Mes-
lek Komitesi Üyeleri, Cafer 
Acar, Özer Venedik, 62 
No›lu Gayrimenkul Danış-
manlık Hizmetleri Meslek 
Komitesi Meclis Üyesi Erdo-
ğan Yıldırım ve sektör tem-
silcileri katıldı.
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Bildiğiniz gibi her sayımızda 
“Bölgenin Sesi” köşemizi 
Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu’na bağlı bir der-
neğimize ayırarak, dernek 
yöneticileri ile birlikte faali-
yet gösterdikleri bölgenin 
sektörel açıdan değerlendir-
mesini yapıyoruz. 

Bu sayımızda ise Türkiye’nin 
en eski asansör derneklerin-
den birisi olan Mersin Asan-
sör Sanayicileri Derneği 
(MASDER)’ni konuk ederek; 
derneğin kurucularından 
olan Yönetim Kurulu Başka-
nı Muzaffer Hızarcı’dan Mer-
sin ve çevresindeki sektörel 
tablo hakkında bilgiler aldık. 
Hızarcı MASDER’e bağı 48 
üye firmanın çok ileri tekno-

lojilerle montaj yaptığını ve 
Avrupa ile yarışacak nitelik-
te olduğunu söyledi. Detay-
lar röportajımızda...

“BİZİM İÇİN DİYALOG ÇOK ÖNEMLİ”

Mersin Asansör Sanayicileri 

Derneği ne zaman kuruldu, 
bize dernek ile ilgili kısaca 
bilgi verebilir misiniz?
MUZAFFER HIZARCI: 
Derneğimizi 1993 yılında, 7 
kişilik Kurucular Kurulu ile 
birlikte kurduk. Türkiye’de 

MASDER:  
“MERSİN MONTAJDA  

AVRUPA İLE YARIŞIR”
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asansör üzerine kurulan ilk 
üç dernekten birisidir. Üye 
sayımız her geçen gün arta-
rak bugün 7’den 48’e ulaştı. 
Derneğimiz kurulduğu gün-
den itibaren bölgemizde 
çok aktif olarak faaliyet 
göstermektedir. Bizim için 
diyalog çok önemli. Bu se-
beple iş birliği içerisinde 
olduğumuz tüm kurum ve 
kuruluşlarla diyalog halin-
de olmak önceliklerimiz 
arasında. Yönetmelikleri, 
standartları dikkatle inceli-
yor ve paydaşlarımıza konu 
ile ilgili bilgiler veriyoruz. 
Gördüğümüz sıkıntıları, hem 
üyelerimiz hem de vatan-
daşın mağdur olmaması 
için çözüm dile getirmeye 
çalışıyoruz.  Üyelerimizle 
birlikte çok organize olmuş 
bir yapımız var. Kimin ne 
sıkıntısı var ise hemen bir 
araya gelerek çözüm yolları 
için birlikte hareket etmeye 
gayret gösteririz.

NÖBETÇİ ASANSÖRCÜ SİSTEMİ 
KURULACAK

Gündemdeki faaliyet ve 
projeleriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?
MUZAFFER HIZARCI:  
Önümüzdeki günlerde 
hayata geçirilmesini 
planladığımız Mersin için 
oldukça önemli projelerimiz 
var. Biz Mersin’de hafta 
sonları 24 saat çalışacak bir 
nöbetçi asansörcü sistemi 
kurmak istiyoruz. Bununla 
ilgili istişare çalışmalarına 
başladık ve oldukça da 
olumlu geri dönüşler aldık. 
İşe Mezitli ilçesinde başla-

dık ve oldukça da ses getir-
di. Vilayet tarafından da çok 
olumlu görüldü . Projenin or-
taya çıkışı hem asansörcü-
leri hem de vatandaşı mağ-
dur etmemek adına gelişti. 
Çünkü biz asansörcülerin 
gecesi gündüzü yoktur. Ge-
cenin bir vakti dahi bir sorun 
olduğunda kalkar gideriz. 
Dolayısıyla haftanın en azın-
dan bir günü tatilimiz olsun 
ve nöbetçi asansörcü siste-
mi kurarak, tüm firmalar dö-
nüşümlü olarak nöbet tutsun 
dedik. Bu nöbetçi asansör-
cünün de itfaiyenin yanında 
bir yeri olsun hatta ona özel 
bir hattı olsun. Mesela 110 
itfaiyeyi arar gibi , 155 polis 
gibi bir numara verilecek 
ve vatandaş bize buradan 
7/24 ulaşabilecek. Çünkü 
burada en çok mağduriyet 
vatandaşın. İnsanlar eğer 
asansörcüye ulaşamazlarsa 
itfaiyeyi arıyor ve itfaiye de 
ister istemez asansöre yan-
lış bir müdahale yapabiliyor. 
Biz bu yanlış uygulamaları 
önlemek ve 7/24 çalışan 
asansörcülere haftanın bir 
günü olsun dönüşümlü ola-

rak izin verebilmek adına 
böyle bir uygulama geliştir-
mek istedik. 

MERSİN’DE KURULACAK 

NÖBET SİSTEMİ İLE 

DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK HAFTA 

SONLARI 24 SAAT ASANSÖR 

ACİL SERVİS HİZMETİ 

VERİLECEK. RESMİ İŞLEMLERİN 

TAMAMLANMASININ ARDINDAN 

KURULACAK ÖZEL BİR ACİL 

ASANSÖR HATTI İLE VATANDAŞ 

KESİNTİSİZ ASANSÖR HİZMETİ 

ALABİLECEK. 

Mersin’deki firmaların 
nöbetçi asansörcü sistemine 
yaklaşımı nasıl?
MUZAFFER HIZARCI: Bu 
kararı ve görüşmeleri tüm 
arkadaşlarımızla beraber 
karar alarak yapıyoruz. 
Dolayısıyla Mersin’deki 
tüm firmalar bu olaya tam 
destek veriyorlar. Her-

Muzaffer Hızarcı 
MASDER Yönetim Kurulu Başkanı
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kesin dönüşümlü olarak 
elemanlarını görevlendire-
ceği bir sistem olacak. Proje 
ana hatları ile taraflar ara-
sında görüşüldü. Ortak ça-
lışılacak olan resmi kurum-
larla da prensipte anlaşıldı, 
ancak resmiyete dökülmesi 
Nisan ayını bulacak. 

“FARKINDALIK İÇİN İLK ÖNCE 
ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDEN 

BAŞLAYACAĞIZ”

Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu’nun Türkiye’deki 
temsilciliklerinden birisi olan 
MASDER eğitim çalışmala-
rına özellikle önem veriyor. 
Bunun için kendi binalarını 
inşa ederek eğitim çalış-
maları için dizayn ediyorlar. 
Eğitimde öncelik ise çocuk-
ların...

MUZAFFER HIZARCI: 
“MASDER olarak Mezitli sı-
nırları içerisinde kendimize 
ait bir binamız var. Binamızı 
alıp inşa ederken kafamız-
daki buranın asansör ve 
yürüyen merdiven konusun-
da farkındalığı arttıracak bir 

eğitim yeri olmasını amaç-
ladık. Önceliğimiz ise yetiş-
kinliklerle birlikte çocuklar. 
İşe çocukların konu ile ilgili 
farkındalığını ve eğitimini 
sağlamakla başlayacağız. 
Bunun için halk eğitim ve 
milli eğitim ile de görüşme-
ler yaptık. Ben şunu gör-
düm ki, eğer çocuk isterse 
ebeveyn bu işi daha ciddiye 
alıyor. Şu an binanın dış 
boyası, park ve peyzaj ile 
ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. Onları da yağışların 
bitmesi ile birlikte hızlandırıp 
bu binayı çocuklar için hem 
doğru asansör ve yürü-
yen merdiven kullanımının 
önemini anlatan eğitimlerin 
verildiği hem de eğlenceli 
vakit geçirdikleri bir alana 
çevireceğiz. Derneğimizin 
bu çalışmalarında emeği 
geçen tüm arkadaşlarımıza 
katkılarından dolayı çok te-
şekkür ediyorum.”

“YÖNETMELİKLERDE YORUMA 
DAYALI MADDE OLMASIN”

Dernek olarak temaslarınız 
esnasında bölgede 

karşılaştığınız genel sorunlar 
nelerdir?
MUZAFFER HIZARCI: 
Açıkçası bölgemizdeki 
asansörcüler için en acı 
olan şey maalesef bir üretici 
firmamızın olmayışıdır. Bu 
sebeple tedarikimizi hep dı-
şardan elde ediyoruz. Anka-
ra, İstanbul veya ithal olarak 
Mersin’e ulaştırıyoruz. Bu 
da maliyetlerimizi arttırıyor. 
Çünkü Karayolları maliyet-
leri çok fazla. Onun dışında 
sadece bizim bölgemiz için 
değil ama tüm asansörcü-
lerin ortak sorunu gibi çok 
sık yönetmelik ve standart 
değişmesi. Derneğimize 
arkadaşlarımızdan gelen 
şikayetler; geçen sene yapı-
lan bir uygulamanın bu gün 
tamamen değişmiş olması 
ile ilgili. Sadece Mersin’de 6 
ayrı A Tipi Muayene Kurulu-
şu var. Bu da yönetmelikteki 
yorum farkından kaynaklı 
olarak zaman zaman farklı 
uygulamalarla karşılaşma-
mıza sebep oluyor. Biz işiti-
yoruz ki; ya Türkiye’deki tüm 
muayeneler aynı yorumlarla 
tescil yapan bir kuruluşun 
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altında toplansın ya da yö-
netmeliklerde yoruma dayalı 
madde olmasın.

“AVRUPA İLE YARIŞACAK BİLGİ 
VE DONANIMDA MONTAJCI 

FİRMALARIMIZ VAR”

Mersin’de yapılan işleri 
değerlendirdiğinizde neler 
söylersiniz?
MUZAFFER HIZARCI: 
Bölgemiz çok katlı binaların 
hızla yükseldiği bir yer. 
Bunda Mersin’in coğrafi 
özelliğinin sebebiyle, dağ 
ile deniz arasına sıkışmış bir 
şehir olduğu için mecburen 
dikey bir yapılaşma var. Bu-
rada faaliyet gösteren bölge 
asansörcüleri olarak artık 35 
katlı binalara hükmetmeye 
başladık. Mersindeki mon-
tajcı için 18-20 katlı, 2 hı-
zındaki asansörler çok rutin 
bir iş olarak kalıyor. Binalar 
son derece teknolojik ve 
akıllı sistemlerle inşa edili-
yor. Dolayısıyla bina özel-
liklerine göre çok kapasiteli 
asansörler, yangın asansö-
rü, yük asansörü gibi asan-
sörler de yapıyoruz. Tüm 
bunlarla birlikte şunu da 
gönül rahatlığı ile söyleyebi-
lirim ki; Mersin’de Avrupa’ya 

kafa tutacak asansörler 
monte ediyoruz. Avrupa ile 
yarışacak bilgi ve donanım-
da montajcı firmalarımız var. 
Bu konuda çok iddialıyız. 
Yüksek bir çıtada çalışma-
mız da kaliteden ödün ver-
meyen bir çalışma disiplinini 
getirdi bölgemize”. 

MASDER’in gelecek vizyonu 
amaçları nelerdir?
MUZAFFER HIZARCI: Mer-
sinde de hem sektör çalı-
şanları hem de kurumlarla 
diyaloğumuz oldukça iyi. 
Sektördeki tüm arkadaşlar 
piyasada birbirini korur kol-
lar, herkes kurallara uyar bu 
konuda oldukça kaliteli ça-
lışanları olan bir pazarımız 
mevcut. Herkes düzen ve 
tertipten yanadır. Dolayısıyla 
MASDER’e üye alırken çok 
seçici davranıyoruz. Kötü 
asansör yapan, kurallara 
uymayan gibi firmaları, 
açıkçası derneğimize üye 
olarak almıyoruz. Çünkü 
işini kötü yapan bir firmayı 
işini iyi yapan, belgeli, 
yönetmeliklere uyan bir fir-
ma ile yan yana koyarsak 
öncelikle meslek etiğimize 
ihanet etmiş oluruz. Ya da 
asansörünü iyi kullanma-

yan, düzenli bakımlarını 
yaptırmayan bir yönetici ya 
da müteahhit asansörün-
den verim alamadığında 
suçu asansörcüye atıyorsa 
onunla da karşılıklı diyalog 
içerisinde olarak sorumlu-
luklarını hatırlatıyoruz. Onun 
için şu an ki planlamamızın 
temelinde asansör üzerine 
söz sahibi olması gereken 
herkes ile iyi diyaloglar 
kurarak ortak çalışmalar 
yapabilmekten yana. Bu 
yönde çalışmalar yapıyoruz. 
Yönetmelik ile ilgili doğru 
uygulamalar yapılabilmesi 
için eğitimler düzenliyoruz. 
Tüm sorunlarımızın teme-
linde eğitim var, eğer bunu 
çözersek asansör sektörünü 
çok iyi bir gelecek bekledi-
ğinden şüphemiz yok. 

MUZAFFER HIZARCI  
KİMDİR?

5 Mart 1954, Yozgat Çayıra-
lan doğumlu olan Muzaffer 
Hızarcı, Mersin Asansör Sa-
nayicileri Derneği’nin kuru-
cularından... Tüm ailesi eği-
timci olmasına rağmen tek-
nik bir adam olmak istemesi 
üzerine teknik liseyi tamam-
layarak bir kamu kurumun-
da işe başlıyor. Asansör ile 
ilk tanışması 1985 yılında 
Türkeli Holding (Schindler) 
ile birlikte oluyor. Evli ve iki 
çocuk babası olan Muzaffer 
Hızarcı, Mersin’de asansör 
montajı, bakım ve revizyonu 
gibi alanlarda çalışmalarına 
devam ediyor. MASDER’in 
ise uzun yıllardır Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak gö-
rev yapıyor.
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Kayseri’nin köklü firmalarından Ekol Elekt-
ronik ACROBAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
Refik Kaşıkçı ile fuar sayımıza özel bir röpor-
taj yaptık. Firmasının faaliyetleri hakkında 
bilgi veren Kaşıkçı, yeni üretimlerini merak 
eden sektör paydaşlarını, CNR EXPO Avras-
ya Asansör Fuarı’nda HALL 7 D04 standına 
davet etti.

Ekol Elektronik ACROBAT asansör kontrol 
kartı ile başladığı üretimlerine bugün ol-
dukça geniş bir ürün yelpazesi ile devam 
ediyor. Firma ile ilgili sorularımızı; Yönetim 
Kurulu Başkanı Refik Kaşıkçı cevapladı.

ACROBAT‘ın faaliyetleri hakkında kısaca bilgi 
verir misiniz?
REFİK KAŞIKÇI: Ekol Elektronik ACROBAT 
markasıyla  1999 yılında ilk üretimine asan-
sör kontrol kartı ile başlamış, süreç içinde 
yaptığı yatırımlarla, yazılım ve donanım ala-
nındaki çalışmaları sonucunda ürün çeşitlili-
ğini artırmıştır. 20 yıllık tecrübemiz ve 12.000 

m2 alanımızla Mimar Sinan Organize Sanayi 
Bölgesi’nde,  oğullarım Hakan Kaşıkçı ve 
Ahmet Kaçer ile birlikte faaliyetlerimizi yürü-
tüyoruz. Zaman içerisinde arttırdığımız ürün 
portföyümüz ile sektörde öncü bir firma ola-
rak kurduğumuz yapıyı daha ileriye taşımak 
içinde hiç durmadan çalışıyoruz.

Ürün yelpazeniz daha çok hangi alanlarda?
REFİK KAŞIKÇI: Biz asansör deyince akla 
gelecek tüm çözümleri bir arada müşterimi-
ze sunma hedefiyle yola çıktık. Bu yüzden 
de 20 yılın sonunda geniş bir ürün yelpaze-
sine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Asan-
sör kontrol kartları, asansör kumanda pano-
ları, asansör butonları, asansör kabinleri ve 
asansör otomatik kapı sistemleri ile müşteri-
lerimizin teknik ve estetik ihtiyaçlarına cevap 
veren, çözümler sunan  güvenilir bir şirket 
olma sorumluluğunu taşıyoruz. Şu an Kay-
seri’deki merkezimizin sadece yurt içi pazarı 
değil, yurt dışı pazarına da gönderdiğimiz 
ürünlerimiz ile hizmete devam ediyoruz. 

ACROBAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI REFİK KAŞIKÇI:

“ÜRETİM BİZİM İŞİMİZ,  
BU İŞİN MUTFAĞINDAYIZ”
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Refik Kaşıkçı - Hakan Kaşıkçı - Ahmet Kaçer
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“METROPLAST YÖNETİM KURULU BAŞKANI LEVENT 
AKDEMİR TÜRK ASANSÖR SEKTÖRÜNÜ ANLATTI”

Bu yıl dokuzuncu kez kapılarını açarak 
dünyanın pek çok yanından katılımcılarını 
ağırlayan Uluslararası İran Asansör ve Yü-
rüyen Merdiven Sempozyumu’nda bu sene 
Türkiye’ye büyük bir ilgi vardı. Kosha Koleji 
tarafından organize edilen sempozyum, 21 
Şubat 2019’da Tahran’da gerçekleşirken 
sektörel konularda 19 sunum yapıldı.

İran’ın en büyük üreticilerinden Behran Lift’in 
ana sponsorluğunda gerçekleşen sempoz-
yumda 17 firma da stand açtı. Türkiye’den 
Levent Akdemir (Metroplast), Süleyman 
Özcan (Liftinstituut Solutions) ve  Murat 
Camgöz (Fermator) de sunum yapan isimler 
arasındaydı. Türkiye’ye büyük ilginin olduğu 
sempozyumda İran’da yetkili bayisi olan ve 
uzun yıllardır önemli iş birlikleri içerisinde 
çalışan Metroplast Yönetim Kurulu Başkanı 
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TÜRKİYE’YE BÜYÜK İLGİ
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Levent Akdemir sempoz-
yum katılımları ile ilgili bilgi-
ler aktardı.

Akdemir sempozyum son-
rasında yaptığı açıklamada, 
İran ve Tahran ile dost-
luğumuz 17 yıl öncesine 
dayanıyor, dedi. İran’daki 
dostane işbirlikleri ile önemli 
projelere imza attıklarını 
bildiren Levent Akdemir; 
“Sempozyumda yaptığımız 
sunumda da gördük ki; 
asansör sektöründe Türki-

ye’nin yeri İran pazarında 
oldukça önemli. Biz elimiz-
den geldiğince sektörün 
Türkiye’de nasıl bir ivme ile 
ilerlediğini, hangi yollardan 
geçtiğini ve sektörel olarak 
kurduğumuz dernekler ve 
federasyon ile nasıl bir iler-
leme kaydettiğimizi anlat-
maya çalıştık” dedi. Levent 
Akdemir; sunumda İran’a bir 
model olması için Türkiye’de 
sivil toplum platformlarında 
asansör sektörünün gelişimi 
için neler yapıldığını anlattı. 

Aynı zamanda  Avrasya 
asansör fuarı hakkında bilgi-
ler vererek herkesi bu fuara 
davet etti.

Metroplast Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Akdemir 
ile birlikte sempozyuma 
katılan Satın Alma Müdürü 
Rüstem Şeker’e katkıları için 
birer  plaket verildi. Şeker; 
sempozyum boyunca met-
roplast standına gösterilen 
ilgiden büyük memnuniyet 
duyduklarını belirtti.

Metrop-
last Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akdemir ile bir-likte sempozyuma katılan Satın Alma Müdürü Rüs-tem Şeker’e katkıları için birer  plaket 
verildi.
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MERİH Asansör  Yönetim Kurulu Başkanı 

YUSUF ATiK
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ASANSÖRDE YARIM ASIRLIK 
TECRÜBENİN İSMİ...
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PATRON KATI



SIFIRDAN ZİRVEYE...
Okuyucularımızın pek çoğu sizi, ürettiğiniz 
asansör kapı ve kabinlerinizden biliyor ama 
mesleğe giriş hikayenizi bir de sizden dinleyebilir 
miyiz?
YUSUF ATİK : Beni herkes bilir, ben çok 
okumak istememe rağmen şartlar gereği bu 
isteğimi gerçekleştiremeyen ama bir vesile ile 
mesleğe 12 yaşında tornavida taşıyarak başla-
yan biriyim. 11 yaşımda ailem beni köyümüzden 
Ankara’ya dayımın yanına gönderdi. Ben zan-
nettim ki hep içimde ukde olan zanaat okuluna 
yazdırıldım ve orada okumaya başlayacağım. 
Ama ertesi gün dayımın evinde uyandığımda, 
ilk iş işçi tutulumlarını giyerek matbaada ça-
lışmaya başlamak oldu. Yaşam şartları bunu 
gerektiriyordu. Ardından 1 sene sonra, 12 ya-
şımdayken babam vefat etti. Onun ölümü ile 
benim okuma planlarım tamamen ertelenmişti. 
O yıl aynı zamanda dayım ve dayımın oğlu Seyfi 
Ağabeyimin asansör işine girmesi vesilesi ile 
ben de yanlarında asansör işine başladım. Yıl 
1969’du, Ankara’da Anafartalar Caddesinde bir 
binanın asansörleri ile bu işe başladım. Bu gün 
ise meslekte 50. yılımı doldurdum. Kendi şirketi-
mi kurmam ise; askerden geldiğim yıl olan 1977 

Patron Katı köşesi bu sayımızda önemli 
bir konuğu ağırlıyor. Asansör sektöründe 
geçen yarım asırlık tecrübesi ile gerçek bir 
başarı hikayesinin sahibi olan bu isim, 
MERİH Asansör Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Atik. Sektörde onu nerdeyse 
tanımayan yok... Mesleğindeki başarısıyla 
olduğu kadar, işçi babası olarak bilinen 
özellikleri, çalışma azmi, sosyal projelere 
verdiği destekleri, sektörde herkesi 
kucaklayan sevecenliği ve bulunduğu yeri 
hazmetmiş naifliği ile sektörde herkesin 
gönlünü fethetmeyi başarmış bir isim...

12 yaşında girdiği asansör sektöründe bu 
yıl, 50. yılını dolduran Atik, işe “tornavida 
taşıyarak başladım” diyor. Bugün 
ise; 50 yıl önce taşıdığı aynı heyecanı 
ile mesleğinde adım adım yükselerek 
Türkiye’deki yerli asansör sanayisinin en 
köklü ve büyük asansör  firmalarından 
biri olan Merih Asansörü’ün yöneticiliğini 
yapmaya devam ediyor...
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yılına tekabül eder. Kendi 
işimi kurduğumda, sıfırdan 
başlamak derler ya, işte tam 
anlamıyla öyleydim. Cebim-
de hiç param yoktu, evdeki 
tornavida, pense, keski gibi 
aletleri yanıma aldım kayın-
pederimin 12 metrekarelik 
dükkanının bir köşesinde 
kendime yer açarak bu işe 
başladım.  Sonra dayımın 
büyük oğlu ile bir ortaklık 
yapıp Merih markasının te-
mellerini attık. O günden bu 
güne de 42 yıl geçmiş. 12 
yaşımda başladığım bu işte 
yarım asırı bulan bir çalışma 
azmi ile hala ilk günkü heye-
canımı koruyarak üretmeye 
devam ediyorum.

Meslek yaşamınızda 
sizi başarıya taşıyarak, 
kaderinize yön veren olaylar 
yaşadınız mı?
YUSUF ATİK : Asansör işi-
ne ilk girdiğimizde bakım, 
montaj, revizyon olarak 
alanlarında çalışmaya baş-
lamıştık. Ama asıl istedi-
ğim zanaata olan ilgim ve 
hevesim sebebiyle üretim 
alanında bir şeyler yapmak-
tı. Böylelikle imalat alanına 
geçmek istedik. O dönemde 
role ve enversör yoktu. Hat-
ta PTT’den çıkma rölelerle 
asansör yapılıyordu. Biz 
bu işe başlayınca ilk yerli 
röleleri yapanlardan olduk.  
Ardından enversör ve onun 
ardından da kontaktör yap-

maya başladık. Biz bu şe-
kilde işlerimizi sürdürürken 
abonesi olduğum bir der-
gide Almanya’da yapılacak 
sektörel bir fuar olduğunu 
okudum. 1992 yılıydı ve Al-
manya’daki o fuara gitmek 
için gün saymaya başladım. 
İşte bu fuar ziyareti benim 
başarıma yön veren ilk olay-
dır. Çünkü o fuara gittiğim-
de benim ufkum inanılmaz 
açıldı. Hiç görmediğim ma-
kinaları ve üretim sistemle-
rini ben bu fuarda gördüm.  
Örneğin o tarihte bizim kon-
taktör içi bir yılda ürettiğimiz 
bir malzemeyi, orada gördü-
ğüm bir makina sadece bir 
haftada üretebiliyordu. Bu-
nun dışında, lazer tezgahını, 
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CNC tornaları, Punch’ları ilk 
kez orada gördüm. Ve kendi 
kendime, niye olmasın de-
dim? Fuar dönüşü teknoloji 
ve otomasyon sistemleri 
kurulduğunda yapamaya-
cağımız şey olmadığını gör-
düm. Böylelikle düşündüm 
taşındım ve otomatik kapı 
yapmaya karar verdim. 

“BUGÜN YOKLUKLAR 
DÖNEMİ GERİDE KALDI”

Sizin mesleğe başladığınız 
dönem ile bugünü 
kıyaslarsanız, neler 
söylersiniz?
YUSUF ATİK : Benim 
1969’larda mesleğe ilk 
başladığım yıllar sektörde 

teknik olarak yokluk yıllarıy-
dı. Asansör ustaları hep ya-
bancıydı. Türk asansör us-
talarının yetişmesi en fazla 
bizden bir göbek öncesine 
dayanır. Onlardan sonra ise 
sektörde bizler yetişmeye 
başladık. Biz ustalarımızı 
takip edip, en doğruyu dua-
yenlerden öğrenme şansını 
yakaladık. Belki o yıllarda 
sacmış, plastik patenmiş 
bunları bulmak mümkün 
değildi ama asansörün dilin-
den anlayan ustalar bulma 
açısında bir hayli zengin bir 
dönemdi. Şimdi ise sayısız 
malzeme ve sayısız makina 
var artık. Bizim başladığımız 
dönemde Türkiye’de yıllık 
bin asansör üretilmiyordu 

bile. Günümüzde ise ortala-
ma 50-55 bin asansör üre-
tiliyor. Diyebiliriz ki; bugün 
yokluklar dönemi geride 
kaldı ve sektör son 40 yılın-
da çok iyi bir noktaya geldi. 
Hemen hemen imalatçıları-
mızın çoğu Avrupa ülkeleri 
de olmak kaydıyla dünyanın 
her yerine ihracat yapıyor. 
Eskiden her şey ithal ge-
lirken şuan bizler ihracat 
yapıyoruz. Bugün Merih 
Asansör, içinde pek çok 
önemli Avrupa ülkesinin de 
yer aldığı 65 ülkeye asansör 
ihraç ediyor. Bu gerçekten 
Türk Asansör sektörünün 
geldiği yer açısından olduk-
ça önemli bir kıstastır.

ESKİDEN HER ŞEY İTHAL GELİRKEN 

ŞUAN BİZLER İHRACAT YAPIYORUZ. 

BUGÜN MERİH ASANSÖR, İÇİNDE 

PEK ÇOK ÖNEMLİ AVRUPA 

ÜLKESİNİN DE YER ALDIĞI 65 

ÜLKEYE ASANSÖR İHRAÇ EDİYOR. 
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“PRENSİPLERİNİZ 
İŞİNİZİN ANAYASASI 

OLSUN”
Sektördeki genç firmalara, 
birikimlerinizden yola 
çıkarak neler tavsiye 
edersiniz?
YUSUF ATİK : Bana göre 
hangi alanda olursanız olun, 
öncelikle bir insanın belli 
bir iş yaparken prensipleri 
olmalı. Ve bu prensipler bir 
anayasaya sadık kalır gibi 
uygulamalı. Prensipleriniz 
işinizin anayasası olsun.  
Tüm bunlardan sonra ise; 
işini sağlam temellere 
oturtabilmesi ve sürekliliği 
sağlayabilmesi için kurum-
sallık alt yapısını mutlaka ve 
mutlaka oluşturması şart. 
Biz  Merih olarak 42 yıl ön-
cesinden kurumsal bir yapı 
olmanın gerekliliklerini tespit 
ederek, alt yapımızı buna 
göre kurduk. Merih’in yöne-

ticileri de en az benim kadar 
kurumsallık konusunda has-
saslar. Büyümenin de kalite-
yi arttırmada da kilit noktası 
bana göre budur. 

“TEK SERMAYEM 
ÇALIŞMA AZMİMDİ” 
Başarınızın arkasındaki sırrı 
bu ilkelere sadık kalmakta 
arayabilir miyiz?
YUSUF ATİK : Prensiple-

rini uygulamak disiplin ve 
dürüstlüğü de beraberinde 
getirir. Disiplinli çalışarak 
dürüst olacaksın ve ne 
kendi hakkını yedireceksin 
ne de başkalarının hakkını 
gasp edeceksin. Başarının 
özü budur. Ben kırsalda 
yaşayan bir aileden geldim 
ve tek sermayem çalışma 
azmimdi. Çalışma azmimi 
yanıma alarak bu yola çık-
tım.  Çalışmaktan başka 
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çarem de yoktu. Hep ça-
lıştım, hep çalıştım. Bu iş 
çalışmadan olmaz.  Bir de 
sanayici dediğin gördüğünü 
hemen kapmalı, işine sahip 
çıkıp, yoluna hız kesmeden 
devam etmeli. Benim işim-
deki büyümemin bir sırrı da 
budur. Gördüğüm tekno-
lojiye hemen dikkat kesilir, 
araştırır, inceler ve kendi 
işime nasıl uygularım diye 
düşünürüm. 

TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK ASANSÖR 
FABRİKASI İNŞA 

EDİLECEK

MERİH Asansör’ün güncel 
çalışmaları ile ilgili bize 
neler söylersiniz?
Merih otomasyona ve ye-
nilikçi teknolojilere önem 
veren bir marka. Bu alanda 
AR-GE ve ÜR-GE mühen-
dislerimiz ile birlikte önemli 
çalışmalara imza atıyoruz. 

Bunun dışında TİM (Türkiye 
İhracatçılar Meclisi)  ile bir-
likte 6 aydır yürüttüğümüz 
bir inovasyon projemiz var. 
Şirketimizde 23 kişilik bir 
inovasyon ekibi kurarak, 
şirketin  inovasyon haritasını 
çıkarttık. Bu proje ile birlik-
te şirket içinde inovasyon 
kültürünü yaygınlaştırmayı 
amaçlıyoruz. Ayrıca, Merih 
deyince akla gelen kalite, 
güven sağlamlık ve estetik 
üzerine ürün geliştirmeleri-
miz devam ediyor. E Serisi 
ürünlerimiz, anti Vandal 
kapımız gibi pek çok yeni 
ürünlerimiz piyasada aranan 
özelliklerde . Önümüzdeki 
bir kaç ay içerisinde Merih 
Asansör çok daha farklı 
ürünler ve çalışmalarla ken-
dinden bahsettirmeye de-
vam edecek. Bunlardan en 
önemlisi şu an henüz zemin 
etütleri süren yeni bir fabri-
ka inşaatımız var. 2020’de 
inşaatını hızlandıracağımız 

bu fabrika ile Türkiye’nin en 
büyük asansör fabrikasını 
Ankara’da kuracağız. 

MARS İLE YURT 
DIŞI PAZARI 

HEDEFLENİYOR
Merih’in 2 yıl önce kurulan 
MARS isimli bir markası 
daha bulunuyor. MARS ile 
yönünü yurt dışı pazarına 
çeviren MERİH, dış pazarda 
bu marka ile bilinirliğini art-
tırıyor.

YUSUF ATİK : Pazar olarak 
ufkumuzu daha da geniş-
lettik. Fransa’ya, İngiltere’ye 
ve Avrupa’nın pek çok nok-
tasına hali hazırda satışları-
mız var. Ama şu an Güney 
Amerika, Afrika ve Rusya’da 
yeni Pazar çalışmalarımıza 
dönüşler alıyoruz. Yurt dışın-
da bizim en çok bilinen mar-
kamız ise MARS. Biz Mars 
ile yurt dışı pazarlarımızda 
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sadece kapı ve kabinlerimiz 
ile değil top yekün asansör 
sistemleri ile hizmet sunuyo-
ruz. Burada ciddi bir ivme 
kazandık. MARS, MERİH’in 
yurt dışındaki ikinci bir mar-
kası olarak hızla yükselmeye 
ve bilinirliğini arttırmaya de-
vam ediyor. 

 “MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ 

BİZİM OLMAZSA 
OLMAZIMIZ”

YUSUF ATİK : Müşteri 
memnuniyeti için her şika-

yet tek tek inceleniyor ve 
en ufak bir sorun için dahi 
AR-GE birimizin harekete 
geçiyor. Bizim kapı ve kabin 
yapmak kadar önemli bir 
şey varsa, o da satış sonra-
sı hizmetlerimizdir. Biz, bir 
ürünü sattıktan sonra mutla-
ka takibini yaparak, ne gibi 
sorunlar var, eksikleri var mı 
ya da ürün ile ilgili yeni ta-
lepler var mı bunları tek tek 
inceleriz. Sıkıntı tek bir vida 
ile ilgili dahi olsa, konu ile 
ilgili çalışan tüm birimlerimiz 
sorunun çö-
zümü 
için 

hemen harekete geçer. 
Hatta kullanıcı hatasından 
kaynaklı bir sorun dahi olsa 
yerinde inceleme ve destek 
için bir ekibimizin asansö-
rün kurulduğu binaya kadar 
gidip hizmet verdiği de 
oluyor. Müşteri memnuniyeti 
bizim olmazsa olmazımız.

“FEDERASYONDA 
KENDİ ÖZÜMDEN 

VEREREK 
GÖNÜLLÜ OLARAK 

ÇALIŞIYORUM”
İki önemli yöneticiliği 

bir arada 
yürütüyorsunuz. 

Zaman zaman 
zorluklar 
yaşadığınız 
oluyor mu?
YUSUF ATİK: 
Tabi bazı zor-
luklar oluyor 
elbet ama be-

nim her zaman 
söylediğim bir 

deyiş vardır; “elma 
ile armut aynı sepete 

girmez. Elmanın sepeti 
ayrıdır, armudun sepeti ay-
rıdır”. Ben işimdeyken işimi 
düşünürüm, federasyona 
geçtiğim zaman da fede-
rasyonu düşünürüm. Ama 
maalesef bizim sektörümüz 
henüz bunu çözemedi. Bu 
yüzden benden çok bu 
iki görevi birbirine karıştı-
ranlar için zorluklar oluyor 
tahminimce. Yoksa benim 
için herhangi bir zorluğu 
ve sıkıntısı yok. Ben fe-
derasyonun başındayken 
fedarasyonun çıkarlarını so-

Merih Asansör 
Yönetim Kurulu Başkanı 

olmanın dışında, Türkiye’nin 
en büyük yapılanması olan Asan-
sör Sanayicileri Federasyonu’nun 

da Yönetim Kurulu Başkanı görevini 
üstlenen Yusuf Atik, yerli asansör 
sanayisinin ilerlemesi için sektörel 
pek çok alanda gönüllü faaliyetler 

yapıyor.  Atik’e bu iki önemli 
kimliği taşımanın zorluk-

larını da sorduk. 
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YUSUF ATİK : Seçim şu 
an benim gündemimde 
yok. Federasyonun gün-
deminde de yok. ASFED’in 
gündeminde şu an çok iyi 
bir örnek teşkil eden eğitim 
çalışmaları var. İsmimizin 
önüne alacağımız “Türkiye” 
ibaresi konuları var. Allah’ın 
izniyle Türkiye’nin her ilinde 
ASFED’in Milli eğitim bakan-
lığı ile imzaladığı protokol 
gereği Mesleki ve Teknik 
Lise bölümlerinde bir asan-
sör bölümü açılacak. Yakın-
da ASFED “Türkiye Asansör 
Sanayicileri Federasyonu” 
olarak anılacak. Açıkçası bu 
işler, bizim seçim gündemi-
mizin önüne geçiyor. Sektör 
olarak öncelikli olarak kafa-
mızı yoracağımız meseleler 
bunlar. 

nuna kadar savunurum ama 
şirketimin başına geçtiğim 
zaman da şirketimin hakla-
rını sonuna kadar savunu-
rum. İkisinin yeri farklıdır. 
Federasyonda kendi özüm-
den vererek gönüllü olarak 
çalışıyorum, diğerinde ise 
rızkım için çalışıyorum. Fe-
derasyonun kurucularından 
biri olarak ben bu yapıya 
gönül vermişim. Bu gönül 
bağı da benim için çok kıy-
metli. Bunun açıkça bilinme-
sini isterim. 

“SEÇİM ŞU 
AN BENİM 

GÜNDEMİMDE YOK”
Haziran 2019’da yapılması 
planlanan ASFED yönetim 
seçimlerinde Başkanlık için 
yeniden aday olacak mısınız?

BURADA İKİ AYRI ELEŞTİRİM 

OLACAK. BİRİNCİSİ BAZI FİRMALAR, 

DERNEĞE ÜYE OLUYOR AMA HİÇ 

BİR TOPLANTIYA YA DA FAALİYETE 

KATILMIYOR. İKİNCİSİ İSE; HİÇ 

ÜYE OLMAYIP KULAKTAN DOLMA 

BİLGİLERLE DERNEKLERİ ELEŞTİREN 

BİR BAŞKA KESİM DAHA VAR.
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“DERNEKÇİLİK BİR 
BEDEL ÖDEMEKTİR”
Atik, sektörde dernekleri 
ve federasyonu kulaktan 
dolma bilgilerle eleştiren bir 
kesimin varlığından da bah-
sederek, bu konuda ASFED 
üyeleri adına duydukları ra-
hatsızlığı da dile getirdi.

YUSUF ATİK: ASFED bün-
yesindeki 16 dernek ile 
birlikte aktif olarak sektörde 

faaliyet gösteren çatı kuru-
luşumuzdur. Bu sektörel bir 
güç birliğidir. Gerek fede-
rasyonlar gerekse dernekler 
artık dünyada en önemli si-
vil toplum yapılanmalarıdır. 
Ama ne yazık ki sektör ola-
rak bu gücün farkında deği-
liz ve bu birliğin gücünden 
yeterince faydalanamıyoruz. 
Burada iki ayrı eleştirim ola-
cak. Birincisi bazı firmalar, 
derneğe üye oluyor ama hiç 
bir toplantıya ya da faaliyete 
katılmıyor. İkincisi ise; hiç 
üye olmayıp kulaktan dolma 
bilgilerle dernekleri eleşti-
renler var. Burada şu bilin-
melidir ki; dernekçilik kendi 
işinden ve zamanından 
feragat ederek bir bedel 
ödemektir. Bu bedeli öde-
meden eleştiri yapmak ise 
büyük haksızlıktır. Açıkçası 
ben en çok bu bakış açısını 
anlamakta zorlanıyorum. 
Ben herkesi derneklere ve 

federasyonumuza des-
tek vermeye davet 
ediyorum. Bu kendi 
firmalarının zararına 
değil tam tersine 
yararına olacaktır.

“ARTIK BİRLİK 
OLMA ZAMANIDIR”

“ASANSÖR 
STRATEJİK SEKTÖR 

OLMALI”
ASFED’in uzun süredir Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nın desteği ile gündeme 
getirdiği “Asansörde Türkiye 
Markası” çalışmaları üzerine 
de konuşan Atik, konu ile 
ilgili sektör paydaşlarına dü-
şen görevleri hatırlattı.

YUSUF ATİK: Asansör ve 
yürüyen merdiven sektörün-
deki arkadaşlarımın şunu iyi 
bilmesi lazım ki artık birlik 
olma zamanıdır. Birleşmez-
sek yok olma zamanımız 
hemen hemen geldi sayılır. 
Küresel firmalar hepimizi 
yutacak güçteler. Türki-
ye’de asansör ve yürüyen 
merdiven pazarı açısından 
çok büyük bir potansiyel 
var. Türkiye’de neredeyse 
Avrupa’nın 4-5 katı asansör 
yapılıyor. Dünyadaki özel ve 
büyük projeler Türkiye’den 
çıkıyor. Dolayısıyla küresel 
markalar ülkemizdeki pa-
zara çok önem veriyorlar. 
Ama biz yerli markalar 
günü kurtarma telaşıyla 
önemli detayları atlıyoruz. 
Bizim federasyon olarak 
amacımız; asansör sektö-
rünü Türkiye’deki stratejik 
sektörler vasfına alınmasını 
sağlamak. Bundan 50 yıl 
önce Türkiye’de neredeyse 
hiç asansör yoktu. Binalar, 
iki üç katlıydı. Şuan da Tür-
kiye’de 50-60 katlı binalar 
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“TORUNLARIMLA BİR PAZAR 
KAHVALTISINI BU DÜNYADA 
HİÇ BİR ŞEYE DEĞİŞMEM”

MERİH Asansör’ü çocuklarınızla 
birlikte yönetiyorsunuz. Onları 
işe alırken hangi kademlerden 
başlattınız?

YUSUF ATİK : Hiç tereddütsüz en alt 
kademeden diyebilirim. Oğlumu 9 

yaşındayken yanımda işe getirmeye 
başladım, kızımı da 12-13 yaşlarınday-
ken başlattım. Hemen hemen benim 
mesleğe başladığım yaşlarla birdir on-
larında sektöre girişi. Belki başka işler 
de yapabilirlerdi ama onların varlığı 
benim için çok önemli. Ben yıllarca 
onlar için çalıştım. Şimdi bakıyorum 
da onlar benden daha çok işe sarılı-
yor işlerine sahip çıkıyorlar. Bir baba 
için bundan daha büyük bir gurur ve 
mutluluk olamaz. Şimdi onlar da ken-
di çocuklarını sektöre yönlendiriyorlar 
ama onların kuşağı bizden daha biliç-
liler tabi ki.. 4 tane torunum var. Hepsi 
benim için çok kıymetli. Torunlarımla 
bir pazar kahvaltısını bu dünyada hiç 
bir şeye değişmem.

yapılıyor. Engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar 
için ise tek katlı pek çok binada dahi asansör 
zorunluluğu bulunuyor. Bunları düşününce 
asansör hayatın içinde her zaman var olacak 
Türkiye ekonomisine can suyu olacak bir sek-
tör. Asansör insan hayatında olmazsa olmazı-
dır. Bu sebeple asansör sektörünün stratejik 
sektörler kapsamında değerlendirilmesi için 
federasyon olarak çalışmalarımızı hızla sürdür-
meye devam edeceğiz.  

“50 YILDIR DEĞİŞMEYEN BİR 
ÇALIŞMA TEMPOM VAR”

Yöneticiliğinizi değerlendirdiğinizde kendinizi 
nasıl yorumlarsınız? 
YUSUF ATİK: Ben patrondan ziyade çalışan-
larımın babası olmaya gayret eden birisiyim. 
Tabi çalışanlara sormak lazım ama bana göre 
zor bir patron değilim. Biraz ince eler sık do-
kurum, kolay kolay beğenmem belki de en zor 
özelliğim olarak tez canlı olmam konusunda 
kendimi eleştirebilirim. Bir şey istediğim za-
man onun hemen orada çözülmesini isterim. 
Çalıştığım insanda öncelikle dürüstlük ararım, 
çalışkanlık ararım. 50 yıldır değişmeyen bir 
çalışma tempom var. Sabah erkenden gelirim, 
işimin başında olurum, fabrikayı gezer işçile-
rimle hemhal ederim. Kimin ne sıkıntısı var biz-
zat bilirim, ne yapar da o çalışanımın kafasını 
rahatlatırım bunu kendime dert edinirim.  50 
yıldır da sıkılmadan yorulmadan bu işimi yap-
maya devam ediyorum. 
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Kişisel Verilerin Korunması Hakkında 
Kanunda (KVKHK), kişisel veri, kimliği 
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye 

ait olan her türlü bilgiye verilen addır. Bu 
bilgiler; kişinin kimlik bilgileri, kişinin teşhisini 
sağlayan fiziksel bilgiler, psikolojik kimliği, 
cinsel yönelimi, kişinin ailevi, sosyal, eko-
nomik durumu, sağlık bilgileri, ayrıca kişinin 
belirlenebilmesini sağlayabilecek kişiye ait 
ses, görüntü, özgeçmiş, telefon numarası, 
biyometrik veri ve dijital parmak izine kadar 
genişletebileceğimiz her türlü veri olarak 
tanımlanmıştır. 

Kişisel verilerin korunması ile ilgili genel 
yasal çerçeve nedir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nu, 24.03.2016 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun 
ile iş ilişkilerinde işe giriş aşamasından iş 
sözleşmesinin ifası ve sona erme süreçleri-
ne kadar kişisel verilerin girilmesi, şirketlerin 
müşterilerine ait kişisel bilgilerin ilenmesi 
ve korunması, dernekler yasal mevzuatı 

gibi birçok alanda gerçek ve tüzel kişilere 
ait kişisel verilerin girilmesi, paylaşılması ve 
korunması konusunda özenli ve dikkat dav-
ranma yükümlülüğü getirmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu nedir? 
Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği 
ile temel hak ve özgürlüklerin korunması 
kapsamında, kişisel verilerin korunmasını 
sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluş-
turarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı 
zamanda veri temelli ekonomide özel ve ka-
musal aktörlerin uluslararası rekabet kapasi-
telerini artırıcı bir ortam oluşturmak amacıyla 
kurulan kurum, kişisel verilerin silinmesini, 
değiştirilmesini, kişisel verilerin yok edilme-
sini isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri 
ile hakları ihlal edilen kişilerin şikayetlerini 
karara bağlar. 

Kişisel Verileri Ne Zaman Kullanabiliriz?
Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen 
kaydetmek, saklamak, değiştirmek, açıkla-
mak, aktarmak gibi tüm işlemler, kişisel veri 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kişisel Veri Nedir ? 

AV. Zeynep TEPEGÖZ
ASFED Avukatı

zeyneptepegoz@gmail.com
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işlemek olarak tanımlanmaktadır. Yani bir 
gerçek kişinin bilgisini öğrendiğimiz andan, 
bilgiyi tamamen yok ettiğimiz ana kadar 
yaptığımız tüm işlemlerle Kanun’a göre 
kişisel veri işlemiş olmaktayız. Bu işleme 
süreçlerinin hukuka uygun olması için de 
aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması ge-
rekmektedir.

 �Kişisel verileri işlenen kişinin açık rızasının 
bulunması; ki bu açık rıza kişinin bilgilen-
dirilmesine dayanmalı ve aydınlatıldığına 
dair bir onam içermelidir.

 �Yasada belirlenen ilkelere göre kişisel veri 
işleme faaliyetleri hukuka ve dürüstlük 
kurallarına uygun olmalı; işlenen kişisel 
verilerin doğru ve gerektiğinde güncel 
olması sağlanmalı; veri işleme amaçları 
belirli, açık ve meşru olmalı; işlenen veriler 
işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
olmalı ve ilgili mevzuatta öngörülen veya 
işlendikleri amaç için gerekli olan süre 
boyunca saklanıp, bu sürenin ardından 
silinmeli veya anonim hale getirilmelidir..

 �Kişisel verileri işlenen kişilerin; veri so-
rumlusunun kimliği, veri işleme amaçları, 
yöntemleri ve hukuki dayanakları, verilerin 
aktarılabileceği kişiler ve aktarma amaçla-
rı, ayrıca kişisel verileri üzerinde kullana-
bileceği hakları konularında aydınlatılmak 
zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine ge-
tirilmesi için, güncel, kapsamlı ve kişisel 
verileri işlenen herkesin ulaşıp anlayabi-
leceği kişisel veri bilgilendirilmeleri (daha 
yaygın adıyla, gizlilik politikaları) oluşturul-
ması önerilmektedir.

 �Kanun’a göre, verisi işlenen kişilerin; 
kendisine ait veri işlenip işlenmediğini, 
işlenmişse şartlarını, amacını ve amaca 
uygun kullanılıp kullanılmadığını, verilerin 
aktarıldığı kişileri öğrenme; eksik veya 
yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini, işlen-
me sebebi ortadan kalkan verilerin silin-
mesini veya yok edilmesini, bu işlemlerin 
aktarılan kişilere de bildirilmesini ve işle-
me sebebiyle zarara uğradıysa bu zararın 
karşılanmasını isteme, verilerin otomatik 

sistemlerle işlenmesi sonucu ortaya çıkan 
olumsuz sonuçlara da itiraz etme hakları 
bulmaktadır. 

 �Kişisel veri işleme amaç ve yöntemlerini 
belirleyen gerçek veya tüzel kişiler olarak 
belirlenen kişisel veri sorumlularının, Ki-
şisel Verilerin Korunması Kurumu bünye-
sinde oluşturulacak olan Veri Sorumluları 
Sicili’ne veri işleme faaliyetleri hakkında 
bilgi verilerek kayıt olması zorunlu tutul-
maktadır.

 �Veri sorumlularının işlenen kişisel verilere 
yetkisiz kişilerin erişmesini engelleyecek 
tüm güvenlik tedbirlerini alması gerek-
mektedir.

Kişisel Verilerin Kullanılmasında Açık Rıza 
Her Zaman Şart Mıdır?
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşünce-
si, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer 
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da 
sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili 
verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel 
nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. 
Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rı-
zası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 �Kişisel veri işlemenin kanunda öngörül-
müş olması, kanuni yükümlülüğün yerine 
getirilmesi veya bir hakkın kullanılması 
için zorunlu olması durumunda, kanunda 
öngörülen veya işlenmesi zorunlu olan 
kişisel veriler, açık rıza olmadan da işle-
nebilir.

 �Yine bir sözleşmenin kurulması veya söz-
leşmedeki yükümlülüklerin yerine getiril-
mesi için gereken bilgiler de sözleşmenin 
diğer tarafına ait olmaları şartıyla rıza ol-
madan işlenebilir.

 �Rızasını açıklayamayacak kişilere ait kişi-
sel verilerin zorunlu durumlarda işlenmesi 
veya kişiye zarar vermediği sürece işle-
menin veriyi işleyen kişinin menfaatleri için 
zorunlu olması hallerinde de kişisel veriler 
açık rızaya gerek olmadan işlenebilir.
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Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir?
 �Kişisel verileri işlenen kişilerin; veri so-
rumlusunun kimliği, veri işleme amaçları, 
yöntemleri ve hukuki dayanakları, veri-
lerin aktarılabileceği kişiler ve aktarma 
amaçları, ayrıca kişisel verileri üzerinde 
kullanabileceği hakları konularında ay-
dınlatılmak zorundadır. Bu yükümlülüğün 
yerine getirilmesi için, güncel, kapsamlı 
ve kişisel verileri işlenen herkesin ulaşıp 
anlayabileceği kişisel veri bilgilendirilme-
leri (daha yaygın adıyla, gizlilik politikala-
rı) oluşturulması önerilmektedir. Örneğin 
işyeri olsa dahi gizli kamera ile çekim 
yapılması yasak iken belirli, açık ve meşru 
amaç için işlenme koşuluna göre kamera 
uygulamasını yapılacaksa bunu meşru-
laştırmak gerekmektedir. İş sağlığı ve gü-
venliği veya genel güvenlik koşulları gibi 
meşru gerekçeler olarak kabul edilebilir. 
Ancak, iş güvenliği amacı ile kamera uy-
gulaması kullanılıyorsa bu kullanım sınırlı 
kalmalı ve ölçülü olmalıdır. Yani, işçilerin 
giyinme soyunma odalarına kamera kona-
maz, kişilerin temel insan haklarına zarar 
verecek boyutlara getirilemez. 

Kişisel Veriler Yurtdışına Aktarılabilir mi? 
Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için 
öncelikle kişinin açık rızasının alınması ge-
rekmektedir. Ancak eğer kanuni istisnalara 
dayanılarak veriler yurtdışına aktarılacaksa, 
aktarım yapılacak ülkelerin Kişisel Verile-
ri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek 
güvenli ülkeler arasında yer alması ya da 
yurtdışındaki veri aktarılacak kişilerin Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından uygun 
bulunacak şekilde yeterli korumayı taahhüt 
etmesi gerekmektedir. Kurul yabancı ülkede 
yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve 
izin verilip verilmeyeceğine; Türkiye’nin ta-
raf olduğu uluslararası sözleşmeleri, kişisel 
veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri 
aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, her 
somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, 
kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve 
süresini, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin 

konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını, 
kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan 
veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen ön-
lemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması 
hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü 
de almak suretiyle karar verir.

Kanuna Uyulmaması Halinde Öngörülen 
Yaptırımlar Nelerdir? 
Kanun’un kişisel verileri silmeyen veya ano-
nim hale getirmeyenler hakkında Türk Ceza 
Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır. 
Türk Ceza Kanunun 133. maddesine göre 
hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden 
kimseye, kişilerin siyasî, felsefî veya dinî 
görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı 
olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamları-
na, sağlık durumlarına veya sendikal bağ-
lantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak 
kaydeden kimse altı aydan üç yıla kadar 
hapis cezası ile , kişisel verileri, hukuka ay-
kırı olarak bir başkasına veren, yayan veya 
ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası ile bu suçların kamu görevlisi 
tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye 
kullanılmak suretiyle ya da belli bir meslek 
ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak 
suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza 
yarı oranında artırılarak uygulanır. Aynı şekil-
de Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine 
göre maddede, kanunların belirlediği süre-
lerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem 
içinde yok etmekle yükümlü olanlara görev-
lerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Kanunda yer alan aydınlatma yükümlü-
lüğünü yerine getirmeyenler hakkında 
5.000TL’den 10.000 TL ‘ye kadar , veri 
güvenliğini sağlamayanlar hakkında 
15.000TL’den 1.000.000 TL, kurul kararla-
rını yerine getirmeyenler hakkında 25.000 
TL’den 1.000.000 Türk Lirasına kadar, veri 
sorumluları siciline kayıt ve bildirim yüküm-
lülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 
20.000 TL’den 1.000.000 Türk Lirasına ka-
dar para cezası öngörülmektedir. 
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Geniş Açı

Ergün GÜNEŞ

HER İŞ  
OLACAĞINA 
VARIR…

Bugün bizi daraltan ve üzen 
meselelerin bir süre sonra 
önemini kaybettiğini hepimiz 
tecrübe etmişizdir. Hayat 
bize, karşılaştığımız sorunları 
gereğinden fazla önemseme-
mek, hiçbir şeye lüzumundan 
fazla ağırlık vermemek gerek-
tiğini öğretiyor. Allah rahmet 
eylesin değerli bir büyüğüm 
derdi ki; “Her iş olacağına va-
rır, ahmak ahmaklığıyla kalır.”

Bir diğer yanılgımız da ken-
dimizi ve yaptığımız işi fazla 
ciddiye almaktır. Mezarlıkların 
kendini vazgeçilmez sanan 
insanlarla dolu olduğunu unu-
tuyoruz.

Bilinen dünyanın neredeyse 
hepsini ele geçirmiş İskender 

yok, Cengiz Han yok, 46 yıl 
padişahlık yapmış, Viyana 
kapılarına kadar dayanmış 
Avrupalıların muhteşem Sü-
leyman dedikleri Kanuni yok, 
ama dünya devam ediyor. 
Eski Yunan filozoflarından biri 
bundan 2500 yıl önce diyor ki 
“dünyanın düzeni bozuldu.”  
Bozuk düzenle 2500 yıldır 
hala dönüyor. 

Bu dünya kimseye kalmaya-
cak, malın mülkün, makamın 
bir önemi yok. “Mal da yalan 
mülk de yalan / var sen de 
biraz oyalan,” diyor ya koca 
Yunus boşa demiyor.

“Her şey yalan, hayat boş, öy-
leyse hiçbir şey yapmayalım, 
gayret etmeyelim demiyorum 

tabii ki. Para kazanmakla, 
itibar kazanmak, mal edin-
mekle dost edinmek, sebat 
etmekle, ısrar etmek, kendine 
güvenmekle, kendini beğen-
mek arasındaki farkı bilelim 
diyorum.

Çalışırken, dinlenirken, se-
vinirken, üzülürken, yerken, 
içerken, kızarken, iltifat eder-
ken, tepki verirken, cesaret 
gösterirken kısacası her şey-
de ölçüye ve dengeye dikkat 
edelim diyorum.

Sözün özü; “hayat dengeyi 
bulmak ve korumak sanatı-
dır,” diyor, bu sanatı beceren-
lerden olmanızı diliyorum.

Sağlıcakla kalın…
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ASO geçen yıl başlattığı bir uygulama ile binlerce işçiyi ilgilendiren 
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ücretlerini 2019 yılında da karşılama-
ya devam ediyor. 2018 yılında üyesi olan firmalarda çalışan binden 
fazla işçinin zorunlu mesleklerdeki bir milyon lirayı bulan mesleki 
yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödeyen Ankara Sanayi Odası, 2019 
yılında da bu ücretleri ödeme kararı aldı. Branşlara göre Beş Yüz TL 
ile Bin İki Yüz Elli TL arasında değişen sınav ücretleri, firmaların işçi-
leri adına müracaatı ile bu yıl da ASO tarafından karşılanacak.

İş gücünün niteliğinin yük-
seltilmesi ve mesleki eğitim 
konusunda çok sayıda 
proje gerçekleştiren ASO, 
çalışanların becerilerinin 
belgelendirilmesi konu-
sunda uzun süredir önemli 
çalışmalar da yürütüyor. 
ASO 1. OSB ve 2. OSB’de 
iki adet Mesleki Test ve Ser-
tifikalandırma Merkezi (ASO 
METES) kuran Ankara Sana-
yi Odası, bu merkezlerde bu 
güne kadar 10 binden fazla 
çalışana mesleki yeterlilik 
belgesi verdi. ASO 2018 
yılı Temmuz ayında aldığı 
kararla toplam 34 meslek 

içinde yer alan zorunlu 
mesleklerin sınav ücretle-
rini üyeleri adına ödemeye 
başladı. Uygulama bu yıl da 
sürdürülecek.

Türkiye’nin hedeflerine ula-
şabilmesi için iş gücünün 
niteliğinin yükseltilmesi 
gerektiğini vurgulayan ASO 
Başkanı Nurettin Özdebir, 
bu ücretlerin ASO tarafın-
dan ödenmesi ile hem bel-
geli çalışan sayısını artırma-
yı, hem de üyelerin üzerin-
deki yükleri bir nebze olsun 
hafifletmeyi amaçladıklarını 
söyledi.

Sincan 1. OSB’de yer alan 
ASO METES ile Temelli ve 
GERSAN Sanayi Sitesindeki 
test merkezleriyle hizmet 
veren ASO 2. ve 3. OSB 
METES’ler de mesleki yeter-
lilik belgesi verilen zorunlu 
meslekler şöyle:

Çelik kaynakçısı (MIG, 
MAG, TIG, Elektrotla ark ve 
Oksi-asetilen kaynakları) La-
zer Kesim, Plazma Kesim, 
Abkant Pres, Pres, Punch 
Pres, Açık Profil Çekme 
(Rollform), Asansör Montaj-
cısı, Asansör Bakım ve Ona-
rımcısı, Hidrolik-Pnömatikçi, 
Makine Bakımcısı, Makine 
Montajcısı, Sac Kesme-Di-
limleme, Giyotin Makas, Ok-
si-Gaz Kesim, Profil Kesim, 
Kavis Verme Makineleri, 
CNC Programcısı, NC/CNC 
Tezgâh İşçisi, Tornacı, Fre-
zeci, Elektrik Pano Montaj-
cısı, Otomasyon Sistemleri 
Montajcısı.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ  
SINAV ÜCRETLERİ ASO’DAN
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Türk inşaat ve konut sektörünün en kapsamlı buluşmalarından bi-
risi olan “İnşaat ve Konut Konferansı” bu sene yedinci kez kapılarını 
katılımcılarına açtı. Eventuum tarafından İstanbul’da düzenlenen 
konferans yoğun katılım ile 15 Ocak 2019’da gerçekleştirildi. İnşaat, 
gayrimenkul ve yapı sektöründen bin beş yüzün üzerinde şirketi ağır-
layan konferansın ana teması gelişen inşaat sektörünün yeni trendle-
ri üzerine oldu. 

İlki 2012 yılında düzenlenen 
İnşaat ve Konut Konferansı, 
yedinci organizasyonu ile 
yine sektörün dev isimlerini 
bir araya getirdi. Önemli 
yorum ve görüşleriyle sek-
törün önemli temsilcilerinin 
sunumlar yaptığı organizas-

yonda, özel sektörden sivil 
toplum kuruluşlarına kadar 
her kesimden temsilciler 
ile birlikte mevcut durumun 
analiz edildiği, gelecek pro-
jeksiyonlarının ortaya ko-
nulduğu önemli bir platform 
oluşturuldu.

“TÜM RİSKLER YAPI 
MÜTEAHHİTLERİ TARAFINDAN 

ÜSTLENİLİYOR”

Fıratpen’in ana sponsor ol-
duğu konferansın açılış ko-
nuşmasını İNDER (İnşaatçı-
lar Derneği) Yönetim Kurulu 
Başkanı Nazmi Durbakalım 
gerçekleştirdi. 2018 yılının 
ikinci yarısında yaşanan 
ekonomik olumsuzlukların 
sonucunda tüm risklerin 
yapı müteahhitleri tarafından 
üstlendiğini söyleyen Nazmi 
Durbakalım, “İNDER olarak 

7. İNŞAAT VE KONUT KONFERANSI 
YAPI SEKTÖRÜNÜ BİR ARAYA GETİRDİ 
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son iki yıldan bu yana proje 
risklerin sadece müteahhit-
ler tarafından taşınmasının 
istenmeyen mağduriyetlere 
yol açabileceğini ifade ettik. 
Bu nedenle önümüzdeki 
dönemlerde tüketici mağdu-
riyeti yaşanmaması için yeni 
bir sistemin şart olduğunun 
altını bir kez daha çiziyo-
rum” diye konuştu.

İNDER’in yeni çalışmala-
rından bahseden Yönetim 
Kurulu Başkanı Nazmi Dur-
balayım, son tüketici açısın-
dan mağduriyetleri ortadan 
kaldıracak bir sistemin 
tesisi için önemli bir rapor 
hazırlandığını belirtti. Nazmi 
Durbakalım “Bu kapsam-
da projelerin uluslar arası 
piyasalarda SPV (Special 
Purpose Vehicle) adı verilen 
iş ortaklığı veya ortak girişim 
benzeri “işe özel geçici şir-
ketler’ altında geliştirilmesini 
öneriyoruz. Bu sistemde 
arsa sahipleri de bu şir-
ketlere hissedar olacak ve 
proje finansmanının teminatı 
olarak da SPV şirketinin 
hisseleri finans şirketlerine 
(bankalara) rehin edilecek” 
şeklinde konuştu.

“İSTANBUL 11 YIL SONRA 17 MİLYON 
NÜFUSA ULAŞACAK”

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu 
Üyesi Mahmut Sefa Çelik, 
konferansta konuşma yapan 
sektör temsilcileri arasın-
daydı. Çelik, “2050’de 9,8 
milyarlık dünya nüfusunun 
üçte ikisi kentlerde yaşaya-
cak. 11 yıl sonra İstanbul 43 
dünya mega kentinden biri 
olarak 17 milyon nüfusa ula-
şacak. Konut sektörü Tür-
kiye’de büyümeye ve eko-
nominin  kaldıracı olmaya 
devam edecek. Bu noktada 
sektörde işbirliğine ihtiyaç 
var. Gayrimenkul sertifikaları 
iş hacmiyle doğru orantılı 
olmalıdır. Fonların aktif hale 
gelmesi ve sektör oyuncu-

larının işbirlikleri ile yatırım 
fonlarının oluşturulması 
gerekir. İnşaat sektöründe 
geleceğin trendlerini akıllı 
bina ve yapay zekanın  be-
lirleyeceğini belirtti” dedi.

“İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN 
ULUSLARARASI BİR MARKASI YOK” 

Nef Yönetim Kurulu Başka-
nı Erden Timur ise inşaat 
sekötöründe bir dünya 
markası olma hedeflerinden 
bahsetti. Timur “Nef İsmini 
koyarken global bir marka 
olmayı düşünerek her dilde 
kolay telaffuz edilecek bir 
isim seçtik. Gayemiz bu 
sektörün uluslararası bir 
markası yok, biz buna talip 
olabilir miyiz idi. Bürokratik 
süreçlerin uzunluğu ve zor-
luğu nedeniyle yurtdışında 
tek başına proje geliştire-
bilmek zor bunu biliyorduk. 
Baktığınızda dünyada proje 
geliştiriciler hep yerel firma-
lar. Amerika’nın en büyük 
markası sadece 4 ya da 5 
eyalette proje geliştiriyor. 
Sektörümüz sanayi devrimi 
yaşamadığı ve kul işi bir 
sektör olduğu için ölçek-
lendirilemiyor. Ama biz bir 

Nazmi Durbalayım
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Sefa Çelik 
Sinpaş GYO Yönetim 

Kurulu Üyesi

Erden Timur
Nef Yönetim Kurulu 

Başkanı

69[ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2019



ilki gerçekleştirelim istedik. 
Hedefimiz 2023’te 10 ayrı 
dünya metropolünde olmak” 
şeklinde konuştu.

Konferansın Ana Sponsoru 
olarak bir sunum yapan 
Fıratpen Profil Pazarlama 
Müdürü Dr. Mehtap Uluce-
viz, gelecekte yapı sektö-
rünü nelerin beklediğinden 
bahsetti. Mehtap Uluce-
viz: “İnşaat sektöründeki ge-
lişmeleri yakından izleyerek 
çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Artık daha yüksek yalı-
tımlı, daha geniş açıklıklarda 
fonksiyon üreten ürünler 

talep görüyor. Mimari çizim-
ler bu yönde gelişiyor. Ev-
deki yaşam alanları her türlü 
projede dış mekanla daha 
entegre. Biz de bunun bilin-
ciyle yüksek katlı yapılarda 
dahi rüzgar yüküne karşı 
gerekli atalet değerlerini 
sağlayabilecek, enerji tasar-
rufu yüksek, geniş açıklıkları 
rahatlıkla geçmemizi sağla-
yacak tasarıma sahip seriler 
üretiyoruz.” dedi.

“İŞGÜCÜNÜN ÇAĞDAŞ VE GÜVENLİ 
KOŞULLARDA ÇALIŞMALI”

Mekanik Tesisat Müteahhit-
leri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı İrfan Çelimli, “Yapı 
Sektöründe Disiplinler Arası 
Eşgüdüm ve Önemli Konu-
lar” hakkında bilgiler pay-
laştı. Tasarım ve uygulama 
bütünlüğüne dikkat çeken 
İrfan Çelimli; “Yapı uygu-
lamalarında Mimari, Statik, 
Elektrik, Mekanik  disiplinler 
arasındaki eşgüdüm sorun-
ları ve olması gereken temel 
esaslar nelerdir? Tesisat 
Mühendisliğinin İnşaat ve 
Konut uygulamalarındaki 
önemi ve yaşam konforuna 
doğrudan etkileri ele alın-
malıdır. Yapı uygulamaları 
sırasında çalışan işgücünün 
çağdaş ve güvenli koşul-
larda çalışma gerekliliği ve 
yapı kalitesine doğrudan 
etkileri paylaşılmalıdır. Tasa-
rım ve uygulamadaki bütün-
selliğin önemi ve uygulama 
öncesi tasarım hizmetlerinin 
tamamen bitmiş olmasının 
gerekliliği ve bunun sağlan-
masıyla yatırım maliyetine 
olumlu yansımaları mümkün 
olacaktır.” diye konuştu.

Dr. Mehtap Uluceviz 
Fıratpen Profil Pazarlama Müdürü

İrfan Çelimli
MTMD Yönetim  
Kurulu Başkanı
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Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye - Libya Ortak Çalışma Grubu Toplantısı’na katılmak üzere Türki-
ye’de bulunan Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ve beraberindeki heyet, yaşanan sorunların çözüme 
kavuşturulması ve yeni projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak 1 Şubat 2019’da Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB) Genel Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirdi. TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yeni-
gün’ün ev sahipliğini yaptığı toplantıda, Libya’da iş yapan ve sorun yaşayan Türk müteahhitlik firmaları-
nın temsilcileri de hazır bulundu. 

“LİBYA,  MÜTEAHHİTLER İÇİN 
ÖNEMLİ BİR ÜLKE”

Libya’nın Türk müteahhitle-
rinin 1972 yılında yurtdışına 
çıktıkları ilk ülke olduğunu 
vurgulayan TMB Başkanı 
Mithat Yenigün, “O tarihten 
bugüne kadar toplam 28.9 
Milyar Dolar proje bedeli ile 
müteahhitlerimizin en çok 
iş üstlendiği 3’üncü ülke 
Libya’dır.  Yaşanan iç karı-
şıklıklar öncesinde Libya’da 
firmalarımızca yıllık 4 milyar  
Dolara varan bir iş hacmi 
yakalanmıştır. Dolayısıyla 

Libya, geçmişte olduğu gibi 
bugün de gelecekte de biz-
ler için önem taşımaktadır” 
dedi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN  
ORTAK KARAR ALINDI

Türk müteahhitlerinin son 
yıllarda yaşadıkları sorun-
lara rağmen Libya’ya dön-
mek ve kaldıkları yerden 
işlerine başlamak arzusu 
içinde olduklarını kayde-
den Yenigün, “Libya’da 
firmalarımızın yarım kalmış 

TÜRK MÜTEAHHİTLER, LİBYA HEYETİ 
İLE ANKARA’DA BULUŞTU
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projelerinin toplam tutarı 19 
milyar Dolar’dır. Tahsil edil-
memiş hakediş alacakları 1 
milyar Dolar, teminat tutarı 
1.7 milyar Dolar ve makine, 
ekipman gibi envanter ile 
diğer zararlar toplamı ise 
1.3 milyar Dolar civarında-
dır. Halen firmalarımızca 
teminat mektupları için yılda 
50 milyon ABD Doları ko-
misyon ödenmektedir. Dün 
Ticaret Bakanımız Sayın 
Ruhsar Pekcan ve Libya 
Planlama Bakanı Sayın 
Jehaimi başkanlığında ger-
çekleştirilen Ortak Çalışma 
Grubu Toplantısı’nda imza-
lanan Mutabakat Zaptı ile 
müteahhitlerimizin Libya’da 
yaşadığı sorunların çözümü 
için 3 ay içinde bir yol ha-
ritasının ortaya konacak ol-

masının karara bağlanması 
son derece önemlidir. Çalış-
maların, uzun süredir askıda 
kalmış sorunlarımızın çözü-
me kavuşturulması yönünde 
önemli bir adım olacağına 
inanıyoruz” diye konuştu. 

JEHAİMİ: “GÜVENLİ BÖLGELERDEKİ 
TAMAMLANMAYA YAKIN PROJELERE 

ÖNCELİK VERECEĞİZ”

Libya Planlama Bakanı Taher 
Jehaimi de toplantıda yaptığı 
konuşmada, özellikle altyapı 
projelerine öncelik verilecek 
kapsamlı bir imar programına 
başlayacaklarını duyurdu. 
Bu programın finansmanı 
konusunda Dünya Bankası 
ve uluslararası kuruluşlardan 
destek sağlayacaklarını kay-

deden Jehaimi, “Bizim için 
eskiden de ayrıcalıklı bir yeri 
olan Türk firmaları ile yeni 
program çerçevesinde tekrar 
çalışmak arzusundayız. Bu 
süreçte ciddiyiz ve iyi niyetli-
yiz” dedi.

Libya’da sorun yaşamış 
Türk firmalarının zararlarının 
temini konusunda, iki ülke 
arasında oluşturulan Ortak 
Çalışma Grubu’nun Şubat 
ve Mart aylarında çalışarak 
bir yol haritası oluşturacağı-
nı kaydeden Bakan Jehaimi 
şöyle devam etti: “Geçtiği-
miz dönem onların da bizim 
de çeşitli zararlarımız oldu 
ama yeni dönemde ortak çı-
karlar doğrultusunda güzel 
işler çıkaracağımıza inanı-
yoruz. Bu aşamadan sonra 
somut yol haritası çerçeve-
sinde, firmalar ve işveren 
Libya kuruluşları arasında 
kontrat bazında yapılacak 
görüşmelerle çözüm yolu-
na gitmek için çalışacağız. 
Libya’da özellikle güvenli 
bölgelerde bulunan tamam-
lanmaya yakın projelere 
öncelik vereceğiz. Özellikle 
alt yapı konusunda yeni 
projeler de gündemimizde 
olacak.”
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıra-
rak riskli binaları öncelikli olarak dönüştürüleceği yeni bir dönemi 
başlattı. 6 Şubat 2019’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
tarafından açıklanan “Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Politikası”nın 
ardından 19 Şubat 2019’da bakanlıktan 81 ile gönderilen bir genelge 
ile süreç hızlandı.

EN RİSKLİ ALANLAR ÜÇ AY 
İÇERİSİNDE BAKANLIĞA 

BİLDİRİLECEK

Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum imzasıyla 
yayımlanan bir genelge ile 
en riskli alanların 3 ay içeri-
sinde Bakanlığa bildirilmesi 
istendi. 81 ile gönderilen 
genelgede; tüm il ve ilçe-
lerdeki riskli binaların en 
hızlı şekilde tespit edilerek, 
Kentsel Dönüşüm planla-
masını yapılması ve ‘Kentsel 

Dönüşüm Strateji Belgesi 
hazırlanması istendi.

Genelgede şu ifadelere 
yer verildi; “Bakanlığımız 
2023 vizyonu kapsamında, 
kentsel dönüşüm uygula-
malarında karşılaşılan so-
runların çözümü, dönüşüm 
sürecinin iyileştirilmesi ile 
yerleşim ölçeğindeki kent-
sel dönüşümün bütüncül 
bir şekilde yönetilmesini 
sağlamak amacıyla yeni 
bir yaklaşıma ihtiyaç duyul-
muştur. Bu ihtiyaca binaen 
kentsel dönüşüme yeni bir 

çerçeve çizilerek dönüşüm 
hedefleri belirlenmiş olup bu 
hedeflerin hayata geçirilme-
si amacıyla dönüşüm uy-
gulamalarını yönlendirecek 
‘Kentsel Dönüşüm Strateji 
Belgesi’nin il ve ilçe bazında 
hazırlanması gerekmekte-
dir.Bu kapsamda ‘Kentsel 
Dönüşüm Strateji Belgesinin 
Hazırlanmasına Yönelik İlke 
ve Esaslar’ çerçevesinde 
iliniz sınırları içerisinde bu-
lunan büyükşehir, il ve ilçe 
belediye başkanlıklarınca 
kentsel dönüşüm strateji 
belgesinin hazırlanması 
ve yetki sınırları dahilinde 
bulunan en riskli alanların 3 
ay içerisinde Bakanlığımı-
za bildirilmesi gerektiğinin 
ilgili belediyelere iletilmesi 
hususunda gereğini rica 
ederim.”

81 İLDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 
ÇALIŞMALARI HIZLANDI
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HER İLİN “KENTSEL DÖNÜŞÜM 
STRATEJİ BELGESİ” OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, 6 Şubat›ta 
düzenlediği “Kentsel Dönü-
şümde Yeni Dönem Tanıtım 
Toplantısı” nda Kentsel Dönü-
şüm Strateji Belgesi’ hakkında 
önemli bilgiler vermişti. Buna 
göre, her kent kendine özgü 
kentsel dönüşüm planlamasını 
yapacağı bir Strateji Belgesini 
hazırlayarak Bakanlığın onayı-
na sunacak.

Bu sayede şehirler, “kentine 
özgü bir dönüşüm anayasası” 
nın sahibi olacak, kentsel dö-
nüşümü de hazırladıkları bu 
belgeye göre yapacaklar. İller 
için kentsel dönüşümle ilgili 
bir harita hazırlanacak, bu 
haritalar üst ölçekli planlara, 
mekânsal stratejik plana uy-
gun olacak.

Dönüşüm alanları, kentin bir 
bölümünde değil bütününe 
yönelik yapılan analizler neti-
cesinde belirlenecek. Dönü-
şüm alanlarının risk durumu, 
halkın beklentisi, finansal ana-
lizler, konut ve işyeri ihtiyacı 
ile çevresel etkiler göz önün-
de bulundurularak öncelik 
sırasına konulacak.
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1. GİRİŞ
Asansörlerde büyük beyan yükünde asan-
sör yapmak veya yüksek hızlı asansörleri 
durdurmak, beraberinde farklı problemler 
getirmiştir. Bunun sebeplerinden bazılarını 
şöyle sıralayabiliriz. Birincisi asansör tahrik 
makinası kasnağına gelen torkun büyümesi 
sonucu motor KW değerinin büyümesidir. 
Motor KW değerindeki büyüme ve motorun 
kontrolü belirli bir değerden sonra maliyet-
lere katlanarak etki etmektedir. Yüksek hızlı 
asansörlerde kalkış ve duruşlarda sistemin 
ataletini yenmek ve halat kaymalarını önle-
mek için, halatla kasnak arasındaki tutunma 
daha güçlü şekilde sağlanmalıdır. Ayrıca 
beyan yükünün büyümesi sonucu halatların 
oluşturduğu halat kasnak basıncı artmak-
ta, halat kasnak arasındaki temas yüzeyini 
büyütmek gerekmektedir. Bu sebeplerden 

dolayı büyük beyan yüklerinde kasnak yü-
zey basıncını düşürmek ve tutma kabiliyetini 
sağlayabilmek için kasnak çaplarının büyü-
mesi veya halat sayısının gereğinden fazla 
artması gerekmektedir. Çift sarımlı uygula-
malarda bile tahrik kasnağını büyütmek ge-
rekmektedir ki bunlarda maliyeti çok artıran 
çözümler olmaktadır.

Bu sorunu çözmenin yolu, büyük beyan 
yüklerinde hidrolik asansör yapmak olarak 
görülmektedir. Ancak hidrolik asansörde çift 
piston kullanılsa dahi, kullanılan halat sayısı-
nın belirli sayıda olabilmesi ve halat güvenlik 
sayısının sağlanmasının zorluğu nedeniyle 
büyük beyan yüklerinde doğrudan tahrikli 
sistemler kullanılmaktadır. Buda hızın çok 
düşük ve seyir mesafesinin kısa olabilmesi 
yüzünden sınırlı çözümler sağlamaktadır. 

Büyük beyan yüküne sahip yük asansörlerinin veya yüksek hızlı asansörlerin tahrik sistemleri, 
oluşan büyük kuvvetler sebebiyle yüksek maliyetli çözümler gerektirmektedir. Genel olarak 
büyük beyan yükleri hidrolik asansörler ile, yüksek hızlı asansörler ise büyük kapasiteli 
motorlar ile çözülmektedir. Bu tür çözümler doğal olarak normal asansörlere göre daha yüksek 
maliyetlere sebep olmaktadır. “Double Drive” sistem bu tür problemlere bir çözüm önerisi 
getirmektedir. Tek motor yerine senkron çalışan çift motor ile maliyeti çok artırmadan tahrik 
gücünü yükseltmektedir. Her iki motorun kasnağını çift sarım (Double Wrap) ile tahrik kasnağı 
olarak kullanarak asansörün tutma kabiliyetini sarılma açısına bağlı olarak iki ile üç katına 
çıkarabilmektedir. Muadillerine göre maliyette önemli bir iyileştirme sağlamaktadır.

DOUBLE DRİVE” ASANSÖR SİSTEMİ VE 
“GİGALİFT” ASANSÖR”

Özgür Mert, Yücel Kuloğlu, Adem Çağlar, 
İlhan Yeter, Serdar Tavaslıoğlu

www.yeterlift.com, www.serdartavaslioglu.com  
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Ayrıca kullanılan büyük pis-
ton çapları dolayısıyla büyük 
miktarlarda yağ kullanımı 
farklı bir problem olarak 
ortaya çıkmaktadır. Yük ve 
seyir mesafesinin artması 
durumunda ise, kullanılan 
malzemelerin çaplarının 
çok büyümesinden ve yağ 
miktarının büyük hacimlere 
ulaşmasından dolayı mali-
yetler çok yükselmektedir. 

Şu an kuyu içi uygulamalar 
için (MRL) kullanılan orta tip 
senkron motorlarda 2/1 de 
maksimum kapasite 3000 
kg civarında olmaktadır. 
Buda 4/1 oran bile kullanıl-
sa kapasiteyi max 6000 kg 
olarak sınırlamakta, MRL 
asansör olarak üstündeki 
beyan yüklerinde senkron 
makine kullanılamadığı için 
ya büyük makineli motorlar 
yada hidrolik asansör arayı-
şına gidilmektedir. Seyir me-
safesinin biraz artması ise 
çok farklı sorunları gündeme 
getirmektedir.

Bütün bu sorunlar göz 
önüne alındığında asansör 
sisteminde yeni bir çözüm 
önerme yoluna gidilmiştir. 
Geliştirilen sisteme “Double 
Drive” sistemi adı verilmiştir. 
Bu sistemde asansör tahrik 
gurubu olarak motor çiftleri 
kullanılmıştır. Tek motor ye-
rine çift motor kullanılarak, 
daha büyük tahrik kabiliyeti 
daha ucuz bir şekilde elde 
edilmiştir. Halat basınçları 
ise asansörlerde 4/1, 6/1, 
8/1 sistemler kullanılarak ve 
basıncı iki motor kasnağına 
dağıtarak çok düşürülmüş, 
daha az sayıda ve küçük 

çapta halat ve küçük çaplı 
motor kasnakları kullanıla-
bilme imkânı bulunmuştur. 
Sarılma açısının 4200-5400 
aralığına çıkarılabilmesi 
ise tahrik kabiliyetini çok 
artırmakta, yüksek hızlarda, 
darbeli yüklemelerde veya 
ani duruşlarda oluşabilecek 
halat kaydırmalarını ortadan 
kaldırmaktadır.

Şu an mevcut 2/1 de 1,6 
m/s hızda 3000 kg kapasi-
teli senkron motorlar kulla-
nılarak,

4/1*2 sistemde 0,8 m/s hız-
da 11 000 Kg beyan yüklü,

6/1*2 sistemde 0,6 m/s hız-

da 15 000 Kg beyan yüklü,

8/1*2 sistemde 0,4 m/s hız-
da 20 000 Kg beyan yüklü, 
MRL asansörleri büyük seyir 
mesafelerinde ve nispeten 
daha hızlı yapmak mümkün 
olabilmektedir. Bu ise mu-
adili diğer asansör çeşitleri 
ile karşılaştırıldığında, kuru-
lumun yapılması ve maliyet 
olarak “GigaLift” adını verdi-
ğimiz yeni tip asansöre bü-
yük avantaj sağlamaktadır. 

2. TAHRİK SİSTEMİ
Farklı iki tür motor dizilimi 
kullanan “GigaLift Asansör-
de” tahrik kabiliyetinin artırıl-
ması ve basınç değerlerinin 
düşürülmesi için farklı bir 

 

 

 

Her iki motorunda tahrik kasnağı olarak kullanılması ve sarım açısının 4200 ile 5400 
arasında olması efα değerini yükseltmektedir. Buda büyük beyan yüklerini daha küçük 
kasnaklarla tutabilmeyi sağlamaktadır. Kasnak yivlerinin U yiv olarak düzenlenmiş ve 
alt kesme açılarının küçük tutulmuş olması, aynı halat üzerindeki kasnakların mekanik 
senkronizasyonunu da sağlamaktadır. Duruş ve kalkışlarda motorlar arası 
senkronizasyonda milimetrik hatalar olması durumunda küçük halat kaydırmaları ile 
motorlar kendi aralarında senkronizasyonu sağlayabilmektedirler. Halat kasnak 
basınçları her iki kasnak arasında paylaştırılmıştır.  

1 

2 

4 3 

1. Birinci motor 
2. İkinci motor 
3. Kabin kasnakları 
4. Karşı ağırlık 

kasnakları 

 

Şekil 2 çift sargılı sarım (5000- 5400) 

1.1 Birinci motor 

1.2 İkinci motor 

2. Halatlar 
3. Ara kasnak 
4. Kabin kasnakları 
5. Karşı ağırlık kasnakları 

 

Şekil 1 Ara kasnaklı sarım (4200-4500) 
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yol izlenmiştir. 4200 ile 5400 
arasında sarılma açılarının 
kullanılması ve halatın iki 
kasnak yüzeyinde dolaştı-
rılması nedeniyle avantajlı 
bir tahrik kabiliyeti elde 
edilmiştir. Tutma kabiliyeti-
nin üst noktalara çıkarılması 
nedeniyle kasnak kanalları 
U yiv olarak ve alt kesme 
açısı küçük değerlerde kul-
lanılabilmekte, asansörde 
konfor arttırıldığı kadar halat 
ömrü de uzamaktadır. Alttaki 
çizimlerde gösterilen farklı iki 
sarımda, tutma kabiliyeti so-
run olmadığı için büyük be-
yan yüklerinde dahi U kanal-
lar rahatça kullanılabilmek-
tedir. Ancak bu sistemlerde 
tutma kabiliyetinin çok art-
ması sebebiyle TS EN 81-20 
standardında madde 5.5.3 
c.2 de belirtilen sınır kesiciler 
haricinde ek güvenlik şal-
terleri kullanılmıştır. Aşağıda 
420 ve 540 dereceler için 
motor ve halat yerleşimleri 
verilmiştir. (Her iki sistemde 
patentli ürünlerdir). 

Her iki motorunda tahrik 
kasnağı olarak kullanılması 

ve sarım açısının 4200 ile 
5400 arasında olması efα 
değerini yükseltmektedir. 
Buda büyük beyan yükleri-
ni daha küçük kasnaklarla 
tutabilmeyi sağlamaktadır. 
Kasnak yivlerinin U yiv 
olarak düzenlenmiş ve alt 
kesme açılarının küçük tu-
tulmuş olması, aynı halat 
üzerindeki kasnakların me-
kanik senkronizasyonunu 
da sağlamaktadır. Duruş ve 
kalkışlarda motorlar arası 
senkronizasyonda milimetrik 
hatalar olması durumunda 
küçük halat kaydırmaları ile 
motorlar kendi aralarında 
senkronizasyonu sağlaya-
bilmektedirler. Halat kasnak 
basınçları her iki kasnak 
arasında paylaştırılmıştır. 

3. SENKRON MOTORLARIN 
ELEKTRİK KONTROL 
SENKRONİZASYONU
Bu sistemin yapılabilmesi 
için motor sürücülerinde 
özel bir yazılım geliştirilmesi 
gerekmiştir. Bu yazılım gene 
yerli bir firmamız tarafından 
geliştirilmiş ve sistemde 
kullanılmıştır. İnvertörlerin 

senkron çalışması dışında 
motorların da senkron çalış-
ması gerekmektedir. Bunun 
için motor dizilimi GigaLift 
te özel olarak tasarlanmıştır. 
Senkron motorların sürü-
lebilmesi ancak senkron 
invertörler ile yapılabilmek-
tedir. İki tahrik gurubunun 
ise asansörde birbiri ile 
aynılaşmış olarak (senkron) 
sürülmesi gerekmektedir. 
Elektrikli senkronizasyonu 
sağlamak için tek kumanda 
kartı kullanılmış ve senkron 
motorların sürülmesi için 
birinci motoru süren ana 
invertör oluşturulmuş, ikinci 
motoru süren invertörün 
kontrolü de ana invertöre 
bağlanmıştır. iki invertör ku-
manda sistemleri elektronik 
haberleşme kabloları ile bir-
birine bağlanmış, ve ; 

1. Ana invertörde yapılan 
bütün seyir ayarlamaları 
otomatikman diğer invertöre 
aktarılmıştır.

2. Ana invertörün verdiği 
komutlara göre diğer inver-
törün kendi senkron moto-
runu ana senkron motorla 
eşzamanlı olarak sürmesi 
sağlanmıştır. 

3. Her iki invertörün motor 
sürüş denetimleri bağımsız 
olarak yapılmakta ancak 
herhangi birinde oluşan 
akım, seyir, tork, ısı, hız, 
enkoder hataları ortaklaşa 
olarak kullanılarak gerekli 
düzeltme yapılmakta ve her-
hangi birinde hata oluşması 
durumunda her iki motor 
sistemini aynı anda durdur-
maktadır.

3. SENKRON MOTORLARIN ELEKTRİK KONTROL 
SENKRONİZASYONU 

Bu sistemin yapılabilmesi için motor sürücülerinde özel bir yazılım geliştirilmesi 
gerekmiştir. Bu yazılım gene yerli bir firmamız tarafından geliştirilmiş ve sistemde 
kullanılmıştır. İnvertörlerin senkron çalışması dışında motorların da senkron çalışması 
gerekmektedir. Bunun için motor dizilimi GigaLift te özel olarak tasarlanmıştır. Senkron 
motorların sürülebilmesi ancak senkron invertörler ile yapılabilmektedir. İki tahrik 
gurubunun ise asansörde birbiri ile aynılaşmış olarak (senkron) sürülmesi gerekmektedir. 
Elektrikli senkronizasyonu sağlamak için tek kumanda kartı kullanılmış ve senkron 
motorların sürülmesi için birinci motoru süren ana invertör oluşturulmuş, ikinci motoru 
süren invertörün kontrolü de ana invertöre bağlanmıştır. iki invertör kumanda sistemleri 
elektronik haberleşme kabloları ile birbirine bağlanmış, ve ;  

1. Ana invertörde yapılan bütün seyir ayarlamaları otomatikman diğer invertöre 
aktarılmıştır. 

2. Ana invertörün verdiği komutlara göre diğer invertörün kendi senkron motorunu 
ana senkron motorla eşzamanlı olarak sürmesi sağlanmıştır.  

3. Her iki invertörün motor sürüş denetimleri bağımsız olarak yapılmakta ancak 
herhangi birinde oluşan akım, seyir, tork, ısı, hız, enkoder hataları ortaklaşa olarak 
kullanılarak gerekli düzeltme yapılmakta ve herhangi birinde hata oluşması 
durumunda her iki motor sistemini aynı anda durdurmaktadır. 

4. Her iki motorun yük altında birbirinden bağımsız olarak enkoder uyumlarının 
sağlanabilmesi için aynı anda uyumlama yapılabilmesini sağlayacak sistem 
geliştirilmiş, motorlarda yönleme ve enkoder ayarlarının bağımsız yapılabilmesi 
sağlanmıştır. 

5. Oluşabilecek uyumsuzluk durumunda her iki koldaki halat gerginliğini kontrol 
edecek bir sistem geliştirilmiş ve olası hatada sistemin durması sağlanmıştır. 

Aşağıda sistemin bağlantı şemaları gösterilmiştir.  

Şekil 3. Kontaktör Devreleri 
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4. Her iki motorun yük al-
tında birbirinden bağımsız 
olarak enkoder uyumlarının 
sağlanabilmesi için aynı 
anda uyumlama yapılabil-
mesini sağlayacak sistem 
geliştirilmiş, motorlarda yön-
leme ve enkoder ayarlarının 
bağımsız yapılabilmesi sağ-
lanmıştır.

5. Oluşabilecek uyumsuzluk 
durumunda her iki koldaki 
halat gerginliğini kontrol 
edecek bir sistem geliştiril-
miş ve olası hatada sistemin 
durması sağlanmıştır.

Aşağıda sistemin bağlantı 
şemaları gösterilmiştir. 

Sistemde ayrıca enkoder 
bağlantıları ve invertörlerin 
birbirine bağlantıları için 
gerekli düzeltmeler yapılmış 

ve sistemin senkron şekil-
de ve birbiri ile doğrudan 
bağlantılı, kontrollü şekilde 
çalışması sağlanmıştır. Bu 
çalışmalar için Arkel ArGe 
den destek alınmıştır.

4. MEKANİK YAPI  
Büyük beyan yüklü asan-
sörlerde kabin alanının 
büyümesi sonucu yükleme 
esnasında askı sistemi ile 
süspansiyona gelen ray 
boynu eğilmesi yükleri çok 
artmaktadır. Forklift ile yük-
leme esnasında kabin yal-
palamaları da süspansiyona 
zarar vermektedir. Ayrıca 
büyük beyan yüklerinde 
yeterli kapasitede kayma 
fren bloklarını bulmak sorun 
olmaktadır. Gigaliftte 4 raylı 
sistem kullanılarak bu so-
runlara çözüm yaratılmıştır. 

4 raylı sistem ile orta nok-
tada geniş bir süspansiyon 
sehpası yaratılmış, kabin 
bunun üzerine oturtularak 
daha dengeli bir yapı oluş-
turulmuştur. Böylece yükle-
me esnasında eşikte oluşan 
büyük kuvvetlerin kabin 
süspansiyonunu ve ray boy-
nunu etkilemesi azaltılmıştır. 
Yalpalama ve ray boynu 
asılmaları en aza indiril-
miştir. Süspansiyon olarak 
bu türlü bir sehpa kullanıl-
ması palanga sistemlerinin 
yerleştirilmesi içinde yer 
sağlamıştır. Alttan palangalı 
çözülen sistemde bütün yük 
kasnaklara verilmiş böylece 
süspansiyon askı kuvvetleri-
nin oluşması engellenmiştir. 
Halatların yeterli mukave-
mette olması askı sorununu 
çözmektedir.

Ayrıca 4 rayda 8 fren bloğu 
kullanılabilmektedir. Böyle-
ce bu kapasiteler için kay-
malı fren bloğu bulma so-
rununa çözüm getirilmiştir. 
Fren blokları 4 süspansiyon 
kirişinde üst üste yerleştiril-
miştir. Böylece fren blokları-
nın raylara olan etkisi azal-
tılmış, büyük yüklerde fren-
leme esnasında oluşacak 
raylar üzerindeki tahribat en 
aza indirilmiştir. Fren kolları 

 

Sistemde ayrıca enkoder bağlantıları ve invertörlerin birbirine bağlantıları için gerekli 
düzeltmeler yapılmış ve sistemin senkron şekilde ve birbiri ile doğrudan bağlantılı, 
kontrollü şekilde çalışması sağlanmıştır. Bu çalışmalar için Arkel ArGe den destek 
alınmıştır. 
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Şekil 4. Çift Mekanik Fren Bağlantıları 

Şekil 5 Serial Port ve Enkoder 
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arasında rijit malzemelerle 
bağlantı kurulmuş, mekaniz-
ma kolundan gelen kuvvetin 
gecikmesi veya azalması 
engellenmiştir.

4 raylı sistemlerde en bü-
yük sorun regülatör tara-
fından oluşturulan çekme 
kuvvetinin fren bloklarına 
eş zamanlı ve eşit kuvvett-
te ulaştırılabilmesidir. Bu 
sorunun çözülmememesi 
durumunda 4 raylı sistem-
lerde, her frenleme sonrası 
süspansiyonda ve kabinde 
burulmalar görülür. Fren-
lere çekme kuvvetinin eş 
zamanlı ulaştırılabilmesi 
için GigaLift özel bir sistem 
kullanmıştır. Regülatörü süs-
pansiyonun orta noktasına 
koymuş ve çekme kolunu 
frenlerden eşit mesafeye 
yerleştirmiştir. Her iki tarafa-
da aynı zamanlı ve eşit kuv-
vet ile hareketi iletmektedir. 
Manivela kolları yardımıyla 
regülatörün çekme kuvveti 
iki katına çıkarılmış ve böy-
lece 8 fren bloğunun devre-

ye girmesi kolaylaştırılmıştır. 
Buna rağmen fren kolu kuv-
vetinde aksama olmaması 
için regülatör halat çapı ve 
regülatör ağırlığı artırılarak 
çekme kuvveti 600 N a çı-
karılmıştır. Yapılan testlerde 
fren bloklarının sorunsuz 
ve eş zamanlı devreye 
girdiği, gecikme olmadığı, 
süspansiyonda bir burulma 
oluşmadığı görülmüştür. 
Bütün fren blokları kontakları 
seri bağlanarak ilk devreye 
giren kontakla beraber ma-
kinalarında durması sağlan-
mıştır. Bu esnada halatlarda 
gevşeme olması ihtimaline 
karşı her iki yönlü halat gev-
şeme kontakları motorlar 
üzerine konmuştur. 

5. YAPILAN GELİŞTİRMENİN 
HESAP YÖNTEMİ İLE 
KONTROLÜ
İki adet asansörde hesap 
yöntemi ile durum ince-
lenmeye çalışılacaktır. İlk 
durumda 6/1 palangalı ½ de 
3000 kg beyan yüklü motor 
ile çalışan bir yük asansörü 

ele alınacak, yanında aynı 
sistem Double Drive yönte-
miyle aynı kapasitedeki iki 
motor ile hesaplanacaktır. 
Ray ve kabin hesapları bu 
asansörler için ayrıca yapıl-
malıdır. Burada gösterilmek 
istenen ikinci motor ve bir 
miktar halat ilavesiyle aynı 
sistemin kapasitesinde ya-
pılabilecek artıştır. Halat he-
sabı için standardın verdiği 
formülasyon kullanılacaktır.

6/1 palangada kabin ve 
karşı ağırlık tarafında 5 er 
kasnak kullanılmaktadır. 
Halat çevrimi hep düz sarım 
olacak şekilde yapılmış, 
ters sarım oluşturulmamıştır. 
Ancak iki tahrik kasnağı ara-
sındaki ayırma kasnağı ters 
baskı olarak alınmalıdır.  Bu 
durumda 1 adet ters sarım 
kasnak oluşmaktadır. Askı 
halatları olarak 10 mm özel 
halat kullanılmıştır. Bu du-
rum için güvenlik katsayısı 
hesabı ve halat değerleri 
aşağıda verilmiştir.

 

Ayrıca 4 rayda 8 fren bloğu kullanılabilmektedir. Böylece bu kapasiteler için kaymalı 
fren bloğu bulma sorununa çözüm getirilmiştir. Fren blokları 4 süspansiyon kirişinde 
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Fren kolları arasında rijit malzemelerle bağlantı kurulmuş, mekanizma kolundan gelen 
kuvvetin gecikmesi veya azalması engellenmiştir. 

 

4 raylı sistemlerde en büyük sorun regülatör tarafından oluşturulan çekme kuvvetinin 
fren bloklarına eş zamanlı ve eşit kuvvettte ulaştırılabilmesidir. Bu sorunun 
çözülmememesi durumunda 4 raylı sistemlerde, her frenleme sonrası süspansiyonda ve 
kabinde burulmalar görülür. Frenlere çekme kuvvetinin eş zamanlı ulaştırılabilmesi için 
GigaLift özel bir sistem kullanmıştır. Regülatörü süspansiyonun orta noktasına koymuş 
ve çekme kolunu frenlerden eşit mesafeye yerleştirmiştir. Her iki tarafada aynı zamanlı 
ve eşit kuvvet ile hareketi iletmektedir. Manivela kolları yardımıyla regülatörün çekme 
kuvveti iki katına çıkarılmış ve böylece 8 fren bloğunun devreye girmesi 
kolaylaştırılmıştır. Buna rağmen fren kolu kuvvetinde aksama olmaması için regülatör 
halat çapı ve regülatör ağırlığı artırılarak çekme kuvveti 600 N a çıkarılmıştır. Yapılan 
testlerde fren bloklarının sorunsuz ve eş zamanlı devreye girdiği, gecikme olmadığı, 
süspansiyonda bir burulma oluşmadığı görülmüştür. Bütün fren blokları kontakları seri 
bağlanarak ilk devreye giren kontakla beraber makinalarında durması sağlanmıştır. Bu 
esnada halatlarda gevşeme olması ihtimaline karşı her iki yönlü halat gevşeme 
kontakları motorlar üzerine konmuştur.  
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Her iki asansör için yüklere 
göre halat sayıları ve güven-
lik katsayısı hesaplanmıştır. 
İlk asansörde halat ve kas-
nak kayıpları da dikkate alı-
narak 8000 kg beyan yükü, 

diğerinde ise kayıplarda 
dikkate alınarak 15000 kg 
beyan yükü hesaplanmıştır. 

Aynı sisteme bir motor ve 
4 halat ilavesiyle sistemin 

kapasitesi iki misli artmıştır. 
Bu hali ile halat sürtünme 
değerleri ve tahrik kabilyeti 
incelenmelidir. Bu hesapla-
rın dışında palangalı asan-
sörlerde halat uzama he-
sabı yapılmalıdır. Aşağıda 
bir halat uzama hesabı ve “ 
f “ sürtünme değeri hesabı 
yapılmıştır.

Kullanılan alt kesilme açısı 
için U kanalda bulunan sür-
tünme değeri yukarıda veril-
miştir.  Küçük bir alt kesilme 
açısı seçildiği için f değeri 
küçük çıkmıştır. Bu değere 
göre tahrik katsayısı efα  ve 
halat basıncı hesabı yapıl-
malıdır. Halat basıncı hesa-
bı özellikle küçük kasnaklı 
tahrik motorlarında ve yük 
asansörlerinde özellikle ya-

5. YAPILAN GELİŞTİRMENİN HESAP YÖNTEMİ İLE KONTROLÜ 

İki adet asansörde hesap yöntemi ile durum incelenmeye çalışılacaktır. İlk durumda 6/1 
palangalı ½ de 3000 kg beyan yüklü motor ile çalışan bir yük asansörü ele alınacak, 
yanında aynı sistem Double Drive yöntemiyle aynı kapasitedeki iki motor ile 
hesaplanacaktır. Ray ve kabin hesapları bu asansörler için ayrıca yapılmalıdır. Burada 
gösterilmek istenen ikinci motor ve bir miktar halat ilavesiyle aynı sistemin 
kapasitesinde yapılabilecek artıştır. Halat hesabı için standardın verdiği formülasyon 
kullanılacaktır. 

 

6/1 palangada kabin ve karşı ağırlık tarafında 5 er kasnak kullanılmaktadır. Halat 
çevrimi hep düz sarım olacak şekilde yapılmış, ters sarım oluşturulmamıştır. Ancak iki 
tahrik kasnağı arasındaki ayırma kasnağı ters baskı olarak alınmalıdır.  Bu durumda 1 
adet ters sarım kasnak oluşmaktadır. Askı halatları olarak 10 mm özel halat 
kullanılmıştır. Bu durum için güvenlik katsayısı hesabı ve halat değerleri aşağıda 
verilmiştir. 

EN 12385-5

6*19 8*19 6*19 8*19 Pawo 819W Pawo F7S
mm kN kN Yenide yok kN kN kN

6 18,7

6,5 21,9 31,5
8 33,2 29,4 35,9 35,8 46 44,6

9 42 37,3 45,5 45,3 58,8 56

10 51,8 46 56,1 55,9 70,3 69,5

11 62,7 55,7 67,9 67,6 83,1
12 74,6 66,2 80,8 80,5 98,9

13 87,6 77,7 94,8 94,5 116

14 102 90,2 110 110 134,8
15 117 104 126 126 152,8
16 133 118 144 143 176,1

Halat Çapı 
Çelik Özlü G.Wolf 

1770 N/mm21570 N/mm2
Lif Özlü
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Hesaplama

Dt = 400 mm
Dport = 400 mm
dr = 10 mm
Nps   = 10 Adet
Npr   = 1 Adet
Neş(t) = 3
Kp = 1

Neş(p) = 14

Neş   = 17

Sf   = 22,65
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pılmalıdır. Halat basıncının 
kurtarmaması durumunda 
ya kasnak yüzeyi artırılmalı 
(kasnak çapı büyütülmeli) 
veya halat sayısı artırılmalı-
dır. 

Hesaplardan da görüleceği 
üzerine küçük bir f değeri 
çıkması sonucu 1800 sarım 
açısında, efα değeri tahrik 
kabiliyeti için iyi bir sonuç 
vermemektedir ama Double 
Drive de sarılma açısı 4400 
olduğu için tahrik kabiliyeti 
neredeyse iki katı çıkmak-
tadır. Buda yeterli bir değer 
vermektedir. Bu seviyede 
bir yük için bu çapta bir 
kasnakta bu değeri ancak 
yüksek sarılma açılarında 
veya dar açılı V kanallarda 
bulmak mümkün olabilir. 
Dar açılı V kanallarda ise 
yüksek motor devirlerinde 
asansörde titreşim oluşmak-
tadır. Yük iki misli artmış 
olmasına rağmen kasnakta 
oluşan halat basıncı ise 
emniyetli yüzey basıncının 
altında kalmaktadır. Bu du-
rumu Solid de yaptığımız 
modelleme ile de kontrol 
ettiğimizde çok yaklaşık so-
nuçları aldık. Yük iki misline 
çıkmasına rağmen Double 
Drive sistemde kuvvet iki 
kasnak arasında bölündüğü 
için birbirine yakın basınç 
değerleri oluşmaktadır.

Sistemin normal tahrik ve 
Double Drive tahrik ile de-
ğerleri incelenmiştir. Siste-
me bir motor ve dört halat 
ilavesi ile sistemin kabiliyeti 
iki katına çıkarılmıştır. Bu 
arada bütün güvenlik de-
ğerlerinin de altında kalın-

mıştır. Gereken ek maliyet 
normal yolla yapılacak mua-
dili asansörlerin çok altında 
kalmaktadır.

6. SİSTEMİN AVANTAJLARI
Sistemin avantajları kısaca 
aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1. Büyük beyan yüklerinde 
gerekecek büyük motor 
gücü çift motor kullanılarak 
ekonomik bir şekilde çözül-

müştür,

2. Motorların halat dolaşım 
şeklileri ve yiv özellikleri kul-
lanılarak halatlar vasıtası ile 
“mekanik senkronizasyon” 
oluşturularak iki motorun 
aynı anda çalışabilmesi 
sağlanmıştır.

3. Her iki motorun da kas-
nağı tahrik kasnağı olarak 
kullanıldığı için büyük sarıl-

 

 Her iki asansör için yüklere göre halat sayıları ve güvenlik katsayısı hesaplanmıştır. İlk 
asansörde halat ve kasnak kayıpları da dikkate alınarak 8000 kg beyan yükü, diğerinde 
ise kayıplarda dikkate alınarak 15000 kg beyan yükü hesaplanmıştır.  

 

Aynı sisteme bir motor ve 4 halat ilavesiyle sistemin kapasitesi iki misli artmıştır. Bu 
hali ile halat sürtünme değerleri ve tahrik kabilyeti incelenmelidir. Bu hesapların dışında 
palangalı asansörlerde halat uzama hesabı yapılmalıdır. Aşağıda bir halat uzama hesabı 
ve “ f “ sürtünme değeri hesabı yapılmıştır. 

Asansör 1                 Asansör 2 
Halat kontrolü

Halata gelen en büyük yük

P  = 4500 Kg
Q = 15000 Kg
H = 600 Kg
n = 11 Halat adedi
i = 6 Askı oranı

Fmax= gn. [(P+Q+ H) /(n.i)]   (N)

Fmax = 2988 N

Halat güvenlik katsayısı kontrolü

Tmin = 70300 N

S= Tmin/Fmax  > Sf

S   = 23,53  >  Sf   = 22,65

Halat kontrolü

Halata gelen en büyük yük

P  = 3500 Kg
Q = 8000 Kg
H = 400 Kg
n = 7 Halat adedi
i = 6 Askı oranı

Fmax= gn. [(P+Q+ H) /(n.i)]   (N)

Fmax = 2780 N

Halat güvenlik katsayısı kontrolü

Tmin = 70300 N

S= Tmin/Fmax  > Sf

S   = 25,29  >  Sf   = 22,65

Seçilen halat için uzama kontrolü yapılmalıdır.

σ=E*ε ,    ε=L/Lo ,    σ=E*L/Lo ,   L=(F*Lo)/(E*A)
d = 10 mm
Lo = 30000 mm
x = 0,49 0,49 veya 0,44 olabilir.

%L = (Fmax.Lo)/(E.A)
%L = 0,37 < %1 %L değeri %1 den fazla olmamalıdır.

d = halat çapı
x = halat boşluk oranı x = 0,49  6x19 halatlar için,  x = 0,44  8x19 halatlar için
Lo = halat boyu (mm)
E = 63000 N/mm2  çelik halat için Elastikiyet modülü
A = ( π.d2.x)/4  mm2 halatın gerçek alanı       
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ma açısı sağlanmış, tahrik 
kabiliyeti artmış, asansörü 
daha küçük kasnak çapla-
rında güvenli olarak tutmak 
ve çalıştırabilmek mümkün 
olmuştur. 

4. Halat basıncı kasnaklara 
dağıtıldığı için, kasnak yü-

zey basınçları çok azalmış, 
asansör çok daha güvenli 
hale getirilmiştir.

5. Elektrik motor hızları ayar-
lanabildiği için hidrolik asan-
söre göre çok daha yüksek 
hızlarda beyan yüklerini taşı-
yabilmek mümkündür.

6. Sürtünme tahrikli sistem 
kullanıldığı için büyük beyan 
yüklerinde seyir mesafesi 
sorun olmaktan çıkmış, çok 
daha yüksek katlara daha 
hızlı ve ulaşılabilir hale geti-
rilmiştir. 

7. Maliyet olarak muadili 

 

 

Kullanılan alt kesilme açısı için U kanalda bulunan sürtünme değeri yukarıda 
verilmiştir.  Küçük bir alt kesilme açısı seçildiği için f değeri küçük çıkmıştır. Bu 
değere göre tahrik katsayısı efα  ve halat basıncı hesabı yapılmalıdır. Halat basıncı 
hesabı özellikle küçük kasnaklı tahrik motorlarında ve yük asansörlerinde özellikle 
yapılmalıdır. Halat basıncının kurtarmaması durumunda ya kasnak yüzeyi artırılmalı 
(kasnak çapı büyütülmeli) veya halat sayısı artırılmalıdır.  

 

Sürtünme değerinin hesaplanması

β  = 80 Alt kesilme açısı
γ  = 36 Kanal açısı
v  = 2,5 m/s

Durdurma tertibatı çalışması için μ değeri 

  μ  = 0,08

U kanallar için
Sürtünme değeri f hesabı

f  = 0,137

efα Hesaplanması

α  = 180 = 180 derece = 3,14
U Kanal için V kanal için

efα = 1,539           = 1,534

 Halat basıncı kontrolü
Alttan kesik U ve V kanallar için
Emniyetli yüzey basıncı

Pem = (12,5+4v)/(1+v)
Pem = 6,429

Kasnakda oluşan halat basıncı

P  = (8.Fmax.Cos(β/2)) / (DT.d.( π-β-γ-Sinβ+Sinγ))  <Pem  
P  = 5,922 < Pem= 6,429

f    Sürtünme değeri
a Halatların tahrik kasnağına sarılma açısı (radyan)

Asansör 1                   Asansör 2 
efα Hesaplanması

α  = 440 = 2,44*3,14 = 7,675
U Kanal için V kanal için
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hidrolik asansörlerden çok 
daha ucuza çıkmaktadır.

8. Ayrıca geliştirilen 4/1, 6/1 
ve 8/1 palangalı sistemler 
ile yük kapasitesi hidrolik 
asansörlerin bile çıkmakta 
zorlanacağı kapasitelere 
çıkarılabilmektedir.

9. Asansör kumanda pano-
sunda geliştirilen yeni bir 
yazılıma sahip “Çift İnvertör” 
kullanımı ile motorlar arası 
Elektrik Kontrol Senkroni-
zasyon sorunu çözülmüş, 
asansör çift motor ile tahrik 
edilebilir hale getirilmiştir. 

7. SONUÇ
Yapılan hesaplardan da 
görüleceği gibi Double Dri-
ve sistemi büyük sarılma 
açısı, çift tahrik kasnağı, 
daha küçük kasnaklarda 
daha büyük yükleri taşı-

yabilme ve durdurabilme 
özellikleri ile büyük kolaylık 
ve maliyette iyileştirmeler 
sunmaktadır. Sadece büyük 
yük asansörlerinde değil, 
ama yüksek hızlı asansör-
lerde de gerek güvenlik 
gerekse konfor açısından 
bir çok faydalı kullanım im-
kanı yaratabilmektedir. Bu 
tür asansörlerde önemli bir 
faktör olan maliyet çalışma-
larında ise gerek kapasite 
gerekse hız artımını düşük 
maliyet unsurları ile karşıla-
dığı için tercih edilecek bir 
çare olarak kabul edilebilir. 
Yapılan çalışmanın daha da 
geliştirilerek sektörümüzün 
faydasına sunulmasını ve bir 
tahrik çeşidi olarak çeşitlen-
dirilmesini umuyoruz.
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3. TS EN 81-1+A3 Asansör-
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VASLIOĞLU

Hesaplardan da görüleceği üzerine küçük bir f değeri çıkması sonucu 1800 sarım 
açısında, efα değeri tahrik kabiliyeti için iyi bir sonuç vermemektedir ama Double Drive 
de sarılma açısı 4400 olduğu için tahrik kabiliyeti neredeyse iki katı çıkmaktadır. Buda 
yeterli bir değer vermektedir. Bu seviyede bir yük için bu çapta bir kasnakta bu değeri 
ancak yüksek sarılma açılarında veya dar açılı V kanallarda bulmak mümkün olabilir. 
Dar açılı V kanallarda ise yüksek motor devirlerinde asansörde titreşim oluşmaktadır. 
Yük iki misli artmış olmasına rağmen kasnakta oluşan halat basıncı ise emniyetli yüzey 
basıncının altında kalmaktadır. Bu durumu Solid de yaptığımız modelleme ile de 
kontrol ettiğimizde çok yaklaşık sonuçları aldık. Yük iki misline çıkmasına rağmen 
Double Drive sistemde kuvvet iki kasnak arasında bölündüğü için birbirine yakın basınç 
değerleri oluşmaktadır. 

 

Sistemin normal tahrik ve Double Drive tahrik ile değerleri incelenmiştir. Sisteme bir 
motor ve dört halat ilavesi ile sistemin kabiliyeti iki katına çıkarılmıştır. Bu arada bütün 
güvenlik değerlerinin de altında kalınmıştır. Gereken ek maliyet normal yolla yapılacak 
muadili asansörlerin çok altında kalmaktadır. 

6. SİSTEMİN AVANTAJLARI 

Sistemin avantajları kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

1. Büyük beyan yüklerinde gerekecek büyük motor gücü çift motor kullanılarak 
ekonomik bir şekilde çözülmüştür, 

2. Motorların halat dolaşım şeklileri ve yiv özellikleri kullanılarak halatlar vasıtası ile 
“mekanik senkronizasyon” oluşturularak iki motorun aynı anda çalışabilmesi 
sağlanmıştır. 

3. Her iki motorun da kasnağı tahrik kasnağı olarak kullanıldığı için büyük sarılma açısı 
sağlanmış, tahrik kabiliyeti artmış, asansörü daha küçük kasnak çaplarında güvenli 
olarak tutmak ve çalıştırabilmek mümkün olmuştur.  

4. Halat basıncı kasnaklara dağıtıldığı için, kasnak yüzey basınçları çok azalmış, asansör 
çok daha güvenli hale getirilmiştir. 

5. Elektrik motor hızları ayarlanabildiği için hidrolik asansöre göre çok daha yüksek 
hızlarda beyan yüklerini taşıyabilmek mümkündür. 
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Asansör kapı sistemleri-
nin her geçen gün kendi-
ni geliştirmesi ile birlikte 
kullanılan akşamlarda da 
yeni ihtiyaçlar gözetilmeye 
başlamıştır. Artık hafif, ince 
ve bir o kadar da güvenilir 
kapılar dünya pazarında 
öne çıkmaktadır. Tüm kapı 
sistemleri ile uyumlu olarak 
geliştirilmiş olan KM-30S, 
mekanik boyutlar nedeniyle 
yaşanan montaj sıkıntılarını 
gidermek, gereksiz kullanı-
lan alanları sınırlandırmak, 
ağır veya hafif kapıları, sar-
sıntısız, hızlı ya da yavaş ve 
güvenilir bir şekilde kontrol 
etmesi için geliştirilen bir 
kapı kontrol kartıdır.

En büyük avantajlarından 
bir tanesi 30mm yüksekli-
ğinde olmasıdır. Bu sayede 
kapı kayışının hemen arkası-
na montajı yapılabilir. Böyle-
ce kabin üzerinde alandan 
tasarruf edilmiş olunur. 

Ayrıca kapı 
paramet-
releri de-
ğiştirmek 
için kabin 
üzerinden 
işlem yapma zo-
runluluğu kalkar.

KM-30S tasarlanırken EN 
81-20 gereklilikleri göz 
önünde bulundurulmuştur. 
EN 81-20 standardına uyum 
sağlamak için KM-30S bir 
engel algıladığında kapan-
mayı durdurur ve açılır. Ka-
pının tekrar kapanması ge-
rektiğinde engel algıladığı 
konumdan yavaşça geçer. 
Böylelikle sıkışma ve çarp-
madan kaynaklı sorunların 
önüne geçişmiş olunur. Ay-
rıca EN 81-20 standardında 
istenen 150Nm güç seviyesi 
için yazılımında limitleme 
özelliği bulunur. Bu seviye-
nin üzerindeki güçler yara-
lanmalara neden olacağın-

dan 
seviye 

aşımları 
engelleniyor.

KM-30S, aynı za-
manda kapının tam 

olarak kapandığından emin 
olmadan kontrol ünitesine 
kabini hareket ettirme izni 
vermez. Farklı kumanda 
panoları ile tam uyumlu ça-
lışması için üzerinde “kapı 
tamamen açıldı, kapı tama-
men kapandı ve sıkışma al-
gılandı” bilgileri veren kuru 
kontak rölelere sahiptir.

KM-30S’de, günümüz motor 
sürme trendlerinden biri 
olan “akıllı motor kontrol 
tekniği” kullanılmaktadır. 
Eski teknolojilerde “stan-
dart motor kontrol tekniği” 
kullanılır. Bu iki yöntem ara-
sındaki farklar şu şekildedir. 
Standart motor kontrolünde, 

KAPI KONTROL KARTINDA 
YENİ BİR SİSTEM;  

KM 30S

Mehmet Kurt 
Arkel ARGE Donanım Tasarım Uzmanı
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voltaj ve frekans temel kont-
rol değişkenleridir. Moment 
ve akı bu iki değişkenin 
bileşenleridir.  Standart sis-
temlerde V/Hz oranını de-
ğiştirilerek hız kontrolü ger-
çekleştirildiğinden motorun, 
uygulanan PWM sinyallerine 
vereceği tepki, motora bi-
nen ağırlık yani yük ile bağ-
lantılıdır. Moment ve akının 
oluşturduğu bağlam etkisi, 
motorun tepkisini yavaşlatır. 
Bu etkiden ötürü motorların 
standart yöntemlerle kont-
rolü sınırlıdır. Bu sınırlama 
vektör kontrollü sürücüler ile 
giderilebilir. Vektör kontrol-
lü sürücüler, çok daha efek-
tif motor sürüş tekniği kulla-
nırlar. Hassas kontrol sağ-
lamak için PWM sinyallerine 
hedef değere paralel olacak 
şekilde voltaj ve frekans 
müdahalede bulunulur. 
Daha güçlü, daha hızlı tep-
kime için gerilim – frekans 
vektörlerinin doğru hesap-
lanması gereklidir. Bunun 
için mikroişlemciler kullanılır. 
Bu sayede hesaplamaların 
kesin doğru olması için ge-
ribildirim (feedback) bilgileri 
kullanılır. Vektör kontrolü, 
sensörlü (kapalı çevrim) ya 
da sensörsüz (açık çevrim) 
olarak iki sistem ile yapılır. 
Sensörlü vektör kontrolü, 
adından da anlaşılacağı gibi 
bir geribildirim (feedback) 
için ekipmana mecburdur. 
Sensörsüz kontrolde ise AC 
sürücü tamamen sensörden 
bağımsız olarak motoru ta-
kip eder, akım – tork karak-
terine göre voltaj ve frekan-
sını ayarlar. 

KM-30S’in, diğer kapı kont-

rol kartlarından farklı olarak 
en belirgin iki özelliği de 
kapı öğrenme ve motor tanı-
ma özelliğidir. 

 

Motor tanıtımı için kullanıcı, 
motora ait akım, kutup sa-
yısı, dişli oranı gibi bilgileri 
menüden onaylanır. Motor 
sürülürken kapının, bulun-
duğu konum ve hız bilgileri 
de encoder sayesinde geri 
bildirilir. Bu geri bildirimler 
ile hatalar hesaplanır ve 
tekrar motora bildirilir. Do-
layısıyla motor güç kaybına 
uğramaz. Bu özellikler seyir 
rampalarında, hızlanma – 
yavaşlama eğrileri arasın-
da yumuşatılmış geçişler 
sağlar. Ayrıca kapının seri 
ancak sarsıntısız açılıp ka-
panmasına olanak tanır. 
Kapı öğrenme özelliği ise 
kullanıcı hiçbir ayar yapma-
dan KM-30S’in kapı motoru 
ile bağlantısını yapar ve öğ-
renme menüsünü aktif eder. 
Kapı limitleri, limit anahtarla-
rı olmaksızın, doğru bir şe-
kilde belirlenir ve artık kapı 

kullanıma hazırdır.

Dahili sıcaklık sensörü ile 
aşırı ısınmalarda motor 
enerjisi kesilir ve olası bir 
tehlikenin önüne geçilir.

KM-30S’de PMSM (Perma-
nent Magnet Synchronous 
Motor) – sabit mıknatıslı 
senkron motor tercih edildi. 
Bu motorlar günümüzde 
klasik motorların yerini aldı-
lar. Yüksek aralıklarda hız 
kontrolüne imkân sağlıyor-
lar. Boyutları DC motorlara 
göre fırçasız oldukları için 
daha küçüktür. Fırçasız 
olmasının diğer bir avantajı 
çok nadir arızalanıyor ve 
bakımı daha kolaydır. Ayrı-
ca hem düşük hem yüksek 
güçte kullanılabilmeleri en 
büyük avantajlarındandır. 
Arkel KM-30S motoru, KM-
30S’e özel tasarlandığı için 
eksiksiz ve yüksek verimle 
çalışır.
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“NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İÇİN  
MESLEKİ EĞİTİM ÖNEMLİ”

İş gücünü nitelikli hale ge-
tirmek için eğitimler düzen-
leyen Ankara Ticaret Odası, 
mesleki eğitim konusunu 
yapılan Ankara’da yapılan 
son çalışmaları gözlemle-
mek için 22 Şubat 2019’da 
Yenimahalle Şehit Mehmet 
Şengül Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. 
ATO Başkan Yardımcısı Te-
mel Aktay ve beraberindeki 
heyet, Okul Müdürü Orhan 
Yılmaz’dan okuldaki mesleki 
atölyeler ile ilgili bilgiler alır-
ken Merih Akademi’nin son 
teknoloji ile donatılmış asan-

sör bölümü atölyesinde de 
incelemelerde bulundu.

Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Temel 
Aktay, üretimin, dolayısıyla 
ülke ekonomisinin gelişimi 
için mesleki eğitimin önem 
taşıdığını belirterek, “Ülke-

ATO HEYETİ, MERİH 
AKADEMİYİ ZİYARET ETTİ
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mizde güçlü bir ekonomi ve 
gelecek inşa etmenin şartla-
rından biri nitelikli iş gücünü 
geliştirmektir. Bunun da yolu 
mesleki eğitimden geçi-
yor” dedi.

Yenimahalle Şehit Mehmet 
Şengül Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Asansör 
Bölümü Öğretmeni Tamer 
Doğan, ATO Başkan Yar-
dımcısı Temel Aktay ve 
beraberindeki heyete AS-
FED’in eğitim seferberliği 
kapsamında yapılan Merih 
Akademi’nin son teknoloji ile 

donatılmış sistemleri ile ve-
rilen eğitim hakkında bilgiler 
verdi. 

“ASIL SORUN İŞSİZLİK DEĞİL 
MESLEKSİZLİK”

Yapılan incelemelerin ardın-
dan konuşan ATO Başkan 
Yardımcısı Aktay, mesleki 
eğitimin sadece Türkiye 
için değil bütün ülkeler için 
önemli olduğunu söyledi. 
Türkiye›de iş arayanlarla 
eleman arayanların birbirine 
denk gelmediğini, hemen 
her sektörde nitelikli eleman 

sıkıntısı yaşandığını kayde-
den Aktay, «Asıl sorun iş-
sizlik değil mesleksizlik. Gü-
nümüzde ara eleman olarak 
istihdam etmek üzere yetiş-
miş çalışan bulmak çok zor. 
Bu sorunu aşabilmemiz için 
meslek liselerine memleket 
meselesi olarak bakmamız 
gerekiyor. Meslek liselerinin 
önemini ne kadar çok anla-
tır, buna ne kadar çok önem 
verirsek ara eleman soru-
nunu çözeriz» dedi. Aktay, 
üniversitelerden mezun 
olanların iş bulmakta zorla-
nırken meslek liselerinden 
mezun olanların daha kolay 
istihdam imkânı bulduğuna 
dikkat çekti.

ATO olarak eğitime büyük 
önem verdiklerini ve bu 
nedenle ATO bünyesinde 
Mesleki Eğitim ve Nitelikli 
İş Gücü Özel İhtisas Ko-
misyonu kurduklarını ifade 
eden Aktay, komisyonun 
mesleki eğitim ve iş gücü-
nün niteliğinin yükseltilmesi 
üzerine çalışmalar yaptığını 
anlattı.
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İTO, ekonomiyi canlı tutmak adına yeni bir uygulama ile, “İhracata İlk Adım Programı” başlığı altında bir 
çalışmaya başladı. Program için ilk başvurular başlarken, başvuruda bulunacak KOBİ’lerde daha önce 
ihracat yapmamış olmak ya da 100 bin Doların altında ihracat gerçekleştirmiş olmak şartı aranıyor.

İTO Başkanı Şekib Avda-
giç’in sunumunu yaptığı da-
nışmanlık programı koşulları 
uyan KOBİ’lere 4 ay boyun-
ca ihracat koçluğu yapacak 
bir danışman tayin edecek. 
Konu ile ilgili açıklama 
yapan İTO Başkanı Şekip 
Avdağiç; “KOBİ’lere yaşam 
koçu gibi ‘ihracat koçu’ ta-
yin ediyoruz. KOBİ’lerimize 
‘gel öğretelim, üret satalım’ 
diyeceğiz. İhracatı, cephe-
de savaşmak gibi görüyo-
rum. Bütün kuvvetimizle ba-
şarmak zorundayız”, dedi.

Program kapsamında seçi-
lecek KOBİ’lerin hiç ihracat 
yapmamış ya da 100 bin 
doların altında ihracat ger-

çekleştirmiş olmasına ek 
olarak  5 ile 250 arasında 
çalışana sahip olması gere-
kiyor. 

İlk etabı başlayan programa 
katılmak isteyen firmaların, 
İTO’nun web sitesi olan ito.

org.tr adresindeki başvuru 
formunu doldurmaları gere-
kiyor.

“TEK ÇIKIŞ YOLU İHRACAT”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 
2018’de yaşanan ekonomik 

İTO KOBİ’LERE  
‘İHRACAT KOÇU’ 

TAYİN EDİYOR
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kıskaçtan sonra, Türkiye için 
tek çıkış yolunun ihracat ol-
duğunun çok daha net şe-
kilde görüldüğünü söyledi. 
Avdagiç, “Yaşanan olaylar 
bize gösterdi ki, ihracatı 
işletmelerimizin rutin faali-
yetlerinden biri haline getir-
meliyiz. İhracat, hem ürünle-
rimizin niteliğini, hem de her 
türlü taarruza karşı direnç 
gücümüzü artıracaktır. İh-
racat ekonomide her derde 
devadır. İstihdam sağlar, 
katma değer oluşturur, 
fabrikaların çarklarını dön-
dürür, hanelere refah getirir. 
Ne pahasına olursa olsun 
ihracatı artırmak zorunda-
yız. Birinci ligin kalıcı üyesi 
olmanın tek yolu, ihracattır. 
Bu yüzden Odamız tarafın-
dan birkaç fazlı olarak yü-
rütülmüş ve çok da başarılı 
sonuçlar alınmış İhracata İlk 
Adım Programı’nı yenilenen 
içeriğiyle yeniden faaliyete 
geçirmeye karar verdik” ifa-
delerini kullandı.

4 AY DANIŞMANLIK YAPILACAK

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 
bugüne kadar 246 firmanın 
yararlandığı İhracata İlk 
Adım Programı’nın yenile-
nen etabında yer alacak fir-
malara uzmanlar tarafından 
yerinde danışmanlık hizmeti 
verileceğini de söyledi. Av-
dagiç, “İhracata İlk Adım 
Programı’nda KOBİ’lere özel 
bir ihracat destek paketi 
sunuyoruz. İTO’nun internet 
sitesinden yapılacak baş-
vurular sonunda, programa 
katılacak firmaları tespit 
edeceğiz. Ardından her 5 
firmaya bir danışman olacak 

şekilde eşleştirme yapaca-
ğız. Danışmanlarımız, firma-
lara her hafta 4 saat, kendi 
şirketlerinde hizmet vere-
cek. Böylece 4 ay süresince 
her bir firmanın 64 saat 
danışmanlık hizmeti alması 
sağlanacak” bilgisini verdi.

“RAKİPLERİMİZLE 
KARŞILAŞMAKTAN KORKMAYAN 

BİR ÜRETİM BİÇİMİNE KAVUŞTUK”

Avdagiç, İhracata İlk Adım 
Programı ile iki hedefleri-
nin olduğunu belirterek, 
“Birincisi, üyelerimizin kü-
resel rekabetin bir parçası 
olmasını istiyoruz. Onların 
sadece bulundukları il, ülke 
için değil, tüm dünya için 

üretmesini arzu ediyoruz. 
Çünkü biz artık, rakipleri-
mizle karşılaşmaktan kork-
mayan bir üretim biçimine 
kavuştuk. İkinci hedefimiz 
ise hiç ihracat yapmayan ya 
da ihracat yapmış ama ikin-
ci ihracatını gerçekleştirme-
miş işletmelerimize ihracatın 
kapılarını aralamak. Onları 
gerekli donanıma kavuştur-
mak ve ihracatın düzenli, 
planlı, bilinçli aktörleri haline 
gelmelerini sağlamak” diye 
konuştu.

Avdagiç, bu programdan 
sonra ilk ihracatını yapan 
firmaya İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı olarak kendi-
sinin de bir ödül vereceğini 
sözlerine ekledi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde 
ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin uygulamaya giren yeni sistemin detayları da belli oldu. Mart ba-
şından itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) KDV İadesi Tasdik Raporuna 
Dayalı İadeler bölümüne “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” eklendi. 

KDV iadelerinin ödenmesi konusunda hızlı 
bir dönemi başlatan sisteme göre; Ocak 
2019 sonrasındaki işlemlerinden kaynak-
lanan ve “Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi 
Tasdik Raporu” ile talep edilen KDV iade ta-
leplerinin yüzde 50’si 10 iş günü içinde mü-
kellefe iade edilebilecek. Şartları sağlayan 
mükelleflerin, belirlenen sınırı aşan ve işlem 
türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Rapo-
ru ile talep edilebilen nakden iade talepleri, 
aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi 
kaydıyla “KDVİRA” sistemi tarafından sor-
gulanacak. Sorgulama sonucunda üretilen 
“KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre 
iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen 
kısmının yüzde 50’si KDV İadesi Ön Kontrol 
Raporu’nun oluşturulmasından itibaren on iş 
günü içinde mükellefe iade edilecek. 

MÜKELLEFLERDE ARANAN  
ŞARTLAR NELER?

Tebliğde, söz konusu düzenlemeden yarar-
lanacak mükellefler için aranacak şartlar ise 
şöyle:

 �En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 
aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV be-
yannamesi vermiş olması, daha önce en 
az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade 
talebinin sonuçlanmış olması, kendisi, 
ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcile-
rinin özel esaslara tabi olmaması, Hazine 

ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerince 
yapılan değerlendirme ve analizler sonu-
cunda bireysel olarak veya organize bir 
şekilde sahte belge düzenleme tespiti 
nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş ol-
ması, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili 
birimlerince iade taleplerinin riskli iade 
kapsamında incelemeye sevk edilmemiş 
olması ile daha önceki bazı iade taleple-
rinin incelemeye sevk edilmemiş olması 
gerekiyor.

 �Mükellefin kalan iade tutarı, KDV İade-
si Kontrol Raporu’na, YMM KDV İadesi 
Tasdik Raporu’na ilişkin kontroller ile 
vergi dairesince yapılması gereken diğer 
kontroller ve değerlendirmeler sonucunda 
yerine getirilecek. 

 �Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) ve İndi-
rimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) 
sahibi mükelleflerin bu uygulamadan 
yararlanması da mümkün kılındı. Ancak 
bu uygulamadan faydalanmak için baş-
vuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kont-
rol Raporuna göre iade edilecek/edilen 
tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin 
olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı 
iade uygulamalarından faydalanmaları 
mümkün olmayacak. HİS, İTUS, ATU ve 
teminat karşılığı iade talep ettikten sonra, 
bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı 
iade talebi için bu uygulamadan faydala-
nılamayacak.

KDV İADELERİNDE  
YENİ DÖNEM BAŞLADI
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YAPI RUHSATI VERİLEN YAPILARIN 
YÜZÖLÇÜMÜ %48,9 AZALDI

Belediyeler tarafından veri-
len yapı ruhsatlarının 2018 
yılında, bir önceki yıla göre 
bina sayısı %36,7, yüzölçü-
mü %48,9, değeri %35,8, 
daire sayısı %53,3 oranında 
azaldı. Yapı ruhsatı verilen 
binaların 2018 yılı toplamın-
da; yapıların toplam yüzöl-
çümü 143,8 milyon m2 iken 
bunun 73,5 milyon m2’si ko-
nut, 43,6 milyon m2’si konut 
dışı ve 26,7 milyon m2’si ise 
ortak kullanım alanı olarak 
gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖR EN ÇOK YAPIYA SAHİP

Yapı sahipliğine göre, özel 
sektör 114,2 milyon m2 ile 
en büyük paya sahip oldu. 
Bunu 26,6 milyon m2 ile 
devlet  sektörü ve 3 milyon 
m2 ile yapı kooperatifleri iz-

ledi. Daire sayısına göre ise, 
toplam 643 bin 125 dairenin 
584 bin 858’i özel sektör, 49 
bin 702’si devlet sektörü ve 
8 bin 565’i yapı kooperatifle-
ri tarafından alındı.

İSTANBUL’DA 16 MİLYON M2  

YAPI BULUNUYOR

Yapıların toplam yüzölçümü-
ne göre 16,2 milyon m2 ile 
İstanbul en yüksek paya 
sahip oldu. İstanbul’u, 10,8 
milyon m2 ile Ankara, 7,5 
milyon m2 ile İzmir illeri izledi. 
Yapı yüzölçümü en düşük 
olan iller sırasıyla Ardahan, 
Tunceli ve Şırnak oldu.

Daire  sayılarına  göre,  İs-
tanbul  ili  80 bin 539 
adet  ile  en  yük-
sek  paya  sahip  olurken 
İstanbul’u 42 bin 473 adet 
ile İzmir ve 34 bin 296 adet 
ile Ankara illeri izledi. Daire 
sayısı en az olan iller sırası 

ile Ardahan, Tunceli ve Şır-
nak oldu.

YAPI KULLANMA İZİN  
BELGESİNDE ARTIŞ VAR

Belediyeler tarafından verilen 
yapı kullanma izin belgele-
rinin 2018 yılında bir önceki 
yıla göre bina sayısı %5,5, yü-
zölçümü %5,1, değeri %34,1, 
daire sayısı %5,6 arttı. Yapı 
kullanma izin belgesi verilen 
binaların 2018 yılı toplamında; 
yapıların toplam yüzölçümü 
169,9 milyon m2 iken bunun 
98,7 milyon m2’si konut, 38,3 
milyon m2’si konut dışı ve 33 
milyon m2’si ise ortak kullanım 
alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 
128,9 milyon m2 ile en yüksek 
paya iki ve daha fazla daireli 
ikamet amaçlı binalar sahip 
oldu. Bunu 10,4 milyon m2 ile 
toptan ve perakende ticaret 
binaları izledi.

TÜİK YAPI İZİN  
İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

SEKTÖR HABER
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MMO İzmir şubesinin düzenlediği bir organizasyon ile 18 Ocak 2019’da, “Yürüyen Merdiven/Bant Standar-
dındaki Değişiklikler” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçek-
leştirilen çalıştaya çok sayıda sektör temsilcisi katılım gösterdi.

TS EN 115-1:2017 Yürüyen 
Merdiven ve Yürüyen Bant-
lar İçin Güvenlik-Bölüm 1: 
Yapım ve Montaj standardı-
nın, 31 Ocak 2019 tarihinde 
yürürlüğe girmesi nedeniyle 
düzenlenen çalıştaya  MMO 
üyeleri dışında T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı, Türk Stan-
dartları Enstitüsü (TSE), TM-
MOB Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO), Unite Asansör 

ve Yürüyen Merdiven Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş., Löher 
Asansör San. ve Tic. A.Ş., 
Buga Otis Asansör Sanayi 
ve ve Ticaret A.Ş., Schindler 
Türkeli Asansör Sanayi A.Ş, 
Kone Asansör Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., Ake Asansör 
Malzemeleri Paz. Ltd. Şti., 
Thyssenkrupp Asansör Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş., Hyun-
dai Elevator Türkiye’den 
temsilcilerden oluşan 38 kişi 
katıldı.

 Çalıştayda, sismik koşul-
lara maruz yürüyen merdi-
venler ve yürüyen yolların 
tasarımı gibi standarttaki 
önemli değişikliklerin yanı 
sıra, yürüyen merdiven/
bant periyodik kontrolleri ve 
2006/42/AT Makina Emniyeti 
Yönetmeliği kapsamında 31 
Ocak 2019 sonrası yürüyen 
merdiven/bantların piyasaya 
arz koşulları tartışılırken, ilgili 
bakanlıklara iletilmek üzere 
öneriler oluşturuldu.

“YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT 
STANDARDINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER” 

ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), açıkladı. TÜFE Ocak’ta aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 
seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 87,87 
ile çarliston biberde oldu. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,02 ile etek grubu kıyafetlerde 
gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE)’NDE 
ORTALAMA ARTIŞ %17 

TÜFE’de (2003=100) 2019 
yılı Ocak ayında bir önceki 
aya göre %1,06, bir ön-
ceki yılın Aralık ayına göre 
%1,06, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %20,35 ve on 
iki aylık ortalamalara göre 
%17,16 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE 
ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA 

GERÇEKLEŞTİ

Ana harcama grupları 
itibariyle 2019 yılı Ocak 
ayında endekste yer alan 
gruplardan, çeşitli mal 
ve hizmetlerde %3,62, 
sağlıkta %3,56, eğlence 
ve kültürde %3,18 ve lo-
kanta ve otellerde %1,07 
artış gerçekleşti. Gıda ve 
alkolsüz içeceklerdeki artış 
ise aylık bazda %6,43 artış 
gözlemlendi. TÜFE’nin yıllık 
bazdaki değerlendirmesine 
bakıldığında en yüksek ar-
tışın gözlemlendiği gruplar 
ise; çeşitli mal ve hizmetler 
%29,63, ev eşyası %29,07, 
eğlence ve kültür %23,15 
ve lokanta ve oteller %19,89 

olarak belirlendi. Yıllık en 
fazla artış %30,97 ile gıda 
ve alkolsüz içecekler gru-
bunda gerçekleşti

KONUT SEKTÖRÜ DÜŞÜŞ GÖSTEREN 
HARCAMA GRUPLARI ARASINDA

Ana harcama grupları itiba-
riyle 2019 yılı Ocak ayında 
endekste düşüş gösteren 
bir diğer grup ise %3,10 ile 
konut oldu. Aylık en fazla 
düşüş gösteren grup %7,95 
ile giyim ve ayakkabı oldu.

OCAK AYI ENFLASYON 
RAKAMLARI AÇIKLANDI

GÜNDEM HABER
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EAYSAD KAHVALTILI TOPLANTIDA  
BİR ARAYA GELDİ

Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicile-
ri Derneği (EAYSAD) 8 Aralık 2018 Cumartesi 
günü, kahvaltılı bir toplantı düzenleyerek İzmir 
ve çevresinde faaliyet gösteren sektör çalışan-
larını bir araya getirdi.
EAYSAD için geleneksel hale gelen üye kahval-
tı organizasyonu, soğuk havaya rağmen yoğun 
bir katılım ile gerçekleşti.  Kahvaltının ardından, 
üyelerin sorunlarını , fikir ve görüşlerini dile ge-
tirdiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının 
açılışında, Yönetim Kurulu Başkanı Mert Öğüşlü 
bir konuşma yaparak dernek faaliyetlerinden 
bahsetti. Kahvaltı öncesi soğuk nedeniyle me-
kana kurulan nostaljik sobanın etrafında üyeler 
keyifli anlar geçirdi.  
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Dergimizin yaşam sayfasını 
bu sayımızda, sosyal med-
yanın toplumu ve özellikle de 
gençleri nasıl bir baskı altına 
aldığını, tasarladığı kıyafetlerle 
anlatan başarılı ve genç bir mo-
dacıya ayırdık. Moda ve tekstil 
tasarımcısı Cansu Ödemiş, il-
ginç tarzı ve sosyal konulara 
moda ile getirdiği yorumları ile 
özellikle yurt dışında oldukça 
ilgi görüyor. Londra’da yaşayan 
Ödemiş, dünyanın her yerine 
“haute couture”, hazır giyim, 
aksesuar tasarımı ve kostüm 
tasarımı alanlarında hizmet 
veriyor. Onu benzerlerinden 
ayıran özelliği ise, tasarımları 
ile insanların gizli iç dünyasına 
tutuğu ayna. 
Cansu Ödemiş, 2017 yılında 
Londra’nın en büyük markala-
rından biri olan   Ralph&Rus-
so’nun tasarım departmanında 
baş tasarımcı ile birlikte çalışa-
rak pek çok Hollywood yıldızı, 
sanatçı, model, prenses ve İn-
giliz Kraliyet Ailesi mensupları 
için tasarımlar yapma imkanı 
da elde etmiş. 

“SOSYAL 
MEDYADA 

BEĞENİ 
ALMAK 
TUTKUSU 
ESTETİK 
KAYGILARI 
ARTTIRDI” 
Tasarımcının, ‘Hap-
pily Never After’ adlı 
İlkbahar-Yaz 2019 
koleksiyonu ise 
yurtdışında hayli 
ilgi çekiyor. Peri masal-

larının çağdaş kültür ile etkile-
şimini ele alan Cansu Ödemiş, 
günümüzde sosyal medyanın 
toplumu, özellikle de genç nesli 
hızla etkisi altına aldığına dik-
kat çekmek istiyor. Cansu Öde-
miş; sosyal medya ve ünlüler 
aracılığıyla popüler hale gelen 
selfie tutkusu ile  daha çok ta-
kipçiye ulaşmak ve daha çok 
beğeni alıp onay görmek   adı-

na, fiziksel görünüş ile ilgili her 
zamankinden daha çok takıntılı 
hale gelen, mutlu edilmesi çok 
zor bir nesil yaratıldığını vur-
guluyor. Koleksiyonu ile ilgili 
bilgi veren Ödemiş, “Toplumsal 
algının ve problemlerin hızla 
değiştiği günümüzde, nesiller-
dir süregelen peri masallarının 
Disney yorumları kadar ma-
sum kalabilmesinin mümkün 
olmadığını, bu yeni toplum ya-
pısı içerisinde değişen güzellik 
algısının (estetik operasyonları, 
yeme bozuklukları vb.), sosyal 

ve psikolojik problemle-
rin (kendine zarar verme, 
uyuştucu kullanımı v.b) top-

lumda yaygın bir hale gelmeye 
başladığını” dile getirdi. Cansu 
Ödemiş ‘Happily Never After’ 
adlı İlkbahar-Yaz 2019 kolek-
siyonunda, toplumdaki bu de-
ğişimleri ve problemleri peri 
masalları üzerinden nüktedan 
bir üslupla aktararak da, moda 
dünyası tarafından her geçen 
gün artan bir ilgi ile takip edi-
liyor.

İÇ 
DÜNYAMIZA  
AYNA TUTAN 
TASARIMLAR
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YAZI - FOTOĞRAF: Gelince Anlatırız
Elif K. Dinç & Seçkin Dinç

@gelinceanlatiriz

KANALLARIN 
BİRBİRİNE 
BAĞLADIĞI 
KIRMIZI 
EVLERİN 
BÜYÜSÜ...

HAMBURG’U 
KEŞFET...
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Öyle bir şehir düşünün ki; eski, yeni tüm 
binaları kırmızı tuğlalarla kaplı olsun... Bu 
binaların aralarından sayısız kanal geçsin ve 
toplam iki bin üç yüz köprü ile tüm kapıları 
birbirine bağlansın… Burası, her köprüsün-
de durup, her açıdan mükemmel evlerini 
izlemekten kendinizi alamayacağınız Alman-
ya’nın kuzey kenti Hamburg... Kanallarla bir-
birine bağlanan şehir, geçmişten günümüze  
Orta ve Kuzey Avrupa’yı birbirine bağlayan 
önemli bir ticaret ağının da merkezi olmuş...

Hamburg, Almanya’nın Berlin’den sonraki 
en büyük kenti olmakla birlikte Avrupa’nın 
da en büyük ikinci liman kenti... Şehrin 
içinden geçen kanalları ile deniz ticaretinin 
kalbi olmuş... Ve Türkiye’den her gün bir-
çok uçuş ile bu şehre ulaşmanız mümkün. 
Üç dört günlük bir tatil sonrası sizi kendine 
bağlayacak ve bu şehre yeniden gelmek 
için fırsat yaratacağınız konusunda ise hiç 
şüphe yok... 

ŞEHRİN KALBİ RATHAUS MEYDANI VE JUNGFERNSTEİG

Rathaus Meydanı, görkemli belediye binası 
ve 1846’da yapılmış Mellin Passage ve Als-
terarkaden geçidinin büyüsü ile sizi içine 
çekiyor. Bu meydan şehirde birçok etkinliğe 
de ev sahipliği yapıyor. Meydan’a bağlanan 
birçok sokağı ve küçük pasajları ile de Ham-
burg’da lüks alışverişin merkezi. 
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Jungfernsteig, Hamburg’un 
büyük  merkez caddesi ve 
tam olarak da şehrin göbeği 
diyebiliriz. Buradan Alster 
Gölü’ne bir selam verip 
Lombardsbrücke ve Ken-
nedybrücke’e doğru gölün 
kenarında yürümek bu köp-

rülerden gölü seyretmek 
paha biçilemez. Buradan 
en meşhur alışveriş caddesi 
olan Neuer Wall’a geçip 
alışverişinizi yaptıktan sonra 
yemek ya da kahve molası 
vermek için bolca seçeneği-
niz olacak. 

ŞEHRİN EN BÜYÜLEYİCİ NOKTASI 
SPEİCHERSTADT

Speicherstadt, tuğladan ya-
pılma Hamburg mimarisinin 
en güzel örneklerini görebi-
leceğiniz bir bölge. Burada 
pek çok eski ambarın günü-
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müzde çok şık restoranlara, kafelere, sanat 
evlerine ve müzelere dönüştürülmüş res-
torasyonlarını görebilir, mekanların sizi çok 
eski zamanlara götüren havasıyla, adeta 
görsel bir şölen yaşayabilirsiniz. Hamburg’u 
Hamburg yapan ve özellikle fotoğraf se-
verlerin bolca vakit geçirebileceği bölgenin 
burası olduğunu söylemek de yanlış olmaz. 
Fotoğraf tutkunları için ufak bir ipucu; Ham-
burg’un en  güzel fotoğraflarını Poggenmüh-
len-Brücke üzerinden çekebilirsiniz. Bu böl-
ge aynı zamanda Miniatur Wunderland’e de 
ev sahipliği yapıyor. Size burada iki mekân 
tavsiye edebilirim. Bunlardan ilki; kahve 
severler için Kafferösterei Speischerstadt 
olacak. Mükemmel kavrulmuş kahveleri 
ve yöresel tatlılarıyla öğleden sonra mola 
vermek için ideal nokta. Diğeri ise; Poggen-
mühlen-Brücke köprüsünden seyrettiğiniz 
restoran ve çay evi Wasserschloss. Burada 
bir şeyler yemek istiyorsanız mutlaka rezer-
vasyon yaptırınız. 

ŞEHRİN SANAT SEMBOLÜ ELBPHİLHARMONİE

2017 Ocak ayında tamamlanarak konser 
salonu dışında otel, rezidans ve mağazalar 
gibi bölümleri ile de hizmete açılan Elb Filar-
moni binası, ikonik tasarımı ile şehir silueti-
nin en önemli parçası... Önceden bilet alıp 
burada bu büyülü mekânın havasını soluma-

nızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Eğer büyük 
salonda etkinlik için bilet alırsanız binayı üc-
retsiz olarak gezebilirsiniz. Etkinlikleri tercih 
etmezseniz de girişten alacağınız 5 euro’luk 
bir biletle tüm salonları gezebilirsiniz. Bir 
diğer seçenek ise zaman sınırlamalı ücretsiz 
bilet ile Plaza kısmını gezebilir şehre bir de 
buranın terasından bakabilirsiniz.

NİKOLAİFLEET KANALI VE MİNİK AMSTERDAM SİLUETİ

Hamburg kanalları sebebiyle birçok kişi 
tarafından Amsterdam ve Venedik’e benzeti-
liyor olsa da bana göre bu şehrin benzerleri 
ile kıyaslanamayacak bambaşka bir ruhu 
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var. Yine de bu benzetmeyi yapan gezginle-
re katılabileceğim tek bir yerden bahsetmek 
mümkün. Nikolaifleet kanalından şehre bak-
tığınızda Amsterdam’a benzetmek mümkün 
olabilir. Buraya uğradığınızda kanalın arka 
sokağı olan Deichstrasse üzerindeki mekân-
lardan birinde kanala bakan pencerelerin-
den bu minik kartpostalı seyrederek günün 
tadını çıkarın. Nord Coast Coffee, İce Cream 
Waffle Haouse, Ti Breiszh Haus Der Bre-
tagne burada mola verebileceğiniz en tatlı 
mekânlardan. 

ŞEHRİN YENİLENEN YÜZÜ HAFENCİTY

Şehrin en eski bölgesi ama bir yandan da 
aslına uygun yenilemesi ile hala gözde olan 
bir bölge Hafencity. Özellikle büyük firmala-
rın merkezi haline gelen ve üniversitelerinde 
bulunduğu bu bölge  bir hayli hareketli. 
Güzel yemek yemek ve kahve içmek için 
seçenekler arasında karar vermek inanın sizi 
çok zorlayacak. Bu bölge de Denizcilik mü-
zesi olan Internationales Maritimes Museum 
Hamburg yer alıyor. Kesinlikle gezmesi en 

eğlenceli müzelerden biri. Giriş ücreti ise 13 
Euro. 

“HAMBURGER” OLMAK İÇİN  
FİSCHMARKT’TA KAHVALTI ZAMANI 

Hamburglulara Hamburger denildiğini belki 
duymuşsunuzdur. Tam bir Hamburglu ol-
mak için yapılacak şey ise cumartesi günü 
sabah saat 5’e kadar gece hayatına dalıp 

102 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2019



ayılmak için ise burada kahvaltı etmek. 

Bizim gibi turistler içinse daha hava karan-
lıkken sıcak yatağınızdan kalkıp 5’de yola 
koyulmak ve sabah sabah balıkla kahvaltı 
yapmak diyebiliriz... Gerçekten çok değişik 
bir etkinlik: bira+balık+konser ve saat saba-
hın altısı.  Kim gider bu saatte oraya deme-
yin. Meydanı gördüğünüzde bu kalabalık da 
ne diye şaşırıp kalıyorsunuz. Pazarda önce 
mezat usulü satış yapan ilginç tezgâhlar 
karşılıyor sizi. Balık, Sebze ve meyve, çiçek, 

peynir ve daha bir sürü şey. Komedyen mi 
pazarcı mı bilemediğimiz ve bize Neşeli 
Günler filmindeki Şener Şen’in canlandırdığı 
Ziya karakterini hatırlatan “şu elimde görmüş 
olduğunuz…” tarzında bir sürü ürünü sepet-
lere eklenerek çok ucuza satılıyorlar. 

TARİHİ ELB TÜNELİ

Fischmarkt’tan çıktınız sabah erken saatler 
zaten. Buralara gelmişken yapacağınız en 
iyi iki etkinlikten biri kesinlikle Elb Tüneli’ni 
gezmek. 1911 yılında yapılan, orijinal adı ile 
“Alter Elbtunnel” olan tünelden asansör ile 
yerin 23.5 metre altına inip yaya yolundan 
426.5 metre yürüyerek tüneli geçiyorsunuz. 
Açıkçası karşı tarafa geçince yapabilece-
ğiniz pek bir şey yok. Sadece kanalı sua 
altından geçme deneyimini yaşmak için 
yaklaşım 500 metre yürümeye değer. Tünel 
girişi ise ücretsiz. 

KANAL TURU YAPMADAN DÖNMEYİN

Fischmarkt’ta kahvaltınızı yaptınız, Elb Tü-
neli’ni ziyaret ettiniz ve buradan ayrılmadan 
yapılacak en güzel şey hemen önünden ka-
nal turu için teknelere binmek olacaktır. Tüm 
şehri güneş batmak üzereyken bir de kanal 
üzerinde süzülen bir tekne aracılığı ile izle-
mek, sizi rüyada olduğunuza ikna edecektir. 
Büyülü kanallar, kırmızı tuğlalarla örülü mi-
marisi, hafif hafif esen rüzgârı ile Hamburg’a 
en güzel veda etme şekli belki de bu olsa 
gerek.... 
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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
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YERLİ ASANSÖR MARKALARI  
YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDA 

2019 YATIRIMLARINA ÖNEMLİ DESTEKLER

TAM YÜK TESTLERİNİ KİM YAPACAK?

ASANSÖRDE YARIM ASIRLIK 
TECRÜBENİN İSMİ...

MERİH Asansör  Yönetim Kurulu Başkanı 

YUSUF ATiK


