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Değerli meslektaşlarım
Öncelikle mübarek Ramazan ayı-

nızı ve bayramınızı tebrik ederim. 
Cenabı Allah tuttuğumuz oruçları, 
ettiğimiz duaları, yaptığımız hayırları 
kabul etsin.

Buradan sektördeki firmalara bir 
çağrıda bulunmak istiyorum. Asan-
sör sektöründe faaliyet gösteren fir-
ma sayısı ile bir derneğe üye olan 
firma sayısı arasında büyük fark var. 
Yaklaşık üç bin firma sektörde faali-
yet gösterirken bunların ancak üçte 
birinin bir derneğe üye olduğunu gö-
rüyoruz.

Sektörde ne olup bittiğiyle ilgilen-
meyen, gelişmelerden haberdar ol-
mayan, sektörün önünü kesen, ima-
jını bozan, kayıt dışı ya da merdiven 
altı dediğimiz firmaları bir kenara 
bırakarak, sektörün gerçek firmaları-
nı asansör derneklerine katılmaya ve 
birlikte çalışmaya çağırıyorum.

Bölgenizdeki dernek yönetimi ile 
temasa geçerek üye olmanız federas-
yon olarak bize ve dolayısıyla sek-
törümüze güç katacaktır. Üye sayısı 
ve mali yapısı güçlü dernekler güçlü 
federasyon demektir. Sesimizi daha 
kuvvetli duyurmak demektir. Birlik 
ve bütünlük içinde hareket etmek de-
mektir.

 Bir derneğe üye olmanızın sizlere 
sağlayacağı katkıları dışarıdan göre-
mezsiniz. Üye olmanın size getireceği 
fayda, size yükleyeceği maddi ve ma-
nevi yükten çok fazla olacaktır. 

“Üye olmanın bana ne faydası 
var,” diyorsanız, bu sizin dernekten 
ne beklediğinize bağlı olarak değişir. 
Elbette ki bir derneğe üye oldunuz 
diye ertesi gün işleriniz artmaz. Der-
nek size ertesi gün para kazandırmaz 
ama size o yolu açar. O kapının anah-
tarını verir. 

İş dünyasında, yeniliklerin, ha-
berleşmenin ve bilginin çok önemli 
hale geldiği bir zamanda yaşıyoruz. 
Derneklerimizin düzenlediği semi-
ner ve bilgilendirme toplantılarına 
katılarak sektördeki gelişmeleri hem 
yakından izleme hem de etkileme 
imkânına sahip olursunuz.

Derneklerin kurdukları komite-

lerde görev alarak, sektörün sorunla-
rını belirler, çözüm yollarını tartışır, 
uygulanması için gerekli girişimlerde 
bulunulmasını sağlayabilirsiniz. 

İş hayatında başarılı olmak için 
çevre edinmek şarttır. Dernekler size 
çevre edinme fırsatı sağlar. Bu saye-
de sektör temsilcileri bir araya gele-
rek görüş ve bilgi alış verişinde bulu-
nur, tecrübelerden yararlanırsınız. İş 
imkânları ve fırsatlarından haberdar 
olursunuz. Devlet yetkilileri ve bü-
rokratlarla bir araya gelerek prob-
lemlerinizi ve çözüm önerilerinizi 
birebir aktarma olanağı bulursunuz. 
Dernekler size bu imkânları sağlar, 
bu imkândan yararlanmak sizin be-
cerinize kalmıştır.

Bölgenizdeki derneğin çalışmala-
rını beğenmiyorsanız, üye olun çalış-
malara katılın, fikir verin, yönetimini 
beğenmiyorsanız değiştirin ama sek-
törün dışında kalmayın. 

Sektörün önünde önemli imkân-
lar, elinde önemli avantajlar var. Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın 
asansör sektörüne verdiği önemi her 
fırsatta belirtmesi, bakanlık bürokra-
sisinin sektör dosyasına olan hâkimi-
yeti, sektöre bakan bir şubenin var 
olması, Hükümetimizin yerli marka-
lar üretilmesi, yerli ürün kullanımı 
ve ihracat konusunda destek verme-
si sektörümüz açısından önemli bir 
kazançtır. Bir avantajdır. Bizim de 
sektör mensupları olarak birlik için-
de beraber çalışarak sektörümüzün 
geleceğini beraber belirlememiz, sek-
törümüzün geleceğine beraber yürü-
memiz lazım. 

Bu düşüncelerle sektör mensup-
larını derneklere üye olmaya, der-
neklerimizi, üye sayılarını artırmak 
için çalışmaya davet ediyorum. 

Hepimiz aynı gemide olduğumu-
zu unutmamalıyız, bu gemiyi ileriye 
doğru götürebilecek olan biziz. Gelin 
hep birlikte el ele, omuz omuza, ortak 
akılla asansör sektörünü hak ettiği 
yere taşıyalım.

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

Yusuf Atik
ASFED Başkanı



Bu dergi sizin derginiz...

Senenin üçüncü, dergimizin ise dördüncü yayın 
döneminden herkese  merhaba... 

Her sayımızda siz değerli okurlarımıza ve sek-
tör temsilcisi paydaşlarımıza daha fazla ulaşıyor 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörün günde-
mi oldukça yoğun, yeni çıkan “Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği”, Asansör Sektör Raporu 2018, 
fuarlar, pek çok derneğimizin devam eden faaliyet-
leri, yeni kurulan önemli sektörel dernekler, Rama-
zan ayının bolluk bereketi ile gelen iftar yemekleri, 
özel röportajlar, sanayi ve ekonomideki gelişmeler 
derken yine bu sayımızda da size, Haber Asansörü 
aracılığı ile sayfalarca haber taşıyoruz.  Bunların 
hepsini zaten 120 sayfayı aşkın dolu dolu bir içerik-
le sizlere sunacağız.  Dolayısıyla ben size bu köşede 
tüm bu içeriklerden daha başka bir konuyu tekrar 
hatırlatmak isterim... 

Henüz yayım olarak yeni olmamıza rağmen dağıtım 
tiraj göstergelerimizden ve sizlerden yoğun bir şe-
kilde  gelen dergi abonelik mesajlarından görülüyor 
ki artık “Haber Asansörü” sektörel diğer dergileri-
miz ile birlikte sevilen ve içerikleri ile merakla bek-
lenen bir dergi haline geldi. Bunda ASFED gibi güçlü 
bir federasyonun desteğini arkamıza alarak hiç bir 
ticari kaygı olmadan, her firma ve her derneğimiz 
için karşılıksız yapılan “net ve bağımsız”  haber çiz-
gimizin etkisi yadsınamaz. Unutmayın ki; ASFED’in 
dergisi ASFED’e bağlı tüm derneklerin  dergisidir. 
Bunu hiç yılmadan hiç yorulmadan her sayımızda 

bir vesile ile de olsa tekrar etmeye devam edeceğiz. 
“Bu dergi sizin...” Dolayısıyla da sizin derginiz olan 
Haber Asansörü’müze gelen reklam gelirleri fede-
rasyon bünyesinde kaldığı için doğrudan sektöre 
aktarılıyor. Gelirlerini doğrudan sektöre, sektör ya-
rarına harcayan tek yayın organı olan Haber Asan-
sörü’ne desteğinizi hissettirerek yanımızda olmanı-
zı dileriz...

Bildiğiniz üzere her sayımızda kapağımızı dönü-
şümlü olarak bir sektör temsilcisine ayırıyoruz. 
Ancak bu sayımızda kapağımızda sektörümüz açı-
sından olduğu kadar, ülkemizin kalkınmasında da 
çok önemli hizmetleri olan Sayın Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü’yü konuk edi-
yoruz.  Bilimde teknolojide ve sanayide Türkiye’nin 
yükselen ivemesine önemli katkılar sağlayan Dr. Fa-
ruk Özlü’yü biraz daha yakından tanıyarak, kendi-
sinin asansör sektörü üzerine değerlendirmelerini 
sizlerle doğrudan paylaşmak istedik. 

Dergimizin kapağında konuk olmayı kabul eden, 
Sayın Bakanımız Dr. Faruk Özlü’ye ve kendisinin 
bakanlığı sürecinde asansör sektörümüzün kat et-
tiği yolları anlatan haberimizin hazırlanmasında 
yardımcı olan, Bakanlığımızın Basın Müşavirliği ile 
Asansör ve Teleferik Şubesi birimlerine ayrı ayrı te-
şekkür ederiz.

Yaklaşan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, 
keyifli okumlar dilerim...

editörden...
Yeliz Karakütük 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni
haberasansoru@gmail.com
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 “SEKTÖRDE ANADOLU BULUŞMALARI”NDA  
HATAY ÇIKARTMASI

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED)’nun Anadolu’nun farklı illerinde 
gerçekleştirdiği “Sektörde Anadolu Buluşmaları”nın bir yenisi 3-4 Mayıs 2018 
tarihlerinde, ASFED’e bağlı derneğimiz HATASDER (Hatay Asansörcüler Derneği) 
‘in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

SEKTÖRÜN EMEKTAR İSMİ  
NACİYE ÇETİNKAYA İLE...

AYSKAD İLK YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

DEVLETLE BARIŞMAK İÇİN  
BİR FIRSAT DAHA:YENİ VERGİ AFFI
Mehmet Öner

HER ŞEY MÜŞTERİ İLE BAŞLAR VE HER 
MÜŞTERİNİN DEĞERİ ÖMÜR BOYUDUR...
Levent Akdemir

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ZİRVESİ DÜZENLENDİ
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ORTAK STRATEJİ ÇAĞRISI

GENEMEK’İN YENİ FABRİKASI 
ÖZEL BİR DAVET İLE AÇILDI

Sektörün ilk kadın derneği olarak 14 Şubat 2018’de kurulan 
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği 
(AYSKAD), 31 Mart 2018’de yönetim kurulunu belirlemek için ilk 
toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile birlikte katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması 
amacıyla Bakanlık tarafından başlatılan ‘Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş 
Programı’ çerçevesinde ‘Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi’ düzenledi. 

GENEMEK, Dudullu OSB Sanacaktepe’deki 21 bin metrekarelik fabrikasının 
kapılarını, yerli ve yabancı pek çok sektörel davetlinin katıldığı görkemli bir 
davet ile açtı. 
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TSE’NİN YENİ BAŞKANI  
ADEM ŞAHİN OLDU

ASANSÖR SEKTÖRÜ,  
STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 57. Olağan Genel Kurul 
Toplantısını 25 Mayıs 2018de gerçekleştirerek yeni Yönetim 
Kurulunu belirledi. Yapılan toplantıda TSE’nin yeni Başkanı 
Prof. Dr. Adem Şahin oldu.

Kendisinin asansör sektörü üzerine değerlendirmelerine yer 
vereceğimiz bu bölümümüzde öncelikle, Sayın Dr. Faruk 
Özlü’nün siyasi kariyerinden önceki, mesleki başarılarının 
yer aldığı öz geçmişini sizlerle paylaşmak isteriz...
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ASANSÖRÜN KALBİ 
İZMİR’DE ATTI

Yemişli’de bol demli bir 
fotoğraf molası....

“ANASDER 
BENİM BÜYÜK 
AİLEM”

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME / TÜRKİYE

MALİ PERSPEKTİF



Türkiye’nin önde gelen en köklü asansör derneklerinden birisi olan Anadolu Asansörcüler 
Derneği (ANASDER), görev değişimi ile yönetim kadrosunu yeniledi. 31 Mart 2018’de 

yapılan 12. Olağan Genel Kurul neticesinde yapılan oylamada eski Başkan Gürkan Cihaner 
koltuğunu Mustafa Dermirbağ’a teslim etti.

Geniş bir katılımın olduğu 
Olağan Genel Kurul’unda ye-
ter çoğunluğun ilk oturumda 
sağlanması üzerine toplantı 
yönetimi için Divan Kuru-
lu oluşturuldu. Eski Başkan 
Gürhan Cihaner’in aday ol-
madığını açıklayarak, sektöre 

hizmete başka çalışmalarla 
devam edeceğini belirtti. İki 
dönem üst üste başkanlık 
yapan Cihaner; bu iki dönem 
boyunca yanında olan yöne-
tim kurulu ekibine ve destek-
çilerine teşekkürlerini sundu.

Yeni Başkan  
Mustafa Demirbağ Oldu 
Kurul, Seyfi Aydınoğlu baş-
kanlığında toplanan divana 
sunulan listelerin oylanması 
ile devam etti. Oyların ço-
ğunluğunu alarak yönetimi 
devralmaya hak kazanan liste 
ile de ANASDER’in yeni Yöne-
tim Kurulu belirlenmiş oldu.  
Buna göre; Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Demirbağ 
olurken, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Hakan Başka-
raağaç, Genel Sekreter Tahir 
Karatekelioğlu, Sayman Zafer 
Karabay, Üye ise Arif Bar oldu.

ANASDER’İN Yenilenen Yönetim 
Kadrosu şöyle;

Yönetim Kurulu Başkanı:  
Mustafa DEMİRBAĞ 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 
Hakan BAŞKARAAĞAÇ  

Genel Sekreter:  
Tahir KARATEKELİOĞLU  

Sayman: Zafer KARABAY  
Üye: Arif BAR

ANASDER’DE GÖREV  
YENİ YÖNETİME DEVREDİLDİ

İki oturum halinde düzenle-
nen “Sektörde Anadolu Bu-
luşmaları”nın ilk oturumda, 
ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik Başkanlığın-
da Yönetim Kurulu toplantı-
sı gerçekleştirilerek ASFED 
gündemine, projelerine ve 
sonuçlarına dair değerlen-
dirmelerde bulunuldu.

“ESKIŞEHIR VE KAYSERI’DE 
AÇILACAK ASANSÖR BÖLÜMLERI 

TÜM SEKTÖR FIRMALARININ 
DESTEĞI ILE HAYATA GEÇIRILECEK”

ASFED Eğitim Komitesi çalış-
maları ile yürütülen ve geç-
tiğimiz günlerde; Asansör 
Sanayicileri Federasyonu ile 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Mü-
dürlüğü arasında imzalanan 
protokol neticesinde sektö-
rümüzün, kendi ismi ile anılan 
mesleki ve teknik lise bölüm-
lerine kavuşacağının haberi-
ni vermiştik. Bu protokol ve 
yürütülen çalışmalar netice-
sinde, pilot şehirler olarak 
belirlenen Ankara, Eskişehir 
ve Kayseri illerinde açılacak 
“Asansör Bölümleri” için yaz 
döneminde uygulanacak ça-
lışma programı, Yönetim Ku-
rulu toplantısı ile değerlendi-
rildi. Hatay’da gerçekleştirilen 
Yönetim Kurulu toplantısı ne-
ticesinde alınan karara göre; 
ASFED bünyesinde açılacak 
bağış hesabı ile sektörden 

 “SEKTÖRDE ANADOLU BULUŞMALARI”NDA 

HATAY ÇIKARTMASI 

Asansör Sanayicileri 
Federasyonu (ASFED)’nun 
Anadolu’nun farklı illerinde 
gerçekleştirdiği “Sektörde 
Anadolu Buluşmaları”nın 
bir yenisi 3-4 Mayıs 2018 
tarihlerinde, ASFED’e bağlı 
derneğimiz HATASDER 
(Hatay Asansörcüler 
Derneği) ‘in ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.
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her kuruluş okulların atölye 
masrafları için bağışta bulu-
nabilecek. Sektörün nitelikli 
ara eleman sorununa çözüm 
amaçlı nitelikli bir asansör 
eğitiminin verileceği bu okul-
larda kurulacak atölyeler, tüm 
sektör firmalarının desteği ile 
hayata geçirilecek.

“ASFED KITAPLIĞI KURULUCAK”

ASFED Yönetim Kurulu üyesi 
İbrahim Özçakır’n önerisi ile 

toplantı gündemine alınan 
maddeye göre federasyon 
merkezinde, sektörel yerli ve 
yabancı yazılı kitap, dergi, ga-
zete, standart v.s. gibi dökü-
manların bir arada bulundu-
ğu bir kütüphane kurulması 
teklif edildi. Oluşturulacak 
kütüphane için tüm sektör 
çalışanlarının görüş ve öne-
rileri değerlendirmeye açıla-
rak kütüphanede yer alacak 
kitapların neler olabileceğinin 
değerlendirilmesi istendi. 

SEKTÖRÜN HATAY ZIRVESI 
TOPLANTIYA KATILIM GÖSTERDI

“Sektörde Anadolu Buluş-
maları”nın ikinci oturumda , 
HATASDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Mithat Zeytun,  HA-
TASDER ve ASFED Yönetim 
Kurulu Üyesi Edip Yeşil’in 
organize ettiği buluşma ile 
Hataylı pek çok sektör tem-
silcisi Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile aynı masa etrafında top-
lanarak, sektörel sıkıntılar 

konusunda fikir alışverişinde 
bulundu. 

Hataylı meslektaşlarının sı-
cak karşılaması ve samimi 
misafirperverliği için teşekkür 
eden ASFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik, HATAS-
DER Yönetim Kurulu Başkanı 
Mithat Zeytun’a Ankara’nın 
simgesi olan etiler sembolü-
nü taşıyan hemşerilik beratını 
verdi. Toplantıya katılım gös-
teren sektör temsilcilerine ise 
buluşmanın bir hatırası olarak 
kitap hediye edildi. 

ASFED faaliyetleri ile ilgili 
bilgilerin de verildiği toplan-
tının devamında, Yusuf Atik 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Hataylı meslektaşlarının so-
rularını cevapladı. 

Edip Yeşil:
“SEKTÖRDE ANADOLU 

BULUŞMALARI, PAYDAŞLARIN 
BERABER HAREKET EDEBILMESI 

IÇIN ÇOK ÖNEMLI”

Toplantının ikinci oturumunda; 
ASFED Yönetim Kurulu Üye-
si Edip Yeşil, ev sahibi olarak 
söz aldı ve “Sektörde Anadolu 

Buluşmaları”ndan duyduğu 
memnuniyeti belirtti. Yeşil;  
“ASFED Yönetim Kurulu top-
lantılarının değişik illerde ya-
pılıyor olması çok önemli. Hem 
o kültürün tanınması hem de 
sektörün sorunlarının bizzat o 
bölgede tartışılıp konuşuluyor 
olması bizler için çok kıymetli. 
Hem buradaki sektör çalışanı 
arkadaşlarımızın, yönetimdeki 
arkadaşlarımızla bir araya ge-
lip tanışması, hem de sektörün 
sorunlarının konuşulup tartı-
şılması sektörde sık sık yapıl-
ması gereken bir uygulama ol-
malı. Bu toplantılar, sektörün 
paydaşları olarak birlikte bir 
şeyler paylaşabilmek, sektör-
de ortak bir duruş sergileye-
bilmek ve asansör sektörünü 
daha ileriye götürebilmek 

adına büyük bir ihtiyaç. Biz-
ler sizleri burada ağırlamaktan 
son derece memnun olduk. Bu 
buluşmaların devamının olma-
sını temenni ediyoruz” dedi. 

Katılımcılar arasında, HATAS-
DER Yönetim Kurulu Üyeleri, 
GAYSAD (Gaziantep Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sanayi-
cileri Derneği) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Akgöz, Be-
reket Zeytun, Gonca Zeytun, 
Mehmet Karaahmetli, Meh-
met Sait Arslan, Doğan Dap-
lan, Tuğba İnan yer aldı. Ayrıca 
ASFED Yönetim Kurulu İkinci 
Başkanı Abdurrahman Aksöz, 
ASFED Genel Sekreteri Hüsnü 
Gökgöz, ASFED Saymanı Nuri 
Kuzan, ASFED Yönetim Kurulu 
Üyesi ve AYSKAD Başkanı Ya-
semin Bulut, ASFED Yönetim 
Kurulu Üyelerinden Muzaf-
fer Hızarcı, Sabahattin Baki, 
Özcan Toprak, ASFED İdari 
müdürü Gülay Pala, İsmail 
Yiğit, ASFED Avukatı Zeynep 
Tepegöz, ASFED Mali Müşa-
viri Ali Yılmaz, Önder Asansör 
Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Bulut, Merih Asansör’den 
Özgür Bölükbaşı da toplantıya 
katılanlar arasındaydı.

Edip Yeşil
ASFED Yönetim Kurulu 

Üyesi
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“ASFED Mesleki Eğitim Seferberliği” olarak 
nitelendirilen projede, Ankara, Kayseri ve Es-
kişehir’deki pilot okullarda açılacak bölümler 
için, Samandıra Meslek Lisesi’nin atölye ve 
sınıf modelleri üzerinde duruluyor. ASFED 
Eğitim Komitesi Heyeti ve Kayseri ile Eskişe-
hir’deki okullarda eğitim verecek öğretmenler 
Samandıra modelini değerlendirmek için bir 
araya geldi. 

SEKTÖREL BULUŞMALAR BAŞLIYOR
Tüm sektör paydaşlarının destekleri alınarak 
oluşturulacak atölye ve sınıfların ihtiyaçları be-

lirlenirken, eğitimciler ile birlikte eğitim müfre-
datı modelleri üzerinde de çalışmalar yapıldı.

ASFED Eğitim Komitesinin yaptığı açıklamaya 
göre; bu değerlendirmelerin ardından sek-
törel buluşmalar ile ASFED Mesleki Eğitim 
Seferberliği projesinin detayları paylaşılarak 
çalışmalara hız verilecek.

Toplantı ASFED Eğitim Komitesi Başkanı Ya-
semin Bulut Başkanlığında, Komite üyeleri 
İbrahim Özçakır, Nermin Boyacıoğlu, Nuri Ku-
zan ve Gülay Pala katlımlarıyla gerçekleşti. 
Desteklerini projeden esirgemeyen, Eskişe-
hir’den DMO Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi 
Okul Müdürü Kadir Yalçın, Elektrik-Elektronik 
Teknolojileri Alan Şefi Ahmet Güner, Elektrik 
- Elektronik Teknolojileri Atölye Şefi Gökhan 
Erten, Kayseri’den Ayşe  Baldöktü Mesleki 
Eğitim Lisesi Elektrik- Elektronik Öğretmenleri  
Yücel Tuzdelen ve Servet Ağırbaş da katılarak 
değerli görüşlerini komite heyeti ile paylaştılar.

ASFED EĞİTİM KOMİTESİ  
ASANSÖR BÖLÜMÜ ÖĞRETMELERİ 

İLE BİR ARAYA GELDİ

ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyo-
nu)  ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 

imzalanan protokol neticesinde, 2018-2019 
eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik 
liselerde açılacak olan “Asansör Bölümleri” 
için ASFED Eğitim Komitesi çalışmalarına 
devam ediyor.
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Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) 
önderliğinde, “Ustasından Dersler” başlığı 
altında gerçekleştirilen ve asansörün usta 
isimleri ile öğrencileri buluşturan bir proje 
gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında her ay 
bir sektör temsilcisi, HAS Asansör Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya 
gelerek, öğrencilerin mesleki eğitimlerine kat-
kı sunacak önemli bilgiler paylaşıyor.

“Ustasından Dersler” Projesinin Konuğu 
İbrahim Doğru
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği ile HAS 
Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 
arasında yapılan protokol gereği, geçtiğimiz 
günlerde düzenlenen eğitim seminerinde 
“Ustasından Dersler” konuğu olarak; Doğru 

Lift Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Doğru 
eğitim verdi. Okulun  atölye öğretmenlerinin 
belirlediği konular ve müfredat doğrultusunda 
hazırlanan derste İbrahim Doğru, çalışma ko-
şullarında faydalanabilecekleri deneyimlerini 
öğrencilerle paylaştı.

İbrahim Doğru, öğrencilere bir asansörün proje 
aşamasından sonra ve asansör  kuyusunda 
yapılması gerekenleri atölyede uygulamalı 
olarak anlatarak, gerçek koşullarda karşılaşılan 
sorunlar için öğretici bilgiler verdi. Öğrencilerin 
mesleki ve sektörel konularla ilgili sorularını 
da cevaplayan Doğru, “Çocuklar için olduğu 
kadar kendisi için de çok verimli ve keyifli bir 
ders” olduğunu dile getirdi.

ASANSÖRÜN USTALARI 
ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞUYOR

EAYSAD ( Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği ) üyelerinin geleneksel 
hale gelen kahvaltı buluşmaları ile sektörün Ege ayağı bir araya geldi.

14 Nisan 2018’de Buca’da ge-
niş bir katılım ile gerçekleştiri-
len kahvaltılı buluşmada EAY-
SAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mert Öğüşlü bir konuşma ya-
parak, dernek faaliyetlerinden 
ve fuar öncesinde gelinen son 
durumdan bahsetti. İNELEX 
2018,  Asansör İşletme ve Ba-
kım Yönetmeliği taslağı gibi 
konuların ele alındığı toplan-

tıda, Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu (ASFED)‘na üyelik, 
hakkında da görüşler belirtildi.

İNELX 2018 için çok çalışan 
Egeli sektör temsilerinin son 
durum değerlendirmesi yap-
tığı kahvaltı organizasyonu, 
fuar öncesinde tüm üyeler için 
bir yorgunluk atma imkanı da 
sağladı.

EAYSAD ÜYELERİ İNELEX ÖNCESİ 
KAHVALTILI BİR BULUŞMA DÜZENLEDİ

SEKTÖR HABER
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) , Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile birlikte katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması amacıyla 
Bakanlık tarafından başlatılan ‘Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’ çerçevesinde 
‘Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi’ düzenledi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, 
Müsteşar Yardımcısı Zübey-
de Çağlayan ve bakanlık bü-
rokratları ile Türkiye İMSAD 
üyelerinin katılımıyla, 19 

Nisan 2018 Perşembe günü 
Hilton Bomonti İstanbul’da 
gerçekleştirilen zirvede; sek-
törün önde gelen isimleri, in-
şaat malzemesi sanayisinde 
yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri üzerine görüşlerini 
aktardı. 

“Türk ekonomisi 
seçim atmosferinden 
etkilenmeyecek”
Zirveye katılan Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, yaptığı konuşmada in-
şaat sektörüne yönelik önem-
li açıklamalarda bulundu. 24 

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ZİRVESİ DÜZENLENDİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
ORTAK STRATEJİ ÇAĞRISI

Haziran seçimlerinin Türk 
ekonomisi üzerinden nega-
tif bir etki oluşturmayacağını 
dile getiren Özlü,  “Seçimle-
rin; ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. İş dünyamızın ve 
sanayicilerimizin, şunu net 
olarak bilmelerini istiyorum: 
Seçimler, Türk ekonomisi üze-
rinde hiçbir biçimde negatif 
bir etki oluşturmayacaktır. 
Tam tersine; yeni Başkanlık 
ve Parlamento sistemiyle bir-
likte, Türk sanayisi ve ekono-
misi, çok daha güçlü biçim-
de yoluna devam edecektir. 
Seçimlere, belirsizlik ortamı 
olarak bakmak yanlıştır. Ay-
rıca; seçimleri bahane ede-
rek, seçimleri fırsat bilerek, 
ekonomimiz üzerinde spekü-
lasyon yapılmasına, asla izin 
vermeyeceğiz. Türk ekonomi-
si güçlü ve istikrarlıdır. Seçim 
atmosferi boyunca da güçlü 
olmaya, istikrarını korumaya 
devam edecektir.”

“Amaç; ortak akıl, ortak 
vizyon ve ortak strateji”
Bakan Özlü konuşmasının de-
vamında; gerçekleştirilen bu 

inşaat zirvesinin temel amacı-
nın ortak akıl ve ortak strateji 
için adımlar atmak olduğu-
nun altını çizdi. Özlü; “ Türk 
sanayisinin dinamosu olan 
değişik sektörlerin temsilci-
lerini dinlemek, görüşlerini al-
mak ve hep birlikte ‘ortak akıl, 
ortak vizyon ve ortak strate-
ji belirlemektir. Dolayısıyla; 
sizlerin katkıları, hepimiz 
için son derece kıymetlidir. 
Ülkemizin Yüksek Teknoloji 
yolculuğunda, birbirimizi an-
lamak, uyum içinde hareket 
etmek ve somut çözümlere 
imza atmak istiyoruz” dedi.

“İnşaat sektöründe 
hedefimiz, tüm dünyadır”
İnşaat sektörüne sadece bina, 
yol, baraj veya köprü olarak 
değerlendirmenin yanlış ol-
duğuna da değinen Bakan 
Özlü, “Bu binaların, yolların, 
barajların, köprülerin arka-
sındaki mühendisliğe, insan 
kaynağına, teknolojiye, ino-
vasyona; bir bütün olarak 
bakmak durumundayız. Bu 
yönüyle inşaat sektörü; çok 
sayıda alt sektörün ve farklı 
uzmanlık alanlarının toplamı-
nı temsil etmektedir. İnşaat 
alanındaki deneyimimiz; sı-
nırlarımızı aşarak, tüm dün-

GÜNDEM HABER
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yada takdir gören bir yapıya 
kavuşmuştur. Türkiye; inşa-
at ve alt sektörleriyle birlik-
te, dünyanın parlayan yıldız 
ülkesidir” şeklinde konuştu. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
bakanı Dr. Faruk Özlü, Tür-
kiye’nin inşaat sektöründeki 
hedefi olarak da dünyayı gös-
terdi. İnşaatta hedefimiz; ne 
sadece Balkanlar, ne sadece 
Ortadoğu, ne sadece Orta 
Asya’dır, diyen Bakan Özlü, 
“İnşaat sektöründe hedefi-
miz, tüm dünyadır. Türk in-
şaatçıları ve müteahhitleri; 
5 kıtada, 100’den fazla ülke-
ye malzeme göndermekte, 
bayrağımızı dünyanın her 
yerindeki şantiyelerde gu-
rurla dalgalandırmaktadır”, 
açıklamasında bulundu.

“İnşaat sektörü, stratejik bir 
öneme sahiptir”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü sözlerine şöy-
le devam etti; “İnşaat sektörü, 
ülkemizde 2 milyonun üzerin-
de istihdam sağlayan, 200’e 
yakın yan sektörü destekle-
yen, stratejik öneme sahip, 
lokomotif bir sektördür. Bu 
nedenle; ekonominin genel 
eğilimleri, inşaat sektörünün 

gelişme hızı ile doğru orantılı 
bir seyir izlemektedir.”

“Konut alımı ve tasarrufunu 
teşvik eden politikalarımız 
devam ediyor”
Son dönemde ekonomide ve 
inşaat sektöründeki canlılığı 
arttırmak için yapılan çalış-
malarla da değinen Bakan 
Özlü, “Türk müteahhitlerinin, 
mühendislerinin ve inşaat fir-
malarının yurt dışındaki iti-
barı; gelecek adına hepimizi 
memnun ediyor”, diyerek 
şöyle devam etti;  “Ülkemi-
zin coğrafi konumu; sektör 
oyuncuları için önemli fırsat-
lar sunuyor. Genç ve dinamik 
nüfusumuz; inşaat sektörü 
için doğal bir talep oluşturu-
yor. Kentsel dönüşüme olan 
yüksek talep, inşaat sektö-
rünün orta ve uzun vadeli 
pozisyonunu güçlendiriyor. 
Hükümetimizin, konut alımı 
ve tasarrufunu teşvik eden 
politikaları devam ediyor. 
Komşu coğrafyalarımızdaki 
savaşlara ve istikrarsızlığa 
rağmen, ekonomimiz büyü-
yor. Tüm bunlar inşaat ve yapı 
malzemeleri sektörümüz için; 
bizleri memnun eden geliş-
melerdir” .

ÖZLÜ:  

“GENÇ VE DINAMIK NÜFUSUMUZ; 

INŞAAT SEKTÖRÜ IÇIN DOĞAL BIR 

TALEP OLUŞTURUYOR. KENTSEL 

DÖNÜŞÜME OLAN YÜKSEK TALEP, 

INŞAAT SEKTÖRÜNÜN ORTA VE 

UZUN VADELI POZISYONUNU 

GÜÇLENDIRIYOR.”
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Sektörün ilk kadın derneği olarak 14 Şubat 2018’de kurulan Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayi İş Kadınları Derneği (AYSKAD), 31 Mart 2018’de yönetim kurulunu belirlemek 

için ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Her biri sektörün önemli sivil 
toplum örgütlerine de üye 
olan AYSKAD kurucusu iş ka-
dınları, asansör ve yürüyen 
merdiven sektörüne farklı bir 
bakış açısı sunarak, çözüm 
odaklı bir yapı ile yeni proje-
lere imza atmayı hedefliyor.
28 kurucu üye ile yola çıkan 
AYSKAD’ın tüm üyeleri yö-
netimde görev alacak bir 
yapılanma esasıyla göreve 
başladı. Buna göre 11 asil, 11 
yedek yönetim kurulu üyesi 
ile 3 asil 3 yedek denetleme 
kurulu üyesinin kimler olacağı 
belirlendi. 
AYSKAD’ın İlk Başkanı 
Yasemin Bulut Oldu
Asansörde Topuk Sesleri gru-
bu ile başlayan sektördeki 
kadın hareketinin ilk derneği 
AYSKAD’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Yasemin Bulut oldu. 
Ebru İleri, Ela Kocatepe, Dilek 
Dilek Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları olarak belirlenir-
ken, Gülay Pala Genel Sekre-
ter, Gönül Kaya Sayman Üye, 
Deniz Demirkaplan, Meltem 
Büger, Nermin Boyacıoğ-
lu, Özlem Altunkaya, Serap 
Demir Üye olarak belirlendi. 
Songül Aydın, Özlem Zaim, 
Tansel Namlıses ise Denet-
leme Kurulu Üyeleri olarak 
seçilen isimler oldu.
Yönetim Kurulu yedek listesi 
ise şu şekilde belirlendi; Yöne-
tim Kurulu (Yedek); Selda Ba-
loğlu, Özlem Efir, Gülgün Gü-
lol, Fulya Ürgine, Neslihan Tuç, 
Serap Aydın, Dilek Öğüşlü, 
Berrin Bayraktar, Demet Akın, 
Nuray Eyigele İşleyen, Şükran 
Demir. Yedek Denetleme Ku-
rulu Üyleri  ise; Nurcan Ekiz, 
Neslihan Coruk, Şehnaz Ekinci 
olarak belirlendi.

Hedef; “Türk asansör 
Sektörünü büyümesine ve 

gelişimine katkı sağlamak”

Yapılan basın açıklamasına 
göre; AYSKAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yasemin Bulut der-
neğin kuruluş amaçlarını üç 
ana başlıkta şöyle özetliyor:
1. Asansör ve yürüyen mer-

diven sanayisinde yer alan 
kadınların, iş dünyasındaki 
statülerini güçlendirmek, 
ülke ekonomisine katkıla-
rını arttırmak ve sektöre 
daha fazla kadın iş gücü 
dahil etmek.

2. Sektörün mesleki, teknik, 
ahlaki ve profesyonel an-
lamda gelişimi için eğitim, 
enformasyon, organizas-
yon ve strateji destekleri 
vererek, sektörün büyü-
mesi ve gelişmesine katkı 
sağlamak.

3. Türk asansör sektörünü 
uluslararası platformlarda 
temsil etmek.

AYSKAD İLK YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Tüm Asansör Sanayi ve İş Adamları Derneği (TASİAD) ile 
Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği 

Yönetimleri 13 Nisan 2018’de İstanbul’da bir araya geldiler.

TASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Fikret GÖKHAN 
Başkanlığında Divan Otel, 
Pendik’de yapılan toplantı-
ya EAYSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mert Öğüşlü, Murat 

DEMİREL, Ahmet DÖNMEZ 
ve Özcan KILIÇ’tan oluşan bir 
heyetle katılım gösterdi.

Toplantı ile ilgili yapılan basın 
açıklamasında iki derneğin 

bir araya gelişi için; “Sektör-
le bütünleşme ve dernekler 
arası işbirliği kapsamındaki 
faaliyetlerin bir parçası olan 
bu toplantıda dernek faali-
yetleri ve sektörel konularda 
karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulmuştur”, ifadeleri 
kullanıldı.

TASİAD VE EAYSAD YÖNETİMLERİ 
İSTANBUL’DA TOPLANDI
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sizlerle birlikte olmamızın pek 
çok nedeni var ama bunlardan 
en önemlisi bu tesisin çatısı 
altında sizleri görmek, sizlerle 
birada olmak en büyük mutlu-
luğumuzdur”, diyen Gecege-
zer fabrikanın teknik detayları 
ile ilgili de şu bilgileri verdi; 
“Biraz önce ziyaret ettiğiniz 
bu yapı 13 bin metrekarelik bir 
arazide kurulu. Üretim alan-
ları, yönetim binaları, sosyal 
tesisleri, otoparkı ile beraber 
üretim yapabileceğimiz 21 bin 
metre karelik ender bulunan 
bir alt yapıya sahip. 3 ayrı tır 
rampası bulunuyor. Kompres-

yondan elektroniğe her türlü 
hafif sanayiyi üretebildiğimiz 
bir tesis.”

AÇILIŞ, ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN 
DEV ISIMLERINI BIR ARAYA GETIRDI

Fabrikanın üretim alanlarını, 
Ar-Ge merkezini, depolama 
ve ihracat birimlerini davet-
lilere tek tek tanıtan Devrim 
Gecegezer’in konukları ara-
sında; ASFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik, WİTTUR 
Asansör Genel Müdürü Ah-
met Kanpolat, TASİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet 

Fikret Gökhan, TASİAD ve AS-
FED İkinci Başkanı Abdurrah-
man Aksöz, EAYSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mert Öğüşlü, 
METROPLAST Asansör Yö-
netim Kurulu Başkanı Levent 
Akdemir, Altes Asansör Bölge 
Müdürü Murat Acar, İNTEG-
RA Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Uçar, ASPAR Yöne-
tim Kurulu Başkanı Serdar 
Aksöz, CE Mühendislik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cem Boz-
dağ, HAS Asansör Satınalma 
Müdürü Ersel İŞCAN,  GETA 
Asansör Kurucu Ortakları; 
Fuat Durdağ, Muzaffer Keleş, 

GENEMEK, Dudullu OSB Sancaktepe’deki 21 bin metre-
karelik fabrikasının kapılarını, yerli ve yabancı pek çok 

sektörel davetlinin katıldığı görkemli bir davet ile açtı. 25 
Nisan 2018 günü yapılan açılışta, İstanbul, Ankara, Bursa, 
İzmir, Konya, Kayseri gibi pek çok faklı şehirden asansör 
sanayisinin önemli isimleri bir araya geldi. 

Oldukça kalabalık bir davetli 
katılımı ile gerçekleşen açılış, 
sabah saatlerinde fabrikanın 
sosyal tesislerinde düzenle-
nen bir kahvaltı ile başladı. 
GENEMEK Kurucu Ortakları 
Devrim Gecegezer ve Özgür 
Ömer Kal misafirlerini tek tek 

karşılayarak önce İngilizce ar-
dından da Türkçe bir fabrika 
turu gerçekleştirdiler. 

“Alanında Avrupa’nın 
birinci, dünyanın ikinci 
tesisi”
Asansör sektöründe kat, 
kabin panelleri ve butonyer 

üretiminde Türkiye’nin öncü 
firmalarından birisi olan GE-
NEMEK, 21 bin metrekarelik 
yeni üretim tesisi ile Avru-
pa’nın birinci dünyanın ise 
ikinci büyüğü konumunda. 

Devrim Gecegezer’in misa-
firlerine hitaben yaptığı ko-
nuşmasına; hem fabrika açı-
lışı hem de 16 yaş günlerini 
kutladıkları bu günde 
kendilerini yalnız bırakma-
yan sektör dostlarına teşek-
kür ederek başladı. “Burada 

GENEMEK’İN YENİ FABRİKASI 
ÖZEL BİR DAVET İLE AÇILDI
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olarak sunulan mini bir keman 
konseri de davetlilere keyifli 
dakikalar yaşattı.

16 yıllık yol arkadaşlarını da 
unutmadı
Sunum esnasında barkoviz-
yona yansıtılan eski resimlerle 
16 yıllık serüvenlerini davet-
lilere keyifli bir sohbet ha-
vasında aktaran Devrim Ge-
cegezer, asansör sektörüne 
girmelerine vesile olan Centa 
Asansör’ün kurucusu Tansu 
Şarlak’a, Genemek’in ilk sipa-
rişi aldığı kişi olan Prokont’tan 
Levent Özbelli’ye, iş desteği 
ile kendisine güç veren TASİ-
AD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Fikret Gökhan’a, Ar-

Ge Konusundaki destekleri 
ile Mik-El Elektronik Genel 
Müdürü Nihat Güven’e ayrıca 
teşekkürlerini iletti.  Açılışta, 

TASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Akmet Fikret Gökhan ve 
Mik-el Elektronik Genel Mü-
dürü Nihat Güven de birer 
konuşma yaptılar. 

GENEMEK, yapılan bu gör-
kemli açılışın ardından, davetli 
tüm yerli ve yabancı konukla-
rından katılmak isteyenler için 
İNELEX 2018 fuarına hareket 
etmek üzere yolcu otobüs-
lerini hazır bulundurdu. Pek 
çok katılımcı açılış organizas-
yonun ardından otobüslerle 
İzmir’e hareket etti.

Sedat Yıldız, Hasan Erdoğan, 
Serkan Eriş, Ali Sarıtarla, MP 
Yener Övünç Asansör Genel 
Müdürü Sevinç Yener davet-
liler arasında karşılaştığımız 
isimler arasındaydı. Çok sayı-
da yabancı konuğu da ağırla-
yan GENEMEK, fabrika gezin-
tisinin ardından konuklarını, 
büyük bir barkovizyonun ku-
rulu olduğu yemek salonuna 
aldı. Barkovizyon gösterileri 
ile renklenen yemek öncesi 
davette, Genemek’in 16 yıllık 
yolculuğu anlatılırken, yeni 
ürünler hakkında da bilgiler 
verildi. Ayrıca yemekte canlı 

Nihat Güven
Mik-El Elektronik Genel Müdürü

A. Fikret Gökhan
TASİAD Yönetim Kurulu Başkanı

24 25 HABER ASANSÖRÜ • Mayıs • Haziran 2018 Mayıs • Haziran 2018 • HABER ASANSÖRÜ

SEKTÖR HABERSEKTÖR HABER



Ankara’da Asansör 
Mevzuatları ile İlgili Detaylı 

Bir Seminer Düzenlendi 
Anadolu Asansörcüler Der-
neği (ANASDER), 31 Mart 
2018’de düzenlenen bir top-
lantı ile yeni yönetim kadro-
sunu belirlemişti. Mustafa 
Demirbağ Başkanlığı’ndaki 
Yönetim Kurulu ile çalışma-
lara hız kesmeden başlayan 
yeni kadro, tüm üyelerin ve 
asansör sektörü paydaşları-
nın davetli olduğu ücretsiz bir 
seminer düzenledi.

12 Mayıs 2018’de Asansör 
Sanayicileri Federasyonu, 
toplantı salonunda düzenle-
nen seminer Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Makina Mühendisi 
Arif Bar tarafından verildi. 
AZTECH Asansör’den Hamza 
Alıç’ın sponsor olduğu semi-
nere yoğun bir katılım olduğu 
gözlemlendi.

Dört saat süren seminerde 

katılımcılara; “2014/33/AB 
Asansör Yönetmeliği”, “Asan-
sörlerin Tasarımına İlişkin 
Usul ve Esaslara Dair Tebliğ”, 
“Planlı Alanlar İmar Yönetme-
liği ve Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönet-

melik” konularında bilgiler 
verildi. Soru cevap kısmında 
ise mevzuat ile ilgili uygula-
mada karşılaşılan sorunların 
çözümleri ilgili sektörel dene-
yimlerin paylaşılması imkanı 
sağlandı.

ANASDER YENİ YÖNETİMİ 
ÇALIŞMALARA BAŞLADI
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sorunları değerlendirdiğimiz 
geniş katılımlı toplantılar 
düzenleyeceğiz. Tüm faali-
yetlerimizde ve atacağımız 
adımlarda çok sesli değil de 
tek sesli hareket etmek isti-
yoruz. Dernekçe toparladığı-
mız sorun ve çözüm yollarını 
çatı kuruluşumuz olan ASFED 
ile paylaştığımız istişareler 
yapmak istiyoruz. Biz ANAS-
DER olarak, tek sesli bir yapı 
ile federasyona bu sorunları 
ve çözüm yollarımızı iletmek 
istiyoruz.  Çünkü sorunları-
mız aynı bu konuları çözerken 
önce ana konularımızı sonuç-
landırmamız lazım. 

YERLI ÜRETICI VE  MONTAJ 
FIRMALARI BIR ARAYA 

GETIRILECEK
Mustafa Demirbağ yeni dö-
nem projeleri arasında önem-
li bir eğitim projesinden de 
bahsediyor. Bu eğitim pro-
jesi bir yandan yerli üretimi 
destekleyerek, bir yandan 
da montaj firmalarının uy-
gulamada yaşadığı sorunları 
çözmeyi hedefliyor.

DEMİRBAĞ:  Bizim yeni dö-
nemde farklı projelerimizden 
biri de, yerli üreticilerin yap-
tığı ürünlerle ilgili eğitimler 
düzenlemek olacak. Üreticile-
rin, kendi ürünleri ile ilgili uy-
gulamada yaşanan sorunları, 
montaj firmaları ile paylaşma-
ları sağlanacak.  Bu eğitimler,  
yerli malının daha ön plana 
çıkmasını sağlayacaktır. Sa-
hada bazen üretici kaynaklı 
bazen de uygulama kaynaklı 
sorunlar yaşanabiliyor. Bu 

eğitimler yanlış uygulamaları 
engelleyecek, hem üreticinin 
hem de montajcının yaşadı-
ğı sorunları dile getirmesini 
sağlayacaktır. Böylece yerli 
ürünün piyasadaki değeri de 
artacak, dışa bağımlılığımız 
azalacaktır. Tabi bu projele-
rin gerçekleşmesi için üretici 
firmalarımızın da desteğine 
ihtiyacımız var. 

“ASFED ILE ORTAK 
HAREKET ETMEK 

ISTIYORUZ”
Çözüm odaklı bir politika ile 
tek sesli bir hareket yönte-
mini benimsediklerini belirten 
ANASDER Başkanı Mustafa 
Demirbağ Asansör Sanayici-
leri Federasyonu (ASFED) ile 
de ortak çalışmalar yapmak 
istediklerini söyledi. 

DEMİRBAĞ: Federasyonu-

muz, sağ olsun bizden sık sık 
görüşler istiyor, diğer dernek-
lerden aldıkları görüşleri de 
diğer kamu kuruluşlarına ya 
da muayene kuruluşlarına ile-
tiyor. Ancak biz bundan sonra 
ASFED ile ortak hareket ede-
bileceğimiz çözüm odaklı pro-
jeler yapmak istiyoruz.  Fede-
rasyonumuzun içinde önemli 
komiteler var. Biz ANASDER 
olarak bu komitelerde her 
dernekten ilgili arkadaşların 
olmasını istiyoruz. Bu ilgili 
arkadaşların konuya hakim, 
yetkin kişiler olması ise olduk-
ça önemli. Yine Bakanlık, Fe-
derasyonumuzdan bir yetkili 
istiyorsa, orada sektörümüzü 
temsil edecek kişilerin gerçek 
anlamda dersini çalışmış, ko-
nusuna hakim insanlar olma-
sını diliyoruz. ASFED ile be-
raber hareket edip, tek sesli 
bir sektörel duruş sergilemek 
bizim için bu dönemde olduk-
ça önemli olacak.

ANASDER’de sizin 
yönetiminizdeki ekiple 
birlikte yeni bir dönem 
başladı. Bu yeni dönemde 
yönetim politikanız ne 
olacak?
ANASDER’in yeni dönemin-
de her şeyden önce “çözüm 
odaklı” çalışmak istiyoruz. 
Üyelerimizin hepsinin görüşü 
bizim için çok değerli. Dolayı-
sıyla her üyemizin görüşlerini 
bildirmesini, bu görüşlerinin 
yanında sorunlara da çözüm 
üretmesini istiyoruz. Sade-
ce sorunları konuşmak de-
ğil, aynı zamanda çözümleri 
üzerinde de fikirlerimizi hep 
birlikte üretmek istiyoruz. 
Yine bu doğrultuda kurum-

larla aynı düşünce ve aynı 
yönde hareket etmek istiyo-
ruz. Bizim sektörümüzdeki 
sorunlardan bazılarını sıra-
lamak gerekirse; muayene 
kuruluşlarının kontrol kriter-
lerindeki farklı yaklaşımlar, 
tescil aşamasında ilgili be-
lediyelerce uygulamalardaki 
farklılıklar, yönetmeliklerin 
uygulamalarında karşılaşılan 
sorunlar, asansör monte eden 
firmaların, sertifikalı üretim 
yapan imalatçıya ait ürün-
leri kullanmasına rağmen 
muayenelerde karşılaştıkları 
aksaklıklar, yapı sahibinden 
veya projelendirme safhala-
rındaki yapısal sorunların gi-
derilmesinde asansör monte 

eden firmaların yetersiz kal-
ması ve bu konuda kurum-
larla yaşanılan aksaklıklar... 
Bunlar bizim sektörümüzde 
tartışılan temel sorunlarından 
sadece bir kaçı. Hep aynı şey-
leri söylüyor, hep aynı şeyle-
ri konuşuyoruz. Ama önemli 
olan bunların çözümünün 
nasıl bulunacağını sektör 
paydaşları ve kurumlarla bir 
arada yapılacak çalıştaylarda 
konuşabilmek.

Planladığınız faaliyetler  
var mı?
Üyelerimizle sık sık birlikte 
olmaya çalışacağız. Dernek 
olarak, en az üç ayda bir üye-
lerimizle bir araya gelerek, 

ANASDER BAŞKANI MUSTAFA DEMİRBAĞ 
“ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ”

Asansör sanayisinin en köklü 
derneklerinden birisi olana ANASDER’in 
31 Mart 2018’de yapılan seçimleri ile 
göreve başlayan, yaklaşık üç aylık 
yeni başkanı Mustafa Demirbağ ile 
düzenlenen mevzuat semineri esnasında 
kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Bu 
sohbette dergimize,  derneğin gelecekteki 
faaliyetleri ve yeni hedefleri ile ilgili 
önemli açıklamalarda bulunan Demirbağ, 
“çözüm odaklı” bir yönetim şeklini 
benimsediklerini vurguladı.
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Daha önce; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Müsteşar-
lığı da yapan Şahin, TOBB ETÜ 
İktisat Bölümünde Doçent, 
Profesör, Genel Sekreterlik, 
Rektör Yardımcılığı, Rektör 
Vekilliği ve Rektörlük görevle-
rini de yürüttü. 25 Mayıs 2018 
itibari ile ise; TSE seçimlerin-
de 41 delegenin oyunu alarak 
TSE’nin yeni Başkanı seçildi.

TSE Yönetim Kurulu, Uğur 
Büyükhatipoğlu, Kemal Kaya, 

Şerif Okluoğlu ve Metin U. 
Salamcı’dan oluşurken, TSE 
Teknik Kuruluna da Mehmet 
Topaca, Uğur Büyükhati-
poğlu, İbrahim Zait Ceyhan, 

Ahmet Erdal, İbrahim Demir, 
Mustafa Deryal, Cengiz Öz-
can, Fatih Soysal, Ali Sınağ, 
Ahmet Yozgatlıgil ve Mehmet 
Emin Bilge seçildi.

TSE’NİN YENİ BAŞKANI  
ADEM ŞAHİN OLDU

Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) 57. Olağan Genel Kurul 
Toplantısını 25 Mayıs 2018de 
gerçekleştirerek yeni Yönetim 
Kurulunu belirledi. Yapılan 
toplantıda TSE’nin yeni 
Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin 
oldu.

ADEM ŞAHİN KİMDİR?

1958 yılında Ordu’da dünyaya gelen Şahin, 1979 Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun.

1983’te İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünü bitiren Şahin, 1984’te İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesinde yüksek lisansını, 1988 yılında ise doktorasını tamamladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Müsteşarlık yapan Şahin, TOBB ETÜ İktisat Bölü-
münde Doçent, Profesör, Genel Sekreterlik, Rektör Yardımcılığı, Rektör Vekilliği ve Rektörlük 
görevlerini de yürüttü.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, sektör temsilcilerinden de 
görüş istenerek düzenlenen Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği, 4 Mayıs 2018 Cuma 

günü 304 11 sayılı resmi gazete ile yayımlandı. Yönetmelik, 5 bölüm 40 maddeden oluşuyor 
ve eskiden asansör bakım kısmını da içeren bölüm çıkartılarak, sadece asansörün periyodik 
kontrol bölümü ile ilgili usul ve esaslara yer verilmiş. Bakım kısmı ile ilgili uygulamaların 
ilerleyen günlerde ayrı bir yönetmelik olarak yayımlanması bekleniyor.

Uygulamaya giren son haliyle 
sektörde pek çok tartışmalara 
yol açan Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği üzerine 
uzmanlar ve sektör çalışan-
ları konu ile ilgili görüşlerini 
her gün paylaşırken, pek çok 
konuda usul tartışmaları da 
yaşanmaya başlandı. Yönet-
melik; Periyodik Kontrol 
Dönemi ve Yaptırma Sorum-
luluğu, Periyodik Kontrol 

Esasları, Periyodik Kontrol 
Ücretinin Belirlenmesi, Pe-
riyodik Kontrol Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi, Protoko-
lün Yaptırılmasına İlişkin 
Tedbirler ve Komisyon gibi 
başlıklar altında değerlendi-
rilerek maddelendiriliyor. 

Gelecek sayımızda daha ay-
rıntılı bir dosya konusu olarak 
inceleyeceğimiz yönetmeliği 

bu sayıda genel olarak de-
ğerlendirmek istedik. Ayrıca 
bu sayımızda; yönetmeli-
ğin üretici, montaj ve A tipi 
muayene alanlarındaki teknik 
detaylarını ASFED Teknik 
Komite Başkanı İbrahim Öz-
çakır’ın yazısında ayrıntılı bir 
şekilde okuyabilirsiniz. Yönet-
meliğin doğrudan kamu oyu-
nu da ilgilendiren kısımlarına 
ise kısaca bir göz atalım.

MADDE MADDE ASANSÖR 
PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ
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GÜVENSİZ ASANSÖR  
KULLANIMA KAPANACAK

• Periyodik kontrolünde “güvensiz”, 
“kırmızı etiketli” olarak tanımlanan bir 
asansör kullanımına izin verilmeyerek, 
kullanıma kapatılacak. Aynı zamanda 
bina sorumlusunca asansörün en fazla 
60 gün içinde güvenli hale getirilmesi 
sağlanacak.

Bina Yöneticilerine Ağır Sorumluluklar  
• Takip kontrolü sonucunda güvenli hale 

getirilmediği belirlenen asansör, ilgili 
idare tarafından ana besleme siste-
minden elektriğinin kesilerek mü-
hürlenmesi yoluyla hizmetten men 
edilecek. Güvensiz olarak tanımlanan 
asansörün belirtilen süre içinde güvenli 
hale getirilmeden kullandırılmasından 
doğabilecek can ve mal kaybından bina 
yöneticisi sorumlu olacak. 

• Sarı bilgi etiketi iliştirilmiş asansörde-
ki uygunsuzlukların en fazla 120 gün 
içinde giderilmesi bina sorumlusunca 
sağlanacak. Mavi bilgi etiketi iliştirilmiş 
asansörde belirlenen uygunsuzlukların 
bir sonraki periyodik kontrole kadar 
giderilmesi gerekecek.

• Asansör Yönetmeliği kapsamında pi-
yasaya arz edilen asansörün ilk periyo-
dik kontrolü tescil aşamasından önce, 
asansör yaptırıcısının müracaatı üzeri-
ne en geç 15 gün içinde A tipi muayene 
kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek. 
İlk periyodik kontrolün yaptırılmasına 
ve ücretinin ödenmesine dair sorumlu-
luk, asansör yaptırıcısında olacak. Pe-
riyodik kontrole dair yükümlülük ilgili 
idare ve bina sorumlusunda bulunacak.

•  Bina ya da yapıda sürekli kullanılan 
asansörün periyodik kontrolü yılda en 
az bir defa, Bakanlık tarafından yet-
kilendirilen ve ilgili idareyle protokol 
imzalayan A tipi muayene kuruluşuna 
yaptırılacak.

• Asansör kontrolleri her yıl ocak ayı so-
nuna kadar elektronik ortamda Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ileti-
lecek. Bina sorumlusuna, engellilerin 
erişilebilirliği için asansörün sürekli 
olarak güvenli kullanımını sağlama 
görevi de verildi. 

Asansör Güvenliğinde Dört Temel 
Gruplandırma  Değişmedi
• Periyodik kontrol sonuçları eskiden 

olduğu gibi “kusursuz, hafif kusurlu, 
kusurlu ve güvensiz” olmak üzere dört 
grupta değerlendirilecek. İlgili idare 
adına periyodik kontrolü yapan A tipi 
muayene kuruluşunca kusursuz ola-
rak tanımlanan asansöre “yeşil”, hafif 
kusurlu olarak tanımlanan asansöre 
«mavi», kusurlu olarak tanımlanan 
asansöre “sarı”, güvensiz olarak ta-
nımlanan asansöre “kırmızı” renkli bilgi 
etiketi iliştirilecek.

1950 Öncesi Tarihi Asansörlerde de 
Güvenlik Seviyesi Arttırılıyor
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

yayımlanan Asansör Periyodik Kont-
rol Yönetmeliği’ne göre; 1950 yılından 
önce monte edilen, tarihsel dokusu 
bulunan ve halen kullanılmakta olan 
asansörün güvenlik seviyesi de, iyi mü-
hendislik uygulamaları kapsamında 
belirlenecek.
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katine sunmak ve bazı sorularımı sizlerle de 
paylaşmak isterim. 

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği, üçün-
cü bölümde dikkat edilmesi gerek maddeler 
şöyle:

1. Öncelikle, üçüncü bölümün ana konusu 
olan, “Periyodik Kontrol Dönemi ve Yap-
tırma Sorumluluğu”, başlığındaki MAD-
DE 8’in 1. Fıkrasına dikkat çekmek iste-
rim. Buna göre; “Binada/yapıda sürekli 
olarak kullanılan asansörün periyodik 
kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık 
tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare 
ile protokol imzalayan A tipi muayene 
kuruluşuna yaptırılır.”, der. 

Ancak burada “yeşil etiketli” asansörlere ve 
bu asansörleri bulunduğu konutlara farklı bir 
uygulama yapılarak, periyodik kontrollerinin 
iki yılda bir yapılması uygun olacaktır.

2. Yine aynı bölümün, aynı maddesinin 3. 
fıkrasında ise;  “Bir sonraki periyodik 
kontrol tarihinin belirlenmesinde söz 
konusu takvim yılı içerisinde gerçekleşti-
rilen periyodik kontrol tarihi esas alınır.”, 
denmektedir. Burada da periyodik kontrol 
tarihinin belirlenmesi  için; “ilk kontrolden 
2 yıl sonra yapılır”, denseydi daha net bir 
açıklama yapılmış olurdu. 

3. Üçüncü bölümün “Periyodik Kontrol Esas-
ları” başlığı ile ayrılmış kısmında ise; MAD-
DE 9’un 10. Fıkrasına da bakmak gerekiyor. 
Bu belki de sektörde en çok tartışılan ve 
beraberinde uygulama esaslarında dikkat 
gerektiren hatta zaman zaman sorunlar 
da çıkmasına sebebiyet verebilecek bir 
fıkra. Burada der ki; “Tescil öncesi ilk 
periyodik kontrol ilgili uyumlaştırılmış 
standardında veya buna karşılık gelen 
uyumlaştırılmış Türk standardında yer 
alan asansörün hizmete alınmadan önce 
muayene ve deneyler bölümünde öngö-
rülen yükte ve hızda gerçekleştirilir. Bu 
aşamada kullanılacak olan yük, asansör 

monte eden tarafından temin edilir.”

Bu fıkrada şöyle bir sorun ile karşılaşılabi-
leceğini daha önceki toplantılarımızda pek 
çok defa arkadaşımızla birlikte belirtmiş ve 
çeşitli uyarılarda bulunmuştuk. Kullanılacak 
yükün, asansör montaj firmaları tarafından  
sağlanması firmalar açısında bir karmaşaya 
yol açmaktadır. Eğer kontrolleri yapan onaylı 
kuruluş, bu testleri yapacak ve bunun için de 
gerekli ücreti alacaksa, muayene için gerekli 
tüm teknik teçhizatlar gibi bu yükü de ken-
disinin getirmesi gerekmez mi? Ayrıca yükün 
kalibrasyonlu olması, istenen miktar ve ağır-
lıkta olması gibi sorumlulukların da test yapan 
onaylı kuruluşta olması gerekir. Bu madde ile 
söz konusu testlerin  karmaşaya sebep ver-
mesi ve tartışmaya açık hale gelme olasılığı 
yüksektir.  

4. Yine karmaşaya yol açacak bir diğer fıkra 
da aynı maddenin, yani 3. Bölüm MAD-
DE 9, 11. fıkrasıdır. Burada;  “Periyodik 
kontrol, asansörün bakımını üstlenen 
asansör monte edenin veya onun yetkili 
servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. 
Periyodik kontrole nezaret edecek olan 
kişinin teknik bakım personeli olması ve 
periyodik kontrolde A tipi muayene kuru-
luşu ile işbirliği yapması asansör monte 
eden veya onun yetkili servisi tarafından 
sağlanır. Takip kontrolüne ise asansörün 
bakımını üstlenen asansör monte eden 
veya onun yetkili servisi veya periyodik 
kontrol raporuna göre söz konusu uy-
gunsuzlukları gidermek adına sadece 
bu iş için bina sorumlusu ile sözleşme 
imzalayan asansör monte eden veya onun 
yetkili servisi nezaret eder.”, der. 

Ancak  bakım firmasının bağlı olduğu firma 
harici başka firmanın revizyon yapması etik 
olmadığı gibi yine bir karmaşaya yol açacaktır. 
Bu işlerin yapılması sırasında olabilecek ak-
saklılarda sorumlunun belirlenmesi mümkün 
olmayabilir çünkü aynı anda hem bakım firması 
hem de bu iş için sözleşme yapan firma aynı 
anda hizmet vermek durumundadır. Ayrıca 

Son günlerde sektörümü-
zü en çok meşgul eden 
konulardan biri hiç şüp-

hesiz Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’nın 4 Mayıs 2018 
tarihli “Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği”. Sek-
törün uzun zamandır kafa-
sına takılan pek çok sorunun 
cevabını bulabileceği, hatta 
bizlerin de görüşleri alınarak 
taslak yönetmelik üzerinden 
düzenlemeler yapılarak, en 
nihayetinde piyasa sürülen 
yönetmelik, uygulanmaya 
başlanan yeni maddeleri ile 
sektörü daha çok meşgul 
edecek görünüyor.

Daha önceki pek çok Asan-
sör Sanayicileri Federasyo-
nun Yönetim toplantıları, eği-

tim seminerleri ve sektörel 
toplantılarda, gerek ASFED 
Teknik Komite üyeleri, ge-
rekse Makina Mühendisleri 
Odalar’ında yaptığımız uzun 
saatler süren çalışmalarımızla 
görüşlerimizi paylaşmış ve siz 
değerli sektör paydaşları ile 
konuyu defalarca tartışarak 
pek çok önemli noktaya dik-
kat çekmiştik. Şimdi yayım-
lanan bu yeni yönetmelik ile 
bunların bir kısmının değer-
lendirildiğini ama önemli bir 
kısmının da gözden kaçtığını 
dile getirmek isterim. Bu yazı 
ile yayımlanan yeni yönetme-
lik üzerinde özellikle dikkat 
edilmesi gereken madde ve 
bendlerini burada kısaca de-
ğerlendirerek sizlerin de dik-

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ’NDE  
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
MADDELER

İbrahim Özçakır
ASFED Teknik Komite Başkanı
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bahseden MADDE 19, 1. ve 2. fıkraları, bi-
zim yukarıda da itiraz ettiğim MADDE 9, 
Fıkra 10’daki asansör testinde kullanılacak 
yükün asansör firması tarafından karşı-
lanacağı maddesindeki itirazımızı doğ-
rulamaktadır. Çünkü MADDE 19, 1.fıkara 
şunu der; “Muayene elemanının gerekli 
olan ölçüm donanımı ile birlikte asansör 
periyodik kontrolüne iştirak etmesi A tipi 
muayene kuruluşunca sağlanır.”

Dolayısıyla yük testinde kullanılacak yük mik-
tarının da muayene kuruluşunca temin edilip 
muayene elemanına sağlanması gerekir. Böy-
lelikle MADDE 19, 2. fıkrada yer alan asansör 
periyodik kontrolünde kullanılacak malzeme-
lere yük ve yük miktarı da eklenmelidir. 

11. Dördüncü bölümün, “Periyodik Kontrol 
Ücretinin Tahsili” başlığı altındaki MADDE 
23, 2. fıkrasında ilgi çekici bir kontrol ücreti 
artışı söz konusudur. Buna göre; “Tescil 
öncesi ilk periyodik kontrol ücreti ise 
asansör yaptırıcısından periyodik kont-
rol ücretinin üç katı olacak şekilde KDV 
dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca 
tahsil edilir.”

Burada bir kamu yararı gözetilmeyerek , 3 
katı bir muayene ücreti artışı yapılması ister 
istemez tüm sektörün dikkatini çekerek, pek 
çok tartışmaya yol açmaktadır. Ayrıca bu ücret 
artışına sebep olacak hiçbir neden yoktur. 

12. Tarama, uygulama esasını belirleyen 
MADDE 32’nin 1. fıkranın, sağlıklı işleye-
bilmesi için yeni asansörlerin sürekli olarak 
kayıt altına alınıp alınmadığının kontrol-
lerinin yapılmasıdır. Fıkraya göre; “A tipi 
muayene kuruluşu, protokol imzaladığı 
ilgili idarenin sınırları dahilinde tarama 
yaparak asansörlerin adresleri ile sayı-
sını belirler ve ilgili idare ile paylaşır”, 
denmektedir. Taramaların sağlıklı ve dü-
zenli yapılması ile ancak bu madde daha 
iyi uygulanabilir. Taramalar yapılmazsa, 
kayıtlı asansörler sürekli kontrol edilirken, 

kayda girmeyenler kontrol edilmemiş olur. 

13. Dördüncü bölümün son maddesi olan 
MADDE 33,  1., 2. ve 3. fıkraları ile tartış-
maya açık bir haldedir diyebiliriz. Önce 
maddeye bakmak gerekirse:

“MADDE 33 – (1) Periyodik kontrol aşama-
sında asansör üzerinde A tipi muayene kuru-
luşunca yapılacak deneyler, tekrarlamadan 
kaynaklanan aşırı yıpranma veya asansörün 
güvenliğini azaltacak gerilimlere sebep ol-
mayacak şekilde yapılır.

(2) Periyodik kontrolde asansör güvenlik 
tertibatı ve tampon gibi donanımlarda A tipi 
muayene kuruluşunca yapılacak olan deney-
ler, konu ile ilgili standartlarda belirtildiği 
üzere taşıyıcı boşken ve düşük hızda yapılır.

(3) Bir defaya mahsus tescil öncesi ilk periyo-
dik kontrol ilgili uyumlaştırılmış standardın-
da veya buna karşılık gelen uyumlaştırılmış 
Türk standardında yer alan asansörün hiz-
mete alınmadan önce muayene ve deneyler 
bölümünde öngörülen yükte ve hızda A tipi 
muayene kuruluşunca gerçekleştirilir. Ancak 
Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsa-
mında söz konusu asansörün son kontrolü, 
birim doğrulama veya son muayene gibi 
uygunluk değerlendirme yöntemlerinden 
biriyle onaylanmış kuruluş tarafından ya-
pılmış ise tescil öncesi ilk periyodik kontrol 
yüksüz ve düşük hızda yapılır.”

Buna göre; fıkra 1 ve 2’de testlerin yıpranma-
dan kaçınarak ve yüksüz yapılacağını yazar-
ken, bunun için tam bir hız ve teknik açıklama 
yapmamıştır. Dolayısıyla burada yıpranmadan 
kaçınma “neye ve kime göre”, sorularını be-
raberinde getiren ucu açık bir durumdur. Son 
kontrol ve birim doğrulama yapılan asansörle-
rin kontrolü yüksüz ve düşük hızda yapılması 
ön görülüyor. Burada akla bir soru daha geli-
yor, genel olarak güvensizlik sorunu asansör 
firmalara olduğu gibi onaylanmış kuruluşlara 
karşı da mı var?

üçüncü kişilerin asansöre müdahalesi söz ko-
nusu değildir. 

5. Üçüncü bölüm, MADDE 9, 12. fıkrada ise 
yine bir başka usul hatasına görülüyor. Bu 
fıkraya göre; “Periyodik kontrole neza-
ret eden asansör monte eden veya onun 
yetkili servisinin ilgili mevzuatta belir-
tilen kriterleri sağlamadığının ve/veya 
bina sorumlusu ile asansör monte eden 
veya onun yetkili servisi arasında bakım 
sözleşmesi imzalanmamış olduğunun be-
lirlenmesi durumunda, denetim için asan-
sörün bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğüne gerekli bildirim 
A tipi muayene kuruluşu tarafından yapı-
lır. Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi 
imzalayan asansör monte eden veya onun 
yetkili servisine ait TSE Hizmet Yeterlilik 
Belgesinin bulunmaması veya söz konusu 
belgenin geçerlilik süresinin dolmuş ol-
ması A tipi muayene kuruluşu tarafından 
periyodik kontrol yapılmasına engel teşkil 
etmez”, denilmektedir.  

Bu ifade belgesiz çalışan firmaların önünü aça-
cağı gibi kontrol mekanizmasını da kırmaya 
yol açmaz mı?  

6. Yine MADDE 9’un 13. fıkrası da başka soru-
ları gündeme getiriyor. 13. fıkrası şunu der; 
“Periyodik kontrol aşamasında asansör-
de oluşabilecek hasarların tazmini, A tipi 
muayene kuruluşunun mesleki ve mali 
sorumluluk sigortasından karşılanır.”

Burada akla gelen soru şudur; yüklü testler 
sonrası çıkacak olumsuz durumları ve hasar-
ları  A tipi muayene kuruluşu sigortası nasıl 
karşılayacaktır?

7. Üçüncü bölümde geçen “Komisyon” baş-
lığı ile MADDE 13’de bu yönetmelik usul 
ve esaslarını belirleyen komisyon tarafları 
belirtilir. Ancak burada sektörümüzü tem-
silen federasyonumuz ya da herhangi bir 
asansör derneği, kurum ve kuruluş yer 
almamaktadır. Sektörün temsil edilme-

diği bir komisyon kurulması ise sektörü 
yok saymak gibi bir durumdur. Asansör 
sektörünü temsilen Asansör Sanayicileri 
Federasyonundan bir üyenin komisyonda 
yer alması sektörümüz açısından oldukça 
önemlidir. 

8. Yönetmeliğin dördüncü bölümde “Uygu-
lamaya İlişkin Esaslar” başlığı altındaki 
MADDE 16, 2. fıkrasının uygulanabilmesi 
için piyasaya arz koşullarının tanımlanması 
gerekliliği vardır.  Bu fıkraya göre; “Asan-
sör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsa-
mında piyasaya arz edilen asansörün ilk 
periyodik kontrolü tescil aşamasından 
önce ilgili idare ile protokol imzalayan A 
tipi muayene kuruluşu tarafından yapı-
lır. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) 
kapsamında henüz piyasaya arz edilme-
yen asansörün tescil öncesi ilk periyodik 
kontrolü A tipi muayene kuruluşu tara-
fından yapılmaz.” 

Burada daha açık ve net bir ifade ile uygula-
mada karmaşaya yol açmamak için “piyasaya 
arz koşulları”nın tanımı yapılmalıdır. Örnegin 
AB uygunluk beyanı tanzim edilmiş, her hangi 
kayıt olmadan çalışan, bakım yapıldığı belge-
lenen gibi...

9. MADDE 16, 12. Fıkraya geldiğimizde ise 
eski mevzuatta da çözümlenemeyen ve 
sıkça karşılaşılan bir konu yine gündemde-
dir. Buna göre;  “A tipi muayene kuruluşu, 
periyodik kontrolde asansörler için ulusal 
imar mevzuatında belirtilen gereklilikleri 
de esas alır”, denmektedir.  

Burada A tipi muayene kuruluşu kontrole gel-
diğinde bina bitmiş oluyor. Ama sonrada bitmiş 
binada asansörcünün yapamayacağı istekler 
doğuyor. Burada hem belediye uygulamaları 
hem de imar mevzuatı ile ikili bir uygulama 
esası oluşmaktadır. Dolayısıyla ya imar mev-
zuatı konusu açılmalı veya bu işi  belediyelerin 
yapması daha uygun olacaktır. 

10. Dördüncü bölümün “Teçhizat” içeriğinden 
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değil. Bir sabah tüm banka 
hesaplarına vergi dairesi ta-
rafından e-haciz konulan şir-
ketlerin nefes alması bile çok 
zor. Çıkartılan vergi aflarından 
vergi borcu sebebiyle yararla-
nanların büyük bir kısmı zaten 
borçları sebebiyle ticari ha-
yatları da ağır aksak devam 
eden mükellefler. Dolayısıyla 
vergi borcu sebebiyle af ka-
nunlarından yararlanmak “içi 
seni dışı beni yakar” türden 
bir durum.

Yeni af kanununa temel 
hatlarıyla bakmak ve duru-
mumuza uygun olanlardan 
faydalanmak şirketlerimizin 
menfaatine olacaktır. Maliye 
bakanımızın “yeni dönemde 
sıkı para politikası tedbirle-
rine paralel olarak sıkı mali-
ye politikası uygulayacağız” 
mesajını doğru okuyup yeni 
ve zor bir döneme af kanunu 
ile hazırlanmakta fayda var.

Türkiye’de Bulunan, Şirket 
Ortakları Üzerinde Görünme-
sine Rağmen Aslen Şirkete 
Ait Olan Para, Altın, Döviz, 
Menkul Kıymet, Diğer Serma-
ye Piyasası Araçları ile Gayri-
menkuller Şirket Kayıtlarına 
Alınabilecek 

Şirketler faaliyetlerini sürdü-
rürken, şirkete ait olan ancak 
şirket kayıtlarında yer alma-
yan para, altın, döviz, menkul 
kıymet, diğer sermaye piya-
sası araçları ile gayrimenkul-
ler edinilebilmektedir. Aslen 
şirkete ait olan bu varlıklar 
temel olarak şirketin kayıt 
dışı iş ve işlemlerinden kay-
naklanmaktadır. Şirket ortak-
ları bu varlıkları şirketlerine 

sermaye olarak koymak is-
teseler de türlü gerekçelerle 
çekinmektedir.  Af kanunun 
devam eden bölümlerde 
açıklanan hükümlerinden 
de görüleceği üzere, devlet 
geçmişe yönelik topyekün 
bir beyaz sayfa açma imkanı 
tanımaktadır. Matrah artırımı 
yoluyla incelenmeme garan-
tisi, faturasız satılmış malların 
kayda alınması, faturasız alın-
mış mal ve diğer kıymetlerin 
kayda alınması, kasa ve or-
taklar cari hesabı üzerinden 
ortaklarca şirketten çekilmiş 
tutarların affedilmesi, yargı 
aşamasında olan anlaşmaz-
lıklarda uzlaşılma sağlanması 
gibi tüm alanlarda topyekün 
bir af sözkonusudur.

Vergi idaresiyle problem ya-
şanabilecek, en önemli ve 
günlük hayatta en sık karşı-
laşabileceğimiz hususlardan 
bir tanesi hiç kar dağıtımı yap-
mamış firmaların ortaklarının, 
başka bir kazanç unsuru da ol-
mamasına rağmen üzerlerine 
kayıtlı gayrimenkul sayısında 
ve kişisel banka hesaplarında-
ki orantısız artış sebebiyle şir-
ketlerinin incelemeye alınma 
riskidir. Mevcut af kanununun 
matrah artırımı hükümlerin-
den yararlanmanın yanında, 
şirkete ait olan ancak şirket 
kayıtlarında yer almayan 
para, altın, döviz, menkul kıy-
met, diğer sermaye piyasası 
araçları ile gayrimenkullerin 
şirket kayıtlarına alınması hü-
kümlerinden yararlanılması 
durumunda vergisel riskler 
tamamen ortadan kaldırıl-
mış olacaktır. Üstelik yurt içi 
varlıklara ilişkin bildirimin ve 
kanuni defterlere kayıt işlemi-

nin 31.Temmuz.2018 tarihine 
kadar yapılmış olması duru-
munda hiç vergi de ödenme-
yecektir.

Şirket ortaklarının şirkete ait 
kayıtdışı hasılatı gayrimen-
kulde değerlendirmeleri veya 
inşaat ekonomisinin bir par-
çası olarak yapılan işlerin bir 
kısmının bedelinin gayrimen-
kul olarak şirket ortaklarınca 
tahsil edilmesi sonucu, şirket 
ortakları üzerinde çok sayıda 
gayrimenkul birikmektedir. 
Şirketin sermaye veya fi-
nansmana ihtiyaç duyduğu 
dönemlerde şirket ortakları 
bu gayrimenkulleri satıp nak-
de çevirmek istediklerinde, 
Maliye Bakanlığı bir yıl için-
deki birden çok gayrimenkul 
satışını ve ard arda iki yılda 
birer kez gayrimenkul satışını 
“gayri menkul ticareti” olarak 
değerlendirmekte; %15 den 
başlayıp % 35 varan oranda 
gelir vergisi ve % 18 oranında 
KDV istemektedir. Böylece 
satış bedelinin nerdeyse ya-
rısı vergi olarak ödenmek zo-
runda kalmaktadır. Hepimizin 
malumu olduğu üzere Maliye 
Bakanlığı her türlü tapu işle-
mini adım adım takip etmekte 
ve hızla vergi incelemesi baş-
latmaktadır.

Bu bölümde bahsettiğimiz 
risklerden kaçınmak üzere, 
Türkiye’de bulunan ancak şir-
ket kayıtlarında yer almayan 
para, altın, döviz, menkul kıy-
met, diğer sermaye piyasası 
araçları ile gayrimenkullerin, 
bildirimin ve kanuni defter-
lere kayıt işleminin 31.Tem-
muz.2018 tarihine kadar 
yapılmış olması durumunda 

18 Mayıs 2018 tarih ve 
30425 sayılı Resmi Ga-
zete’de “Vergi ve Diğer 

Bazı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılması ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun” adıyla yayın-
lanan 7143 sayılı Kanun  ile 
vergi, gümrük ve SGK alacak-
larının ve idari para cezaları-
nın yeniden yapılandırılması, 
vergi incelemelerinden kur-
tulmak anlamına gelen mat-
rah artırımı, gerçek durum ile 
işletme kayıtlarının uyumlu 
hale getirilmesi amaçlı işlet-
me kayıtlarının düzeltilmesi, 
yurt dışında bulunan varlık-
ların getirilmesi, üniversite 
öğrencilerine yönelik af, imar 
affı gibi önemli düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Her iki üç yılda bir çıkartılan 
af kanunlarının, ekonomik 

koşullar sebebiyle zorunlu-
luk halini alsa da, vergisini 
düzenli ödeyen mükellefler 
nezdinde hoşnutsuzluğa se-
bep olduğu konusunda tüm 
kamuoyu hemfikir. Ama öte 
yandan “Vergisini zamanında 
ödemeyenlerin ödüllendirildi-
ği” şeklinde değerlendirilen af 
kanunlarından yararlanmak 
zorunda kalmak ,mükellef-
ler yönünden aslında hiç de 
özenilecek bir durum değil. 
Bankalar, trafik sicili, tapu 
daireleri gibi birçok kurumla 
elektronik irtibatı bulunan, 
gelişmiş bilgi işlem altyapısı 
ile her türlü varlığı takip ede-
bilen Gelir İdaresi Başkanlığı-
nın banka hesaplarına, araç-
lara ve yakında devreye gire-
cek gayrimenkullere e-haciz 
uygulaması varken, vergi 
borçlusu olarak ticari hayata 
devam edebilmek çok kolay 

Devletle Barışmak İçin Bir Fırsat Daha: 

Yeni Vergi Affı

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı
Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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linde verginin % 50’si, 
vergi ziyaı cezasının ta-
mamı silinmekte, 

 � kısmen onama kısmen 
bozma kararı olması ha-
linde bozulan kısmın % 
50’si silinmektedir.

Silinen kısımlar sonrası öden-
mesi gereken tutarlar için Ka-
nunun yayın tarihine kadar, 
gecikme faizi yerine daha 
düşük oranda olan Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutar 
ödenecektir.

DEVAM EDEN INCELEMELER 
IÇIN DE KANUNDAN 

YARARLANILABILECEK
Şirketinizin af kanunun yayım 
tarihi olan 18 Mayıs 2018 ta-
rihinden önce başlamış vergi 
incelemesi var ise, bu kanun 
kapsamında matrah artırımı 
yapmayıp incelemenin nor-
mal seyrinde devam etmesini 
isteyebilirsiniz. Bu durumda 
inceleme sonucu tarh edil-
mesi istenecek verginin % 

50’si ve kesilecek vergi ziyaı 
cezasının tamamı kanun 4. 
maddesi gereğince silinecek-
tir. Ancak vergi incelemesi so-
nucu ortaya çıkabilecek vergi 
ödemesini tahmin etmenin 
kolay olmadığını dikkate al-
mak gerekir.

Vergi incelemesi sonucu or-
taya çıkacak vergi tarhiyatı 
riskini almadan, kanunun 
matrah artırımı hükümlerin-
den yararlanmak isteyebilir-
siniz. Matrah artırımında bu-
lunmanız durumunda vergi 
incelemesinin iki ay içinde bi-
tirilmesi gerekmektedir. Eğer 
bitirilemez ise matrah artırımı 
sebebiyle ödeyeceğiniz vergi-
ler ile vegi incelemesi sonucu 
çıkabilecek muhtemelen çok 
daha yüksek tutardaki vergiyi 
ödemekten kurtulabilecek-
siniz.

GELECEK YILLARDAKI VERGI 
INCELEMESI RISKINDEN 
KURTULMAK MÜMKÜN

Şirketinizin halihazırda devam 
eden bir vergi incelemesi ol-

0 vergi ile, bildirim ve kayıt 
işleminin 1.Ağustos.2018 -30.
Kasım.2018 tarihleri arasında 
yapılması durumnda %2 ora-
nında vergi ödeyerek  şirket 
kayıtlarına alınabilecektir.  

Kanunun bu maddesinden 
yaralanılması durumunda 
şirket kayıtlarına dahil edilen 
bu varlıklar için şirket bün-
yesinde de kurumlar vergisi 
hesaplanmayacaktır. Daha 
da önemlisi sözkonusu var-
lıklar vergiye tabi kazancın 
ve kurumlar için dağıtılabilir 
kazancın tespitinde dikkate 
alınmaksızın istenilen zaman-
da şirketten çekilebilecektir. 
Özellikle gayrimenkulle için 
yapılacak böyle bir beyan ile 
hem şirketinizin mali yapısı 
güçlenecek; hem de istediği-
niz zaman bu gayrimenkulleri 
vergisizce tekrar şirketten çe-
kebileceksiniz.

Yurtdışında Bulunan Para, 
Altın, Döviz, Menkul Kıymet 
ve Diğer Sermaye Piyasası 
Araçları Şirket Kayıtlarına 
Alınabilecek 

Şirketinize ait olan ancak şir-
ket kayıtlarında yer almayan 
yurtdışında bulunan para, al-
tın, döviz, menkul kıymet ve 
diğer sermaye piyasası araç-
ları 30.Kasım.2018 tarihine 
kadar Türkiye’deki banka ve 
aracı kurumlara bildirilir ise 
% 2 oranında vergi ödene-
rek kurum kazanzcına dahil 
edilmeksizin şirket kayıtları-
na alınabilecek ve herhangi 
bir vergi ödemeksizin şirket 
ortakları istedikleri zaman şir-
ketlerinden çekebileceklerdir. 
Banka ve aracı kurumlara bil-

dirilen bu varlıkların bildirim 
tarihinden itibaren 3 ay içinde 
Türkiye’ye getirilmesi şarttır.

Bu varlıklar eğer 31.Tem-
muz.2018 tarihine kadar Tür-
kiye’ye getirilirse %2 oranın-
daki vergi de ödenmeyecek; 
tamamen vergisiz olarak şir-
ket kayıtlarına alınabilecektir.

Vergi ve SGK Borçları Makul 
Bir Faiz Oranı İle Taksitlendi-
rilebilecek

7143 sayılı kanun ile temel 
olarak 31.03.2018 tarihi ve 
daha önceki dönemlere ait 
vergi ve cezalar yapılandırma 
kapsamına alınmıştır.

Borç yapılandırması ve taksit-
lendirmeden yararlanabilmek 
için 31 Temmuz 2018 tarihine 
kadar başvuruda bulunmak 
gerekiyor.

Yapılandırılan borçlar iki ayda 
bir ödemeli olarak en fazla 18 
taksitte ödenebiliyor. İlk tak-
sit ödemesi 30 Eylül 2018 ta-
rihinde başlıyor. (SGK’ya olan 
borçlarda ilk taksit 31 Ağustos 
2018 tarihinde başlıyor.)

Yapılandırma ile hem birikmiş 
borçlar iki ayda bir ödemeli 18 
taksitte 36 ayda ödenebili-
yor; hem de geçmiş dönemler 
için uygulanan gecikme faizi 
yerine daha düşük oranda 
olan Yİ-ÜFE oranına göre 
gecikme faizi tutarı yeniden 
hesaplanıyor. Taksitlendir-
me yapılmayıp peşin ödeme 
tercih edilirse Yi-ÜFE ye göre 
hesaplanan gecikme faizinin 
de %90’ı siliniyor ki bu yarar-
lanılabilecek çok önemli bir 
avantaj. Yapılandırma ile vergi 

ziyaı cezalarının tamamamı 
da siliniyor.

Taksitli ödeme seçeneklerin-
de piyasa faiz hadlerinin ol-
dukça altında olan katsayılar 
kullanılarak taksitle ödenecek 
toplam borç tutarı yeniden 
belirleniyor. 18 taksitin 36 
ayda ödenmesi durumunda 
100 liralık borç için toplam 115 
lira ödeme yapılıyor.

Dava Safhasında Bulunan 
Borçlar Uzlaşma Yoluyla Çö-
zümlenebilecek

Vergi mahkemelerinde dava 
konusu yapılmış borçlar için, 
davadan vazgeçilerek uzlaşıl-
ması  şartıyla;

 � İlk derece mahkeme aşa-
masında olan veya henüz 
dava açma süresi geç-
memiş davalardaki vergi 
tarhiyatlarına ilişkin ta-
hakkuklarda, henüz karar 
verilmemiş ise verginin 
%50’si; vegi ziyaı cezası-
nın tamamı silinmektedir. 

 � İstinaf, temyiz veya ka-
rar düzeltme aşamasın-
da olan davalardaki vergi 
tarhiyatlarına ilişkin ta-
hakkuklarda en son ka-
rarın terkin, tasdik veya 
tadilen tasdik olması ha-
linde;

 � tasdik edilen vergilerin 
tamamı ödenmekte, ver-
gi ziyaı cezasının tamamı 
silinmekte,

 � terkin edilen vergilerin % 
80’i, vergi ziyaı cezasının 
tamamı silinmekte, 

 � bozma kararı olması ha-

Yıllar İlgili yılda verilen ku-
rumlar vergisi beyan-
namesinde beyan edilen 
vergiye tabi kurum ka-
zancının oranı şeklinde 
asgari artırım oranı

Oransal olarak he-
saplanacak tutarın 
en az olabileceği ar-
tırım tutarı

(TL)

Uygulanacak 
K u r u m l a r 
Vergisi oranı

Matrah artırımı sebe-
biyle en az ödenecek 
Kurumlar Vergisi

(TL)

2013 % 35 36.190 % 20 7.238,00

2014 % 30 38.323 % 20 7.664,60

2015 % 25 40.701 % 20 8.140,20

2016 % 20 43.260 % 20 8.652,00

2017 % 15 49.037 % 20 9.807,40

MATRAH ARTIRIMINDA 

BULUNMANIZ DURUMUNDA VERGI 

INCELEMESININ IKI AY IÇINDE 

BITIRILMESI GEREKMEKTEDIR. 

EĞER BITIRILEMEZ ISE 

MATRAH ARTIRIMI SEBEBIYLE 

ÖDEYECEĞINIZ VERGILER ILE VEGI 

INCELEMESI SONUCU ÇIKABILECEK 

MUHTEMELEN ÇOK DAHA YÜKSEK 

TUTARDAKI VERGIYI ÖDEMEKTEN 

KURTULABILECEKSINIZ.
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Kayda alınacak varlıkların ge-
nel orana tabi olanları için %10 
oranında KDV ayrıca beyan 
edilip ödenecek; indirimli ora-
na tabi olanlarda varlığın tabi 
olduğu oranın yarısı oranında 
KDV beyan edilip ödenecektir. 

Makine, teçhizat ve demir-
başlar için bu kapsamda öde-
nen KDV, şirketin hesaplanan 
KDV’sinden indirilemeyecek-
tir. Buna karşın ticari mallar 
ve hammadde için ödenecek 
KDV bir tarafdan beyan edilip 
ödenirken, diğer tarafdan şir-
ketin hesaplanan KDV’sinden 
indirilebilecek ve şirketiniz 
için gerçekte bir vergi yükü 
oluşmadan kayıtlarınızı dü-
zeltmiş olacaksınız.

Şirketinizin Muhasebe Kayıt-
larında Yer Alan, Ancak Fiilen 
Bulunmayan, Önceki Dönem-
lerde Fatura Düzenlenmeden 
Satılmış Ticari Mallar da Kay-
da Alınabilecek

İstenen ve arzu edilen bir 
durum olmasa da zaman za-
man şirketler faturalı olarak 
aldıkları malları fatura dü-
zenlemeden satabilmektedir. 
Faturasız satışın vergi idaresi 

tarafından tespit edilmesi 
durumunda satış bedeli se-
bebiyle oluşan karın kurumlar 
vergisi matrahına eklenerek 
kurumlar vergisi tarh edilme-
si, vergi tutarı kadar vergi zi-
yaı cezası kesilemesi, fatura 
bedeli üzerinden KDV tarhı, 
KDV tutarı kadar vergi ziyaı 
cezası kesilmesi, tarh edile-
cek bu vergiler için gecikme 
faizi hesaplanması, düzenlen-
meyen her bir fatura için özel 
usulsüzlük cezası kesilmesi 
gibi bir dolu vergi ve ceza ile 
karşılaşılacaktır. 

31.Ağustos.2018 tarihine 
kadar başvuruda bulunarak 
zamanında düzenlenmesi 
gereken fatura bugün dü-
zenlenmiş gibi tüm vergisel 
yükümlülükleri yerine getire-
rek şirket kayıtları düzeltile-
bilecektir. Böylece vergi ida-
resi tarafından tespit edilmesi 
durumunda ödenecek vergi 
ziyaı cezası, özel usulsüzlük 
cezası ve gecikme faizlerin-
den kurtulunmuş olacaktır. 
Kayıtların düzeltilmesi ama-
cıyla düzenlenecek faturaya 
göre hesaplanacak KDV 3 
taksitte ödenebilecektir.

GERÇEKTE VAR OLMAYAN 
KASA TUTARI VE 

ORTAKLARDAN ALACAKLAR 
HESABI DÜZELTILEBILECEK

Ülkemizdeki şirketlerde, ka-
nuni kar dağıtımı pratiğinin 
olamaması sebebiyle, şirket 
sahiplerinin hayatlarını sür-
dürebilmek için kendi şir-
ketlerinden aldıkları paralar 
ile fatura temin edilemeyen 
şirket giderleri için yapılan 
ödemeler, muhasebe kayıt-
larında ya ortaklardan alacak-
lar hesabında takip edilmekte 
veya kasadan ödenerek kasa 
bakiyesinin fiilen olan tutarın 
çok üstüne çıkmasına sebebi-
yet verilmektedir.

Bu durumda olan şirketler, 31 
Aralık 2017 tarihli bilançola-
rındaki kasa ve ortaklardan 
alacaklar hesaplarındaki ba-
kiyeler ile gerçek arasındaki 
fark üzerinden % 3 oranında 
vergi ödeyerek kayıtlarını ger-
çek duruma uygun hale geti-
rebilecektir. Başvurunun ve 
vergi ödemesinin 31 Ağustos 
2018 tarihine kadar yapılması 
gerekmektedir. 

mayabilir. Fakat zamanaşımı 
süresi olan 5 yıl içerisinde 
Maliye Bakanlığı her zaman 
şirketinizi incelemeye alabi-
lir. Şirketiniz kayıtları düzgün, 
tüm vergileri doğru hesap-
lanmış ve ödenmiş olsa dahi 
vergi incelemesi mükellefler, 
şirketler açısından zor ve yıp-
ratıcı bir süreçtir. Sırf bu süreci 
yaşamamak için bile matrah 
artırımında bulunup incelen-
meme zırhına bürünmek an-
lamlı olabilir. Bunun ötesinde 
şirketinizin hesaplanan ve 
ödenen vergilerinde eksiklik, 
yanlışlık olduğunu düşünüyor-
sanız matrah artırımı yoluyla 
incelenmeme hakkını kaçır-
mamanız gerekir.

Diğer tüm şirketlerin matrah 
artırarak incelenmeme hakkı-
na sahip olması durumunda, 
matrah artırımında bulunma-
yan şirketlerin incelemeye 
alınma ihtimallerinin olduk-
ça artacağını da göz önünde 
bulundurmak lazım.

Maliye Bakanlığı Kurumlar 
Vergisi, Katma Değer Vergisi 
gibi her vergi türü için ayrı ayrı 
vergi incelemesi yapabilece-
ği için, vergi incelemesinden 
kurtulmak istenen her vergi 
türü için ayrı ayrı matrah ar-
tırımında bulunulması gere-
kiyor.

Kurumlar Vergisi açısından 
baktığımızda yıllar itibariyle 
matrah artırımı oranları ve 
minimum tutarları şöyle ol-
makta;

Vergisini düzenli ödeyen mü-
kellefler için kurumlar vergisi 
oranı % 15 olarak uygulana-
cak.

Matrah artırımına ilişkin baş-
vuruyu 31.Ağustos.2018 tari-
hine kadar yapmanız gerek-
mektedir. Devam eden vergi 
incelemelerinde, iki ay için-
de tamamlanma şartından 
yararlanabilmek için en geç 
31.Temmuz.2018 tarihine ka-
dar başvuru yapmakta, hatta 
bir an önce başvuru yapmakta 
fayda var.

Önemli ve dikkat edilmesi ge-
rerken husus matrah artırımı 
yapılması durumunda bu se-
beple tarh edilecek vergilerin 
mutlaka zamanında ödenme-
sidir. Ödeme zamanında ya-
pılmaz ise matrah artırımının 
sağladığı incelenmeme hak-
kından yararlanamayacaksı-
nız; buna rağmen devlet bu 
sebeple tarh edilecek vergiyi 
sizden zorla tahsil edecek. 

Günlük dildeki kullanımıyla 
naylon fatura, yasal tanım-
lamaya göre sahte belge 
düzenleyenler önceki af ka-
nunlarında olduğu gibi bu ka-
nun kapsamında da matrah 
artırımında bulunarak vergi 
incelemesinden kurtulma 
imkanına sahip değil.

Bu af kanununun önceki af 
kanunlarından bir farkı, nay-
lon fatura kullanmış olan mü-
kelleflerin marah artırımında 
bulunmuş olmaları durumun-
da, devleti kayba uğrattıkları 
vergiler için vergi incelemesi-
ne tabi tutulmazlarken; Vergi 
Usul Kanunu’na göre naylon 
fatura kullanmaları sebebiyle 
hapis cezası almalarını gerek-
tiren bir durum varsa, hapis 
cezasını gerektiren durum 
açısından matrah artırımına 

rağmen inceleme yapılabile-
ceği hükmüdür.

Şirketinizde Mevcut, Ancak 
Muhasebe Kayıtlarında Yer 
Almayan Ticari Mal, Ham-
madde, Makine ve Demir-
başlar Kayda Alınabilecek

Şirketinizin faaliyeti sırasında 
faturasız alınmış ticari mal, 
hammadde, makine veya de-
mirbaş mevcut ise bu varlıklar 
için kanundan yararlanarak 
kayda almanız mümkün. 

Özellikle ticari mal ve ham-
maddeleri her zaman faturalı 
alan firmaların, şirket içinde-
ki ilgililerden mevcut durum 
ile muhasebe kayıtlarındaki 
durumu karşılaştırmalarını is-
temelerinde fayda var. Tüm 
alışları faturalı olan firmalar-
da, satılan ticari mal maliye-
ti veya satılan ticari mamül 
maliyeti hesaplaması yapılır-
ken bilerek veya bilmeyerek 
maliyetler fazla hesaplanabil-
mektedir. Bunun sonucu iş-
letme stoklarında fiilen kalan 
ticari mallar ve hammadde 
ile muhasebe kayıtlarındaki 
farklı olmakadır. Çoğunlukla 
da daha önce faturalı alınma-
sına rağmen fiilen var olan ti-
cari mallar ve hammaddeler, 
muhasebe kayıtlarında eksik 
görülmektedir. Tüm alışlarınız 
faturalı dahi olsa kanundan 
yararlanarak bu farkları gider-
me imkanına sahipsiniz.

Kanunun kayıtların düzeltil-
mesine ilişkin bu bölümdeki 
hükümlerinden yararlanmak 
için 31.Ağustos.2018 tarihine 
kadar başvuruda bulunmanız 
gerekiyor.
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gelirsek mücadele gücümüzü 
kaybederiz. Hayat hakkımız 
mücadele gücümüz kadardır. 

Karamsar olmak ne kadar iyi 
değilse, heyecana kapılmak 
ve bu heyecan içerisinde 
fikri tartışmalar yapmakta o 
kadar yanlış. Sosyal medya 
zemininin her şeyi anlamaya 
ve anlatmaya yetmeyeceği-
ni unutmayalım. İyi niyetle 
birbirimizin ne söylediğini 
anlamaya çalışmak ve eğer 
söylenen şeyler bize çok ters 
ve yanlış geliyorsa “onun fikri 
ona, benim fikrim bana” di-
yerek dostluğu ve ilişkileri 
muhafaza etmemiz lazım.

Kutsal kitaplar, efsaneler, 
destanlar kuraklık, salgın 
hastalık hikâyeleri ile dolu-
dur. Bundan 2000 yıl önceki 
insan da halinden şikâyetçi 
idi, yönetimden şikâyetçi idi, 
nesiller arası farklılıktan şikâ-
yetçi idi. Biz de şikâyetçiyiz 
bizden sonrakilerde olacak. 

Siyasi görüş farklılıkları ve 

tartışmaları o zamanda var-
dı. Bakın bundan yaklaşık 
2500 yıl önce Aristoteles ne 
diyor: “Sevdiklerinizle siya-
set yapmayınız. Zira siyaset 
dostlukları zedeler. Siyaset-
çiler yollarına devam eder. 
Siz dostlarınızı yitirdiğinizle 
kalırsınız.”

Dünyanın bugünkü hâli de o 
kadar iyi değil, ama gam ve 
kasavete lüzum yok. Dünya 
dönmeye devam ediyor, ya-
rın sabah güneş yine doğacak 
ve bizler yine hayatın içinde 
uğraşmaya devam edeceğiz.

İşlerimizi, plan ve projelerimi-
zi, yaşam biçimimizi dönemin 
şartlarına göre ayarlayalım. 
Tasarruflu olalım, dibini gör-
mediğimiz suya girmeyelim, 
yumurtaları aynı sepete koy-
mayalım. Ve en önemlisi pa-
niğe kapılıp müşterilerimizle 
olan ilişkilerimizi bozmaya-
lım. Müşterilerimizi zorlamak 
yerine kendi imkânlarımızla 
hareket edelim. Müşteri 
odaklı davranalım.

Böyle dönemlerde müşteri 
odaklı davranmak demek 
uygun/esnek fiyatlandırma 
politikası izlemek demektir. 
Müşterimizin daha çok ya-
nında ve yakınında olmak de-
mektir. Daha az kar etmekten 
korkmayalım. İyi bir işadamı 
bazen risk alarak, bazen de 
sabrederek kazanır. Böyle 
dönemler sabretme dönem-
leridir, unutmayalım ki her şey 
müşteri ile başlar ve her müş-
terinin değeri ömür boyudur.

Bu güzel ülkede, bu cennet 
vatanımızda herkese yetecek 
ekmek var ama ekmek her 
ülkede olduğu gibi aslanın 
ağzında öyleyse hep beraber 
gayret ederek, çalışarak ve 
bugünleri aşmak için gereken 
şartlara uyarak, birbirimize 
güvenerek, dayanışma içinde 
ekmeğimizi kazanalım.

İhtiyacımız olan şey; moral, 
kendimize, ülkemize ve iş 
ortaklarımıza güvenmektir. 
Zorluklarla karşılaştığımız 
zaman altında ezilmemektir.

Yaklaşık 30 yıldır iş dün-
yasının içindeyim ve bu 
30 yıl içinde ülkemiz üç 

tane büyük ekonomik kriz ve 
sayısız dalgalanma yaşadı. 
Hepimiz bunlardan bir şekilde 
etkilendik. Gerekli dersleri al-
dık. Benim aldığım en önemli 
ders şudur; her ne olursa ol-
sun deniz bitmiyor, hayat de-
vam ediyor ve başımız suyun 
üstünde hep kalıyor.

Sıkıntı yaşamak elbette ki iyi 
bir şey değildir. Ama sıkın-
tıdan bunalarak, telaşa ka-
pılıp, “deniz bitti” noktasına 

HER ŞEY MÜŞTERİ İLE BAŞLAR VE 
HER MÜŞTERİNİN DEĞERİ 
ÖMÜR BOYUDUR...

LEVENT AKDEMİR 
METROPLAST YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME / TÜRKİYE
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nayisine örnek teşkil edecek 
düzeyde, kişisel menfaatler-
den arınmış ve tam bir ittifak 
içerisinde uyumlu bir çalışma 
sergileyecektir. Derneğimiz, 
yurt genelindeki asansör der-
nekleriyle de aynı doğrultuda 
ilişkiler içinde olacaktır.”

“ÜYELERIMIZIN DÜNYA 
PAZARINDA SÖZ HAKKI 

EDINMESI IÇIN ÇABA 
GÖSTERECEĞIZ”

Önemli mesajlar ve asansör 
sektörünün gelişimine katkı 
sağlayacak disiplinli bir yapı 
vizyonu ile yola çıkan Atilla 
Verim ve OKAD ekibi; asansör 
sektörünün dünya pazarın-
da daha fazla yer edinmesi 
amaçlı önemli projeler de 
geliştiriyor. Verim, konu ile 
ilgili olarak; “OKAD ‘ın temel 
vizyonu, Türk asansör sana-
yisinin müşterek menfaatle-
rine uygun olarak gelişme-
sini sağlayarak, üyelerimizin 
mesleki kalitelerini iyileştirip 
yükseltmesini ve dünya paza-
rında söz hakkı edinmeleri için 
çaba göstereceğiz”, şeklinde 
konuştu.

“HAKSIZ REKABET 
SEKTÖRÜMÜZÜN EN KRITIK 

SORUNLARINDAN BIRISI”
24 Mayıs 2018’deki seçimin 
ardından dernek üyeleri ile 
çalışmalara başlayan Atilla 
Verim, OKAD’ın öncelikli pro-
jeleri ile de şu bilgileri aktardı: 
“Can ve mal güvenliğine haiz 
asansör sektöründe üretim ve 
periyodik aylık bakım hizmet-

Orta Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Derneği, kısa ismi ile OKAD 24 Mayıs 2018 günü, 
Samsun’da düzenlenen geniş katılımın sağlandığı bir toplantı ile kurularak hızla ça-

lışmalarına başladı. Dernek, asansör sanayi üzerine faaliyet gösteren iş insanlarının Orta 
Karadeniz Bölgesi’ndeki birliktelik gücünü arttırmayı hedefliyor.

DERNEK, 7 asil üye, 7 yedek 
üye, 3 denetçi asil, 3 denet-
çi yedek, 14 Yönetim Kurulu 
üyesi ile kurulurken Dernek 
Yönetim Kurulu Başkanı ya-
pılan oylamada oyların büyük 
çoğunluğunu alarak seçilen, 
Vemas Asansör Kurucusu 
Atilla Verim oldu.

Atilla Verim:

“KIŞISEL MENFAATLERDEN 
ARINDIRILMIŞ ÖRNEK BIR 

DERNEK OLACAĞIZ”
OKAD Başkanı seçilen Atilla 

Verim ile yapılan ilk toplantı-
nın ardından gerçekleştirdi-
ğimiz kısa röportajda kuru-
luş amaçlarını şöyle açıkla-
dı; “OKAD, halkımızın daha 
çağdaş ve iyi yaşayabilmesi 
için imal edilen ve hizmete 
sunulan asansörlerle ilgili 
imalatçı ve bakımcı firmalar 
arasında ki mesleki dayanış-
mayı sağlamayı ve tüketici 
konumundaki asansör yap-
tırıcısı ve kullanıcıların hak 
ve menfaatlerini korumayı 
amaç edinmiş bir dernektir. 
OKAD mesleki çalışmalarını 
son derece verimli ve başarılı 

bir şekilde gerçekleştirmeye 
çaba gösterecektir. Bu çaba-
nın karşılığını yeni başarılar 
olarak da alacağımızdan hiç 
şüphemiz yoktur. Gerek yapı-
sı, gerekse fonksiyonları itiba-
rı ile OKAD seçkin üyeleri ile 
mensubu olduğumuz asansör 
sektörünün gelişimi için Ba-
kanlıklar, TSE ve mahalli ida-
relere yönelik kararların alın-
masında söz sahibi olacaktır. 
OKAD  değişik asansör firması 
mensuplarının üyeliklerinden 
oluşan bir dernek olmasına 
rağmen, fevkalade büyük bir 
olgunlukla, Türk asansör sa-

ORTA KARADENİZ SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ 

KURULDU

OKAD Yönetim Kurulu’nda görev alacan isimler ise şöyle:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
ATİLLA VERİM, BAŞKAN / VEMAS ASANSÖR 

ADEM AKTAŞ, BAŞKAN YRD. / LOTOS ASANSÖR 

BAHTİYAR MADALI,  GENEL SEKRETER / İLKAS ASANSÖR 

ERSİN KATMERLİKAYA,  SAYMAN / ÖZİNAN ASANSÖR 

NİHAT GONAN, ÜYE / NİMAS ASANSÖR 

İBRAHİM KAPLAN, ÜYE / 19 MAYIS ASANSÖR 

HARUN ÇELİK, ÜYE / ÇELSAN ASANSÖR

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
MURAT AYGÜN, YEDEK ÜYE /AYKA ASANSÖR 

ADEM ERDEM, YEDEK ÜYE / SİNAS ASANSÖR 

MEHMET VERİM, YEDEK ÜYE / VERİMLİFT ASANSÖR

RIDVAN KUDU, YEDEK ÜYE / KUVVET MÜHENDİSLİK 

HÜSEYİN SANDIKÇI, YEDEK ÜYE / SANDIKÇI ASANSÖR 

SERKAN DEMİRGÜL, YEDEK ÜYE / UZMAN ASANSÖR 

AYDIN ÖZTÜRK, YEDEK ÜYE / NEVAY ASANSÖR

Denetim Kurulu Asil Üye listesi 
MURAT AKBULUT, ASİL ÜYE / KAYHAN ASANSÖR

AZİZ KIRBAŞ, ASİL ÜYE / METALSAN ASANSÖR

HAYRİ AYAN, ASİL ÜYE / ÖNDER ASANSÖR

Denetim Kurulu Yedek Üye listesi
BAHATTİN SÜZEN, YEDEK ÜYE / ÖZERENTAŞ ASANSÖR

YAKUP BAYAT, YEDEK ÜYE / ÖNER ASANSÖR 

ERCAN POLAT, YEDEK ÜYE / ERPOL ASANSÖR
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leri faaliyetleri ile iştigal eden 
tüm sektör paydaşlarımızın 
ortak menfaatlerini gözet-
mek adına, sektörün kayıt 
altına alınmasının sağlanması 
çok önemli. Bildiğiniz üzere 
haksız rekabet sektörümü-
zün en kritik sorunlarından 
birisi. Bunu önlemek gibi 
temel konularda çalışarak, 
bu amaçlara yönelik önemli 
projeleri hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz. Ayrıca meslek 
mensuplarının birbirileri ile 
ve halk ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hakim 
kılmak, birlik ve beraberliğin 
sağlanması, sektörün yurt 
içi ve dışında temsil ve tanı-

tımının yapılması, üyeler arası 
sosyal yardımlaşma ve daya-
nışmanın sağlanması, sek-
törün ekonomik ve kültürel 
anlamda gelişerek kalkınması 
için çalışmalar gerçekleştire-
ceğiz.”

ILK IŞ AR-GE  
ÇALIŞMALARI OLACAK

Ar-Ge ve eğitim çalışmaları-
nın da önemine dikkat çeken 
Verim; “Sektörümüzdeki en 
önemli hususlardan biri de 
yetişmiş eleman sıkıntısı. Biz 
OKAD olarak  bununla ilgili 
bölgemizdeki sanat okulla-

rında bölüm açma ve bu okul-
larda eğitim gören öğrencileri 
mesleğe yönlendirici faaliyet-
lerde bulunacağız. Bununla 
birlikte Türk asansör sanayi-
sinin gelişimi için en önemli 
koşullardan birisinin de Ar-Ge 
faaliyetleri olduğunun bilin-
cindeyiz. Hali hazırda bu konu 
ile ilgili geliştirdiğimiz proje-
lerimiz de mevcut.  Yerli ima-
lat firmalarına AR-GE deste-
ği faaliyetlerinde bulunarak 
kalite standartlarına uygun 
ürün imal ettirmek için, yön-
lendirici çalışmaları ise hemen 
uygulamaya başlayacağız.” 
dedi. 

AYSKAD (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi ve İş 
Kadınları Derneği) Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB 

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetimi ile 18 
Mayıs 2018’de İzmir’de bir araya gelerek, sektördeki kız 
çocuklarına yönelik yeni bir proje için destek istediler.

Asansör sektörünün en yeni 
derneklerinden birisi olan AY-
SKAD (Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayi ve İş Ka-
dınları Derneği), sektördeki 
sorunlara farklı bir bakış açısı 
ile yaklaşarak eğitim odaklı 
bir perspektiften çözümler 
getirmek için çalışmalarına 
başladı. Derneğin ilk proje-
si diyebileceğimiz çalışma; 
sektörel meslek liselerinde 
okuyan kız çocuklarının, bazı 
bölgelerde cinsiyetçi bir ayrı-
ma maruz kalarak iş deneyi-
mi için çok gerekli olan staj 
imkanlarını kullanamaması 
ve dolayısıyla teknik bilgilerin 
uygulamadaki öğreniminden 
mahrum kalmaları sorununa 
odaklanıyor. 

Yapılan çalışma hakkında bilgi 
veren AYSKAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yasemin Bulut; 
TMMOB’un da desteğini ala-
rak, staj imkanı elde edeme-
yen kız çocuklarına Makina 
Mühendisleri Odaları’nın la-
boratuvar ve atölyelerinden 
faydalanma imkanının sağ-

lanması üzerine çalıştıklarını 
ifade etti. 

AYSKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Yasemin Bulut ile 
birlikte AYSKAD Eğitim Ko-
mitesi üyeleri Nuray Eyige-
le İşleyen, Selda Baloğlu ve 
Gülgün Gülol’un da katıldığı 
toplantıya TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi’den  Yönetim Kurulu 
Sekreteri Üyesi Selda Ünver 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru 
Karakıran iştirak ettiler. 

AYSKAD’IN İLK PROJESİ MESLEK 
LİSELERİNDEKİ KIZ ÇOCUKLARI İÇİN
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ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu) Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik ve Yönetim Kurulu Üyeleri, “Sektörde 

Anadolu Buluşmaları” kapsamında yapılan Hatay ziyareti 
öncesi, HAS Asansör, KİPSAN Asansör ve CE Mühendislik 
ortaklığında kurulan Çukurova Asansör Market’i ziyaret etti.

3 Mayıs 2018’de ASFED Yö-
netim Kurulu toplantısını 
yapmak üzere Hatay’a giden 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ada-
na’da yeni açılan Çukurova 
Asansör Marketi de ziyaret 
ederek hayırlı olsun dileklerini 
ilettiler. ASFED Başkanı Yusuf 
Atik ve beraberindeki heyeti, 
ÇUKUROVA Asansör market 
kurucu ortağı ve ASFED Yö-
netim Kurulu Üyesi Nuri Ku-
zan karşılayarak Adana’da ev 
sahipliği yaptı. ASFED Yöne-

timi,  Adana Metal Sanayi 
sitesinde 600 metrekarelik 
alana kurulan marketi geze-
rek bölgenin sektörel ihtiyaç-
ları ile ilgili Nuri Kuzan’dan 
bilgiler aldı. 

ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik ziyareti ile 
ilgili olarak şu değerlendir-
melerde bulundu; “Sektör 
olarak, bizlerin her bölgede 
temiz ve düzgün iş yapacak 
ticaret adamlarına ve güçlü 
firmalara ihtiyacımız var. Bu 

bölge  asansör sektörü için 
oldukça hızlı gelişen, önemli 
bir bölge. Dolayısıyla buraya 
yatırım yapılması çok önemli. 
Hem Çukurova bölgesi hem 
de sektörümüz için hayırlı 
uğurlu olsun”.

ASFED Başkanı Yusuf Atik’e 
ziyareti esnasında; ASFED 
Genel Sekreteri Hüsnü Gök-
göz, ASFED Yönetim Kuru-
lu Üyesi Sebahattin Baki, 
ASFED İdari Müdürü Gülay 
Pala, İsmail Yiğit, ASFED Mali 
Müşaviri Ali Yılmaz, Maksilift 
Satış Sorumlusu Tuğba İnan, 
Merih Asansör’den Özgür Bö-
lükbaşı eşlik etti.

ASFED YÖNETİMİ  
ÇUKUROVA ASANSÖR MARKET’İ ZİYARET ETTİ
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ortaklar; Fuat Durdağ, Muzaf-
fer Keleş, Sedat Yıldız, Hasan 
Erdoğan, Serkan Eriş ile yeni 
GETA ortağı Ali Sarıtarla kar-
şıladı. Tüm bölümlerini tek tek 
görme imkanı bulduğumuz 
fabrika gezisinde, GETA Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Sedat Yıl-
dız ile Fuat Durdağ GETA’nın 
ilkeleri ve gelecek hedefleri 
hakkında bilgiler de verdiler.

“ŞIMDIYE KADAR 
YAPTIKLARIMIZ SADECE 

BIR KIVILCIM”
Fuat Durdağ GETA için; “İyi 
projeler ve hızlı asansörler 
üreteceğimiz tamamen yerli 
bir marka hedefindeyiz. Şim-
diye kadar yaptıklarımız Türk 
asansör sanayisi için sadece 
sadece bir kıvılcım” dedi.

Sedat Yıldız ise; “GETA oluşu-
mundan sonra artık malzeme 
arayışını bıraktım. Çünkü her 
şey burada çözüme kavuştu-
ruluyor. Amacımız, ortak üre-
tim, ortak depo, ortak lojistik, 
ortak Ag-Ge, ortak saha ve 
imalat tecrübelerinin payla-
şılması ile ortak bir bilgi iş-
lem yapısı kurarak büyümek” 
dedi. Yıldız GETA’nın avantaj-

YENİ FABRİKA İLE İŞ 
HACMİ DE BÜYÜYOR

Yerli üretim ve montaj fir-
malarının tek çatı altında 
güç birliği oluşturması ile 
asansörde yerli bir dünya ar-
kası yaratarak, uluslararası 
pazarda yabancı firmalarla 
rekabet potansiyelini yükselt-
mek amacıyla 2014 yılında bir 
araya gelen GETA Grup, geç-
tiğimiz günlerde açtığı yeni 
fabrikası ile büyümeye devam 
ediyor. İstanbul Deri OSB’de 
yaklaşık 8 bin metrekarelik 
alanda depo, imalat, Ar-Ge, 
satış ve pazarlama birimlerin-
den oluşan iki katlı fabrikasıy-
la hedefleri kadar iş hacmini 
de büyütmeyi hedefliyor.

ASFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Hakan Başkaraağaç ile bera-
ber ziyaret ettiğimiz GETA’nın 
yeni fabrikasında bizi kurucu 

ORTAK HEDEF, ORTAK MARKA: 

“GETA”

Dört yıl önce, ulusal ve uluslararası pazara hitap edecek dünya 
standartlarında bir Türk markası yaratma inancı ve hedefi ile bir araya 
gelen, tamamı yerli markalardan oluşan GETA’nın yeni fabrikasını, 
kurucu ortakları ile birlikte gezerek büyüyen hedefleri ve projeleri 
üzerine konuştuk.
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ları hakkında da bilgiler verdi.

YILDIZ: “GETA’nın avantaj-
larını şöyle sıralayabiliriz; 
kolay monte edilebilir asan-
sör sistemlerini rekabetçi fi-
yatlara sunmak. GETALİNE, 
GETANORM, GETAPRO gibi 
üç rekabetçi paket ile ortak-
larına sahada rekabet kolay-
lığı sağlıyor. Yılda 2 bin adet 
asansörün üretimini yaparak 
bu üretim gücü ile satın alma 
yapıp avantajlarını ürettiği 
asansör sistemlerine yansıt-
maktadır. Yine oluşturduğu 
dış ticaret birimi ile asansör 
sistemleri ihraç edecek ve 
elde edeceği gelirle yatırım 
yaparak partnerlerine daha 
rekabetçi şartlarda asansör 
sistemleri sunacaktır. Bu da 
ortaklar için oldukça büyük 
bir artıdır.”

VIZYON SAHIBI 
FIRMALARLA ORTAKLIK 

YOLU AÇIK
Şu anda 80 çalışanı olan 
GETA’nın yeni katılımlarla 7 
ortağı bulunuyor. Bu firma-
lar; ERSAN Asansör, GEMAK 

Asansör, GM Asansör, BETA 
Asansör, EMT Asansör, GENE-
MEK ve STAR Asansör. Kuru-
cu ortaklardan Sedat Yıldız’a 
gruba, ileride yeni ortakların 
katılıp katılmayacağını da 
sorduk. Yıldız; “Başlangıçta 
22 firma ile fikir alışverişinde 
bulunduk ve bugün 7 ortağız. 
Ancak 40 ortağa kadar çık-
mak istiyoruz. Özellikle Ana-
dolu firmaları ile de ortaklık-
lar kurarak asansördeki yerli 
sermaye gücünü arttırmayı 
istiyoruz,” dedi. Oluşuma 
ortak olacak yeni firmalarda 
ise bazı kriterler arıyorlar. Bu 
kriterler arasında; belirli bir 
düzeyde kaliteyi prensip edin-
miş firmalar olması, gelişime 

açık, vizyon sahibi olması ve 
bankalar nezdinde kredisinin 
olması gibi bir takım etik ku-
rallar yer alıyor.

“ASFED OLARAK HER 
ZAMAN YERLI ÜRETICININ 

YANINDAYIZ”
ASFED Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hakan 
Başkaraağaç, fabrika gezi 
sonunda GETA Grup ortak-
larına teşekkür ederek, yeni 
fabrikalarının hayırlı olmasını 
diledi. Hedefleri doğrultusun-
da ASFED olarak da her türlü 
desteğe açık olduklarının da 
altını çizdi.
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Yönetici eğitimlerine katıldı. 
1987 yılında Yıldız Teknik Üni-
versitesi Makine Mühendisliği 
Anabilimdalı’nda akademis-
yen olarak göreve başlayan 
Dr. Özlü, 1990 yılında da Ma-
kine Mühendisi olarak Savun-
ma Sanayi Müsteşarlığı’nda 
göreve başladı. Dr. Özlü, Sa-
vunma Sanayi Müsteşarlığı’n-
ca yürütülen önemli ve büyük 
savunma projelerinde görev 
alarak kariyerine devam etti. 
Çalışma konuları arasında sa-
vunma sanayiine ilişkin stra-
tejik planların hazırlanması, 
savunma yönetimi, tedarik 
sistemi ve savunma reformu 
bulunmaktadır. Müsteşar 
Yardımcısı olarak görev yap-
tığı dönemde Türkiye’nin ilk 
milli tankı ALTAY, ilk insansız 
hava aracı ANKA ve ilk milli 
gemisi MİLGEM projeleri ger-
çekleştirilmiştir. Ayrıca Hava-
dan Erken İhbar ve Kontrol 
Uçağı Airbus A400M Atlas, 
F-35 ve F-16 savaş uçakları 
projelerinde görev aldı.

TAI-TUŞAŞ, HEAŞ, TEKNO-
PARK İSTANBUL ve STM 
şirketlerinde Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak da görev ya-
pan Dr. Özlü,  Haziran 2015 
Türkiye Genel Seçimlerinde 
AK Parti Düzce milletvekili 
olarak siyaset hayatına adım 
atar. 2015 yılının Kasım ayın-
da T.B.M.M. Milli Savunma 
Komisyonu Başkanlığı gö-
revini üstlendikten sonra en 
son olarak da 24 Mayıs 2016 
tarihinde kurulan 65. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti’nde 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı olarak görev aldı. 

ÖZLÜ: “ASANSÖR 
SEKTÖRÜ, STRATEJIK BIR 

SEKTÖRDÜR”.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Dr. Faruk Özlü asansör 
sanayisinin Türk ekonomisin-
de önemli bir yere sahip olan 
stratejik sektörlerden birisi 
olduğunu bakanlığı boyunca 
yaptığı pek çok açıklamada 
dile getiriyor. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından yeni yayımlanan 2018 
asansör raporunda da sek-
törün stratejik önemi bir kez 
daha vurgulanıyor. Dr. Özlü,  
yaptığı açıklamada; “Asansör 
sektörü yüksek seviyede yerel 
istihdam sağlayan bir sektör 
yapısına sahiptir. Ayrıca, çok 
katlı binalar, konut sorunun 
çözümünde önemli bir çıkış 
yoludur ve bu yolla çözüme 
ulaşmak, asansörlerin ve 
sektörün başarısına bağlıdır. 
Asansör sektörü, bu neden-
lerle stratejik sektör olarak 
kabul edilebilir. Türk asansör 
sektörü, yerine getirdiği işlev, 
geniş halk kitlelerinin asan-
sörü en yaygın dikey ulaşım 
aracı olarak tercih etmesi 
nedeniyle, ülke sanayisi ve 
ekonomisi açısından önemli 
bir faaliyet alanıdır.” diyor.

“YERLI ÜRETIMI 
ÖNEMSIYORUZ”

Artan konut ihtiyacı ve kent-
leşme projeleri ile birlikte 
yeniden yapılanan binalar 
asansör sektörünü doğrudan 

gelişimine katkı sağlıyor. Bu 
konuda da önemli değerlen-
dirmeler yapan Özlü, konut-
lardaki asansör ihtiyacının 
yerli üretimden karşılanma-
sı gerekliliğini de vurgulayan 
açıklamaları bulunuyor.

Dr. Özlü: “Türk asansör sek-
törünün doğrudan kentleşme 
ve buna bağlı olarak gelişim 
gösteren inşaat sektörü ile 
birlikte düşünülmesi gerek-
mektedir. Önümüzdeki dö-
nemde, Türkiye’deki kentleş-
me sürecinin devam edeceği, 
eski yapıların yerine depre-
me dayanıklı yeni yapıların 
inşa edileceği gibi hususlar 
dikkate alındığında, inşaat 
sektörünün faaliyetlerine 
paralel olarak, asansör sek-
töründeki büyümenin devam 
etmesi kaçınılmaz olarak gö-
rülmektedir. Ayrıca Ortadoğu, 
Balkanlarda ve son zamanlar-
da Afrika ülkelerinde devam 
eden Türk yatırımları, asansör 
sektörünü pozitif yönde etki-
lemiş bulunmaktadır. 

Kentleşmenin ve orta sınıfın 
yükselmesiyle birlikte, konut 
ihtiyacı da sürekli artıyor. Son 
15 yılda sadece 81 ilde 3 bin 
500’ü aşkın şantiyede 835 
bine yakın konut ve sosyal ya-
şam projesi hayata geçmiştir. 
Sadece bu rakam bile, Tür-
kiye’de asansör pazarının ne 
kadar hızlı büyüdüğünü ifade 
etmek için yeterli. TOKİ 2023 
yılına kadar bir milyon 200 bin 
konut inşa etmeyi hedefliyor 
Bu talebin ağırlıklı olarak yerli 
üretimle karşılanmasını çok 
önemsiyoruz.”

Mühendis ve Doktor Faruk 
Özlü Kimdir ?
Dr. Faruk Özlü, 1962 yılında 
Düzce’de doğmuş ve lise eği-
timini burada tamamladıktan 
sonra başarılı bir öğrencilik 
hayatı geçireceği; Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Makine Mühen-
disliği Bölümü’nü kazanmıştır. 
İyi bir Makina Mühendisi olan 
Özlü Lisans eğitiminin ardın-
dan İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde Yüksek Lisans ve 
Doktora yaparak, İspanya’da 
Proje ve Mühendislik, Harvard 
Üniversitesi’nde ise Üst Düzey 
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ASANSÖR SEKTÖRÜ, 
STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR
Önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerle birlikte yeni 
bir siyasi yapılanma içine girmeye hazırlandığımız şu 
dönemde, Bakanlığı süresince geçen iki yılda önemli 
projelere imza atarak Türkiye’nin bilimde, sanayide ve 
teknolojide hızlı bir ivme kazanmasını sağlayan Sayın 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü’yü 
sayfalarımızda konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Kendisinin asansör sektörü üzerine değerlendirmelerine 
yer vereceğimiz bu bölümümüzde öncelikle, Sayın Dr. 
Faruk Özlü’nün siyasi kariyerinden önceki, mesleki 
başarılarının yer aldığı öz geçmişini sizlerle paylaşmak 
isteriz...
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lükte olmasına karşın, son iki 
yılda açılan Ar-Ge merkezi 
sayısı o tarihe kadar açılan 
merkezlerin iki katından daha 
fazladır. Bu AR-GE ve Tasarım 
Merkezi faaliyetleri ile sanayi 
kuruluşlarında araştırma ve 
geliştirmeyi teşvik eden pek 
çok projeye önemli destekler 
verilmiştir. 2016 yılında 105, 
2017 yılında 328, 2018 yılında 
ise 130 yeni  Ar-Ge merkezi 
kurulması bakanlıkça destek-
lenmiştir. Güncel rakamlara 
göre; sanayi alanında 2015’te 
sadece 207 AR-Ge merkezi-
ne sahip olan Türkiye, 2018 
verileri itibari ile 900 Ar-Ge 
merkezine sahiptir. 

Bu merkezlerden 4 tanesi 
asansör sanayi alanındandır 
ve yine son iki yıllık dönemde 
Bakanlığın Ar-Ge faaliyetleri-
ni destekleyen çalışmalar ile 
kurulmuştur. 

“YERLI ASANSÖR 
SEKTÖRÜNDEN 

DÜNYADA SES GETIREN 
MARKALAR ISTIYORUZ”

Sanayi alanının her sektö-
ründe yerlileşme hamlesinin 
önemli aktörlerinden biri olan 
Dr. Faruk Özlü, asansör sek-
törü için de yerli ve milli duru-
şu desteklediğini ifade eden 
açıklamaları ile gündeme 
geldi. Özlü; “Bu iç pazardan 
aldığımız güçle, dünyada ses 
getiren markalar oluşturmak 
istiyoruz. Yerli asansör sek-

töründen dünya çapında 
marka olabilecek 

firmalar istiyoruz, 

her türlü desteği vermeye ha-
zırız. Türk firmalarının yurtdı-
şına da çok sayıda asansör ve 
aksamı ihraç edebileceğine 
inanıyoruz. İç pazardan daha 
fazla pay almak ve ihracatı 
artırmak için, asansör üreti-
cilerimizin konfor, tasarım, 
kalite, teknoloji gibi alanlara 
daha fazla önem vermeleri 
gerekiyor.” dedi.

Bakan Özlü açıklamaların-
da; Türk asansör sektörünün 
hem asansör hem de aksam 
imalatında, markalaşma ile 
paralellik oluşturacak şekilde 
kalite ve güvenlik esaslarını 
ön planda tutacak yeni ta-
sarımlar geliştirmesinin de 
önemine değinerek, gerek iç 
piyasada gerekse dış piyasa-
daki pazar payının büyümesi 
için bu çalışmaların önemine 
dikkat çekiyor. Ar-Ge ve ta-
sarım konusunda, Bakanlığın, 
KOSGEB ve TÜBİTAK gibi ku-
rumların desteklerinden ya-
rarlanma çağrısını da sık sık 
dile getiriyor.

“ASANSÖR SADECE BIR 
MAKINA DEĞILDIR”

Kendisi de makina mühendisi 
olan Dr. Özlü, asansörün sa-
dece bir makina olmaktan öte 
binanın estetiğini ve kalitesini 
arttıran önemli bir etken ol-
duğunu da vurguluyor. Özlü : 
“Asansörü, sadece bizi yuka-
rıdan aşağıya veya aşağıdan 
yukarıya taşıyan bir makine 
olarak görmek doğru olmaz. 
Asansörü, aynı zamanda mi-
marinin ve bina estetiğinin 
de önemli bir unsuru olarak 

görmek gerekiyor. Zira çoğu 
zaman bir binanın kalitesi ve 
güzelliğiyle ilgili ilk izlenimi 
asansörde ediniyoruz.”

“ASANSÖRLERE DE TIPKI 
UÇAKLARDA OLDUĞU 

GIBI, PERIYODIK BAKIM 
YAPMAK GEREKIYOR” 

Her gün milyonlarca insanı 
taşıyan asansörler, insanların 
günlük hayattaki en önemli 
ulaşım aracı. Bakan Dr. Özlü, 
bu ulaşım aracının güvenliği-
nin de en az uçak ve otomo-
biller kadar önemli olduğuna 
da açıklamalarında sıklıkla yer 
veriyor. 

ÖZLÜ: Asansörler, her gün 
yaklaşık 55 milyon insan ta-
şıyor. Bu yoğun trafiği dikkate 
alırsak, asansör güvenliğinin 
ne kadar önemli olduğu daha 
net anlaşılacaktır. Çok sayıda 
mekanik ve elektronik par-
çadan oluşan asansörlere, 

AR-GE FAALIYETLERINDE 
TÜRKIYE ZIRVESI 

YAŞANDI

Sayın Dr. Faruk Özlü’nün 
Bakanlığı süresince yaptığı 
önemli projelerde Makina 
Mühendisliği ile birlikte aka-
demik kimliğinin de  yadsı-
namaz bir etkisini görmek 
mümkündür. Sanayi, savun-
ma ve bilimin ilerleyebilme-
si için oldukça önemli olan 
araştırma ve geliştirme faa-

liyetleri kendisinin bakanlığı 
döneminde Türkiye’nin zir-
ve rakamlarına ulaşmıştır 
diyebiliriz.

Sanayi kuruluşlarına AR-
GE ve Tasarım Merkezi 
kurmayı sağlayan teşvik-

lerin 2008 yılından iti-
baren yürür-

YERLI ASANSÖR SEKTÖRÜNDEN 

DÜNYA ÇAPINDA MARKA 

OLABILECEK FIRMALAR ISTIYORUZ, 

HER TÜRLÜ DESTEĞI VERMEYE 

HAZIRIZ. TÜRK FIRMALARININ 

YURTDIŞINA DA ÇOK SAYIDA 

ASANSÖR VE AKSAMI IHRAÇ 

EDEBILECEĞINE INANIYORUZ.
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yeti gösterecektir. Kimseyi 
suçlamak, cezalandırmak, 
zor durumda bırakmak ni-
yetinde değiliz. Denetimler 
konusunda bu kadar hassas 
olmamızın iki nedeni var. Va-
tandaşlarımızın hayatı ve sağ-
lıkları, bizim için her şeyden 
önemlidir. Bir vatandaşımızın 
dahi burnunun kanamasına 
gönlümüz razı değildir. Va-
tandaşımızın güvenliğini sağ-
lamak da devletin en temel 
vazifesidir. Denetimler ko-
nusundaki hassasiyetimizin 
bir diğer nedeni ise asansör 
sektörümüzü güçlendirmek-
tir. Potansiyelinin çok yüksek 
olduğuna inandığımız bu sek-
törden çürük elmaları ayıkla-
mak istiyoruz.”

Bakan Özlü, bu denetimler-
deki hassasiyetin getirdiği 
çalışma disiplini ile işini doğru 

yapan ve yapmayanın aynı ke-
feye konulmasının engellene-
ceğini de savunuyor. “Çürük 
elma” olarak nitelendirdiği ve 
sektörü zedeleyen firmala-
rın denetimlerle ayıklanması 
asansör sektörünü daha güçlü 
bir yapı kazandırmasına hiç 
şüphesiz katkı sağlayacaktır.

“ASANSÖR 
SEKTÖRÜNÜN EN TEMEL 

SORUNU AR-GE VE 
MARKALAŞMA”

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü, sek-
törle ilgili yaptığı değerlen-
dirmede sektörün en önemli 
sorununun “Asansör firma-
ların Ar-Ge altyapılarının ve 

markalaşma bilinçlerinin zayıf 
olması”ndan kaynaklandığı-
nı belirtiyor. Yeni çözümler 
üreten, sürekli araştıran ve 
geliştiren bir perspektifinin 
asansör sektörü için oldukça 
önemli olduğunun altı çizili-
yor. 

Dr. Özlü;  “Sanayi sicil sis-
temine giren 2.988 adet 
asansör montaj ve asansör 
aksam imalat firması sayısı-
na bakıldığında, sürekli ola-
rak bölünerek çoğaldıklarını 
görüyoruz, bunun yerine 
firmaların şirket evlilikleri 
yaparak büyümeleri, ölçek 
ekonomisinden yararlanma-
ları ve markalaşarak dünyaya 
açılmalarını bekliyoruz.  Türk 
asansör sektörü içerisinde 
yer alan unsurların bir araya 
gelerek iş birliği ve güç birliği 
oluşturması kaçınılmazdır.”

tıpkı otomobil veya uçaklara 
olduğu gibi, periyodik bakım 
ve kontrol yapmak gerekiyor. 
Bunun için, asansörlerin mev-
zuatına uygun olarak monte 
edilmesi, etiketlenmesi, uy-
gunluğunun belgelendiril-
mesi, bakımlarının ve yıllık 
kontrollerinin zamanında ve 
doğru yapılması önem taşı-
yor. Bu denetimleri sistematik 
hale getirmek amacıyla, 2014 
yılında ‘Asansör Eylem Pla-
nı’nı kamuoyuna duyurduk. 
Bu plan kapsamında yapaca-
ğımızı açıkladığımız eylemle-
ri birer birer hayata geçirdik. 
Asansörlere kimlik numarası 
vermeye başladık. Bu konuda 
yerel yönetimlere sorumluluk 
verdik. Kontrollerin nasıl ya-
pılacağına ve cezaların nasıl 
uygulanacağına dair esasları 
belirledik. Kontrol sonuçlarını 
anlık takip edebileceğimiz bir 
sistem oluşturduk.

DENETIMLER KONUSUNDAKI 

HASSASIYETIMIZIN 

BIR DIĞER NEDENI ISE 

ASANSÖR SEKTÖRÜMÜZÜ 

GÜÇLENDIRMEKTIR. 

POTANSIYELININ ÇOK YÜKSEK 

OLDUĞUNA INANDIĞIMIZ BU 

SEKTÖRDEN ÇÜRÜK ELMALARI 

AYIKLAMAK ISTIYORUZ.

“ASANSÖR 
DENETIMLERINDEKI 

HASSASIYETIMIZIN IKI 
NEDENI VAR”

Asansör sektörünün son za-
manlarda fazlasıyla günde-
mini meşgul eden ve yönet-
meliklerle sıklıkları arttırılan 
denetimlerin önemine deği-
nerek bu konudaki hassasi-
yetlerinin dayandığı iki önemli 
nedeni de şöyle açıklıyor Özlü: 

“Bizim hedefimiz, her asan-
sörün yılda bir kere periyo-
dik kontrolden geçmesidir. 
Bunu hep birlikte başaraca-
ğız. Asansör firmalarımız, 
A tipi onay kuruluşlarımız, 
belediyelerimiz, bina yöne-
ticilerimiz, vatandaşlarımız 
bu konuya gereken hassasi-
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Marka,  işletmelerin mal ve hiz-
metlerini  tanıtmaya yarayan, 
bu mal ve hizmetleri diğer iş-

letmelerinkinden ayıran, aynı zamanda 
üretilen mal veya hizmetin simgesi olan 
isim, sözcük, şekil, resim, görüntü ve 
ibarelerden oluşan bir imdir. Ticari iş-
letmelerin ticari unvanlarından farklıdır.  
Ancak Türk Patent Enstitüsü’ne marka 
tescili yapıldığı takdirde ticaret unvanı 
da marka olarak kullanılabilir. Marka, 
daha önce 556 Sayılı Markaların Korun-
ması Hakkındaki KHK ile korunmakta 
iken  10.01.2017 tarihinden itibaren Sınai 
Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmiş ve 
marka hakkı sınai mülkiyet başlığı altında 
korunmaya başlamıştır.

Hangi Haller Marka Hakkına Tecavüzü 
Teşkil Eder?
Marka hakkına tecavüz, marka sahibinin 
izni olmadan markayı taşıyan malların 
aynısının yada çok benzerinin üçüncü 

kişilerce kullanılması duru-
mudur. En sık rastlanılan ör-
neği de iltibas yaratmak ya 
da taklit marka ürünlerdir. 
Markanın sahibinden başkası 
tarafından aynen veya taklit, 
tağyir, iltibas (aldatıcı benzer-
lik) suretiyle kullanılıp kulla-
nılmadığının saptanmasında, 
her şeyden önce markanın 
şekil ve anlam itibariyle taşı-
dığı baskın unsur göz önünde 
tutularak tespit yapılır.

İltibas unsuru araştırılırken 
tüketicilerin normal olarak 
gerçek markayı taşıyan mal-
lar ile taklitli markayı taşıyan 
malları birbirinden kolayca 
ayırt edip edemeyecekleri, 
yani aldatıcılık oluşup oluş-
madığı araştırılır. 

Nelerin marka tecavüzü sayıl-
dığı Sınai Mülkiyet Kanunun 
29. Maddesinden sayılmıştır.

Kanuna Göre Neler Marka 
Tecavüzüne Girer?
Bunu 4 madde ile açıklaya-
biliriz.

1- Marka sahibinin izni olmak-
sızın, markayı 7. maddede be-
lirtilen biçimlerde kullanmak. 
7. Maddeye göre ise marka 
tecavüzüne giren unsurlar şu 
şekilde;  

 � Tescilli marka ile aynı olan 
herhangi bir işaretin, tes-
cil kapsamına giren mal 
veya hizmetlerde kulla-
nılması. 

 � Tescilli marka ile aynı 
veya benzer olan ve tes-
cilli markanın kapsadığı 
mal veya hizmetlerle aynı 
veya benzer mal veya hiz-

metleri kapsayan ve bu 
nedenle halk tarafından 
tescilli marka ile ilişkilen-
dirilme ihtimali de dâhil 
karıştırılma ihtimali bulu-
nan herhangi bir işaretin 
kullanılması.

 � Aynı, benzer veya fark-
lı mal veya hizmetlerde 
olmasına bakılmaksızın, 
tescilli marka ile aynı veya 
benzer olan ve Türkiye’de 
ulaştığı tanınmışlık düze-
yi nedeniyle markanın iti-
barından haksız bir yarar 
elde edecek veya itibarına 
zarar verecek veya ayırt 
edici karakterini zedele-
yecek nitelikteki herhangi 
bir işaretin haklı bir sebep 
olmaksızın kullanılması

2- Marka sahibinin izni ol-
maksızın, markayı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzerini 
kullanmak suretiyle markayı 
taklit etmek.

3- Markayı veya ayırt edi-
lemeyecek kadar benzerini 
kullanmak suretiyle markanın 
taklit edildiğini bildiği veya 
bilmesi gerektiği hâlde teca-
vüz yoluyla kullanılan mar-
kayı taşıyan ürünleri satmak, 
dağıtmak, başka bir şekilde 
ticaret alanına çıkarmak, ithal 
işlemine tabi tutmak, ihraç 
etmek, ticari amaçla elde bu-
lundurmak veya bu ürüne dair 
sözleşme yapmak için öneride 
bulunmak.

4- Marka sahibi tarafından li-
sans yoluyla verilmiş hakları 
izinsiz genişletmek veya bu 
hakları üçüncü kişilere dev-
retmek.

Marka Hakkına Tecavüz 
Durumunda Açılabilecek 
Davalar Nelerdir?
Yukarıda sayılan hallerden 
birinin varlığı halinde  marka 
hakkına tecavüz gerçekleş-
miş sayılmaktadır.  Marka 
hakkı tecavüze uğrayan mar-
ka sahibinin ileri sürebileceği 
hukuki  ve cezai talepleri  bu-
lunmaktadır.  Bu doğrultuda 
açılabilecek dava sayısı ve 
çeşidi uğratılan mağduriyete 
göre bir hayli fazladır. Dolayı-
sıyla burada sadece bunların 
başlıcalarına örnek vereceğiz. 
Marka hakkına tecavüz du-
rumunda açılabilecek bir kaç 
davaya şu şekildedir:

CEZA DAVALARI 
Marka hakkına tecavüz suç 
teşkil etmekte olup başkasına 
ait marka hakkına aldatıcı ve 
benzer mal üreten veya hiz-
met sunanlar hakkında suç 
duyurulması halinde soruş-
turma sonucunda;  bu fiilleri 
gerçekleştirenler hakkında  
bir yıldan dört  yıla kadar ha-
pis ve yirmi bin güne kadar 
adli para cezası ile cezalandı-
rılacakları Kanunun 30 mad-
desinde düzenlenmiştir. Aynı 
zamanda Sulh Ceza Hakimi 
tarafından gerekli güvenlik 
tedbirleri talep edilebilecek-
tir. Bu talepler taklit marka 
ürünlerin bulunduğu yerde 
arama ve taklit ürünlerin el 
konulması şeklinde olabil-
mektedir.

MADDİ TAZMİNAT 
DAVALARI 

Marka sahibi, marka hakkına 
tecavüz eden kişiler hakkın-
da açacağı maddi tazminat 
davası ile zararlarını talep 

Av. Zeynep TEPEGÖZ
ASFED Avukatı
zeyneptepegoz@gmail.com

MARKA TECİLİNDE  
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

AVUKATINIZ CEVAPLIYOR
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edebilmektedir. Marka sa-
hibinin uğradığı maddi za-
rar , hak sahibinin uğradığı 
fiili zarar ve yoksun kalınan 
kazancı kapsamaktadır. Fiili 
zarardan anlaşılması gereken, 
zarar görenin malvarlığında 
meydana gelen fiili eksilme-
dir. Yoksun kalınan kazanç ise, 
objektif piyasa koşullarında, 
marka hakkı sahibinin faali-
yet gösterdiği alana da bağlı 
olarak beklenen, meydana 
gelmesi muhtemel malvarlı-
ğı artışlarının tecavüz edenin  
fiilleri sebebiyle önlenmesidir. 
Yasaya göre maddi tazminat 
hesaplanmasında marka sa-
hibinin birden çok  seçeneği 
bulunmakta olup, marka sahi-
bi bu seçimlik haklardan birini 
kullanabilir; 

a)  Sınai  mülkiyet hakkına 
tecavüz edenin rekabeti ol-
masaydı, hak sahibinin elde 
edebileceği muhtemel gelir.

b) Sınai mülkiyet hakkına te-
cavüz edenin elde ettiği net 
kazanç.

c)  Sınai  mülkiyet hakkına 
tecavüz edenin bu hakkı bir 
lisans sözleşmesi ile hukuka 
uygun şekilde kullanmış ol-
ması hâlinde ödemesi gere-
ken lisans bedeli.

Maddi tazminat davasında, 
marka sahibi maddi tazminat 
hesaplamasında hangi yönte-
mi seçtiğini açıkça belirtmek 
zorundadır. 

MANEVİ  TAZMİNAT  
DAVALARI 

Marka hukuku anlamında 
manevi zararın tazmini,  te-

cavüz dolayısıyla marka hakkı 
sahibinin ticari işletmesinin 
dış dünyada, yani ilgili piya-
sada sahip olduğu imaj ve 
oluşturduğu itibar ve güve-
nin  zedelenmesi ile oluşur.  
Marka hukukunda manevi 
tazminatın işlevi, manevi ti-
cari varlıkta meydana gelen 
zarar  neticesinde marka hak-
kı sahibi teşebbüsün itibar, 
güven ve imaj kaybının gide-
rilmesidir. Tüketicinin marka-
ya olan güveninin sarsılması 
neticesinde, marka sahibinin 
itibarı zedelenmekte, bu tür-
den zararların tazmini manevi 
tazminat davaları ile gideril-
mektedir.

Sınai Mülkiyet Kanununda iti-
bar tazminatı adı altında özel 
bir üçüncü tazminat türüne 
daha yer vermiştir. 150/2 
maddesine göre, “….hakka 
konu ürün veya hizmetle-
rin, tecavüz eden tarafından 
kötü şekilde kullanılması veya 
üretilmesi, bu şekilde üreti-
len ürünlerin temin edilme-
si yahut uygun olmayan bir 
tarzda piyasaya sürülmesi so-
nucunda sınai mülkiyet hak-
kının itibarı zarara uğrarsa, 
bu nedenle ayrıca tazminat 
istenebilir.” Hâkimin itibar 
tazminatına hükmedebil-
mesi için; hakkın tecavüze 
uğramış olması, bu tecavüz 
neticesinde marka itibarının 
zarara uğramış olması, bu 
zararın markanın kötü veya 
uygun olmayan bir biçimde 
kullanılmasından kaynaklan-
ması gerekmektedir. 

Söz konusu tazminatın gün-
deme gelebilmesi için, mar-

kanın dâhil olduğu işletmenin 
itibarının da zarar görmesi 
şart değildir; yani işletmenin 
itibarının zarar görmesi itibar 
tazminatı talebinin zorunlu 
bir şartı değildir.   İşletme-
nin itibarının zedelendiği 
durumlarda istenecek olan 
tazminat manevi tazminat-
tır. Ancak elbette, işletme 
ile marka arasındaki yakın 
bağlantı sebebiyle markanın 
itibarına verilen zararla birlik-
te çoğu kez işletmenin itibarı 
da zarar görmektedir. Yargı-
tay’a göre de itibar tazminatı 
maddi ve manevi zararın dı-
şında ancak her iki tazminatın 
özelliklerini içinde barındıran 
kendine özgü bir tazminat 
türüdür. Yargıtay “11. HD, E. 
2015/8175, K. 2016/5114, 
T. 5.5.2016.  kararına göre 
“Maddi ve manevi tazminat-
tan farklı olarak düzenlenen 
bu tür zarar istemine, 556 
Sayılı KHK’nın 68., 551 sayı-
lı KHK’nın 142. ve 554 Sayılı 
KHK’nın 54. maddelerinde 
de yer verilmiştir. Markanın 
itibarı kavramı, marka ile inşa 
edilen imajı ifade etmekte-
dir. Zira imaj ve güven oluş-
turmanın bir maliyeti vardır. 
İtibar zararı ise inşa edilen 
veya edilmekte olan imajın 
zedelenmesi sebebiyle doğan 
zarardır. İtibar tazminatı be-
lirlenirken, bir taraftan imaj 
inşası için gerçekleştirilen 
giderlerden hareket ederek 
zararın giderilmesi için yapıl-
ması gereken (reklam kam-
panyası gibi) giderleri dikkate 
almalı, diğer taraftan da itibar 
kaybının manevi yönünü göz 
önünde tutulmalıdır.”
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Uluslararası standartlar ve 
kuruluş iç yönetmelikleri 
sürdürülebilirlik çabalarına 
çerçeve sağlamada önemlidir. 
Kuruluş, ürün ve hizmetlerin 
şartlara uygunluğunu doğ-
rulamak amacıyla izleme ve 
ölçme metodolojileri kullandı-
ğında, geçerli ve güvenilir so-
nuçları güvence altına almak 
için ihtiyaç duyulan kaynakları 
tayin ve tedarik etmelidir. 

Değişen ve gelişen küre-
sel üretkenlik, Endüstri 4.0 
rüzgarını da arkasına alarak, 
2030 yılına kadar üretim pa-
radigmasını tam olarak de-
ğiştirmeyebilirken [1], daha 
yüksek müşteri memnuniyeti, 
kalite, yenilikçilik ve çevik-
likten, daha iyi ekonomi ve 
değer yaratmaya kadar tüm 
etkenleri ele alacaktır. Sür-
dürülebilirliğin sağlanması 
için kullanılan 5S (Keizen), 
8D (Problem Çözme Meto-
dolojisi), Kalite Çemberleri, 

TPM (Total Productive Main-
tenance) vs. metodolojilerinin 
üretmiş olduğu veriler, ERP 
sisteminde işlenerek biyonik 
hale gelecektir. Canlı olarak 
yaşayan bu veriler, mekanik 
sistemlere yön vererek kalite-
de, güvenceyi sağlayacaktır. 
Bu durum, verilerin genelle-
me ve yorumdan uzak, so-
mut değerler ifade etmesini 
sağlayacaktır. Böylece orta-
ya konulan bilgiler bir değer 
ifade edecek, bilginin sağlıklı 
aktarılması ve kişisel uygu-
lama farklılıklarının ortadan 
kalkması için standartlaşma 
sağlanabilecektir.

[1]: Factory of the Year, Global 
Excellence in Operations, A.T. 
Kearney 2010–2015. 

DİJİTALLEŞME
Teknolojik gelişmenin şu anki 
hızı, insanların yaşadığı ve 
çalıştığı alan üzerinde büyük 
değişiklikler yapmaktadır. 
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin 
Teknolojileri, küresel üretim 

sistemlerinin fiziksel, dijital 
ve biyolojik alanları arasındaki 
sınırları ortadan kaldırmakta-
dır. Bu teknolojilerin gerçek 
değer yaratabilmesi için olu-
şan verilerin anlamlı bir bütün 
oluşturması gerekmektedir. 
Bu aşamada IoT (Internet of 
Things) sistemleri mekanik ya 
da sanal sistemlerden gelen 
canlı verileri biyonik hale dö-
nüştürmektedir.

Öncelenmiş bir yaklaşım ile, 
kalite metodolojileri kullanı-
larak hatayı doğurabilecek 
risklerin tespiti ve ortadan 
kaldırılması mümkündür. Bu 
tip yaklaşımlar, ürünün kali-
tesine ait bilginin yalınlaşarak 
kalıcı çözümler yaratılması 
noktasında dinamiklik sağ-
lamaktadır.

 Dijital dönüşüm çalışmaları, 
denklemin “insan” tarafına 
yoğun yatırım yapar ve pro-
jenin en başından itibaren 
kurum kültürüyle ve iş yap-
ma biçimleriyle eş zamanlı 
gerçekleşecek organik bir 
değişimi zaruri kılar.

Günümüzde kuruluşla-
rın stratejik kavram-
ları arasında yer alan 

kalite, tüketiciler tarafından 
tercihleri belirleyen ana un-
surlardan biri haline gelmiştir. 
Bu kavrama klasik anlamda 
yaklaşıldığında, standartlara 
uyum ya da tüketici beklen-
tilerine uygunluk olarak ele 
alınmaktadır. Günümüzde 
ise, kalite kavramı bu tanım-
lara sığmayacak derecede 
yeni boyutlar kazanmış olup 
günlük uygulamalardaki da-
ğınıklığından kurtarılmış, dar 
tanımlama kalıplarından çıka-
rılmış, esnek ve dinamik bir 
çerçeve içine yerleştirilmiştir.

Bir kuruluş için en önemli un-
surlardan bir tanesi müşteri-
dir. Çok geniş seçme şansına 
sahip müşterilere hızlı, sürekli 
ve kusursuz hizmet sunmak 
zorunlu hale gelmiştir. Orta-

ya çıkan bu durum rekabeti 
doğurmuştur. Rekabet, hem 
sunulan ürün ya da hizme-
tin daha ucuz, hem de daha 
fonksiyonel yani kullanıcı 
beklentilerini tam karşılıyor 
olması zorunluluğunu gerek-
tirmektedir. 

Üretimin tüm aşamalarına 
girdi olan müşteri taleplerinin 
çok iyi algılanması, üretilenin 
satılması değil, satılabileni 
üretir hale getirmiştir.

SIFIR HATA İÇİN RİSK VE 
SÜREÇ YÖNETİMİ

Ürün veya hizmet sunumunun 
tüm aşamalarını belirleyerek 
her defasında aynı kalitede 
çıktının elde edilmesi süreç 
ve risk yönetimi ile mümkün 
kılınmaktadır. Ön görülebi-
len risklerin kabul edilebilir 
seviyelere indirgenmesi için 

iş süreçlerinin sürekli olarak 
iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Üretim ve hizmet sunumun 
tüm aşamalarında değiş-
kenlerin dinamik olarak yö-
netilmesi, hataların tespiti ve 
kaynağında çözülmesi ile sıfır 
hataya ulaşılabilecek, dolayı-
sıyla kaynak kayıplarını orta-
dan kaldıracaktır. 

Devinim esnasında işlenen 
bu değişkenlere ait olan kritik 
bilgilerin, kontrolü gerçekleş-
tirecek olan kullanıcıya anlık 
olarak erişimi sağlanmakta-
dır. Bu da şekil 1.’de görüldü-
ğü üzere operasyon ve bilgi 
teknolojilerinin günümüzde 
geldiği nokta olan ERP (En-
terprise Resource Planning) 
sistemleriyle mümkün kılına-
bilmektedir. Erişimin sürdü-
rülebilirliği için veri akışının 
olduğu iş süreçleri standart-
laştırılmalıdır.

KALİTENİN TEKNOLOJİ  
İLE EVRİMİ

Kürşat Kızılkaya
Merih Asansör Kalite Güvence Müdürü
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ASFED (Asansör Sanayicileri 
federasyonu) ve ASFED res-
mi yayın organı olarak üç gün 
boyunca katılımcı olarak yer 
aldığımız fuardan ayrıntılı bir 
gözlem ile birlikte fuar söyle-
şilerimizi derleyerek sektörün 
kalbinin attığı İzmir’in 3 gün-
lük bir seyir defterini çıkarttık.

FUARDA ILK GÜN HEYECANI 
ZIYARETÇI SAYISINA DA YANSIDI

Asansör sektörüne dair pek 
çok yeni ürünün sergilendi-
ği fuar, ilk gün üst düzey bir 
katılım ile kapılarını açtı. Açı-
lış töreninde kurdeleyi, Efor 
Fuarcılık Genel Müdürü Nuray 
Eyigele İşleyen, ASFED Yö-
netim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik, EAYSAD Başkanı Mert 
Öğüşlü ile birlikte Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Asansör ve Teleferik Sanayi 
Şube Temsilcisi Sayın İlyas 
Menderes Büyüklü, EBSO 
( Ege bölgesi Sanayi Odası) 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Selami Özpoyraz, 
AYSKAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yasemin Bulut, AYSKAD 
Başkan Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Ela Kocatepe, 
LÖHER Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ali Aktaş beraber kese-
rek, fuaraın sektör çalışanları 
için hayırlı  olmasını dilediler. 

AÇILIŞ KONUŞMALARINDA 
“SEKTÖRDE HAKSIZ REKABET” 

VURGUSU

EFOR Fuarcılık’ın organizas-
yonunda düzenlenen fuarın 
destekçisi EAYSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mert Öğüşlü, 
açılış konuşmasında sektörün 
kamuoyunda sadece asansör 
kazaları ile gündeme gelme-
sinden duyduğu üzüntüyü 
dile getirirken, sektördeki 
haksız rekabet sorununa da 
dikkat çekti. Öğüşlü: “Sek-
törümüzün elbette bazı sı-
kıntıları vardır. Ancak halen 

çözüme ulaşmayan sıkıntıla-
rın başında bize göre haksız 
rekabet konusu gelmektedir. 
Bazı firmalar maliyet analizini 
doğru yapmayıp düşük kalite-
de gerçekçi olmayan fiyatlarla 
iş alırken, belgeli düzgün, etik 
çalışan iyi firmaların kaliteli 
işleri haksız rekabetle kar-
şılaşmaktadır. Ve bu durum 
asansör sektörünün kamu-
oyunda yetersiz bir sektör 
olduğu algısı yaratmaktadır. 
Kamuoyunda sadece asansör 
kazaları ile gündeme gelme-
miz de ayrıca üzücü bir du-
rumdur”, dedi.

FEDERASYONUN FUARI 
DESTEKLEMESI KATILIMCI SAYISINI 

ETKILEDI

Bu sene İNELEX 2018’e tam 
destek veren ASFED (Asansör 
Sanayicileri Federasyonu)’in 
alanda aylardır süren çalış-
malarının da fuara olumlu 
katkı sağladığı gözlemlendi. 
Katılımcı sayısında geçen yıl-
lara göre artış görülmesi ve 
stantlarda sıklıkla Anadolu 
firmalarının yer alması, sektör 
için heyecan verici olarak kar-

Efor Fuarcılık’ın bu sene EAYSAD (Ege Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği) ile birlikte ASFED (Asansör 
Sanayicileri Federasyonu) ‘in de desteğini alarak düzenle-
diği fuarda diğer yıllara göre hem katılımcı hem de ziyaretçi 
sayısının çok daha fazla olduğu gözlemlendi. Ziyaretçilerin 
ilgisini çekecek son teknoloji asansör sistemleri fuarda boy 
gösterirken, sektörün yetkin isimlerinin verdiği seminer ve 
söyleşiler de oldukça ilgi çekti.

ASANSÖRÜN KALBİ 

İZMİR’DE ATTI

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

DOSYA “ASANSÖRÜN KALBİ İZMİR’DE ATTI”

Yusuf Atik 
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26-28 Nisan 2018, 11. İNELEX Asansör ve 
Asansör Teknolojileri Fuarı’nın açılışına İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 
da katıldı. Fuarın ilk günü, Asansör Sanayicileri 
Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik, EAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mert 
Öğüşlü ve EFOR Fuarcılık Genel Müdürü Nuray 
Eyigele İşleyen ile birlikte fuar stantlarını gezen 

Aziz Kocaoğlu ve beraberindeki heyet, sektör 
ile ilgili bilgiler aldılar.

ASFED Başkanı Yusuf Atik ile birlikte ASFED 
standını da ziyaret eden Kocaoğlu’na Atik ta-
rafından, hem federasyon hem de sektörün 
genel sorunları ile ilgili kısa bir bilgilendirme 
yapıldı. 

şılandı. ASFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik açılış konuş-
masında İzmir fuarının önemine 
bir kez daha vurgu yaptı. Atik ; 
“ Asansör konusunda İzmir di-
ğer illerimize göre bir adım daha 
önde diyebiliriz. İNELEX 2018 11. 
kez kapıları açtı ve daha nice se-
neler devam etmesini diliyoruz. 
Çünkü bu fuarı sektörümüz açı-
sından önemsiyoruz ve devam 
etmesi gerektiğine inanıyoruz. 
ASFED olarak tam destek verdi-
ğimiz fuarın gelecek senelerde 
çok daha iyi duruma geldiğini 
hep beraber göreceğiz”, dedi. 
Sektöre birleşme çağrısı da ya-
pan Atik;  “Sektördeki ayrışmaya 
izin vermeyelim. Küçük olsun 
benim olsun demek yerine bü-
yük olsun bizim olsun demesini 
bilmemiz lazım. Küresel firmalar 
Türkiye piyasasında bizleri yut-
maya hazır bir halde bekliyorlar. 
Biz ne yapıp edip asansör sa-
nayicileri olarak birleşmeliyiz”, 
dedi.

IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI  
AZIZ KOCAOĞLU FUARI ZIYARET ETTI

DOSYA “ASANSÖRÜN KALBİ İZMİR’DE ATTI”
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ASANSÖRDE YERLI MARKA ADIMI; “GETA” 
Geçtiğimiz günlerde yeni fabrikasını açan ve sektördeki 7 
güçlü markanın bir araya gelerek iş ve güç birliği ilkesiyle yerli 
bir marka yaratmak için kolları sıvadığı GETA Asansör de bir 
sunum yaptı. Sunumu, GETA kurucu ortaklardan Sedat Yıldız 
yaptı. Konuşmasını; “Uluslararası Marka Yaratmada Bir İş 
Modeli GETA” başlığında toparlayan Yıldız; “Haksız rekabetin 
olduğu bir ortamda asansör işi daha fazla yapılabilir bir halde 
değil” dedi. Yerli ve milli üretimin desteklenmesi ve uluslararası 
bir marka yaratmak için birleşme çağırısı yapan Sedat Yıldız, 
GETA’nın ortak ürün için, ortak bir satın alma, depo, lojistik, 
Ar-Ge ve bilgi işlem sistemlerini nasıl geliştirildiğini anlattı. 
Yıldız; “GETA, yıllık 2000 adet asansörün üretimini yaparak 
bu üretim gücü ile satın alma yapıp, avantajlarını da ürettiği 
asansör sistemlerine yansıtacaktır. GETA, oluşturduğu Dış ti-
caret birimi ile asansör sistemleri ihraç edecek ve elde edeceği 
gelirle yatırım yaparak partnerlerine daha rekabetçi şartlarda 
asansör sistemleri sunacaktır” dedi. 

Sedat Yıldız, GETA’nın hedefleri ve çalışma sisteminden bah-
settiği sunumunda yeni ortaklıkları açık olduğunu belirterek, 
ortaklık kriterleri ile ilgili de bilgiler verdi.

Panele yoğun ilgi gösteren 
sektör temsilcileri için hazır-
ladığı sunumda Sayın Büyük-
lü; “Asansörlerin tasarımına 
ilişkin usul ve esaslara dair 
tebliğ”  ve Bakanlık mevzu-
atları ile ilgili ayrıntılı bilgiler 
vererek soruları cevapla-
dı. Asansör monte edenin 
yükümlülükleri, periyodik 
kontrol nedir, ne değildir, son 
kontrol, bilirkişilik gibi konu-
larda önemli ayrıntılara dikkat 
çekerken, Bakanlığın sektör 
ile ilgili önemli istatistiklerini 
de katılımcılarla paylaştı. 

Panelin ikinci oturumunda 
ise; TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası Temsilcisi S. 
Zafer Güneş, TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası Temsilcisi 
Onur Ercan, EAYSAD Başkan 
Yardımcısı ve İBB İmar daire 
Başkanı temsilcisi Oğuz Yanık 
birer sunum yaparak. Konu 
ile ilgili ayrıntılı değerlendir-
melerini paydaşlarla birlikte 
değerlendirip gelen soruları 
cevaplandırdılar.

YENI ÜRÜNLER FARKLI TASARIMLAR
Yaklaşık 150 firmanın katılım gösterdiği fuarda 
,yeni yönetmeliğe göre revize edilen ürünler ile 
gelişen ihtiyaçlara göre tasarlanan pek çok yeni 
ürün görücüye çıktı.  Oldukça geniş bir ürün 
yelpazesinde ziyaretçilere sunulan yenilikler 
hakkında fikir sahibi olan profesyoneller yeni 
anlaşmalar yapma fırsatı da elde etti.

PANEL VE SÖYLEŞILER KONU VE 
KONUKLARIYLA ILGI ÇEKTI

İNELEX 2018’in katılımcı ve ziyaretçileri,  dolu 
dolu geçen üç gün içerisinde farklı konu ve 
konukların yer aldığı panel ve söyleşilerle hem 
sektörün sorunlarını masaya yatırdı hem de 
bu sorunların paydaşlarını bir araya getire-
rek konuları tartışıp, çözümler sunabilmesi 

için imkanlar tanıdı. Bunlardan en önemlisi 
27 Nisan 2018’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör 
ve Teleferik Sanayi Şube Temsilcisi İlyas Men-
deres Büyüklü’nün katılımıyla iki oturumda 
gerçekleşen “Tasarım Tebliğ ve Uygulamaları 
Hakkında Bilgilendirme” konulu panel oldu.

DOSYA “ASANSÖRÜN KALBİ İZMİR’DE ATTI”
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AYSKAD DÜZENLEDIĞI FUAR KOKTEYLI ILE KONUKLARINI AĞIRLADI
Asansör sektörünün ilk ve 
tek kadın derneği unvanı ile 
31 Mart 2018 itibari ile faali-
yetlerine başlayan AYSKAD 
üyeleri de katılımcılar ara-
sında yerini alarak ilk fuarını 
gerçekleştirdi. AYSKAD’ın 

28 kişilik kurucu üyelerinin 
hemen hemen hepsinin yer 
aldığı fuar boyunca, başta AY-
SKAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Yasemin Bulut olmak üzere 
tüm dernek üyeleri derneğin 
amaçları ve hedeflerini sektör 

temsilcileri ile paylaştı. 

Fuarın ikinci gününde bir 
kokteyl düzenleyen AYSKAD 
yönetimi, sektörden pek çok 
değerli ismi standında ağır-
layarak dernek faaliyetleri 
hakkında bilgiler verdi. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
temsilcisi İlyas Menderes Bü-
yüklü, TASİAD Başkanı Ahmet 
Fikret Gökhan, ASFED Başkan 
yardımcısı Abdurrahman Ak-
söz, Nobel Asansör Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Blgiç, 
ASFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Nuri Kuzan AYSKAD davetine 
katılanlar arasındaydı.

DOSYA “ASANSÖRÜN KALBİ İZMİR’DE ATTI”
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sektörle beraber yol alıyoruz. 
Üçüncü günün sonunda ziya-
retçi yorumlarına bakarsak, 
inanılmaz güzel görüşler ve 
inanılmaz iyi rakamlar geldi. 
Katılımcı ve ziyaretçi olan 
firmalardan da çok güzel 
dönüşler aldık. Açıkçası hiç 
bir firmamız ben iş yapmadım 
demedi. Beklediğimizin çok 
üzerinde diyenler oldu. Hatta 
görüştüğüm firmalardan “ye-
mek yemeğe dahi fırsatımız 
olmadı” diyenler oldu. Hangi 
firmaya gittiysek olumlu dö-
nüşler alıyoruz, teşekkürler 
alıyoruz. Bu da bizim için en 
güzel ödül. İzmir dışından 
beş ilden otobüslerle gelen-
ler var. Üretici firmalarımız 
var, montaj firmalarımız var, 
market olanlar var. Dolayısıy-
la firmaların kendi aralarında 
da bir alışverişi söz konusu 
oldu. Herkesin beklediğinin 
üzerinde bir fuar süreci geçti 
diyebiliriz.

Son rakamsal 
değerlendirmeler nasıl?
Şuanda firma ve marka ba-
zında 150’ye yakın firmamız 
var. Oturum alanına baktığı-
mızda 102 tane stant var ama 

sizin de gördüğünüz gibi iç içe 
stant açan  firmalarla birlikte 
bu sayı 150’ye ulaşıyor. Sek-
törde var olan tüm firmalar 
burada mevcut diyebiliriz. 
Arayıp davet ettiğimiz gele-
meyen ama ziyaretçi olarak 
katılmış olan firmalarımızdan 
dahi satış yapanlar oldu. 

Sürekli alanda katılım ve 
ziyaretçilerle temas halinde 
bir ekibiniz var. Kaç kişilik 
bir ekiple hazırlandınız? 
Valla öyle çok kalabalık bir 
ekibimiz yok ama çok dona-
nımlı, işini bilen bir ekibimiz 
var. Ben kendi adıma çekirdek 
kadromdan çok memnunum, 

onlarla senelerdir bu yolda 
yürüyoruz. Zaten sonuçta 
ortada. Gerçekten güzel bir 
iş çıkartılar, ekibimle gurur 
duyuyorum..

Hazırlık süreci nasıl geçti?
Elbette zor bir süreçti. Tanıtım 
ve pazarlama kısmı fuarcılığın 
en meşakkatli alanıdır. Dola-
yısıyla 2 yıllık süreçte en çok 
bu konuda çaba gösterdik. 
Bu sene EAYSAD ve ASFED 
ile birlikte bir çalışma yaptık. 
EAYSAD çok büyük bir destek 
verdi. ASFED’in Başkanı Yusuf 
Atik çok büyük bir destek ve-
rerek bizim yanımızda oldu-
ğunu hep hissettirdi. Kendisi 

3 gün için 2 yıl süren uzun 
bir çalışma süreci, yüzlerce 
firma, binlerce yüz ve belki 
de on binlerce yeni ürün ile 
11 fuarda 22 yıllık bir sektörel 
deneyimin sahibi O. Sektör-
de herkesin sevdiği saydığı 

Nuray Eyigele İşleyen, fuar 
boyunca ekibiyle birlikte tüm 
stantları her gün ziyaret ede-
rek iyi bir fuar ve bereketli 
işler için iyi dileklerini iletti. 
Bu koşuşturmaca içerisinde 
kendisini ve ekibini bir araya 

getirerek  keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.

Nuray Hanım öncelikle 
fuar başarınız için tebrik 
ederiz. Nasıl bir üç gün 
geçti ve İNELEX 2018’i nasıl 
değerlendirirsiniz?
Teşekkür ederiz. Herkesten 
çok olumlu tepkiler aldığımız 
başarılı bir fuar dönemiydi de-
mek yanlış olmaz. Bildiğiniz 
gibi çift yıllarda gerçekleş-
tirdiğimiz fuarımızın bu sene 
11. sini düzenliyoruz. 20 yıldır 

EFOR Fuarcılık tarafından bu yıl on birincisi düzenlenen 
İNELEX Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarının Genel 
Müdürü Nuray Eyigele İşleyen ile Haber Asansörü’ne özel bir 
röportaj gerçekleştirdik. 20 yıldır sektörü adım adım gezerek 
en yakın takipçilerinden olan İşleyen ve ekibi fuara nasıl 
hazırlandıklarını anlattı.

İNELEX 2018 FUAR TİMİ 
3 GÜN BOYUNCA TÜM 
KATILIMCILAR VE ZİYARETÇİLERLE 
TEK TEK İLGİLENDİLER

DOSYA “ASANSÖRÜN KALBİ İZMİR’DE ATTI”
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firmasıyla da katılımcı oldu 
bu süreçte. Tüm bu destek-
ler ve sektörümüzün özverisi 
ile zor, meşakkatli bir dönem 
geçirdik. Ama şimdi dönüp 
baktığımda onca yorgunluğa, 
onca sıkıntılı döneme değdi-
ğini görüyoruz. Ben buradan 
derneğimiz EAYSAD’a , AS-
FED’e, katılımcılarımıza ve zi-
yaretçilerimize çok teşekkür 
ediyorum. Özellikle sektörel 
basın kuruluşlarımız da bizim 
her zaman yanımızda oldu-

lar, bizimle ilgili güzel şey-
ler yazdılar. Başta siz olmak 
üzere tüm basın mensubu 
arkadaşlarımıza da teşekkür 
ediyoruz. 

Bir sonraki fuara 
hazırlanmaya ne zaman 
başlayacaksınız?
Hemen! Çalışmalara fuar biter 
bitmez başlıyoruz. Derneği-
mizle de fuar bitimine mü-
teakip bir toplantı yapacağız. 
İNELEX 2018’i değerlendirip, 
yol haritamızı çizdikten sonra 

İNELEX 2020 için kollar sıva-
nacak. 

Başarılı bir iş kadını olarak 
İzmir Ticaret Odası’nda 
önemli bir ilke imza attınız 
bize bu başarıdan da 
bahseder misiniz?
Gerçekten tarihi bir ilke imza 
attık. Sadece ben değil be-
nimle birlikte bir iş kadını 
arkadaşım ile birlikte meclis 
üyeliğine seçildik. Çok başa-
rılı bir seçim süreci yaşadık. 
132 yıllık İzmir ticaret oda-
sında ilk kez kadınlar meclis 
üyeliğine seçildi. Bir meslek 
komitesinde ilk defa iki ka-
dın olarak yarıştık ve ikimiz 
de meclise çıkmayı başardık. 
175 kişilik mecliste 5 kadın bu-
lunuyor. Bu çok az bir rakam. 
Bir meslek komitesinde iki kişi 
birden hiç olmamıştı. Buralar 
da ve STK’larda kadınlar ola-
rak daha fazla yer almalıyız. 
Sesimizi duyurabilmemiz için 
bu şart. Genç arkadaşlarıma 
da çok erken yaşlarda bu tür 
STK’larda olmalarını öneri-
yorum. 

DOSYA “ASANSÖRÜN KALBİ İZMİR’DE ATTI”
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Asansör sektörü-
nün önde gelen pek çok 

markasını, sektörel işbirliği 
içinde bulunduğu kurum ve kuru-

luşları İzmir’de bir araya getirerek, üç 
gün boyunca sadece asansör sistemleri 
üzerine konuşturan İNELEX 2018’de, ka-
tılımcı ve ziyaretçi firmaları Haber Asan-
sörü olarak tek tek ziyaret ettik. Röpor-

taj teklifimizi kabul ederek görüş ver-
mek isteyen sektör temsilcilerimizin 

fuar izlenimlerini derleyerek 
sizler için kısaca özetleme-

ye çalıştık.

SEKTÖRÜN  
FUAR İZLENİMLERİ

ANASDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUSTAFA DEMİRBAĞ 

ANASDER (Anadolu Asansörcüler Derneği) 
üyelerinin Ankara’dan büyük bir ekiple otobüs-
lerle geldiği fuarda standımızı ziyaret ederek 
görüşlerini bildiren ANASDER yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Demirbağ; “Fuar-
lar sektörün bir araya gelmesi için oldukça 
önemli. Keşke sektör olarak daha fazla bir 
araya gelerek konuşup görüş alma fırsatları 
elde edebilsek. İzmir’in asansör sektöründe 
farklı bir yeri var. O yüzden bu fuarda bizim için 
önemli. Ayrıca biz sektörün yararına yapılan 
her iş gibi her fuarı da destekliyoruz. Fuarda 
bizi en çok sevindiren yerli üreticinin çoğun-
lukta olması”, dedi. ANASDER Genel Sekreteri 

Tahir Karatekelioğlu da bu seneki İzmir fuarını 
daha önceki İzmir fuarlara göre daha başarılı 
bulduğunu dile getirerek, devamını diledi. 

ASFED YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NURİ KUZAN

ASFED adına fuarda ziyaretlerde bulunan 
ASFED Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Kuzan, 
fuarı ilk günden itibaren dikkatle takip eden 
sektör temsilcileri arasındaydı. Fuar katılım 
belgesi ve plaketini ASFED Yönetim Kurulu 
adına EAYSAD Başkanı Mert Öğüşlü ve EFOR 
Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşle-
yen’den alan Kuzan fuarla ilgili olarak; “Fuar 
oldukça yoğun geçti. Bu sektör için sevindirici, 
çünkü ilgi ne kadar yüksekse sektörümüz de 
o kadar iyi iş yapıyor demektir. Ben şimdi-
ye kadar olan tüm İzmir fuarlarına KİPSAN 
olarak katılım gösterdim. Bu fuarda sadece 
ziyaretçiyiz ancak şunu söyleyebilirim ki bu 
şimdiye kadar katıldığım en yoğun İzmir Fuarı.  

ASFED (Asansör Sanayicileri federasyonu)’in 
bu sene fuara verdiği destek açıkça kendini 
belli ediyor. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağına 
inanıyorum”, dedi.

CE MÜHENDİSLİK  

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

CEM BOZDAĞ

HAS Asansör ve CE Mühendislik fuarda bü-
yük bir stantta beraber yer aldılar. Standında 
ziyaret ettiğimiz CE Mühendislik Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem Bozdağ fuar ile ilgili şun-
ları söyledi:

“İki sene önceki fuarla bu seneki fuarı de-
ğerlendirdiğimizde bir hayli fark olduğunu 
görüyoruz. Bu fuar çok daha iyi diyebilirim. 

Hem katılım hem de ziyaretçi açısından daha 
kalabalık olduğunu gözlemledim. Beklediği-
mizin üzerinde bir fuar olduğunu söyleyebi-
liriz. ASFED (Asansör Sanayicileri Federas-
yonu)‘nun bu fuara destek vermesi ve fuar 
ile federasyonun işbirliği yapması da fuarın 
biraz daha hareketli olmasına sebep oldu diye 
düşünüyorum. Ayrıca bu fuarda yabancı sektör 
temsilcileri de mevcuttu. Fuarın, uluslararası 
statüde olması isteniyorsa nasıl ki Türkiye’de 
Federasyon ile bir iş birliğine girildiyse yurtdı-
şında da STK’larla görüşerek, destek alınması 
gerekiyor. Bizim temennimiz fuarın ilerleyen 
yıllarda daha da iyi olması yönünde.”

DOSYA “ASANSÖRÜN KALBİ İZMİR’DE ATTI” / Sektörün Fuar İzlenimleri

80 81 HABER ASANSÖRÜ • Mayıs • Haziran 2018 Mayıs • Haziran 2018 • HABER ASANSÖRÜ

DOSYA: “ASANSÖRÜN KALBİ İZMİR’DE ATTI / SEKTÖRÜN FUAR İZLENİMLERİ



CNR FUARCILIK HOLDİNG

ERDEM TAYLANLI 

Sektörün en önemli fuarlarından biri olan 
Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı’nın Yö-
neticilerinden Edem Taylanlı da fuarı yakından 
takip eden ziyaretçiler arasındaydı. 2019’da 
CNR EXPO’da gerçekleştirilecek fuarın hazır-
lıklarının tüm hızıyla devam ettiğini bildiren 
Taylanlı, Avrasya Asansör Fuarı’nda katılımcı 
ve ziyaretçileri yeni sürprizlerin beklediğini 
söyledi.

 İNELEX 2018’i değerlendiren Erdem Tay-
lanlı’nın izlenimleri ise şöyle: “İzmir’de, çift 
yıllarda bir asansör fuarının yapılıyor olması 
kesinlikle gerekli ve önemli. Sektörün çift yıl-
larda yapılacak fuara ihtiyacı var. Dolayısıyla 
İNELEX’in yapılmasını ve devam etmesini doğ-
ru buluyorum. Ama fuarcı gözüyle şu eleştiriyi 
getirebilirim; İzmir firmaları İzmir fuarında yok. 
İzmir sanayicisinin bu fuarda yeterince yer al-
mamasını sektör adına çok üzücü buluyorum. 
İstanbul firmaları var, Anadolu firmaları var 
daha ağırlıklı olarak Ankara firmalarımız var 
ama daha yoğun bir İzmir katılımı beklerken 
ne yazık ki bunu görememek hayal kırıklığı”. 

“Avrupa’nın ikinci en büyük fuarı olacak”
Erdem Taylanlı’ya 2019’da Avrasya Asansör 
Fuarı’nda katılımcı ve ziyaretçileri neler bek-
lediğini de sorduk. Taylanlı: “CNR Avrasya 
Asansör Fuarı şu anda beklentilerimizin çok 
daha üzerinde gidiyor diyebilirim. Başarılı üç 
organizasyondan sonra dördüncüsü için ça-
lıştığımız şu günlerde ciddi bir potansiyel ile 
karşılaştık. Mevcut olan firmalarımızla birlikte, 
yeni pek çok firmanın da katılımını bekliyo-
ruz. İlave olarak iki salon daha açıyoruz. Fuar 
alanımızı 50 bin metre kareye taşıyoruz. Şu 
anda salon sayımızı beşe çıkarttık. Yeni planla-
mamızı yakında sektörle paylaşacağız. Ayrıca 

daha önceki katılımcılarımız dışında 30’a yakın 
yeni firmamız var. Diğer fuarlardan bize katıl-
mak isteyenler de oluyor. Ayrıca yeni kurulan 
Anadolu firmalarından katılımlar var. Fuarımız 
çok iyi bir noktaya geldi. Önümüzdeki CNR 
Avrasya Asansör Fuarı İNTERLİFT’den son-
ra Avrupa’nın en büyük asansör fuarı olacak 
diyebiliriz”, dedi.

“2019 fuarı zirve olacak”
Uluslararası olan CNR Avrasya Asansör Fu-
arı’nın önümüzdeki yıl yurt dışı katılım ta-
leplerini de değerlendiren Taylanlı, 2019’da 
fuara ciddi bir yurtdışı beklediklerini söyledi. 
“İstanbul’da yapılan farklı bir fuara katılan Çin 
derneği vardı. 2017 yılında fuarımıza gelerek 
bizimle sözleşme yaptılar. Yani Çin pavilyonu 
artık İstanbul’da Avrasya Asansör fuarında 
yer alacak. Onun yanı sıra İnterlift’te güzel bir 
tanıtım yaptık. Bütün derneklerle ve katılımcı 
firmalar ile   birebir görüştük. Çok önemli 10’a 
yakın firmanın da bizimle olacağına dair sözler 
aldık. Almanya’daki dernekle de ilişkilerimizi 
çok iyi sürdürüyoruz. Avrasya Asansör Fuarı 
için yapılan çalışmaları, alınan sonuçları  ve 
yenilikleri kısa sürede sektörle paylaşıyor ola-
cağız. 2019 fuarı bizce zirve olacak.”

ÇÖZÜM MARKET ASANSÖR  

MALZEMELERİ 

DİLEK DİLEK

Uzun yıllardır İzmir’de sektörün nabzını tutan 
önemli isimlerden birisi olan Dilek Dilek de 
fuar katılımcıları arasındaydı. Dilek fuar ile 
ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “INE-
LEX 2018 Asansör  fuarını hem ülkemiz adına, 
hem bölgemiz adına başarıyla tamamlamanın 
haklı gururunu ve sevincini yaşamaktayız. Her 
geçen yıl yukarı yönde ivme yakalayan fuarı-
mızda katılımcıların ve ziyaretçilerimizin mutlu 
ayrıldıklarını görmek,  Ege bölgesi firmaları 
olarak bizleri ziyadesi ile memnun etmiş ve 
gelecek yılların ülkemiz ve sektörümüz adına 
daha da iyi olacağı inancını pekiştirmiştir.

Dilek Dilek, İzmir fuarının ürün tanıtımından 
çok öteye bir fayda sağladığına da değindi.

DİLEK:  “Yapılan tüm fuarların; ürün tanıtı-
mı, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, sektörün 

birlik ve beraberliğine katkısına ilave olarak,  
INELEX fuarını ayrıcalıklı yapan yeni çıkan 
yönetmelikler, sektördeki son gelişmeler ile 
ilgili sunumlarla sektördeki bilgi paylaşımına 
önem vermesidir. Ve ileriki tarihlerde Asansör 
Sempozyumu ile fuarı bir araya getirerek sek-
törümüz için  daha da faydalı olacağı inancını 
taşımaktayım. Emeği geçen herkese teşekkür 
eder, 2020 yılında ekonomik anlamda, Ar-Ge 
ve kalite anlamında daha güçlü bir sektör, 
daha güçlü bir Türkiye’de buluşmak dileğiyle.” 

EKER BİJON SANAYİ  

KURUCU ORTAKLARI 

ALİ EKER - MUSTAFA EKER 

Konya’nın  sektörde lider firmaları arasında yer 
alan EKER BİJON da katılımcı firmalar arasında 
yer aldı. Yeni dişlisiz motorları ile fuarda öne 
çıkan EKER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Eker ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Ali 

Eker fuarların önemine dikkat çekti. Ali Eker; 
“Fuarlar sektörde beraber çalıştığımız pek 
çok çözüm ortağımız ile bir araya gelmek için 
bir fırsat. Bu yüzden biz Eker olarak fuarları 
önemsiyoruz. İzmir fuarı önemli bir fuar, ka-
tılım ve ziyaretçilerin alım potansiyeli olarak 
değerlendirdiğimizde de verimli bir üç gün 
sağladı bize. Burada yurtdışında iş yaptığı-
mız dostlarımızla da bir araya gelme imkanı 
sağlamak çok iyi oldu. Konya’ya pek çok iş 
ve çözüm ortaklığı ile geri dönüyoruz”, dedi.

82 83 HABER ASANSÖRÜ • Mayıs • Haziran 2018 Mayıs • Haziran 2018 • HABER ASANSÖRÜ

DOSYA: “ASANSÖRÜN KALBİ İZMİR’DE ATTI / SEKTÖRÜN FUAR İZLENİMLERİDOSYA: “ASANSÖRÜN KALBİ İZMİR’DE ATTI / SEKTÖRÜN FUAR İZLENİMLERİ



FABRE ASANSÖR SATIŞ MÜDÜRÜ

AHMET GÜNDOĞDU

Katılımcı firmalar arasında yer alan Fabre 
Asansör’ün Satış Müdürü Ahmet Gündoğdu; 
beklentilerinin üzerinde bir fuar yaşadıkları-
nı ve önemli temaslarda bulunduklarını dile 
getirdi. GÜNDOĞDU; “Açıkçası İzmir fuarı, 
İstanbul fuarlarının yanında biraz sönük ka-
lıyordu. Ama benim gözlemim bu sene  farkı 
kapattı. Oldukça canlı, firmalar güzel, katılımcı 
sayısı oldukça iyiydi. EAYSAD’ın da etkisinin 
oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ay-
rıca yurtdışından gelen ziyaretçi sayısı da hiç 

azımsanmayacak ölçüdeydi. Burada 10 farklı 
ülke temsilcisi ile görüşmeler yaptık. Arap 
dünyasının yanı sıra Avrupa’dan da ziyaretçiler 
vardı” dedi.

GÜNDOĞDU LİFT YÖNETİM  

KURULU BAŞKANI 

DUARALİ GÜNDOĞDU

Fuara katılan Ankara firmalarından birisi olan 
Gündoğdu Lift Yönetim Kurulu Başkanı Durali 
Gündoğdu, fuardaki yabancı sektör temsilci-
lerinin ilgisinden memnun olduklarını söyledi. 
“Tereddütlü bakıyorduk ama fuar beklentimi-
zin üzerindeydi. Müşterilerle birebir ilgilenme 
şansımız oldu. Bir hayli yurtdışı siparişi aldık. 
Fuardan gerçekten çok memnun ayrılıyoruz, 
diyebilirim. Sadece fuarın sosyal olanakları 

ile ilgili sıkıntılar tespit ettik. Yemek alanla-
rı ve mescit imkanı sıkıntılıydı.” yorumunda 
bulundu.

KAYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NAİM PEDÜK 

KAYSAD (Kayseri Asansör Sanayicileri Der-
neği) Yönetim Kurulu Başkanı Naim Pedük 
de fuar ziyaretçileri arasındaydı. Pedük’ün 
izlenimleri şu şekilde: “Fuarı çok daha iyi ve 
canlı gördüm. Bu canlılıkta ASFED’in fuarı 
desteklemesinin katkısı olduğunu düşünü-
yorum. Ziyaretçi sayısı da hatırı sayılır ölçüde. 
Gelecekte de desteklenmesi gerektiğini dü-
şünüyorum.  İzmir, sektörümüz için önemli 
dolayısıyla ben fuarın çok daha canlı ve katı-

lımın çok daha fazla olmasını beklerim. İzmir 
fuarımızın önü açıktır. Bir daha ki fuarda bu 
desteklerle ivmeyi yukarı doğru çıkartacaktır”

NBÜGER ASANSÖR YÖNETİM  

KURULU BAŞKANI 

NECDET BÜGER - MELTEM BÜGER

NBÜGER Asansör kurucusu Necdet Büger ve 
kızı  Meltem Büger fuara beraber katıldılar. 
Necdet Büger;  “NBÜGER Asansör olarak fuara 
dördüncü katılışımız. Diğer üç fuardan ziyade 
bu fuarı daha hareketli bulduk. Derneğin çalış-
malarının etkisi görülüyor. Yeni fuar merkezinin 
de etkisi büyük. Havaalanına yakın, otopark 
sorunu yok, oldukça geniş salonları var. Do-
layısıyla yoğun bir ziyaretçi akını görülüyor. 
Bu da İzmir fuarımızın devamının daha da iyi 
olacağını gösteriyor”, dedi.

NBÜGER asansörün montaj bölümünden so-
rumlu olan Elektrik Elekronik Mühendisi Mel-
tem Büger‘e ise NBÜGER Asansör’ün son dö-
nemde neler yaptığını sorduk: Meltem Büger; 

“Firmamız 92 yılında sektöre montaj ile başladı. 
2000 yılında ise fabrikamızı kurduk. Gittiğimiz 
işlerde gördüğümüz arızalar ve yaşanan sıkın-
tılar doğrultusunda kendi kapımızı imal etme 
ihtiyacı duyduk. Bizim müşteri portföyümüz de 
ürettiğimiz özel nitelikli kapılarımız sebebiyle 
farklı. Daha çok yük asansörü kapısı, hasta 
asansörü kapısı gibi özellikli ve özel sipariş 
üretimler yapıyoruz”, dedi.

İNTEGRA ASANSÖR YÖNETİM  

KURULU BAŞKANI

MUSTAFA UÇAR

Fuarın katılımcı firmalarından olan İntegra 
Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Uçar, fuardan kârlı ayrılan firmalar arasındaydı. 
Uçar; “Tereddütlere rağmen, ziyaretçi sayısı ve 
ziyaretçi profili olarak çok başarılı bir fuardı. 
Ülkemizdeki farklı fuarlar ve yakın ülkelerdeki 
fuarlar sebebiyle son dönemde İzmir fuarına 
katılım ve ziyaret konusunda tedirginlikler 
vardı. Ama ziyaretçi defterime baktığım za-
man İstanbul fuarından daha verimli geçtiğini 
düşünüyorum. Beni ziyaret edenleri ben ne 
kadar zamanda ziyaret ederdim diye düşün-
düğümde, hesaplarıma göre en az en az altı ay 
diyebilirim. Ve emin olun ki bu fuar bütçesinin 
en az üç katını harcardım. Dolaysıyla bu fuar 
katılımcısı olduğum için değil gerçekten başarılı 
bir fuardı.” yorumunda bulunda. 

Mustafa Uçar,  yeni ürünleri olan acil durum 
telefon sistemleri ile ilgili de tanıtım yapma fır-
satı elde ederek ciddi bir ilgi ile karşılaştıklarını 
söyledi. Uçar, acil durum telefon sistemini ise 

şöyle anlattı: “Getirdiğimiz ürün yeni geliştir-
diğimiz bir ürün olmaktan ziyade, ülkemizin 
alışkanlıklarına en uygun tasarlanmış ürün 
olduğu için ciddi ilgi çekti. EN 81-28’in teme-
linde, asansörde kapalı kalan kişinin asansör 
kabini içerisindeki alarm butonuna üç saniye 
süresince basması ile dışarda kurtarma hizmeti 
veren bir kişiye bir firmaya veya bir organizas-
yona ulaşması üzerine tertiplenmiş bir telekom 
görüşme sistemi. Biz bu standardı iyi irdeleyip 
standardı yerine getirmek için gerekli eğitimleri 
de aldık. Batarya sistemini güçlendirdik. Bu 
model PSTN hattı ile modellenmiş durumda. 
Ancak PSTN hattının ulaşamadığı noktalarda 
mobil bağlantı imkanı verdik.”
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LÖHER ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ALİ AKTAŞ 

LÖHER Asansör’ün kurucusu ve sektörün 
duayen ismi Ali Aktaş, fuar boyunca stan-
dını ve ekibini yalnız bırakmayan isimlerden 
birisiydi. İzmir’de kurularak bugün pek çok 
ülkeye ihracat yapan bir marka haline gelen 
LÖHER’i anlatan Ali Aktaş ile fuar kadar sektör 
ve sektörün geleceği üzerine de sohbet etme 
imkanı elde ettik. 

Ali Aktaş’a Löher’in kurulduğu 1967 ile günü-
müz asansör sektörü teknolojilerini kıyasladı-
ğınızda neler söyleyebileceğini sorduk. Aktaş;  
“Ben sektöre 1960 yılında girdim. Asansör 
düğmesine basarak karnımı doyurmaya baş-
layalı 58 sene olmuş. Yaklaşık 60 senelik bu 
serüvende neler değişti derseniz; örneğin 
1960’da Türkiye’ye %100 ithal asansör geliyor-
du, şimdi bugünkü şartlarda o gün ithal gelen 
asansörün aşağı yukarı bir kaç katı güzellik-
te asansörleri Türkiye’den Avrupa’ya ihraç 
ediyoruz. 2016 raporlarına göre Türkiye’den 
Avrupa’ya  120 milyon Euro’luk asansör ihracat 
edilmiş. Diğer kıta ülkeleriyle birlikte bu rakam 
daha da fazla demek oluyor. Türk sanayicisi 
ve Türk girişimcisi oldukça becerikli insanlar. 
Bence çok büyük teşvikler almamakla beraber, 
120 milyon Euro’luk ihracat yapan bir sektöre 
destek verilirse, asansörde Türkiye’nin daha 
ileri seviyelere ulaşmaması mümkün değildir. 

Bugün için Türkiye’de 25 kata kadar binalarda, 
her tür asansör %100 yerli olarak yapılabiliyor. 
Avrupa’dan ya da başka bir ülkeden herhangi 
bir ürün getirmeye gerek yok”, dedi. 

Duayen isim Ali Aktaş’ın İNELEX 2018 göz-
lemleri ise çok olumlu olmakla birlikte İstanbul 
fuar organizasyonlarına da bir çağrıda bu-
lundu. Aktaş’ın izlenimleri şöyle; “İzmir’deki 
asansör fuarımız oldukça başarılı. Her geçen 
sene çıta biraz daha yükseliyor. Sektörün kalbi 
bu fuarda atıyor. Yeni fuar alanımız dünya 
standartlarında. Otopark problemi yok, hava-
alanına yakın. Bu fuar İzmir’in onur kaynağıdır.  
Bunun dışında İstanbul’da bildiğiniz gibi aynı 
sene içerisinde birbiri ile hemen hemen aynı 
zamanlarda iki tane fuar yapılıyor. Açıkçası 
ben bunu yanlış buluyorum. Bu kadar ayrışma 
sektöre zarar veriyor. En kısa zamanda bu 
iki fuarın birleşmesi sektör adına doğru bir 
karar olur”. 

MERİH ASANSÖR  

GENEL MÜDÜRÜ

AHMET ATİK

İNELEX 2018’in katılımcıları ara-
sında gözde firmalardan birisi de 
kapı üretiminde Türkiye’nin önde 
yerli markalarından MERİH Asan-
sör’dü. Merih Asansör fuara hem 
Ankara hem de İstanbul ekibi ile 
tam kadro katılım gösterdi. İlk gün 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik ve Genel Müdür Ahmet Atik 
beraber katılım gösterirken 3 gün 
boyunca; Merih Asansör markala-
rından ATİK Asansör Bölge Müdü-
rü  Bekir Ökmen ve ALTES Asansör 
Bölge Müdürü Murat Acar ekipleri 
ile birlikte yurt içi ve yurtdışından 
oldukça ilgi gören stantlarında zi-
yaretçilerini ağırladılar.

“Fuar aracılığıyla 
oluşturduğumuz marka 
imajımızın güzel bir yansımasını 
gördük”
Merih Asansör Genel Müdürü Ah-
met Atik’in İNELEX 2018 değer-
lendirmesi ise şöyle oldu; “INELEX 

bizim için çok keyifli geçti. Hizme-
te alınacak ürünlerimizi sunma, 
güvenlik kriterlerinin nasıl olduğu 
ve bu kriterlerin çalışma senar-
yolarını ziyaretçilerimize anlatma 
ve standarda yönelik sorularını 
cevaplama imkânı bulduk. INE-
LEX, hem pazarı gözlemlemek, 
taleplerin yönünü kavramak hem 
de ziyaretçiler ile bire bir iletişim 
kurmak için ideal bir alandı. Bu 
yüzden bizim için fuar oldukça 
verimli geçti. Fuara katılım ge-
çen yıllara oranla daha fazla idi. 
Standımıza karşı da yoğun bir ilgi 

vardı. Fuar aracılığıyla oluşturdu-
ğumuz marka imajımızın güzel bir 
yansımasını gördük. Merih marka-
sını hem ulusal hem de uluslara-
rası alanda en iyi şekilde sunmak 
ve yerli malını en iyi şekilde temsil 
etmek için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.

Şık tasarımı ve yeni yönetmeli-
ğe göre dizayn edilen kapılarının 
yanında, yüksek dayanımlı yeni 
ürünü B-01 Anti-Vandal serisi de 
fuarda ilgi çeken ürünler arasın-
daydı. Merih Asansör’ün stan-
dından üç gün boyunca yerli ve 
yabancı ziyaretçileri bilgilendire-
rek yeni yeni anlaşmalara imza 
atan deneyimli ve uzman ekibini 
ise, Hüseyin Delil, Kahtan Yunus, 
Gamer Khayali, Şener Güngör, Er-
han Yıldız, Ercan Bilgin ve Gözde 
Sandıkçı oluşturdu.

ÖNDER ASANSÖR   

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

İBRAHİM BULUT 

Önder Asansör Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Bulut da İNELEX 2018’in üretici firmalar 
kategorisinde katılımcıları arasında yer aldı. 
Bulut; “İzmir fuarının katılımcı sayısı ve nitelikli 
ziyaretçi portföyü ile bu sene oldukça iyi bir 
iş çıkarttığını düşünüyorum. Zaman zaman 
başımızı kaşımaya vaktimizin olmadığı anlar 
oldu. Biz İzmir fuarına destek olmak için bu-

radayız ve olmaya da devam edeceğiz. Fuar 
neticesinde iyi geri dönüşler de alıyor olmamız 
bizi ayrıca memnun etti”, dedi.
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ZAFER LİFT  KURUCULARI 

HALUK YAKUT – MURAT ÇALIŞ 

Sektördeki deneyimleri oldukça eski olan 
Haluk Yakut ve Murat Çalış, yeni kurdukla-
rı Zafer Lift markası ile ilk fuar katılımlarını 
gerçekleştirdiler. Otoparklar için zorunlu hale 
gelen araç taşıma sistemleri ile dikkat çeken 
Zafer Lift, tasarımlarını ve fuar gözlemlerini 
bizlerle paylaştı.

ZAFER Lift neler yapar, sizi tanıyabilir 
miyiz?
Zafer Lift, makaslı yük platformları, araç kal-
dırma platformları, otoparka giriş çıkış için 
platformlar, engelli kaldırma platformları ya-
par. Bunun dışında yük asansörleri, yük kal-
dırma makineleri üretir. Özel sipariş çözümler 
sunuyoruz. Manisa’da faaliyet gösteriyoruz ve 
bir çok büyük fabrikada ürünlerimiz ile hizmet 
veriyoruz. CMS cant sisteminde sadece 60-70 
tane platform bulunuyor ve bunların çoğunu 
yıllar içinde sektördeki deneyimlerimizle bizler 
gerçekleştirdik. TOFAŞ ve Arçelik’e robotla 
otomasyonlu çalışacak platformlar yaptık. 
Zafer Lift olarak işi kolaylaştırıp hızlandıracak 
her yerde varız. 

ZAFER Lift’in gelecek planları nelerdir?
Firmamız  özel tasarım makinalar ve sistemler  

yapıyor. Bize gelip tren kaldıracağız diyorlar, 
ona göre bir sistem geliştiriyoruz. Bir terzi 
titizliğinde çalışıyoruz. Amaca ve işin ağırlığına 
göre kaldırma ve taşıma ekipmanları üret-
mek konusunda hem teknik alt yapı hem de 
deneyimli personel konusunda bir sıkıntımız 
yok. Hedefimizi de bu doğrultuda yurtdışına 
açılmaya yönelttik. Zafer Lift olarak hem Türk 
mühendisliğini hem de markamızı yurt dışı 
pazarında aranır hale getirmeyi hedefliyoruz.

İNELEX 2018’i nasıl değerlendirirsiniz? 
Açıkçası bizim firma olarak ilk fuarımız oldu-
ğu için çok büyük bir beklenti ile katılmadık. 
Amacımız sadece kendimizi tanıtmaktı. Ancak 
buna rağmen pek çok görüşme ve anlaşma 
yaptık. Yurtdışından çok fazla firma ile gö-
rüşme imkanı yakaladık. Dolayısıyla İNELEX 
bizim için verimli geçti diyebiliriz.  
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Efor Fuarcılık tarafından EAYSAD (Ege Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) or-
taklığında organize edilen INELEX” İzmir Asansör 
Fuarı 26–28 Nisan 2018 tarihleri arasında Türkiye’ 
nin en modern ve en büyük alanı olan Fuar İzmir 
de başarıyla sonuçlanmıştır.

Öncelikle İNELEX 2018 Asansör ve Asansör Tek-
nolojileri Fuarımıza ve Açılış Törenimize teşrif edip 
bizleri onurlandıran tüm katılımcı ve ziyaretçilerimi-
ze, sektör büyüklerimize ve basın mensuplarımıza 
şükranlarımızı sunarız.   

İlk Olarak 1998 yılında düzenlenen ve EAYSAD 
Derneğimizin o yıllardan beri desteklediği INELEX 
Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı, son yıllarda 
hızla gelişmekte olan asansör ve yan sanayinin 
potansiyelinin tanıtılması amacıyla sektörden gelen 
talep üzerine gerçekleştirilmekte olup, günümüzde 
ise uluslararası nitelik kazanmaya doğru ilerleyen 
bir ihtisas fuarıdır. 

Bu yıl 11. kez kapılarını açan İNELEX 2018 Asan-
sör Fuarımız, asansöre dair tüm yeniliklerin ve en 
yeni teknolojilerin bir arada sergilendiği, Asansör 
aksamı üretici ve tedarikçilerini, asansör taahhüt 
firmalarını, müteahhitleri, mimarları, yerel yönetici, 
bina yöneticisi ve akademisyenleri bir araya getiren 
ve aynı zamanda Türk Asansör sanayi ürünlerinin 
yurt içi ve yurt dışı tanıtımında da önemli katkılar 
sağlamıştır.  

Fuarımızın açılış konuşmasında da belirttiğim üzere; 
sektörümüzün elbette bazı sıkıntıları vardır, gerek 
Yönetmelikler, gerekse Standartların uygulanması 
konusunda eksiklikler yaşanmaktadır ancak halen 
çözüme kavuşmayan önemli sıkıntıların başında 
bize göre haksız rekabet konusu gelmektedir. Bazı 

firmalar, düşük fiyatlarla iş alırken, belgeli düzgün 
ve etik çalışan iyi firmaların fiyatları yüksek kalmak-
ta ve bu durum asansör sektörünün kamuoyunda 
güvensiz bir sektör olduğu algısı yaratmaktadır. 
Kamuoyunda sadece asansör kazaları ile gündeme 
gelmemizde ayrıca üzücü bir durumdur. Hâlbuki 
sektörümüz günümüz şartlarında dünya markaları 
ile rekabet edebilecek güce erişmiştir. 

Bunun yanında ülkemizde istihdamın arttırılması 
ve cari açığın azaltılması için Yerli üretimin ve Yerli 
Asansör firmalarımızın desteklenmesi, toplumun 
ihtiyaçlarının yerli asansör sanayicisiyle karşılan-
ması şarttır. Bu anlamda sektör olarak tüm kamu 
kurum ve kuruluşların bu konuya daha duyarlı yak-
laşmalarını diliyoruz.

Bize göre bugün ve bundan sonraki yıllarda düzen-
lenecek Fuarımız, yerli asansör sektörünün pazar 
payını arttırmasına ve markalaşma yolunda destek 
olmasına vesile olacaktır. 

Üç gün boyunca yoğun ziyaretçisi olan Fuarımız 
10.000’e yakın profesyonel tarafından ziyaret edil-
miş olup katılımcılarımızın büyük beğenisini ve tak-
dirini kazanmıştır. Aynı zamanda Fuar Komitemiz 
tarafından düzenlenen fuar ile eş zamanlı düzen-
lenen panel ve konferanslarda sektörün gelişimi 
ve değişimi hakkında kapsamlı bilgi paylaşımları 
gerçekleşmiştir. 

Fuarımızın başarısında büyük payı olan katılımcı 
firmalarımıza ve desteğini esirgemeyen diğer Der-
nek Yönetim Kurullarımıza ve Asfed Federasyon 
Yönetim Kuruluna ayrıca teşekkür eder, Fuarımı-
zın ülkemiz, sektörümüz, firmalarımız, yabancı 
katılımcı ve ziyaretçilerimiz için hayırlara vesile 
olmasını temenni ederiz. 

Mert Öğüşlü 
EAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

KÖŞE YAZISI

94  HABER ASANSÖRÜ • Mayıs • Haziran 2018



Geniş Açı
ÇİN’DE ÜRETİP BURADA SATMA, BURADA ÜRET DÜNYAYA SAT!

Malların, sermayenin, insanların dün-
ya ölçeğinde hareket ettiği, ekonomide 
zaman ve mekân kavramlarının anlamı-
nı yitirdiği bir dünyada yaşıyoruz. ABD 
-Çin’e, Çin - hammadde için Afrika’ya ve 
Asya’ya muhtaç. Gelişmiş ülkeler Ortado-
ğu petrolüne, Ortadoğu gelişmiş ülkelerin 
teknolojisine muhtaç. 

Ülkelerin kendi yağıyla kavrulduğu 
kapalı ekonomi dönemleri artık çok ge-
ride kaldı. Türkiye, ulusal kaynaklarının 
yanı sıra uluslararası kaynakları kul-
lanmak dünya ile iç içe olmak zorunda. 
Böyle bir dünyada Türkiye’deki asansör 
sektörü elbette kendi içine kapanamaz. 
Kapanması beklenemez. 

Yabancı sermayeli şirketler ve çok 
uluslu şirketlerin ülkemizde iş yapmala-
rının yerli asansör sektörü açısından bir 
zararı yoktur. Faydası vardır. Ancak dün-
ya asansör sektörüne yön veren çokulus-
lu şirketlerin ülkemizde üretim yapmak 
yerine Uzakdoğu’da ürettikleri asansör-
leri ülkemize satmaları bizim için vergi 
kaybı ve sektörde haksız rekabete neden 
olmak demektir. Yerli firmalarımızın bu 
rekabete dayanamaz hale gelmesi son-
rasında çok uluslu şirketlerin piyasada 
tekel oluşturması kaçınılmazdır. Bu hem 
asansör sektörünün hem de nihai tüketi-
cinin zarar görmesi demektir.

Bilindiği üzere ülkemizdeki yabancı 
sermayeli asansör şirketleri Türkiye’de 
fabrika kurmuyorlar, üretim yapmıyorlar, 
mülk almıyorlar, kullandıkları bilgisayar-
ları dahi kiralamak suretiyle iş yapıyorlar. 
Ceketini alıp gidecek bir misafir gibi du-
ruyor, dışardan getirdikleri malları ülke-
mizde satıyorlar. Biz zaten ihracat yapa-
bilmek için ara malı ithal eden, enerjide 
dışa bağımlı olan, bu nedenle cari açık 
veren bir ülkeyiz. Bizim döviz harcamaya 

değil kazanmaya ihtiyacımız var, bizim 
işe ihtiyacımız var, bizim vergiye ihtiya-
cımız var.

 “Hem yabancı sermaye olsun diyor-
sun, hem şikâyet ediyorsun, sen ne isti-
yorsun?” derseniz, ben yabancı firma-
ların Türkiye’de üretime dönük yatırım 
yapmalarını, fabrika kurmalarını, yerli 
asansörcülerle işbirliği içinde olmalarını 
arzu ediyorum. Uzakdoğu’da üretip Tür-
kiye’ye satmak yerine Türkiye’de üretip 
dünyaya satacak fabrika kurmalarını is-
tiyorum. Fabrika kursunlar ki üretim, is-
tihdam, ihracat ve vergi gelirimiz artsın. 
Dövizimiz artsın. Türkiye’den 4 saatlik bir 
uçuş mesafesi içerisinde 56 ülke, 1,6 mil-
yarlık nüfus var. Üretmek ve satmak için 
buradan daha avantajlı ülke mi var? 

Ülkemizin potansiyelinin uluslara-
rası firmaların iştahını kabarttığı bir dö-
nemde yaşıyoruz. Bizim muhakkak yerli 
asansör sektörünü korumamız gerekiyor. 
Yerliyi koru, yerli ürün kullan, tekelleş-
meyi önle! Bunları devlet yapacak bir de 
sektör içinde yer alan unsurların yapması 
gerekenler vardır. Bunların neler olduğu 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Asan-
sör Şubesinin her yıl güncellediği asansör 
sektörü raporunda yer almaktadır. Ba-
kanlık bürokrasisinin sektörü yakından 
takip ettiğini gösteren bu raporların 2018 
yılına ait olanında, Türk asansör sektörü 
içerisinde yer alan unsurların bir araya 
gelerek işbirliği ve güç birliği oluşturma-
sının artık kaçınılmaz bir durum olduğu 
belirtilmektedir.

Sektör mensuplarının, bu raporda dile 
getirilen ortak tedarik, ortak tasarım, or-
tak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak 
imalat, ortak hizmet sunumu ve ortak 
imalata yönelik çalışmalarda bulunulma-
sı çağrısına kulak vermeleri dilerim.

Ergün GÜNEŞ

MP YENER ÖVÜNÇ
A S A N S Ö R

M Ü H E N D İ S L İ K

MP YENER ÖVÜNÇ ASANSÖR SAN VE TİC LTD ŞTİ
Şeyhli Mah. Şüheda Cad. No: 33 Pendik - İstanbul / TÜRKİYE

 

T: +90 850 640 0967 - YNR  F:+90 216 595 12 46

info@mpyenerovunc.com
www.mpyenerovunc.com

www.facebook.com/MPYENEROVUNCASANSOR

www.instagram.com/MPYENEROVUNC

www.linkedin.com/company/mp-yener-elevators

COMPLETE
 passenger, 
 load, 
 car,
 medical, 
 service 
elevator &
escalator systems 

KOMPLE
 yolcu, 
 yük, 
 araç,
 sedye, 
 servis
asansör & yürüyen 
merdiven sistemleri
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olmasıdır. Önceki mevzuatta 
belirlenen işyeri sınıflaması 
“az tehlikeli, tehlikeli ve çok 
tehlikeli” olarak yeniden dü-
zenlenmiş ve “Ağır ve Tehli-
keli İşler Yönetmeliği” yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönet-
meliğinin kaldırılmasıyla artık 
Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu, 
“EK-2 İşe Giriş” ve “Periyo-
dik Muayene Sağlık Raporu” 
adıyla değişmiş bulunmakla 
birlikte, sadece sanayiden 
sayılan ve belli bir sınır çerçe-
vesinde yer alan iş kollarında 
değil, tüm işlerde çalışacak 
ve çalışanlar için mevzuatta 
belirlenen süreler ile işe giriş 
sağlık raporu ve periyodik 
sağlık raporu kapsamı ge-
nişletilmiştir.

Bu değişikliklerden sonra iş-
yeri hekimi  bütün işkollarını 
kapsayan, her işyerinde  işe 

girişlerde ve iş yeri değişik-
liğinde çalışanları muayene 
ederek iş görmeye engel bir 
durumunun olup olmadığını 
değerlendirmekle yükümlü 
kılınmıştır. Bu kapsamda iş-
yeri hekimi iş yerindeki yapı-
lan işleri ve bu iş yerinde işin 
yürütümü nedeniyle oluşa-
bilecek riskleri değerlendire-
rek, çalışanlara bir muayene 
prosedürü belirler. Gerekli 
gördüğü tetkikleri ve ilgili 
uzmandan konsültasyonları 
ister, neticelerini değerlendi-
rir ve sonuçta kişinin işe uy-
gun olup olmadığını “EK-2 İşe 
Giriş ve Periyodik Muayene 
Formu”na işleyerek karara 
bağlar. Bu form işveren, işçi 
ve iş yeri hekimini bundan 
sonraki işin yürütümü bo-
yunca bağlar.

Ağır ve Tehlikeli işler 
Raporuna Gerek var mı?
2013 yılı öncesine aşina ol-

muş bir çok köklü firma hem 
kendi çalışanları için hem 
de kendilerinde çalışmaya 
gelen alt yüklenicilerin çalı-
şanlarından bu tarz raporlar 
talep etmektedir. Son kararı 
iş yeri hekimi verdiği için artık 
dışarıdan alınan raporların bir 
hükmü kalmamıştır. Kendi ça-
lışanlarınızdan veya taşeron 
firma çalışanlarından böyle 
bir belge istemenizin hiç bir 
hükmü yoktur. Eğer çalışa-
nın işe uygunluğu ile ilgili bir 
belge talep edilecekse “EK-
2 İşe Giriş Muayene Formu” 
yeterlidir. Bu formun kanaat 
kısmında dilerse “tehlikeli ve 
çok tehlikeli işlerde çalışabilir” 
şekilde not düşülebilir. Ancak 
buna da gerek yoktur, çün-
kü formun kanaat kısmında 
çalışanın yapacağı iş yazılır. 
Rapor sonunda belirtilen iş 
kolu  da yapılan işin tehlike 
sınıfını ortaya koymaktadır.

Çalışanların işe girerken 
iş yeri hekimi tarafından 
muayene edilmesinde-

ki amaç işçinin yapacağı işin 
niteliğine göre değerlendi-
rilerek o işi yapıp yapama-
yacağı hakkında belge dü-
zenlemek ve  işverene yazılı 
olarak durumu bildirmektir. 
Bu kapsamda işçi işe girerken 
ve belirli periyotlarda işyeri 
hekimi tarafından değerlen-
dirilerek  muayene formu  ile 
sağlık problemleri düzenli 
olarak raporlanmalıdır. 2013 
yılında daha önce 4857 sayılı 
İş Kanunu içinde ayrı bir bö-
lüm olarak anılan “iş sağlığı 
ve güvenliği” alanında yeni 
bir düzenleme yapılarak bu 
konuyla ilgili yeni bir kanun çı-

karıldı. Çıkarılan 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ile beraber daha önceki tüm 
yönetmelik ve tüzükler de ge-
çersiz hale geldi.Yani İş Sağlığı 
ve Güvenliği Tüzüğü de kaldı-
rılmış oldu. İşe giriş prosedür-
leri ve iş sağlığı uygulamaları 
ayrı yönetmeliklerle yeniden 
belirlendi. Temel uygulamalar 
aynen geçerliliğini sürdürse 
de önceki uygulamalara ek 
yaptırımlar ve farklı düzen-
lemeler getirildi.

“Ağır ve Tehlikeli İşlerde 
Çalışabilir Raporu 
kaldırıldı”
Yeni düzenlemede en önemli 
değişiklik  işe girişlerde iste-
nen raporların artık sadece 
işyeri hekimince verilebiliyor 

İŞE GİRİŞ RAPORLARINDA 
GÜNCEL UYGULAMALAR

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

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Bir kere hem katılımcıla-
ra hem de ziyaretçilere çok 
çeşitli ürünlerin olduğu bir 
pazarda iyi fiyatlardan farklı 
fonksiyon ve kalitelerde ürün-
leri değerlendirme imkanı su-
nuyor. Yine pek çok ülkeden 
dünya markaları ile iletişim 
kurabileceğiniz fuarda, yeni 
anlaşmalar yapmanız da 
mümkün.  İhtiyacınıza  göre 
muhakkak yeni bir şeyler bu-
labilirsiniz. Ayrıca ihracat veya 
ithalat yapan pek çok Türk 
markamızın da yeni veriler 
elde etmesi için bulabileceği 
en verimli araştırma imkanla-
rını sunuyor diyebilirim. 

Fuarın gerçekleştiği Çin Halk 
Cumhuriyeti dünyanın önemli 
üretim ülkelerinden biri olup, 
özellikle tarihi açıdan eski 
bir medeniyet  olması, nüfu-
sunun çok kalabalık olması 
(yaklaşık 1,5 milyar kişi) ve 
dünyanın en büyük ekono-
mileri arasında yer alması 
münasebetiyle dünya ülkeleri 
açısından önemli bir konum-
dadır. Yılda yaklaşık sadece 
Çin iç pazarında 500 bin adet 

asansör üretimi yapıldığını 
göz önünde bulundurursak 
Çin dünyanın en büyük asan-
sör pazarı olarak görülmekte-
dir. Çin’in asansör üretimin de 
gelişme sağlamasında ki en 

büyük rolün global asansör 
firmalarının Çin’de üretim 
yapmaları olmuştur.

Gezdiğimiz üretici firmalarına 
dayanarak şunu söyleyebili-

The World Elevator & Es-
calator Expo, kısa adıyla 
WEE EXPO, bu sene  8-11 

Mayıs 2018’de Çin’in Shang-
hai şehrinde düzenlenerek,  
asansör sektörünü  bir araya 
getirdi. Dünyanın en büyük 
Asansör fuarı olan WEE EXPO, 
135 bin metrekarenin üzerin-
deki sergi salonları ve 1200’ün 
üzerinde katılımcısıyla dünya 
üzerinde en çok ziyaret edilen 
fuarlardan. Amerika, Alman-
ya, Japonya, Kore, İtalya, Hin-

distan, Brezilya ve Türkiye’nin 
de  içlerinde olduğu 20’nin 
üzerinde ülkenin katılım gös-
terdiği fuar, bu sene de büyük 
ilgi gördü. Türkiye firmaların-
dan katılımcı olarak stantları 
bulunan MEKİSAN Asansör, 
GENEMEK Asansör ve VELDO 
Teknoloji de ilgi gören ürünleri 
ile oldukça beğeni topladı.  

Bana göre; bu işle uğraşan 
tüm sektör paydaşlarının 
mutlaka görmesi gereken 
fuarlardan biri olan WEE 

EXPO’yu diğer fuarlardan 
farklı kılan özelliği; öncelikle 
dünyanın tüm devleri ile bir-
likte tüm yeni teknolojilerini 
bir arada görebilme imkanına 
sahip olduğumuz devasa bir 
asansör pazarını ayaklarınız 
altına sermesi diyebilirim. Bu 
fuara gittiğinizde sektörümü-
zün ne kadar büyük bir sektör 
olduğunu görerek,  yapmak 
istediğiniz yeni hedeflerle ve 
cebinizdeki yeni fikirlerle geri 
dönüyorsunuz.

HAKAN BAŞKARAAĞAÇ

ASFED YÖNETİM KURULU ÜYESİ / RABA LİFT YÖNETİM KURULU BAŞKANI

WEE EXPO 2018 
DEĞERLENDİRMESİ

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME / DÜNYA
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rim ki; çok büyük bir üretim 
kapasiteleri var. Örneğin sa-
dece tek bir firmanın yaklaşık 
1,2 milyon metrekare kapalı 
alan  üretim tesisi bulunuyor. 
Ve bu firma, bu büyüklükte 
üretim yapan firmalardan sa-
dece bir tanesi. Dikkat çeken 
önemli bir nokta ise üretim 
yapmak isteyen her firma-
nın  kendine ait test kulesi-
nin olma zorunluluğudur. Bu 
test kulelerinde 5m/sn, 10m/

sn asansörleri test edilebil-
mektedir.

Türkiye olarak  bizde global 
firmaların üretimlerini Türki-
ye’de yapılmasını üstlenebilir-
sek aynen Çin gibi yerli firma-
larımızın üretim kapasitelerini 
artırabilecektir. 

Bunca yıllık sektörel tecrü-
beme dayanarak tüm sektör 
paydaşı dostlarıma tavsiyem 

şudur ki; hem ülkemizdeki 
hem de dünya üzerindeki 
tüm fuarlara, katılımcı ol-
masalar dahi ziyaretçi olarak 
gitmeleridir. Bu fuarlar biz-
lerin hem vizyonuna hem de 
sektörel değerlendirmelerine 
katkı verdiği gibi, ülkemizin  
“asansör sanayi” konusun-
da gelecekte  neler yapması 
gerektiği hakkında da önemli 
faydalar sağlayacaktır. 
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ALMANYA’DA KADIN 
ÇALIŞMALARI İLE GEÇEN  

10 YIL...
Ankara Üniversitesi’nde Ga-
zetecilik Yüksek Okulunu 
kazanan ve 3. sınıftan son-
ra dönemin koşulları gereği 
okulunu bırakmak zorun-
da kalan Naciye Çetinkaya, 
ANASDER’den önce uzun 
yıllar Almanya’da yaşamış.  

ANASDER’den önce neler 
yapıyordunuz?
Ben yıllarca Almanya’da ya-
şadım. Çok genç yaşlarda Al-
manya’ya yerleştim. Ankara 
Üniversitesinde Gazetecilik 
Yüksek Okulu’nda okuyor-
dum. Ama o dönemin şart-
lar gereği bırakmak zorunda 
kaldım ve Almanya’ya gitme 
kararı aldım. Almanya’ya git-

tiğim daha ilk günlerde, orada 
çok fazla yaşayamayacağımı 
anlamıştım. Çünkü çok ilginç 
ama gökte yıldız yoktu. De-
dim ki; gökte yıldız olmayan 
bir yerde yaşanmaz. Hava hep 
karanlık, hep yağmurluydu. 
O yüzden ilk günlerden, ben 
burada yaşamayacağım diye 
kararımı vermiştim. Buna 
rağmen 10 yıl Almanya’da 
kaldım. Çocuklar doğunca, 
onları Almanya’da büyüt-
meme kararı aldım. İki kül-
türün arasında kalmalarını 
istemedim. Büyük kızım ilk 
okul birinci sınıfı bitirdi ve biz 
tekrar bir proje ile Türkiye’ye 
geri döndük.

Dernek deneyimi çok eskiye 
dayanan Naciye Çetinkaya, 
Almanya’da çok önemli sosyal 
projelere imza atan bir derne-
ğin yöneticisi olarak sayısız 

proje ile pek çok milletten 
yalnız yaşayan kadınların ve 
çocukların hayatlarına dokun-
mayı başarmış. 

Naciye Çetinkaya : Almanya 
Dortmund’da geçen 10 yılım-
da Anneler Derneği (Mütter-
zentrum) isimli bir derneğin 
önce üyesi, sonra yöneticisi 
olarak çeşitli görevlerde bu-
lundum. Burada yalnız yaşa-
yan anneler ve çocukları ile 
ilgili projeler yürütüyorduk. 
Destek verdiğimiz kadınlar 
sadece Almanya’da yaşayan 
Türk vatandaşları değildi, her 
ülke vatandaşı kadın ve ço-
cuğa yardımcı olmaya çalışı-
yorduk. Alman, Fransız, İran, 
Yugoslav v.s. gibi... Onlara Al-
manca öğretiyordum, Alman-
lara da Türkçe öğretiyordum. 
Okuma yazma bilmeyenlere, 
okuma yazma öğretiyordum, 

İşte o simlerden biri daha... 
Sektörün en eski ve köklü 
derneklerinden birisi olan 
ANASDER (Anadolu Asan-
sörcüler Derneği )’nin yıllar-
dır İdari Müdürü olarak gö-
rev yapan Naciye Çetinkaya. 
Naciye Hanım için sadece 
ANASDER’in İdari Müdürü 
demek ise biraz yavan kalır. 
Çünkü o yıllardır değişmeyen 
nezaketi, kibarlığı, kucaklayı-
cı gülen yüzü ile ANASDER 
üyelerinin hem kız kardeşi, 
hem de ablası... 7 Başkan 
ve 7 Yönetim gören Naciye 
Çetinkaya, asansör sektörü-
nün kalbinde geçen 15 yılını 
Haber Asansörü okuyucuları 
için anlattı...

ANASDER ile tanışmanız 
nasıl oldu?
Rahmetli Hasan Altun, Uzay 
Asansör’ün kurucusu be-
nim teyzemin eşi olur. Onu 
buradan saygı, sevgi ve hür-
metle anıyorum. Kendisi 
ANASDER’in yönetimdeydi. 
2004 yılıydı, telefon etti. 
ANASDER isimli bir dernek-
ten bahsetti. Böyle bir ihtiyaç 
doğduğunu söyledi. Benim de 
bu konudaki tecrübemi bildiği 
için kabul edersem memnun 
olacaklarını belirtti. Kendisi 
ile görüştükten sonra ben 
de kabul ettim. 2004 yılının 
1 Nisan’ıydı, işe başladım. 15 
yıl oldu, o gün bugündür hala 
devam ediyorum.  

“ANASDER BENİM BÜYÜK AİLEM” 
SEKTÖRÜN EMEKTAR İSMİ  

NACİYE 
çETİNKAYA 
İLE...

Dergimizin Pozitif 
sayfalarını hazırlarken 
asansör sektörüne emek 
vermiş, çalışkan, başarılı 
ve sektörün sadece kadın 
çalışanlarına değil tüm 
paydaşlarına ışık olacak 
kadınların hikayelerini 
sayfalarımıza taşımak 
amacıyla yola çıktık. 
Bu yolda, her sayımızı 
hazırlarken bu güzel 
insanlarla tanışma fırsatı 
elde ediyor olmak ve 
onların başarı hikayelerine 
ses vermek bizim için çok 
kıymetli... 

Naciye Hanım’a ha-
yatta sizi başarıya 

götüren en önemli özel-
liğiniz nedir, diye soru-
duğumuzda kendime 
güvenmek diyor ve ek-
liyor; “Ben hep kendi-
me güvendim ve diren-
dim. Bir kadın olarak 
direnme gücünü hiç bir 
zaman kaybetmedim. 
Bir şey yaptığım zaman 
arkamda kardeşim var, 
eşim var, kızım var hiç 
bir zaman demedim. 
Ben sırtımı hep dağlara 
yasladım. Öncelikle de 
kendime güvendim.
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meslek edindirme çalışmala-
rı yapıyorduk. Almanya’dan 
ayrılırken en çok oradaki ço-
cuklarımı bıraktığım için üzül-
müştüm ama bir yandan da 
kendi çocuklarım için bir şey-
ler yapmak adına Türkiye’ye 
dönmemiz gerekiyordu.

“ANASDER GİBİ KOCAMAN BİR 
AİLEYE SAHİBİM”

Türkiye’ye döndükten sonra 
çocuklarını büyütmek için iş 
hayatına ve sosyal projeler bir 
müddet ara vermiş. Bunun 
adına “Ev emekçiliği” diyor 
Naciye Çetinkaya. Çocuklar 
biraz büyüyüp de yeniden bir 

iş hayatı sürecine girmeye ka-
rar verdiğinde ise karşısına 
ANASDER çıkıyor. 

Sosyal projeler ve ev 
emekçiliği ile geçen bir 
süreçten sonra, inşaat, 
sanayi, asansör gibi 
tamamen teknik bir işin 
içine giriyorsunuz. Nasıl bir 
adaptasyon süreci yaşadınız, 
zorlandığınız oldu mu?
İlk başladığım sıralarda bi-
raz zorluk oldu tabi... Sürekli 
iletişimde olduğum insanlar 
ticaret adamı, bakış açıları, 
yapıları elbette ki farklı. Evet 
çevremde eniştem gibi tica-
ret ile uğraşan insanlar vardı 
ama böyle sanayinin içine gi-

dip onlarla konuşmak ya da 
tahsilat yapmak için şantiye 
alanlarına gitmek benim için 
başlarda çok zordu. Her şey-
den önce hiç tanımadığım in-
sanlardan dernek aidatı için 
para istemek ilk zamanlarda 
garip geliyordu. Çünkü ben 
derneklerde proje koordina-
törlüğü yapardım, para ile hiç 
bir ilgim yoktu. Ama burada 
birden aidatı iste, makbuz 
yaz, telefon et, ulaşmazsan 
şantiyeye git v.s. gibi işlere 
de dahil oldum. Ben ne ya-
pıyorum, neden buradayım 
diye bocaladığım çok oldu. 
Ama bugün 15. yılımdayım, 
bir kere dahi ne incitildim 
ne de incittim. Şimdi dönüp 
baktığımda ANASDER gibi 
kocaman bir aileye sahibim. 
Kendimi bu bakımdan çok 
şanslı hissediyorum. İyi ki de 
bu sektöre girmişim, iyi ki de 
asansörcülerle tanışmışım. 

“TEK BİR ŞEYİN AKSAMASINA 
TAHAMMÜL EDEMİYORUM”

Yönetimler değişiyor ama 
siz yıllardır buradasınız. 
Nasıl bir 15 yıl geçirdiniz? 
Ben 7 başkan, 7 de yönetim 
gördüm. Benim için ANAS-
DER bambaşka. Ben buraya 
bir gün ayırmasam kendimi 
suçlu hissederim. Burada 
tek bir şeyin bile aksaması-
na tahammül edemiyorum. 
Annemin sağlık sıkıntıları 
yüzünden ayrılıp Antalya’ya 
gitmeyi düşündüğüm anlar 
oldu ama o zaman da; “aca-
ba yeni gelen nasıl olur, idare 
edebilir mi, sıkıntı çıkar mı”, 
hep bunları düşünüyordum. 
ANASDER benim çocuğum 

gibi... Buradan gitmeyi dü-
şündüğüm zaman çocuğu-
mu sokakta bırakacakmışım 
gibi hissediyorum. İlk başla-
dığımda ANASDER ile böyle 
bir bağım olacağını hiç düşün-
mezdim. Bu 15 yıl içerisinde 
hiç incinmedim, hiç rahatsız 
olmadım, her yerde çok iyi 
karşılandım, hiç tartıştığım 
bir ortamım olmadı. Hepsi 
benim abim, kardeşim, hatta 
çocuğum yaşında olanlar var. 
Onlar,  lafta değil özde benim 
büyük ailem. Özellikle bu son 
iki yılda zor süreçlerden geç-
tim. Üyelerimizin hepsi benim 
yanımdaydı. ANASDER saye-
sinde ayakta kalabildim. Bu 
süreci onlarla birlikte atlattım.

Uzun yıllar kadın 
çalışmalarında yer almış 
birisi olarak sektörümüzde 
kadınların yerini nasıl 
değerlendirirsiniz?

Bu konuya sadece asansör 
sektörü olarak bakmayalım. 
Kadınların kendisini geliştir-
mesi her alanda her sektörde 
gerekli ve şart. Bir kere bütün 
kadınlar ve anneler olarak kız 
çocuklarımıza şunu aşılama-
lıyız; “bir kadın olarak mut-
laka ekonomik bağımsızlığın 
olmalı”. Ekonomik bağım-
sızlığın yoksa söz hakkın da 
yoktur. Çünkü üretmiyorsun, 
üretime dahil olmuyorsun 
demektir. Sektörümüzdeki 
kadınlar gerçekten çok ba-
şarılı. Kadınların her alanda 
olması gerektiği gibi asansör 
sektöründe de olması gereki-
yor. Kadınlar eskisi gibi değil, 
şantiyelere de gidiyorlar, kuyu 
dibine de iniyorlar bu çok 
önemli. Kadın kendine güve-
nip de ben bu işi yapabilirim 
dedikten sonra yapamayacağı 
şey yoktur. 

“BIRLIKTE HAREKET 
ETMELIYIZ”

Sektörde, yılların dernekçisi 
olarak sizin gözlemlediğiniz 
en önemli sorun nedir?
Birlikte hareket edememek. 
Fiyat konusunda olsun, başka 
konularda olsun birlikte ha-
reket edebilirsek çözüleme-
yecek sorun yok. Sektörü bir 
gemi gibi düşünürsek, birlikte 
kürek çekmediğimiz sürece 
bu gemi alabora olur. Asan-
sör sektöründeki insanlar o 
kadar çok çalışıyor ki, geceleri 
gündüzleri yok. Bir yandan da 
inanılmaz stres altındalar ve 
bu da çok fazla yoruyor onları. 
Bu kadar emek ve çaba kar-
şılıksız kalmayacaktır, daha 
iyi yerlere gelineceğine ina-
nıyorum. 

Naciye Çetinkaya 59 yaşında. Uzun yıllar Almanya’da  
Anneler Derneği (Mütterzentrum)‘nin hem üyesi hem 
de yöneticisi olarak görev almış. Dortmund’da yalnız 
yaşayan anneler ve çocukları yararına pek çok önem-
li sosyal projenin yürütücülüğünü üstlenmiş. İki kızı 
olan Naciye Hanım çocuklarını Türkiye’de büyütmek 
için Almanya’yı ve oradaki kariyerini bırakarak tekrar 
Türkiye’ye dönmüş. Çetinkaya ; “Doğduğum yaşadı-
ğım şehir önemli değil ben Türkiyeliyim”, diyor.
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Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye’nin 
en büyük Bilim Festivali’nde meslek lisesi öğrencileri  “Meslekler Yarışıyor” da, altı katego-

ride hünerlerini sergiledi. Bursa’daki yarışmaya, HAS Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileri de katılarak Metal Teknolojisi kategorisinde Bursa İl Birincisi birinci oldu.

Bursa- Büyükşehir Belediye-
si tarafından Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEB-
KA) işbirliğinde gerçekleştiri-
len 7. Turkish Airlines Science 
Expo,  genç bilim insanlarının 
birbirinden renkli ve çekişmeli 
yarışmalara sahne oldu. Bur-
sa genelindeki meslek lisele-
rinde öğrenim gören, 11. ve 
12. sınıf öğrencileri Science 
Expo’nun en iyisi olmak için 
ter döktü. Yarışma; Metal, 

Makine, Giyim Üretim, Tekstil 
Teknolojileri ile Yiyecek İçe-
cek Hizmetleri ve Elektrik-E-
lektronik olmak üzere altı ka-
tegoride gerçekleştirildi.

Has Asansör Mesleki ve Tek-
nik Anadolu lisesi öğrencileri 
ise yarışmaya; Elektrik-Elekt-
ronik ve Metal Teknolojisi 
alanlarında katılarak, Metal 
teknolojisi kategorisinde Bur-
sa İl Birincisi oldu. Birinciliği 
alan ekip;  Metal Teknolojisi 

Alan Şefi Faik Hakan Aslan 
liderliğindeki Recep Kadir Can 
Bayrak, Ömer Can Gürtekin, 
Emirhan Turan isimli öğren-
ciler oldu. 

Yarışmaya elektrik bölümün-
de katılarak iyi bir deneyim 
kazanan okul ekibi ise; Elekt-
rik-Elektronik Öğretmeni 
Serkan Gülşen liderliğinde, 
öğrenciler Mücahit Çağın, 
Mehmet Fatih Şeker, Emre 
Özen’den oluştu. 

MESLEK LİSELERİ  
BİLİM FESTİVELİNDE YARIŞTI
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Asansör sektörünün önemli firmalarından birisi olan 
Bulut Makina, yaptığı tasarımları geliştirmek ve yeni 

projelerle inovasyon ağını arttırmak için Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı onaylı “Tasarım Merkezi Belgesi”ni aldı. 

2018 yılı Şubat ayı  itibarıy-
la Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından yapılan 
incelemeler sonucunda, Bu-
lut Makina’nın tasarım faali-
yetlerini yürüttüğü merkezin 
5746 Sayılı Kanun kapsamın-
da  “Tasarım Merkezi Belgesi” 
almasına karar verildi. Bu ser-
tifikayla  birlikte, Bulut Maki-
na hâlihazırda devam ettiği 
projeleri endüstriyel  ürün ta-
sarım sistematiği ve disiplini 
içerisinde gerçekleştirmeye 
başladığı gibi personellerinin 
teknik ve sosyal gelişimlerini 
sürdürebilmeleri için gerekli 
eğitimlere de ağırlık verebi-
lecek. Ayrıca yine yaptığı ta-
sarım faaliyetleri sonucunda 
ulusal ve uluslararası alanda 
tasarım tescil ve patent  baş-
vuru çalışmalarına başlayan 
Bulut Makina, ürettiği fikri 

sınai hakları koruma altına 
alarak ülke ekonomisine de 
daha fazla katkıda bulunmayı 
amaçlıyor.

TASARIM MERKEZI 
ZORLU PROJELERE YENI 
ÇÖZÜMLER ÜRETIYOR

Bulut Makina, kurulduğu 
ilk günden itibaren sürekli 
olarak kendini geliştiren ve 
yenileyen bir vizyonda yolu-
na devam ederken, müşteri 
odaklı bir çalışma prensibi 
yürütüyor. Bu doğrultuda 
çalışan Bulut Makina Tasa-
rım Merkezi, zor projeler için 
iş süreçlerini yapılan Ar-Ge 
ve tasarım çalışmaları ile ra-
hatlıkla yürütebiliyor. “Her 
zaman en ideal kuyu ölçüle-
rine sahip projelerle karşılaş-

mıyoruz” diyen Bulut Maki-
na Tasarım Merkezi çalışma 
prensiplerini şöyle özetliyor: 
“Bulut Makina her türlü zorlu 
projeyi standart ürün kolay-
lığında hazırlayarak müşteri-
lerine sunmayı kendisine ilke 
haline getirmiştir. Bulut Ma-
kina, projenin başlangıcından 
bitişine sorunsuz bir  çözüm 
için sürekli inovasyon yaparak 
çalışır. Bu durum, Bulut Maki-
na’nın hem çok derin  teknik  
bilgi sahibi olmasını hem de 
müşterileriyle sıkı bağlar  kur-
masını sağlamaktadır.”

Teknik bilgi, ustalık ve detaylı 
mühendislik çözümlerini tüm 
işlerine yansıtan Bulut Maki-
na başarısının kaynağı için ise; 
“Öncelikle yönetimin başarı-
yı ilke edinen vizyonu,Bulut 
Makina’nın kuruluşundan bu 
yana bünyesinde çalışan us-
taları ve yılların deneyimine 
sahip mühendisleri ile teknik 
kadrosunun iş birliği içinde 
olmasıdır”, diyor.

BULUT MAKİNA TASARIM MERKEZİ 
BELGESİNİ ALDI
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TANER KALYON,  
GÖKÇEN ÇELİK İLE EVLENDİ

ASFED Eski Genel Sekreteri Taner Kalyon, 21 Nisan 2018’de Spica 
Plaza’da yapılan bir düğün töreni ile Gökçen Çelik ile evlenerek 
dünya evine girdi. ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik Taner 
Kalyon’un nikah şahidi olurken, Taner Kalyon’u bu mutlu gününde 
yalnız bırakmayan ASFED Yönetimi ve eski çalışma arkadaşları 
kendisine mutluluklar diledi. 

FERHAN ŞENOL VE 
ÖĞRENCİLERİNDEN YENİ SERGİ

Kültür Bakanlığı Tezhip Sanatçısı Ferhan Şenol ve öğrencileri, 21-
27 Mayıs 2018’de Ankara Next Level AVM’de yapılan karma bir 
tezhip sergisi düzenlediler. 70 eserin sergilendiği sergide Ferhan 
Şenol ile birlikte 20 öğrencisinin tezhip eserleri, AVM’nin modern 
sergi salonuna gelen ziyaretçileri, zamanda bir yolculuğa çıkarttı. 

METROPLAST’IN  
İFTAR YEMEĞİNDE GÜÇ 

BİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPILDI
METROPLAST’ın gelenekselleşen iftar yemeği bu 
sene 24 Mayıs 2018’de 400 kişilik oldukça büyük bir 
davetli katılımı ile gerçekleştirildi. Pendik Marina’da 
Temenye restoranın kapatıldığı iftar programına, 
TASİAD üyeleri ve İstanbul’un pek çok değerli firma 
yöneticisi ile sektör çalışanları katılım gösterdi. Ol-
dukça yoğun bir katılımın gözlemlendiği yemekte; 
son dönemde yaşanan ekonomik belirsizliklerden 
dolayı sektörde yaşanan sıkıntılar değerlendirile-
rek, birlik beraberlik duygusu ile daha çok üretim 
vurgusu yapıldı.

ANASDER’İN İFTAR 
DAVETİNDE ANADOLU 

DEVLERİ BİR ARAYA GELDİ
24 Mayıs 2018’de ANASDER (Anadolu Asansörcü-
ler Derneği) ‘in düzenlediği iftar yemeği Hilton Gar-
den İnn Ankara Gimat’da gerçekleşti. Çeşitli illerden 
gelen sektör paydaşları ile birlikte Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü Temsilcileri, Türk Standartları 
Enstitüsü gibi kurumlardan da geniş bir katılım ol-
duğu gözlemlendi. Ayrıca Ankara’nın pek çok üretici 
ve montaj firmasının yöneticisi de iftar davetinde bir 
araya gelme fırsatı elde etti.

BURSALI SEKTÖR 
ÇALIŞANLARI BURSAD 
İFTARINDA BULUŞTU

BURSAD (Bursa Asansör Sanayicileri Derneği), ge-
lenekselleşen iftar davetini 29 mayıs 2018’de Holi-
day İnn Hotel Bursa’da dev bir organizasyon ile ger-
çekleştirdi. Bursa’daki tüm sektör firmalarının bir 
araya geldiği yemeğe, il dışından da pek çok davetli 
katıldı. İstanbul, Konya, Ankara, Eskişehir, Kayseri 
gibi illerden gelen davetliler ile BURSAD bin kişilik 
bir iftar organizasyonuna imza attı. 
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VALTER İFTARINDA SEMAZENLER İLGİ ÇEKTİ
VALTER Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Akçabağ, 17 Mayıs 2018’de çalışanları için bir 
iftar yemeği düzenledi. VALTER ailesi arasında 
gerçekleşen iftar yemeği sonrası, semazen gös-

terisi ilgiyle izlendi. Kalabalık bir davetli grubunu 
ortağı olduğu Kaşıbeyaz restoranında ağırlayan 
Akçabağ ve VALTER çalışanları keyifli bir iftar ye-
meği geçirdi. 

MERİH AİLESİ 
İFTARDA 

ÇALIŞANLARI İLE 
BİRLİKTEYDİ

Merih Asansör her sene düzenlediği iftar 

yemeğinde kendi çalışanları ve onların 

aileleri ile birlikte olmayı tercih etti. 24 

Mayıs 2018’de Ostim Lale Restoran’da 

gerçekleşen yemeğe katılım yüksekti. Yö-

netim Kurulu Başkanı Yusuf Atik eşi Ay-

ten Atik ile iftara katılırken, Genel Müdür 

Ahmet Atik ve Genel Müdür Yardımcısı 

Berna Ökmen de eşleri ve çocukları ile 

yemekte bulunarak, çalışanlarının ailele-

ri ile sohbet etme imkanı buldukları bir 

iftar gerçekleştirdiler.

OKAD İLK İFTAR 
YEMEĞİNİ GENİŞ 
BİR KATILIMLA 

DÜZENLEDİ
Geçtiğimiz günlerde kurularak hızla çalışma-

larına başlayan OKAD ( Orta Karadeniz Sana-

yici ve İş İnsanları Derneği),  ilk iftar yemeğini 

geniş katılımlı bir organizasyon ile gerçekleş-

tirdi. OKAD Başkanı Atilla Verim ve Yönetim 

Kurulu Üyelerinin tam kadro katıldığı iftar da-

vetine, Samsun dışından katılım da yüksekti. 

Karadenizli asansörcüleri buluşturan yeme-

ğe; Ordu, Giresun, Fatsa, Sinop, Amasya gibi 

pek çok çevre ilden yüksek katılım gösterildi.

ASFED İFTAR YEMEĞİNDE SEKTÖREL DERNEK 
YÖNETİMLERİ BİR ARAYA GELDİ

ASFED her sene olduğu gibi bu sene de iftar programı-

nı organizasyon ile gerçekleştirdi. 1 Haziran 2018’de 

Ankara Atatürk Orman Çiftliği Kaşıbeyaz Restoran’da 

gerçekleştirilen iftar yemeğine Federasyona bağlı 13 

dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri katılırken, 

henüz federasyona bağlı olmayan ancak önümüzdeki 

günlerde üyelik müracaatlarını gerçekleştirecek olan 

pek çok Anadolu derneğinin Yönetim Kurulu üyeleri-

nin de geldiği görüldü. ASFED’e bağlı köklü dernek 

yönetimleri ile yeni dernek yönetimlerinin bir araya 

gelmesi, yemek boyunca sektörel konularda çeşitli 

istişarelerde bulunma imkanı sağladı.  

Gelen misafirlerini tek tek karşılayan ASFED Yönetim 

Kurulu Başkanı Yusuf Atik, tüm dernek başkanları 

ve Yönetim ekibini Ankara’da ağırlamaktan duyduğu 

onuru ifade ederek; “ASFED ailesi gün geçtikçe büyü-

yor. ASFED’in çatısı altında toplanıp, bizlere güvenen, 

bizlerle birlikte sektör için çalışan, mesailerinin belki 

de çok büyük bir kısmını dernek faaliyetleri ile birlik-

te sektöre harcayan tüm meslektaşlarıma teşekkür 

ediyorum” dedi...
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TASİAD İFTAR DAVETİNDE SEKTÖRÜN EĞİTİM 
PROJELERİ DEĞERLENDİRİLDİ

TASİAD (Tüm Asansör Sanayi ve İş Adamla-
rı Derneği) 5 Haziran 2018’de verdiği iftar ye-
meğinde, İstanbul firmaları ile birlikte pek çok 
ilden gelen sektörel davetliler yer aldı. ASFED 
(Asansör Sanayicileri Federasyonu) Yusuf Atik 
başta olmak üzere federasyona bağlı asansör 
derneklerimizin yönetim kurulu başkanları ile 
yönetim kurulu üyeleri de iftar yemeğine ka-
tıldılar. ANASDER, BURSAD, AYSKAD gibi der-
neklerin yönetim kurulu kadrosu ve üyeleri ile 
sektörün büyük markalarından Metroplast Yö-
netim Kurulu Başkanı Levent Akdemir de TASİD 
yemeğinin misafirleri arasındaydı.
Cemile Sultan Korusunda gerçekleşen iftar 
yemeği davetlilere eşsiz bir boğaz manzarası 
eşliğinde keyifli bir atmosfer sağladı. Yemekte 
konuşma yaparak tüm misafirlerini selamlayan 
TASİAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Fikret Gök-
han, TASİAD’ın yapımı süren asansör okulu için 
hazırlanan tanıtım filmini takdim etti. Projenin 
gelişim sürecini ve katedilen aşamalarını anla-
tan Gökhan, sektörün eğitim konusunda başta 
ASFED olmak üzere yürüttüğü projelere değin-
di. Tüm projelerin sektörün gelişimi için önemi-
ni vurgulayan TASİAD Başkanı A.Fikret Gökhan, 
tüm sektör firmalarının bu projeleri destekle-
mesi için çağrıda bulundu.
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ADASİAD, SEKTÖR ÇALIŞANLARINI 
İFTARDA BİRARAYA GETİRDİ

ADASİAD (Adana Asansör Sa-
nayi ve İş Adamları Derneği), 
Adana’da çevre illerden gelen 
sektör çalışalarını biraraya ge-
tirdiği bir iftar daveti verdi. 4 
Haziran 2018’de Adana Onba-
şılar’da gerçekleşen yemeğin 
sponsoruluğunu ise yeni açılan 
Çukurova Asansör Market üst-
lendi. Yemekte, ADASİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ümit Özlü, 
ADASİAD Yönetim Kurulu Üye-
leri, Çukuroava Asansör Mar-
ket kurucu ortakları Cem Boz-

dağ ve Nuri Kuzan ile  Adana 
çevre illerinden gelen pek çok 
asansör firması temsilcileri 
yer aldı. Bölgenin sektörel so-

runlarını konuşma fırsatı yaka-
layan asansör sanyi iş adamla-
rı, sektörde birlik ve beraberlik 
çağrısında bulundu.

SEKTÖRÜN ANADOLU VE İSTANBUL  
AYAKLARI KAYSERİDE BULUŞTU

KAYSAD (Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği), bu sene de iftarını geniş bir 
katılımla düzenledi.  8 Haziran 2018’de Kayseri 
Mahall Garden Organizasyon ve Kongre salonun-
da gerçekleşen iftar yemeğine, pek çok büyük 
Anadolu firması ile Ankara ve İstanbul’un önemli 
üretici firmalarının yöneticileri katılım gösterdi. 
Ark Makina, Butkon, Caslift, Çelikray, Door Life, 
Güven, Kipsan,  Kleeman, Lower Lift, Merih, Met-
roplast, Mik-El, Vini firmalarının sponsor olduğu 
yemek sonunda, KAYSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Naim Pedük katılımcılara ve sponsorlara 
teşekkürlerini iletti. Naim Pedük’ün ardından 
sahneye davet edilen ASFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik ise tüm sponsor firmalara bir 
teşekkür plaketi vererek, tüm davetlilerin yakla-
şan Ramazan Bayramını tebrik etti. 
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28 yaşında evli ve iki çocuk babası olan Ertan 
10 yıldır profesyonel bir sporcu olarak ringle-
re çıkıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Boks Takımı oyuncusu olarak müsabakalara 
katılmaya başlayan Ertan, şuan Fenerbahçe 
Spor Kulübü’nün oyuncusu. 

“ŞAMPIYONLUĞUMU DÜNYA 
RINGLERINE TAŞIMAK ISTIYORUM”

Canberk Ertan, daha profesyonel şartlarda 
çalışarak şampiyonluklarını dünya ringlerine 
taşımak istiyor. Dergimiz için yaptığımız söyle-
şide Ertan; “Aileme bakmak ve geçimimi sağ-
lamak için asansör montaj ve bakım alanında 
çalışıyorum. Ama asıl yapmak istediğim ta-
mamen spora yönelmek ve profesyonel olarak 
bu işi yapabilmek. Ancak bunun için desteğe 
ihtiyacım var. Gerekli çalışma vaktini ve spon-
sorluklarını bulabilirsem şampiyonluklarımı 
dünya ringlerine taşımak istiyorum” dedi.

“BOKS BENIM IÇIN OLMAZSA OLMAZ”
En son 26-28 Şubat 2018’de Fenerbahçe Spor 
kulübü adına Süper Toto Boks Ligi müsabaka-
larına katılan Ertan, Türkiye ringlerinde şam-
piyonluk, ikincilik ve üçüncülük derecelerine 
sahip. Asansör montaj ve bakım gibi yoğun bir 
iş ile spor antrenmanları arasında koşuşturan 
Ertan; “Gündüz işten çıkıp, akşamları antren-
mana çıkıyorum. Hafta sonları bazen maçlar 
oluyor. Derken kimi zaman çocuklarıma ve 

kendime zaman ayıramadığım oluyor. Ama 
boks benim için olmazsa olmaz. Herkes zor 
olmuyor mu iş çıkışı diye soruyor. Benim için 
zorluk değil, tam tersi sahada ve antrenman-
larda dinleniyorum diyebilirim.” dedi.

“HEDEFIM DÜNYA ZIRVESI”
Çok sevdiği  boks sporu ve ekmeğini kazandığı 
asansör montajları arasında gidip gelen Er-
tan’ın tek dileği, antrenman için gerekli zamanı 
ve desteği elde edebilmek. 

Boksta oldukça iddialı olan Ertan şunları da 
ekledi; “ Bazı zamanlar oluyor ki işten geç 
çıkıyorum, dolayısıyla hemen eve gidip ço-
cuklarımı görüyorum. Ardından yatmadan 
önce bir kaç saat antrenman yapıyorum. Fırsat 
buldukça çalışıyoruz. Benim hedefim olimpi-
yatlara katılmak. Ama bu şekilde çalışma ile 
olimpiyatlar hayal olabilir. Şuan bir alt yapımız 
var, gücümüz ve azmimiz de var. Ama yeterli 
zaman ve profesyonel çalışmamız gerekiyor. 
Hedefim dünyanın zirvesi. Bunun için herkes-
ten çok çalışmam gerekiyor.”

BOKS ŞAMPİYONU BİR MONTAJCI; 

CANBERK 
ERTAN Fenerbahçe Spor Kulübü’nün lisanslı boksörü olan Canberk 

Ertan, aynı zamanda İstanbul’da bir firmada bakım ve 
montaj ustası olarak görev yapıyor. Pek çok Türkiye derecesi 
olan Ertan ile kısa bir söyleşi yaptık.
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KARADENİZ’DE     ÇAY HASADI

Haber Asansörü’nün sevilen bölümü Özel Mesai 
köşesinde bu sayı, Görüntü Yönetmeni ve Fotoğrafçı 
Sezai Zabun’un objektifinden Rize Yemişli Köyü’ne 
konuğuz...

Yemişli’de bol demli bir fotoğraf molası....
Görüntü Yönetmeni ve Fotoğrafçı: Sezai Zabun

ÖZEL MESAI / GEZI
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Karadeniz’e gidecekseniz çay za-
manı gidin.. Çay zamanı açar tarla-
lar, çay zamanı yeşillenir ovalar, çay 
zamanı güler insanlar... O yüzden 
eğer ki Karadeniz’e gidecekseniz 
bol demli bir çay zamanı yolunuzu 
mutlaka çay çiçekleriyle bezenmiş 
Yemişli Köyü’ne bir düşürün..

Burada Bereketin Adı: Çay
Burası Rize / Pazar’ın Yemişli Köyü... 
Pazar’a 2 kilometre uzaklıkta bulunan 
ve belki de ülkemize bahşedilmiş en 
güzel, en bereketli köylerden birisidir 
diyebiliriz. Yeşilin en cömert haliyle, 
her tonda ve her miktarda gözünüzün 
alabildiğince dağıldığı bir coğrafya 
burası... Çay ise insanların başlıca 
geçim kaynağı. Çay burada hayat, 
çay burada bereket...
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Yemişliye uğrayıp da kuru fasulye ve 
kuymağını yemeden geçmeyin. Kuy-
mak, kuru fasulye, karalahana dolması 
yörenin olmazsa olmazlarından. Nerde 
yiyeceğim diye düşünmenize gerek yok, 
Yemişli’de hangi kapıyı çalsanız güler 
yüzlü inanları sizi baş tacı edecektir.

Mayısa kadar çetin çoğrafya koşulları ile 
mücadele eden insanların yüzü, mayısın 
gelmesi ile çay çiçeklerine gülen toprak-
ları gibi şenleniverir...

Yemişli Köyü’nün eski adı İlastas ve yak-
laşık 400 nüfuslu bir dağ köyü. Nüfus 
çoğunlukla yaşlı, gençler ise seyrek. 
Çünkü çay toplamak çok meşakkatli ve 
geliri de şehirde başka bir işte çalışmaya 
kıyasladığında hayli düşük. 

Mayıs ile Karadeniz boyunca çay tar-
lalarında hasat zamanı gelir. Ve artık 
yaklaşık 5 ay sürecek, sabah beşten 
hava kararana dek çalışkan insanların 
eksik olmayacağı çay tarlaları boyunca 
bir hummadır başlar. Elbette Karade-
niz’in çalışkan kadını yine başroldedir...
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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

 � 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

 � KAYSAD  
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � KONAYDER 
Konya Asansörcüler  Yürüyen Merdiven Sanayiciler Derneği

 �MERSİN AS.DER.  
Mersin Asansör Sanayiciler Derneği

 � TASİAD  
Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği

ASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ
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ASANSÖR PERİYODİK KONTROL 
YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

MADDE MADDE YENİ VERGİ AFFI

ASFED SEKTÖRDE ANADOLU 
BULUŞMALARINA DEVAM EDİYOR

ASFED İKTİSADİ İŞLETMESİ 
YAYIN ORGANI
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Dr. Faruk Özlü
“ASANSÖR SEKTÖRÜ,  

STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR”


