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BAŞYAZI

üstelik çok ciddi kaza ve yaralanmaların habercisi de-
mektir. Ya da bir sağlık merkezinde, bir hastanede en 
sık kullanılan araçlardan biri olan asansörlerin bakım 
ya da kontrollerinin durdurulmasına hele ki böyle bir 
dönemde hiçbirimizin gönlü el vermez. Bakımı yapıl-
mayan, periyodik muayenesi, kontrolü sağlanmayan 
bir asansörün sebep olacağı bir riski ise hiçbir sektör 
temsilcimiz göze alamaz…
Tüm bunlarla birlikte, bizler sizlerden gelen talepler 
doğrultusunda 23 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerinde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmeler yapa-
rak, bakım ve periyodik kontrollerde uygulamada 
karşılaştığımız sorunları dile getirdik. Ancak Bakanlık 
ilgili birimleri, asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin 
insan yaşamındaki hayati önemine dikkat çekerek, 
işçi güvenliğini elden bırakmadan ve hijyen kuralla-
rına dikkat ederek çalışmaların aksatılmadan devam 
edilmesine karar verdi. 
Türkiye ASFED olarak, Bakanlığımızın aldığı bu kara-
rın destekçisi olmakla beraber, sizlere en yakın sivil 
toplum örgütü olarak da uygulamada karşılaşılan 
sorunların da farkındayız. Asansör ve yürüyen mer-
diven sektörünün temsilcileri olan bizler; üretimden, 
montaja, montajdan hizmet alanına kadar her çalış-
mamızda “önce önlem” diyen ve riskli ortamlarda 
çalışmanın zorluklarını en iyi bilen insanlarız. Riskli 
ortamlarda çalışma konusunda bu denli uzman olan 
nadir çalışma gruplarından biri olarak, bizler bu sal-
gında da alacağımız önlemler ve vereceğimiz müca-
dele ile sahada çalışmaya devam eden başka sektör-
ler gibi alkışı hak ediyoruz. 
Bu durumda, bakım ve kontroller öncesi mutlaka 
asansörlerde bina yönetimi tarafından hijyen sağlan-
dığından emin olun. Bunun dışında maske, eldiven, 
koruyucu kıyafet gibi kişisel önlemlerinizi almadan 
görevinize başlamayın. Eğer bina yönetimi korona 
önlemleri kapsamında binaya sizi almamakta dire-
tiyor, bakım yaptırmak istemiyorsa, yöneticiden ba-
kım yaptırmadığına dair yazılı ve imzalı belge alarak, 
asansörün kullanıma kapatılması gerekliliğini kendi-
sine yazılı olarak da beyan edin.
Allah’ın izni ve hepimizin gayretiyle bu zamanları 
geride bırakıp sağlıkla çalışacağımız mutlu günler 
diliyorum…

10 Mart 2020’den bugüne ülkemiz, tüm 
dünya ile birlikte yeni bir salgın hastalık 

ile mücadele ediyor. Türkiye ASFED olarak 
bu salgın ile mücadelede, ilgili Bakanlık-
larımızın aldığı tüm önlemleri ilk günden 
itibaren takip ediyor, bunların sektörel etki-
lerinin neler olabileceğine dair Yönetim Ku-
rulumuzun yaptığı çalışmaları sizlerle tüm 
iletişim ve basın platformlarımız aracılığı 
ile paylaşıyoruz. Bizler yaptığımız iş gereği 
7/24 hizmet veren ve vatandaşımızın en sık 
kullandığı ulaşım araçlarından olan asansör 
ve yürüyen merdivenlerin üreticisi, uygula-
yıcısı ve hizmet sağlayıcısıyız. Bir asansö-
rün, yürüyen merdivenin ya da platformun 
çalışmaması demek, bir engelli vatandaşı-
mızın evine, işine, hastanesine ulaşamama-
sı demektir. Ya da herhangi bir rahatsızlığı 
bulunan kimsesiz bir vatandaşımızın, en 
basitinden evine bir alış veriş poşetini çı-
kartamaması demektir. Çok katlı binalarda 
sağlıklı bir insanın dahi evine ulaşamaması, 
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SUNUŞ
DERGİ OKUMANIN TAM ZAMANI…

ayağa yeniden tasarlamamız gereken yaşam model-
leri üzerine düşünmeye başlıyoruz…
Evlerimizde vakit geçirme imkanımızın olduğu bu ka-
rantina günlerimizde; daha çok okumak, araştırmak 
için de fırsat yakaladık. O yüzden yazımın başlığında 
da vurguladığım gibi; hem kendi sağlığımız hem de 
halk sağlığımız için evde kalmamız gereken bu kritik 
süreçte, daha çok kitap ve  tabi ki dergi okuma za-
manı…
Bu sayımızda, hemen hemen tüm sayfalarımızı etkisi 
altına alan Yeni Koronavirüs’ün asansör ve yürüyen 
merdiven sektöründeki etkisi üzerine hazırladığımız 
haber içeriklerimize daha fazla yer ayırdık. Türkiye 
ASFED olarak, salgının başında yayımladığımız sek-
törel tedbirler listemiz ile birlikte Federasyonun, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile konu üzerine yaptığı 
görüşmelerden edindiğimiz bilgileri de sizlerle pay-
laştık.
Sektörümüzü yakından ilgilendiren ve bir yıldır hazır-
lıkları süren Asansörde Mesleki Sorumluluk Sigortası, 
6 Nisan 2020’de yürürlüğe girdi. Sektörümüzde pek 
çok kişiyi ilgilendiren bu yeni uygulama ile ilgili ha-
zırladığımız haber ve köşe yazılarımızın da aydınlatıcı 
ve yol gösterici olmasına gayret ettik. Bu bilinçle ha-
zırladığımız içeriklerimizi haberlerimiz dışında, Avu-
katınız Cevaplıyor köşemizde Avukat Zeynep Tepe-
göz ve Sektörel Değerlendirme / Türkiye köşemizde 
Zeki Şamlıoğlu’nun yazılarından okuyabilirsiniz. 
Türkiye ASFED’in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için 
hazırladığı “Asansör Sektör Raporu ve Yerli Küresel 
Marka Oluşturma Çalışması” bu sayımızın öne çıkan 
dosya yazısı. Oldukça geniş ve kapsamlı olan dosya-
nın kısaltılmış bir versiyonunu dergimiz yazarlarından 
Yeminli Mali Müşavir Mehmet Öner, sizler için yeniden 
derledi.
Sektörel haber ve röportajlarımızda bu sayıda özel 
konuğumuz ise Bursa’da çok önemli çalışmalara imza 
atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay oldu. Türkiye’nin en 
kapsamlı ve teknoloji alt yapılı asansör test ve eğitim 
merkezinin de üssü olan BTSO, pek çok başka çalış-
ması ile de öne çıkıyor. BTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Burkay’a test merkezini ve Bursa’daki sektörel 
değerlendirmelerini sorduk. 
Hepinize sağlıkla geçireceğiniz, mutlu günler dile-
rim…
Keyifli okumalar…

Son aylarda tüm dünyayı evlerinde ka-
rantina altında bırakarak, online sis-

temlerin daha çok hayatımıza girmesine 
neden olan yeni tip koronavirüs, artık hiç 
bir şeyin eskisi gibi olmayacağını bize gös-
terdi… Sadece kendini düşünen ve yaşam 
tarzının çevresel zararlarını göz önüne 
almadan tüketen insanoğluna bir “dur” 
dedi. Dur, dinlen ve biraz etrafına bak… 
İşte bu süreçte tüm dünya insanları ile bir-
likte bizler evlerimize kapanırken, doğa da 
kendini biraz dinlenmeye aldı. Zararlı sera 
gazlarının azaldığı, arabalarımızdan çıkan 
egzoz dumanlarının neredeyse tüm dünya 
şehirlerinde hissedilir şekilde etkisini yitir-
diği, deniz ve su canlılarının artan oksijen 
miktarıyla çoğaldığı, şehirlerdeki kirlilik 
oranının hızla azaldığı gibi güzel haberler 
de alıyoruz… Tüm bunlarla beraber yeni 
bir dünya düzenine doğru hazırlanmamız 
gerekliliğini de gözlemliyor; eğitimden, 
çalışma sistemlerimize, sosyal aktiviteleri-
mizden sağlık sistemlerimize kadar baştan 
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Tüm dünya Çin’in Vuhan ken-
tinden yayılan bir salgın has-
talık olan Yeni Korona (Ko-
vid-19)’nın etkisi altında yaşam 
mücadelesi veriyor.  Salgını en 
az tahribatla atlatmak için, her 
geçen gün yeni bir önlem listesi 
hazırlanıyor. Pek çok sektör, 
bu dönemde ekonomik olarak 
ciddi yaralar aldı. Ancak adın-
dan çok söz edilmese de 7/24 
hizmet vermek zorunda olan 
asansör sektörü, Yeni Korona 
ile mücadeleden en çok etki-
lenen sektörler arasında yer 
alıyor. 

Türkiye Asansör Sanayicileri 
Federasyonu (Türkiye ASFE-
D)’nun, sektör çalışanlarının 
bu süreçte nasıl bir çalışma 
yöntemi izleneceğine dair so-

ruları üzerine Bakanlık yetkilileri 
ile bir toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantı neticesinde; Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, 7/24 
hizmet veren asansör sektörü 
çalışanları için de bir uyarı lis-
tesi hazırladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
her gün onlarca asansöre ba-
kım yapmak ya da muayene-
sini tamamlamak zorunda olan 

SANAYİ BAKANLIĞI’NDAN SANAYİ BAKANLIĞI’NDAN 
SEKTÖRE ÇAĞRI: SEKTÖRE ÇAĞRI: 

“ÖNLEMLERİ İHMAL “ÖNLEMLERİ İHMAL 
ETMEYİN”ETMEYİN”

SAĞLIK 

KURULUŞLARINDAKİ 

ASANSÖRLERİN ÖNCELİĞİNE 

DİKKAT ÇEKİLDİ
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sektör çalışanlarının hem kendi 
sağlıkları hem de halk sağlığı 
için alması gereken önlemleri 
resmi bir yazı ile maddeler ha-
linde sıraladı. Bakanlık yetkilileri 
ile konu üzerine yapılan toplantı 
neticesinde; Sanayi ve Verim-
lilik Genel Müdürü Ömer Bilen 
imzası ile şu tedbirlerin ivedilik-
le alınması sektöre iletildi:

“Söz konusu salgınla birlik-
te ilan edilen pandemi süresi 
boyunca asansör periyodik 
kontrollerinde görev alan A tipi 
muayene kuruluşları ile bu kont-
rollere nezaret eden asansör 
monte eden veya onun yetkili 
servisi tarafından uyulması ge-
reken bazı kurallar aşağıda yer 
almaktadır: 

 �Cumhurbaşkanlığının karar-
larını takip etmek ve uygu-
lamak, 

 �Sağlık Bakanlığı ve ilgi-
li Bakanlıkların ülke geneli 
için uygulamaya koyduğu 
önlemlerini takip etmek ve 
tedbir almak, 

 �Bina sorumlularının/asansör 
yaptırıcılarının taleplerine ve 
güvensiz veya kusurlu ola-
rak tanımlanan asansörlerin 
takip kontrollerine öncelik 
vermek,

 �Hem A tipi muayene kuru-
luşlarınca hem de asansör 
monte eden veya onun yet-
kili servisince esnek çalışma 
koşulları içerisinde persone-
line iş vermek, 

 �Hem A tipi muayene kuru-
luşlarında hem de asansör 
monte eden veya onun yet-
kili servisinde söz konusu 
iş ve işlemler için sağlanan 
zorunlu istihdamın sürekli-
liği için gerekli hassasiyeti 
göstermek. 

 �Ayrıca uygulanması halin-
de, özellikle hastaneler ile 
kent içi ulaşımda kilit öneme 
sahip alanlarda kullanılan 
asansörlere yönelik bakım 
ve servis hizmetlerinin, ilgili 
otoriteden alınacak özel izin-
ler çerçevesinde sağlanması 

büyük önem arz etmektedir. 

Bakanlık yaptığı açıklamada; 
asansörün sahibi olan apart-
man yetkililerinin, bakım ve mu-
ayene öncesinde asansörün 
hijyenini sağlaması gerekliliğine 
dikkat çekti.

Buna göre;

 �  Periyodik kontrol planlaması 
için doğrudan bina sorum-
lusu ile temasa geçmek ve 
kontrol süresince gerekli 
olan hijyen tedbirleri ile süreç 
hakkında kendilerine detaylı 
bilgi vermek, 

 �Periyodik kontrole A tipi mu-
ayene kuruluşu ve asansör 
monte eden veya onun yetkili 
servisi adına en fazla iki kişi 
tarafından katılım sağlamak, 

 �Periyodik kontrol ve bakım 

BAKIM VE MUAYENE 

ÖNCESİ HİJYEN 

SAĞLANMALI
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faaliyetleri kapsamında gö-
revlendirilecek olan perso-
nele yönelik hijyenik ulaşım 
imkanlarını sağlamak, 

 �Periyodik kontrole asansör 
monte eden veya onun yet-
kili servisi tarafından nezaret 
sağlamak, 

 �Periyodik kontrole katılan 
kişilerin gerekli görülen sos-
yal mesafeye uygun davra-
nışlar içerisinde bulunmala-
rını sağlamak, 

 �Periyodik kontrole katılan kişi-
lerin, söz konusu kontrollerin 
öncesinde ve sonrasında vi-

rüs bulaşmasına karşın ko-
runabilmesi amacıyla gerekli 
görülen kişisel temizliklerini 
yapabilmeleri için gerekli hij-
yen malzemelerini sağlamak, 

 �Periyodik kontrol neticesinde 
kullanıcılar için asansörlerde 
hijyen şartlarını sağlamak ve 
korumak amacıyla bina so-
rumlularına gerekli bilgileri 
vermek. 

Bakanlık resmi yazısında, ba-
kım ve muayene işlemlerine ara 
verilebilecek zorunlu hallerin, 
karantina altındaki şehir, ilçe 
ve beldelerde olabileceği be-
lirtildi. Yazıda konu ile ilgili şu 

maddelere yer verildi:

 �Faaliyet gösterilen ilde Vali 
başkanlığında oluşturulacak 
olan “Pandemi Kurulu” ta-
rafından ilan edilecek olan 
tedbirlerin takibini yapmak 
ve uygulamak, 

 �  İl Pandemi Kurulu tarafından 
karantinaya alınan veya so-
kağa çıkma yasağı ilan edi-
len alanlarda, söz konusu 
tedbirlerin geçerliliği için İl 
Pandemi Kurulu tarafından 
belirlenen süre zarfında bu 
alanda yer alan asansörle-
rin periyodik kontrolüne ara 
vermek.

SOKAĞA ÇIKMA 

YASAĞI UYGULANAN 

BÖLGEDE PERİYODİK 

KONTROLLERE ARA 

VERİLEBİLİR
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HASTALIĞIN EN ÇOK 
YAYILDIĞI YERLERDEN 

BİRİ ASANSÖRLER

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik yaptığı açık-
lamada; Yeni Koronavirüs’ün en 
çok yayıldığı yerler arasında, 
toplu dolaşımın sık yapıldığı oto-
büs, dolmuş, metro, ile birlikte 
asansörlere de dikkat çekti. Atik; 
“Pek çok asansörün paslanmaz 
çelikten imal ediliyor olduğunu 
düşündüğümüzde, hem bir toplu 
taşıma aracı olması, hem küçük 
ve kapalı bir alan olması, hem de 

ham maddesi açısından; virüsün 
yaşaması için en ideal ortamın 
asansörler olduğu açıktır” dedi.

BİNA YÖNETİMLERİ 
ASANSÖRLERİ BAKIM 
ÖNCESİ DEZENFEKTE 

ETTİRMELİ
Yeni Koronavirüs önlemleri kap-
samında hizmet sektörü çalışan-
larının pek çoğu gibi asansör 
sektörün çalışanları da hizmete 
devam ediyor. Türkiye ASFED 
Yönetim Kurulu Başkanı;  asan-
sörlerin dezenfekte edilmediği 
ile ilgili sektörden pek çok şika-

ATİK: “İŞÇİ GÜVENLİĞİ İÇİN  
HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMALIDIR”

Ülkemiz, uluslararası bir 
salgın haline dönüşen 
Yeni  Koronavirüs ile 
ilgili dünyaya örnek bir 
mücadele vermektedir. 
Asansör sektörünün çatı 
kuruluşu olan Türkiye 
Asansör Sanayicileri 
Federasyonu Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik de, 7/24 hizmet veren 
sektör çalışanlarının 
alması gereken önlemeler 
ile ilgili bir açıklama yaptı.
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yetin geldiğini ve günde onlarca 
asansöre bakım ya da muayene 
yapmak zorunda olan sektör çalı-
şanlarının virüsün en çok yaşadığı 
bu ortamlardan olumsuz etkilendi-
ğinin altını çizdi. Atik, hem sektör 
çalışanlarının sağlığı hem de halk 
sağlığı için asansörlerin sahibi olan 
bina yönetimlerine çağrıda bulundu. 
Atik; “Virüsün yaşaması için en el-
verişli ortamı sağlayan asansörlerin 
bakımına gidecek asansör bakım 
elemanları dezenfekte edilmemiş bu 
asansörlerin bakımını yaparken virüs 
kapma ihtimali çok yüksektir. Ayrıca 
bu elemanlar günde tek bir asan-
sör değil, onlarca asansörü ziyaret 
ederek bu virüsün taşınmasına da 
sebebiyet verebilir. Dolayısıyla, bina 
yönetiminin her bakım ve muayene 
işlemi öncesi bir dezenfektan şirketi 
ile anlaşarak; asansörlerini dezenfek-
te ettirmesi halk sağlığı için elzemdir” 
ifadelerini kullandı.

İŞVERENLER, İŞÇİ GÜVENLİĞİ 
İÇİN HER TÜRLÜ  

ÖNLEMİ ALMALIDIR
Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik, sektör çalışanlarının 
şahsi olarak da hijyen kurallarına ri-
ayet ederek, bakıma ve muayeneye 
giderken gerekli kişisel  hijyen tedbir-
lerini almalarının önemini vurguladı. 
Atik; “Konunun önümüzdeki aylar-
da da devam edeceği ve 2020’nin 
salgın hastalıklarla mücadele yılı 
olması, konunun hafife alınmadan, 
tüm ilgililerce ciddiyetle çözümü 
gerekmektedir. İşverenin, çalışma 
esnasında işçinin kişisel hijyen ön-
lemlerini alması konusunda gerekli 
kolaylığı sağlaması gerekmektedir. 
Sektörün en üst katmanından en alt 
katmanına kadar herkes bu konuda 
gereken özeni göstermelidir” dedi.

BAKANLIK İLE BİR  
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu, 31 
Mart 2020’de Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile de bir toplantı yaparak, 
sektörden gelen talepleri Sanayi ve 
Verimlilik Genel Müdürü Ömer Bilen’e 
iletti. Toplantının ardından yapılan res-
mi Bakanlık açıklaması hakkında da 
bilgi veren Atik; Bakanlık yetkililerinin 
gerekli önlemlerin alınarak asansör-
lerin periyodik bakım ve muayene 
işlemlerinin devam ettirilmesinin öne-
mini vurguladıklarını söyledi. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı resmi yazısın-
da; “Periyodik kontrol planlaması için 
doğrudan bina sorumlusu ile temasa 
geçmek ve kontrol süresince gerekli 
olan hijyen tedbirleri ile süreç hakkın-
da kendilerine detaylı bilgi vermek” 
gerekliliğinin altı çizildi. 

Atik, Bakanlık resmi yazısındaki ön-
lemlerden birinin de; pandemi kap-
samında karantina ilan edilen şehir, 
belde ve ilçelerde periyodik bakım 
ve muayenelere ara verilebileceği, 
yönünde olduğunu söyledi.

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI’NDAN 
GÖRÜŞ İSTENDİ

11-12 Nisan 2020 tarih-
lerinde Bakanlık kararı 
ile sokağa çıkma ya-
sağı ilan edilmiş ancak 
7/24 hizmet vermesi 
önerilen asansör sek-
törü elemanları kapsam 
dışında bırakılmamıştır. 
Bu durumda bakım, 
kontrol ve özellikle acil 
durumlarda yaşanacak 
sıkıntılar ile vatandaşların 
mağduriyeti göz önüne 
alınarak sokağa çıkma 
yasağı kapsamı dışında 
bırakılan meslek grup-
larına asansörün de ek-
lenmesi; 11 Nisan 2020 
tarihli bir yazı ile Türkiye 
ASFED tarafından İçişleri 
Bakanlığı’na bildirilmiştir.
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Türkiye ASFED, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
23 Mart 2020 tarihli bir yazı ile sektör çalışan-
larının pandemi önlemleri kapsamında işlerini 
yapmakta zorlanmaları sebebiyle periyodik mu-
ayenelerin ertelenmesi hususundaki taleplerini 
17 dernek adına bildirmişti. Bakanlık 1 Nisan 
2020’de Türkiye ASFED’e cevabında; yazıda 
belirtilen önlemlerin alınarak, asansör bakım ve 
muayenelerin devamı kararını bildirmişti. 

Ancak 31 ile giriş çıkışların yasaklanması ve ka-
rantina altında bulunan bazı il ve ilçelerde asan-
sör bakım işlerinin aksaması sebebiyle Türkiye 

ASFED yeni bir yazı daha hazırlayarak; periyodik 
muayenelerin 1 ay, periyodik kontrol takiplerinin 
2 ay ertelenmesi ile konunun mücbir sebepler 
kapsamına alınmasını talep etti. Bakanlık, Türkiye 
ASFED’in ilgili yazısına cevaben 6 Nisan 2020 
tarihli bir yazı ile sektör çalışanlarının taleplerine 
şu şekilde cevap verdi. Buna göre; asansörlerin 
periyodik kontrol ve muayenelerinin gerçekleş-
tirilmemesi durumunda yaşanacak riskler göz 
önüne alındığında, ertelemenin uygun bulunma-
dığı Bakanlık’ın 1 Nisan 2020’de Türkiye ASFED’e 
bildirdiği yazısındaki tedbirlerin alınarak bakım ve 
muayenelere devam edilmesi gerekliliği bildirildi. 

BAKIM VE PERİYODİK  
KONTROLLER DEVAM EDECEK

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLDİRDİ

24 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2020

Türkiye ASFED    Türkiye ASFED    BASINBASIN



Pandemi önlemleri kapsamında, bakım ve mu-
ayenelerin devam etmesi kararı alındı. Ancak 
uygulamada yaşanan birtakım sıkıntılar da gün-
deme geliyor. Konu ile ilgili kendilerine gelen bil-
giler doğrultusunda bir açıklama yapan, Türkiye 
ASFED Başkan Yardımcısı ve ANASDER Başkanı 
Mustafa Demirbağ, sektör çalışanlarını uyardı. 
Bazı bina yönetimlerinin korona tehditi korku-
suyla, binada yaşayanlar dışında kimseyi binaya 
sokmak istemediklerini ve asansöre bakım yap-
tırmak istemediğini bildirdi. Böyle bir durum ile 
karşılaşan sektör temsilcilerinin mutlaka; bina 
yönetiminden bu beyanlarını imza karşılığında 
almalarını ve asansörün kullanıma kapatılması 
gerekliliğini yazılı olarak da bildirmesini istedi. 

Demirbağ açıklamasında; “Bakanlığımızın ka-
rarı ile bakımların devamlılığı sağlanması için 
tüm sektör temsilcileri üzerine düşen görevi 
yapmalıdır. Ancak asansörün sahibinin bakım 
yaptırmak istememesi, binaya girişine müsaade 
edilmemesi gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. 
Bu gibi durumlarda cebren bakım yapılamaya-
cağından firmalarımızın bina yönetimlerinden 
bakım yapılmama gerekçesini Yeni Koronavirüs 
(COVID-19) salgını nedeni ile olduğunu belirten 
yazılı imza alması ve asansörlerin bakım ya-
pılmadığı süreçte kapatılarak kullanılmamasını 
istemeleri zaruridir”, dedi. 

Türkiye ASFED Başkan Yardımcısı 
Mustafa Demirbağ:

“BAKIM YAPTIRMAK 
İSTEMEYEN BİNA 
YÖNETİMİNDEN 
İMZALI BEYAN 
ALARAK,  
ASANSÖRÜ 
KULLANIMA 
KAPATIN”
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SEKTÖR TEMSİLCİLERİMİZİN DİKKATİNESEKTÖR TEMSİLCİLERİMİZİN DİKKATİNE

TÜRKİYE ASFED 
YENİ KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE İÇİN 

İŞ YERİ TEDBİR LİSTESİ HAZIRLADI

Ülkemiz, uluslararası bir salgın hali-
ne dönüşen Yeni  Koronavirüs ile 
ilgili dünyaya örnek bir mücadele 
vermektedir. Tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının desteğini alan Sağlık Bakanlı-
ğı’mızın aldığı tedbirler ile birlikte, gerek sağlık 
çalışanları, gerekse vatandaşlarımızın duyarlı-
lığı bu mücadelede bizlere güç vermektedir. 
Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu ola-
rak biz de sektör temsilcilerimizin iş yerleri ve 
fabrikalarında alabilecekleri tedbirlere dair iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanlarımız ile bir tedbir 
listesi hazırladık. 

Buna göre öncelikle mücadele ettiğimiz salgının 
tanımını yaparak başlayalım...

YENİ KORONAVİRÜS 
(COVID-19) NEDİR?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in 
Vuhan Eyaleti’nde Aralık 2019 sonlarında solu-
num yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) 
gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar 

sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir 
virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz 
ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda 
tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insa-
na bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei 
eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cum-
huriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya 
ülkelerine yayılmıştır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?
En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve 
nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır 
solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm 
gelişebilmektedir.

NASIL BULAŞIR?
Hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile orta-
ma saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. 
Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş 
yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanma-
dan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile 
de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya 
ağıza temas etmek risklidir.
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İŞ YERLERİ VE FABRİKALARIMIZDA ALINACAK İŞ YERLERİ VE FABRİKALARIMIZDA ALINACAK 
ÖNLEMLER NELER OLMALI?ÖNLEMLER NELER OLMALI?

GENEL TEDBİRLER GENEL TEDBİRLER 

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİNİ DİKKATLE  
TAKİP EDELİM

Öncelikle Sağlık Bakanlığı’mızın aldığı her önlemi özenle takip ederek, uygu-
lamaya çalışalım.

14 GÜN KURALINA DİKKAT EDELİM

Yeni Koronavirüs görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solu-
num yolu sıkıntılarına dair belirtileriniz olmasa dahi 14 gün boyunca evinizden 
çıkmayınız. Evde ziyaretçi kabul etmeyiniz, özel günlük eşyalarınızın (havlu, 
bardak, diş fırçası v.s.) evin diğer bireylerinden ayrı kullanımını sağlayınız. 
Eğer bulgulardan bir kaçı görülür ve hastaneye gitmek isterseniz, mutlaka bir 
maske takınız. 

EN ÖNEMLİ KURAL:  
ELLERİMİZİ SIK SIK YIKAYALIM

Bulgular gösterdi ki, hastalık daha çok eller vasıtası ile bulaşmaktadır. Bu se-
beple işte, sokakta, alışverişte ellerimizi, insanlarla ortak kullanım yüzeylerine 
değdiysek mutlaka kolonya, el dezenfektanı ile temizleyip, en kısa zamanda 
bol su ve sabun ile yıkamalıyız.
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“UNUTMAYIN, KORONAVİRÜS ALACAĞIMIZ  
TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR”

ASANSÖR SEKTÖRÜ İÇİN EK TEDBİRLER
 �ÇOK MECBUR KALMADIKÇA YURT DIŞINA SEYA-
HATE ÇIKMAYALIM, ÇIKILDIĞINDA DA MUTLAKA 
14 GÜN KURALINA UYALIM.

 �YURT DIŞINDAN YENİ GELEN ÇALIŞANLARIMIZIN 
14 GÜN BOYUNCA EVLERİNDE KALMALARINI 
SAĞLAYARAK MÜCADELEYE DESTEK OLALIM.

 �OFİSLERİMİZDE, FABRİKALARIMIZDA, MÜŞTERİ 
GÖRÜŞMELERİNDE BELİRLİ BİR MESAFEYİ KO-
RUYARAK  ÇALIŞALIM.

 �TOPLANTILARIMIZI , TOPLANTI ODALARINDA BİR 
ODAYA SIKIŞARAK DEĞİL, MÜMKÜNSE ONLİNE 
OLARAK YAPALIM.

 �ODALARIMIZI SIK SIK HAVALANDIRALIM.

 �TOKALAŞMAK VE SARILMAK GİBİ ALIŞKAN-
LIKLARIMIZI BU DÖNEMDE BİR MİKTAR RAFA 
KALDIRALIM.

 �FABRİKA VE OFİSLERİMİZDE ELLE TEMAS EDİ-
LEN TÜM YÜZEYLERDE HİJYEN SAĞLANMASI 
İÇİN, MÜMKÜNSE HAFTADA BİR PROFESYONEL 
DEZENFEKTE İŞLEMİ UYGULATALIM.

 �GÜNÜN BELİRLİ SAATLERİNDE İSE, KENDİ BÜN-
YEMİZDEKİ TEMİZLİK GÖREVLİLERİMİZ YAR-
DIMIYLA EN ÇOK TEMASIN OLDUĞU YERLERİ 
SİLDİRİP DEZENFEKTE ETTİRELİM.

 �BAKIMINI ALDIĞIMIZ ASANSÖRLERİN BAKIM 
GÖREVİNİ YAPMADAN ÖNCE İYİCE DEZENFEKTE 
EDİLDİĞİNDEN EMİN OLARAK BAKIMA BAŞLA-
MALIYIZ. GÜVENLİK ÖNEMLERİ KADAR ÖNEMLİ 
BU  HİJYEN KURALINI LÜTFEN ATLAMAYALIM.

 �ASANSÖRLERİN BAKIMI ÖNCESİ GÖREVLİ AR-
KADAŞIMIZ İŞİNE BAŞLAMADAN, KAPI VE KABİN 
İÇİNİN DEZENFEKTE EDİLMESİNDE APARTMAN 
YÖNETİMİNDEN DESTEK ALMAYI DA İHMAL ET-
MEYELİM.

 �YEMEKHANELERDE TOPLU YEMEK YERİNE, 
YEMEK SAATİNİ BELİRLİ SÜRELERE BÖLEREK, 
BELİRLİ ARALIKLARLA AZ MİKTARDA İNSANIN 
BİR ARADA BULUNMASINI SAĞLAYACAK BİR 
DÜZEN KURALIM.

 �OKULLARIN TATİL EDİLMESİ SEBEBİYLE 12 
YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAN KADIN ÇA-
LIŞANLARIMIZIN İHTİYACI OLMASI HALİNDE 
İZİNLİ OLMALARINI SAĞLAMALIYIZ. İZİNLERİ 
YOKSA BU SÜREÇTE İDARİ İZİNLİ OLMALARI 
KONUSUNDA YARDIMCI OLALIM.

 � İŞ YERLERİNİ TATİL EDEMEYEN FABRİKALA-
RIMIZ VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİMİZİN ÇALI-
ŞANLARININ SAĞLIĞI İÇİN SERVİS SİSTEMİNE 
GEÇMELERİ VE ÇALIŞANLARININ TOPLU TAŞI-
MAYI KULLANMAMASI KONUSUNDA YARDIMCI 
OLMASI ÖNEMLİDİR.

 �SERVİS SİSTEMİNİ KULLANAN VEYA BU SİSTEME 
GEÇEN TEMSİLCİLERİMİZ İSE, SERVİSLERİN 
SABAH AKŞAM DEZENFEKTE EDİLDİĞİNDEN 
EMİN OLMALIDIR.

 � İŞ YERLERİMİZDE ÇALIŞANLARIMIZIN, ELLERİNİ 
DEZENFEKTE EDEBİLECEKLERİ KOLONYA VE 
EL TEMİZLEME LOSYONLARINI, SIKLIKLA KUL-
LANABİLMELERİ İÇİN OFİS VE FABRİKA İÇİNDE 
BELİRLİ NOKTALARDA BULUNDURALIM.

 � İŞ YERİ HEKİMİMİZİN SIK SIK ÇALIŞANLARIN 
SAĞLIK DURUMUNU KONTROL EDEREK, ATEŞ 
ÖLÇÜMLERİNİ YAPMASINA ÖZEN GÖSTERELİM.

 �YENİ KORONAVİRÜS BELİRTİ VE BULGULARI-
NIN GÖRÜLDÜĞÜ ÇALIŞANLARIMIZIN İŞ YERİ 
HEKİMİ İLE İRTİBATA GEÇMESİNİ SAĞLAYARAK, 
ALO 184 SABİM HATTINDAN BİLGİ ALINMASINI 
SAĞLAYALIM.
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TOKİ ihalelerinde, doğrudan belirli mar-
kalara yönlendiren ibarelerin kaldırılması 
ve yerli asansör sektörüne de bu ihalelere 
girebilme imkanının tanınması için uzun 
süredir çalışmalar yapan Türkiye ASFED, 
konuyu TOKİ’nin ilgili makamlarına taşıya-
rak oluşturulan heyet ile birlikte Şubat ayı 
içerisinde görüşmelerini gerçekleştirdi. 
27 Şubat 2020’de ise Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Yardımcısı Hasan Büyükdede ile 
görüşen Türkiye ASFED yönetimi, konuyu 
Büyükdede’ye de ileterek bakanlık nezdin-
de yerli sektörün desteklenmesini istedi. 
Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Atik ve beraberindeki heyet, aynı 
toplantıda Bakan Yardımcısı Hasan Bü-
yükdede ile birlikte PGD Genel Müdürü 
Mustafa Özdemir ile de görüşerek, piya-
sada yaşanan sorunları kendilerine arz etti.

“YERLİ ASANSÖR SEKTÖRÜ  
TOKİ PROJELERİNE TALİP”

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin dört bir yanında başlayacak yeni 
inşaat projelerini açıklamış, 100 bin konutun ise temellerinin atılmaya başladığının haberini vermişti. 
Bunun üzerine harekete geçen Türkiye ASFED (Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu), gerek TOKİ 
gerek ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile üst düzey toplantılar yaparak bu projelerde yerli 
asansör sektörüne yer verilmesi konusunda girişimlerde bulundu. 
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Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik ve beraberindeki heyeti makamında ağır-
layan Özer; “ASFED’in mesleki eğitim alanında 
yaptığı çalışmaları takdir ile takip ediyoruz” dedi.

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik, Mahmut Özer’e kabulleri için çok teşekkür 
ederek, federasyonun mesleki eğitim alanında 
yaptığı çalışmaları anlatarak, konu ile ilgili ileri-
de yapılacak yeni iş birliklerine açık olduklarını 

belirtti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut 
Özer toplantıda; “Biz Bakanlık olarak mesleki 
eğitme çok önem veriyoruz. Bu konuda sektör 
ile beraber hareket etmek çok önemli. Sizlere de 
bu alanda yaptığınız çalışmalar için çok teşekkür 
ederiz”, dedi.

Özer; çırak, kalfa ve usta yetiştirmenin çok önemli 
olduğunu, iç piyasa ile eğitimin iç içe olması ile 
başarı elde edilebileceğinin altını çizdi.  

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI MAHMUT ÖZER:
“Asfed’in Mesleki Eğitim Çalışmalarını 

Takdir ile Takip Ediyoruz”

Türkiye ASFED, 27 Şubat 2020’de federasyonun mesleki eğitim 
alanında yaptığı çalışmaları değerlendirmek üzere Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile bir toplantı gerçekleştirdi. Özer’e 
ASFED Akademileri hakkında bilgi veren heyet, Bakan Yardımcısını 
önümüzdeki günlerde Kayseri’de açılacak üçüncü Türkiye ASFED 
Akademisinin açılış törenine davet etti. 
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“MEZUN ÖĞRENCİ KENDİ 
ALANINDA İSTİHDAM 

EDİLMELİ”

Özer, mesleki eğitimde çok önemli bir 
konunun önemini vurgulayarak, mezun 
olan öğrencilerin kendi yetiştiği alanda 
istihdam edilmeleri gerektiğini ifade 
etti. Özer konuşmasında; “Mesleki ve 
teknik eğitimde istihdam %50’lerde 
ama kendi alanında istihdam maalesef 
%10’larda görülüyor. Kendi alanlarında 
yetişen son derece başarılı çocukları-
mız var. Bunun için mesleki eğitim li-
selerimizin sektörle iletişim kurulmasını 
önemsiyoruz ve mezun olunca, eğitim 
aldığı alanda iş bulabilmesini sağla-
maya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu üyeleri 
görüşme neticesinde alınan notlar ile 
mevcut ASFED Akademilerinde bu 
disiplin çerçevesinde yönlendirilmeler 
yapılması için çalışmalar yapılacağını 
belirtti.

TÜRKİYE ASFED HEYETİ MİLLİ 
EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI 
MAHMUT ÖZER'İ ZİYARET ETTİ.

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI MAHMUT 

ÖZER İLE YAPILAN TOPLANTIYA, TÜRKİYE 

ASFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUSUF 

ATİK İLE BİRLİKTE, KAYSAD ( KAYSERİ 

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN 

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ) YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI NAİM PEDÜK, KAYSAD 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MEHMET 

AYATA, HAKAN SATILMIŞ VE GÜLAY PALA 

DA KATILIM GÖSTERDİ. KAYSAD YÖNETİM 

KURULU ÜYELERİ KAYSERİ'DE YAPIMI 

TAMAMLANMAK ÜZERE OLAN AKADEMİNİN 

KAYSERİLİ ASANSÖR SEKTÖRÜ 

TEMSİLCİLERİNDEN BÜYÜK DESTEK 

GÖRDÜĞÜNÜ DE VURGULADI. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İs-
tanbul İl Sanayi Müdürlüğü, Tüm 
Asansör Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (TASİAD)’nin organi-
zasyonunda İstanbul’da bir dizi 
ziyarette bulundu. İstanbul’da fa-
aliyet gösteren asansör kompa-
nent üreticileri ile bir araya gelen 
Sanayi İl Müdürlüğü yetkilileri ve 
TASİAD heyeti ziyaretlerin önü-
müzdeki dönemde de süreceğini 
belirtti. 

İstanbul İl Sanayi Müdürlüğü ve TASİAD 
Asansör Üreticileri İle Bir Araya Geldi

HEYET ŞUBAT AYI BOYUNCA CENTA DIŞ 
TİCARET, YETERLİFT ASANSÖR, ARKEL 
ELEKTRONİK, PASSLİFT ASANSÖR, 
GENEMEK, NAGEL MAKİNE, YÜCEL MAKİNE, 
ENGİN ASANSÖR, STOPER, METROPLAST 
ASANSÖR, FABRE ASANSÖR, AYBEY 
ELEKTRONİK, MP YENER ÖVÜNÇ ASANSÖR 
VE BULUT MAKİNE’Yİ ZİYARET ETTİ.
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İstanbul il Müdürü Ümit Ünal, Şube Müdürü 
Şevki Şarlıoğlu, TASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Fikret Gökhan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşan heyet Şubat ayı boyunca  
Centa Dış Ticaret, Yeterlift Asansör, Arkel 
Elektronik, Passlift Asansör, Genemek, Na-
gel Makine, Yücel Makine, Engin Asansör, 
Stoper, Metroplast Asansör, Fabre Asansör, 
Aybey Elektronik, MP Yener Övünç Asansör 
ve Bulut Makine’yi ziyaret etti. 

SANAYİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN  
STRATEJİK SEKTÖR VURGUSU

TASİAD’ın sektörel ziyaretler üzerine yaptığı 
açıklamada; üye firmaların üretim süreçlerini 
yerinde inceleyip, yetkilileri ile sektör ve firma 
sorunları üzerine istişarelerde bulunuldu-
ğu bildirildi. Açıklamanın devamında ise; 
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
stratejik sektörler kategorisine alınan asansör 
sektörünün yerli ve milli dönüşümünü hızlan-
dıracak, yüksek teknolojili ürün geliştirmeye 
yönelik destekler, Sayın Ümit Ünal ve Sayın 
Şevki Şarlıoğlu tarafından firma temsilcilerine 
anlatıldı”, ifadeleri kullanıldı. 

"SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN STRATEJİK 

SEKTÖRLER KATEGORİSİNE ALINAN ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN 

YERLİ VE MİLLİ DÖNÜŞÜMÜ HIZLANACAK."
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Toplantıda pek çok gündem maddesi değer-
lendirilirken, bunlar arasında öne çıkan konu 
dernek tüzüğünün Sivil Toplumla İlişkiler Mü-
dürlüğü tarafından güncellenen tüzük bilgilerine 
uygunlaştırılması oldu. Üye bilgilerini güncelle-
mesi ile birlikte Nisan 2020’de yürürlüğe girecek 
olan zorunlu asansör sigorta sistemi üzerine de 
bilgilendirmeler yapıldı.

ANASDER KORONA İLE  
İLGİLİ ÜYELERİNİ UYARDI

 ANASDER Yönetim kurulu, Yeni Korona ile ilgili 
mücadeleye de destek vererek bir açıklama ya-
yımladı. Yapılan açıklama da iki önemli maddeyi 
vurgulayarak sağlık ve ekonomiye dikkat çekildi. 

Yapılan açıklama da; “Bilindiği üzere Covid-19 ola-

rak adlandırılan virüs insanların ölümüne sebep ver-
mektedir. Firmalarımız için 2 tehlike görünmektedir; 
bir sağlık, iki ekonomik sıkıntı olacaktır. Ekonomik 
olarak bu dönemi çok sıkıntılı olarak geçirece-
ğimiz görünmektedir. Bu nedenle gelir-gider 
dengemizi iyi değerlendirmemiz ve taahhüdümüz 
altında bulunan veya alacağımız yeni işlerin yapıl-
ma şartlarını, tahsilat şartlarını iyi analiz etmemiz 
gerekiyor. İthal istenen malzemeli işlerin malzeme 
tedarik sürelerinin uzayacağı hatta bazı malzeme-
lerin tedarikinin mümkün olmayacağı anlaşılıyor. 
Sağlık açısından ise işyerlerimizde çalışırken virü-
sün bulaşmasını engellemek için elemanlarımızın 
alması gereken önlem ve tedbirleri sağlamamız 
gerekmektedir. Öncelikle minimum personel ile 
işyerlerimizi yürütebilecek planlama yapmamız 
gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ANASDER Genel Kurulu’nda
Tüzük Değişikliği Tartışıldı

ANASDER (Anadolu Asansörcüler Derneği), 22 Şubat 2020’de 
Ankara’daki dernek binasında Olağan Genel Kurul toplantısını 
düzenledi. ANASDER üyelerinin geniş katılımı ile gerçekleşen toplantının 
açılışını ANASDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbağ yaptı. 
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BURSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gültekin Baki yönetiminde 
yapılan toplantı gündeminde; A tipi muayene kuruluşlarının asansör 
denetimlerinin ve belediyelerin tescil işlemlerinin standartlaştırılması 
ile birlikte, asansör sorumluluk sigortası da vardı.

“93 MADDE YORUMA AÇIK”

Toplantı katılımcılarından Royal Cert Türkiye Operasyon Müdürü 
Muzaffer Yaşar, asansör denetimleri hakkında bilgiler vererek; 

Bursa Asansör Sanayicileri 
Derneği (BURSAD), bölgedeki 
sektör temsilcilerin ve A Tipi 
muayene kuruluşu Royal 
Cert’in katılımı ile önemli bir 
toplantı gerçekleştirdi. 29 
Şubat 2020’de BURSAD’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
kahvaltılı toplantıda; 
asansör denetimlerinde 
yorum farkından kaynaklı 
yaşanan uygulama sıkıntıları 
üzerine bir çalışma yapıldı. 
Toplantıda Bursa’daki 
asansörlerin denetim 
raporları değerlendirilirken, 
%91’inin güvenli olduğu da 
açıklandı.

Bursa Asansörlerinin  
%91’i Güvenli
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kontrol listesinde 973 madde bulunduğunu, bunların 880 
adedinin gayet net olması ile birlikte, 93 maddenin yoruma 
açık olduğunu kaydetti. Bu maddelerin netleştirilmesi için 
de çalışmalar yapıldığını belirten Yaşar; İstanbul İl Sanayi 
Müdürlüğü’nün öncülüğünde İstanbul’da faaliyet gösteren 
tüm A tipi muayene kuruluşlarının iki ayda bir koordinasyon 
toplantısı yaptığının bilgisini verdi. 

Muzaffer Yaşar konuşmasında; 2019 yılında Sanayi Bakanlı-
ğı’nın 21 adet merdiven altı firmayı kapattığının altını çizerek, 
bu konuda verilecek mücadelede, sektörün her alanında 
çalışanlara iş düştüğünü belirtti. Yaşar ayrıca, Bursa’da gü-
venli asansör sayısının pek çok şehre göre çok üst düzeyde 
olduğunu söylerken, ‘’Bursa’daki asansörlerin %91’i güvenli 
olarak etiketlendi”, dedi.

Toplantının sonucunda, Bursa’da yaşanan yorum farkı uygu-
lamaların BURSAD çatısı altında bir haberleşme ağında topla-
narak, yaşanan örneklerden yola çıkarak önümüzdeki aylarda 
bir bilgilendirme çalışmasının daha yapılmasına karar verildi. 

KONTROL LİSTESİNDE 973 MADDE 

BULUNDUĞUNU, BUNLARIN 880 

ADEDİNİN GAYET NET OLMASI İLE 

BİRLİKTE, 93 MADDENİN YORUMA AÇIK 

OLDUĞU KAYDEDİLDİ. BU MADDELERİN 

NETLEŞTİRİLMESİ İÇİN İL SANAYİ 

MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE 

İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN TÜM 

A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARININ İKİ 

AYDA BİR KOORDİNASYON TOPLANTISI 

YAPTIĞININ BİLGİSİ VERİLDİ.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET EDİLDİ
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) Yönetim Kurulu, 3 Mart 2020’de 
Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek, dernek faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. Derneğin sektörel konularda yaptığı çalışmalar hakkında su-
num yapan Yönetim Kurulu Üyeleri, önümüzdeki dönemde yapılacak projeler için 
de beraber çalışma imkanlarını değerlendirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, her türlü destek 
konusunda yardımcı olmaktan da mutluluk duyacaklarını ifade etti.
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Kayseri Asansör Akademi’si-
nin açılışına katkı sağlamak için 
görüşmelerini sürdüren Türki-
ye ASFED Eğitim Komitesi, 25 
Şubat 2020’de Kayseri’deki 
işbirlikçi kurumlarına ziyarette 

bulundu. Türkiye ASFED Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yusuf Atik 
Başkanlığındaki heyet; öncelik-
le Kayseri Ticaret Odası Baş-
kanı Ömer Gülsoy’u ziyaret etti. 
Ziyarete; Kayseri Asansör ve 

KAYSERİ ASANSÖR AKADEMİSİ  
AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Türkiye ASFED (Türkiye 
Asansör Sanayicileri 
Federasyonu)’in üçüncü 
asansör akademisinin 
Kayseri’deki çalışmaları 
devam ederken açılış için 
de gün sayılmaya başlandı. 
2020-2021 Eğitim-Öğretim 
yılında, Kayseri Ayşe 
Baldöktü Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde Asansör Dalı 
öğrencilerine hizmet vermeye 
başlayacak akademi, Ankara 
ve Eskişehir’in ardından 
Türkiye’deki en donanımlı 
üçüncü asansör akademisi 
olacak.
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Yürüyen Merdiven Sanayicile-
ri Derneği (KAYSAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Naim Pedük ile 
birlikte Eğitim Komitesi üyeleri 
Nuri Kuzan, İbrahim Özçakır, 
Rasime Öztekin, Gülay Pala ve 
KAYSAD Üyeleri eşlik etti. 

“AKADEMİ, SADECE 
KAYSERİ İÇİN DEĞİL 
ÇEVRE İLLER İÇİN DE 

BÜYÜK KAZANÇ”

Ticaret Odası Başkanı Ömer 
Gülsoy’a, Kayseri’de kurulacak 
asansör akademisi hakkında 
bilgiler verildi. Akademinin sa-
dece Kayseri’de değil çevre il-
ler arasında da ilk olması açısın-
dan çok önemli olduğunun altı 
çizildi. Ticaret Odası Başkanı 
Ömer Gülsoy, Kayseri ve çevre-
si için eğitimli ara eleman konu-
sunda büyük katkı sağlayacak 
bu mesleki eğitim projesi için 
Türkiye ASFED ve KAYSAD’a 
her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını dile getirdi. 

Türkiye ASFED heyeti aynı gün, 
bir diğer işbirlikçi kuruluş olan 
Kayseri Sanayi Odası Başka-

nı Mehmet Büyüksimitçi’yi de 
makamında ziyaret etti. Bü-
yüksimitçi, akademinin yeni 
yetişecek öğrencilere olduğu 
kadar, mevcutta kalfa ve ustalık 
almak isteyen çalışan persone-
le de katkısını çok önemsedik-
lerini belirtti. Türkiye ASFED ve 
KAYSAD ekibine teşekkürlerini 
ileten Başkan Büyüksimitçi aka-
deminin açılışındaki eksiklerin 
temini konusunda gerekli ça-

lışmanın yapılacağını bildirdi. 

Türkiye ASFED ve KAYSAD 
üyeleri, gerek Kayseri Sanayi 
Odası, gerekse Ticaret Odası 
yetkililerinden alınan tam des-
tek ile akademideki incelemele-
rini tamamlamak üzere Kayseri 
Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde okul yönetimi ve 
eğitmenler ile de önümüzdeki 
dönemin süreç yönetimi üze-
rine bir toplantı gerçekleştirdi. 
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Tüm dünya ile birlikte evlerimize kapanarak salgından 
en az tahribatla kurtulmak için verdiğimiz bu topyekun 
mücadele için Devlet, her geçen gün yeni bir önlem 
alıyor. Alınan önlemler kapsamında pek çok sektör, 

bu dönemde ekonomik olarak ciddi yaralar aldı. Ancak adın-
dan çok söz edilmese de asansör sektörü de Yeni Korona ile 
mücadeleden en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor.

HASTALIĞIN EN ÇOK YAYILDIĞI  
YERLERDEN BİRİ ASANSÖRLER

Yeni Koronavirüs’ün en çok yayıldığı yerler arasında, toplu 
dolaşımın sık yapıldığı otobüs, dolmuş, metro, restoran ve 
kafeler gösterildi. Ancak bir başka toplu kullanım alanı olan 
asansörler de bu virüsün yayılmasında önemli etkenlerden biri. 
Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, virüsünün bazı yüzeylerde 
yaşama olasılığının daha yüksek olması da asansörlerde ki 
yayılım oranını arttırıyor. Peki daha fazla yayılımın görüldüğü 
bu yüzeyler hangi maddeden oluşuyor?
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KORONA ASANSÖR SEKTÖRÜNÜ DE ETKİLEDİ
“Sektör Çalışanları Önlemlerin 
Arttırılmasını İstiyor”

Tüm dünya Çin’in Vuhan 
kentinden yayılan bir salgın 
hastalık olan Yeni Korona 
(Kovid-19)’nın etkisi altında 
yaşam mücadelesi veriyor. 
Bu salgın hastalığın 10 Mart 
2020 itibariyle Türkiye’de 
görülmesi ve ardından 17 
Mart 2020’de de Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından “pandemi” 
ilan edilmesiyle, ülkemizde 
ciddi bir mücadele dönemi 
başladı. 
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VİRÜS EN UZUN PASLANMAZ  
ÇELİKTE YAŞIYOR

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre bu tür 
virüslerin en çok yaşadığı yüzey olarak pas-
lanmaz çelik gösteriliyor. Pek çok asansörün 
paslanmaz çelikten imal ediliyor olduğunu dü-
şündüğümüzde, bir toplu taşıma aracı olması, 
küçük ve kapalı bir alan olması ile ham maddesi 
açısından; virüsün yaşaması için en ideal ortamın 

asansörler olduğu açıktır. Paslanmaz çeliğin 
ardından, plastikler ve bakır da tehlikeli gruplar 
arasında yer alıyor. Virüs paslanmaz çelik ve 
plastikte iki ila üç gün arasında yaşayabiliyor. 

ASANSÖRLER SIK SIK  
DEZENFEKTE EDİLMELİ

Yeni Koronavirüs ile mücadelede en çok yayılı-
mın dikkat çektiği toplu taşıma araçlarının sık sık 
dezenfekte edildiği görülüyor. Metro ve otobüs-
lerin, çelik ve plastik tutamaçları her kullanımın 
ardından dezenfekte ediliyor. Ama asansörler 
için böyle bir önlemin alınmadığı ise sektörden 
gelen şikayetler arasında. Bu durumda en çok 
mağduriyeti yaşayacak olan, asansörü kullanan 
vatandaşlar kadar, asansöre bakım yapmak zo-
runda olan bakım işçileri oluyor. 

Bu dikkat ile şu soruların yetkililerce 
cevaplandırılması ve bir çözüme ulaştırılması 
sektör çalışanlarının aciliyetle beklediği 
konular arasındadır:
1. Asansörlerin sahipleri olan apartman ve bina 

yönetimlerinin, 2-3 güne kadar virüsün yaşama 
şansının olduğu ve sık sık havalandırılması 
gereken asansörlere toplu taşıma araçlarına 
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gösterilen aynı özeni gösteriyor mu? 

2. Virüsün yaşaması için en elverişli ortamı sağ-
layan asansörlerin bakımına gidecek asansör 
bakım elemanları dezenfekte edilmemiş bu 
asansörlerin bakımını yaparken virüs kapma 
ihtimali çok yüksek değil mi?

3. Ayrıca bu elemanlar günde tek bir asansör 
değil, onlarca asansörü ziyaret ederek bu vi-
rüsün taşınmasına da sebebiyet vermiyor mu?

4. Asansör firma sahipleri, “virüs kapacağız kor-
kusuyla” bakıma gitmek istemeyen işçisini ba-
kım yapmaya zorlamak gibi bir hakka sahip mi?

5. Dezenfekte edilmemiş bir asansöre bakım 
yapmak istemeyen işçinin hakları nedir?

6. Bu endişelere mani olamayan asansör firması 
bakım yapılmayan asansörden dolayı ceza 
aldığında, nasıl bir yol izlemeli?

BAKIM ÖNCESİ DEZENFEKTE  
ZORUNLU HALE GETİRİLEMEZ Mİ?

Bizim haberimizde ancak altı maddede kısaca 
özetlediğimiz bu mağduriyetler sektörü dola-
yısıyla vatandaşı doğrudan etkilemektedir. Bu 

durumda neler yapılmalı konusunda sektörden 
çok fazla soru ve talep gelmekle birlikte konunun 
“mücbir sebepler” alanına taşınması da sek-
törden gelen öneriler arasında. Ancak şu da 
bir gerçektir ki; mücbir sebep ile birlikte bakımı 
yapılmamış bir asansörde oluşacak kazanın yol 
açacağı sonuçları da kimse göze alamaz.
Her iki yönlüde insan sağlığının önemli olduğu 
bu sorunun çözümünde; iki öneri akla geliyor:
1. Bina yönetiminin bir dezenfektan şirketi ile an-

laşarak; bakım öncesi asansörlerini dezenfekte 
ettirmesi zorunlu hale getirilebilir.

2. Asansör şirketleri, anlaşmalı bir dezenfektan 
şirketi ile çalışarak her bakım öncesi bakım ya-
pacağı asansörlerin dezenfekte edildiğinden 
emin olabilir ve bu ücreti de asansör bakım 
ücretine yansıtabilir. 

Son günlerde sektörde sıkça tartışılan bu konu-
nun yetkililerce bir sonuca bağlanması hem işçi 
hakları, hem de vatandaşın can güvenliği için 
oldukça önem arz etmektedir. Konunun önü-
müzdeki aylarda da devam edeceği ve 2020’nin 
salgın hastalıklarla mücadele yılı olması, konu-
nun hafife alınmadan, tüm ilgililerince ciddiyetle 
çözümünü gerekmektedir. 
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BTSO tarafından asansör sektörünün 
test ve muayene hizmetlerinde yurt 
dışına olan bağımlılığı azaltma hede-
fiyle Bursa’ya kazandırılan Asansör 
Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştir-
me Merkezi Türkiye’ye model oluyor. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 2019 
Temmuz ayında protokolün gerçek-
leştiği test ve muayene merkezini, 
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürü Mehmet Bozdemir ile 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif De-
niz ziyaret etti. BTSO MESYEB Genel 
Müdürü Ramazan Karakök tarafından 
ağırlanan Bozdemir, test ve muayene 
alanı hakkında bilgiler aldı.

YAKIN COĞRAFYAYA 
HİTAP EDEBİLECEK 
POTANSİYELE SAHİP

Genel Müdür Bozdemir, test ve mua-
yene hizmetinin asansör sektörü için 

büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın asansör 
sektörüne yönelik gerçekleştirdiği 
test ve muayene hizmetinin firmalara 
önemli fırsatlar sunduğunu kayde-
den Bozdemir, merkezin Türkiye’de 
bir ilk olduğunu söyledi. Bozdemir, 
projenin yakın zamanda sadece Tür-
kiye’nin değil, yakın coğrafyanın da 
çekim merkezi olabilecek tesislerin-
den birisi olacağını vurguladı.

“ASANSÖR TESTİNDE AKLA  
SADECE MESYEB GELİYOR”

Bozdemir, sektör temsilcilerinin tale-
bi doğrultusunda hayata geçen mer-
kezin başarılı bir proje olduğunu ifa-
de etti. Test ve muayene merkezinin 
sektörde Türkiye’deki milli markaların 
oluşmasına da katkı sağlayacağını 
dile getiren Bozdemir, “Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından vizyo-

Asansör Test Merkezi ile  
Öz Kaynak Türkiye’de Kalıyor

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürü Mehmet 
Bozdemir, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından Türkiye’de 
ilk defa hayata geçirilen 
asansör güvenlik 
aksamlarının en güvenilir 
şekilde test edildiği 
‘Asansör Güvenlik 
Ekipmanları Test ve 
Geliştirme Merkezi’nde 
incelemede bulundu. 

46 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2020

SEKTÖR HABERSEKTÖR HABER



ner bir projeye imza atıldı. Bu 
merkez ilerleyen dönemlerde 
önemli bir marka olacak. Artık 
asansör denetimi dendiği za-
man akla sadece BTSO MES-
YEB gelecek. Firmaların marka 
değerine de güç katacak olan 
bu merkez, Bursa ve Türkiye 
için büyük bir şans. Atılan adım-
lar sayesinde bu merkez yakın 
gelecekte daha güzel sonuçlar 
ortaya çıkaracaktır.” dedi.

“ÖZ KAYNAK 
TÜRKİYE’DE KALACAK”

BTSO MESYEB Genel Müdürü 
Ramazan Karakök, asansörler-
de kullanılan güvenlik aksamla-
rının detaylı testlerinin akredite 
koşullarda yalnızca yurt dışında 
yapıldığını söyledi. ‘Asansör 
Güvenlik Ekipmanları Test ve 
Geliştirme Merkezi’nin asan-
sör güvenlik aksamlarının test 
edilebileceği önemli bir merkez 
olduğunu kaydeden Karakök, 
“Ülkemizde asansör güvenlik 
aksamlarının niteliğini ve kali-
tesini ölçecek ve geliştirecek 
bir laboratuvar bulunmuyor. Bu 
proje ile yurt dışında yapılan 
testlerin 3’te 1’i maliyetle Türki-

ye’de daha kapsamlı ve nitelikli 
bir şekilde gerçekleştirilmesini 
hedefliyoruz. Böylece öz kay-
naklarımızın yurt içinde kalması 
sağlanacak. Projeye destek-
lerden dolayı Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürü Mehmet Bozdemir ile 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
M. Latif Deniz’e teşekkür ede-
riz.” ifadelerini kullandı.

Ramazan Karakök, test ve 
muayene merkezinin asansör 
güvenlik aksamlarından fren 
sistemi, hız regülatörü, tampon, 
raylar ve asansör motorlarının 
ayrı ayrı test edilebileceği gibi 
asansör parçalarının tümleşik 
olarak da test edilebileceği ilk 
laboratuvar olduğunu da söz-
lerine ekledi.

“ÜLKEMİZDE ASANSÖR GÜVENLİK 

AKSAMLARININ NİTELİĞİNİ 

VE KALİTESİNİ ÖLÇECEK VE 

GELİŞTİRECEK BİR LABORATUVAR 

BULUNMUYOR. BU PROJE İLE YURT 

DIŞINDA YAPILAN TESTLERİN 

3’TE 1’İ MALİYETLE TÜRKİYE’DE 

DAHA KAPSAMLI VE NİTELİKLİ BİR 

ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ 

HEDEFLİYORUZ.”
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni 
tip koronavirüs KOVİD-19’a karşı KOBİ’lere kalkan 
olacak üçlü koruma paketini açıkladı. KOSGEB 
aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koru-
yucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli 
üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar 
destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, 
“KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB 
projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan açıklanan ve KOVID-19 salgınının etkilerini 
azaltmak için 100 milyar liralık bir kaynağı dev-
reye alan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin 

ardından reel sektöre destek olmak amacıyla 
Bakanlıklar da eşgüdüm içerisinde çalışmalarını 
yürütüyor. 

ETANOL ZORUNLULUĞU 
KALDIRILMIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talebi üzerine 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, KOVİD-19 ne-
deniyle artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının 
yerli üretim ile karşılaması için benzine yüzde 
3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 
aylığına askıya almıştı. 

BAKANLIKTAN FABRİKALARA  
KORONA UYARISI
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İŞÇİYİ KORUYAN ÖNLEMLER İÇİN 
DESTEK VERİLECEK

Bakanlık, dünyayı sarsan KOVİD-19 salgınına karşı 
yeni bir çalışma başlattı. Bakanlığın ilgili kuruluşu 
olan KOSGEB vasıtasıyla üçayaklı bir planı devre-
ye soktu. Planını detaylarını anlatan Bakan Varank, 
“KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı 
kapsamında ürün listemize yeni ürünler ilave ettik. 
Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, 
maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla 
üreten işletmelerimiz, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM 
Destek Programından faydalanabilecek. Salgın 
riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından 
duyurulana kadar bu programdan yararlanabile-
cekler.” dedi. 

6 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK

Varank, işletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini 
hazırlayacaklarını belirterek, “Bu projelere, 6 
milyon TL’ye kadar destek vereceğiz. Bunun 4 

milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olacak.” diye 
konuştu. 

ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ

Piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından izledik-
lerini kaydeden Varank, “KOVİD-19’un tüm dün-
yaya yayılmasının ardından listeye eklediğimiz 
ürünlerde doğal olarak bir talep oluştu. Talebi 
karşılamak için üreticilerle yani işletmelerle ve 
KOBİ’lerle temasa geçtik. Vereceğimiz destek-
lerle bu ürünlerdeki artan talebin karşılanmasına 
katkı sağlayacağız. Malesef bazı fırsatçıların 
ortaya çıkardığı spekülasyonların da önüne ge-
çeceğiz.” dedi. 

BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Varank, başvuruları almaya başladıklarını söyle-
yerek, “Olağanüstü bir süreçten geçtiğimizi şu 
dönemde, KOSGEB kurulları normalden daha 
hızlı bir şekilde karar alıp, desteklenecek pro-
jeleri kısa zamanda belirleyecek. Ödemeler de 
ivedilikle yapılacak.” diye konuştu. 

30 HAZİRAN’A KADAR OLAN 
BORÇLAR ERTELENDİ

Paketin ikinci ayağını KOSGEB alacaklarının er-
telenmesinin oluşturduğunu vurgulayan Varank, 
“KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destek-
ler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan 
alacaklarını erteledik. Bu durumdaki KOBİ’lerin 
30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB’e yap-
ması gereken ödemelerini 3 ay öteledik.” dedi. 

VADE SAYISI DEĞİŞMEYECEK

Varank, işletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin 
tamamının ötelendiğinin altını çizerek, “Vade 
sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz 
de alınmayacak. Bu karardan, daha önce KOS-
GEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından 
yararlanan KOBİ’lerimiz de faydalanabilecek.” 
diye konuştu. 
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PROJELER KESİNTİYE 
UĞRAMAYACAK

KOSGEB’in çeşitli programları aracılığıyla pro-
je bazlı destekler sunduğunu, bunun yanı sıra 
girişimcileri desteklediğini kaydeden Varank, 
“Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik 
programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve son-
rasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 
aya kadar ek zaman vereceğiz. Böylece projeler 
kesintiye uğramamış olacak.” dedi. 

KURUL KARARINA GEREK YOK

Varank, işletmelerin ek süre talebinde bulunmaları 
gerektiğinin altını çizerek, “Karar sürecini hızlan-
dırdık, yeni bir kurul kararına gerek duyulmaksızın 
talep eden KOBİ’lerimize gerektiği anda süre 
uzatımını hemen sağlayacağız” diye konuştu. 

TÜM ENSTRÜMANLARI 
KULLANACAĞIZ

KOVİD-19 salgınının etkilerinin ortadan kalktığına 
ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamaya 
kadar bu hakkın kullanılabileceğini vurgulayan 
Varank, şöyle devam etti: “KOVİD-19 salgın ris-
kine karşı ilk reaksiyon gösteren ülkelerden bi-
riyiz. Bakanlık olarak virüs, Çin sınırlarındayken 
alacağımız önlemleri masaya yatırmaya başladık. 

İşletmelerimiz, dünyaya hızla yayılan bu salgın-
dan elbette etkileniyorlar. KOBİ’lerimizi korumak 
için yapılması gerekenleri biliyoruz, bunları da 
uygulamaya başladık. Bu süreçte ve dünyada 
bu salgının etkileri ortadan kalktıktan sonra üre-
timde sürekliliği sağlamak için elimizdeki tüm 
enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz”. 

TOPYEKÛN MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ko-
ronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısının 
ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini açık-
ladığını hatırlatan Varank, “KOVİD-19’a karşı, 
kamu, özel sektör, üniversiteler topyekûn bir 
mücadele veriyoruz. Doktorlarımız, hemşireleri-
miz günün 24 saati mesai yaparak, virüsü kontrol 
altına alma gayretinde. Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde tüm bakanlıklarımız büyük bir çaba 
içerisinde.” dedi. 

Varank, vatandaşların, resmi açıklamaları dikka-
te almasının önemine değinerek, şöyle devam 
etti: «Hepimizin alacağı en iyi tedbir, kendimizi 
korumaktır. Bunun için gerekmedikçe, zaruri bir 
hal olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Sosyal 
mesafeyi koruyalım. Özellikle sosyal medyadaki 
spekülatif açıklamalara itibar etmeyelim. Ortak 
akılla hareket ettiğimizde her türlü engeli kolayca 
aşacağımız aşikâr, bu inancımızı diri tutalım”.
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Asansör Mesleki Sorumluluk Sigortası’nda 
Erteleme Yok

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında pek çok 
vergisel uygulamada ertelemeye gidildi. 6 Nisan 
2019 tarihli ve 30737 sayılı resmi gazetede ya-
yımlanan Asansör İşletme Bakım Yönetmeliği’nin 
Madde 13’ün 12. Fıkrası gereğince Nisan 2020’de 
yürürlüğe girmesi planlanan “Asansör Mesleki 
Sorumluluk Sigortası” ile ilgili de bir erteleme 
olup olmayacağı merak konusuydu. Konu ile 
ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili birimleri 
ile görüşüldü ancak asansörde mesleki sorum-
luluk sigortasının uygulamaya girmesi ile ilgili 
bir ertelemenin söz konusu olmadığı, planlanan 
zamanda yönetmelik hükümlerinin uygulamasına 
başlanacağı bildirildi.

! ASANSÖR MESLEKİ SORUMLULUK 
SİGORTASI YÜRÜLÜĞE GİRDİ

Asansör İşletme Bakım Yönetmeliği’nin yayım-
lanmasının ardından, uygulamaya girmesi için 
bir yıl süre verilen “Asansör Mesleki Sorumluluk 

Sigortası” Nisan 2020 itibariyle yürürlüğe girdi. 
Buna göre bahsi geçen madde şöyle; “Yetkili 
servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, 
onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak; mesleki 
hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlu-
sunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri 
sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak 
üzere; en az 500.000 TL tutarında mesleki sorum-
luluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli 
sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının 
değeri; 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o 
yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı 
kadar arttırılır.”

Buna göre yetkili servisler, bakımdan kaynaklı 
oluşabilecek zararlar için mesleki ve mali sorum-
luluk sigortası yaptıracak. Söz konusu sigortanın 
poliçe tutarının beş yüz adet asansör bakımına 
kadar 100 bin lira, beş yüz ila bin asansör ba-
kımına kadar 250 bin lira, binden fazla asansör 
bakımında ise 500 bin lira olması belirtiliyor.
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Haber Asansörü Dergisinin 
Şubat 2020 sayısının 54.say-
fasında CNR Avrasya Asan-
sör Fuarına ilişkin reklama yer 
verilmiş, bu bölümün hemen 
altında CNR Avrasya Asansör 
Fuarı’na ilişkin açıklamalara 
yer verilmiş, ancak metnin al-
tında müvekkilimiz tarafından 
düzenlenen Asansör İstanbul 
Fuar organizasyonuna ait gör-
sel kullanılmıştır.

Müvekkilimiz 25 yıldan bu yana 
gerçekleştirdiği fuarlar netice-
sinde, sektörün önde gelen fir-
malarından birisi haline gelmiş-
tir. Müvekkilimizin düzenlediği 
Asansör İstanbul Fuarı, kendi 
alanında dünyanın 3 büyük fu-
arından biri olup 72 ülkeden on 
binlerce ziyaretçiyi buluşturmuş 
bu suretle fuar düzenlediği her 
alanda sektörlerin gelişmesine 
katkıda bulunmuştur.

Son olarak 2019 yılında 16.sı 
gerçekleştirilen ve kendi alanın-
da dünyadaki 3 büyük fuardan 

biri olan Asansör İstanbul Fua-
rında da geçmişte olduğu gibi 
büyük bir başarı elde edilmiş, 
Asansör İstanbul Fuarında 96 
ülkeden 5180’i yurtdışı profes-
yonel ziyaretçi olmak üzere 
toplamda 28.868 profesyonel 
ziyaretçi ağırlamış, 22 ülkeden 
289 yurtiçi ve yurtdışı katılımcı 
firmaya ev sahipliği yapılmış-
tır. Zaten fuarın 16.kez gerçek-
leştiriliyor olması da bu olguyu 
desteklemektedir. 

Buna rağmen Haber Asansö-
rü Dergisinin Şubat 2020 sa-
yısında 2014 yılında ilk defa 
gerçekleştirilen CNR Avrasya 
Asansör Fuarına ilişkin reklama 
yer verilmiş, bu bölümün hemen 
altında CNR Avrasya Asansör 
Fuarına ilişkin açıklamalara 
yer verilmiş, ancak metnin al-
tında müvekkilimiz tarafından 
düzenlenen Asansör İstanbul 
Fuar organizasyonuna ait gör-
sel kullanılmış, böylece müvek-
kilimiz tarafından düzenlenen 

organizasyonla CNR Avrasya 
Asansör Fuarı arasında karışık-
lık oluşturulmaya çalışılmıştır.

Belirtmek gerekir ki, bu durum 
basit bir tesadüf olarak nitelen-
dirilemez. Zira görselde yer alan 
firmalar CNR Avrasya Asansör 
Fuarına katılmadığı gibi müvek-
kilimiz fuarlarını Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezinde düzenle-
mektedir. Dolayısıyla görselde 
yer alan katılımcılar ve fuar alanı 
dahi farklıdır. 

Sonuç olarak, Haber Asansörü 
Dergisinin Şubat 2020 sayısı-
nın 54. Sayfasının alt kısmında 
bulunan görsel müvekkilimiz 
tarafından düzenlenen Asan-
sör İstanbul Fuarına ait olup, 
müvekkilimizin bilgisi ve rızası 
dışında kullanılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Tarsus Turkey Fuarcılık A.Ş. 
vekili

Av. Taner Savaş

DÜZELTME VE CEVAP METNİ

TEKZİP
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Haber Asansörü 
dergisi, Türkiye 
Asansör Sanayicileri 
Federasyonu’nun 

faaliyetlerini kamuoyu ile pay-
laşması ve kendisine bağlı 
17 dernek ile iletişim kurması 
için yayım yapan bir dergidir. 
İki ayda bir yayımlanan dergi, 
sektör temsilcilerine de ücretsiz 
olarak dağıtılmakta, tamamen 
kamu faydası içermesi sebebiy-
le herhangi bir kâr amacı güt-
mediği gibi reklam kaygısı ile 
de çalışmamaktadır. Bu bakış 
açısı ile yayım organına; “kulla-
nılabilecek içerik ve düzeyde” 
gönderilen her haber ve köşe 
yazısı “sektör faydasına” ise 
değerlendirilerek yayımlanır.

On beşinci sayımızın yayım-
landığı bu günlerde, dergi 
olarak sektörde iki buçuk yılı-
mızı tamamlamış bulunuyoruz. 
Türkiye Asansör Sanayicileri 
Federasyonu’nun resmi yayım 
organı olarak yola çıktığımız-
da, federasyonun “yerli ve milli” 
olanı destekleyen ilkesine sadık 
kalan bir anlayışla çalışmaya 
başladık. Şahsım adına bu 
görev süresince; 17 yıllık yazı-
lı ve görsel basın ile televizyon 
programı geçmişine sahip bir 
gazeteci, yazar ve editör olarak 
kendi çalışma ilkelerimden şaş-
mayan bir iş ahlakı ile çalışmayı 
benimsedim. Türkiye ASFED ile 
çalışmaya başlarken de her ne 
kadar bir kurumun resmi yayım 

NEDEN ÖNCELİKLE 
YAYINLAR LİNÇ EDİLİR?

Yeliz KARAKÜTÜK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve 

Genel Yayın Yönetmeni
haberasansoru@gmail.com

?
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organı olsa da bağımsız bir yayımcılık yapacağı-
mız ilkesinde el sıkışarak Yayın Kurulu Başkanımız 
Ergün Güneş ve İmtiyaz Sahibimiz Yusuf Atik’in 
destekleri ile dergimizin her türlü yayım ve hukuki 
sorumluluğumu üzerime almayı kabul ettim. 

Türkiye ASFED ve onun resmi yayım organı olan 
Haber Asansörü olarak tek bir ilkemiz oldu; o 
da “yerli ve milli olanı desteklemek / Türkiye 
asansör ve yürüyen merdiven sektöründe 
işini iyi yapan herkesin sesine kulak vermek”. 
Bu amaç ile on beş sayı ve iki buçuk yıl boyun-
ca gerek basılı, gerekse dijital mecralarımızda, 
dergimize reklam versin vermesin, federasyona 
üye dernek olsun olmasın, sektör çalışanlarının 
hayrına olan her işin habercisi olduk. Bundan 
şüphesi olan tek bir kişi var ise ve şu karanti-
na günlerinde can sıkıntısını da alsın diye; web 
sayfamızdaki e-dergilerimizden haberlerimizin 
dokümanını çıkartabilir. 

Haberlerimiz açılıp da “okunduğunda” görüle-
cektir ki;

1. Bağımsız yayın yaptığını söyleyen pek çok 
yayından daha tarafsızız.

2. Türkiye ASFED’e yönelik hakarete varan sözler 
yazan, kişi ve kurumlara fırsat tanıyan bazı 
yayımlar gibi, asla başka bir kişi, firma, kurum 
ya da kuruluşun başka bir kişi, firma, kurum 
ve kuruluşa linç ve karalama kampanyası yap-
masına müsaade etmedik, etmeyiz.

3. “Reklam” ve “Haber” arasındaki ayrımı dergiyi 
okuyan herkes bildiği için bunun açıklamasını 
burada yapmayacağım. Ancak şunu belirtmek 
isterim ki; 54. sayfadaki tekzipde bahsi geçen 
bir reklam değil, haberdir. Firmanın kurumsal 
iletişim departmanı tarafından servis edilmiştir. 
Sektörden pek çok firmanın yayıma uygun 
nitelikteki haber servislerini yayımladığımız 
gibi bu haberi de dergimize aldık.

4. İki buçuk yıl boyunca sektörel hiçbir fuar ha-
berini atlamadık. On beşinci sayımız itibariyle 
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tüm sektör firmalarına olduğu gibi, tüm sektör 
fuarlarına da aynı ölçüde yaklaşarak hepsinin 
haberlerine yer verdik. Federasyonun TASİ-
AD derneğimiz ile birlikte yaptığı ve ev sahibi 
olduğu Avrasya Asansör Fuarı dışında, aynı 
dönemde yapılan, Tüyap/Asansör İstanbul 
fuarını da takip ederek ve açılışı dahil pek çok 
etkinliğine katılım gösterdik. Tüyap’ın katılımcı 
firmalarıyla özel haberler de yaparak, başarılı 
fuar izlenimlerini de paylaştık. (İlgilenenler için;  
BASILI YAYIM: HABER ASANSÖRÜ SAYI 
10, SAYFA 98-129, DİJİTAL YAYIM: https://
www.haberasansoru.com.tr/tag/tuyap-asan-
sor-fuari/) Yine aynı şekilde; yayım dönemimize 
denk gelen sektör fuarlarından İzmir İnelex, 
Almanya İnterlift, Çin Wee Expo v.b. gibi pek 
çok fuarın haberlerine de yer vererek, “özel 
haberler” yaptık. 

5. TASİAD ile birlikte Türkiye ASFED’in ev sahibi 
olduğu bir sektör fuarına sahip olunmasına 
rağmen, bizim yayınımızı hiçbir zaman fuar 
basın sponsoru olarak afişinde, reklam say-
fasında görmediniz, göremezsiniz de. Hiçbir 
fuarın basın sponsoru olmadık, olmayacağız 
da. Sadece, sektörel bir yayın olarak her fuarın 
nasıl haberlerini yayımlıyorsak, aynı şekilde 
ev sahibi olduğumuz bir fuarın da haberlerini 
yayımlamaktan öte bir şey yapmadık. 

Sıralanan tüm bu beş maddeye rağmen; yayıncı 
olarak herhangi bir sebeple ile bir ihtarname 
aldığınızda (-ki kamuya açık bir iş yaptığınızda 
bunlar çok doğaldır ve her zaman başımıza gelir) 
yapılan hataları telafi etmek bizim görevimizdir. 
Bundan gocunmuyor yaptığımız hata için de 
tüm kalbi duygularımızla özür dilemeyi de bili-
yoruz. Ama üzücü olan bu kadar tarafsız dav-
ranarak, her türlü haberini yayımladığımız, fuar 
dönemi 10 sayfa özel haberini yaptığımız bir 
fuarın, avukatı aracılığı ile gazeteciliğimize ve 
yayıncılığımıza hakaretler içeren bir ihtarname 
göndermesi oldu. Senelerdir yapılan bir fuar 
ve buna sektörden Türkiye ASFED üyesi dahil, 
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büyük bir kesim destek veriyor. Biz ise yayımcı olarak 
görevimizi yerine getiriyor haberlerini yayımlıyoruz. 
Üstelik bugün hiçbir art niyetimiz yokken “sehven” 
yapılan bir hata yüzünden ağır bir şekilde hakarete 
maruz kalıyoruz. Tüm bunlara rağmen avukatımız 
aracılığı ile yaptığımız açıklamaya ek olarak bir kez 
de buradan özürlerimizi sunarak, görevimizi basın 
ahlakı gereği yerine getirmeye devam edeceğiz. 
Aynı zamanda tekzip içinde;  reklam sayfası yayım-
ladığımızı ve “kasıtlı yapıldığını” belirten bölümleri de 
kabul etmediğimizi, bu konudaki itiraz haklarımızın 
da saklı kaldığını belirtmek isterim. 

Bahsi geçen ihtarnamedeki görsel hatası; tasarım 
esnasında daha önce Tarsus Turkey/Tüyap’ın asansör 
ve yürüyen merdiven fuarının haberlerine hem basılı 
hem de dijital mecralarda yer verdiğimiz için, görsel 
arşivimizdeki fuar fotoğraflarından yanlışlıkla seçil-
mesi ile oluşmuştur. Yapılan seçim hiçbir art niyet, 
kasıt, yıpratma taşımıyor, sadece konuya uygunluk 
ihtiva etmesi sebebiyle yanlışlıkla seçilmiş olmasından 
kaynaklanıyor.  Bahsi geçen görselin kullanım amacı; 
tekrar yinelemek isteriz ki tamamen genel bir fotoğraf 
olmasıdır. Baskı öncesi son anda girilen bir -reklam 
değil- haber olması nedeniyle de, fotoğraftaki katılımcı 
firmalar, “İnelex mi, İnterlift mi, Tüyap Fuarı mı ya 
da herhangi bir yurt dışı fuarı katılımcısı mı”, gibi bir 
ayrıma varılamamış, fotoğraftaki salon hangi fuarın 
salonudur gibi sorgulamalar yapılamamıştır. Tüm 
bu etkenlerle tamamen yanlışlıkla yayıma alınmıştır. 

Bu konudaki art niyetsiz yaklaşımımızın; on beş 
sayı boyunca tarafsız bir şekilde tüm fuar ve firma 
haberlerine yer veren yayım ilkelerimize istinaden 
görülmesini ve yapılan tek bir hatadan dolayı da 
mesleğimizi ve yayınımızı rencide eden bu sözleri hak 
etmediğimizi belirtmek isterim. Tüm bunlara rağmen 
bir kasıt olmasa da hatalı bir görsel kullanıldığı için 
özürlerimizi dile getirdik. Sadece üzüldüğüm nokta 
şudur ki; maalesef ülkemizde en ucuz sorgulanan 
şey gazetecilik ve yayıncılık ahlakıdır. Bir sorun varsa 
konuşulur, çözülür, hatalar düzeltilir, özürler dilenir. 
Ama; Türkiye asansör ve yürüyen merdiven sektörüne 
hizmet eden bir yayının tüm çalışmaları ve geçmişi 
hiç sayılmamalıdır. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası’na 
ziyarette bulunarak maskelerin üretim aşamala-
rının gerçekleştirildiği atölyelerde incelemelerde 
bulundu. Ziyaretinde Varank’a Milli Savunma 
Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile MKEK Genel 
Müdürü Yasin Akdere eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ma-
kina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) 
ait maske fabrikasını ziyaret etti. Maskede arz 
fazlası olduğunu ancak fırsatçıların her dönemde 
ortaya çıkabildiğini ifade eden Bakan Varank, 
“MKEK de özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu 
olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını 
yapıyorlar” dedi. Varank, TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezinin (MAM) maske filtrelerini 
hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje baş-
lattığını belirterek, “Önümüzdeki dönemde bu 
maskelerin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi 
başarabileceğiz.” diye konuştu.

TESİSİN AYLIK ÜRETİM  
KAPASİTESİ ARTTIRILABİLİR

Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Va-
rank, söz konusu tesiste kauçuk temelli viral 
tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında 
kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) 
gaz maskelerinin üretildiğini söyledi. Varank, 
özellikle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına dönük 
KBRN gaz maskelerinin Türkiye’nin bu anlamada-
ki ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Tesisin aylık 

BAKAN VARANK: 
“MASKE KONUSUNDA 

ENDİŞEYE GEREK YOK”
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üretim kapasitesi 15 bin adet ama ihtiyaç olursa 
bu rahat bir şekilde 80-90 bine çıkabilir.” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜNLÜK MASKE 
ÜRETİM KAPASİTESİ 1 MİLYON

Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğini 
hatırlatarak, “Türkiye maske açısından büyük bir 
potansiyele ve altyapıya sahip. Tek kullanımlık 
dediğimiz maskeleri Türkiye’nin günlük üretme 
kapasitesi 1 milyon adet, bunların ihracatını da 
yapabiliyoruz. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık 
personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan 
maskeler de ülkemizde üretiliyor.” diye konuştu.

ENDİŞEYE GEREK YOK

Türkiye’nin hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açı-
sından büyük bir altyapıya sahip olduğuna işaret 
eden Varank, vatandaşların maske konusunda 
endişe duymaması gerektiğini dile getirdi.

ARZ FAZLASI VAR

Piyasada maske fiyatlarındaki oynaklığın arz-ta-
lep dengesizliğinden kaynaklanmadığını vurgu-
layan Varank, şunları söyledi: Maskede yete-
rince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her 
dönemde ortaya çıkabiliyor. Bu fırsatçılarla ilgili 
gerekli tedbirleri de Ticaret Bakanlığımız alıyor. 
MKEK de burada özellikle filtreli maskelerde 

bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da 
hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye’de bir 
ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep var. 
MKEK’in oyuncu olarak piyasaya çıkması yurt 
dışında potansiyellerini ortaya çıkarabilecektir.

YERLİLEŞTİRME PROJESİ  
DEVAM EDİYOR

N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurt dışında 
üretilip Türkiye’ye getirildiğini anlatan Varank, 
“TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) 
bunları hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje 
başlattı. Önümüzdeki dönemde bu maskelerin 
filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabilece-
ğiz.” diye konuştu. 
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Varank, Ocak ayında sanayi üretimindeki yıllık 
bazda yüzde 7,9’luk artışın sevindirici olduğunu 
belirterek, Kovid-19’un etkilerinin sanayi üretimine 
yansımalarının Şubat ve Mart aylarında görüle-
bileceğini ifade etti. 

TİCARETE ETKİSİ GELECEK 
DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAK

Koronavirüs salgınından global üretici konumun-
daki ülkelerden Çin ve İtalya’nın ciddi şekilde 
etkilendiğine işaret eden Varank, bunun dünya 
ticaretine etkisinin gelecek dönemde ortaya çı-
kacağını kaydetti. 

OLASI ETKİLERİ ÇALIŞIYORUZ

Bakan Varank, olası etkileri gündemlerine alıp 
değerlendirdiklerini vurgulayarak, “Sektörlerle 
birlikte çalışıyoruz. Tedarik zincirinde ihtiyaçları 
varsa bunu nasıl karşılayabiliriz ya da tedarikçi 
olarak dünyada bir ihtiyaç olursa nasıl etki ede-
bilirler, bunların tamamını sanayicilerimizle ve 
üreticilerimizle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

KONTEYNER SIKINTISI

İhracat yapmak isteyen firmaların konteyner 
sıkıntısı yaşadığını söyleyen Varank, “Küresel 

dünyada üretim süreçleri ve tedarik zincirleri 
çok girift. Türkiye olarak hem vatandaşlarımızın 
sağlığı açısından gerekli tedbirleri alıyoruz hem 
de üreticilerimizin ihtiyaçlarına çözüm bulmaya 
çalışıyoruz.” dedi. 

KAPASİTE 2 MİLYONA ÇIKABİLİR

Varank, tek kullanımlık maske üretim kapasite-
sinin günlük 2 milyona çıkabileceğini ve maske-
lerin ham maddesi olan kumaşların da günlük 8 
milyon adete kadar üretimi destekleyebileceğini 
kaydetti. 

SALGINI EN AZ ZARARLA 
ATLATACAĞIZ

Kovid-19 tedbirleri kapsamında süreçlerin di-
namik bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken 
Varank, şunları kaydetti: İnşallah koronavirüs 
hadisesini de en az zararla atlatmayı başara-
cağız. Biz hükümet olarak tedbirlerimizi alıyoruz 
ama vatandaşlarımızın da bu işi ciddiye almaları 
lazım. Vatandaşların hijyene, kişisel bakıma çok 
dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönemde kalabalık 
toplantılardan uzak durulmalı. Vatandaşlarımız 
öncelikle kendi tedbirlerini alsınlar, daha sonra 
da hükümetimizin uyguladığı tedbirlere riayet 
etsinler.
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Sessiz, Güvenli, 
Tümleşik

Silent, Safe, 
Integrated

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

• Kumanda kartı ve sürücünün tüm üstün özellikleri 
bir arada 

•  Tek menüden kolay ayarla uyumlu çalışma

•  Otomatik doğrudan kata yanaşma

•  Motor ve kurtarma kontaktörlerine gerek yok

•  Ana kart üzerinde
 › UCM (KKH) izleme 

 › Kapı kontaklarını köprüleme

 › Faz izleme / koruma

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

•  Ayrıntılı hata kaydı

•  Kolay pano örgüsü

• Darbeli çalışma ile frenden kurtarma

•  UPS ile akülü kata getirme çözümleri 

•  Enkoder kartlarının kolayca takılması

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

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

•  Automatic direct landing

•  No need for motor and rescue contactors

• On-board features;
 › UCM monitoring 

 › Door contact bridging

 › Mains failure monitoring

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

•  Detailed fault register

•  Easy switchbox layout

•  Recovery from actuated safety gear via 
“hammering mode”

•  Emergency lowering via UPS or battery based 
systems

• Easy installation of encoder cards

www.mik-el.com

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

Seyahat Hızı
Travel Speed 

Yanaşma Hızı
Crawling Speed 

Yanaşma Mesafesi
Crawling Distance 

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

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

Doğrudan 
Yanaşma
Direct Landing



Asansör ve yürüyen merdiven 
sektöründe yeni bir dönemi 
başlatan; “mesleki sorumluluk 
sigortası” için uygulamaya yö-
nelik bir yıldır hazırlıklar devam 
ediyordu. Türkiye Asansör Sa-
nayicileri Federasyonu (Türki-
ye ASFED), konunun hukuki ve 
mesleki boyutlarını, bir yıl bo-
yunca uzmanlarla inceleyerek 
edindiği bilgiler doğrultusunda 
pek çok mesleki bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. Son aylar-
da ise; sektörden gelen pek çok 
soru doğrultusunda sigortaların 
nasıl düzenlenmesi gerektiği, 
sigorta yaptırırken nelere dikkat 
edilmesi gerektiği ile ilgili çok 
sayıda poliçe inceledi. 

Türkiye ASFED üyelerine özel 
sigorta şirketleri tarafından ha-
zırlanan poliçelerin değerlen-
dirilmesinde; Türkiye ASFED’e 
bağlı dernek üyesi firmaların 
menfaatlerini korumak adına, 

poliçelerin hukuki yapısı göze-
tildiği gibi, acentelerden üyele-
re özel indirimler de talep edildi. 
Sigorta şirketleri tarafından ha-
zırlanana tüm poliçeler Türkiye 
ASFED Avukatı tarafından in-
celenerek, sektörümüze yarar 
sağlayacak tüm uyarı ve öne-
riler kendilerine bildirildi.

TÜRKİYE ASFED ÜYESİ  
DERNEKLERE %10 

İNDİRİM

6 Nisan 2020 itibariyle yürür-
lüğe giren mesleki sorumluluk 
sigortası ile ilgili olarak gö-
rüşme yapılan NURER Sigorta 
Acentesi’nin Anadolu Sigorta 
ve Quick Sigorta’nın mevcut 
indirimlerine ek olarak; fede-
rasyona bağlı dernek üyesi 
firmalara, Anadolu Sigorta 
için %10, Quick Sigorta için 
%9 daha indirim uygulaması 
sağlandı. 

ÜYELİK BELGESİ  
DERNEKLERDEN 
TEMİN EDİLECEK

Türkiye ASFED’e bağlı 17 der-
neğin herhangi birine üye fir-
malar için poliçe hazırlanırken, 
firmalardan üyelik belgesi talep 
edilecek. Mesleki zorunluluk si-
gortasını NURER Sigorta’dan 
yaptırarak indirim almak isteyen 
firmalar, üyelik belgelerini der-
neklerden temin edebilecekler. 

NURER Sigorta Acentesi konu-
ya ilişkin açıklamasında; dernek 
üyelik belgeleri ile bize müraca-
at eden her firmaya seçtikleri iki 
farklı sigorta poliçesi için mev-
cut indirimlere ek olarak indirim 
uygulayacağız. Ayrıca her türlü 
sorunlarında sigorta şirketleri 
olarak menfaatlerini koruyacak 
önlemleri de alacağız. Türkiye 
ASFED vasıtası ile yaptığımız 
bu anlaşmanın herkese hayırlı 
uğurlu olmasını diliyoruz”, dedi.

NURER SİGORTA, TÜRKİYE ASFED 
ÜYELERİNE İNDİRİM UYGULAYACAK
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Fuarın önemli katılımcılarından birisi de Türkiye’de asansör rayı 
konusunda başarılı üretimleri ile bilinen Çelikray oldu. Hindistan’da 
önemli yatırımları bulunan Çelikray’ın standı fuar boyunca hiç boş 
kalmadı. 

Çelikray Dış Ticaret Genel Müdürü Bilal Kılıç fuarda bir dizi görüş-
mede bulundu. Bilal Kılıç, Hindistan fuarında ürünlerine olan yoğun 
ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek; “Fuarlar bizim için 
önemli. Müşterilerimize ulaşabilmek, yeni müşteriler kazanmak ve 
halihazırda aktif olduğumuz bir pazarda yeni analizler yapabilmek 
açısından bu fırsatları değerlendirmeyi önemsiyorum. Ayrıca fuarın 
çok güzel geçtiğini ve çalışma alanımız açısından potansiyeli olan 
bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Bizlere ilgi çok fazla idi. Güzel 
geri dönüşler aldık ”, dedi. 

Hindistan Fuarı’nda
Çelikray’a Yoğun İlgi

Uluslararası Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Fuarı IEE EXPO 
Mumbai, 27-29 Şubat 2020 
tarihleri arasından sekizinci kez 
düzenlendi. Türkiye asansör ve 
yürüyen merdiven kompanent 
ihracatı açısından önemli bir 
pazara sahip olan Hindistan’ın 
önemli fuarlarından birisi olan 
IEE EXPO’ya ilgi ise yoğundu. 
Fuar Hindistan’ın Mumbai 
kentinde düzenlenirken pek çok 
uluslararası asansör markasını 
da bir araya getirdi.

66 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2020

SEKTÖR HABERSEKTÖR HABER





Sektörün imalatçı, montajcı 
ve bakım hizmeti veren tüm 
firmaları 40 yıldır asansör 
sektörünün bugünlere gel-

mesinde önemli emek harcadı. 40 yıl 
önce tamamen yabancı markalardan 
oluşan asansör sektöründe yalnızca 
bakım hizmeti verebilen Türk firma-
ları, bugün asansör aksam parçası 
imalatı, yerli bileşenlerden oluşan 
asansörün montajı ve bakımını ya-
pabilir hale geldi; ürünlerini dünyanın 
dört bir yanına ihraç etmeye başladı. 
Sektör uzun ve meşakkatli bir yol aldı 
bu süre boyunca.

Alınan yol, elde edilen başarı tabi ki 
önemli. Ancak dünya markalarının 
acımasız rekabeti altında çalışan 
sektörün yarın için hazırlıklı olması, 
dünya firmaları ile rekabet edecek 
teknik, mali, stratejik planlar yap-
ması bugüne kadarki emeklerin 

kaybedilmemesi, katma değer ve 
kazanç çıtasının daha da yukarı ta-
şınabilmesi açısından hayati önem 
taşıyor. Geleceğe ilişkin bu adımların 
atılabilmesi için sektörün dünyada 
ve ülkemizdeki durumu, pazar ana-
lizi, ihtiyaçlar, beklentiler, yapılması 
gerekenler, güçlü ve zayıf yönleri 
içeren bir asansör sektör raporuna 
ihtiyaç duyuldu. Türk Asansör Sa-
nayicileri Federasyonu için hazırla-
dığım, federasyon tarafından Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan 
“Yerli Küresel Asansör Markasının 
Hayata Geçirilmesi” başlıklı asan-
sör raporunu bu sayıda sizlerle de 
paylaşmak istiyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca 
her yıl hazırlanan sektör raporu dışın-
da, çok fazla bir kaynak bulunmayan 
asansör sektöründe, raporumuzun 
faydalı olmasını diliyoruz.

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com

ASANSÖR SEKTÖR RAPORU
“Yerli Küresel Asansör 
Markasının Hayata Geçirilmesi”
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GRAFİK 1: 2016 yılı tahmin edilen değer.
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Kaynak: Credit Suisse Global Elevators & Escalators Industry Primer 17.08.2016

GRAFİK 2: Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe beş büyük şirketin cirosu.

Firmalar  2017 Ciro Euro

Otis ABD 10.284.000.000

Schindler İsviçre 9.007.000.000

ThyssenKrupp Almanya 7.674.000.000

KONE Finlandiya 8.942.000.000

Hitachi Japonya 5.000.000.000

Toplam 40.970.000.000

GRAFİK 3: Pazar payı dağılımı 2015.
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2017 yılında sektörün ana aktörü olan 
beş büyük firmanın faaliyet raporla-
rında yer alan satış rakamları dikkate 
alındığında ise, beş büyük oyuncu-
nun toplam cirosu 40.970.000.000 
Euro’dur. (GRAFİK 2)

Beş büyük oyuncunun dünya paza-
rındaki toplam payının %70 seviye-
sinde olduğu kabul edildiğinde, bu 
hesaplama yöntemine göre 2017 yılı 
toplam pazarı 58.500.000.000 Euro 
seviyesindedir.

2017 yılında dünyada 793.000 yeni 
asansör satıldığı tahmin ediliyor. Bu 
satışın 480.000 adedi yalnızca Çin’de 
gerçekleşti. Çin ve Asya-Pasifik böl-
gesi son yıllarda dünyada en çok 
asansör üreten ve satılan bölgesi. 
(Kaynak: https://www.businesswire.
com/news/home/20181122005351/
en/Global-China-Elevator-Industr-
y-Report-2018-2022- )

1. DÜNYA ASANSÖR 
YÜRÜYEN MERDİVEN 
PAZARI

A- PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
Farklı kaynaklarda dünya asansör yü-
rüyen merdiven pazar büyüklüğü için 
farklı hesaplamalar ve tahminler yer 
almaktadır. Credit Suisse tarafından 
yayınlanan Global Elevators & Esca-
lators Industry Primer raporunda yer 
alan bilgiye göre 2016 dünya Pazar 
büyüklüğü 61.000.000.000 Euro se-
viyesindedir. (GRAFİK 1)

B- FİRMALARIN PAZAR PAYI DAĞILIMI
2015 yılı verilerine göre firmaların dünya 
pazarındaki payları grafik 3’te görüldüğü 
gibidir.
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GRAFİK 4: Kârlıklık düzeyleri.

Kaynak: https://www.economist.com/business/2013/03/16/top-floor-please
GRAFİK 5: Sektörlerin kârlıklık oranları.

Endüstri Adı
Araştırmada 
Kullanılan 

Firma Sayısı

Net 
Kârlılık

Tütün mamülleri 24 43,37%
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları 244 24,44%
İnternet yazılımı 305 23,83%
Yatırım Varlık yönetimi 165 22,54%
Alkollü içecek 28 21,18%
Yarı iletken ekipmanları 45 18,74%
Demiryolu taşımacılığı 8 18,68%
Yarı iletken üretimi 72 18,10%
Eğlence yazılımları 13 15,97%
Sistem ve uygulama yazılımları 255 14,59%
Bilgisayar ve bilgisayar parçaları 58 14,34%
İlaç üretimi 185 14,05%
Enerji 61 13,93%
Elektrikli ev gereçleri 131 13,90%
Haberleşme ekipmanları 104 13,76%
Gayrimenkul geliştirme 20 13,45%
Bilgi sistemleri 61 13,39%
Su dağıtımı 23 12,96%
Kömür kullanan enerji 30 12,62%
Bioteknoloji 459 12,57%
Eğlence 90 11,50%
Soft içecek 35 10,86%
Restorant 81 9,98%
Tüm endüstriler ortalaması 6.057 6,89%

C- SEKTÖRÜN KÂRLILIK DÜZEYİ
Sektör beş büyük firma tarafından domine 
edilmesi ve fiyat, kârlılık gibi göstergelerin 
bu firmalarca belirlenmesi sebebiyle uzun 
yıllardır yüksek kârlılıkla faaliyet göstermek-
tedir. Otis firması kârlılık oranı açısından 
diğer firmalardan önemli ölçüde ayrışarak, 
sektörün en kârlı firması olarak faaliyetini 
sürdürmektedir. (GRAFİK 4)

Dolar bazındaki bu kârlılık oranları diğer sektörler-
le karşılaştırıldığında yüksek oranlar olarak göze 
çarpmaktadır.

Newyork Üniversitesi Stern School of Business 
Profesörü Aswath Damodaran tarafından 2018 
yılında Amerika’da bankacılık sektörü dışındaki 
6.057 firma verileri kullanılarak yapılan araştırmaya 
göre ortalama net kâr oranı % 6,89 bulunmuştur.

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_
Home_Page/datafile/margin.html

Çalışmada yer alan en yüksek net kârlılık oranına 
sahip olan sektörler grafik 5’te görüldüğü gibidir.

Asansör ve yürüyen merdiven sektörünün ortalama 
kârlılık oranı, dünya kârlılık oranı ortalamasının 2 ile 
3 kat üzerindedir. Sektörü domine eden firmaların 
belirgin hakimiyeti, sektöre girişi engellemekte; 
hakim firmalar firma satın alma ve diğer yöntemleri 
kullanarak bu kârlılık oranını korumaktadır.

Dikkat çekici olarak, asansör ve yürüyen mer-
diven sektörünün ortalama kârlılık oranı internet 
yazılımları, yarı iletken ekipmanları, yarı iletken 
üretimi, eğlence yazılımları, sistem ve uygulama 
yazılımları, bilgisayar ve bilgisayar parçaları, ilaç 
üretimi, haberleşme ekipmanları, bilgi sistemleri, 
biyoteknoloji gibi yüksek kârlılık ve yüksek teknoloji 
barındıran sektörlerin kârlılık oranına yakın ve eşittir.
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GRAFİK 6: Asansör sektörü ciro dağılımı.

38 40 40 40
44

48
52

55
58

61

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dünya Asansör Yürüyen Merdiven Pazar Büyüklü ü Milyar Euro

Otis
19%

KONE
14%

Schindler
13%

ThyssenKrupp
12%

Hitachi
11%

Shangai 
Mechanical

4%

Fujitec
3%

Di er
24%

PAZAR PAYI DA ILIMI 2015

Yeni asansör 
yürüyen 

merdiven satı ı
43%

Bakım tamir
47%

Modernizasyon
10%

C RO / HASILAT DA ILIMI 2015

Kaynak: Credit Suisse Global Elevators & Escalators Industry Primer 
17.08.2016

GRAFİK 7: Elde edilen kârın kaynağı- 2015
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Kaynak: Credit Suisse Global Elevators & Escalators Industry Primer 
17.08.2016

D- CİRO / HASILAT DAĞILIMI
Asansör yürüyen merdiven sektörü temel 
olarak yeni asansör kurulumu, eski kurulu 
asansörlerin modernizasyonu ve kurulu 
olan asansörlere tamir bakım hizmeti ve-
rilmesi yoluyla hasılat elde etmektedir. 

Elde edilen hasılatın % 47 oranındaki kısmı 
tamir bakım hizmetlerinden kaynaklanır-
ken, % 53 oranındaki kısmı yeni asansör 
kurulumu ve modernizasyondan elde edil-
mektedir. (GRAFİK 6)

E- ELDE EDİLEN KÂRIN KAYNAĞI
Ciro / hasılatın % 53 oranındaki kısmı yeni 
asansör ve yürüyen merdiven satışı ve 
modernizasyondan, % 47 oranındaki kısmı 
bakım tamir faaliyetlerinden elde edilme-
sine rağmen, sektördeki şirketlerin kârının 
% 72 gibi önemli bir oranı bakım tamir 
faaliyetinden kaynaklanmaktadır. 

Sektör nerdeyse sıfır kârla yeni asansör 
ve yürüyen merdiven satarak, bakım ve 
tamir faaliyetinden kâr elde etmektedir. 
(GRAFİK 7)

F- PİYASA TİPİ
Piyasa tipi olarak bakıldığında asansör yü-
rüyen merdiven piyasası oligapol piyasası 
özelliklerini taşımaktadır.  Oligapol piyasa-
larında az sayıda firma, kârlarını maksimize 
etmek üzere eksik rekabet şartları altında 
faaliyet göstermektedir. 

Sektöre girişler bir taraftan dünya çapında 
yüksek üretim miktarlarını gerektirirken (öl-
çek ekonomisi), bir taraftan da bu yatırımlar 
için yüksek sermaye ihtiyacı sebebiyle 
doğal olarak zorluk taşımaktadır. 

Bunun ötesinde, sektörde faaliyet göste-
ren az sayıda firma, bir yandan farklı yön-
temlerle sektöre yeni rakiplerin girmesini 
engellerken, diğer yandan da rakip olma 
potansiyeli taşıyan firmaları da satın alarak 
büyümektedir. 
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Sektöre girişin çok zor olması ve oligapolü oluşturan firmaların 
kendi aralarındaki düşük derecedeki rekabeti elde edilen cironun 
ve kâr oranlarının serbest rekabet piyasalarının çok üzerinde 
olmasına sebep olmaktadır.

Sektörün oligapolistik yapısını değiştirmek kısa ve orta vadede 
mümkün görünmemektedir. Ancak mevcut 5 büyükler arasında 
yer edinmek, yüksek ciro rakamlarından ve yüksek kârlılıktan pay 
almak anlamına gelecektir.

G- SEKTÖRÜ BELİRLEYEN FİRMALARA AİT BİLGİLER

Sektörün ana oyuncuları olan firmaların tamamı 100 yılın üzerinde 
bir süredir sektörde varlığını sürdürmektedir. Teknolojik bilgi biri-
kimleri, teknolojik kapasiteleri ve tecrübeleri yüksek seviyededir. 
(GRAFİK 8)

GRAFİK 8: Lider firmaların kısa bilgisi.

Firmalar  Kuruluş Yılı Çalışan Sayısı

Otis ABD 1853 66.000

Schindler İsviçre 1874 61.000

ThyssenKrupp Almanya 1891 52.660

KONE Finlandiya 1910 53.400
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ELDE ED LEN KARIN KAYNA I 2015

Piyasa belirleyicisi olan Otis, Sc-
hindler, ThyssenKrupp ve Kone 
yüksek teknolojiye ulaşmış ABD, 
İsviçre, Almanya ve Finlandiya 
menşelidir. Sektörün beşinci bü-
yüğü olan Hitachi firması Japon’ya 
merkezlidir. Dolayısıyla sektör yük-
sek teknolojinin sonucu, devamı 
niteliğindedir.

Otis, Schindler, ThyssenKrupp, 
Kone ve Hitachi firmaları tüm 
dünyada yalnızca kendi firmala-
rını temsil etmemekte; ülkelerinin 
de bayrak taşıyıcılığı rolünü üst-
lenmektedir.

Sektörün en yüksek ciro rakamına 
ve en yüksek kârlılık oranına sahip 
lider firması Otis’in bağlı olduğu 
United Technologies grubundaki 
diğer firmalar, asansör yürüyen 
merdiven sektörünün hangi sek-
törler ile bağlantılı olduğunu, hangi 
sektörlerin tamamlayıcısı olduğu-
nu, yüksek teknoloji gerektiren sek-
tör olduğunu göstermesi açısından 
iyi bir örnektir.

Otis firmasının bağlı olduğu Uni-
ted Technologies grubunun diğer 
firmaları

 �F16 ve F35 savaş uçaklarının 
ve Airbus dahil birçok uçağın 
motorlarını üreten Pratt&Whitney

 �Sikorsky helikopterlerini üreten 
Sikorsky (Grup 90 yıldır sahibi 
olduğu bu şirketi 2015 yılında 
düşük kâr getirdiği gerekçesiyle 
Lockheed Martin firmasına sattı)

 � Isıtma ve soğutma sistemleri 
üreten Carrier

 �Hemen hemen tüm uçak parça-
larını üreten Collins Aerospace
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2. ASANSÖR VE 
YÜRÜYEN MERDİVEN 
SEKTÖRÜNÜN 
STRATEJİK ÖNEMİ

A- YÜKSEK KÂRLILIK
Newyork Üniversitesi Stern 
School of Business  Profesörü 
Aswath Damodaran tarafından 
2018 yılında Amerika’da banka-
cılık sektörü dışındaki 6.057 fir-
ma verileri kullanılarak yapılan 
araştırmaya göre net kâr oranı 
% 6,89 bulunmuştur. ( http://
pages.stern.nyu.edu/~adamo-
dar/New_Home_Page/datafile/
margin.html)

Asansör ve yürüyen merdiven 
sektörünün ortalama kârlılık 
oranı, dünya kârlılık oranı ortala-
masının 2 ile 3 kat üzerindedir. 
Sektöre hakim olan firmaların 
belirgin hakimiyeti, sektöre 
girişi engellemekte; hakim fir-
malar firma satın alma ve diğer 
yöntemleri kullanarak bu kârlılık 
oranını korumaktadır.

Dikkat çekici olarak, asansör ve 
yürüyen merdiven sektörünün 
ortalama kârlılık oranı internet 
yazılımları, yarı iletken ekipman-
ları, yarı iletken üretimi, eğ-
lence yazılımları, sistem 
ve uygulama yazılımları, 
bilgisayar ve bilgisayar 
parçaları, ilaç üretimi, 
haberleşme ekipman-
ları, bilgi sistemleri, 

biyoteknoloji gibi yüksek kârlılık 
ve yüksek teknoloji barındıran 
sektörlerin kârlılık oranına yakın 
ve eşittir.

Asansör yürüyen merdiven pi-
yasası oligapol piyasası özel-
liklerini taşımaktadır. 

Oligapol piyasalarında az sayı-
da firma, kârlarını maksimize et-
mek üzere eksik rekabet şartları 
altında faaliyet göstermektedir. 

Sektöre girişler bir taraftan 
dünya çapında yüksek üretim 
miktarlarını gerektirirken (ölçek 
ekonomisi), bir taraftan da bu 
yatırımlar için yüksek sermaye 
ihtiyacı sebebiyle doğal olarak 
zorluk taşımaktadır. 

Bunun ötesinde, sektörde faa-
liyet gösteren az sayıda firma, 
bir yandan farklı yöntemlerle 
sektöre yeni rakiplerin girmesini 

engellerken, diğer yandan da 
rakip olma potansiyeli taşıyan 
firmaları da satın alarak büyü-
mektedir. 

Sektöre girişin çok zor olması 
ve oligapolü oluşturan firma-
ların kendi aralarındaki düşük 
derecedeki rekabeti elde edi-
len cironun ve kâr oranlarının 
serbest rekabet piyasalarının 
çok üzerinde olmasına sebep 
olmaktadır.

Sektörün oligaplistik yapısını 
değiştirmek kısa ve orta vade-
de mümkün görünmemektedir. 
Ancak mevcut beş büyükler 
arasında yer edinmek, yüksek 
ciro rakamlarından ve yüksek 
kârlılıktan pay almak anlamına 
gelecektir.

Kârlılık oranlarının artan rekabet 
koşulları sebebiyle her geçen 
gün düştüğü, tekstil, ayakkabı 
üretimi gibi geleneksel sektör-
lerin düşük kârlılık sebebiyle ül-
kemizde yapılamaz hale geldiği 
bu yıllarda asansör ve yürüyen 
merdiven sektörü ülkemiz için 
bir çıkış yolu olma potansiyeli 
taşımaktadır.

Çin firmalarının henüz anlam-
lı bir pay edinemediği 

sektörde bir an önce 
global yerli bir marka 
ile giriş yapmak Çin 
rekabetinde bir adım 
öne geçmek anlamı-
na da gelecektir.
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B- SÜREKLİ VE ARTARAK GİDEN CİRO KÂR 
POTANSİYELİ
Mevcut veriler bize sektörün cirosunun sürekli artarak 
gittiğini göstermektedir. (GRAFİK 9)

Enteresan bir biçimde sektörün dört büyük firmasının 
kârlılık oranları da artmaktadır. Normal piyasa koşul-
larında ciro artışı kâr oranlarında düşüşü getirirken, 
asansör ve yürüyen merdiven sektöründe hem cirolar 
artmakta, hem de kârlılık oranı artmaktadır. Dört büyük-
ler bu sonuçlara göre iki kere kazanmaktadır. Dünya 
ekonomisinde hem cironun  hem kârlılığın birlikte arttığı 
sektör örneği enderdir. 

10 ila 20 yıl kullanım süresi olan asansörler, aylık peri-
yodik olarak bakıma ihtiyaç duymaktadır. Tahminlere 
göre tüm dünyada 13.000.000 kurulu asansör yürüyen 
merdiven bulunmaktadır. Yıllık bakım ücreti tahmini 
asansör başına 2.200-2.500 $ civarındadır. Bu verilere 
göre toplam ortalama yıllık bakım pazarı 30.550.000.000 
$ tutmaktadır. Yeni asansör kurulumu ve modernizasyon 
eklendiğinde dünyadaki pazarın büyüklüğü yıllık 60 
milyar dolarlar mertebesindedir.

C– YÜKSEK İHRACAT POTANSİYELİ; İTHALATI 
AZALTICI, CARİ AÇIĞI DÜZELTİCİ ETKİSİ
İthal edilen asansörlerin montaj ve bakımını yaparak 
başlayan sektörün emektarları, ellerinden tutan hiç 
kimse olmamasına rağmen, ithal edilen tüm ürünlerin 
yerli üretimini başarmış durumdadır. Ülke içinde yapılan 
yeni konut, işyeri ve AVM’lerde dünya devi firmalarla 
rekabet etmenin yanında, Türk asansör sektörü dün-
yanın 100 ülkesine asansör ve asansör parçaları ihraç 
etmektedir. Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve 
Afrika Ülkeleri ile Balkan ülkelerinde “Made in Turkey” 
damgalı asansörler çalışmaktadır. 

Tamamen kendi azmi, becerisi ve çalışkanlığı ile ithal 
edilen tüm asansör parçalarını ülkemizde üreten Türk 
asansör sektörü, yine tamamen kendi azmi ile yıllık 160 
milyon dolar ihracat gerçekleştirmektedir. Devletin, 
otomotiv yan sanayicilerinde olduğu gibi, bu sektörün 
farkına varması, elinden tutması ve yolunu açması du-
rumunda 3 yıl içinde 1 milyar dolarlık ihracat kolayca 
ulaşılabilecek bir hedeftir. Bunun ötesinde yerli küresel 
asansör markası oluşturulması durumunda gelecek 10 
yılda 10 milyar dolar ihracat asansör sektörü açısından 
mümkün görünmektedir.

Diğer taraftan yeni inşaatlarda ithal asansörlerin ter-
cih edilmesi sebebiyle Türkiye yılda 220 milyon dolar 
civarında asansör ve asansör parçası ithal etmekte-
dir. Yerli küresel asansör markası oluşturulması, yerli 
ürün kullanımında devlet desteği ve vatandaş bilincinin 
oluşmasına bağlı olarak asansör ithalatı da minimum 
seviyeye inecektir.

Hem ihracat potansiyeli hem ithalatı önleyici etkisi ile 
asansör sektörü önümüzdeki yıllarda cari açığın azal-
tılmasında önemli potansiyel barındırmaktadır. 

D- YÜKSEK TEKNOLOJİ
Asansör ve yürüyen merdiven sektörü teknolojik olarak 
doygunluğa ulaşmış bir sektör olarak algılanmasına 
rağmen, tahmin edilenin ötesinde yüksek teknoloji kul-
lanan, yüksek teknoloji arayışı içinde olan, geliştirdiği 
teknoloji ile diğer sektörleri destekleyen ve besleyen, 
diğer sektörlerden beslenen bir sektördür.

Makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik 
mühendisliği, yazılım mühendisliği, iletişim mühendis-
liği alanlarında potansiyel yüksek teknoloji imkanları 
barındırmaktadır.

GRAFİK 9: Pazar Büyüklüğü ve şirketlerin kârlılık oranları
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GRAFİK 10: Türkiye’de yerli asansör ve yürüyen merdiven sektörünün dağılımı.
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Alışveriş Merkezleri 90 10
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Sektörün en yüksek ciro rakamına ve en yüksek 
kârlılık oranına sahip lider firması Otis’in bağlı 
olduğu United Technologies grubundaki diğer 
firmalar, asansör yürüyen merdiven sektörünün 
hangi sektörler ile bağlantılı olduğunu, hangi 
sektörlerin tamamlayıcısı olduğunu, yüksek 
teknoloji gerektiren sektör olduğunu göstermesi 
açısından iyi bir örnektir.

Otis firmasının bağlı olduğu United Techno-
logies grubunun diğer firmaları

 �F16 ve F35 savaş uçaklarının ve Airbus dahil 
birçok uçağın motorlarını üreten Pratt&W-
hitney
 �Sikorsky helikopterlerini üreten Sikorsky 
(Grup 90 yıldır sahibi olduğu bu şirketi 2015 
yılında düşük kâr getirdiği gerekçesiyle Lo-
ckheed Martin firmasına sattı)
 � Isıtma ve soğutma sistemleri üreten Carrier
 �Hemen hemen tüm uçak parçalarını üreten 
Collins Aerospace

E– İSTAHDAM POTANSİYELİ
Sektör hem yüksek nitelikli hem de orta-düşük 
nitelikli istihdama imkan sağlamaktadır. 

Sektör özellikle proje ve aksam parça imala-
tı aşamasında mimari, makine mühendisliği, 
elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
yazılım mühendisliği gibi yüksek nitelikli işgü-
cüne istihdam imkanı sağlamaktadır. Aksam 
parça imalatı aşamasında metal işleme sektö-
ründeki orta-düşük nitelikli istihdam potansiyeli 
de yüksektir.

Bunun yanında montaj ve tamir-bakım aşama-
larında da orta-düşük nitelikli istihdama önemli 
katkı sağlamaktadır.

F– İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TAMAMLAYICISI
Asansör sektörü inşaat sektörünün vazge-
çilmez bir parçası, tedarikçisi olarak faaliyet 
göstermektedir. Yüksek istihdam ve iş imkanı 
sağlayan inşaat sektörünün yurtiçinde ve yurt-
dışında yüksek kârlılıkla iş yapabilmesi asansör 
sektörünün gelişimiyle ivme kazanacaktır. İn-
şaat sektörünün hem bir bütün olarak kârlılığı 
yükselecek, hem de anahtar teslimi projelerde 
yerli, milli üretimin payı artacak; dışa bağımlılık 
azalacaktır.

3. TÜRKİYE ASANSÖR YÜRÜYEN 
MERDİVEN PAZARI

A– TÜRKİYE PAZARINDA YERLİ YABANCI FİRMA 
PAZAR PAYI DAĞILIMI
Türkiye pazarındaki yerli yabancı firma dağılımına iliş-
kin net oranlar, rakamlar mevcut değildir. Sektördeki 5 
büyük yabancı firma ile yerli montaj firmalarının pazar 
payları asansörlerin kullanıldığı mekanlara göre farklılık 
taşımaktadır. Kabaca kullanım mekanlarına göre 5 büyük 
yabancı marka ile yerli montaj firmalarının pazar payı 
dağılımı grafik 10’daki gibidir.

Orta gelir tuzağı sebebiyle Türk tüketicisinin beklentisi 
yükselmiş durumdadır. Beklentinin yükselmesi, inşaat-
larda kullanılan tüm ithal malzemelerin, yabancı asansör 
markalarının oranının her geçen gün yükselmesine sebep 
olmaktadır. 

Asansörün, yapılan inşaatlarda kullanıcı ve binaları satın 
alan tüketicilerin doğrudan gördüğü ve önem verdiği önemli 
bir parça olması, bina satışı yapılırken reklam unsuru olarak 
kullanılması sebebiyle, bina inşa eden müteahhitler yabancı 
asansör markalarını her geçen gün daha yüksek oranda 
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Firma Türü 2015 2016 2017

Sanayi Sicil Kaydı Bulunan Firma Sayısı 2.069 2.285 2.988

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre sektörde faaliyet gösteren imalatçı ve montaj- bakım şirket 
sayıları yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir.

Firma Türü 2013 2014 2015 2016 2017

İmalatçı Firmalar 
282211 NACE kodlu 589 607 637 657 735

Montaj ve Bakım Firmaları 
432901 NACE kodlu 1.113 1.205 1.305 1.439 1.647

Toplam 1.702 1.812 1.942 2.096 2.382

Sektördeki firma sayısı sürekli artış halindedir. Bu artış mevcut şirketlerde çalışan kişilerin ayrılarak 
küçük ölçekli yeni şirketler kurmasından kaynaklanmaktadır.

C– SEKTÖRÜN ÇALIŞAN SAYISI, YENİ KURULAN VE TOPLAM ASANSÖR SAYISI
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre sektörün yıllar itibariyle çalışan sayısı aşağıdaki gibidir.

2013 2014 2015 2016 2017

Çalışan sayısı 18.199 20.957 24.176 25.852 30.094

Sektör çalışan sayısı istikrarlı bir biçimde yıl yıl artmaktadır.

2017 yılı sonu itibariyle Türkiye’de toplam yaklaşık 570.000 adet asansör kurulu olarak hizmet ver-
mektedir. Yeni kurulan asansör sayısı yıllık 30-40.000 civarındadır.

tercih eder duruma gelmiştir. 
Yabancı asansör markaları da 
kârlarının asıl önemli kısmını ba-
kım onarım gelirlerinden elde 
etmeleri sebebiyle, finansal 
güçlerini kullanarak nerdeyse 
maliyetine asansör montajı ger-
çekleştirmektedir. Müteahhitler 
hem inşaatlarına değer kattı-
ğını düşündükleri hem de yerli 
montaj firmaları ile aynı maliyete 
yabancı markaların ürünlerini 
satın almaları sebebiyle ya-

bancı markaları inşaatlarında 
tercih etmektedir. Bunun so-
nucu tüm kullanım alanlarında 
yabancı marka pazar payı art-
makta; asansörün aylık bakım 
ve onarım maliyetini karşılamak 
zorunda kalan bina maliklerinin 
aylık ödeyecekleri bakım ücreti 
yerli asansörlerin bakım ücret-
lerinin 3 ile 5 katına çıkmaktadır. 
Yabancı asansör markalarının 
bu pazarlama yöntemleri Türk 
tüketicisinin ödediği asansör 

bakım ücretlerinin çığ gibi bü-
yümesine ve cari açığın artışına 
sebep olmaktadır.

B- TÜRKİYE PAZARINDA 
FAALİYET GÖSTEREN FİRMA 
SAYISI
Türkiye pazarında faaliyet gös-
teren yerli yabancı toplam firma 
sayısına ilişkin Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Asansör 
Sektörü Raporlarına göre sa-
nayi sicil kaydı bulunan firma 
sayıları aşağıdaki gibidir.  
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4. YERLİ KÜRESEL ASANSÖR MARKASI OLUŞTURULMASI

A– MEVCUT ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL MARKA OLUŞTURABİLME POTANSİYELİ 
AÇISINDAN ANALİZİ 

SWOT  
(Güçlü yönler, zayıf yönler, 
fırsatlar, tehditler) analizi

Güçlü Yönler
 �Asansör ve yürüyen mer-
diven endüstrisinin parça, 
ekipman üretimi, yeni asan-
sör kurulumu-montajı , tamir 
ve bakım hizmetleri tüm aşa-
malarında dünya kalitesinde 
tecrübe

 �Üretim, montaj ve bakım 
alanlarında yetişmiş nitelikli 
eleman

 � İhracat tecrübesi. Üretilen 
parça ve ekipmanların 100’e 

yakın ülkeye ihracatı 

 �Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve 
Rusya pazarına yakınlık

 �Çok sayıda firmanın getirdiği 
dinamizim

Zayıf Yönler
 �Dünya markalarının tek çatı 
altında sunduğu üretim, 
montaj ve bakım hizmetleri-
ni birlikte sunan bir yapının 
bulunmayışı

 �Ortaklık yapısı içinde iş yap-
ma kültüründe zayıflık

 �5 büyükler ile rekabet ede-
cek sermayenin olmayışı

 �5 büyüklerin çok yüksek mar-
ka imajı 

 �5 büyükler aynı zamanda 
orijin ülkeleri, ülke imajlarını 
da temsil etmesi ( Otis ABD, 
Kone Finlandiya, Schindler 
İsviçre, ThyssenKrupp Al-
manya, Hitachi Japonya)

 �5 büyüklerin Ar-ge’ye önemli 
kaynak ayırması

 �Çok sayıda küçük ölçekli 
firmanın rekabeti

Fırsatlar
 �60 milyar dolarlık dünya pi-
yasasından pay alma

D– SEKTÖRÜN TİCARET HACMİ
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre sektörde faaliyet gösteren imalatçı ve montaj- bakım şirket-
lerinin yıllar itibariyle toplam ciroları Türk Lirası olarak aşağıdaki gibidir.

2013 2014 2015 2016 2017

3.080.861.419 3.910.196.994 4.866.632.951 6.005.902.814 7.649.534.627

Bir önceki yıla göre 
büyüme oranı % 27 % 24 % 23 % 27

Sektörün cirosu istikrarlı bir biçimde artmaktadır. Bir önceki yıla göre artış oranlarına bakıldığında 
sektör yıllık ortalama % 25 büyümektedir. Bu oran Türkiye ekonomisinin ortalama büyüme oranı 
olan % 5-6’nın çok üzerindedir.

Sektörün yıllar itibariyle ihracat ve ithalat rakamları TÜİK verilerine göre ABD Doları olarak aşağıdaki 
gibidir.

2015 2016 2017

İhracat 125.727.696 132.164.351 159.867.006

İthalat 245.608.568 288.912.192 224.667.741
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 �Yüksek kârlılık oranları ile çalışma

 �Büyük ölçekli firmalar ile ölçek ekonomisi 
oluşturulması, maliyet avantajı

 �Nitelikli ve orta-düşük nitelikli işgücü için is-
tihdam potansiyeli

 �Ar-ge potansiyeli

 �Dünya pazarına açılmayla yurtiçi ekonomik 
dalgalanmalardan etkilenmeme

Tehditler
 �5 büyüklerin ilk kurulumda uyguladığı öldü-
rücü fiyat rekabeti

 �5 büyüklerin yerli firma satınalma stratejisi

 � İnşaat sektöründeki yavaşlama

 �Çin menşeli dünya markası oluşumu

Bu analizin sonucunda, yerli küresel marka oluş-
turulması en az 100 yıllık tecrübeye sahip, fina-
nasal olarak çok güçlü 5 büyük dünya markası 
karşısında çok zorlu bir süreç olarak görünüyor. 
Ancak diğer taraftan Türk asansör sektörünün 
imalat, montaj ve bakım konusundaki tecrübesi ve 
ihracat tecrübesi bu mücadeleyi başarabileceğini 
gösteriyor. Mevcut dünya pazar büyüklüğü dikka-
te alındığında, yerli küresel marka oluşturulması 
ile 10 yıl içerisinde 10 milyar dolarlık bir hacme 
ulaşılması imkân dahilinde. 

B– İZLENEBİLECEK YOL HARİTASI 

1- Yerli küresel asansör markası oluşumu 
milli bir mesele olarak görülmeli

Yerli küresel asansör markası oluşumu milli bir 
mesele olarak görülerek lanse edilmesi duru-
munda, markalaşmanın önündeki kamu ve özel 
sektörün muhtemel olumsuz tutum ve tavırları 
kolaylıkla aşılacaktır. 

Yerli küresel bir asansör markası oluşturmaz isek 
yakın gelecekte tüm Türkiye piyasasının yabancı 

markalarca ele geçirileceği; asansör sektöründe 
bugüne kadar kazandığımız pazar payı, birikim 
ve iş yapabilme potansiyelimizi kaybedeceğimizi 
kamuoyuna anlatmak gerekecektir. Yerli küresel 
asansör markası oluşturmanın yerli otomobil, 
yerli cep telefonu, yerli savunma sanayi ile aynı 
önemde milli bir mesele olduğu kamuoyu ile 
paylaşılmalıdır. 

2- Dünya pazarı hedef alınmalı

Yerli küresel asansör markası oluşumunun her 
aşamasında hedef pazar olarak dünya pazarı 
alınmalı ve kurulacak altyapı bu amaca uygun 
olmalıdır. 

Yurtiçi piyasada faaliyet gösterecek olsa da asıl 
hedef dünya pazarı olarak alınmalı ve yerli asan-
sör firmalarına bu hedef net olarak anlatılmalı.

3- Dünya markalarının tek çatı altında sun-
duğu üretim, montaj ve bakım hizmetlerini 
birlikte sunan bir yapı oluşturulmalı

Yerli küresel asansör markası konusundaki belki 
de en önemli zorluğumuz sektörün imalat, montaj 
ve asansör bakımı rollerini Türk asansör firmaları 
için keskin çizgilerle ayırmış olmasıdır. Global 
markalar aynı marka altında asansör bileşenlerini 
imal etmekte veya ettirmekte, aynı asansörün 
montajını yapmakta ve işletim dönemi boyunca 
tamir-bakım hizmeti vermektedir. Zaten global 
markalar seviyesinde gücü bulunmayan Türk 
asansör sektörü ise imalatçılar ve montaj-bakım 
firmaları olarak ayrı ayrı güçlerini birleştirmeksi-
zin iki ayrı cephede global markalar ile rekabet 
savaşı vermektedir.

Üretim, montaj ve bakım işlerinin hepsini, dün-
ya markalarının yaptığı gibi, tek marka altında 
toplamadan dünya markaları ile rekabet etmek 
mümkün değildir. 

Ancak böyle bir yerli asansör markası, firması 
ülkemizde olmadığı için mevcut yerli firmala-
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rın da yerli bu yeni yapıya dirençlerinin olması 
muhtemeldir.

Bunun önüne geçmek için sektörü bilgilendirici 
çalışmaların yapılması gerekmektedir. “Yerli 
küresel marka ile öncelikle Türkiye pazarında 
yabancı global markalar ile gerçek bir rekabete 
girme şansının doğacağı, yerli marka pazar 
payının korunacağı, hatta yabancı markalara 
kaptırılan pazar payının bir kısmı geri alınabile-
ceği” sektöre anlatılmalıdır.

4- Mevcut üretim altyapısı kullanılmalı

Türk asansör sektörünün tüm asansör parçala-
rını üretebilen, mevcut kurulu üretim altyapısı, 
makine parkı ve fabrika yatırımları başlangıç 
aşamasında yeni yatırım yapmadan kullanılabilir 
durumdadır. İlerleyen zamanlarda dünya ihtiya-
cına ve elde edilen pazar payına bağlı olarak 
yatırım yapılması gerekeceği açıktır.

5- Marka ve hizmet anlayışı, ilk iki yıl bilinen 
pazar olarak yıl yurtiçinde olgunlaştırılmalı 

Yerli küresel asansör markasının yurtiçinde ol-
gunlaşarak dünya pazarına çıkması en akıllıca 
yol olacaktır.

Asansör sektörü birçok farklı mühendislik ve iş 
kolunun birlikte çalışmasını gerektiren, bünye-
sinde imalat sanayi, inşaat, tamir bakım hizmeti 
sunumunu barındıran, çok yönlü bir iş alanıdır. 

İmalat, montaj ve asansör bakımı rollerinin Türk 
asansör firmaları için keskin çizgilerle ayırmış 
olması sebebiyle, farklı iş yapma biçimi ve farklı 
gereksinimleri olan bu iki yapının 
birlikte uyum içinde, tek 
marka, tek 

firma olarak çalışabilmesi için dünya pazarla-
rına çıkmadan önce olgunlaşma, uyum içinde 
çalışma zamanına ihtiyacı vardır.

Bu sebeple oluşturulacak yapının ilk yılının yur-
tiçinde kuruluş, örgütlenme, pazarda tutunma 
yılı olarak planlanması; ikici yılın yurtiçi pazarda 
dünya firmaları ile rekabet edecek seviyede 
sahaya inme, varlığını ispatlama ve üçüncü yıl 
yurtiçinde edinilen tecrübe ile dünya pazarlarına 
açılma yılı olarak planlanması uygun olacaktır.

6- Tüm dünyada hizmet verebilecek yazılım 
altyapısı oluşturulmalı

Dijital alt yapı ile çalışmanın her sektör için kaçı-
nılmaz olduğu yaşadığımız günlerde elektronik 
alt yapı ve yönetim sistemi global bir asansör 
markası olmanın olmazsa olmazıdır.

Asansör sektörü binalarda kurulacak asansö-
rün üretimine başlanabilmesi için doğru ölçü 
alınması, alınan ölçüye uygun imalatın yapıl-
ması, üretilen aksam parçanın montaj alanına 
eksiksiz ve zamanında ulaştırılması, projeye 
uygun olarak montajın tamamlanması ve çalı-
şır duruma getirilmesi, tamir bakım için sürekli 
farklı özelliklerdeki yedek parçanın temini ve 
tedariği için her aşamada oluşturulacak verinin 
doğruluğuna son derece ihtiyaç duyan farklı bir 
sektördür. Müşteri siparişine göre imalat yapılan, 
bu anlamda birçok sektörden ayrışan 
bir yapıya sahiptir. 

Asansör 
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sektöründe yapılan işin her aşamasında işin doğru 
yapılabilmesi, yönetilebilmesi ve geliştirilebilmesi 
veri yönetiminin doğru yapılabilmesine bağlıdır. 
Sektörün lider ve en kârlı firması olan Otis’in ba-
şarısının önemli bir kısmı iş yönetimi konusunda 
oluşturduğu yazılım alt yapısından gelmektedir.

Oluşturulacak markanın kullanacağı yazılımın 
markanın kendisine ait olması, bünyesinde ge-
liştirme için mühendislerinin bulunması ve dünya 
pazarı için tasarlanması en az asansör üretimi 
ve montajı kadar önemlidir. Yazılım geliştirilmesi 
ve olgunlaştırılması aşamasının dünya pazarına 
çıkış yılından önce, iki yıl içinde tamamlanması 
gerekir.

C– YERLİ KÜRESEL MARKA OLUŞUMUNA 
SAĞLANABİLECEK DESTEKLER

1. Öncelikle yerli küresel marka oluşumunun milli 
bir mesele olduğunun kamuoyu ile paylaşılması.

2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca biyotek-
noloji, ilaç, yazılım, otomotiv gibi 15 farklı sektör 
için hazırlanan strateji belgesi ve eylem planının 
asansör sektörü için de hazırlanması. 

3. Kamu kurumları ve TOKİ inşaatlarında yerli 
küresel marka kullanımı konusunda düzenleme 
yapılması.

4.15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Karar”da üretim, 
montaj ve bakım hizmetini birlikte sunacak yerli 
küresel markaların stratejik sektör tanımı içine 
alınması.

5.Yurtiçinde faaliyet gösteren üretim, montaj ve 
bakım firmalarının, tekstil sektöründe yaşanan 
öldürücü rekabete benzer haksız rekabetin ya-
şanmaması için, üretim, montaj ve bakım stan-
dartlarının makine parkı, çalışan mühendis ve işçi 
sayısı, tamamlanan iş miktarı gibi ekonomik, mali, 
mesleki ve teknik yeterlilik açısından objektif kri-
terlere dayalı olarak izin ve ruhsata bağlanması.  

6. Son günlerde gündemde olduğu üzere, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İmar Kanu-
nun’da değişiklik çalışmaları kapsamında, 9 sınıfa 
ayrılacak olan yetki sahibi müteahhitlerin, yeter-
likleri dikkate alınarak, üstelenebilecekleri işler 
de yeterliliklerle uyumlu olarak tanımlanacaktır. 
İnşaat sektörünün uzantısı ve tamamlayıcısı olan 
asansör sektöründe de benzeri bir sınıflama 
çalışmasının yapılması.

7. Dünya pazarında küresel oyuncu olma ça-
lışmalarında mali ve teknik destek sağlanması.

80 [ HABER ASANSÖRÜ ] Mart • Nisan 2020





EAYSAD (Ege Asansör ve Yürü-
yen Merdiven Sanayicileri Derne-
ği), 2018 -2019 dönemi İlk Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nı 29 Şubat 
2020 günü çoğunluk sağlanarak 
gerçekleştirdi.

İzmir merkezde düzenlenen toplan-
tıda derneğin 30. yılı için hazırlanan 
görsel sunumu ile yapılarak, Yönetim 
Kurulu seçimlerine geçildi.

Toplantının yönetimi için Divan Baş-
kanlığı için Mustafa Mıhçılar, Başkan 
Vekilliği için Abdullah Uzunbeycan 
ve Katip görevi için ise Dilek Dilek 
seçildi. Açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Yönetim Kurulu Başkanı Mert 
Öğüşlü, iki yıllık yönetim kurulu çalış-
maları ile bilanço raporlarını üyeler 
ile paylaştı. Toplantıda ayrıca, mes-
leki güncel konular da üyelerin görüş 
ve değerlendirmeleri ile ele alındı.

EAYSAD Yönetim Kurulu Belli Oldu

EAYSAD yeni Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ise şöyle:

EAYSAD Asil Yönetim Kurulu
Başkan Mert Öğüşlü
Başkan Vekili Selda Tokoğlu
Sekreter Üye Oğuz Yanık
Muhasip Üye Özcan Kılıç
Üye Adnan Yedikardeş

EAYSAD Yedek Yönetim Kurulu
Ahmet Dönmez
Hüseyin Sami Gündüzalp
Zeki Tetik
M. Murat Demirel
Özkan İpek
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Efor Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen 
İNELEX 2020 – 12. Uluslararası Asansör 
ve Asansör Teknolojileri Fuarı’nın tarihinde 
bu yıl değişikliğe gidildi. Çift yıllarda Nisan 
İzmir’de aylarında gerçekleştirilen fuar bu 
yıl, Asansör Sempozyumu ile eş zamanlı 
olarak 15-17 Ekim 2020 tarihlerinde ger-
çekleştirilecek.

Efor Fuarcılık’tan yapılan açıklamada ta-
rih değişikliğinin sebebi olarak “sektörden 
gelen yoğun talep” gösterildi. Açıklamada; 
“Sektörden gelen yoğun talep üzerine alınan 
bu karar; fuar, sempozyum, katılımcı ve ziya-
retçiler için büyük bir kolaylık sağlayacaktır”, 
ifadeleri kullanıldı. Ayrıca kararın bölgedeki 
oda ve dernekler ile birlikte alındığının da 
altı çizildi.

Buna göre; İNELEX 2020 – 12. Uluslararası 
Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı 15-
17 Ekim 2020 tarihlerinde Tepekule Kongre, 
Sergi ve İş Merkezi’nde düzenlenecek.

INELEX 2020 Tarihi Değişti
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“MESLEKİ EĞİTİMLİ GENÇLERE SEKTÖRÜN 
HER KADEMESİNDE İHTİYAÇ VAR”

Katılımcıların kendilerini tanıtmalarıyla başlayan toplantıda 
konuşma yapan AYSKAD Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin 
Bulut, Türkiye’nin yeni dünya düzenine ayak uydurabilmesi 
için kadınların toplumsal hayatın her alanında aktif olarak yer 
almaları gerektiğini vurgulayarak; “Bu durum mesleklerde cin-

AYSKAD, Dünya Kadınlar Günü’nde 
Öğrencilerle Buluştu

AYSKAD (Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayi İş Kadınları 
Derneği), 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü kapsamında 
asansör sistemleri dalında eğitim 
alan kız öğrencilerle üyelerini 
bir araya getiren bir kahvaltı 
organize etti. Kahvaltıya ise 
TASİAD (Tüm Asansör ve Sanayici 
İş İnsanları Derneği) sponsor oldu. 
Öğrencilerin asansör sektörünü 
daha yakından tanımaları için 
sektörün farklı katmanlarında 
çalışan ve kendilerine rol model 
alabilecekleri iş kadınlarıyla 
tanışmalarını sağlayan toplantıya; 
Aydın, Bursa, Erzurum, İzmir, 
Konya ve İstanbul’dan üyeler yoğun 
katılım sağladı.
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siyet ayrımcılığını ortadan kal-
dıran en önemli etkendir” dedi. 
Asansör sektöründe kadın iş 
gücünün yadsınamayacak 
kadar çok olduğu ve mesleki 
eğitimli gençlere sektörün her 
kademesinde ihtiyaç duyuldu-
ğunu anlatan AYSKAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı De-
niz Demirkaplan ise; özellikle 
öğrencilerin sahada staj yap-
maları için sektör firmalarıyla 
irtibat halinde olduklarını ve 
2019-2020 eğitim döneminde 
42 öğrencinin bölümlerine uy-
gun staj yapmalarını sağladık-
larını belirtti. 

Toplantıda söz alan Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Aydın temsilcisi 
Meltem Büger, asansör sektö-
rünün gelişimi için mesleki eğiti-
me çok önem verdiklerini, MEB 
ile imzalanan protokolle nitelikli 
ve kapsayıcı mesleki eğitim mo-
delini Türkiye geneline yaymayı 
hedeflediklerini ifade etti. 3 yıllık 
protokol kapsamında toplam 12 
okula hizmet götürüleceğini be-

lirten Büger, Aydın Mimar Sinan 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 
için çalışmalara başlandığını, 
sırasıyla Malatya Şehit Gökhan 
Ertan ve Bursa Ovaakça Şarık 
Tara Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin bu yıl çalışma kapsa-
mına alındığını belirtti. 

“BU SAYIYI 
ÖNÜMÜZDEKİ YIL İKİ 
KATINA ÇIKARTMAYI 

HEDEFLİYORUZ”

AYSKAD Üye İlişkileri Komis-
yonu Başkanı Gönül Kaya, 
AYSKAD’ ın sektörde kadın 
istihdamını güçlendirme çalış-

maları kapsamında bu yıl 14 
kız öğrenciye burs verdiğini, 
okulların kariyer günlerinde ya-
pacakları tanıtımlarla bu sayıyı 
önümüzdeki yıl iki katına çıkart-
mayı hedeflediklerini belirtti.   

“AYSKAD Asansör Sektörüne 
Sarı Baretli Kızlar Yetiştiriyor” 
sloganıyla yapılan toplantıya 
katılan asansör sistemleri dalı 
11.ve 12. sınıf öğrencileri, AY-
SKAD’ ın yapmış olduğu ça-
lışmaları ilgiyle takip ettiklerini, 
sektörün öncü kadınlarıyla bir 
arada olmanın kendilerine öz-
güven sağladığını ve 8 Mart Ka-
dınlar Günü özelinde güzel bir 
gün geçirdiklerini ifade ettiler.
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“TÜRKİYE’NİN İLERİ TEKNOLOJİLİ 
İLK ASANSÖR GÜVENLİĞİ TEST VE 
GELİŞTİRME MERKEZİ BURSA’DA”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
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“BURSA BÜYÜRSE  
TÜRKİYE BÜYÜR”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak önemli projelere imza 
atıyorsunuz. Bursa ekonomisi 
ve dış ticaretine katkı 
sağlayacak projelerinizden 
bahseder misiniz?

İBRAHİM BURKAY: Bugün 
ülkemiz, 180 milyar dolar ih-
racat barajını aşarak rekorlar 
kırarken, bu kararlı politikalar 
sayesinde güçlü bir ekonomi 
ile daha güçlü bir Türkiye he-
define doğru emin adımlarla 
ilerlemeye devam ediyor. Türki-
ye ekonomisinin lokomotif kenti 
Bursa da, Odamızın liderliğinde 
gerek üretim, yatırım ve istih-
dam gerekse de dış ticaretteki 
başarısıyla ülke ekonomimize 
büyük katkılar sağlayan lider 
bir şehir. 16 milyar dolara ula-
şan yıllık ihracatımızla, 120’yi 
aşkın ülkeden daha fazla ihra-

cat yapan Bursa’mız, yaklaşık 
7 milyar dolar dış ticaret fazlası 
bir üretim merkezi konumun-
da. Göreve geldiğimiz 2013 
yılından bu yana ihracat, istih-
dam ve katma değerli üretim 
adına 40’ın üzerinde projeyi 
hayata geçirdik. TEKNOSAB, 
KOBİ OSB, BUTEKOM, Model 
Fabrika, MESYEB, EVM, Ur-
Ge Projelerimiz, Küresel Fuar 
Acentesi, yurt dışı ihracat prog-
ramlarımız, Ticari Safari ve Türk 
Ticaret Merkezleri bu süreçte 
özel sektörümüze ticaret ve sa-
nayi odası olarak öncülük ettik. 
“Bursa Büyürse Türkiye Büyür” 
mottosuyla hareket ederek ken-
timiz ve ülkemizin geleceği için 
bu adımlarımızı sürdüreceğiz.  

“ASANSÖR 
SEKTÖRÜNE 

YÖNELİK UR-GE 
PROJEMİZDE 30’A 
YAKIN FİRMAMIZ 

YER ALIYOR”

Türkiye’nin pek çok sektörde 
lider firmalarının yer aldığı 
şehirlerimizden biri olan Bursa 
için Türkiye’nin üretim üslerinin 
en önde gelenlerinden biri demek 
yanlış olmaz. Asansör ve yürüyen 
merdiven alanında da çok önemli 
çalışmalara imza atan Bursa, 
önümüzdeki dönemde adından 
daha sık bahsettirir olacak.  Biz 
de bu sayımızda Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın İbrahim Burkay’ı 
dergimizin Kapak Konuğu 
köşesinde ağırlayarak, hem 
BTSO’nun faaliyetlerinden hem 
de asansör alanında pek çok 
ilke imza atan çalışmalarından 
bahsetmek istedik. Röportajımızda 
korona virüs önlemleri 
kapsamında Bursa’da alınan 
tedbirleri de anlatan Burkay, 
çok değerli bilgileri ve sektörel 
öngörülerini Haber Asansörü 
dergisi okuyucuları ile paylaştı.  
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Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası üyesi çok sayıda 
asansör firması kentinizde 
faaliyet gösteriyor. Asansör 
sektörünün gelişimi 
noktasında çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? 

İBRAHİM BURKAY: Bursa iş 
dünyamızın talepleri doğrultu-
sunda attığımız adımlar sektör-
lerimizin geleceğine de ayrıca 
yön veriyor. Asansör sektörü-
müz de üzerinde farklı projeleri 
hayata geçirdiğimiz bir alan. 
Firmalarımızın rekabetçiliğini 
geliştirmek adına geçtiğimiz 
sene asansör sektörüne yönelik 
UR-GE projemizi oluşturduk. 
30’a yakın firmamız bu plat-
formda yer alıyor. Üyelerimiz 
UR-GE projesi ile eğitim, danış-
manlık, yurt dışı pazarlama ve 
alım heyetleri programlarından 
faydalanıyor. Ayrıca Türkiye’nin 
en kapsamlı sınav ve belge-

lendirme merkezi olan BTSO 
MESYEB kapsamında asansör 
sektörünü yakından ilgilendiren 
4 meslekte de mesleki yeterlilik 
sınav ve belgelendirme çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Bu 
merkezimiz çatısı altında aynı 
zamanda Asansör Güvenlik 
Ekipmanları Test ve Geliştirme 
Merkezi’ni geçtiğimiz sene ha-
yata geçirdik.

“TÜRKİYE’NİN İLERİ 
TEKNOLOJİ İLK 

ASANSÖR GÜVENLİĞİ 
TEST VE GELİŞTİRME 
MERKEZİ BURSA’DA”

MESYEB çatısı altında hizmete 
açılan Asansör Test Merkezi 
hakkında bilgi verir misiniz? 

İBRAHİM BURKAY: Sizlerin 
de bildiğiniz gibi asansörler-
de kullanılan güvenlik aksam-
larının detaylı testleri akredite 
koşullarda yalnızca yurt dışında 
yapılabilmektedir.  Bu da firma-
larımıza bir yandan yüksek ma-
liyetler yüklerken bir yandan da 
ürünün bilgi güvenliğini de riske 
atmaktadır. Ülkemizde hemen 
hemen her çeşit asansör aksa-
mı üretilse de, özellikle güvenlik 

aksamlarının niteliğini ve kali-
tesini ölçecek ve geliştirecek 
bir laboratuvar bulunmamak-
tadır. BTSO olarak sanayi ve 
teknoloji bakanlığımızın vizyo-
nu ile bu milli yatırımı teknolojik 
olarak ülkemizin en kapsamlı 
asansör eğitim, uygulama ve 
mesleki yeterlilik belgelendir-
me tesisinde sanayicilerimize 
kazandırmak için ilk adımı attık. 
2019’un Temmuz ayında Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş 
birliği protokolüne imza attık. 
Bizler Türkiye’de ileri teknoloji 
ilk asansör güvenliği test ve 
geliştirme merkezi ile sektöre 
önemli bir kazanım sağladık.

“ASANSÖR 
PARÇALARININ 

TÜMLEŞİK OLARAK DA 
TEST EDİLEBİLECEĞİ 
İLK LABORATUVAR”

Bu proje sektöre nasıl bir 
kazanım sağlayacak?

İBRAHİM BURKAY: Bu proje 
ile yurt dışında yapılan testler 
3’te 1’i maliyetle ülkemizde 
daha kapsamlı ve nitelikli bir 
şekilde gerçekleştirilebilecek; 

ÜLKEMİZİN 

EN KAPSAMLI 

ASANSÖR EĞİTİM, 

UYGULAMA VE 

MESLEKİ YETERLİLİK 

BELGELENDİRME 

TESİSİ BURSA’DA 

YER ALIYOR.
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aynı zamanda öz kaynaklarımı-
zın yurt içinde kalması da sağ-
lanıyor. Bu projemiz asansör 
güvenlik aksamlarından fren 
sistemi, hız regülatörü, tampon, 
raylar ve asansör motorlarının 
ayrı ayrı test edilebileceği gibi, 
asansör parçalarının tümleşik 
olarak da test edilebileceği ilk 
laboratuvar. Test ve geliştirme 
laboratuvarının teknolojik dü-

zeyini yerli ve milli tasarımları 
geliştirebileceğimiz bir seviye-
de oluşturmak da hedeflerimiz 
arasında yer alıyor.  Bursa Ti-
caret ve Sanayi Odası olarak 
ülkemizin ve kentimizin her 
alanda daha güçlü bir konuma 
yükselmesi için projeler üretme-
ye, iş dünyası temsilcilerimizin 
taleplerine cevap vermeye de-
vam edeceğiz.

TÜRKİYE’NİN İLK 
YÜKSEK TEKNOLOJİ 
OSB’Sİ TEKNOSAB 

OLACAK

Bilindiği üzere Türkiye’nin ilk 
yerli otomobili de Bursa’da üre-
tilmeye başlandı. Bu gelişmenin 
Bursa ekonomisine etkilerinin 
de olumlu yönlerden olması 
bekleniyor. BTSO Yönetim Ku-

“BU PROJE İLE YURT DIŞINDA YAPILAN TESTLER 3’TE 1’İ MALİYETLE ÜLKEMİZDE DAHA 

KAPSAMLI VE NİTELİKLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK; AYNI ZAMANDA ÖZ 

KAYNAKLARIMIZIN YURT İÇİNDE KALMASI DA SAĞLANIYOR”

“SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI İLE BTSO 
MESYEB İŞBİRLİĞİ 

PROTOKOLÜ”
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rulu Başkanı İbrahim Burkay’a 
hem konu ile ilgili görüşlerini 
hem de BTSO’nun yüksek 
teknolojiye geçiş amaçlı çok 
önemli bir projesi olan TEKNO-
SAB’ı da sorduk…

“TEKNOLOJİDEKİ BU 
HIZLI DEĞİŞİM, BAŞTA 

OTOMOTİV OLMAK 
ÜZERE BİRÇOK 

SEKTÖRÜ YAKINDAN 
İLGİLENDİRİYOR”

İBRAHİM BURKAY: Bursa, 
gelişmiş imalat altyapısını ve 
yan sanayisini ileri teknolojiye 
uyarlayarak Türkiye’mizin mil-
li otomobil üretiminde de en 
güçlü şekilde hissettirecektir. 
İlk Türk otomobil fabrikasının 
kurulduğu şehir olan Bursa, 
bilgisi, tecrübesi ve güçlü po-
tansiyeliyle ülkemizin 60 yıllık 
milli otomobil üretme hayali-
ni gerçeğe dönüştürmesinin 
heyecanını taşıyor. Bizler de 

BTSO olarak firmalarımız için 
gerçekleştirdiğimiz kümelenme 
çalışmaları, BTSO MESYEB ve 
BUTGEM gibi sektörlerimizin 
insan kaynağı ihtiyacına çözüm 
üreten merkezlerimizle birlikte, 
Model Fabrika, TEKNOSAB, 
KOBİ OSB ve BUTEKOM gibi 
ileri teknoloji yatırımlarına zemin 
oluşturan projelerimiz, ülkemi-
zin milli otomobil hamlesinin 
başarısını taçlandıracaktır. 
Küçük ve orta ölçekli firmala-
rımız için planladığımız KOBİ 
OSB ve Türkiye’nin yeni sanayi 
devrimine geçişinde sembol 
olan TEKNOSAB ile birlikte yer-
li otomobil üretiminin de Bur-
sa’da yapılması Türkiye’mizin 
yeni ekonomi modeline geçi-
şinde üçlü sac ayağı olacaktır. 
Türkiye’nin ilk yüksek teknoloji 
OSB’si olan TEKNOSAB hayata 
geçtiğinde ülkemizin ileri tekno-
loji üretim ve ihracatına ciddi 
katkı sağlayacaktır. Ayrıca önü-
müzdeki süreçte nanoteknoloji, 
mikromekanik ve mikroelekt-

ronik alandaki mükemmeliyet 
merkezlerimizi de BUTEKOM 
bünyesinde hayata geçirmek 
istiyoruz. Özellikle mikromeka-
nik ve mikroelektronikte sensör 
ve kumanda teknolojisiyle yeni 
nesil otomotiv teknolojisine ge-
çişi, otomotiv yan sanayisine 
sağlamış olacağız. Teknolo-
jideki bu hızlı değişim, başta 
otomotiv olmak üzere birçok 
sektörü yakından ilgilendiriyor.

Tüm dünyada bir salgına 
dönüşen Yeni Koronovirüs 
ile ilgili ticari çevreler 
ciddi bir kaygı içinde. 
Bursa’daki sanayi gurupları 
açısından salgının etkisini 
değerlendirebilir misiniz? 

İBRAHİM BURKAY: Yüzyılın 
salgını koronavirüs Çin’de orta-
ya çıktıktan sonra hızla 6 kıtaya 
birden yayıldı. Bu salgın yüzün-
den tüm dünyada on binlerce 
insan yaşamını yitirirken ticari 
faaliyetler de durma noktasına 
kadar geldi. Tüm dünya ve ül-
kemiz gerek sosyal ve toplum-

“KENTİMİZİN 
İLERİ TEKNOLOJİ 
YATIRIMLARINA

ZEMİN OLUŞTURAN 
PROJELERİMİZ, ÜLKEMİZİN 

MİLLİ OTOMOBİL 
HAMLESİNİN BAŞARISINI 

TAÇLANDIRACAKTIR”
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sal gerekse de ekonomik açı-
dan hayati önem taşıyan ve hiç 
kimsenin alışık olmadığı yeni bir 
sınavdan geçiyor.  Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde hükümeti-
mizin aldığı önlemlerle inşallah 
bu süreci de en kısa zamanda 
ve en az kayıpla atlatacağımı-
za inanıyorum.  Bursa’da son 
7 yıldır hayata geçirdiğimiz 
ortak aklı ve iş birliğini, küre-
sel salgına dönüşen Covid-19 
sürecinde de en etkin şekilde 
kullanmaya gayret ediyoruz ve 
bu gayretimizi sürdürmeye de-
vam edeceğiz. 

“BURSA İŞ 
DÜNYASININ İÇİNDE 

BULUNDUĞU 
ZORLUKLARI EN AZ 

HASARLA ATLATMASI 
İÇİN YOĞUN BİR ÇABA 

GÖSTERİYORUZ”

Bu alanda aldığınız önlemler 
ve iş dünyasına önerileriniz 
neler olur?

İBRAHİM BURKAY: Ülkemiz-
de ilk vakanın tespit edilmesinin 
hemen ardından oluşturduğu-
muz kriz masası ile gerek tıbbi 
malzemelerin üretimi gerekse 
de sektörlerimizin ihtiyaç duy-
dukları destek paketlerine ilişkin 
raporlarımızı hazırladık. Hükü-
metimiz, ilgili bakanlıklarımız ve 
TOBB ile paylaştığımız bu rapor-
ların ardından Ekonomik İstik-
rar Kalkanı Paketi ile açıklanan 
desteklerin neredeyse tamamı 
Bursa iş dünyasının beklentileri 
doğrultusunda hazırlandı. Bu 
vesileyle başta Sayın Cumhur-

başkanımız olmak üzere, süre-
cin yönetiminde emeği geçen 
tüm bakanlarımıza, milletvekil-
lerimize, TOBB Başkanımıza ve 
devletimizin tüm kurumlarına 
şükranlarımı arz ediyorum. Bu 
süreçte, işletmeler için uygula-
maya alınan devlet desteklerini 
alanında uzman isimlerin bilgi-
lendirmelerinden oluşan kısa vi-
deolarla paylaştık. Oda olarak 
faaliyet belgesi, sicil belgeleri 
ve dış ticarete ilişkin belgeleri 
üyelerine dijital ortam üzerinden 
sunduk. Odamız liderliğinde ve 
Bursa Valiliği koordinasyonunda 

“ODAMIZ 
LİDERLİĞİNDE 

VE BURSA VALİLİĞİ 
KOORDİNASYONUNDA 

ÖZELLİKLE HAMMADDELERİNDE 
CİDDİ ARTIŞ GERÇEKLEŞEN VE 
TEDARİK SIKINTISI YAŞANAN 

MASKE, KORUYUCU KIYAFETLER 
VE DEZENFEKTAN İLE SOLUNUM 

CİHAZI GİBİ MEDİKAL 
ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ 

İÇİN ÇALIŞMALARI 
BAŞLATTIK.”

İbrahim Burkay 
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı
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özellikle hammaddelerinde cid-
di artış gerçekleşen ve tedarik 
sıkıntısı yaşanan maske, koru-
yucu kıyafetler ve dezenfektan 
ile solunum cihazı gibi medikal 
ürünlerin üretimi için çalışmaları 
başlattık. Koronavirüsün teşhis 
ve tedavisinde kullanılan ürünler 
BTSO tarafından hayata geçiri-
len BUTEKOM, MESYEB, Model 
Fabrika ve BUTGEM’de geliş-
tirilip test edildikten sonra seri 
üretimi gerçekleştirilecek. Oda-
mız ayrıca Bursa iş dünyasının 
destekleriyle Valilik koordinas-
yonunda hayata geçirilen Vefa 
Sosyal Destek Grubu’nun çalış-
maları kapsamında 65 yaş üstü 
ihtiyaç sahipleri aileler için 10 
bin erzak paketi dağıtımı ger-
çekleştirdi. Bizler BTSO olarak 
bu zorlu süreçte üyelerimizin 
yanında olmaya devam edece-
ğiz. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ 
mottosuyla gerçekleştirilen Milli 
Dayanışma Kampanyası’na biz-
ler de Bursa iş dünyası olarak 1 
milyon TL ile katkı sağladık. İhti-
yaç sahipleri için duyarlılıklarını 
her zaman gösteren hayırsever 
iş insanlarımızın destekleriyle 
kentimizin öncü rolünü bu kam-
panyaya sağlayacakları katkılar-
la artırarak sürdüreceğimize de 
yürekten inanıyorum.

ORTAK ÇAĞRI İLE 
İSTİHDAM VURGUSU

İBRAHİM BURKAY: Odamız 
ve Uludağ İhracatçı Birlikleri 
(UİB) öncülüğünde Bursa’da 
faaliyet gösteren 80’den fazla 

iş dünyası ve sivil toplum ku-
ruluşu temsilcisi, koronavirüs 
sürecinde ‘İstihdamı Koruya-
lım’  çağrısında bulundu. İçinde 
bulunduğumuz çetin şartları; 
ancak milli birliğimizi koruyarak 
ve dayanışma içinde hareket 
ederek aşabiliriz. Üretim ve 
hizmet kapasitemizi muhafaza 

ederek, istihdamımızı korumak 
da daha güçlü bir gelecek için 
her birimizin taşıması gereken 
ortak bir sorumluluktur. İş 
dünyamız, her zor dönemde 
olduğu gibi bugün de elini ta-
şın altına koyarak, milletimizin 
refahı ve ülkemizin geleceği 
için mücadele edecektir.
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Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Mesleki sorumluluk sigortası avukat, muhasebeci, mali 
müşavir, eczacı, doktor gibi bazı mesleklerin icrası 
sırasında yetersiz ve hatalı işlemler sonucunda üçüncü 
kişilere verilecek zararların tazmini için kullanılan bir 

sigorta türüdür. Avrupa Birliği uygulamaları kapsamında yasal 
düzenlemeler ile bir kısım meslekler yönünden zorunlu hale ge-
tirilmiştir.16 Mart 2006 tarihli 26110 Resmi Gazete’de yayınlanan 
“Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hakkında Tebliğ” 
halen yürürlüktedir. Bu tebliğ tüm mesleki sorumluluk sigortalarına 

AV. Zeynep TEPEGÖZ
Türkiye ASFED Vekili

MESLEKİ SORUMLULUK 
SİGORTASI’NDA 
NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
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ilişkin genel hükümleri düzen-
lemektedir. 

Asansöre Verilen Bakım, 
Onarım ve Servis Hizmeti 
Yapan Firmalar Yönünden 
Zorunlu Mudur?
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’nın “Asansör İşletme ve 
Bakım Yönetmeliği”, Resmi 
Gazete’nin 6 Nisan 2019 ta-
rihli sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.  Yönetmeli-
ğin 13. maddesine  göre “TS 
12255:Yetkili Servisler-Asansör 
Bakım Servisleri İçin Kurallar 
standardı kapsamında TSE 
Hizmet Yeterlilik Belgesine sa-
hip olması zorunlu olan yetkili 
servisler tarafından asansöre 
verilen bakım, onarım ve servis 
hizmeti ile ilgili olarak mesleki 
hata ve/veya ihmaller nedeniy-
le bina sorumlusunun ve diğer 
üçüncü şahıslar tarafından ileri 
sürülecek zarar ve ziyan talep-
lerini karşılamak üzere en az 
500.000 TL tutarında mesleki 
sorumluluk sigortası yaptırması 
zorunludur.

Zorunluluğa Uyulmaması 
Halinde Yaptırımı Var Mıdır? 
6 Nisan 2019 tarihli “Asansör 
İşletme ve Bakım Yönetmeli-
ği”nin 21. Maddesine göre yö-
netmeliğin düzenlenmesinden 
12 ay sonra yürürlüğe gireceği 
düzenlendiğinden, mesleki so-
rumluluk sigorta zorunluluğu 
06.04.2020 tarihinde başlaya-
caktır. Aynı yönetmeliğin 17. 
Maddesine göre bu Yönetmeli-
ğe aykırı hareket eden asansör 
monte eden veya onun yetkili 

servisine, bina sorumlusuna 
veya kat maliklerine ve asan-
sör yaptırıcısına 1705 sayılı 
Kanunun 6. maddesinde ön-
görülen idari para cezası uy-
gulanır hükmü düzenlenmiştir. 
Zorunluluğa uyulmadığı taktirde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nca yapılacak tespit ya da 
şikayet üzerine Kanun uyarınca  
Bakanlıkça alınan kararlara ve 
düzenlemelere aykırı hareket 
edenlere, tacir olup olmadık-
larına bakılmaksızın, beş yüz 
Türk Lirası’ndan yirmi bin Türk 
Lirası’na kadar idarî para cezası 
verilir. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası 
Kapsamı Nasıl olmalıdır?

 �Mesleki Sorumluluk Sigor-
tası poliçesinde sigortanın 
konusunun açıkça yazıl-
ması gerekmektedir. Sigor-
tanın kapsamı; sigortalının 
06.04.2019 tarih ve 30737 
sayılı Resmi Gazetede ya-
yınlanan Asansör İşletme 
ve Bakım Yönetmeliğinde 
çerçevesi çizilen mesleki 
hizmetleri kusurlu olarak 
gereği gibi yerine getirme-
mesinden dolayı doğacak 
zararlar nedeniyle 3. kişilere 
verebilecekleri zarar taleple-
rini teminat altına almaktadır. 
Sigortacı sigortalısının (yetkili 
asansör firması)  mesleki faa-
liyeti sonucunda ortaya çıka-
bilecek maddi ve bedeni za-
rar karşısında üçüncü şahıs 
mağduriyetini gidermektedir. 
Mesleki sorumluluk sigortası 
ile sınırları belirtilen mesleki 

faaliyetin ifası sırasında aşa-
ğıdaki zararlar teminat altına 
alınmaktadır.

 �Sözleşme süresi içinde mey-
dana gelen olay sonucu 
doğan ve tazmini sözleşme 
süresi içinde veya sonradan 
talep edilebilen zararlar,

 �Sözleşme yapılmadan önce 
veya sözleşme yürürlüktey-
ken meydana gelen bir olay 
nedeniyle sadece sözleşme 
süresi içinde sigortalıya karşı 
doğabilecek taleplere karşı 
sözleşmede belirtilen mikta-
ra kadar verilen teminatlar. 
Teminat miktarı bu yıl için en 
az 500.000 TL olup yönet-
melik hükümlerine göre her 
yıl o yıl tespit ve ilan edilen 
yeniden değerleme oranı 
kadar artırılacaktır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası 
Teminatı Dışında Kalan 
Haller Nelerdir?
Mesleki sorumluluk sigortası 
teminatı içinde kalan haller 
sözleşmenin yapıldığı sigorta 
şirketleri tarafından hazırlanan 
poliçelere göre farklılık arz 
etmekle birlikte teminat dışı 
kalan haller genel özellik arz 
etmektedir ve ayrıntılı şekilde 
düzenlenmiştir. Buna göre, 
aşağıdaki haller teminat dışın-
da kalmaktadır. 

 �Sigortalının poliçede belir-
lenmiş ve sınırları hukuk ve 
etik kurullar ile tespit edilen 
mesleki faaliyeti dışındaki fa-
aliyetlerinden kaynaklanan 
tazminat talepleri,
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 �Sigortalı tarafından mesleki 
faaliyet sırasında kasten ifa 
olunan her türlü olay veya 
davranışlar,

 �Poliçede belirtilen mesleki 
faaliyetin ifası sırasında si-
gortalı veya çalıştırdığı kişiler 
tarafından alkol, uyuşturucu 
veya narkotik madde kulla-
nılması sonucunda meydana 
gelen olaylar.

Zorunlu Asansör Yetkili Servis 
Meslek sorumluluk sigortalarına 
baktığımızda hangi asansörlere 
verilen bakım, onarım hizmeti, 
hangi bakım ve onarım hizmet-
lerinin ifası sırasında doğan za-
rarların teminat dışı kapsamda 
kalmadığının açıkça yazılması 
gerekmektedir. 

Öncelikle hangi asansöre ve-
rilen bakım hizmetinin cevabı 
olarak asansör Yönetmeliği’nin 
2014-33/AB kapsamında veya 
95/16/AT kapsamında monte 
edilmiş olan veya TS EN 81-
80 standartı esas alınarak gü-
venlik seviyesi arttırılmış olan 
asansörlere verilecek bakım ve 
onarım hizmetleri için teminat 
sağladığının açıkça yazması 
gerekmektedir. 

Diğer husus  hangi bakım 
hizmetleri konusunda sigorta 
poliçeleri arasında farklılık ol-
masına karşın en genel koşul 
teminatın geçerli olabilmesi 
için verilen bakım hizmetleri-
nin asansör monte eden tara-
fından hazırlanmış olan bakım 
kılavuzunda yer alan talimatlara 

ve güncel TS EN 13015 Asan-
sör ve Yürüyen Merdivenlerin 
Bakımı, Bakım Talimatları için 
kurallar standardında belirtilen 
gerekliliklere göre yapılması, 
bu kriterleri sağlamayan veya 
ayda bir bakımı yapılarak bakım 
föyüne işlenmemiş asansör-
lerden kaynaklanan tazminat 
taleplerinin teminat kapsamı 
dışında olmasıdır. 

Diğer Teminat Dışı Haller 
Nelerdir? 

 �Sigortalının yazılı sözleşme 
olmadan yaptığı işler,

 �Asansör üretimi ile ilgili risk-
ler,

 �Kırmızı etiketli asansörlerin 
kusurlu, hafif kusurlu veya 
kusursuz hale getirilmesin-

den önce kullanılmasından 
kaynaklı kazalar sonucu si-
gortalıya yöneltilecek tazmi-
nat talepleri,

 �Asansör montajı, asansör ye-
rinin değiştirilmesi sırasında,

 � İtfaiye tarafından yapılan kur-
tarma çalışmaları sırasında,

 �Asansör kuyusunun dış bö-
lümlerinin temizlenmesi sı-
rasında,

 �Taşıyıcı/kabin iç kısmının 
temizlenmesi sırasında do-
ğabilecek zararlar.

Bazı sigorta poliçelerinde tah-
rik ünitesi, askı sistemi, taşıyı-
cı/kabin, durak kapısı ve/veya 
asansör güvenlik aksamlarının 
değişimi ile asansör kumanda 
sisteminde yapılan değişiklik-
lerden doğan zararlar teminat 
dışı bırakılmıştır. Bazı sigorta 
poliçelerinde ise asansörün 
montajı bitmiş ve faaliyete 
alınmış bir asansör olması, bu 
faaliyetlere başlamadan önce 
asansörlerin devre dışı bırakıl-
ması, faaliyet gerçekleştirecek 
kişilerin sigortalı çalışan olması 
ve mevzuatta belirtilen yeterlilik 
belgesine sahip olması, çalış-
malar yapılırken yönetmelikte 
belirtilen tüm önlemlerin alın-
ması  ön şartına bağlı olarak 
teminat kapsamına alınmıştır.

Genel hükümlere ilişkin teb-
liğde teminat dışı kalan haller, 
tazminat talepleri ve ödemeler 
ayrı ayrı düzenlenmiştir. Ancak, 
Bunların aksinin taraflar arasın-
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da sözleşme ile düzenlenerek 
sigorta kapsamına alınabilece-
ği belirtilmiştir. 

TEMİNAT DIŞI 
KALACAK HALLER

Buna göre, aksi sözleşme ile 
kararlaştırılmadığı taktirde temi-
nat dışı kalan haller aşağıdadır.

 �Herhangi bir bilgisayar esas-
lı veya elektronik ortamda 
saklanabilir yazılı, basılmış 
veya çoğaltılmış belge kaybı 
veya sigortalının gözetim ve 
kontrolüne bırakılmış bilgi ve 
malzeme kaybı,

 �TC. Mahkemeleri haricinde 
bir mahkemede açılan taz-
minat davaları ve tahkim,

 �Her türlü haksız rekabet.

Aksi sözleşme ile kararlaştırıl-
mamış ise teminat dışında ka-
lan tazminat talepleri aşağıda 
sayılmıştır.

 �Her türlü mülkiyet hak ihlalle-
rinden kaynaklanan tazminat 
talepleri,

 �Her türlü çevre kirliliğinden 
doğan sorumluluklar nede-
niyle yapılan tazminat ta-
lepleri,

 �Niteliği ne olursa olsun, 

i)herhangi bir nükleer yakıt veya 
bu yakıtın yanması sonucu olu-
şan nükleer atıktan kaynakla-
nan kirlilikten, 

ii)radyoaktif, zehirli, patlayıcı, 

nükleer bileşimlerin veya par-
çalardan, 

iii)Maddede tanımlanan kim-
yasal maddelerin varlığı, üre-
timi işlenmesi, satışı, dağıtımı, 
depolanması, bırakılması veya 
kullanılmasından doğan her 
türlü hastalıktan kaynaklanan 
tazminat talepleri,

 �Bir sözleşmenin ifasına veya 
özel bir sözleşmeye dayanıp 
sigortalının yasal sorumluluk 
ölçüsünü aşan talepler,

 �Manevi tazminat talepleri.

Aksi sözleşmede yoksa aşağı-
da yer alan ödemeler teminat 
dışında kalmaktadır.

 � İdari ve adli para cezaları 
dahil her türlü ceza ce ce-
zai şartlar,

 �Sigortalının iflasına bağlı 
olarak ortaya çıkabilecek 
zararlar,

 �Sigortalı aleyhine cezai ta-
kibat yapılması halinde, bu 
takibattan kaynaklanan mas-
raflar. 

Mesleki Sorumluluk 
Sigortası’nda Sigorta 
Ettiren Ve Sigortalının 
Yükümlülükleri Nelerdir?

 �Rizikonun gerçekleştiğini 
öğrenmesinden itibaren 5 
gün içinde sigortacıya ihbar 
etmek,

 �Sigorta sözleşmesi yokmuş 
gibi gerekli önlemleri almak 
ve bu amaçla sigortacı tara-
fından verilen makul talimat-

lara uymak,

 �Sigortacının talebi üzerine 
olayın meydana gelişi, zara-
rın gerçekleşmesi, tazminat 
yükümlülüğü, miktarı ile rücu 
hakkının kullanılmasına elve-
rişli bilgi ve belgeleri vermek,

 �Zarardan dolayı aleyhine hu-
kuki veya cezai takibat baş-
latıldığı taktirde durumdan 
derhal sigortacıyı haberdar 
etmek,

 �Sigorta konusu ile ilgili baş-
ka sigorta sözleşmesi varsa 
sigortacıya bildirmek,

TAZMİNATIN 
ÖDENMESİ

Sigortacı talep edilen tazmi-
nat ve giderleri, hak sahibinin 
tazminata konu olay ve zarara 
ilişkin tespit tutanağı veya bi-
lirkişi raporu ve poliçe ekinde 
yer alan gerekli diğer belgeleri 
eksiksiz olarak şirket merkez 
veya kuruluşlarına iletmesinden 
itibaren on beş iş günü içinde 
öder.

DEĞİŞİKLİKLER 

Sözleşmenin devamı sırasında 
sigortacının izni olmadan rizi-
koya etki edici nitelikte deği-
şiklik yapılması halinde sigorta 
ettiren veya sigortalı durumu 
sekiz gün içerisinde sigortacıya 
bildirmekle yükümlüdür. Duru-
mun sigortacı tarafından öğre-
nilmesinden sonra sigortacının, 
sözleşmeyi yapmamasını veya 
daha ağır şartlarla yapmasını 
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gerektiren hallerde sözleşmeyi 
feshetme veya prim farkı talep 
ederek sözleşmeyi yürürlükte 
tutma hakkı vardır.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici 
veya daha az prim uygula-
masını gerektirir nitelikte ise 
sigortacı bu değişikliğin yapıl-
dığı tarihten sözleşmenin sona 
ermesine kadar geçen süre için 
hesap edilecek prim farkını si-
gorta ettirene geri verir.

TEBLİĞ VE İHBARLAR 

Sigortalı veya sigorta ettiren 
tarafından bildirimler sigorta 
şirketinin merkezi veya sözleş-
meye aracılık eden acenteye 
yapılır. Sigortacının bildirimleri 
de sigortalıya karşı yapılacak-
sa sigortalının, sigorta ettirene 
karşı yapılacaksa sigorta ettire-
nin son bildirilen adresine noter 
veya iadeli taahhütlü mektupla 
yapılır. Güvenli elektronik imza 
kullanılarak elektronik ortamda 
yapılan ve diğer tarafa ulaştığı 

kanıtlanabilen bildirimler de 
geçerli sayılır.

MESLEKİ FAALİYETE 
SON VERİLMESİ

Poliçeye konu mesleki faaliyete 
son verilmesi halinde sigorta 
sözleşmesi sona erer ve işleme-
yen günlere ait primler sigorta 
ettirene iade edilir.

TİCARİ VE MESLEKİ 
SIRLARIN SAKLI 

TUTULMASI

Sigortacı ve sigorta adına ha-
reket edenler bu sözleşmenin 
yapılması dolayısıyla sigortalıya 
ve sigorta ettirene ilişkin öğ-
rendikleri mesleki sırların saklı 
tutulmamasından doğan zarar-
lardan sorumludurlar.

YETKİLİ MAHKEME

Sigorta sözleşmesinden doğan 
anlaşmazlıklar nedeniyle sigor-
tacı aleyhine açılacak davalar-
da yetkili mahkeme, sigorta şir-

ketinin merkezinin veya sözleş-
mede aracılık eden acentenin 
ikametgahının bulunduğu yer 
mahkemesidir.

ZAMANAŞIMI

Sigorta sözleşmesinden do-
ğan bütün istemler, alacağın 
muaccel olduğu tarihten baş-
layarak iki yıl ve sigorta Sigorta 
sözleşmesinden doğan bütün 
istemler, alacağın muaccel ol-
duğu tarihten başlayarak iki yıl 
ve sigorta tazminatına ilişkin is-
temler her hâlde rizikonun ger-
çekleştiği tarihten itibaren on yıl 
geçmekle zamanaşımına uğrar.

KLOZLAR VE ÖZEL 
ŞARTLAR

Genel şartların eki olan klozlar, 
genel şartlara göre daha özel 
düzenlemeler içerebileceği 
gibi, taraflar sigorta ettiren ve 
sigortalının aleyhine olmamak 
koşulu ile özel şartlar kararlaş-
tırılabilir.
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“Mesleki Sorumlulukları 
Sigortası”

12 Mayıs 1989 tarih ve 20163 
sayılı Resmi Gazete ile ilk asan-
sör yönetmeliği yayınlanarak, 
asansör montaj ve bakım hiz-
metleri ile ilgili olarak görev ve 
sorumluluklar belirlenmiştir. 
Geçen yaklaşık 30 yılda asan-
sör yönetmelikleri pek çok 
değişikliklere uğramıştır. Tüm 
değişikliklerde sektörle ilgili 
olumlu adımlar atılarak, sektör 
standartlara ve yönetmeliklere 
daha uygun hale getirilmiştir. 

Mesleki sorumluluk sigortası ile 
ilgili olarak getirilen sorumluluk, 
6 Nisan 2019 tarih ve 30737 
sayılı Resmi Gazete’de yayınla-

nan, Asansör İşletme ve Bakım 
Yönetmeliği Madde 13 -12’de 
belirtilmiştir.

Yetkili servis kendisi tarafından 
asansöre verilen bakım, onarım 
ve servis hizmeti ile ilgili olarak 
mesleki hata ve/veya ihmaller 
nedeniyle bina sorumlusunun 
ve diğer üçüncü şahıslar tarafın-
dan ileri sürülecek zarar ve ziyan 
taleplerini karşılamak üzere en 
az 500.000 TL tutarında mesleki 
sorumluluk sigortasını yaptırır. 
Bir sonraki yıl için geçerli sayı-
lacak olan mesleki sorumluluk 
sigortasının değeri, 213 sayılı 
Kanun hükümleri uyarınca o 
yıl tespit ve ilan edilen yeniden 
değerleme oranı kadar arttırılır.

Zeki ŞAMLIOĞLU
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

ASANSÖRDE  
HİZMET STANDARDI 
YÜKSELECEK
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Ayrıca;

MADDE 20 – (1) Bu Yönetme-
liğin;

a) 13. maddesinin on ikinci 
fıkrası yayımı tarihinden on iki 
ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tari-
hinde, yürürlüğe girer.

Maddesiyle, 6 Nisan 2020 de 
yürürlüğe gireceğini hükme 
bağlamıştır.

“Sigorta Sektörümüze 
Önemli Katkılar 

Sunuyor”

Asansör İşletme ve Bakım Yö-
netmeliği ile getirilen mesleki 
sorumluluk sigortası, firmaları 
belli ölçüde risklere karşı koru-
maya alıp, hizmette standardın 
yükseltilmesine de katkı sağla-
yacaktır. Aynı zamanda hizmet 
veren firmaları, mesleki hata ve/
veya ihmalleri nedeniyle, bina 
sorumlusu ve diğer üçüncü şa-
hıslar tarafından ileri sürülecek 
zarar ve ziyan taleplerine karşı 
koruyacaktır. 

Sigortanın Kapsamı ve 
Maddeleri

 Bu sigorta, sözleşme ile da-
imi bakıma tabi olan ve mar-
ka, tip, kullanılış tarzı, taşıma 
kapasitesi ile bulunduğu yerin 
adresi, bu poliçede gösterilen 
asansör veya asansörlerle ilgili 
olarak meydana gelebilecek 
kazalar sonucu üçüncü kişiler 
tarafından ileri sürülecek tazmi-
nat miktarlarını poliçede yazılı 

meblağlara kadar temin eder.

 Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile 
ilgili olarak bir dava açılması 
halinde hükmolunan mahkeme 
masrafları ile avukatlık ücretle-
rini ödemekle yükümlüdür. Şu 
kadar ki hükmolunan tazminat 
sigorta bedelini geçerse sigor-
tacı, avukatlık ücreti dahil dava 
masraflarına, ancak sigorta be-
deli oranında iştirak eder.

Özetlersek;

 �Asansör kazası sonucu zarar 
görenlerin maddi ve bedeni 
zararları sigortadan karşıla-
nacak.

 �Kaza nedeniyle ölenlerin 
yakınlarına vefat tazminatı 
ödenecek.

 �Sakat kalanlara sakatlık taz-
minatı ödenecek.

 �Kaza nedeniyle oluşacak 
sağlık giderleri sigortadan 
karşılanacak.

 �Kaza nedeniyle üçüncü ki-
şilerin mallarından meydana 
gelecek maddi zararlar da 
sigorta kapsamına girecek.

 �Tazminat taleplerinin dışın-
da asansör kazası nedeniyle 
açılacak davalar karşısında 
mahkeme masrafları, avu-
katlık ücretleri sigortadan 
karşılanacak.

 �Asansörlerde periyodik kont-

rol ve muayene yapan yet-
kili kurumlar ayrıca sigorta 
yaptıracak.

“Sigorta Masrafının 
Yükü, Bakım 
Ücretlerine 

Yansıyacaktır”

Bu sigortanın firmalara getire-
bileceği maddi yük,  asansör 
bakım sayısına göre değişmek-
le birlikte, ortalama ayda 500TL 
civarında olacaktır.

Ayda 500TL, firmalar için bü-
yük bir yük oluşturmayacağı 
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düşünülse de, aşırı rekabet 
yaşayan İşletme ve Bakım fir-
maları, bu rekabet neticesinde, 
aylık bakım ücretleri reel olarak 
sürekli düşmektedir. Asansör 
Montaj ve Bakım firmalarının 
sayısının sürekli artması, bakım 
ücretlerinde yaşanan, birbirini 
yok etmeye yönelik rekabet, 
kurumsallaşma ve ar-ge adına 
atılabilecek adımları da engel-
lemektedir. 

“Asansör Firmaları 
Öncelikle 

Kurumsallaşmalarını 
Tamamlamalı”

Firmalar, bu mesleki sorumluluk 
sigortası yanında, kendi çalı-
şanlarının karşılaşabileceği ka-
zalara karşı da tedbirler alarak 
sigorta yaptırmalıdırlar. Bunla-
rın hepsi bir bütünün parçaları 
olup, firmalar için kurumsal yapı 
gerektirmektedir. Kurumsalla-
şamayan firmalar zaman içe-
risinde birçok sorumluluklarını 
yerine getiremez duruma dü-
şeceklerdir. Bu durum, mesleki 
sorumluluk sigortası gibi diğer  

yapılması gereken sorumluluk-
larında ihmaline yol açacaktır.

1989’dan beri çıkarılan her 
asansör yönetmenliğiyle fir-
malar kurumsal yapıya doğru 
yönlendirilmektedirler. Tüm 
bu değişiklikleri tasvip ediyor, 
ancak yeterli bulmuyoruz. Çün-
kü, sektörde yer alan Montaj, 
İşletme ve Bakım firmalarının, 
çok daha derin sorunları bu-
lunmaktadır. İnsan hayatı için 
tehlike barındıran asansör 
sektörü, kurumsallaşamayan 
küçük  firmalar yerine, güçlü 
kurumsallaşmış ve ar-ge ça-
lışmaları yapabilen firmalardan 
oluşması için, asansör montaj 
ve bakım firmaları sayısal olarak 
sınırlandırılmalıdırlar.

Bu konuda, Türkiye ASFED 
bünyesi altında neticeye mües-
sir çalışmalar yapılmasını bek-
lemekteyiz. Asansör Montaj ve 
Bakım firmalarının sorunlarının 
çözümünün, Türkiye ASFED’in 
bu konuda  Bakanlık nezdin-
deki yoğun çalışmalarına bağlı 
olduğuna inanıyoruz. 

BU SİGORTANIN FİRMALARA 

GETİREBİLECEĞİ MADDİ YÜK,  

ASANSÖR BAKIM SAYISINA 

GÖRE DEĞİŞMEKLE BİRLİKTE, 

ORTALAMA AYDA 500TL 

CİVARINDA OLACAKTIR.
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ERTELENELER ASANSÖR 
ETKİNLİKLERİ VE FUARLARI

Yeni Koronavirüs (Covid 19), pek çok sektörde ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen fuar, or-
ganizasyon, toplantı, seminer gibi etkinliklerin ertelenmesine ya da iptaline de sebep oldu. Asansör 
sektöründe de, önlemler kapsamında yaz sonuna kadar yapılması planlanan pek çok etkinlikle ilgili 
arka arkaya erteleme ve iptal haberleri de gelmeye başladı. Çift ve tek yıllara göre yapılan pek çok 
etkinliğin virüs salgını nedeniyle 2021’de yapılacak olması, 2021 yılının bir fuarlar yılı olacağını da 
gösteriyor.

EXPO ELEVADOR / 
BREZİLYA
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen 
Expo Elevador, bu sene yapılması planlanan 
etkinliğini bir sonraki seneye taşıdı. Buna göre; 
EXPO ELEVADOR 1-3 Mart 2021 tarihleri ger-
çekleştirilecek.

IAEE ELEVCON / PRAG
Uluslararası Asansör Mühendisleri Derneği 
(IAEE), Elevcon 2020’yi, 2021’e erteledi. Buna 
göre etkinlik ELEVCON 2021 olarak yine Prag’da 
düzenlenecek.

WEE EXPO / ÇİN
Her yıl mayıs ayında Çin’in Şangay şehrinde 
gerçekleşen WEE EXPO, bu sene yapılacak 
fuarını 18-21 Ağustos 2020 tarihine ertelediğini 
duyurdu.

1
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TÜRKİYE ETKİNLİKLERİNDE  
DEĞİŞİKLİK YOK

Türkiye’de bu sene Ekim ayında yapılması planlanan 
üç önemli asansör fuar ve sempozyum organizasyonu 
bulunuyor. Bunlardan ilk ikisi Asansör Sempozyumu 
ile eş zamanlı olarak 15-17 Ekim 2020 tarihlerinde 
İzmir’de gerçekleştirilecek olan İNELEX İNELEX 2020 
iken, üçüncüsü 21-24 Ekim 2020 tarihlerinde İstan-
bul’da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayi Teknolojileri Fuarı olacak. 
İki fuar yetkilileri ve Asansör Sempozyumunun düzen-
leyici kurumları ile yapılan görüşmelere göre şimdilik 
bu organizasyonların iptali ya da ertelenmesi gibi bir 
durum söz konusu değil. Türkiye’de düzenlenecek 
üç uluslararası programın da düzenlenen zaman ve 
mekanda yapılması planlanıyor. 

CTBUH / SİNGAPUR
Mayıs ayında yapılması planlanan, Yüksek 
Binalar ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi (CT-
BUH) 2020 Yüksek + Kentsel Yenilik konferan-
sını 19-23 Ekim tarihlerinde Singapur’da yapa-
cağını duyurdu. CTBUH Konferansı sırasında 
düzenlenecek “Bölgesel Şehir Programı” da 
Kuala Lumpur’da olacak.

LIFT EXPO / İTALYA
Mayıs ayında İtalya Milan’da yapılması planla-
nan Lift Expo İtalya’nın 30 Eylül-3 Ekim 2020 
tarihlerine ertelendiğini duyuruldu.  
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Gelir İdaresi Başkanlığı konu ile 
ilgili şu açıklamayı yaptı: 

“1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler nede-
niyle, Vergi Usul Kanununun 17 ve 
mükerrer 28. maddelerindeki yetkiye 
dayanılarak; 31 Mart 2020 günü so-
nuna kadar verilmesi gereken 2019 
takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi 
beyannamelerinin verilme süreleri ile 
bu beyannameler üzerine tahakkuk 
eden vergilerin ödeme sürelerinin 
uzatılması bu sirkülerin konusunu 
oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamele-
rinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin 
Uzatılması:

31 Mart 2020 günü sonuna kadar ve-
rilmesi gereken 2019 takvim yılına ait 
Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin 
verilme süreleri ile bu beyannameler 
üzerine tahakkuk eden vergilerin öde-
me süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe 
günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

BEYANNAME VERME VE 
VERGİ ÖDEMEDE DİJİTAL 

DÖNEM BAŞLADI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan bir 
diğer açıklama da, vatandaşların 
kendilerini koruyarak sosyal tema-
sı azaltması adına, beyannamelerin 
dijital ortamdan verilmesi ve vergi 

tahakkuklarının aynı ortamdan öden-
mesi üzerine oldu. 

Buna göre; “Kira, ücret, menkul ser-
maye iradı ile diğer kazanç ve iratla-
rınıza ilişkin gelir vergisi beyanname-
lerinizi, Başkanlığımız HAZIR BEYAN 
SİSTEMİ’nin web (hazirbeyan.gib.
gov.tr) adresi veya mobil (HAZIR BE-
YAN) uygulaması üzerinden vergi 
dairenize kolaylıkla gönderebilir ve 
tahakkuk eden vergilerinizi aynı or-
tamda banka kartı veya kredi kartınız 
ile ödeyebilirsiniz. Ayrıca Veraset ve 
İntikal Vergisi beyannameleri de 2019 
yılının başından itibaren İNTERAK-
TİF VERGİ DAİRESİ’nin web (ivd.gib.
gov.tr) adresi üzerinden elektronik 
ortamda verilebildiğinden, bu be-
yannamelerinizi de evinizden ya da 
ofisinizden vergi dairesine gitmeden 
verebilirsiniz. 

VERGİ ÖDEME  
İŞLEMLERİNİZ İNTERNETTE 

Tüm vergi ödemelerinizi Ziraat Ban-
kası, Vakıfbank ve Halkbank’ın banka 
kartları ile İNTERAKTİF VERGİ DAİ-
RESİ’nin web (ivd.gib.gov.tr) adresi 
veya mobil uygulaması (GİB Mobil) 
üzerinden ya da bu bankalarla birlikte 
Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak 
Katılım bankalarının online bankacılık 
hizmetlerinden yararlanarak internet 
ortamında evinizden ya da ofisiniz-
den yapabilirsiniz” açıklaması yapıldı.

YILLIK GELİR VERGİSİ 
BEYANNAME SÜRESİ UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanlığı, 
Yeni Koronavirüs (Kovid-19)  
tedbirleri kapsamında “Yıllık 
Gelir Vergisi” beyannamesi 
verilme sürelerini uzattı. 
Buna göre 31 Mart 2020’ye 
kadar yapılması gereken 
beyannamelerin süresi 
30 Nisan 2020’ye kadar 
uzatıldı. Ayrıca mükellefler 
beyannamelerini vermek 
için vergi dairesine gitmek 
zorunda kalmadan “Hazır 
Beyan Sistemi” üzerinden 
dijital ortamda beyanname 
gönderip, tahakkuk eden 
vergilerin ödenmesini de yine 
aynı ortamdan banka kartları 
aracılığı ile yapabilecekler.
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GÜNDEM HABERGÜNDEM HABER



Objektif haberleri ve sektörün nabzını tutan yayın politikası ile  
Türk asansör sanayisine hizmet eden tüm firmalara açık olan Haber 

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

TÜRKİYE’NİN 
ASANSÖR 
DERGİSİ;

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

H A B E R

Türkiye’nin Asansör Dergisi



   Yeliz Karakütük
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ÖZEL MESAİ / GEZİÖZEL MESAİ / GEZİ



Bir gününüzü ayırın ve sanal 
dünya turuna hazır olun….

Severek takip ettiğiniz Özel Mesai Gezi köşemiz-
de, her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da 
yeni bir rota hazırladık. Hemen hemen hepimiz 
işlerimizi evden takip ederken nasıl olacak da 
gezeceğiz demeyin… Çünkü dünyayı etkisi altına 
alan bu virüs gösterdi ki artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak…  Doğa bizim yokluğumuzda kendini 
yenilerken, evlere kapanıp çoğu işini evinden onli-
ne sistemlerle çözen bizler için de güzel etkinlikler 
yok değil… Bilindiği üzere bu virüsü yenmenin en 

etkili yolu yayılmayı engellemek ve sosyal temastan 
kaçınmak.  Bu gezinin bir özelliği ise; yanınıza ne 
bir pasaport, ne bir kimlik, ne de valizini almanıza 
gerek olmadan sadece bilgisayarınız ekranını 
kullanarak, on binlerce dolar değerinde bir dünya 
turu olması… 

Bir gününüzü buna ayırarak not defterlerinizi hazır-
layın, ekran görüntüsü alarak o anları ölümsüzleş-
tirmeyi de unutmayın… İşte karantina döneminde 
dünyayı evinize taşıyan sanal müzeler...
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SANAL TUR NEDİR?
Sanal olarak gezebileceğiniz müzelere geç-
meden önce sanal turları hakkında kısa bir 
bilgi vermek isterim. Sanal turlar panoramik 
olarak özel tekniklerle çekilen yüksek çözü-
nürlüklü fotoğrafların birbirine eklenmesi ile 
oluşturuluyor. Birçoğunda üç boyutlu se-
çeneklerde mevcut ve bunun için üç boyut 
seyir özelliğine sahip bir gözlüğe de ihtiyaç 
duyarsınız. Ama bu gezimizdeki müzeler için 
üç boyutlu gözlüğünüz olmadan da çok ra-

hatlıkla sanal turlar yapabilirsiniz. Gezerken 
yakınlaştırmak istediğiniz bir yere tıklayarak 
mause  da klavye tuşları yardımıyla sağa-sola, 
aşağı-yukarı göz hareketleri yapmanız da 
mümkün. Bu ve benzeri yöntemlerle sanal 
dünyaya aktarılan müzeler, tarihi yerler çok 
ayrıntılı olarak dijital ortama yüklendiği için, 
normalde göremeyeceğiniz detayları sanal 
teknolojilerin sunduğu imkanlarla fark etmeniz 
de kolaylaşıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ DÜNYANIN SANAL MÜZELERİ 

LOUVRE MUSEUM / FRANSA
Dünyanın en büyük sanat müzesi olan Louvre, 
aynı zamanda dünyanın en çok ziyaret edilen 
sanal müzesi olma özelliğine de sahip. Reel 
olarak gittiğinizde müze önünde metrelerce 
uzunluğunda ziyaretçi girişi kuyruğu ile karşı-
laşmanız mümkün. Ya da sanal olarak eviniz-
den hiç beklemeden de karantina günlerinde 

bu ünlü müzeyi gezebilirsiniz… Müze, Fran-
sa’nın başkenti Paris’te, Louvre Sarayı’na ku-
rulmuştur. Şehrin içinden geçen Sen Nehri’nin 
kıyısında yer alır ve tarih öncesi çağlardan, 21. 
yüzyıla kadar uzanan, oldukça geniş bir ko-
leksiyon yelpazesine sahiptir. Yaklaşık 35.000 
kadar tarihi sanat eseri, 72.735 metrekarelik 
bir alanda sergilenmektedir.
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SOLOMON R. GUGGENHEİM 
MÜZESİ /AMERİKA
New York kentinde, Solomon Gu-
ggenheim’ın modern sanat yapıt-
larından oluşan koleksiyonunun 
sergilendiği müze ilginç mimarisi 
ile de ünlüdür. Frank Lloyd Wri-
ght’ın tasarımı olan ve 1959’da 
tamamlanan yapı, geleneksel 
müze mimarlığından bütünüyle 
farklı bir anlayışı sergiler. Değeri 
ölçülemeyecek kadar çok sayıda 
eseri sergileyen bu müzeyi sanal 
olarak gezdiğinizde; Pablo Pi-
casso, Jeff Koons, Franz Marc, 
Piet Mondrian gibi sanatçıların 
eserlerine ev sahipliği yaptığını 
göreceksiniz.

ULUSAL SANAT MÜZESİ / AMERİKA
Ulusal Sanat Galerisi, 1937 yılında National Mall, Washington’da kurulan, ulusal bir 
sanat müzesidir. 1938 yılında ABD Kongresi tarafından inşa edilmiş ve Andrew W. 
Mellon tarafından birçok eser bu müzeye bağışlanmıştır. Müzede iki binden fazla hey-
kel, tablo, dekoratif sanat parçaları ve Joseph E. Widener tarafından bağışlanmış 
birçok İtalyan porselen vardır. Bu müzeyi merak edenler için sanal turlar düzenleniyor.
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BRITISH MUSEUM/ İNGİLTERE
Günümüzde yaklaşık olarak 7 milyon nesneyi 
himayesinde bulunduran British Müzesi’nin halka 
açılış tarihi 15 Ocak 1759 olarak kayıtlarda yer 
almaktadır. Dünya çapında üne sahip müzenin 
yaratılmasında en etkili olay İngiliz halkından 
soylular tabakasında olan aristokrat natüralist, 
koleksiyoncu ve doktor gibi unvanlara sahip Sir 
Hans Slome’un (1660- 1753) ölümü olmuştur. 
Onun ölümü ile yeni bir süreç başlamıştır. Yaşadığı 
süre içerisinde kendisinin sahip olduğu yakla-
şık olarak 69,352 parçalık bir sanat koleksiyonu 
devlete miras olarak kalmıştır. Bu rakamın fazla 
olması devlet adamlarını bir müze oluşturmaları 
için teşvik etmiştir. Oldukça büyük olan müzenin 
tamamını olmasa da bir kısmını online görmeye 
olanak sunan müze sanal tur imkanı sunmaktadır.

METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ / AMERİKA
New York City’de bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
en büyük sanat müzesidir.

Metropolitan Museum of Art, 1870 yılında Amerikan toplumu-
na sanat eğitim düzeyini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 
Günümüzde dünyadaki en çok ziyaret edilen sanat müze-
lerinden biridir. Kalıcı koleksiyonu, on iki küratörlük bölümü 
arasında bölünmüş iki milyondan fazla eser içerir. Manhat-
tan’ın Museum Mile’ndaki Central Park’ın doğu ucunda olan 
ana bina, dünyanın en büyük sanat galerilerinden biridir. 
Çok daha küçük bir ikinci mekan, Upper Manhattan’daki 
Fort Tryon Parkı’ndaki The Cloisters, Ortaçağ Avrupa’sından 
sanat, mimari ve eserlerin geniş bir koleksiyonunu içerir.
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DALİ TİYATROSU VE MÜZESİ /İSPANYA
İspanya’nın Katalonya bölgesine bağlı Figue-
res kentinde bulunan sanat müzesi tamamıyla 
Dali eserlerini içermektedir. Burada gömülü 
bulunan İspanyol ressam Salvador Dalí’ye adan-
mış yapı, dünyanın en çok ziyaret edilen sanat 
müzeleri arasında yer almaktadır. 

Dalí’nin gençlik dönemi yapıtlarının ilk kez ser-
gilendiği yer olan kent tiyatrosu müzenin ana 
eksenini oluşturmaktadır. Tiyatro İspanyol İç 
Savaşı’nda yangın nedeniyle zarar görmüş ve 
1960’larda Figueres belediye başkanı ve Dalí’nin 
girişimiyle müzeye çevrilmişti

VATİKAN MÜZELERİ / İTALYA - 
VATİKAN
Vatikan müzelerinde, papaların yüzyıl-
ladır biriktirdiği heykel ve sanat eserleri 
bulunmaktadır. Oldukça büyük ve ikonik 
koleksiyona sahip bu müzenin belirli 
bölümlerini sanal olarak gezebilirsiniz. 
Roma Katolik Kilisesi tarafından Röne-
sans’da inşa edilen yapı, dünyanın ünlü 
heykellerine ev sahipliği yapan önemli 
bir müzedir. Toplamda, Sistine Şape-
li ile birlikte toplam 54 galeri (“sala”) 
bulunmaktadır

PİNACOTECA Dİ BRERA / İTALYA
Karantina dönemine özel sanal geziye açılan mü-
zelerden birisi de İtalya’nın Milano kentinden… 
Pinacoteca di Brera Müzesi, 24.000 metrekarelik 
alanıyla Milano›nun en büyük sergi alanlarından 
biridir; içerisinde antik ve modern tarzda İtalyan 
ressamların eserlerini barındırıyor.

Müzede, İtalya’nın Venedik ve Lombardia böl-
gelerindeki sanatçıların koleksiyonlarıyla birlikte 
İtalya’nın diğer bölge ressamlarının eserleri ser-
gilenmektedir. Ayrıca yapılan bağışlar sayesinde, 
20. yüzyıl sanatçılarının başyapıtlarıyla birlikte tarih 
öncesinden çağdaş sanata uzanan bir sergi prog-
ramı sunmaktadır. 2014 yılında 269.805 ziyaretçi 
ve 882,866,20 avro gelir ile en çok ziyaret edilen 
İtalyan devlet müzesi olmuştur. 
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GALLERİA DEGLİ UFFİZİ – İTALYA 
İtalya’nın  Floransa şehrindeki bir 
saray ya da palazzo olarak bilinen 
müze, dünyadaki en eski ve en ünlü 
sanat müzelerinden biridir. Ünlü 
Medici ailesinin sanat koleksiyonu 
sergilenir.

İki katlı U şeklindeki müzede, dün-
yaca ünlü tablolar sergilenir. “Uffizi”, 
İtalyanca “ofisler” demektir. Müze-
nin bu adı, eskiden burasının Medici 
ailesi zamanında şehrin yönetim 
merkezine bir köprüyle bağlı olan 
ofislerden oluşmasıdır.
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TÜRKİYE’NİN 
POPÜLER SANAL 

MÜZELERİ
Önemli bir uygarlık tarihinin beşi-
ğinde yer alan Türkiye’nin dünyaca 
ünlü pek çok müzesi de bu dönem-
de sanal geziye açıldı. Bu konuda 
başı çeken Türkiye Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na bağlı müzeler oldu. 

Ankara’dan İzmir’e, Çanakkale’den, 
Şanlıurfa’ya kadar dünyaca ünlü pek 
çok tarihi müzeyi sanal olarak gez-
mek için tek yapmanız gereken ise 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Sanal 
Gezinti” linkini tıklamak olacak. 

SANAL 
MÜZELERİMİZ

 �Kurtuluş Savaşı Müzesi – Ankara

 �Cumhuriyet Müzesi – Ankara

 �Efes Müzesi – İzmir

 �Troya Müzesi – Çanakkale

 �Anadolu Medeniyetleri Müzesi – Ankara

 �Gazi Müzesi – Samsun

 �Göbeklitepe Müzesi – Şanlıurfa

 �Etnografya Müzesi – Ankara
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Haber Asansörü’ne Abone Olmak İçin....

QR Kodu Cep Telefonunuzun Kamerasına Okutun.

Bazı telefonlarda ücretsiz olarak QR Kod okuyucu uygulaması yüklenmesi gerekebilir.





 � TÜRKİYE ASFED, YENİ 
KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ UYARDI

 � YERLİ ASANSÖR SEKTÖRÜ, TOKİ 
PROJELERİNE TALİP

 � ASANSÖR MESLEKİ SORUMLULUK 
SİGORTASI UYGULAMAYA GİRDİ

“Türkiye ASFED “Türkiye ASFED 
Sektör Raporu” Sektör Raporu” 

YayımlandıYayımlandı

“TÜRKİYE’NİN İLERİ TEKNOLOJİLİ 
İLK ASANSÖR GÜVENLİĞİ TEST VE 
GELİŞTİRME MERKEZİ BURSA’DA”

Özel Röportaj: BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY
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