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Değerli meslektaşlarım
Geçtiğimiz aylarda hem ülkemizi 

hem sektörümüzü yakından ilgilen-
diren gelişmeler yaşadık. Bu gelişme-
lerin başında 24 Haziran 2018 tari-
hinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. 
Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 
gelmektedir. Bu seçimle birlikte ülke-
mizde yeni bir yönetim sistemi başla-
mıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi adı verilen bu sistemin ülke-
mize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Ekonomisi güçlü ülkeler 
arasında yer almak ve ülkemizin her 
alanda ilerlemesini sağlamak için 
asansör ve yürüyen merdiven sektör 
mensupları olarak çalışmaya, üret-
meye devam edeceğiz. 

Yine bildiğiniz gibi iki yıl önce, 
15 Temmuz akşamında alçakça bir 
darbe girişimine maruz kaldık. Cum-
hurbaşkanımız, Parlamentomuz, Hü-
kümetimiz, siyasi partilerimiz, sivil 
toplum kuruluşları ve millet olarak 
demokrasimize, ülkemizin bölünmez 
bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine 
sahip çıktık. Darbe girişimine karşı 
kahramanca mücadele verirken ya-
şamını yitiren şehitlerimizi bir kez 
daha saygı ve minnetle anıyorum.

Sektör mensuplarını yakından 
ilgilendiren bir başka konu, Resmi 
Gazete’de yayımlanan Asansör Peri-
yodik Kontrol Yönetmeliği’ne ilişkin 
gelişmelerdi.  Hangi alanda olursa 
olsun, kim tarafından çıkarılırsa çı-
karılsın, yayımlanan her yeni mevzu-
atın sahaya farklı şekilde yansıdığı, 
pek çok zorluğu ya da problemi de 
beraberinde getirdiği malumunuz-
dur. Önemli olanın kâğıt üzerindeki 
mevzuat değil, sahadaki uygulama-
lar olduğunu tecrübelerimizden bili-
yoruz.

Bu yeni yönetmelikle ilgili ola-
rak sektörün tarafları görüşlerini 
dile getirdiler. Biz de sektörün en 
önemli temsilcisi olarak, temsil etti-
ğimiz asansör firmalarını doğrudan 
ilgilendiren bu yönetmeliği teknik 
uzmanlarımıza ve hukukçularımıza 
incelettik. Uzmanlarımız, bu tebliğde 

uygulanması halinde sıkıntılar yara-
tacak bazı maddeler bulunduğunu 
tespit ettiler. Bunun üzerine Fede-
rasyon olarak tebliğin iptali ve iptal 
kararı verilinceye kadar yürütülme-
sinin durdurulması için Danıştay’a 
başvurduk.

Asansör sektörünün kazalarla 
anılan bir sektör olmasını en başta 
sektör mensupları olarak biz istemi-
yoruz. Sektörün tarafları ve kamu yö-
neticileri gibi bizim de amacımız ve 
isteğimiz asansörleri, hayatımızı teh-
dit eden değil rahat ve konforumuzu 
sağlayan taşıma sistemleri haline ge-
tirmektir. Ancak bunu yaparken her 
kurum ve sektör paydaşının mesele-
ye sadece kendi açısından değil sek-
törün tümünü düşünerek bakması, 
uygulamada çelişki yaratan madde-
ler ortaya çıktığında ilgili tarafların 
müşterek bir çalışmayla durumu net-
leştirmeleri gerekir. 

Asansörleri can ve mal güvenliği 
açısından uygun hale getirirken, yer-
li asansör sektörünün kendi ayakla-
rı üzerinde durması ve büyümesini 
sağlayacak ortamın da zarar görme-
mesine dikkat edilmesini istiyoruz. 
Bu ortam Türk asansör sektörünün 
kaliteli, katma değeri yüksek, ulus-
lararası pazarlarda bilinen ve aranan 
üretim düzeyine erişebilmesi, tanı-
nan bilinen yerli marka ve tasarımlar 
oluşturabilmesi için elzemdir.

İnşaat sektörünün vazgeçilmez 
destekleyicisi ve tamamlayıcısı olan 
asansör sektörü, hem üretim hem de 
hizmet nitelikleri taşıyan bir sektör-
dür. Sektör ülke sathında üretim ve 
istihdam imkânı yaratmaktadır. Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımı-
zın yerli asansör sanayini geliştirmek 
için yaptığı çalışmalarının farkında-
yız. Biz de federasyon olarak sorunla-
ra değil çözümlere odaklanarak, şikâ-
yet etmek yerine üzerimize düşeni 
yapmak için çalışmaya, üretmeye ve 
proje geliştirmeye devam ediyoruz.

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

Yusuf Atik
ASFED Başkanı
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Buradan derlediğim notlarla hazırladığım gezi ya-
zısını, sevgili arkadaşım Kültür Bakanlığı Fotoğraf 
Sanatçısı Gülcan Acar’ın kareleri ile ölümsüzleş-
tirdik. Asansör gündeminden sıkıldığınızda, göz 
atabileceğiniz bu sayfalarımız lavanta kokusunu 
adeta burnunuza taşıtacak. Fotoğraf sanatçısı 
Gülcan Acar’a bir kez de buradan teşekkür ede-
rim...

Dergimizin kıymetli yazarları ile de  yine gün-
deme dair önemli çalışmalar hazırladık. Sizlerin 
en çok konuştuğu, merak ettiği konular hakkın-
da hukuk, maliye, iş sağlığı ve güvenliği, teknik 
uzmanlık alanlarında derlediğimiz yazılarını sa-
dece Haber Asansörü okurlarına özel olarak kale-
me aldılar. Çok önemli bir konu olarak gündeme 
gelen değişen KOBİ kavramını Mali Perspektif’te 
Mehmet Öner’in kaleminden, yine çok önemli bir 
konu olan karşılıksız çeklerle ilgili yazıyı Avukat 
Atilla Talas’ın kaleminden, son çıkan Asansör 
Periyodik Yönetmeliği ile kendi gözlemlerini ve 
değerlendirmelerini Uzman Bakışı’nda sunan 
Makina Mühendisi Arif Bar’ın kaleminden okuya-
bilirsiniz. Ayrıca dergimizin Yayın Kurulu Başka-
nı Ergün Güneş, Geniş Açı’da hem dergimiz hem 
de sektörümüz için herkesin okumasını dilediğim 
önemli bir eleştiri yazısı kaleme aldı.  Tüm yazar-
larımıza  bize özel yaptıkları bu çalışmalar için 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sanayi temsilcilerinin bir araya gelmesiyle 1990 
yılında kurularak Türkiye’de kalite bilincini arttır-
mayı amaçlayan Türkiye Kalite Derneği KalDer’in 
Ankara Genel Sekreteri Senem Güner, Haber Asan-
sörü okurları için önemli bir araştırma yazısı pay-
laştı. Ekip çalışması sistemine farklı bir bakış açısı 

sunarak yeni çalışma ekipleri kavramlarını kaleme 
alan Güner, Kaizen Ekipleri ve Kalite Çemberleri’ni 
anlattı. KalDer Ankara Şubesi Genel Sekreteri Se-
nem Güner ve ekibine buradan bir kez daha teşek-
kür ederim.

Biliyorsunuz dergimizin sizlere farklı içerikler 
sunduğu köşelerinden birisi de Pozitif Sayfalar’ı-
mız. Sektörümüzdeki başarılı kadın isimleri ağır-
ladığımız bu köşemizde, bu sayı farklı bir isim 
var. Eskişehir SİTİMEK Asansör’ün kabinlerini 
toplayan Sevim Gagi ile olmazların kadın eliyle 
nasıl olduğunu konuştuğumuz keyifli bir röportaj 
sizleri bekliyor.

Biz yola çıkarken ASFED’in resmi yayın organı ola-
rak üstlendiğimiz ağırlıkla; “Türkiye’nin Asansör 
Dergisi” olmak için adım attık. Bu sözümüzün ar-
kasında durarak her sayıda daha iyi olmak için de 
çizgimizi ve kalitemiz bozmadan devam etmek için 
elimizden geleni yapıyoruz. Bu doğrultuda asansör 
sektörü için çok önemli bir kurum olan TSE’nin 
yeni vizyonunun mimarı Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Adem Şahin ile özel bir röportaj gerçekleş-
tirdik. Kapak konuğumuz da olan Sayın TSE Baş-
kanı Prof. Dr. Adem Şahin, güler yüzlü karşılaması, 
yapıcı ve yönlendirici cevapları ile sektörün sorun-
larına ışık tutacak çok önemli açıklamalarda bu-
lundu. Kapak konuğumuz olarak röportajımızı ka-
bul eden Sayın Başkan’a ve ekibine teşekkürlerimi 
sunarım. Her zaman olduğu gibi meslektaşlarım 
olan TSE Basın müşavirliğine de ayrıca teşekkürü 
bir borç bilirim...

Eylül- Ekim sayımızda yeniden buluşmak üzere...

Keyifli okumalar...

editörden...
Yeliz Karakütük 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni
haberasansoru@gmail.com
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Yaz mevsimi gibi sıcacık bir sayı ile Haber Asansörü’nün be-
şinci sayısından tüm okuyucularımıza merhaba... Yine, yaz 
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Bu sayıda ASFED’in Anadolu buluşmaları kapsamında yaptığı top-
lantıları için Eskişehir’deydik. Ancak burada bulunmamızın en 
büyük sebebi ASFED’in önemli projelerinden birisi olan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Liseleri’nde asansör bölümlerinin açılması ile 
ilgili atılan ilk adımların meyvesinin alınmaya başlamasıydı. Sayfa-
larımızdan detaylarına ulaşabileceğiniz haberimizde okuyacağınız 
üzere; ASFED Yönetim Kurulu Üyeleri Eskişehir’deki okulun ilk öğ-
rencilerini bu sene alacak olmanın haklı gururunu yaşayarak, eği-
timcilerle birlikte yapılacak atölye çalışmaları için bir araya geldi. 

Bildiğiniz üzere; “Bölgenin Sesi” isimli köşemiz için her sayı bir 
derneğimiz ile görüşüyor ya da bölgesel ziyaretlerde bulunuyoruz. 
Bu sayı Isparta’ya giderek; Isparta-Burdur ekseninde yürütülen 
asansör sektörünün nabzını tutmaya çalışıp, sizlere bölgeden kısa 
bir değerlendirme sunduk. Burada bizi misafir ederek değerli bil-
gilerini paylaşan başta ASKİM Asansör Genel Müdürü Hüsnü Gök-
göz olmak üzere, GAYE Asansör Genel Müdürü Feridun Güldiken, 
MAKSİLİFT Ortakları Onur Yiğit, İsa Öncel ve Satış Sorumlusu Tuba 
İnan’a, GÜRBÜZLER Asansör Genel Müdürü Bayram Erdoğan’a çok 
teşekkür ederiz. 

Isparta’ya gitmişken lavanta kokulu köylerini gezmemek olmazdı. 
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i ç i n d e k i l e r

TSE VE ASFED SEKTÖRDEKİ SORUNLARIN 
ÇÖZÜMÜ İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDECEK

ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik 
Başkanlığındaki bir heyet, TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 

ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN KARNESİ 
YAYIMLANDI

EKİP ÇALIŞMASI SİTEMİNE  
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI;
Kaizen Ekipleri mi Kalite Çemberleri mi?
Senem Güner

ASANSÖR SİSTEMLERİ BÖLÜMÜNÜN ATÖLYE 
ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

PLANLI ALANLAR İMAR 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ASANSÖRLERE  
REKOR PARA CEZASI 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın her yıl düzenli olarak 
yayımladığı Asansör Sektör Raporu açıklandı. Türkiye asansör 
sektörü hakkında çok önemli konuları bir araya toplayan rapor, 
sektör ile ilgili çarpıcı sayısal verileri ortaya koyuyor. 

ASFED’in (Asansör Sanayicileri Federasyonu) son zamanlarda üzerinde durduğu 
en önemli konu “eğitim”. Özellikle sektörün yetişmiş ara eleman sıkıntısına çözüm 
olarak geliştirilen ve bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan, “asansör sistemleri 
bölümleri” projesinin meyveleri bu öğretim yılından itibaren alınmaya başlanacak. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; “Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28 Temmuz 2018’de 
30492 sayısı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce 3 
Temmuz 2017’de 30113 sayılı Resmi Gazete’ye göre yayımlanan yönetmelikte 
yapılan madde değişiklikleri ve eklenen fıkralar şu şekilde açıklandı:

60
KAPAK KONUĞU

58

KOBİ ÜST SINIRI ARTIRILDI
Mehmet Öner

72

14

78

34

40

42

ARAŞTIRMA

MALİ PERSPEKTİF

BÖLGENİN SESİ

2018 yılı ilk yarı “Piyasa Gözetim ve Denetim Sonuçları” yayımlandı. Sanayi 
ürünlerinin güvenlik ve denetimi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
hazırlanan raporun sonuçları Asansör sektörü açısından oldukça dikkat çekici.

Her türlü ürün ve mamüllerle ilgili usul ve hizmetlerin 
standardının belirlenmesinde Türkiye’nin tek yetkili 
kuruluşu olan Türk Standardları Enstitüsü’nde yeni 
bir dönem başladı. Yeni dönemin mimarı olarak Türk 
Standardları Enstitüsü’nün Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
seçilen Prof. Dr. Adem Şahin ile hem TSE’yi hem de 
TSE’nin asansör sektörü için önemini konuştuk. 

Türk Standardları Enstitüsü’nde (TSE) 
YENİ DÖNEMİN MİMARI PROF. DR. ADEM ŞAHİN

“ASANSÖR ÜRETİCİLERİ 
İLE İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİ 
ÇALIŞMALARIMIZ ARTACAK”

ELİNİN HAMURUYLA ÇELİK 
LEVHALARA MEYDAN OKUYOR
Sevim Gagi, 48 yaşında bir kabin ustası. Eskişehir’de SİTİMEK Asansör’ün kabinlerini 
toparlayıp montaja hazır hale getiren Gagi, işini büyük bir ciddiyet ve aşkla yapıyor. 
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tıldığı etkinlikler, Üye’ye ya da 
Firma’ya gönderdiğiniz mailler, 
SMS’ler,  fakslar, Üye ve Firma 
notları, cevap yöntemi gibi bir-
çok detayın tutulduğu ve rapor-
lanabildiği  modüllere sahip.

DERNEĞİNİZİ HER YERDEN  
TAKİP EDİN

Üye Yönetim Sistemi’nin bir 
önemli özelliği de ister ofiste, 
ister bir görüşme için dışarda, 
ister şehir dışında ister eviniz-
de olun, bilgileriniz tek bir nok-
tadan yönetimini sağlayabilir, 
birden fazla bilgisayara kurulum 
yapabilirsiniz. Türkiye’de binler-
ce derneğin kullandığı bu yön-
tem; üyelere gönderilecek top-
lu mail, mesaj ve bilgilendirme 
metni paylaşmak gibi konularda 
da oldukça kolaylık sağlıyor.

YAZILIMI ASFED’DEN ÜCRETSİZ 
TEMİN EDEBİLİRSİNİZ

Çok kolay bir kuruluma sahip 
olan Üye Yönetim Sistemi, 
ASFED yapılanmasına göre 
yazılım şirketi tarafından 
uyarlanarak geliştirildi. Siyasi 
partiler, federasyonlar, vakıf-
lar, dernekler, spor kulüpleri 
gibi Türkiye’nin pek çok pro-
fesyonel kurum ve kuruluş-

larının kullandığı bu sistem, 
eski usul defterleri ve excel 
tablolarını bir kenara bırakıp, 
daha modern ve daha kolay bir 
sistemde çalışmanızı sağlıyor. 
Uyarlama ve yazılım ücretle-
ri ASFED tarafından ödenen 
sistemi, ASFED’den ücretsiz 
olarak temin edebilir ve 10 
dakika gibi kısa bir sürede de 
bir uzmana ihtiyaç duymadan 
kendiniz de bilgisayarınıza ku-
rabilirsiniz.

GELİŞMİŞ ÜYE YÖNETİM SİSTEMİ

Sistemin pek çok konuda sağ-
ladığı kolaylıkların en başında, 
gelişmiş bir sistem ile üyele-
rinize ait tüm detaylı bilgileri 
burada tutabiliyor olmanız ge-
liyor. Üye’ye ya da Firma’ya ait 
üyelik bilgileri, ev ve iş ikamet-
gah bilgileri, üye ve firmanın 
fotoğrafı, üye ile ilgili bilgi not-
ları ve muhasebe notları, borç 
ve ödeme bilgileri, Üye’nin ka-

DERNEK YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN 
BİLGİSAYAR YAZILIMI

“ÜYE YÖNETİM SİSTEMİ”

ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu), geçtiğimiz günlerde özel bir 
yazılım şirketine dernek yönetimini kolaylaştıran önemli özellikleri ile sektörde 
iletişimi sağlayıp, beraber hareket etme ihtiyacını da giderecek bir yazılım 
hazırlattı. “Üye Yönetim Sistemi” isimli bu bilgisayar yazılımı, ASFED’e bağlı 
tüm derneklere ücretsiz olarak kurulduğu gibi derneklerin iç mekanizmasına 
herhangi bir müdahalede de bulunmuyor.

SEKTÖRÜN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ 
İÇİN ÖNEMLİ BİR SİSTEM

Sistemin sağladığı haberleşme ağı, asansör sektöründe ge-
lişen anlık önemli paylaşımların yapılmasına da kolaylık 
sağlayacak. Özellikle ASFED gibi 13 derneğin bir arada ol-
duğu bir yapıda, derneklerin birbirinden haber alabilmesi, 
dernekler arası iletişimin daha kolay kurulması, ayrıca Fe-
derasyondan yapılacak bilgilendirmelerin tüm derneklerle 
ve dolayısıyla  tüm üyelerle tek bir mail ya da mesaj yoluy-
la iletilebilmesi, bu sistemin kurulu olduğu ağ vasıtası ile 
mümkün olacak.
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GELIŞMIŞ KASA YÖNETIMI
Kurumunuza ait tüm kasa işlem-
lerinizi yapabilirsiniz ;   

•Hesap Planı tanımları 
•Kasa Gelir ve Gider işlemleri 
•Kasalar arası para transferleri 
•Cari hesap hareketleri 
•Çek-Senet ödeme takibi ve çek 

akıbet takibi 
•Etkinlik yönetimi kasası ile en-

tegrasyon 
•Hızlı üye aidat ödeme  
•Hesap plan analizi ve grafikleri, 

kasa - banka hareketleri 
•İşletme defteri ,gelir , gider dö-

kümleri 
•Toplu alındı belgesi dökümü 
•Micro ve Netsis  ile entegre

Gelişmiş Kasa Yönetimi 
Kurumunuza ait tüm kasa işlemlerinizi yapabilirsiniz ; 
  

• Hesap Planı tanımları 

• Kasa Gelir ve Gider işlemleri 

• Kasalar arası para transferleri 

• Cari hesap hareketleri 

• Çek-Senet ödeme takibi ve çek akıbet takibi 

• Etkinlik yönetimi kasası ile entegrasyon 

• Hızlı üye aidat ödeme  

• Hesap plan analizi ve grafikleri, kasa - banka hareketleri 

• İşletme defteri ,gelir , gider dökümleri 

• Toplu alındı belgesi dökümü 

• Micro ve Netsis  ile entegre 

Dernek İhtiyaçlarına Tam Çözüm  
 
Derneklerimiz ile beraber geliştirdiğimiz ve derneklerden gelen istekler üzerine geliştirmeye devam ettiğimiz üyelik yönetim 
sistemi tüm işadamları , sosyal ve kültürel derneklerimizin ihtiyaçlarını gidermektedir. 1200 üzerinde derneğimiz 
programımızı kullanmakta ve memnuniyetlerini her fırsatta dile getirmektedir. 

ASFED HABER
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Detaylı Üye Raporları 
• ÜYE KİMLİK KARTI BASIMI 

• ÜYE ETKİNLİK KİMLİK KARTLARI BASIMI 

• ÜYE KAYIT DEFTERİ DÖKÜMÜ 

• ÜYE AİLE BİREYLERİ DÖKÜMÜ 

• TOPLU ETİKET DÖKÜMÜ  

• TOPLU MEKTUP YAZIMI ,  TOPLU MAİL GÖNDERME 

• HAZİRUN CETVELİ DÖKÜMÜ 

• ÜYE BİLGİ FORM DÖKÜMÜ 

• ÜYE HESAP ÖZETİ DÖKÜMÜ 

• ÜYE BAKİYE RAPORU DÖKÜMÜ 

• EXCEL’E ÜYE BİLGİ GÖNDERME 

• ÜYE DURUM KONTROL ( AKTİF,ÇIKARILMIŞ,BAŞVURUDA,ASKIDA vb. ) 

• ÜYE BAŞVURU DÖKÜMÜ 

Kullanımı Kolay, Güvenilir, MS Office İle Entegre 
 
Programımız kullanımı kolay ve STK’larımızın ihtiyacı olan tüm raporları detaylı bir şekilde sunmaktadır. 
Özellikle Microsoft Ofis programları ile tam entegrelidir. İstediğiniz detayda kaydı Excel’e gönderebilirsiniz. 

Üyelerin Web Üzerinden Bilgiye Erişimi 
• Üyenin Cep Telefonu veya Mail’ine Şifre Gönderme 

• Üyenin iletişim ve sosyal bilgilerini güncellenmesi 

• Eğitim Bilgi Girişi ve Düzenleme 

• İş Tecrübeleri Girişi ve Düzenleme 

• Üye İstekleri ve Cevapları 

• Üye Hesap Dökümü 

• Mobil Ödeme veya Sanal Pos İle Aidat Ödeme 

• Etkinliklerin İzlenmesi ve Etkinliğe Katılım 

• Üyeler Arası Mesajlaşma 

• Üye Yeni İş İlanı Verebilir 

• Girilmiş İş İlanlarını Sorgulayabilir 

• STK duyurularını üyelerin izlemesi 

AIDAT TOPLAMANIN EN KOLAY YOLU 
CEP TELEFONUNUZ İLE ÖDEME HİZMETİ
Abonelerin küçük ödemeleri cep telefonundan yapmasını sağlar. Mobil   

Ödeme, 70 milyonu aşkın Avea, Turkcell ve Vodafone kullanıcısının cep 
telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yap-
masına olanak tanıyan bir sistemdir.  

SANAL POS   
Üye web siteniz üzerinde tanımlanan kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapa-

rak sizin belirlediğiniz banka üzerinden aidat ödemesini gerçekleştirebilir.

DETAYLI ÜYE RAPORLARI 
•ÜYE KİMLİK KARTI BASIMI 
•ÜYE ETKİNLİK KİMLİK KARTLARI BASIMI 
•ÜYE KAYIT DEFTERİ DÖKÜMÜ 
•ÜYE AİLE BİREYLERİ DÖKÜMÜ 
•TOPLU ETİKET DÖKÜMÜ  
•TOPLU MEKTUP YAZIMI, TOPLU MAİL 

GÖNDERME 
•HAZİRUN CETVELİ DÖKÜMÜ 
•ÜYE BİLGİ FORM DÖKÜMÜ 
•ÜYE HESAP ÖZETİ DÖKÜMÜ 
•ÜYE BAKİYE RAPORU DÖKÜMÜ 
•EXCEL’E ÜYE BİLGİ GÖNDERME 
•ÜYE DURUM KONTROL (AKTİF,ÇIKARIL-

MIŞ,BAŞVURUDA,ASKIDA vb. ) 
•ÜYE BAŞVURU DÖKÜMÜ

ÜYELERIN WEB ÜZERINDEN BILGIYE 
ERIŞIMI
•Üyenin Cep Telefonu veya Mail’ine Şifre 

Gönderme 
•Üyenin iletişim ve sosyal bilgilerini gün-

cellenmesi 
•Eğitim Bilgi Girişi ve Düzenleme 
•İş Tecrübeleri Girişi ve Düzenleme 
•Üye İstekleri ve Cevapları 
•Üye Hesap Dökümü 
•Mobil Ödeme veya Sanal Pos İle Aidat 

Ödeme 
•Etkinliklerin İzlenmesi ve Etkinliğe Katılım 
•Üyeler Arası Mesajlaşma 
•Üye Yeni İş İlanı Verebilir 
•Girilmiş İş İlanlarını Sorgulayabilir 
•STK duyurularını üyelerin izlemesi
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Mesaj Yönetimi 

• Bireysel SMS , MAIL , FAKS Gönderimi 

• Toplu SMS Gönderimi 

• Toplu MAIL Gönderimi 

• Doğum, Evlilik Özel Gün Mesajları 

• Aidat Borçlarını Otomatik Hatırlatma 

• Gönderilen Mesajların Raporlanması 

- Kendi alfa numerik başlığınız ile kolaylıkla gönderebilir 
- Mesajlarınızın iletim raporlarını kolaylıkla alabilir 
- İleri tarihli mesaj gönderebilir 
- Kutlama mesajı gönderebilir 
- Kişiselleştirme özelliğini kullanarak farklı kişilere aynı anda farklı mesajlar gönderebilir 
- Yeni kampanyalarınızı duyurabilir 
- Yeni ürünlerinizi duyurabilir 
- Bilgilendirme mesajları atabilir  

DEFTERLER 

• Üye Harici Adres Defteri 

• Gelen ve Giden Evrak Takibi 

• Karar Defteri 

• Demirbaş Defteri 

• Alındı Belgesi Kayıt Defteri 

• Mağdur Takip Formu 

• Davalar Takip Formu 

• Gönüllü Başvuru Formu 

• Etkinlik Yönetimi 

• Dosya Yönetim Sistemi 

MESAJ YÖNETIMI
•Bireysel SMS , MAIL , FAKS 

Gönderimi 
•Toplu SMS Gönderimi 
•Toplu MAIL Gönderimi 
•Doğum, Evlilik Özel Gün 

Mesajları 
•Aidat Borçlarını Otomatik 

Hatırlatma 
•Gönderilen Mesajların Ra-

porlanması

DEFTERLER 
•Üye Harici Adres Defteri 
•Gelen ve Giden Evrak Ta-

kibi 
•Karar Defteri 
•Demirbaş Defteri 
•Alındı Belgesi Kayıt Defteri 
•Mağdur Takip Formu 
•Davalar Takip Formu 
•Gönüllü Başvuru Formu 
•Etkinlik Yönetimi 
•Dosya Yönetim Sistemi
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Asansör Türkiye’de son dere-
ce yaygın olan insanların her 
şeyine aşina oldukları bir araç 
ve başlı başına büyük bir sek-
tör. Bir çok bileşenin bir araya 
gelmesi ile bir kalite ortaya çı-
kıyor, insan sağlığı ve can gü-
venliği ile de doğrudan ilgili. 
Dolayısıyla sürekli bir denetim, 
sürekli bir gözetim altında tu-
tulması icap ediyor. Asansör 
hiç kimsenin göz ardı edeme-
yeceği önemli bir sektördür.” 
şeklinde konuştu.

ORTAK BİR DİL İLE 
ÇÖZÜM YOLLARI 

ARANACAK 

TSE Başkanı Şahin; sektörün 
TSE’den kaynaklı ve çözüme 
ulaştırılabilecek tüm sorunları-
nı dinlemeye ve çözmeye açık 
olduklarını belirtti. Bu konuda 
sektörün de TSE’ye konu ile 
ilgili destek vermesinin gerek-
tiğini; “Herkes üzerine düşen 
görevi yapmalı” sözleri ile açık-
layan Şahin; “İlerleyen süreçte 
sizden gelecek yazılı taleplerle 
birlikte kuracağınız bir teknik 
komite ile bizim burada TSE 
içindeki teknik komitemizi bir 
araya getirerek konu ile ilgili 
çalışma sahası oluşturabiliriz.” 

şeklinde bir yol haritası çizdi. 

TSE Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Adem Şahin ile AS-
FED Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Atik’in ortak paydada 
buluştuğu bu yol haritası ile 
sektörde, TSE kanadında çö-
züme ulaştırılabilecek konular 
ASFED bünyesinde oluşturu-
lacak bir teknik komite ile ça-
lışmaya başlanarak, ortak bir 
dil ile çözüm yolları aranacak.

ŞAHİN: “ASANSÖR 
ÜRETİMİ TÜRKİYE İÇİN 

ÖNEMLİDİR”

TSE Başkanı Adem Şahin 
asansör sektörünün Türki-
ye için önemine değinirken; 

“Asansör dışardan baktığınız 
zaman tek bir üründür. Ama 
kabini ayrı bir kalemdir, rayı, 
kontrol paneli, butonu ayrı bir 
kalemdir...  Asansör üretimi 
Türkiye için önemlidir. Şimdi 
bunu bir standarda bağlamaya 
çalıştığınız zaman bir takım 
yapısal problemleri de vardır. 
Bunun için öncelikle bizim aynı 
dili konuşmamız ve ortak bir 
paydada buluşabiliyor olma-
mız lazım” dedi.  

ASFED Başkanı Yusuf Atik 
ise; yapıcı ve çözüm odaklı bu 
karşılama için TSE Başkanı’na 
teşekkürlerini ileterek, önü-
müzdeki günlerde ASFED ta-
rafından hazırlanarak TSE’ye 
sunulacak çalışmanın takipçisi 
olacağını bildirdi.

TSE Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Adem Şahin, heyete 
ziyaretleri için teşekkürleri-
ni ileterek bir plaket sundu. 
Şahin, ASFED’in resmi yayım 
organı Haber Asansörü’nün 
Genel Yayın Yönetmeni Ye-
liz Karakütük ile de özel bir 
röportaj yaptı. Röportajımızı 
ilerleyen sayfalarımızda oku-
yabilirsiniz.25 Mayıs 2018’de TSE’nin Yö-

netim Kurulu Başkanı olarak 
seçilen Prof. Dr. Adem Şahin 
ile birlikte TSE’de başlayan 
yeni dönem, çözüm odaklı bir 
vizyon ile yol almaya başladı. 

Bu dönem ile birlikte; asan-
sör sektörünün tüm paydaşları 
için oldukça önemli olan stan-
dartların belirlenmesi, düzen-
lenmesi ve denetlenmesi ile 
ilgili yetkili Kurum olan TSE 
ile 13 asansör derneğinin üye 
olduğu sektörün en büyük 
yapılanması ASFED arasında 
iş birliği çalışmaları için adım 

atıldı. TSE de asansörden so-
rumlu birimlerin yetkili isim-
lerinin de hazır bulunduğu 
toplantıda, ASFED Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ab-
durrahman Aksöz ve ANAS-
DER Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Demirbağ da yer 
alarak mevzuata ilişkin yapı-
labilecek çalışmalar hakkında 
görüşlerini bildirdiler. 

“ASANSÖR SANAYİ HİÇ 
KİMSENİN GÖZ ARDI 

EDEMEYECEĞİ ÖNEMLİ 
BİR SEKTÖRDÜR”

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin’in oldukça yapıcı açıkla-
malar ve sıcak ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıda Şahin, 
sektörle ilgili önemli tespitler-
de de bulundu. 

Şahin; “Sektörel sorunları 
doğrudan muhataplarından 
dinlenmesini, kurumsal du-
ruşların belirlenmesi açısından 
son derece önemli görüyorum. 
Sizler işin bir tarafındasınız, 
bizler işin bir tarafındayız. 
Durduğumuz taraflar itibariyle 
içinde bulunduğumuz duru-
mu iyi anlatmamız gerekiyor. 

TSE VE ASFED 
SEKTÖRDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ 

İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDECEK

ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik Başkanlığındaki 
bir heyet, TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’i 

ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. TSE Başkanı Şahin’in makamında gerçekleşen bir 
toplantı ile sektörel sorunların çözümü için bir yol haritası da çizildi. 

ÖZEL HABER
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI’NDA 

GÖREV TESLİMİ

23 Haziran 2018’de yapılan seçimlerin ardından merakla beklenen 
yeni kabinenin 9 Temmuz 2018’de açıklanmasının ardından 
bakanlıklarda da görev teslimleri tamamlandı. Hem sektörümüze 
hem de  ilgili bakanlığa önemli hizmetlerde bulunan Dr. Faruk Özlü 
görevini, yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teslim etti.

YENİ SİSTEMİN İLK 
KABİNESİ İSE ŞÖYLE:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk 

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Fatih 

Dönmez

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit 

Turan

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile 

Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk 

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

MUSTAFA VARANK KİMDİR? 
1976 yılında Trabzon’un Of ilçesinde 
dünyaya geldi. İlköğrenimini Yedikule 
İlkokulunda, orta öğrenimini ise İstan-
bul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölü-
münden 1999 yılında mezun olan Va-
rank, eğitimini sürdürmek üzere ABD’ye 
gitti. Varank, Tallahassee Community 
College’da Ağ Hizmetleri Teknolojisi 
alanında eğitim aldı ve aynı zamanda 
Florida State Üniversitesi’nde uzman ve 
araştırmacı olarak görev yaptı. Yüksek 
lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisa-
yar Bilimleri Bölümü’nde tamamlayan 
Varank, eş zamanlı olarak bilgi teknolo-
jileri ve inovasyon araştırmaları yapan 
Indiana University Pervasive Techno-
logy Institute’te araştırmacı ve sistem 
yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.
Yurt dışındaki eğitim ve çalışma hayatı-
nı 2005 yılında bitirip Türkiye’ye dönen 
Varank, Başbakanlık’ta çalışmaya baş-
ladı ve 2011’de Başbakan Başdanışman-
lığı görevine getirildi. Recep Tayyip Er-
doğan’ın en yakınındaki isimlerden biri 
olan Varank, Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2014’te 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı gö-
revine getirildi. 2016 yılında Cumhur-
başkanı Erdoğan tarafından Büyükelçi 
unvanı verilen Varank, iyi derecede İn-
gilizce biliyor.
Mustafa Varank, evli ve iki çocuk baba-
sıdır.

Bakanlığın makam toplantı 
salonunda gerçekleşen devir 
teslim töreninde konuşan Va-
rank, Özlü’ye teşekkür eder-
ken; “Yapacak çok işimiz var, 
çok yoğun bir gündemimiz 
olacak. Rabbim inşallah mil-
letimize karşı bizleri mahcup 
etmesin, bizlere hayırlı, fay-
dalı hizmetler yapmayı nasip 
etsin.” dedi. 

“Makamlar geçici, halka 
hizmet aşkı kalıcı” 

24 Mayıs 2016’dan bugüne 
görevi taşımaktan büyük onur 
ve gurur duyduğunu belirten 
Dr. Faruk Özlü ise; Varank’a 
çok iyi bir altyapı bırakmanın 
onur ve gururunu yaşadığını 
dile getirerek, Türkiye’nin bi-
lim, teknoloji ve sanayi temel-

li kalkınma ivmesinin artarak 
devam edeceğine yürekten 
inandığını vurguladı. Makam-
ların gelip geçici, halka hizmet 
aşkının ise kalıcı olduğu bilin-
ciyle çalıştıklarının altını çizen 
Özlü, bundan sonra da hangi 
makamda olursa olsun aynı 
aşk, şevk ve azimle çalışmaya 
devam edeceklerini açıkladı.

GÜNDEM HABER

16 17 HABER ASANSÖRÜ • Temmuz • Ağustos 2018 Temmuz • Ağustos 2018 • HABER ASANSÖRÜ

GÜNDEM HABER



ASFED konferans salonunda, 13 dernekten ge-
len temsilcilerin katılımıyla yapılan toplantıyı, 
ASFED Genel Sekreteri Hüsnü Gökgöz, ASFED 
Teknik Komite Üyeleri Cem Bozdağ ve İbrahim 
Özçakır yönetti. ASFED Avukatı Zeynep Te-
pegöz’ün de yer aldığı toplantı da yönetmelik 
maddeleri tek tek incelenerek hukuki sorun arz 
eden kısımlar üzerinde ortak görüşlerle, bunlara 
yöneltilebilecek çözümler üzerinde duruldu.

Toplantı, Asansör Periyodik Kontrol Yönetme-

liği’nin çıktığı 4 Mayıs 2018’den itibaren uygu-
lamada ortaya çıkan bazı sorunlar sebebiyle, 
sektör çalışanları tarafından gerek dernekle-
re, gerekse federasyona gelen dilekçelerdeki 
talepler üzerine düzenlendi. Bu talepleri de-
ğerlendirerek tüm üye derneklerini bir araya 
toplayan ASFED Yönetimi , federasyon avukatı 
Zeynep Tepegöz ile de bir araya gelerek yönet-
melik maddelerinin hukuki sıkıntıları üzerine 
tartıştı.
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YENİ YÖNETMELİĞİN İPTALİNİ 
DEĞERLENDİRMEK ÜZERE TOPLANDI

4 Mayıs 2018’de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör 
Periyodik Kontrol Yönetmeliği”, sektörün özellikle “asansör monte eden” 

kısmında görevli pek çok çalışanı için önemli değişiklikleri içeriyor. ASFED 
(Asansör Sanayicileri Federasyonu) dernek üyeleri, 1 Haziran 2018’de Ankara’da 
bir araya gelerek yönetmelikteki ilgili maddelere itirazları ve gerekçelerini AS-
TEK Komite Üyeleri ve ASFED Teknik Komite Üyeleri ile beraber değerlendirdi.
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“FEDERASYONA GELEN ÇOK FAZLA İTİRAZ 
DİLEKÇESİ VAR”

Pek çok asansör monte eden ve uygulayan 
firma açısından oluşan sorunların hem kamu 
faydası hem de asansör sektörünün gelişimi 
açısından değerlendirildiği toplantı beş saat 
sürdü. Toplantı sonunda ortak bir karar alan 
Asansör Sanayicileri Federasyonu, dernek tem-
silcileri ile birlikte bir açıklama yaptı. Açıklamayı 
ASFED Yönetim Kurulu adına gerçekleştiren 
Cem Bozdağ; “Uzun süredir, federasyona üye 
pek çok dernekten, yeni yönetmelik ile ilgili 
itiraz dilekçeleri geliyor. Özellikle dernek üyesi 
asansör montaj firmalarından federasyonu-
muza bu konuda çok büyük bir talep var. Bu 
talep sonucunda bizim hukuksal bir başvuruya 
gitmemiz kaçınılmaz hale geldi. İtiraz ettiğimiz 
konuları avukatımıza aktardık. ASFED’e üye 
derneklerden gelen  dilekçeler doğrultusunda 
da bu yönetmeliğin iptali için gerekli şekilde 
avukatımız kanalı ile hukuki işlemleri başlatıyo-
ruz. İlerleyen zamanlarda konu ile ilgili sağlanan 
gelişmeler sektörümüzle aktarılacaktır.” dedi 

ASFED’in düzenlediği toplantıya, ASFED Yö-
netim Kurulu üyeleri ile birlikte, ASFED Teknik 
Komite Üyesi Mustafa Tutsak ile Ankara, İs-
tanbul, Trabzon, Kayseri, Eskişehir, Kırıkkale, 
Mersin, Adana, Antalya, Malatya, Samsun gibi 
pek çok ilden gelen firma sahipleri ve dernek 
temsilcileri katılarak yoğun ilgi gösterdiler.

 İTİRAZ ETTİĞİMİZ KONULARI AVUKATIMIZA 

AKTARDIK. ASFED’E ÜYE DERNEKLERDEN 

GELEN  DİLEKÇELER DOĞRULTUSUNDA DA BU 

YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN GEREKLİ ŞEKİLDE 

AVUKATIMIZ KANALI İLE HUKUKİ İŞLEMLERİ 

BAŞLATIYORUZ.
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yukarıya çıkartalım, asansör 
sektöründe çalışan iş kadınları 
da varmış dedirtelim, insanla-
rın asansör sektörüne bakışını 
değiştirelim istedik”.

AYSKAD Genel Sekreteri Gü-
lay Pala ise; erkek egemen 
sektörler arasında yer alan 
asansör sektörünün sadece 
inşaattan ibaret olmadığının 
anlatılması ve insanların gö-
zünde pozitif bir algı yaratıl-
masının gerekliliğine vurgu 
yaparak; “Sektörümüz sadece 
bir inşaat işiymiş gibi algılanı-
yor. Oysa bizim çok katmanlı, 
kapsamlı ve teknik bir işimiz 
var. Bunu insanlara anlatmalı 
ve asansörcü tanımının in-
sanların gözünde biraz daha 
yumuşatılması gerektiğine 
inanıyoruz” dedi.

“DERNEK 
YÖNETİCİLERİ OLARAK; 
İNSANLARIN İSTEDİĞİ 

EĞİTİMİ ONLARA 
GÖTÜREBİLMELİYİZ”

AYSKAD Yönetim Kurulu ta-
rafından ASFED ve ANASDER 
Yönetimine yapılan ziyaret 
esnasında, sektör açısından 
dernekleşmenin neden önemli 
olduğu, dernekçiliğin sektöre 
ve çalışanlarına neler kazan-
dırdığı, gibi konular üzerinde 
de görüş alışverişinde bulunul-
du. Konu üzerine görüşlerini 
belirten AYSKAD Yönetim Ku-
rulu Üyesi Nermin Boyacıoğlu; 
“Eskişehir’deki dernek dene-
yimlerimden de yola çıkarak 
bize sorulan soru hep şu; 
“Dernek ne iş yapıyor?”. İn-
sanlar istiyor ki üye oldukları 
dernekler, kurumlarla kavga 
etsin. Ama dernek bu değil-
dir. Biz AYSKAD olarak bunu 
da insanlara anlatacak sosyal 
faaliyetler yapacağız. Özel-
likle ihtiyaç olan şey, eğitim. 
İnsanların eğitime ihtiyaçları 
var. Dernek yöneticileri ola-
rak; insanların istediği eğitimi 
onlara götürebilmeliyiz” dedi. 

AYSKAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yasemin Bulut ile birlikte 
AYSKAD Genel Sekreteri Gü-
lay Pala, Yönetim Kurulu Üye-
leri Nermin Boyacıoğlu ve De-
met Akın da dernek yönetimi 
adına toplantı heyetinde yer 
aldılar.  ASFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik ve ANAS-
DER Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Demirbağ ile görü-
şen AYSKAD Yönetim Kurulu 

yapılan toplantıda derneğin 
kuruluş amaçları ve hedefleri 
hakkında bilgiler verdiler.  

BULUT: “HEM 
TÜRKİYE’DE HEM DE 
DÜNYADA ASANSÖR 
SEKTÖRÜNÜN İLK 

KADIN DERNEĞİYİZ”

AYSKAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yasemin Bulut, “Hem 

Türkiye’de hem de dünyada 
asansör sektörünün ilk kadın 
derneği olmasının gurunu 
yaşıyoruz” dedi. Bulut; “Biz 
sosyal medyada Asansörde 
Topuk Sesleri diye bir topluluk 
kurmuştuk. Burada güzel bir 
enerji yakaladık. Bu enerjiyi 
de asansör sektöründe çalışan 
kadınlar olarak doğru kanali-
ze edelim ve sektörümüz için 
kullanalım istedik. Asansör 

AYSKAD, ASFED VE ANASDER 
YÖNETİMLERİNİ ANKARA’DA 

ZİYARET ETTİ

Asansör sektörünün ilk kadın derneği olarak 14 Şubat 2018’de kurulan AYSKAD Yönetim 
Kurulu, bölgesel ziyaretler kapsamında gerçekleştirdiği sektör buluşmaları için 29 Ha-

ziran 2018 günü Ankara’ya gelerek ASFED ve ANASDER Yönetim Kurullarını ziyaret etti. 

ASANSÖR SANAYİCİLERİ 

FEDERASYONU (ASFED) YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI YUSUF ATİK’İN 

EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN 

TOPLANTIDA KONUŞAN ATİK; 

AYSKAD’IN KURULMASINDAN 

DUYDUĞU MEMNUNİYETİ BELİRTEREK, 

SEKTÖR AÇISINDAN KADIN 

ÇALIŞANLARIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ.

SEKTÖR HABER
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ATİK: “SEKTÖRDE 
KADIN ÇALIŞAN 

SAYISININ 
ARTTIRILMASINI 

HER ZAMAN 
DESTEKLİYORUM”

Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu (ASFED) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Atik’in 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantıda konuşan Atik; 
AYSKAD’ın kurulmasından 
duyduğu memnuniyeti belir-
terek, sektör açısından kadın 
çalışanların önemine değindi. 
ATİK; “Sektörümüzdeki kadın-
lar, erkeklerden daha verimli 
çalışıyor. Dolayısıyla sektörde 
kadın çalışan sayısının arttı-
rılmasını her zaman destek-
liyorum. Benim fabrikam 
ağır sanayi üzerine çalışıyor 
olmasına rağmen, kadın ça-
lışan sayım fabrikada çalışan 
sayımızın %25’i civarında. Açık 
konuşayım, çalışma disiplini 
ve özverisi açısından kadın 
çalışanı, erkek çalışana tercih 
ederim”, dedi.

FEDERASYON ÜYELİĞİ 
İÇİN YEŞİL IŞIK

Yapılan toplantıda AYSKAD’ın 
Ankara ziyaretini, derneğin 
Federasyon’a üyeliği için, bir 
ilk adım olarak da değerlendi-
rilebileceği dile getirildi. Bun-
dan memnuniyet duyacağını 
belirten ATİK; sektör açısından 
güçlü dernek yapılaşmalarının 
güçlü bir sektörü de berabe-
rinde getireceğini vurgulaya-
rak; “Bizim için her derneği-
miz önemli. Ne kadar güçlü, 
ayakları yere basan ve sektörü 

için çalışan derneğimiz olur-
sa, sektörün her kademesinde 
çalışan insanlar için o kadar 
faydalı işler yapılır. Biz Fede-
rasyon olarak;  hiç bir  derneğe 
uzak değiliz. Hepsini canı gö-
nülden kucaklıyoruz. Hepsi de 
bizim baş tacımız. Kim gelirse 
kapımız sonuna kadar açık”, 
ifadelerini kullandı.

Sektörün ilk kadın derneğinin, 
ASFED’e katılıp katılmayaca-
ğını sorduğumuz AYSKAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Yasemin 
Bulut, olumlu görüş bildirerek 
federasyon üyeliği için yeşil 
ışık yaktı.

Toplantıya ayrıca; ASFED Ge-
nel Sekreteri Hüsnü Gökgöz, 
ANASDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hakan 
Başkaraağaç, Genel Sekreter 
Tahir Karatekelioğlu, Sayman 
Zafer Karabay, Üye Arif Bar ve 
Naciye Çetinkaya’da katılarak 
AYSKAD’a çıktığı yolda başa-
rılar dilediler.

DEMİRBAĞ; 
“İNANIYORUM Kİ 

KADINLAR SEKTÖRDEKİ 
BAŞARILARINI 

DERNEKÇİLİĞE DE 
AKTARACAKTIR”

ANASDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Demirbağ 
ise; kurulan ilk kadın derne-
ğinin sektör açısından önemli 
bir ivme olduğunu belirterek 
ziyaretleri için AYSKAD Yöne-
tim Kurulu’na teşekkürlerini 
iletti. Demirbağ; “İnanıyorum 
ki kadınlar sektördeki başarı-
larını dernekçiliğe de aktara-
caktır. Yollarının açık olmasını 
diliyorum. ANASDER olarak 
her zaman destekçileri ve iste-
dikleri konularda da yardımcı-
ları olmaya hazır beklediğimizi 
bilmelerini isteriz” şeklinde 
konuştu.

“İNANIYORUM Kİ KADINLAR 

SEKTÖRDEKİ BAŞARILARINI 

DERNEKÇİLİĞE DE AKTARACAKTIR. 

YOLLARININ AÇIK OLMASINI 

DİLİYORUM. ANASDER OLARAK 

HER ZAMAN DESTEKÇİLERİ VE 

İSTEDİKLERİ KONULARDA DA 

YARDIMCILARI OLAMAYA HAZIR 

BEKLEDİĞİMİZİ BİLMELERİNİ 

İSTERİZ”
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AYSKAD, ANKARA’NIN ARDINDAN BURSAD’I ZİYARET ETTİ
AYSKAD, yeni kurulan der-
nekleri hakkında sektörü 
bilgilendirmek için başlattığı 
sektör ziyaretlerinden bir di-
ğerini de BURSAD derneğine 
yaptığı ziyaret ile Bursa’da 
gerçekleştirdi.

BURSAD (Bursa Asansörcü-
ler Derneği) Yönetim Kurulu 
Başkanı Gültekin BAKİ,  AYS-
KAD üyesi Bursalı iş kadınları 
Özlem ALTUNKAYA, Derya 
VARİL ve Melahat TUNÇAY 
‘ın ev sahipliğinde gerçek-
leşen ziyaretin ardından CE 
Mühendislik Yönetim kurulu 
Başkanı Cem Bozdağ ile de 
bir  görüşme yapıldı.

AYSKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Yasemin Bulut, AY-
SKAD Üyeleri Gönül Kaya 
ve Neslihan Tunç, Cem 
BOZDAĞ’a dernek çalışma-
ları hakkında bilgi verirken; 
Bozdağ “Sektörde bir kadın 
derneği kurulmuş olmasın-
dan duyduğu memnuniyeti” 
dile getirdi.  
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lekçesinin görüşülmesi oluş-
turdu. 

Toplantıda konu ile ilgili Yö-
netim Kurulu Üyelerini bil-
gilendiren ASFED Avukatı 
Zeynep Tepegöz; yönetmelik 
yayımlandıktan sonra 60 gün-
lük süre dolmadan 2 Temmuz 
2018’de, yürütmenin iptali 
davasının ASFED tarafından  
açıldığını bildirdi. Bu konuda 
pek çok kurum ve kuruluş şi-
kayetçi olurken, konu ile ilgili 
adım atarak tek dava açan ta-
rafın da ASFED olduğu bilgisi 
verildi.

Avukat Zeynep Tepegöz’ün 
aktardığı bilgilere göre; tem-
silde daha güçlü olmak adına 
davada ASFED ile birlikte; 
ANASDER (Anadolu Asan-

sörcüler Derneği), BURSAD 
(Bursa Asansörcüler Derneği) 
ve AKASDER ( Akdeniz Asan-
sör Yürüyen Merdiven Sanayi-
cileri ve İş Adamları Derneği) 
de taraf oldular. 

6 MADDE DAVA 
KONUSU EDİLDİ

Konu ile ilgili sektör paydaşları 
ve ASFED Yönetim Kurulu ile 
birlikte yapılan toplantılar ne-
ticesinde, hukuki dayanaklar 
açısından davaya konu edi-
lebilecek 6 madde üzerinde 
duruldu. Buna göre; 4 Mayıs 
2018 tarihli  “Asansör Periyo-
dik Kontrol Yönetmeliği” nin; 
8. maddesi, 9. maddesinin 
beş fıkrası, 23. maddesi, 24. 
maddesi, 16. maddesinin iki 
fıkrası ve 5. maddesi dava edi-
len maddeler arasında. 

AVRASYA ASANSÖR 
FUARI AVRUPA’NIN 
EN BÜYÜK İKİNCİ 

FUARI OLACAK
ASFED’in devam eden sek-
törel projeleri ile ilgili yapılan 

ASFED Yönetim Kurulu Üyeleri, yoğun bir gündem 
ile toplanırken, toplantının ev sahipliğini Eskişe-
hir’in köklü firmalarından TEPE Asansör ile SİTİMEK 
Asansör yaptı. TEPE Asansör Seminer salonunda 
gerçekleşen toplantıda, Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile birlikte fuar hakkındaki gelişmeleri sunmak 
üzere CNR Holding Fuarcılık’tan Erdem Taylanlı’da 
yer aldı. 

YÜRÜTMENİN İPTALİ DAVASINDA  
SON DURUM

Toplantının ana gündemini, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından 4 Mayıs 2018’de yayım-
lanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 
iptaline ilişkin ASFED tarafından açılan dava di-

SEKTÖRDE ANADOLU BULUŞMALARI 
DEVAM EDİYOR

ASFED YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ESKİŞEHİR’DE YAPILDI

ASFED (Asansör Sanayicileri 
Federasyonu), iki ayda bir yaptığı 
Yönetim Kurulu toplantısını 14 
Temmuz 2018’de geniş bir katılımla 
gerçekleştirdi. Her toplantısını, 
“Sektörde Anadolu Buluşmaları” 
kapsamında farklı bir şehirde 
gerçekleştiren ASFED, hem 
Anadolu’daki asansörcülerle bir araya 
gelmek hem de federasyona bağlı 
dernek üyelerini ziyaret ederek sektörel 
değerlendirmelerde bulunmak için bu 
defa Eskişehir’deydi. 
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görüşmelerin ardından CNR 
Holding Fuarcılık’tan Erdem 
Taylanlı Mart 2019’da gerçek-
leşecek Avrasya Asansör Fuarı 
hakkında gelinen son noktalar 
ile ilgili bilgiler verdi. Taylanlı; 
fuarın bu sene rekor bir katılım 

ile rekabette oldukça öne ge-
çeceğini belirtti. Hem yurt içi 
hem de yurt dışından katılımcı 
ve ziyaretçi artışında  önemli 
bir artış beklendiği dile geti-
rilirken, gelinen noktada fuar 
alanının 50 bin metrekareye 
taşınacağı da açıklandı. 2019 
fuarının zirve bir fuar olacağı-
nı da söyleyen Taylanlı; önü-
müzdeki sene CNR Avrasya 
Asansör Fuarı, INTERLİFT’den 
sonra Avrupa’nın en büyük 
asansör fuarı olacak, açıkla-
masında bulundu. 

TEPE ASANSÖR’E 
TEŞEKKÜR PLAKETİ 

VERİLDİ
ASFED Yönetim Kurulu Başka-
nı Yusuf Atik ve beraberinde-
ki heyet, toplantının yapıldığı 
TEPE Asansör fabrikasını ge-
zerek, TEPE Asansör Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sinan Te-

pe’den fabrika ile ilgili bilgiler 
aldı. Toplantı sonunda, ASFED 
adına Sinan Tepe’ye teşekkür 
eden Yusuf Atik kendisine bir 
teşekkür plaketi hediye ede-
rek, tüm katılımcılarla birlikte 
bir aile fotoğrafı verdi.

Toplantıya katılan heyet ara-
sında; TEPE Asansör Yönetim 
Kuru Başkanı Sinan Tepe, 
TEPE Asansör Genel Müdürleri 
Selda Tepe, Serdar Tepe, SİTİ-
MEK Asansör Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Boyacıoğlu, Sİ-
TİMEK Genel Müdürü Nermin 
Boyacıoğlu, ESASDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı İbrahim 
Özçakır, ASFED Genel Sek-
reteri Hüsnü Gökgöz, ASFED 
Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri 
Kuzan, Cem Bozdağ, Mustafa 
Uçar, Sabahattin Baki, Muzaf-
fer Hızarcı, Muharrem Öde-
miş, ASFED Eğitim Komitesi 
Üyesi Rasime Sazak, ASFED 
İdari Müdürü Gülay Pala ve 
İsmail Yiğit yer aldı.

w w w . d e v a s . c o m . t r

2 1 M   6  D U R A K
V İ D A L I  H O M E L I F T
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şeklinde adlandırılacak. Asan-
sörün kendi ismi ile anılan bö-
lümlerine kavuşması, asansör 
sektörü açısından bir ilk olması 
sebebiyle ayrıca önem taşıyor.

Eskişehir ile birlikte diğer pilot 
şehirler olan Kayseri ve Anka-
ra’da da çalışmalar eş zamanlı 
yürütülürken Eskişehir’deki 
okul 2018-2019 öğretim yılın-
dan itibaren 9. ve 10. sınıflar için 
öğrenci kaydına başlayacak.

“BU OKULDAN YETİŞECEK 
GENÇLERİN İŞ GARANTİSİ BİZLERİZ”

Yapılan incelemelerin ardın-
dan, Eskişehir Asansörcüler 
Derneği Başkanı İbrahim Öz-
çakır’a bir plaket sunan ASFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik, Eskişehir’de çalışmaları 
hızla devam eden okul için 
şunları söyledi; “Biz Asansör 
Sanayicileri Federasyonu ola-

rak, sektörümüzün geleceğini 
eğitimine yatırım yapmakta 
görüyoruz. Ben hem okul mü-
dürümüz Kadir Yalçın’a  hem 
de bu projede bizlere inana-
rak emek veren herkese çok 
teşekkür ediyorum. Bir daha 
ki gelişimizde burada eğitim 
alan çocukları görecek olmak 
çok heyecan verici. Şunu da 
bilin ki; bu bölümlerde oku-
yacak çocuklarımıza her za-
man fabrikalarımızın, imalat-
hanelerimizin ya da montaj 
bakım servislerimizin kapısı 
açık olacak. Sektörümüzün 
yetişmiş ara elemana ihtiyacı 
her zaman var, dolayısıyla bu 
okuldan yetişecek gençlerin 
iş garantisi bizleriz.”

Eskişehir Devlet Malzeme 
Ofisi Meslek ve Teknik Ana-
dolu Lisesi bünyesinde, ayrı 
bir binada atölye ve sınıflardan 
oluşacak “Asansör Sistemleri” 
bölümünün 2018-2019 döne-
minde eğitimlerine başlaması 
için ASFED Eğitim Komitesi 
öncülüğünde yürütülen çalış-
maları yerinde değerlendiren 
ASFED Yönetim Kurulu Başka-
nı Yusuf Atik ve beraberinde-
ki heyete Okul Müdürü Kadir 
Yalçın eşlik etti. Okul Müdürü 
Kadir Yalçın, “Asansör Sistem-
leri” bölümüne ayrılan ek bi-
nanın özellikleri hakkında bilgi 

verirken, ASFED Eğitim Komi-
tesi Üyeleri atölye kurulumu 
için gereken malzemelerin 
tespiti ve yapılacak sınıfların 
özellikleri ile ilgili fizibilite ça-
lışmalarında bulundu.

İLK ASANSÖR BÖLÜMÜ 
ESKİŞEHİR’DE AÇILIYOR

Daha öncesinde “Elektrome-
kanik Taşıyıcılar Bölümü” adı 
altında değerlendirilen asan-
sör bölümü, Eskişehir’de açı-
lacak bu okul ile birlikte; ilk 
defa kendi ismi ile anılarak 
“Asansör Sistemleri Bölümü” 

Asansör Sanayicileri Federasyonu 
(ASFED)’nun, geçtiğimiz 
aylarda mesleki ve teknik 
liselerde açılacak olan “Asansör 
Sistemleri” bölümleri için Milli 
Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı 
protokolün ardından, pilot şehir 
olarak seçilen Eskişehir’deki 
okul binasının atölye kurulum 
çalışmaları hızlandı. Okul 
binasında incelemelerde 
bulunmak ve sınıflar için gerekli 
teknik teçhizatın tespitini yapmak 
için ASFED Yönetimi ve ESASDER 
(Eskişehir Asansörcüler Derneği 
) üyeleri 14 Temmuz 2018’de 
Eskişehir’de bir araya geldi.

ASFED VE EASASDER ESKİŞEHİR’DE AÇILACAK 

ASANSÖR BÖLÜMÜ İÇİN  
BİR ARAYA GELDİ
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göreceğimiz şekliyle; montaj 
ve bakım bölümlerinin olduğu, 
pano bölümlerinin, kumanda 
sistemlerinin olduğu ağırlıklı 
olarak asansörle ilgili kısım-
larımız olacak. Temel eğitimle 
ilgili olan kısımlar, karşıdaki 
ana binamızda olacak. Çünkü 
öğrenciler temelde verilmesi 
gereken elektrik elektronik ile 
ilgili altyapı  eğitimlerini orada 
alacaklar, asansör eğitimi ile 
ilgili atölyeler ise bu binada 
olacak. Dolayısıyla 9 ve 10. sı-
nıflar ana binada,11 ve 12. sınıf-
lar için atölye eğitimlerimiz ise 
bu binada verilecek. 

İLK ETAPTA 60 ÖĞRENCİ 
ALINACAK

Peki bu sene eğitim 
başlayacak mı?

KADİR YALÇIN: Evet bu sene 
9’larla  başlıyoruz inşallah. 

Eğitimlerin ilk etapta kaç 
öğrenci ile başlayacağını 
düşünüyorsunuz?

KADİR YALÇIN: Bunu biraz 
da müracaatlar belirleyecek. 
Müracaata göre sınıf sayısını 
çoğaltabiliriz. Ama benim ilk 
hedefim şu an en az 60 öğren-
ci almak ve ilk etapta asansör 
bölümünden 60 öğrenci me-

zun etmek. Ondan sonra pey-
derpey sektördeki istihdama 
göre bu sayıyı arttırabiliriz de, 
düşürebiliriz de. Bunu Asansör 
Sanayicileri Federasyonu ile 
görüşüp şekillendirebiliriz. 

YALÇIN: “BURADAN MEZUN 
OLAN GENÇLERİN İSTİHDAMI, 
BÖLÜMÜN EN GÜZEL TANITIMI 

OLACAKTIR.”

Öğrenci ve velilerin 
asansör bölümü hakkında 
bilgilendirilmesi ile ilgili 
çalışmalar var mı?

KADİR YALÇIN: Öncelikle bi-
zim alttan yetişen ve bölüm 
seçme aşamasında buraya 
yönlendirebileceğimiz öğren-
cilerimiz var. Atölyelerin hızlı 
bir şekilde kurulmasına bağlı 
olarak tanıtımı da arttırabili-
riz. Ben ilgi olacağını düşünü-
yorum.  Burada mezun olan 
gençlerin istihdamı, bölümün 
en güzel tanıtımı olacaktır.

İBRAHİM ÖZÇAKIR: Zaten 
bu sene ancak 9 ve 10 sınıfa 
öğrenci alabiliyoruz. Çünkü 
eğitim modeli olarak asansör 
başlığı yeni olduğu için önce 
temel eğitimde bunu oturt-
mamız gerekiyor. O da 9 ve 

10‘a tekabül ediyor. Ardından 
11 ve 12. sınıfta atölyelerde tek-
nik eğitime başlıyoruz. O yüz-
den bu sene temel eğitimini 
alacak 9 ve 10’ların eğitimleri 
başlayacak. Biz de onlar yeti-
şene kadar sektörden aldığı-
mız desteklerle atölyelerimizi 
tamamıyla kurmuş olacağız.

“ASANSÖR, İNSANOĞLU VAR 
OLDUĞU SÜRECE ÖLMEYECEK 

BİR MESLEK”
Sayın Yalçın, bir 
eğitimci olarak Asansör 
Bölümleri açılmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

KADİR YALÇIN: 27 yıllık bir 
eğitimciyim. Bunun 22 yılı yö-
neticilikle geçti. Bu binada bir 
atölye açmayı hep istiyordum 
ama çocukların hemen dışarda 
istihdam edilebileceği bir alan 
olarak açılması gönlümden 
geçiyordu. İbrahim Bey geldi 
ve Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu’nun asansör bölümle-
ri kurmak istediklerinden bah-
setti. Benim de aklıma yattı. 
Asansör, insanoğlu var olduğu 
sürece ölmeyecek bir meslek. 
Benim alanım inşaat. İnşaat 
bitti mi o binada işiniz bitiyor 
ama asansör öyle değil. Aylık 
periyodik bakımları da var. 
Ben asansör yaptım, benim 
işim bitti deyip, çıkıp gitmen 
mümkün değil.  Süregelen bir 
meslek. Buradan mezun olan 
öğrenci iş için beklemeyecek, 
yaptığı asansörün her daim işi 
olacak. Bence Eskişehir için 
çok gerekli bir bölüm oldu. 
Hatta Türkiye için gerekli ve 
önemli bir mesleki eğitim alanı 
diye düşünüyorum. 

Sektör için bir ilk olma özelliği taşıyan Asansör Sistemleri Bölümü’nün 
2018-2019 öğretim yılı öğrenci kayıtlarının önümüzdeki günlerde 
başlaması bekleniyor. Bir yandan okul içinde atölye ve sınıf düzeni 
için çalışmalar yürütülürken bir yandan da mesleki ve teknik lise 
öğrencileri ile onların velilerine tanıtım çalışmaları da başlıyor. 

Biz de konu ile ilgili detaylı bir bilgi almak için; ASFED Eğitim Komitesi 
Üyesi ve ESASDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özçakır ve Eski-
şehir Devlet Malzeme Ofisi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Kadir Yalçın ile kısa bir röportaj yaptık.

Asansör okulu olacak bu binanın fiziksel özellikleri nelerdir?
İBRAHİM ÖZÇAKIR: 600 metrekare bir alana sahip olan atölye, iki 
katlı ve müstakil bir binaya sahip. Kapalı alanımızın içerisinde bir depo 
ve regülatör odamız var. Çocukların genel ihtiyaçları için sosyal alan-
ların olduğu, tuvalet ve lavaboların olduğu bölümler mevcut. Ayrıca 
iki ayrı merdiveni ile acil çıkış bölümleri var. Binamız okul binasından 
ayrı, bir makina atölyesi halinde kuruluyor.

Burada kaç atölyemiz olacak?

İBRAHİM ÖZÇAKIR: Burada sadece asansör bölümü ile ilgili atölyele-
rimiz olacak, ilk planda üç atölye açılacak. Milli Eğitim’in de önümüz-
deki günlerde yayımlayacağı, asansör bölümü ile ilgili mevzuatın da 

ASANSÖR SİSTEMLERİ BÖLÜMÜNÜN 
ATÖLYE ÖZELLİKLERİ  

NELER OLACAK?

ASFED’in (Asansör 
Sanayicileri Federasyonu) 
son zamanlarda üzerinde 
durduğu en önemli konu 
“eğitim”. Özellikle sektörün 
yetişmiş ara eleman 
sıkıntısına çözüm olarak 
geliştirilen ve bir yılı aşkın 
süredir üzerinde çalışılan, 
“asansör sistemleri 
bölümleri” projesinin 
meyveleri bu öğretim 
yılından itibaren alınmaya 
başlanacak. Mesleki ve Teknik 
Liselerde “Asansör Sistemleri” 
adı ile anılacak bölümler 
için belirlenen okullarda 
çalışmalar, okulların tatil 
olması ile hızlandı.

"Eskişehir Devlet Malzeme Ofisi Meslek ve Teknik Lisesi
Asansör Sistemleri Bölümü Atölye Binası"

İbrahim Özçakır
ASFED Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir Yalçın 
Okul Müdürü 
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İPOTEKLİ KONUT SATIŞI EN FAZLA 
HAKKARİ’DE

Türkiye genelinde ipotekli 
konut satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre %35,3 oranın-
da artış göstererek 47 bin 648 
oldu. Toplam konut satışları 
içinde ipotekli satışların payı 
%39,9 olarak gerçekleşti. İpo-
tekli satışlarda İstanbul 7 bin 
794 konut satışı ve %16,4 pay 
ile ilk sırayı aldı. Toplam konut 
satışları içerisinde ipotekli sa-
tış payının en yüksek olduğu il 
%84,6 ile Hakkari oldu.

SIFIR KONUTTA RAKAM  
57 BİN 64 OLDU

Türkiye genelinde ilk defa satı-
lan konut sayısı bir önceki yılın 
aynı ayına göre %25,6 artarak 
57 bin 64 oldu. Toplam konut 
satışları içinde ilk satışın payı 
%47,8 oldu. İlk satışlarda İs-

tanbul 9 bin 923 konut satışı 
ve %17,4 ile en yüksek paya 
sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 
279 konut satışı ile Ankara ve 
2 bin 937 konut satışı ile İzmir 
izledi.

62 BİN 349 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el 
konut satışları bir önceki yı-
lın aynı ayına göre %19,6 artış 
göstererek 62 bin 349 oldu. 
İkinci el konut satışlarında 
da İstanbul 10 bin 624 konut 
satışı ve %17 pay ile ilk sıraya 
yerleşti. İstanbul’daki toplam 
konut satışları içinde ikinci el 
satışların payı %51,7 oldu. An-
kara 7 bin 799 konut satışı ile 

ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 
3 bin 951 konut satışı ile İzmir 
izledi.

TÜRKİYE’DEN EN ÇOK IRAK 
VATANDAŞLARI EV SATIN ALIYOR

Yabancılara yapılan konut 
satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre %7 artarak 2 bin 
60 oldu. Yabancılara yapılan 
konut satışlarında, Haziran 
2018’de ilk sırayı 764 konut 
satışı ile İstanbul aldı. İstanbul 
ilini sırasıyla 525 konut satışı 
ile Antalya, 117 konut satışı 
ile Bursa, 83 konut satışı ile 
Ankara ve 74 konut satışı ile 
Yalova izledi. Ülke uyruklarına 
göre en çok konut satışı ise 
Iraklı vatandaşlarına yapıldı. 
Haziran ayında Irak vatandaş-
ları Türkiye’den 315 konut satın 
aldı. Irak’ı sırasıyla, 228 konut 
ile İran, 169 konut ile Rusya 
Federasyonu, 139 konut ile Af-
ganistan ve 110 konut ile Suudi 
Arabistan izledi.
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KONUT SATIŞLARI  
%22,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2018 konut satış verilerini açıkladı. Bu verilere göre 
Türkiye’de konut satışları geçen yılın Haziran ayına göre %22,4 oranında artarak, 119 bin 413 
oldu. İstatistik verileri arasında yabancı uyruklu vatandaşların konut tercihleri ile satış türüne 
göre değerlendirmeler de sunuldu.

KONUT SATIŞINDA LİDER İL İSTANBUL 

Türkiye genelinde konut satışları 
2018 Haziran ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre %22,4 ora-
nında  artarak 119 bin 413 olurken, 
konut satışlarında, İstanbul 20 bin 
547 satış rakamı ile %17,2’lik bir 
paya  oldu. Satış sayılarına göre 
İstanbul’u, 12 bin 78 konut satışı 
ve %10,1 pay ile Ankara, 6 bin 888 
konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir 
izledi. Konut satış sayısının düşük 
olduğu iller sırasıyla 13 konut ile 
Hakkari ve Ardahan, 39 konut ile 
Bayburt oldu.
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Ekonomik düzlemdeki gelgitli dönem, sanayi 
üretimine de yansıyan değişken grafikler çi-
ziyor. TÜİK’in 17 Temmuz 2018’de açıkladığı 
Mayıs 2018 verilerinden yola çıkarak bir değer-
lendirme yaptığımızda, sanayi üretimlerinde bir 
önceki yılın Mayıs ayına göre artış gösteren bir 
ivmeye karşın, aynı yılın bir önceki ayına göre 
düşük bir eğri ile karşılaşmak mümkün.

Sanayi Üretim Endeksi, Mayıs 2018 %6,4 
arttı
Her ay açıklanan verilere göre; sanayinin alt 
sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Mayıs ayında 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı ayına göre %12, imalat sanayi 

sektörü endeksi %6,5 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi %1,9 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,6 
azaldı
Sanayi üretiminde bir önceki yılın mayıs ayına 
göre artış sağlanırken, 2018’in nisan ayına göre 
ortalama %1,6 azalma gözlemlendi. Sanayinin 
alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Mayıs 
ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü en-
deksi bir önceki aya göre %1,6, imalat sanayi 
sektörü endeksi %1,7 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi ise %0,1 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE 
DEĞİŞEN GRAFİKLER
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2018 yılı ilk yarı “Piyasa Gözetim ve Denetim Sonuçları” yayımlandı. Sanayi ürünlerinin güven-
lik ve denetimi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun sonuçları 
Asansör sektörü açısından oldukça dikkat çekici. 16 ürün grubuna yönelik hazırlanan raporun 
sonuçlarını ise şöyle.

İLK ALTI AYDA  
2 MİLYON 565 BİN 
298 TL İDARİ PARA 

CEZASI ÖDENDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Ürün Güvenliği ve De-
netimi Genel Müdürlüğü so-
rumluluğunda bulunan ürün 
gruplarına ilişkin denetim so-
nuçları yayımlandı. 2018 yılının 
sadece ilk altı ayı sonuçlarına 
göre asansör sektörü 2 milyon 

565 Bin 298 TL para idari para 
cezası ödedi.

16 sektörü ilgilendiren Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi Sonuç-
ları’nın rakamlarına bakıldığın-
da, gaz yakan cihazlar, oto-
motiv, sivil patlayıcılar  gibi 15 
ürün grubunun içerisinde  en 
çok idari para cezasının kesil-
diği ürün asansör olmuş. 16 
üründe yapılan denetimlerde 
toplamda 4 milyon 601 bin 450 

TL’lik idari para cezasının yak-
laşık %54’ünü asansör ürün 
grubu oluşturmuş.

Aynı rapora göre toplamda 2 
bin 551 asansör denetlenir-
ken bunların bin 612’si uygun, 
939’u ise uygunsuz bulun-
muştur. Asansör sektörünün 
ardından; en çok idari para 
cezası kesilen bir diğer ürün 
grubu ise “elektrikli ekipman-
lar” olmuştur. 

ASANSÖRLERE  
REKOR PARA CEZASI  
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ÜST ÜRÜN GRUBU UYGUNSUZ UYGUN TOPLAM
UYGUNSUZLUK 

ORANI
TESTE 
GİDEN

DÜZELTME 
SÜRESİ 

VERİLENLER

İDARİ PARA 
CEZASI

TOPLATMA 
KARARI VERİLEN 

ÜRÜN SAYISI

AERESOL KAPLAR 2 1 3 66,67% 1 0 0 0
ASANSÖR 939 1.612 2.551 36,81% 131 152 2.565.298 0
ATEX ÜRÜNLERİ 3 121 124 2,42% 1 2 20.000 0
BASINÇLI EKİPMAN 62 254 316 19,62% 32 4 347.279 11

ELEKTRİKLİ EKİPMAN 3.496 7.988 11.484 30,44% 104 802 1.190.657 84

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 175 1.263 1.438 12,17% 27 19 42.848 5
GAZ YAKAN CİHAZLAR 168 761 929 18,08% 0 86 125.749 22
KAZANLAR 13 3 16 81,25% 0 4 4.000 0
MAKİNELER 1.356 2.561 3.917 34,62% 4 315 134.000 21
OTOMOTİV 45 1.162 1.207 3,73% 7 2 116.749 2
PİLLER VE AKÜLER 9 521 530 1,70% 5 2 0 0
PİROTEKNİK ÜRÜNLER 46 159 205 22,44% 0 11 0 0
SİVİL PATLAYICILAR 0 10 10 0% 0 0 0 0
TAŞINABİLİR BASINÇLI 
EKİPMANLAR

1.234 3.535 4.769 25,88% 0 4 54.870 0

TELEFERİK 0 21 21 0% 0 0 0 0
DÜZENLENMEMİŞ ALAN 7 73 80 8,75% 1 0 0 0
TOPLAM 7.555 20.045 27.600 27,37% 313 1.403 4.601.450 145

SEKTÖR HABER
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PLANLI ALANLAR IMAR 
YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK 

YAPILMASINA DAIR 
YÖNETMELIK

MADDE 1 - 3/7/2017 tarihli ve 
30113 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliğinin 5 inci maddesi-
nin yirmi yedinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(27) Tek bağımsız bölümlü ko-
nutlar hariç kat adedi 3 olan bi-
nalarda asansör yeri bırakılması, 
4 ve daha fazla olan binalarda ise 
asansör tesisi zorunludur.”
“(28) Bakanlıkça; kamu alan-
larında veya kamu hizmet ve 
tesislerinin gerçekleştirilmesi 
amacıyla yapılacak veya uygun 
görülecek ifraz, tevhit ve par-
sel sınırı düzeltme işlemleri, bu 
Yönetmelikteki ifraz ve tevhit 
şartlarına tabi değildir.”
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 
11 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
“(10) 40.00 metre ve altında 
olan bina cephe ve derinlikle-
rinde, talep edilmesi halinde; 
bu maddedeki hükümlere göre 
yapılması gerekli olan kademe 
sayısı kadar bina üst katlarında, 
binanın kademe yapılması ge-
rekli olan cephelerinden her bir 
kademe için bir alt kata göre en 
az 3.00 metre geriye çekilmek 
suretiyle de kademe uygulaması 
yapılabilir.”

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 
34 üncü maddesinin birinci ve 
dördüncü fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“(1) Tek bağımsız bölümlü konut-
lar hariç uygulama imar planına 
göre kat adedi 3 olan binalarda 
asansör yeri bırakılması, 4 ve 
daha fazla olan binalarda ise 
asansör tesisi zorunludur. İskan 
edilen ve ortak alan bulunan 
bodrum katlar dahil kat adedi 
4 ve daha fazla olan binalarda 
asansör yapılması zorunludur. 
Daha az katlı yapılarda da asan-
sör yapılabilir.”
“(4) Kullanılabilir katlar alanı 
tek katlı olan binalar hariç 800 
m2’den veya kat adedi birden 
fazla olan umumi binalarda en 
az bir adet asansör yapılma-
sı zorunludur. Ayrıca; kat alanı 
800 m2’den ve kat adedi 3’ten 
fazla olan umumi binalarda, uy-
gulama imar planına göre 10 kat 
ve üzeri binalarda ve zemin kat 
üzerinde 20 den fazla konut kul-
lanımlı bağımsız bölüm bulunan 
yapılarda ikinci fıkrada belirtilen 
asgari ölçülere uygun ve en az 
2 adet olmak üzere binanın tipi, 
kullanım yoğunluğu ve ihtiyaç-
larına göre belirlenecek sayıda 
asansör yapılması zorunludur. Bu 
asansörlerden en az bir tanesi-
nin herhangi bir tehlike anında, 
arıza veya elektriklerin kesilmesi 
halinde zemin kata ulaşıp kapı-
larını açacak, yangına dayanıklı 

malzemeden yapılmış, kuyu için-
de, duman sızdırmaz nitelikte, 
kesintisiz bir güç kaynağından 
beslenecek şekilde tesis edilmesi 
gerekmektedir.”
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 
geçici 3 üncü maddesinin dör-
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinden önce ruhsat alınmış 
yapılara ilişkin ruhsat süresi içeri-
sinde yapılan tadilat ruhsatı baş-
vuruları; talep edilmesi halinde 
ruhsatın düzenlendiği Yönetme-
liğe göre sonuçlandırılabileceği 
gibi mevzuatına uygun olarak 
düzenlenmiş olan ruhsat ve eki 
projesinde belirlenen emsal ha-
rici alanlar toplamı aşılmamak 
kaydıyla 5 inci maddenin seki-
zinci fıkrasında belirtilen %30 
sınırı ile yirmialtıncı fıkrasında 
belirtilen kademe şartı olmak-
sızın, bu Yönetmeliğe göre de 
sonuçlandırılabilir. Bu durumda 
0,00 kotunun altı ve üstü ayrı 
ayrı değerlendirilerek emsal 
hesabı yapılır. Ancak tamamen 
gömülü bodrum katlarda yapı-
lacak ortak alan otoparklar için, 
ruhsat ve eki projesinde belirle-
nen emsal harici alanlar toplamı 
aşılmamak şartı aranmaz.»
MADDE 5 - Bu Yönetmelik ya-
yımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 - Bu Yönetmelik hü-
kümlerini Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı yürütür.

PLANLI ALANLAR İMAR 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28 Temmuz 2018’de 30492 sayısı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Daha önce 3 Temmuz 2017’de 30113 sayılı Resmi Gazete’ye göre yayımlanan yönetmelikte yapılan 
madde değişiklikleri ve eklenen fıkralar şu şekilde açıklandı:

SEKTÖRÜN
YENİ
OYUNCUSU
SAHALARA İNDİ

ekerasansor.com

SEKTÖR HABER
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şekilde tanımlanmıştır.

Uygunluk Beyanı Nedir?
Asansör Yönetmeliği AB’ye 
göre “uygunluk beyanı” ta-
nımı;

MADDE 20 – (1) AB uygunluk 
beyanı, Ek-I’de yer alan temel 
sağlık ve güvenlik gereklerinin 
yerine getirildiğini belirtir.

(2) AB uygunluk beyanı, Ek-
II’de yer alan içeriğe göre 
düzenlenir ve Ek-V ila Ek-XII 
arasında yer alan hususları 
ihtiva eder ve sürekli olarak 
güncellenir. Asansör veya 
asansör güvenlik aksamının 
AB uygunluk beyanı, Bakanlık 
tarafından gerekli görülmesi 
durumunda Türkçe veya baş-
ka bir dilde tercüme ettirilir.

(3) Asansör veya asansör 
güvenlik aksamının, birden 
fazla AB uygunluk beyanı 
gerektirmesi durumunda, 

tüm mevzuat için tek bir AB 
uygunluk beyanı düzenlenir. 
Söz konusu beyanda uyulan 
mevzuata gerekli atıf yapılır.

(4) AB uygunluk beyanını 
düzenleyen imalatçının ve 
asansör monte edenin sıra-
sıyla asansör güvenlik aksamı 
ve asansör ile ilgili bu Yönet-
melikte yer alan gereklilikleri 
yerine getirdiği ve söz konusu 
uygunluk ile ilgili sorumlulu-
ğun imalatçı ve asansör mon-
te eden tarafından üstlenildiği 
kabul edilir.

Uygunluk beyanı imzalanmış 
ve yayımlanmış ise; asansör 
piyasaya arz edilmiş sayıl-
maktadır. Asansör Yönetme-
liği MADDE 19 Asansörlerin 
uygunluk değerlendirme iş-
lemlerinden /  modüllerinden 
(H1, B+E, B+F, B+D, MODÜL 
G) herhangi birinden belge al-
mış bir firma uygunluk beyanı 

yayımlamış ise ya Asansörü 
Yönetmeliğin EK I’in şartlarını 
sağlayarak piyasaya arz etmiş-
tir. (Temel sağlık ve güvenlik 
gerekleri MADDE 8 – (1) Bu 
Yönetmelik kapsamındaki 
asansörler, Ek-I’de yer alan 
temel sağlık ve güvenlik ge-
reklerini karşılar.) Ya da uyum-
laştırılmış bir standart seçe-
rek standarda uymayı (TS EN 
81-20/50) kabul ve taahhüt 
etmiştir. 

Genelde asansör monte eden-
ler uyumlaştırılmış bir stan-
darda uymayı tercih ettiği 
için ilgili standardın asansö-
rün hizmete alınmadan önce 
muayene ve deneyler bölü-
münde öngörülen testleri de 
yapmak zorundadır. Ayrıca 
uyumlaştırılmış standarda uy-
gun asansör monte edilmişse; 
Asansör Yönetmeliği Ek I’in 
şartları sağlanmış olmaktadır. 
Bu arada standartların ihtiyari  

Bilindiği üzere Asansör 
Periyodik Kontrol Yö-
netmeliği 04.05.2018 

tarihinde 30411 sayılı Resmi 
Gazete ’de yayımlandı. Yönet-
meliğin 16 maddesi 2. Fıkra-
sında “Asansör Yönetmeliği 
(2014/33/AB) kapsamında 
henüz piyasaya arz edilme-
yen asansörün tescil öncesi 
ilk periyodik kontrolü A tipi 
muayene kuruluşu tarafından 
yapılmaz.”  diyor. Dolayısıyla 
bu maddede öncelikle “piya-
saya arz” kavramını değerlen-
dirmek gerekiyor. 

Piyasa Arz nedir? 
Bunun cevabını 2014/33/ 
AB Asansör Yönetmeliği ve 
Asansör Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Yönetmeliği’nde 
aramamız gerekmektedir.

2014/33/AB Asansör Yönet-
meliği’nde geçen tanıma göre; 

k) Piyasaya arz: Asansör gü-
venlik aksamının piyasada ilk 
kez bulundurulmasını veya 
asansörün ticari veya kamu 
faaliyetleri kapsamında üc-
retli veya ücretsiz olarak kul-
lanımının sağlanmasını,

Asansör Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Yönetmeliği’nde 
geçen tanıma göre;

p) Piyasaya arz: Asansör 
monte edenin, asansörü kul-
lanıcıya ilk olarak hazır hale 
getirmesini, (Asansör Piyasa 

Gözetimi Ve Denetimi Yönet-
meliği)

İki tanıma da baktığımızda 
asansör kullanıma hazır hale 
gelmiştir. Yani güvenlidir, 
kontrol edilmiş ve testleri ya-
pılarak CE işaretlemesi yapı-
labilir hale gelmiştir.

Peki, muayene kuruluşu 
asansörün piyasaya arz 
edilip edilmediğini nasıl 
tespit edecek? 
Asansör monte eden tescil ön-
cesi ilk periyodik kontrol ya-
pılmadan önce ilgili muayene 
kuruluşuna uygunluk beyanını 
vermelidir. Uygunluk beyanın 
tanımı ise 2014/33/AB Asan-
sör Yönetmeliğinde aşağıdaki 

ASANSÖR PERİYODİK 
KONTROL YÖNETMELİĞİ

Arif BAR
MAKİNA MÜHENDİSİ

UZMAN BAKIŞI
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MADDE 33  (3) Bir defa-
ya mahsus tescil öncesi 
ilk periyodik kontrol ilgili 
uyumlaştırılmış standar-
dında veya buna karşılık 
gelen uyumlaştırılmış Türk 
standardında yer alan asan-
sörün hizmete alınmadan 
önce muayene ve deneyler 
bölümünde öngörülen yük-
te ve hızda A tipi muayene 
kuruluşunca gerçekleştirilir. 
Ancak Asansör Yönetmeliği 
(2014/33/AB) kapsamında 
söz konusu asansörün son 
kontrolü, birim doğrulama 
veya son muayene gibi uy-
gunluk değerlendirme yön-
temlerinden biriyle onay-
lanmış kuruluş tarafından 
yapılmış ise tescil öncesi ilk 
periyodik kontrol yüksüz ve 
düşük hızda yapılır.

Bu maddeler ile aslında; 
asansör monte eden firma-
lara karşı bir güvensizlik ile 
yukarda saydığım yeni yak-
laşımın temel ilkelerini bir 
hiçe sayma söz konusudur. 
Yaptığımız son kontrollerin 
de önemsenmediğini ve Fir-
ma Modül G veya B+F almış 
olsa da yüksüz ve düşük 
hızda testler yapılması şart 
koşmaktadır.

Elbette ki; hiçbir asansör fir-
mamız ürünümüze test ya-
pılmasın, kontrol edilmesin 
görüşünde değildir.  Yukarı-
daki testleri yapmak zorun-
dayız. Fakat standartlarda 
testler anlatılmış yöntemler 
bellidir. Standartta yüklü ve 
yüksek hızda test maddesini 
zorlamak ve muayene kuru-
luşlarına bunu telkin etmek 
yanlış olacak kanaatindeyim.

Ayrıca ülkemizde üretilen 
komponentlerin ilgili mev-
zuata uygun olup olmadığı 
yeterli şekilde denetlen-
memektedir. Bunlardan 
numune alıp test yapılacak 
akredite yerler bulunma-
maktadır. Yaklaşık 14 senedir 
CE işaretli ürünler piyasaya 
arz edilmesine rağmen hala 
test güvenlik ekipmanlarına 
test yapılacak yerler bulun-
maması düşündürücüdür. 
Test aşamasında olabilecek 
zararların nasıl karşılanacağı 
belirsizdir. Yönetmeliğin 9. 
maddesi 13. Fıkrasında “(13) 
Periyodik kontrol aşama-
sında asansörde oluşabi-
lecek hasarların tazmini, A 
tipi muayene kuruluşunun 
mesleki ve mali sorumluluk 
sigortasından karşılanır.” 
hükmü vardır,  fakat bu ha-
sarın nasıl oluştuğu, imalatçı 
mı, asansör monte eden mi 
veya muayene kuruluşumu 
kusurlu buna kim karar ve-
recek, bu açık değildir.

Düşünün şimdi yüksek hızda 
2 m/s hızlı 17 duraklı 1000 
kg bir asansörü testini yap-
tınız. Güvenlik tertibatı gö-
revini yapmadı ve asansör 
zarar gördü. Bu noktada 
muayene firması ben ku-
surlu değilim diyecek, aynı 
şekilde monte eden de ben 
kusurlu değilim diyecek. El-
bette çoğu üretici firma da 
ürününü kusurlu bulmaya-
cak. Davalar açılacak bilirkişi 
gelecek, bu arada asansör 
kapalı kalacağı için işveren 
tescil bekleyecek, iskân ala-
mayacak, asansörcü parasını 
alamayacak, oturanlar tescil 
olmadığı için elektrik abo-

(seçimlik) olduğunu Asansör 
Yönetmeliği Ek I’in zorunlu 
olduğunu unutmayalım. 

Asansör Yönetmeliği 
Serbest Dolaşım Maddesi 
Nedir?
Eğer asansör monte eden 
bir firmamız; “Ben standarta 
uymuyorum, Asansör Yönet-
meliğinin Ek I ine uygun ürün 
monte edeceğim ve uygunluk 
beyanıma da uyumlaştırılmış 
standart yazmayacağım,” 
derse, buna hakkı var mı?  El-
bette var ve bu şekilde asansör 
montajı yapabilir. Peki, bunu 
neye dayanarak yazıyorum. 
Asansör yönetmeliği serbest 
dolaşım maddesine dayanarak 
yazıyorum.

Serbest Dolaşım tanımına 
göre;

“ Serbest dolaşım MADDE 6 – 
(1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe 
uygun asansörlerin piyasaya 
arzını, hizmete sunulmasını 
veya asansör güvenlik aksam-
larının piyasada bulundurul-
masını yasaklamaz, sınırla-
maz ya da engellemez.”

Asansör periyodik kontrol 
yönetmeliğinin eklerinde 81-
20 kontrol listeleri var. Peki, 
standarda uymayan ve Ek I’in 
gereklerini yerine getirdim ve 
asansörüm uygundur diyen 
bir asansör firmasına TS EN 
81-20 kontrol listesine göre 
muayene yapılabilir mi? Ben-
ce yapılmamalıdır. Çünkü bu 
durumda AB’nin yeni yakla-
şımına aykırı olacaktır. 

ASANSÖR MONTAJINDA 
YENİ YAKLAŞIM

Ülkemiz 1995 yılında Gümrük 
Birliğine girmiş ve 2001 yılın-
da çerçeve kanun olan  4703 
Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanunu 
yayımlamıştır ve kabul ve ta-
ahhüt etmiştir. Bu kanunun 
yayımlanması ile birlikte artık 
eski yaklaşımlar sona ermiş 
olup yeni yaklaşıma geçilmiştir. 

Peki, nedir bu yeni 
yaklaşım? 
Her bir ürünle ilgili mevzuatın 
uyumu yerine, benzer malların 
bir arada toplanmasıyla oluş-
turulan mal gruplarıyla ilgili 
olan ve temel gerekler olarak 
isimlendirilen insan can ve 
mal güvenliği, hayvan ve bitki 
varlığının korunması çerçeve-
sinde hazırlanan mevzuatın 
uyumlaştırılmasını öngören 
yaklaşımdır. Temel ilkeleri 
şunlardır: 

 �Mevzuat uyumu, toplulukta 
serbest dolaşıma giren mal-
ların temel gerekleri karşı-
laması ile sınırlandırılmıştır. 

 �Direktiflerdeki temel gerek-
lere karşılık gelen ürünle-
re ilişkin teknik özellikler 
uyumlaştırılmış standart-
larda yer alacaktır. 

 �Uyumlaştırılmış standartları 
veya diğer standartları uy-
gulamak isteğe bağlı olup, 
üretici her zaman diğer 
teknik belgelere de başvu-
rabilecektir. 

 �Uyumlaştırılmış standartla-
ra uygun üretilen ürünlerin 
temel gerekleri karşıladığı 
kabul edilecektir

Kısaca ürünlerde standarda 
uygunluktan vazgeçilip temel 
sağlık ve güvenlik gerekleri 
zorunlu hale gelmiştir.  Buna 
göre artık standart zorunlu 
değildir, Asansör Yönetmeli-
ği Ek I’in temel sağlık ve gü-
venlik gereklerini karşılamak 
zorunludur. Neden bu uygu-
lamaya geçilmiştir? Standart-
lar ile üreticiler belli kalıplarla 
ürünler üretir ve standardın 
şartlarını karşılamaya çalı-
şır. Yeni ürünler tasarlamaz, 
ARGE yapmaz, ürünleri ge-
liştiremez. Ama standartları 
zorunlu olmaktan çıkarırsanız 
üreticilerin önünü açmış olur-
sunuz. Zaten bizden asansör 
teknolojisi olarak ileride olan 
Avrupa’da bunun yapmıştır.

Asansör periyodik kontrol 
yönetmeliği yukarıda yazmış 
olduğum nedenlerden dola-
yı asansör monte edenleri, 
üreticileri standarda zorunlu 
olarak uymak zorunda bırak-
maktadır. Yayımlanan ekler-
de ki muayene formlarından 
bunu anlıyoruz.

Yayımlanan asansör periyodik 
kontrol yönetmeliği 9. Madde-
si 10. Fıkrası ve 33. Maddesi 3. 
Fıkrası ne diyor: 

MADDE 9 (10) Tescil öncesi ilk 
periyodik kontrol ilgili uyum-
laştırılmış standardında veya 
buna karşılık gelen uyumlaş-
tırılmış Türk standardında yer 
alan asansörün hizmete alın-
madan önce muayene ve de-
neyler bölümünde öngörülen 
yükte ve hızda gerçekleştirilir. 
Bu aşamada kullanılacak olan 
yük, asansör monte eden ta-
rafından temin edilir.

BAZI ÖRNEK 
MUAYENE VE 

DENEYLER
 � TS EN 81-20 6.3.1 

FRENLEME SİSTEMİ 

Elektromekanik fren testi be-
yan yüküne ilave olarak %25 
fazla yüklü kabini aşağı yönde 
hareketliyken durdurmalıdır.

 � TS EN 81-20 6.3.3 
TAHRİK TETİĞİNİN 
KONTROLÜ 

Boş kabin yukarı yönde seyir 
hareketinin en üst seviyesinde

Beyan yükünün %125’i ile yük-
lü kabinle aşağı yönde seyir ha-
reketinin en alt seviyesinde test 
yapılır.

 � TS EN 81-20 6.3.4 KABİN 
GÜVENLİK TERTİBATI

Kademeli (kaymalı) güvenlik 
tertibatı Kabin beyan yükünün 
%125’i ile yüklü beyan hızı veya 
daha az bir hızda aşağı yönde 
hareket ederken test yapılır.

TS EN 81-20 6.3.7 TAMPON-
LAR Tamponların kontrolü be-
yan yükü ile yüklü kabin aşağı 
yönde hareket ederken test ya-
pılır.

TS EN 81-20 6.3.11 YUKARI 
YÖN GÜVENLİK TERTİBATI 
Boş kabin yukarı yönde hareket 
ederken test yapılır.
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muayene kuruluşu ile işbirliği 
yapması asansör monte eden 
veya onun yetkili servisi tara-
fından sağlanır. Takip kontro-
lüne ise asansörün bakımını 
üstlenen asansör monte eden 
veya onun yetkili servisi veya 
periyodik kontrol raporuna 
göre söz konusu uygunsuz-
lukları gidermek adına sadece 
bu iş için bina sorumlusu ile 
sözleşme imzalayan asansör 
monte eden veya onun yetkili 
servisi nezaret eder. 

11. fıkranın ilk cümlesinde so-
run yok fakat devam cümle-
sinde takip kontrolüne neza-
ret edecek kişinin söz konu-
su uygunsuzları gideren kişi 
olabileceği belirtilmiştir. Bu 
şu anlama gelir; sizin bakım 
sözleşmeniz var bir bina ile 
ve muayene yaptırdınız ek-
sikler çıktı bina sorumlusu bu 
eksikleri başkasına yaptırabi-
lir. Özellikle resmi kurumlara 
bakım yapan firmalarımız bu 
maddeden dolayı çok sıkıntı 
yaşayacaktır. Sözleşmeniz de-
vam ederken 3. Bir firma ek-
sikleri yapacak ve siz bakıma 
geldiğinizde panosu veya re-
gülatörü değişmiş bir asansör 
ile karşılaşacaksınız. Bu riskli 
bir durumdur.

Asansör periyodik kontrol 
yönetmeliğinin 9. Maddesi 
12. Fıkrasına bakalım.

(12) Periyodik kontrole ne-
zaret eden asansör monte 
eden veya onun yetkili servi-
sinin ilgili mevzuatta belirti-
len kriterleri sağlamadığının 
ve/veya bina sorumlusu ile 
asansör monte eden veya 
onun yetkili servisi arasında 

bakım sözleşmesi imzalanma-
mış olduğunun belirlenmesi 
durumunda, denetim için 
asansörün bulunduğu ildeki 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğüne gerekli bildirim 
A tipi muayene kuruluşu tara-
fından yapılır. Bina sorumlusu 
ile bakım sözleşmesi imzala-
yan asansör monte eden veya 
onun yetkili servisine ait TSE 
Hizmet Yeterlilik Belgesinin 
bulunmaması veya söz konusu 
belgenin geçerlilik süresinin 
dolmuş olması A tipi muayene 
kuruluşu tarafından periyodik 
kontrol yapılmasına engel teş-
kil etmez.

Bu madde de belgesiz firma-
ları belirlemek için bir yöntem 
bulunmuş. Ama bu A tipi mua-
yene kuruluşlarından daha zi-
yade İl müdürlüklerinin görevi 
değil midir?

Dolayısıyla bu madde; Asan-
sör İşletme, Bakım Ve Peri-
yodik Kontrol Yönetmeliği 
madde 14’e aykırıdır. Madde 
14’e göre;  “(1) Asansör monte 
edenin bünyesinde kurduğu 
ve/veya sözleşme imzaladığı 
her yetkili servisin, TSE Hiz-
met Yeterlilik Belgesine sahip 
olması zorunludur.” der. 

Asansör periyodik kontrol 
yönetmeliğinin 16. Madde 
12. fıkrasına bakalım:

MADDE 16 (12) A tipi muaye-
ne kuruluşu, periyodik kont-
rolde asansörler için ulusal 
imar mevzuatında belirtilen 
gereklilikleri de esas alır.

Bu madde de bu yönetmelikte 
sıkıntılı maddelerden birisi-
dir. Bina ve asansör bittikten 

sonra muayene kuruluşu-
nun gelerek asansörün imar 
mevzuatına aykırıdır demesi 
ne kadar doğrudur? Bu mu-
ayene kuruluşlarından önce 
belediyenin sorumluluğunda 
olması gereken ve kontrolle-
rinin çok önceden asansörcü-
den bağımsız olarak yapılması 
gereken bir denetimdir.

Ayrıca bu madde ASANSÖR 
İŞLETME, BAKIM VE PERİYO-
DİK KONTROL YÖNETMELİĞİ 
“Yeni asansörün binaya/ya-
pıya uygunluğunun kontrolü 
MADDE 6 –  (1) Yönetmelik 
kapsamında monte edilen 
yeni asansörün monte edil-
diği binaya/yapıya fenni uy-
gunluğuna ilişkin kontroller 
3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili 
diğer kanunlar ve bu kanunlar 
kapsamında yürürlükte bulu-
nan mevzuata uygun olacak 
şekilde ilgili idare tarafından 
yürütülür.” maddesine de ay-
kırıdır.

Sonuç olarak bu yönetmelik 
asansör sektöründeki tüm 
paydaşların, federasyonun 
ve derneklerin de içinde yer 
aldığı, görüş verdiği bir ya-
pıda çözümlenmelidir. Di-
leğimiz, yönetmeliğin eksik 
kısımlarının en kısa zamanda 
düzeltilmesidir. Dernekler 
sektörümüz için son derece 
önemli olan bu konuları tartı-
şarak çözüme ulaştırmak için 
vardır. Dolayısıyla sektör men-
suplarının derneklerdeki bu 
tür çalışmalara katılarak, fikir 
beyan etmesi ve yapılan çalış-
maları takip etmesini temenni 
ederim. Derneklerin desteği-
nize ihtiyacı var. Daha güçlü 
bir asansör sektörü için gelin 
derneklerinize sahip çıkalım.

nesi olamayacak gibi bir sürü 
sorunlar da gündeme gelecek. 
Buradaki sorunların çözümü 
kimseyi mağdur etmeden 
nasıl sağlayacağı konusunu 
uygulamada yaşayarak hep 
beraber göreceğiz.

Asansör Yönetmeliği madde 
8’de  “(2) Bu Yönetmelik kap-
samındaki asansör güvenlik 
aksamları, Ek-I’de yer alan 
temel sağlık ve güvenlik ge-
reklerini karşılar ve bir araya 
getirildiği asansörün söz ko-
nusu gerekleri karşılamasını 
sağlar” denmektedir. Yine 
madde 11“(4) İmalatçı, seri 
üretimde yapılan işlemlerin 
bu Yönetmeliğe uygunluğu-
nun devamlılığını sağlar,”di-
yor.  Yine Asansör Yönetme-
liği madde 11’de “(8) İmalat-
çı, piyasaya arz edilmiş olan 
asansör güvenlik aksamının 

bu Yönetmeliğe uygun olma-
dığını bildiği veya bilmesinin 
gerektiği hallerde, asansör 
güvenlik aksamını uygun 
hale getirmek, gerektiğinde 
piyasadan çekmek veya geri 
çağırmak için gerekli düzel-
tici önlemleri ivedilikle alır.” 
demektedir.

İmalatçı, dağıtıcı, yetkili tem-
silci, ithalatçı hepsi bu yönet-
meliğe uymak zorundadır. 
Ayrıca yine Asansör Yönet-
meliği Madde 7’ye göre; “– (1) 
Bakanlık, bu Yönetmelik ile 
uyumlu olacak şekilde sadece 
amacına uygun olarak mon-
te edilen, bakımı yapılan ya 
da kullanılan asansörlerin, 
bu Yönetmelik kapsamında 
piyasaya arz edilebilmesi ve 
hizmete sunulabilmesi için 
gerekli tüm önlemleri alır.(2) 
Bakanlık, piyasada yalnızca 

bu Yönetmelik hükümlerine 
uygun şekilde bir araya geti-
rilen, bakımı yapılan ve ama-
cına uygun olarak kullanılan 
asansör güvenlik aksamları-
nın, piyasada bulundurulma-
sını ve hizmete sunulmasını 
sağlayacak önlemleri alır.

Mevzuatımızda görüldüğü 
gibi yönetmelik sektörün tüm 
paydaşlarına sorumluluk yük-
lemiştir.

Asansör periyodik kontrol 
yönetmeliğinin 9. Maddesi 
11. Fıkrasına bakalım.

(11) Periyodik kontrol, asansö-
rün bakımını üstlenen asansör 
monte edenin veya onun yet-
kili servisinin nezaretinde ger-
çekleştirilir. Periyodik kontrole 
nezaret edecek olan kişinin 
teknik bakım personeli olması 
ve periyodik kontrolde A tipi 

48 49 HABER ASANSÖRÜ • Temmuz • Ağustos 2018 Temmuz • Ağustos 2018 • HABER ASANSÖRÜ

UZMAN BAKIŞIUZMAN BAKIŞI



Ankara sanayide iddialı 
bir kent haline geldi. 8 
faal OSB var yeni kuru-

lan organize sanayileri ile hızla 
sanayide üretimde büyüyen 
şehir halini almaktadır.

Buna paralel olarak; Ankara 
sanayisi gelişip büyüdükçe 
asansör sanayi de gelişip bü-
yümektedir. Sektörde aksam 
imalatçıları artmakta, kaliteli 
aksamlar üretilmekte ve ar-
tan aksam kalitesi ile asansör 
kalitesi de doğru orantılı art-
maktadır.

Elbette ki; bunu sadece An-
kara bazlı ele almamak lazım. 
Türkiye bilimsel ve teknolojik 
üretime dönük çok boyutlu 
değişim dönüşüm geçiriyor. 
Ancak Ankara kendini dö-
nüştürürken Türkiye’nin dö-
nüşümüne de öncülük ettiğini 
söylemek mümkündür.

Nitelikli ara eleman ihtiyacı-
na yerinde çözüm getirmek 
amacıyla hükümetin organize 
sanayi bölgelerinde meslek li-
selerinin yapılmasında verdiği 
desteği biliyoruz. Ayrıca çalı-
şan sayılarına da baktığımızda 
Ankara sanayisinin de büyük-
lüğü de ortaya çıkmaktadır.

Sincan OSB 1978 yılında ku-
rulup 23 bin civarında çalışa-
nı var. Ostim OSB’de yaklaşık   
60 bin, İvedik OSB’de yakla-
şık 100 bin, Başkent OSB’de 
yaklaşık  7 bin 500, Anadolu 
OSB’de yaklaşık bin çalışan 
vardır.

Bu sanayi bölgeleri ile birlikte; 
Ankara da teknoloji geliştirme 
bölgeleri de oldukça faal bir 
şekilde binlerce çalışanı ile 
hizmet vermektedir. Bunlar 
ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, 
Gazi, Ankara Üniversitesi tek-
noloji geliştirme bölgeleri aktif 

vaziyette ve doluluk oranları % 
100 civarındadır.

Bunlar yani; Ankara’nın 
OSB’leri ve teknoloji geliş-
tirme bölgeleri imalat sana-
yisinin hızla gelişmesini de 
sağlamaktadır. Elbette ki bu 
gelişmelerden asansör sek-
törü de nasibini almaktadır. 
Asansör sektörü yurt içi ve 
yurt dışı rekabette önemli 
ivmeyi Ankara sanayisinin ve 
Ankara teknokentlerinin kat-
kısıyla elde etmektedir. Artık 
yurt dışı kökenli firmalardan 
daha kaliteli üretim yaptığını 
iddia eden firmalarımız oluş-
maktadır. Yerli firmalarımıza 
ihalelerde avantaj sağlayan 
kriterler geldikçe yerli firmala-
rımız güçlenecek ve rekabette 
avantajlı olacaklardır.

Sektörümüzde bu şekilde 
olumlu rekabetin artması di-
leği ile…

ASANSÖRDE REKABET

Akif TEMELLİ
MAKİNA MÜHENDİSİ
TOSYÖV GENEL SEKRETERİ

ANASDER, her seminerde 
farklı bir konu ve eğitimci ile 
bilgilendirme çalışmaları ya-
parak, mevcut uygulamaları 
pekiştirme ve sahada yaşanan 
aksaklıkları en aza indirmek 
için önemli katkılar sağlıyor. 
Yapılan seminerlerin ücret-
siz olması da sektörden her 
kesimin eğitimlere katılması 

için oldukça önemli bir kolaylık 
sağlıyor.

30 Haziran 2018’de, ANAS-
DER merkezinde  düzenlenen 
TS EN 81-20 standardı ile il-
gili düzenlenen seminerde 
Elektrik Mühendisi Murat 
Demir eğitimci olarak yer 
aldı. Demir standartın ayrıntılı 

anlatımı ile birlikte sahadaki 
uygulama çözümleri üzerinde 
de durdu. Yoğun bir katılımın 
olduğu seminerin ardından ya-
pılan soru-cevap bölümü ile 
sektör çalışanlarının sorunları 
da dinlendi.

ANASDER SEMİNERLERİ ANKARALI SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Anadolu Asansörcüler Derneği ANASDER, her ay farkı bir 
seminer düzenleyerek hem üyeleri hem de Ankara’daki sektör 
temsilcileri ile bir araya gelerek sektörel değerlendirmeler 
yapma fırsatı elde ediyor.

 
 

 Y
el

iz
 K

ar
ak

üt
ük

TS EN 81-28’İN AYRINTILARI ÜZERİNDE DURULDU
ANASDER’in bir diğer eğitimi 
de 21 Temmuz 2018’de ger-
çekleştirildi. Bu seminerde ise, 
TS EN 81-28 standardı üzerin-
de durularak, Makine Mühen-
disi İbrahim Özçakır eğitimci 
olarak yer aldı.  Katılımcılara 
yönelik konuşan Özçakır, ko-
nuşmasına başlarken TS EN 
81-28’in önemine vurgu yap-
tı. Özçakır; “Yönetmelik der 
ki; kabinler kurtarma hizmeti 
ile kalıcı irtibatı sağlayan çift 
yollu haberleşme sesli alarm 
donanımına sahip olmalıdır. 

Buradaki sesli cümlesi önem-
lidir. Tasarıma İlişkin Usul ve 
Uygulama Esasları’nda bu 
alarm sistemi ön plana çıkı-
yor. Dolayısıyla TS EN 81-28 
bizim dikkat etmemiz gereken 

önemli bir standarttır”, dedi. 
Katılımcılar, seminerin ardın-
dan sorularını İbrahim Özça-
kır ve ANASDER yönetimi ile 
paylaştı. 

KÖŞE YAZISI
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Küçük bir il olmasına rağmen, üniversite ve sağ-
lık yatırımları sebebiyle inşaat sektörü açısından 
oldukça gelişmeye açık olan Kırıkkale’de asan-
sör sektörü de yükselen ekonomik faaliyetler 
arasında yer alıyor. Çok katlı binaların artması, 
üniversitenin büyümesi, adalet sarayı ve şehir 
hastanesi gibi pek çok kamusal alanın inşaası 
mevcut asansör firmalarının Kırıkkale çevresi 
ile birlikte Kırıkkale içinde de yoğunlaşmasına 
zemin hazırlıyor.

Bu kapsamda şehirde ziyaretlerde bulunan 
ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, 
Kırıkkale asansörcüler derneğinin Başkan ve 
Başkan Yardımcısı, aynı zamanda  Yıldırım 
Mühendislik ortakları Bülent ve Kemal Yılmaz 
kardeşler ile bir araya geldi. Kırıkkale Asan-
sörcüler ve Asansör Kullanıcıları Geliştirme 

Derneği’ne bağlı 8 firma ile faaliyet gösteren 
derneğin Başkanı Bülent Yılmaz; bölgenin hızla 
geliştiğini, Kırıkkale ile birlikte çevresinde de 
faaliyet gösterdiklerini, dile getirdi. Başkan 
Atik ile son yayımlanan yönetmelik üzerine de 
görüş alışverişinde bulunan Yılmaz; çoğunlukla 
itirazda bulunulan yüksek hızda makina testle-
rinde bir sorun yaşamadıklarını, yurtdışında da 
bu tip uygulamaların bulunduğunu ve yapılan 
testler ile Türk Asansör sektörünün daha çok 
gelişeceğini düşündüklerini ifade etti. 

“HEM BÖLGEYİ HEM DE FİRMALARI DAHA FAAL HALE 
GETİRECEK DERNEKLERDİR”

ASFED Başkanı Yusuf Atik ise; bölge için birlik 
beraberlik çağrısında bulunarak; “Derneğin 
daha aktif çalışarak tüm bölgedeki firmaları bir 
araya getiren bir güç olması lazım. Tüm firma-
ların birlikte hareket etmesi, bölgede asansör 
sektörünün gelişmesi için önemlidir. Daha aktif 
görevler yerine getirerek, hem bölgeyi hem de 
firmaları daha faal hale getirecek derneklerdir. 
Derneğinizi ve dernekçiliğin gücünü önemse-
yerek çalışmalarını hızlandırmanız gerekir”, 
şeklinde önerilerde bulundu.

Kırıkkale’de yapılan görüşmeye Yusuf Atik ile 
birlikte, Atik Asansör Bölge Müdürü Bekir Ök-
men, Yıldırım Mühendislik Ortağı Kemal Yılmaz 
da katıldı. 

ASFED BAŞKANI YUSUF ATİK 
SEKTÖRÜN KIRIKKALE AYAĞINDAYDI

Asansör Sanayicileri 
Federasyonu Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik, 8 Haziran 2018 
tarihinde sektör ziyaretleri 
kapsamında Kırıkkale’yi 
ziyaret ederek, Kırıkkale 
Asansörcüler ve Asansör 
Kullanıcıları Geliştirme 
Derneği’ni ziyaret etti. 
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7. ULUSLARARASI İRAN ASANSÖR FUARI’NDA 
METROPLAST’A YOĞUN İLGİ

Asansör güvenlik kompa-
nentlerinin sektördeki önemli 
markası Metroplast Asansör, 
Tahran’da düzenlenen Orta-
doğu’nun en önemli fuarla-
rından olan, Uluslararası İran 
Asansör Fuarı’nda  yer alarak 
yoğun ilgi gördü.

19-22 Temmuz 2018 tarihleri 
arasında İran’ın başkenti Tah-
ran’da yedinci kez düzenlenen 
fuarda, Metroplast markası da 
asansör güvenlik sistemleri ile 
yer aldı. İran’ın en büyük asan-
sör firmalarından birisi olan Ni-
kan Lift ise Metroplast’ın İran 
temsilcisi olarak Metroplast’a 
hem ev sahipliği yaptı, hem de 
kendi markası ile fuarın öne 
çıkan İran firmalarından oldu.

“İRAN VE ORTADOĞU PAZAR 
PAYIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Fuarın ardında İran’daki sek-
törel pazar ile ilgili görüşlerini 
sorduğumuz Metroplast Yö-
netim Kurulu Başkanı Levent 
Akdemir; asansör sektörü açı-
sından İran’ın oldukça önemli 
bir Pazar olduğunu ve Metrop-
last’ın asansör ekipmanlarının 
İran pazarında her geçen gün 
daha fazla artan bir ilgi ile kar-
şılaştığını söyledi. Akdemir; 
“İran hem bizim komşumuz 
hem de bölgenin her açıdan 
iddialı bir ülkesi olması nede-
niyle öteden beri hem benim 
hem firmamın ilgi alanında 
olmuştur. 7. Uluslararası İran 
Asansör Fuarı, sektörün hem 

Ortadoğu hem de Avrupa 
ayağındaki temsilcilerini bir 
araya getiren önemli bir fu-
ardır. Büyük bir sektör buluş-
masını sağlaması açısından, 
Ortadoğu’nun en büyük ve en 
önemli fuarıdır diyebiliriz. İran 
ve Ortadoğu bölgesinde uzun 
yıllardır yer alan ve bilinen bir 
firmayız, pazar payımız yaptı-
ğımız işbirlikleri ile her geçen 
gün biraz daha artıyor. Bunda 
İran’ın en büyük firmalarından 
birisi olan Nikan ile kurduğu-
muz çözüm ortaklığının payı 
da büyük. Metroplast olarak, 
İran’dan başlayarak güvenli 
adımlarla Ortadoğu pazarında 
markamızı büyütmeye devam 
edeceğiz” dedi.

“FUARDA DİKKAT ÇEKİCİ SAYIDA 
AVRUPA VE ÇİN FİRMASI YER ALDI” 

Fuarda, Metroplast’ı temsil 
eden, Ar-Ge ve İnovasyon 
Müdürü Rüstem Şeker ise 
gözlemlerini şu sözlerle ak-
tardı; “Uluslararası İran fuarı, 
tanınma ve bilinme açısından 
çok iyi bir konuma geldi. Fu-
arda çok sayıda Çin ve Avrupa 
firması vardı. Fuarda yer alan 
Türk firmalarının bu firmalarla 
boy ölçüşecek sayıda ve güçte 
olduğunu gördük. Metroplast 
olarak İran pazarında öteden 
beri var olan ve bilinen bir 
markayız. Fuarda hem mevcut 
müşterilerimiz ve potansiyel 
müşterilerimizle temas kur-
ma, ilişkilerimizi güçlendirme, 
hem de onların beklentilerini 
öğrenebilme fırsatı yakalamış 
olduk. İranlı çözüm ortağımız 
Nikan ile aramızdaki işbirliğini 
pekiştirdik. İran asansör sek-
törünün dinamizmini yerinde 
görmüş ve nabzını takip etmiş 
olduk.” 
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temsilcilerinin yer aldığı 44. Meslek Komitesi üyeleri ile birlikte MESYEB ve BUTGEM’i ziyaret 
etti. BTSO’na bağlı çalışan MSYEB (Mesleki yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi), hakkında 
bilgiler vererek Türkiye’nin en büyük asansör Eğitim Parkının faaliyete geçtiği bilgisini paylaştı

YILDA 3 BİN GENÇ MESLEK SAHİBİ OLUYOR
MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, üye-
lere  ziyaret esnasında MESYEB ve BUTGEM’deki 
çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdi. BTSO 
çatısı altında faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik 
Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB)’nin 
sadece Bursa’da değil, Türkiye’deki 46 ilde sınav 
ve belgelendirme hizmet sağlıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, 
“BTSO olarak MESYEB’i ulusal alanda hizmet 
veren bir yapıya kavuşturduk. Kısa bir sürede 
sadece Bursa’da değil, Türkiye’de söz sahibi 
olan merkezimiz mesleklerin çıtasını yükselten 
bir konuma yükseldi. Ayıca DOSAB’da faaliyet 
gösteren BUTGEM, yılın 12 ayı sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamak 
için yoğun eğitim programını sürdürüyor. Yılda 3 
bin gencimiz BUTGEM’de meslek sahibi oluyor. 
BTSO olarak sektörlerimizin önünü açan, nite-
likli büyümesini ve istihdamını artıran adımların 
öncüsü olmaya devam edeceğiz.” dedi

BİLGİ, BECERİ VE YETKİNLİK ÖLÇÜLÜYOR
MESYEB’in şimdiye kadar yaklaşık 28 bin 500 
çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdiğini ifade 
eden Karakök, özellikle sınavların bilgi, beceri 

ve yetkinliğe dayalı olduğunu söyledi. 

BTSO MESYEB’in yalnızca Bursa’da değil, Tür-
kiye genelinde sınav ve belgelendirme çalış-
maları gerçekleştirdiğini kaydeden Karakök, 
Ardahan’dan İzmir’e, İstanbul’dan Antalya’ya 
kadar Türkiye’nin 46 farklı ilinde hizmet sun-
duklarını belirtti.

16 ASANSÖR KULESİ İLE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
ASANSÖR EĞİTİM ALANI 

MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, 
MESYEB bünyesinde Türkiye’nin en geniş ka-
pasiteli asansör sınav ve eğitim alanına sahip 
olduklarının da bilgisini veridi. 

Ankara Sanayi Odası ile geçtiğimiz aylarda ya-
pılan işbirliğiyle 200’e yakın çalışanın eğitimle-
rini ve sınavlarını MESYEB’de yaptıklarını ifade 
eden Karakök, “Merkezimizde şu an itibariyle 
16 adet asansör kulesi bulunuyor. Her eğitim 
ayrı bir kulede yapılıyor. Şu an Türkiye’nin en 
büyük asansör eğitim parkına sahibiz. Yakın 
zamanda kapasite genişletme çalışmalarının 
tamamlanmasıyla asansör montajcısı, asansör 
bakım ve onarımcı sınavlarını da merkezimizde 
yapabileceğiz.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ASANSÖR 
EĞİTİM PARKI HİZMETTE

İş gücü niteliğinin yükseltilmesi ve mesleki 
eğitim konusunda çok sayıda proje gerçekleş-
tiren ASO, çalışanların becerilerinin belgelendi-
rilmesi konusunda destek olabilmek için sınav 
ücretlerini ödeyecek. ASO 1.Organize Sanayi 
Bölgesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde iki 
adet “Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merke-
zi” (ASO METES) kuran Ankara Sanayi Odası, bu 
merkezlerde gerçekleştirilen toplam 34 meslek 
içinde yer alan zorunlu mesleklerin sınav ücret-
lerini üyeleri adına ödeyecek. 

Bu konuda daha önce Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu da bir açıklama yapmış, 2019 sonuna 
kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarını iş-
sizlik fonundan karşılanacağını duyurmuştu. 
Bu doğrultuda ASO, işçilerin sınavda başarılı 
olmaları durumunda, ödediği sınav ücretlerini 
daha sonra devlet desteği ile işsizlik fonundan 
geri alma imkanı da bulabilecek. 

“ASO SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ” DE FAALİYETTE

Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için iş gücü 
niteliğinin yükseltilmesi gerektiğini vurgula-
yan ASO Başkanı Nurettin Özdebir,  “Mesleki 
eğitimle ilgili çok sayıda projemizin yanı sıra, 
çalışanların becerilerinin belgelendirilmesi ko-
nusunda da iki merkez kurduk. ASO 1. OSB 
ve 2. ve 3. OSB’de kurduğumuz Mesleki Test 

ve Sertifikalandırma Merkezleri (METES) ile 
sadece Ankara’ya değil tüm Türkiye’ye hizmet 
veriyoruz. Büyük bölümü belge zorunluluğu 
getirilen mesleklerle ilgili sınav yapan bu mer-
kezlerde, başarılı olamayan çalışanlarımızı da 
yeni kurduğumuz ASO Sürekli Eğitim Merkezi 
(ASOSEM) kanalıyla eğitimlere alarak sınavlara 
hazırlıyoruz” dedi. Özdebir, bu ücretleri ASO 
tarafından ödeyerek hem belgeli çalışan sayısını 
artırmayı, hem de üyelerin üzerindeki yükleri 
bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladıklarını 
söyledi.

MERKEZDE HANGİ MESLEKLERE HİZMET VERİLİYOR?

Sincan’da yer alan ASO 1. OSB METES ile Temelli 
ve Gersan Sanayi Sitesindeki test merkezleriy-
le hizmet veren ASO 2. ve 3. OSB METES’ler 
de mesleki yeterlilik belgesi verilen zorunlu 
meslekler şöyle:

Abkant Pres, Açık Profil Çekme (Rollform), 
CNC Programcısı, Asansör Montajcısı, Asan-
sör Bakım ve Onarımcısı, Hidrolik-Pnömatikçi, 
Makine Bakımcısı, Makine Montajcısı,Elektrotla 
ark kaynağı, MIG kaynağı, MAG kaynağı, TIG 
kaynağı, Oksi-asetilen kaynağı, Sac Kesme-Di-
limleme, Giyotin Makas, Lazer Kesim, Plazma 
Kesim, Oksi-Gaz Kesim, Profil Kesim, Kavis 
Verme Makineleri, Pres, Punch Pres.

ASO’DAN İŞÇİLERE ÖNEMLİ DESTEK

Ankara Sanayi Odası (ASO), üyesi olan firmalarda çalışan işçilerin zorunlu mesleklerdeki mesleki 
yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödeme kararı aldı. Branşlara göre 500 TL ile 1000 TL arasında 
değişen sınav ücretleri, firmaların işçileri adına müracaat etmesi halinde ASO tarafından ödenecek.
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570 bin asansörü bulunan Türkiye’de, ana bileşen-
lerinin tamamının yerli olarak üretilebiliyor olması 

oldukça önemli. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 
husus asansörün hidrolik mi elektrikli mi olacağına 
göre yerli üretimdeki temin gücünün değiştiği gerçe-
ğidir. Türk asansör üreticisinin üretimine bakıldığında; 
elektrik tahrikli bir asansörün tesis edilebilmesinde 
dışa bağımlılık söz konusu değilken, hidrolik tahrikli 
bir asansörün tesis edilebilmesinde dışa bağımlılık söz 
konusu oluyor. Ağırlıkta hidrolik güç ünitelerinin %90’ı 
paket ünite olarak yurt dışından ithal edilmektedir. 
Hidrolik asansörlerde kullanılması zorunlu olan boru 
kırılma valfının, hidrolik güç ünitelerinin, hidrolik basınç 
kontrol ünitelerinin tedariki ithalata bağımlı durumdadır. 

ASANSÖR 
SEKTÖRÜNÜN 

KARNESİ 
YAYIMLANDI

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın her yıl düzenli olarak 
yayımladığı Asansör Sektör Raporu 
açıklandı. Türkiye asansör sektörü 
hakkında çok önemli konuları bir 
araya toplayan rapor, sektör ile ilgili 
çarpıcı sayısal verileri ortaya koyuyor. 
Ayrıntılarını haberin detayında 
bulabileceğiniz raporun en ilgi çeken 
rakamlarını kırmızı etiketli asansör 
sayısındaki artış oluşturuyor.

Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazır-
lanan rapor, 2012 ile 2017 yılları arasındaki 

verileri değerlendirerek sektörün genel duru-
muna dair detaylı bir analiz sunuyor. Rapora 
göre; 2017 yılında, toplamda 369 bin 73 adet 
asansörün periyodik kontrolü yapılmış olup, 
196 bin 803 adet asansöre (%53) kırmızı eti-
ket, 11 bin 338 adet asansöre (%3) sarı etiket, 
77 bin 37 adet asansöre (%21) mavi etiket ve 
83 bin 895 adet asansöre de (%23) yeşil etiket 
iliştirilmiştir.

Türkiye’deki asansör sektörünün istihdam gücünün de 
ne kadar yüksek olduğunu sektör raporu analizlerine 

göre söylemek mümkün. Hem üretim hem de montaj 
alanında pek çok insana iş sahası sağlayan sektörde, 
idari personel ile birlikte 37 bin 270 kişi çalışıyor.  Bu 
da asansör sektörünün yüksek seviyede yerel istihdam 
sağlayan bir çalışma alanı olduğunu gösteriyor.

Bunlara birlikte; asansör montaj ve asansör aksam 
imalat firması sayısı 2 bin 988 iken, bunların yıllık işlet-
me cetveli veren sayısı 2 bin 337 olarak ifade ediliyor.

2017 ihracat rakamlarına göre 
sektörün ciro değerleri ise ol-

dukça yüksek. Buna göre; 2017 
yılı dış ticaret hacmi toplamda 383 
milyon dolar seviyesinde gerçek-
leşiyor. Buna yıllık montaj sayısı, 
belgelendirme hizmetleri, peri-
yodik kontrol hizmetleri, aksam 
üretimi, bakım ve servis hizmetleri 
de eklenince sektörün, yaklaşık 
1-1.5 milyon dolar seviyesinde bir 
ciroya sahip olduğu görülüyor.

Rapor verileri incelendiğinde, sek-
törün ithalat ve ihracat değerleri 
arasında ise bir hayli fark olması 
da dikkat çekici. 2017 yılı toplam 
ithalat ve ihracat verilerine bakıl-
dığında asansör sektörünün yakla-
şık olarak 159 milyon dolar ihracat 
değerine karşılık, 224 milyon dolar 
ithalat rakamları görülüyor. Buna 
göre ise; asansör sektörünün dış 
ticaret hacmi yaklaşık olarak 383 
milyon dolar seviyesinde gerçek-
leşirken, ithalat ihracat verilerine 
göre dış ticaret açığı ise 65 milyon 
dolar seviyesine ulaşıyor.

ASANSÖRLERİN

%53’Ü
KIRMIZI ETİKETLİ

SEKTÖR  

37 bin 270 

KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

YILLIK CİRO  

1.5MİLYON
DOLAR

TÜRK ASANSÖR SEKTÖRÜ  
HİDROLİK GÜÇ ÜNİTELERİNDE  

DIŞA BAĞIMLI
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TSE Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Adem Şahin, önemli 
bir akademik kariyere sahip. 
Araştırma görevlisi olarak baş-
layan kariyeri, seneler içeri-
sinde TOBB Üniversitesi’nin 
Rektörlüğü’ne kadar uzanan 
başarılı bir çizgide devam 
etmiş. Kuşkusuz Şahin’in bu 
akademik kimliği ve dene-
yimleri TSE’ye yeni bir vizyon 
ve yeni çalışma prensipleri 
getirecektir. Nitekim dergi-
mize yaptığı açıklamalarda 
da; TSE’nin sürekli araştıran, 
inceleyen, sorgulayan bir yapı 
ile “teknik bir üniversite” ve 
“bilim merkezi” şeklinde ça-
lışacağını ifade etti.

“TSE’Yİ SANAYİ KESİMİ İLE 
DAHA FAZLA KONUŞUR HALE 

GETİRECEĞİZ”

Geçmişteki akademik kari-
yeriniz ile birlikte ele aldı-
ğınızda Türk Standardları 
Enstitüsü’nü sizin başkanlı-
ğınızda nasıl bir yeni dönem 
bekliyor?

TSE, 46 delegeye sahip bir 
Genel Kurulu olan ve Başka-
nı ile Yönetim Kurulu bu Ge-
nel Kurul tarafından seçilen 
bir kurum. Kurumu temsile 
yetkili bir Başkanlık makamı 
olsa da, sonuçta bir Yönetim 
Kurulu var. Dolaysıyla kuru-
mu TSE’nin Yönetim Kurulu 
ile birlikte yöneteceğiz. Sade-
ce Yönetim Kurulu da değil, 
TSE’nin 2000 çalışanı mevcut. 
Bu demek oluyor ki; benim bu-
rada 2000 çalışma arkadaşım 
var ve TSE’yi onlarla beraber 
yöneteceğiz. Dolayısıyla bi-
zim yeni dönemde en büyük 
hedefimiz; TSE’yi en büyük 

paydaşı olan sanayi kesimi ile 
daha çok konuşur hale getir-
mek. İkincisi de; kendi yapımız 
içinde uyumlu bir takım gibi 
organize olmayı temin etmek. 
Bu iki ana başlık benim TSE 
için yapabileceğim en büyük 
katkı olabilir.

“AVRUPA’DA STANDART 
HAZIRLANAN ATÖLYELERDE DAHA 

ETKİN ROL ALMALIYIZ”

TSE’nin ilgili muhatabı olan 
sanayici ile daha fazla konu-
şur hale gelmesi ve çalışanları 
ile organize bir ekip çalışması 
halinde hareket etmesi, Ens-
titü’de yeni bir yapılanmaya 
da işaret ediyor. Şahin bu 
konudaki açıklamalarında, 
asansör sektörünün en önem-
li gündem konularından olan 
standartların belirlenmesi 
konusunda da  dikkat çekici 
noktalara değindi.

ŞAHİN: TSE Türkiye’nin eski 
kurumlarından birisidir. Çok 
fazla yetişmiş teknik per-
soneli var. Bu personelin iyi  
sevk ve idare edildiği zaman 
her anlamda ilgili muhatapla-
rına ciddi katkılar sunacağına 
inanıyorum. Dolayısıyla ekip 
arkadaşlarımızla TSE’yi; kamu 
yararının en üst seviyede tu-
tulduğu, kendi teknik bilgi ve 
birikimlerimizin sanayicimi-
zin lehine kullanıldığı bir yere 
doğru götürmeye çalışaca-
ğız. Bizim buradaki en büyük 
misyonumuz budur. Kamuda 
artık yeni bir yapılanma döne-
minden bahsediliyor. Elbette 
bu dönemde TSE’de dünyada 
gelişen alanları dikkate alarak 
kendi organizasyonunda bazı 

değişikliklere gidecektir. Ör-
nek veriyorum önceden stan-
dart hazırlama daha ağırlıklı 
bir yapı iken, şimdi Piyasa Gö-
zetim Denetimi daha ağırlıklı 
bir yapıya dönüşüyor. Belge-
lendirme ve muayene daha 
ağırlıklı hale geliyor. İthalatın 
denetimi, testler, deneyler v.s. 
ayrı bir alan olarak gündeme 
geliyor. Dolayısıyla bu yeni 
alanlarda daha fazla söz sahibi 
olabilir miyiz diye bakacağız. 
Bir diğer konu; artık standart-
lar ülkelerde kapalı kapılar ar-
dında hazırlanmıyor. Malların 
serbest dolaşımı ile global bir 
pazar yapısı esas alınıyor. Me-
sela bir Avrupa Birliği standar-
dından bahsettiğimizde, biz 
de Gümrük Birliği Anlaşması 
uyarınca, o standartları  Türk 
Standardı haline dönüştürüp, 
uyum sağlamaya çalışıyoruz. 
O zaman, bizim sanayimizin 
artık, Türkiye’deki standart 
hazırlanan atölyelerde değil, 
Avrupa’da standart hazırla-
nan atölyelerde daha etkin 
rol alması ve  iştirak etmesi 
gerekiyor. Bizim sanayicimizi 
bu durumdan haberdar ederek  
karşılıklı bu etkileşimi sağla-
mamız gerekiyor.

“TSE’Yİ TEKNİK ÜNİVERSİTE 
ŞEKLİNDE ÇALIŞTIRMALIYIZ”

Prof. Dr. Adem Şahin; kamuda 
başlayan yeniden yapılanma 
sürecinde, TSE’nin de kendi 
payına düşeni yapacağını ifade 
etti. Prof. Dr. Adem Şahin bu 
doğrultuda daha bilimsel bir 
yapı ile TSE’nin aynı zamanda 
“teknik bir üniversite” şeklin-
de çalışmasını arzu ettiğini  de 
söyledi.

Her türlü ürün ve mamüllerle ilgili usul ve hizmetlerin standardının belirlenmesinde Türki-
ye’nin tek yetkili kuruluşu olan Türk Standardları Enstitüsü’nde yeni bir dönem başladı. Yeni 
dönemin mimarı olarak Türk Standardları Enstitüsü’nün Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçi-
len Prof. Dr. Adem Şahin ile hem TSE’yi hem de TSE’nin asansör sektörü için önemini konuş-
tuk. Tüm sorularımızı içtenlikle cevaplayan Şahin, farklı bir bakış açısı ile TSE’nin yeni vizyo-
nundan, asansör sektöründe yapılması gereken düzenlemelere kadar pek çok konuya değindi.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ’NDE (TSE) 
YENİ DÖNEMİN MİMARI PROF. DR. ADEM ŞAHİN

“ASANSÖR ÜRETİCİLERİ 
İLE İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİ 

ÇALIŞMALARIMIZ ARTACAK”
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için yapılması gerekenler 4 he-
def ve bu hedeflere ulaşmak 
için gerçekleştirilmesi gereken 
21 eylem altında toplanmıştır.

Biraz önce de söylediğimiz 
gibi;  özellikle ülke sanayici-
lerimizin standardizasyon ça-
lışmalarına etkin katılımlarını 
sağlamak yeni dönemdeki en 
önemli hedeflerimizden biri-
dir. Böylece sanayicimiz stra-
tejik bir araç olarak standart ve 
standardizasyonu kullanarak 
dünya ölçeğindeki ticarette 
hem kendisine hem de ülke-
mize önemli bir avantaj sağ-
layacaktır. Strateji belgesi ve 
eylem planı çerçevesinde ön-
celikle; standart hazırlama sü-
reçlerine ülkemiz sanayicisinin 
katılımının artırılmasına yöne-
lik Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile bir işbirliği protokolü 
imzalanmış olup önümüzdeki 
dönemde Türkiye’nin uluslara-
rası standardizasyon faaliyet-
lerinde etkinliğinin artırılması 
için sanayicilerimiz ile birebir 
çalışılacaktır.

TSE yerli üretimi ve yerli sa-
nayiciyi destekleme konu-
sunda herhangi bir çalışma 
yapıyor mu? Bu konuda gö-
rüşleriniz nelerdir? 

Yerli firmalarımızın her alanda 
ulusal ve uluslararası piyasa-
da rekabet gücünü artıracak 
uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerimiz artarak devam 
etmektedir. Aynı şekilde bu 
ihtiyacı TÜRKAK akreditas-
yon kapsamımızı her geçen 
gün güncellemekteyiz. Yerli 
üreticimizin bize özgü olan 
milli standartların hazırlan-
ması safhasına; gerek çalışma 

gruplarına katılımları gerekse 
mütalaa süreçlerinde görüşle-
rini sunmaları suretiyle dahil 
olmaları mümkündür. Burada 
asıl önemli olan küresel reka-
bet ortamında uluslararası 
standartların hazırlık sürecine 
müdahil olarak milli üretim ka-
biliyetlerimize aykırı teknik bir 
engelin çıkmaması için gayret 
etmektir. 

TSE olarak tam üyesi bulundu-
ğumuz CEN (Avrupa Standar-
dizasyon Komitesi) tarafından 
yayınlanan “EN” standartları 
asansör sektörü için de ulusla-
rarası ticarette ortak dil olarak 
kabul edilmektedir. Tam üyesi 
olmamız hasebiyle ilgili çalış-
malarda söz sahibiyiz fakat 
asansör sektörünün de teknik 
ekibi ile Ayna Komitelerimizde 
yer alarak bu davayı kendileri 
sahiplenmeleri gerekmekte-
dir. Dolayısıyla asansör sektö-
rünün de bu yerli ve milli dava 
konusuna sahip çıkarak ayna 
teknik komitelerde daha fazla 
söz sahibi olması gereklidir.

Sanayicimizin oyunun kuralları 
yazılırken kural yazanlardan 
olma şansına sahiptir. TSE 
olarak bu yolu açık tutmak 
için gerekli tüm prosedür ve 
şartları yerine getirmekteyiz. 
Bir yandan da sanayicimizin 
ayna komite çalışma ortamı-
nı iyileştirmek için bilişim alt 
yapısı projesi çalışmalarını 
sürdürmekteyiz.

“STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM 
PLANI ÇERÇEVESİNDE ÖNCELİKLE; 
STANDART HAZIRLAMA 
SÜRELERİNE ÜLKEMİZ 

SANAYİCİSİNİN KATILIMININ 
ARTIRILMASINA YÖNELİK TÜRKİYE 
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
İLE BİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
İMZALANMIŞ OLUP ÖNÜMÜZDEKİ 
DÖNEMDE TÜRKİYE’NİN 
ULUSLARARASI STANDARDİZASYON 
FAALİYETLERİNDE ETKİNLİĞİNİN 
ARTIRILMASI İÇİN SANAYİCİLERİMİZ 
İLE BİREBİR ÇALIŞILACAKTIR”

ASANSÖRLERİN İLK MUAYENELERİ 
TSE TARAFINDAN YAPILABİLİR Mİ?

Sanayi Bakanlığı ile TSE ara-
sında PGD kapsamında yapı-
lan muayene   protokolü gibi 
bir protokol düzenlenerek, 
kullanıma açılmadan önceki 
ilk muayenelerin tamamının 
TSE tarafından değerlendiri-
lebilir mi? 

Öncelikle asansör üreticileri-
nin ve monte edenlerinin dik-
kat etmesi gereken konu, bir 
ürünü piyasaya arz ederken, 
ürünü o tarihte yürürlükte olan 
yasal mevzuatın ve standart-
ların gereklerini karşılayacak 
şekilde üretmiş olmalarıdır. 
Enstitümüz tarafından ger-
çekleştirilen periyodik kontrol 
ve PGD kapsamında yapılan 
test ve muayenelerde, yasal 
mevzuat ve standartlar temel 
alınarak oluşturulan kontrol 
listeleri kullanılmaktadır. 

Sektörde TSE standartları ve 
PGD standartları gibi farklı 
kavramlarının oluşmasının 
sebebi maalesef firmalarımı-
zın standart ve yönetmelikle-

ŞAHİN: Uyumlu olmamız ge-
reken dünya standartları ile 
birlikte bizim bir kültürel coğ-
rafyamız, inanç coğrafyamız 
ve ekonomik coğrafyamız var. 
Biz ülke olarak bu coğrafyalar-
la da etkileşim halindeyiz. Yani 
Ortadoğu, Afrika ve Avrasya 
bölgesi gibi... Bize yakın bu 
coğrafyalarda, işe bu bölge-
lerden çok önce başlamış bir 
“abi” rolünü üstlenerek yol 
gösterici olmamız gerekiyor. 
Ülkemizdeki birikmiş teknik 
tecrübeyi, oradaki kurumsal 
yapılanmalara da taşımamız 
icap ediyor. TSE’nin yeniden 
yapılanması dediğimiz zaman 
laboratuvar alt yapısını gün-
cellememiz gerekiyor. Yeni 
projelerin gözetim ve dene-
timinde söz sahibi olmamız 
gerekiyor. Onlara hazırlıklı 
olmamız gerekiyor. Belki de; 
TSE’yi aynı zamanda teknik 
üniversite şeklinde çalıştır-
mamız gerekiyor. Bize kısmet 
olur mu bilmiyorum ama bizler 
niyet olarak yola çıktık ve bu 
yönde de bir alt yapı hazırla-
yacağız. 

Yeni dönemde TSE’de farklı 
standardizasyon çalışmaları 
veya mevcut uygulamalarla 
ilgili çalışmalar olacak mı? 

Yüksek Planlama Kurulu’nca 
kabul edilerek, Resmi Ga-
zete’nin 3 Mart 2017 tarihli 
ve 29996 sayılı nüshasında 
yayımlanan ‘Ulusal Standar-
dizasyon Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı (2017-2020), 
ülkemizin standardizasyon 
alanında ilk temel strateji 
dokümanı olma niteliği taşı-
maktadır. 

“Tüm paydaşların standart 
hazırlama sürecine etkin bir 
şekilde katıldığı, standartları 
uygulamayı ilke edinmiş, kü-
resel alanda belirleyici ve söz 
sahibi bir ülke olmak” vizyonu 
ile hazırlanan strateji belge-
sinin içeriği yeni dönemde 
standardizasyona dair ülke-
mizde nasıl bir çalışma yapı-
lacağı ve ne şekilde değişik-
liklerin bizleri beklediğine dair 
önemli ipuçları vermektedir. 
Bu Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı ile standardizasyonun 
tanımı, faydaları, ülkemizde-
ki standart hazırlama süreci, 
ulusal ve bölgesel standart 
kuruluşları ile ülkemizdeki 
standardizasyon sisteminin 
mevcut durumu belirtilmiş, 
ülkemizin standardizasyon 
sistemini daha ileriye taşımak 

BELKİ DE; TSE’Yİ AYNI ZAMANDA 
TEKNİK ÜNİVERSİTE ŞEKLİNDE 
ÇALIŞTIRMAMIZ GEREKİYOR. BİZE 
KISMET OLUR MU BİLMİYORUM 
AMA BİZLER NİYET OLARAK YOLA 
ÇIKTIK VE BU YÖNDE DE BİR ALT 
YAPI HAZIRLAYACAĞIZ.
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gibi dünyanın en büyük ulus-
lararası ve bölgesel iki stan-
dardizasyon kuruluşuna tam 
üye olan ülkemizde maalesef 
uluslararası standardizasyon 
çalışmalarına katılım seviyesi 
son derece yetersizdir.  Bu du-
rum, özellikle EN standartları-
nın hazırlık aşamalarında ülke 
görüşümüzün doğru yansıtı-
lamamasına ve sanayicimizin 
ekonomik pazardaki pastadan 
hak ettiği payı alamamasına se-
bep olmaktadır. 

Asansör sektörü ile ilgili stan-
dartların Türkçeye çevrilmesi 
konusunda teknik terimlerin 
yanlış kullanımı ve çevirisi 
sebebiyle piyasada sıkıntılar 
yaşanabilmektedir. Bu konu-
da yaşanan sıkıntıların önüne 
geçmek için Federasyonumuz 
ve TSE birlikte bir çalışma 
yapması için ne gibi adımlar 
atılabilir?

CEN üyeliği gereği, kabul edi-
len EN standartlarını altı ay 

içerisinde yayımlamak mec-
buriyetindeyiz. Bu aşamayı 
hızlandırmak için ilk adımda 
standartlar Türkçe kapak İn-
gilizce metin olarak (Adapte 
Standart) yayımlanmaktadır. 
Tercüme edilen standartlar, 
TSE bünyesinde, tercüme tek-
nik komitelerimiz tarafından 
hazırlanmaktadır. Sektörün 
tercümede yaşadığı sıkıntıla-
rın giderilmesi adına yaşanan 
terim karmaşası ve hatalı çevi-
rilerin önlenmesi adına TSE ola-
rak,  bilişim sistemleri imkânları 
da kullanılarak bir takım ön-
lemler alınmaya başlanmıştır. 

Öncelikle üzerinde herkesin 
uzlaşı sağladığı bir tercüme 
metni ortaya koyabilmek için 
sektörün tüm uzmanlarının di-
rekt katkıları önem arz etmek-
tedir. Bu uzmanların katkıları 
ile hazırlanmış olan bir terim-
ler veri tabanı (sektörlere göre 
ayrı tanımlanmış) ile standart-
ların eski versiyonlarında 

ri tam olarak bilmemelerinden 
kaynaklanmaktadır. PGD faa-
liyetleri; asansörlerin piyasaya 
arzı için gereklerin tanımlanmış 
olduğu Asansör Yönetmeliği 
çerçevesinde yapılmaktadır. TSE 
standardı denilen standartlar da 
zaten aynı yönetmeliğin zorunlu 
tuttuğu, harmonize standartlar-
dır. Yani kontrol kriterleri temel-
de aynı standartlardır.

Enstitümüz asansörlerin tescil 
öncesi ilk periyodik kontrollerini 
ülkemiz genelinde yaygın orga-
nizasyon ağı ile kamu menfaati 
gözeterek yapabilecek altyapı 
ve deneyime sahip olup, bir 
kamu kurumu olması sebebiy-
le vatandaşlarımızın güvenerek 
hizmet alabilecekleri A tipi ak-
redite muayene kuruluşudur. 
Asansörlerin servise verilmeden 
önce ilk muayenelerin tamamı-
nın TSE tarafından yapılması 
tabii ki sektörde birçok farklı 
uygulama ve problemi ortadan 
kaldıracaktır. Ancak bu konuda 
karar verici makam Enstitümüz 
değildir. 

ULUSLARARASI KOMİTELERDE DAHA 
FAZLA SÖZ HAKKINA SAHİP OLMAK 

MÜMKÜN

ISO-Uluslararası Stan-
dartlar Teşkilatı’ndaki 
teknik oylamalarda, 
standartlar belirlen-
me aşamasındayken, 
sektörün daha etkin 
rol alması için ne gibi 
çalışmalar yapılabi-
lir?

ISO – Uluslararası Stan-
dartlar Teşkilatı’nda tek-
nik oylamalarda ağırlıklı oy 
yöntemi kullanılmadan, tüm 

üye ülkeler eşit oy hakkına 
sahiptir. Ancak; CEN (Avrupa 
Standardizasyon Komitesi) ‘nde 
% 12’den fazla oy oranına sahip 
olduğumuz bir standardizasyon 
kuruluşudur. CEN (Avrupa Stan-
dardizasyon Komitesi), Avrupa 
Birliği’nin CENELEC ve ETSI ile 
birlikte 3 resmi standart kuru-
luşundan biridir.   

Bildiğiniz gibi TSE, 2012 yılından 
beri CEN (Avrupa Standardizas-
yon Komitesi) tam üyesidir. Bu 
üyelikle; Avrupa’da standartlar 
hazırlanırken taslak doküman-
lara erişip, çalışmalara katılım 
sağlayabilmekteyiz. Yapılan 
çalışmalara katılım sağlandığı 
takdirde ülkemizdeki asansör 
sektörünün bilgisini bu taslak-
lara yön vermede kullanabil-
mekteyiz. 

Avrupa’da, “CEN/TC 10 - Lifts, 
escalators and moving walks” 
ve uluslararası düzeyde “ISO/
TC 178- Lifts, escalators and 
moving walks” Teknik Komite-
lerinin çalışmalarını ülkemizde 
“MTC088: A s a n s ö r l e r, 

yürüyen merdivenler ve yürü-
yen bantlar” Ayna Komitemiz 
marifetiyle takip etmekteyiz. 

Ayna Komitemizi daha aktif hale 
getirmek ve ülkemiz asansör 
sektörünün görüşlerini oluştu-
rabilmek için ilk adımda ASFED 
tarafından ilgili CEN ve ISO tek-
nik komiteleri incelenmeli; bu 
komitelerin alt komiteleri ve 
çalışma gruplarında çalışacak, 
konusunda deneyimli İngilizce 
bilen uzmanlar belirlenerek 
MTC088 üyesi yapılmalıdır. Bu 
uzmanların katkıları ile taslak-
lar daha hazırlanırken sektörün 
farkındalığı arttırılacağı gibi de-
ğişiklikler hakkında görüşler de 
oluşturulabilecektir. 

Böylece standardizasyonda pro-
aktif bir yaklaşım sergilenerek 
sanayicilerimizin yeni hazırlanan 
standartlarla ilgili bilgilere ön-
ceden sahip olmaları söz konu-
su olacak, bu da firmalarımızın 
üretimlerinde yeni standartlara 
göre gerekli teknik düzenleme-
leri yapabilmelerine imkân sağ-
layacaktır.

AYNA KOMİTELER GÜÇLENMELİ

ŞAHİN: Asansör sektöründe 
standardizasyon faaliyetlerine 

sanayicimizin katkıda buluna-
bileceği en önemli platform 
daha önce de bahsettiğimiz 
gibi Ayna Komitelerdir. 
Ayna Komiteler sayesin-
de, ulusal, bölgesel veya 
uluslararası tüm standart-
lara, henüz hazırlanma 

aşamasındayken konu ile 
ilgili tüm paydaşların görüş-

lerinin alınması ve bu görüş-
lerin standartlara yansıtılması 
sağlanabilmektedir. ISO ve CEN 

ŞAHİN: Ayna Komi-
temizi daha aktif hale 

getirmek ve ülkemiz asansör 
sektörünün görüşlerini oluştu-

rabilmek için ilk adımda ASFED 
tarafından ilgili CEN ve ISO teknik 

komiteleri incelenmeli; bu komitele-
rin alt komiteleri ve çalışma grupla-
rında çalışacak, konusunda dene-

yimli İngilizce bilen uzmanlar 
belirlenerek MTC088 üyesi 

yapılmalıdır.

Yerli asansör sektörünün 
önündeki en büyük 
sıkıntının firma sayısındaki 
artış ile beraber AR-GE 
eksikliğine bağlayan 
Şahin; ithal ürün miktarını 
azaltmanın yolu için AR-
GE’yi işaret etti.
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kullanılan dili de devam etti-
rebilmek için bir çeviri belleği 
kullanılmak suretiyle en uygun 
tercüme standardın yayımlan-
ması mümkün olabilecektir. 
Bunun için ASFED gibi sektör 
uzmanlarının terim bilgileri 
ile TSE’nin alt yapı imkanları 
birleştirilerek bu problemle-
rin ortadan kaldırılabileceğini 
düşünmekteyiz. Çalışmaları-
mızın verimli olabilmesi için 
sizlerle daha yakın işbirliği ve 
bilgi paylaşımı sağlanması bü-
yük önem arz edecektir.

“STANDART VE YÖNETMELİK 
ŞARTLARININ BELİRLİ OLDUĞU BİR 
ORTAMDA FARKLI UYGULAMALAR 

VE FARKLI YORUMLARIN 
OLMAMASI BEKLENİR”

Hem iç piyasada hem de dış 
piyasada rekabet edebilmek 
için en önemli konunun stan-
dartlara uygunluk olduğu 
açıktır. Asansör sektörünün 
en büyük sorunu olan farklı 
uygulamalar ve farklı yorum-
lardan kaynaklı sorunların 
çözümü için yeni dönemde ne 

gibi çalışmalar yapılabilir? 

Aslında standart ve yönetme-
lik şartlarının belirli olduğu bir 
ortamda farklı uygulamalar 
ve farklı yorumların olmama-
sı beklenir. Ancak maalesef 
sektörde bazı montaj firma-
ları kendilerine söylenen veya 
iletilen bilginin doğruluğunu 
araştırmadan uygulamaya 
geçmekte, üretici firmalar 
araştırma yapmadan yaban-
cı menşeli ürünlerin taklidini 
yaparak ürünlerini üretmeye 
yönelmektedir. Bu koşullarda 
her şeyi eksiksiz ve doğru ya-
pan firmalar ise haksız rekabet 
nedeniyle sıkıntı çekmektedir.

Kısaca ifade etmek gerekirse 
sektörümüzdeki firmalarımız 
yol haritasını kaliteli ve güvenli 
ürün olarak belirlerlerse, işini 
düzgün yapan belgelendirme 
kuruluşları ile çalışırlarsa, AR-
GE’ye gereken değeri verir-
lerse bahsi geçen problem ve 
sorunların tamamı belirli bir 
süre sonunda ortadan kendi-
liğinden kalkacaktır.

“AR-GE ÇALIŞMALARI İLE 
İTHAL EDİLEN ÜRÜN MİKTARINI 
AZALTMALARI SEKTÖRÜMÜZÜN 

HAK ETTİĞİ YERE GELMESİNİ 
SAĞLAYACAKTIR”

Yerli asansör sektörünün 
önündeki en büyük sıkıntının 
firma sayısındaki artış ile bera-
ber AR-GE eksikliğine bağla-
yan Şahin; ithal ürün miktarını 
azaltmanın yolu için AR-GE’yi 
işaret etti.

ŞAHİN: Sektörün en büyük 
probleminin firma sayısının 
fazla olmasından kaynaklandı-
ğını düşünmekteyiz. Merdiven 
altı diye tabir edilen firmalar 
haksız rekabete sebebiyet 
vermekte ve işini düzgün 
yapan firmaların büyümesi-
ni, küresel aktör olmalarını 
engellemektedirler. Alınacak 
yasal tedbirlerle öncelikle bu 
sorunun çözülmesi, akabinde 
üretim yapan firmalarımızın 
AR-GE çalışmaları ile ithal edi-
len ürün miktarını azaltmaları 
sektörümüzün hak ettiği yere 
gelmesini sağlayacaktır.
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Geniş Açı Geniş Açı

Asansör sektörü ile ilgili etkinliklerin birçoğu-
nun hem organizasyonunda yer aldım hem de 
katıldım. Asansör Sanayicileri Federasyonun 
kurulması yönünde zihni mesai harcadım. Bu 
vesileyle çok değerli dostlar ve tecrübeler edin-
dim, sektörü az çok tanıma fırsatı buldum.

Sektör mensuplarının derneklerden ve federas-
yondan ya çok şey beklediklerini veya ilgisiz 
kaldıklarını fark ettiğim için -samimiyet ve iyi ni-
yetle- bu konuda birkaç söz söylemek istiyorum.

“FEDERASYON ÜST 
KURULUŞTUR”

 �Dernekler bir araya gelir ve federasyon ku-
rarlar. Federasyon üst kuruluştur. Dernekler 
bölgelerinde, federasyon ülke genelinde fa-
aliyet gösterir.

 �Dernekler ne her şeyi federasyondan bek-
lemeli ne de federasyonun üstüne çık-
malıdır. Herkesin kendi alanında 
olabildiğince etkin olması, 
ahenk, uyum ve koordinas-
yon içinde çalışmaları ideal 
olandır.

 �Dernekler ve federasyon 
sivil toplum kuruluşudur. 
Gönüllülük esasına göre 
çalışır. Odalar, borsalar, 
esnaf kefalet kooperatifleri 

gibi üyelik zorunlu değildir. Bu kurumlar gibi 
kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapı-
lan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge 
bedelleri, para cezaları, tarife tasdik ücreti ve 
sair gelirleri yoktur. Derneklerin üye aidatla-
rından sağladıkları gelir, üye sayılarının az 
oluşundan dolayı sınırlıdır. Üyelerin bir bölü-
mü bırakın faaliyetlere katılmayı aidatlarını 
bile ödememektedir. Gelir olmadan etkinlik 
olmaz, etkinlik olmazsa sesiniz duyulmaz.

“DERNEĞİN BANA NE 
FAYDASI VAR!

 �“Derneğin bana ne faydası var! Federasyon 
ne işe yarıyor!” bu sözler bizim ülkemizde 
genelde her kurum ve her yönetim için söy-
lenir. Yönetime gelince işlerin hiçte dışarıdan 
görüldüğü gibi olmadığı anlaşılır. Federasyon 
veya dernek ne yapsın istiyorsunuz? Önce bu 
sorunun cevabını bulmak gerekir.

Sektörü ilgilendiren konularda söz 
sahibi olmanın gereğine, yenilik-

lerin, haberleşmenin, bilginin 
ve çevre edinmenin önemi-
ne inanmıyorsanız günü 
kurtarmakla yetiniyorsu-
nuz demektir. Eğer öyleyse 
değirmen taş yiyor farkında 

değilsiniz. Değirmen taşının 
bir tanesi sabittir, öbürü onun 

Ergün GÜNEŞ

Dernekler ne her 

şeyi federasyondan 

beklemeli ne de federas-

yonun üstüne çıkmalıdır. 

Herkesin kendi alanında olabil-

diğince etkin olması, ahenk, 

uyum ve koordinasyon 

içinde çalışmaları ideal 

olandır.

Birçok sivil toplum ku-
ruluşu dergi çıkarıyor. Dergi 

sizin sesinizdir. Dergi sizin kartvi-
zitinizdir. Dergi sizin gelir kaynağı-

nızdır. Henüz yolun başında olmasına 
rağmen bu derginin federasyona maddi 

hiçbir yükü yoktur. Şimdilik az ama 
ileride -destek verirseniz- ciddi maddi 

katkısı olacaktır. Dergi, federasyo-
nun yapması gerekenleri yap-

masına engel değildir.

BİRÇOK SİVİL TOPLUM KURULUŞU DERGİ ÇIKARIYOR. DERGİ SİZİN SESİNİZDİR. DERGİ SİZİN 

KARTVİZİTİNİZDİR. DERGİ SİZİN GELİR KAYNAĞINIZDIR. HENÜZ YOLUN BAŞINDA OLMASINA 

RAĞMEN BU DERGİNİN FEDERASYONA MADDİ HİÇBİR YÜKÜ YOKTUR. ŞİMDİLİK AZ AMA İLERİDE 

-DESTEK VERİRSENİZ- CİDDİ MADDİ KATKISI OLACAKTIR. DERGİ, FEDERASYONUN YAPMASI 

GEREKENLERİ YAPMASINA ENGEL DEĞİLDİR.

üstünde döner, arada buğday yoksa 
değirmen yine dönmeye devam 
eder ama un elde edemezsiniz 
ve üstelik taşlar da birbiri-
ni yer.

FEDERASYON 
DERGİ ÇIKARIR 

MI?

 �Federasyon dergi 
çıkarır mı? Evet 
çıkarır. Birçok si-
vil toplum kuruluşu 
dergi çıkarıyor. Dergi 
sizin sesinizdir. Dergi 
sizin kartvizitinizdir. Dergi 
sizin gelir kaynağınızdır. Henüz 
yolun başında olmasına rağmen bu derginin 
federasyona maddi hiçbir yükü yoktur. Şim-
dilik az ama ileride -destek verirseniz- ciddi 
maddi katkısı olacaktır. Dergi, federasyonun 
yapması gerekenleri yapmasına engel değildir. 
Bilhassa kapıları açan anahtardır.

“FEDERASYON NE HİÇBİR 
ŞEYDİR NE DE HER ŞEYDİR”
 �Federasyon ne hiçbir şeydir ne de her şeydir. 
Federasyon bir araçtır. Her araç gibi doğru 
ellerde, doğru yerlerde ve doğru zamanda 
kullanılması halinde işe yarar. Dernekler ve 
federasyonların yaptırım değil, caydırım gücü 
vardır, yetkileri değil, etkileri vardır. 

 �Sektörle ilgili uygulamaların, yasal düzenle-

melerin ve politikaların oluşmasında söz 
sahibi olmak için karar vericiler 

tarafından dikkate alınmak 
gerekir. Dikkate alınmak 

için de kamuoyu oluş-
turmak şarttır.

 � K a m u o y u n a 
sektörün önemini 
anlatmak, sektörün 
görüşlerini, istek-
lerini ve çıkarlarını 

temsil etmek, kamu 
kurumları ve ilgili taraf-

larla iletişimi sağlamak ve 
“biz de varız!” diyebilmek 

ancak birlikte hareket etmekle 
mümkündür. 

Sözün özü, derneklere ve dolayısıyla fede-
rasyona destek vermenin firmanıza mad-
di külfeti az, getirisi çoktur. Destek olun, 
destek bulun.

Kamuoyuna sektö-

rün önemini anlatmak, 

sektörün görüşlerini, is-

teklerini ve çıkarlarını temsil 

etmek, kamu kurumları ve ilgili 

taraflarla iletişimi sağlamak 

ve “biz de varız!” diyebilmek 

ancak birlikte hareket et-

mekle mümkündür. 

FEDERASYON NE HİÇBİR ŞEYDİR,  
NE DE HER ŞEYDİR

Geniş Açı
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dır. Bu nedenle tüzel kişilerde, 
ileri tarihte her kim yazılmış 
bulunan çekin karşılığını (dü-
zenleme tarihine göre) banka-
da bulundurmak zorunda ise 
o sorumludur. Tüzel kişilerde 
çeki düzenleyen değil başka 
biri çekin karşılığını bankada 
bulundurmak zorunda olabilir. 
Şirketin mali işlerden sorumlu 
olan yetkilisi ya da şirketin ya 
da kooperatifin yönetimindeki 
kişiler sorumlu olabilirler. 

Suçun mağduru ise; ka-
nunun tanımına göre çekin 
hamilidir. Yani çeki bankaya 
ibraz edip karşılıksızdır kaşe-
sini vurduran kişi çekin hami-
lidir. Çeki ciro edenler şikâyet 
edemezler. Bankaya başvurup 
karşılıksızdır yazısını yazdıran 
kişi suçun mağduru ve şikâyet 
hakkını elinde bulundurandır.

Savcılık ya da polise değil “icra 
mahkemelerine” yapılan şikâ-
yet ile başlanır. “Bu davalar çe-
kin tahsil için bankaya ibraz 
edildiği veya çek hesabının 
açıldığı banka şubesinin bu-
lunduğu yerde ya da hesap 
sahibinin yahut şikâyetçinin 
yerleşim yeri mahkemesinde 
görülür.” Dilekçede şikâyet 
edilen kişinin belirli olması 

gerekir. Falan şirketin yetkilisi 
şeklinde yapılan şikâyetler icra 
mahkemesi tarafından redde-
dilecektir. Şikâyetlerde prob-
lem olmaması bakımından 
karşılıksız çıkan çeki düzen-
leyenin sıfatlarını ve bankaca 
bilinen adreslerini bankadan 
talep edebiliriz. Ticaret sicil 
müdürlüklerinden de şirket 
yetkililerini belirlemek ama-
cıyla yardım isteyebiliriz.

Şikâyet yoluna gidebilmek için 
gerekli süre bakımından İcra 
İflas Kanununun maddeleri-
ne gönderme yapıldığından 
bu kanun gereğince “şikâyet 
hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten 
itibaren üç ay ve her halde fi-
ilin işlendiği tarihten itibaren 
bir yıl geçmekle düşer”. Fii-
lin öğrenilmesi demek çekin 
ibraz edildiğinde karşılıksız 
çıktığı an demektir.  Şikâyet 
edildikten sonra duruşmaya 
“Şikâyetçi muayyen zamanda 
gelmez ve vekil de gönder-
mezse şikâyet hakkı düşer.” 
Şikâyete konu her bir çekle il-
gili olarak 1500 güne kadar adli 
para cezası hükmolunur. Her 
bir çek için ayrı ayrı hesap ya-
pılır. Fakat bu adli para cezası 
çekin karşılıksız çıkan miktarı, 

faizi, takip ve yargılama gider-
leri toplamından az olamaz. 
Karşılıksız çek yazma suçunu 
işleyen kişi çekte yazılı miktarı, 
faizini ve takip ile yargılama 
giderleri ödemelidir. Öden-
mezse o takdirde adli para 
cezasın çıkacaktır. Bu adli para 
cezası ödenmediği takdirde bu 
ceza doğrudan hapis cezasına 
çevrilir. Doğrudan hapis cezası 
verilmez, adli para cezası veri-
lerek bu ödenmediği takdirde 
ceza hapis cezasına dönüşür.

Şimdiye kadar çek düzenleme 
ile ilgili olarak cezai sorumlu-
luk halini hukuki açıdan ortaya 
koymaya çalıştık.

Son söz olarak şunu rahat-
lıkla söyleyebiliriz; ticari haya-
tımızda bir avukattan hukuki 
yardım alınması çok yerinde 
bir hareket olacaktır. Nasıl ki 
koruyucu hekimlik hasta ol-
madan bizi olası hastalıklardan 
koruyorsa koruyucu hukuki 
müşavirlik hizmetleri de bizi 
olası zararlardan koruyacaktır. 
İnternetten ve kulaktan dolma 
bilgiler bizi her zaman doğru 
karara götürmez. Tüm cami-
aya bol kazançlı ve sorunsuz 
çalışmalar dilerim.

“Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı” başlığı altında oldukça 
ayrıntılı olarak işlenmiştir.

Bu maddeyi ele alırken öncelikle karşı-
lıksız çek düzenleme suçunun ne şekilde 
gerçekleştiği ve bu suçtan etkilenen kişi-
lerin ne yapmaları gerektiğini ele alacağız. 
Öncelikle bu suçun takibi şikâyete bağlı 
olduğunu belirtmekle işe başlayalım. Yani 
şikâyet olmaz ise ortada bir suç olsa dahi 
kimse bununla ilgili olarak kendiliğinden 
bir şey yapmaz.

Suçu işleyen kişi, kanunun tanımına 
göre “üzerinde yazılı bulunan düzenleme 
tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde 
ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır 
işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi” 
dir. Bu şu demektir; çek hesabının sahibi 
gerçek kişi ise sorumlu odur. Çekte vekâlet 
veya temsilci ancak malum olduğu üzere 
çekte vade olmamasına rağmen neredeyse 
yazılan bütün çekler ileri tarihe yazılmakta-

Av. Atilla TALAS
CE MÜHENDİSLİK

KARŞILIKSIZ ÇEKTE  
CEZAI SORUMLULUK

Türk Ceza Kanunu genel olarak suç olan fiilleri 
ve bu suçların unsurlarını ortaya koyarken, 
Çek Kanunu aslında ticari bir fiil olan çek dü-

zenleme fiiline belirli şartlar gerçekleştiğinde cezai 
bir yaptırım getirmiş ve bu yaptırımın ne şekilde 
uygulanacağını ortaya koymuştur. Bunu yaparken 
de ceza hukukundan farklı bir usul takip etmiştir.

2016 yılında yapılan bir kanuni düzenleme ile 5941 
sayılı Çek Kanununun 5. Maddesinde önemli de-
ğişiklikler yapılmıştır. Bu madde Çek Kanunu’nun 
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herhangi biri en fazla 40 mil-
yon lira olan işletmeler KOBİ 
kapsamında iken, yeni uygu-
lamayla yıllık net satış hası-
latı veya mali bilançosundan 
herhangi biri 125 milyon lira-
ya kadar olan işletmeler KOBİ 
tanımlaması içerisine dahil 
oldu. KOBİ tanımını yapan 
2005/9617 tarihli yönetme-
likteki rakamsal hadler daha 
önce 2012 yılında 2012/3834 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile güncellenmişti. Son gün-
celleme ile enflasyon sebebiy-
le cirolarında artış neticesinde 
KOBİ kapsamından çıkan bir-
çok işletme tekrar KOBİ tanımı 
kapsamına girmiş oldu.

Yeri gelmiş iken KOBİ’ler ile 
ilgili bazı bilgiler vermekte 
fayda var.

KOBİ’LERİN 
EKONOMİDEKİ YERİ 

NEDİR?
Türkiye İstatistik Kurumu ve-
rilerine göre Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmeler, 
2014 yılında toplam girişim 
sayısının % 99,8’ini oluştur-
du. Buna karşılık; istihdamın 
%73,5’ini, maaş ve ücretlerin 
% 54,1’ini, cironun % 62’sini, 
faktör maliyetiyle katma de-
ğerin % 53,5’ini ve maddi mal-
lara ilişkin brüt yatırımın ise % 
55’ini oluşturdu.

Toplam girişim sayısının 
% 99,8’ini KOBİ’lerin oluştur-
masının çok önemli bir anla-
mı var. Aslında her işletme iş 
hayatına KOBİ olarak başlıyor. 
KOBİ’ler ülke ekonomisi için 
dikilen birer fidandan farksız. 
Bu yüzden özellikle kuruluş 

ve piyasada tutunma dönem-
lerinde korunup kollanması, 
ülke ekonomisine katkıda bu-
lunacak büyük işletmeler olma 
yolunda ellerinden tutulması 
gerekiyor. 

İstihdamın % 73,5’inin KO-
Bİ’lerce sağlanması bir diğer 
önemli konu. Çalışan nüfusun 
dörtte üçü KOBİ’lerde istih-
dam ediliyor; ekonomik ha-
yatın ve çalışma hayatının çok 
önemli bir kısmı KOBİ’lerde 
geçiyor.

Cironun % 62’sini KOBİ’lerin 
oluşturmasının anlamı, eko-
nominin % 62’si KOBİ’lerden 
oluşuyor. Bu oran toplam 
ekonomik büyüklüğün hiç de 
azımsanamayacak, önemse-
nemeyecek büyük bir kısmı.

KOBİ’LERİN TEMEL 
ÖZELLİKLERİ 
NELERDİR?

KOBİ’ler küçük tutarlı sermaye 
ile iş kurup, düşük tutarlı iş-
letme sermayesi ile çalışa-
bilmektedir. Piyasa, müşteri 
ve çalışanlar ile doğrudan 
irtibatta olmaları sebebiyle 
piyasa koşullarına hızlı uyum 
sağlama esnekliğine sahiptir-
ler. KOBİ’ler esnek istihdam 
olanakları ile emek yoğun ça-
lışmalarına rağmen ekonomik 
krizlerden daha az etkilenmeyi 
başarabilmektedir.

Tüm bu avantajlarının yanın-
da tek başına veya az sayıda 
personel ile çalışmak zorunda 
olmaları, nitelikli eleman bul-
ma konusundaki yaşadıkları 
sıkıntı en temel problemleri-
dir KOBİ’lerin. Zaten yeter-

siz olan sermayeleri ve kredi 
bulma imkanlarındaki zorluk, 
finansal olarak zorlanmaları-
na sebep olmaktadır. Mev-
zuat ve düzenlemeleri takip 
etme için yeterli elemanları 
ve bilgi birikimleri olmaması 
çoğu zaman KOBİ’lerin zor 
durumda kalmalarına yol 
açmaktadır. Ancak ekonomik 
olarak asıl sıkıntıyı alım-satım 
sırasında büyük işletmelerle 
çalışılması durumunda, ko-
şulları ve kuralları büyük işlet-
melerin belirlemesi sebebiyle 
yaşamaktadırlar.

KOBİ TANIMI 
İÇERİSİNDE YER 

ALIP ALMADIĞINIZI 
KONTROL EDİN

Yıllık net satış hasılatı veya 
mali bilançosundan her-
hangi birinin 40 milyon li-
rayı aşması sebebiyle KOBİ 
tanımından çıkmış olan iş-
letmelerin, yeni Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bu sınırın 
125 milyon liraya artırılmış 
olması neticesinde tekrar 
KOBİ tanımı kapsamına 
girmiş olması ihtimal da-
hilindedir.

KOSGEB teşviklerinden ve 
diğer mevzuatla KOBİ’lere 
tanınan tüm avantajlardan 
faydalanabilmek için şir-
ketinizin durumunu, yeni 
tutarlarla tekrar değerlen-
dirip; KOBİ kapsamına tek-
rar dahil olup olmadığınızı 
öğrenmenizde fayda var.

YENİDEN KOBİ TANIMINA  
GİRMİŞ OLABİLİRSİNİZ

24.06.2018 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren 2018/11828 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 
“Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri 
ve Sınıflandırılması Hakkında 
Yönetmelik” değişiklik yapıl-
mış ve KOBİ sınıflamasına esas 
teşkil eden aktif büyüklüğü ve 
net satış hasılatı tutarları ar-
tırılmıştır.

Yeni tutarlara göre işletmeler 
aşağıdaki ölçütlere göre de-
ğerlendirilecek.

Mikro işletme: Yıllık 10 kişi-
den az çalışan istihdam eden 
ve yıllık net satış hasılatı veya 
mali bilançosundan herhangi 

biri 3 milyon lirayı aşmayan 
işletmeler.

Küçük işletme: Yıllık 50 ki-
şiden az çalışan istihdam eden 
ve yıllık net satış hasılatı veya 
mali bilançosundan herhangi 
biri 25 milyon lirayı aşmayan 
işletmeler.

Orta büyüklükteki işlet-
me: Yıllık 250 kişiden az ça-
lışan istihdam eden ve yıllık 
net satış hasılatı veya mali 
bilançosundan herhangi biri 
125 milyon lirayı aşmayan iş-
letmeler.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 
daha önce yıllık net satış ha-
sılatı veya mali bilançosundan 

KOBİ ÜST SINIRI 
ARTIRILDI

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı
Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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rülerek oturma birimleri üre-
tildi. Üretilen oturma birimleri  
ve açık derslik üniteleri Uşak 
Eşme Güllü Köyü İlk ve Ortao-
kulu’na gönderilerek yeniden 
kullanıma sunuldu. 

FARKLI ETKİNLİK 
PROGRAMLARI 

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ 
ÇEKTİ

Yapı Fuarı – Turkeybuild İs-
tanbul, 41. yılına özel olarak 
hazırlanan İŞ GELİŞTİRME 
PLATFORMU etkinliklerine ev 
sahipliği yaparak ‘YAPI SAH-
NE’ ve ‘YAPI ARENA’ prog-
ramları ile birlikte ‘YAPI UNP-
LUGGED’ atölye çalışması ve 
‘YAPI MASTERCLASS’ mimari 
ustalık sınıflarıyla inovasyon-
dan teknolojiye, mimariden 
tasarıma kadar sektöre dair 
tüm konuları gündeme taşıdı. 

Bu seneki etkinlik programı, 
katılımcı ve ziyaretçilerin bü-
yük beğenisini topladı. 

41. Yapı Fuarı – Turkeybuild 
İstanbul ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan ITE Group 
Bölge  Direktörü Kemal Ülgen: 
“40 yıldır olduğu gibi 41. yılı-
mızda da çok başarılı bir fuarı 
geride  bıraktık ve 17 ülkeden 
1000’e yakın katılımcı firma-

yı ağırladık. 5 gün boyunca 
sektöre dair pek  çok konuyu 
alanında uzman isimlerle ma-
saya yatırdık. Alastair Parvin, 
Asif Khan ve Achim  Menges 
gibi dünyaca ünlü mimar ve 
tasarımcıları sektörümüzün 
takipçileri ile buluşturduk,hep  
birlikte kendilerinin bilgi ve 
deneyimlerinden faydalandık. 
Fuarlardaki en büyük beklenti-

Balkanlar, Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu (BDT) ülkeleri, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı 
kapsayan bölgedeki en büyük, 
dünyada ise 5 büyük yapı fu-
arından biri olan yapı, inşaat 
malzemeleri ve teknolojileri 
fuarı Yapı Fuarı – Turkeybuild 
İstanbul’u bu sene 85.923 kişi 
ziyaret etti. 

Tüyap Kongre ve Fuar Merke-
zi’nde 8-12 Mayıs tarihlerinde 

düzenlenen fuar,  WikiHouse 
Vakfı’nın kurucularından Alas-
tair Parvin, mimar Asif Khan 
ve Achim  Menges gibi dün-
yaca ünlü isimlerin yanı sıra 
Türkiye’den ve dünyanın dört 
bir  yanından 90’ın üzerinde 
ünlü mimar, endüstri uzmanı 
ve lideri bir araya getirdi. Yapı 
Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 
bu sene 11 salon ve açık alanda 
17 ülkeden 1.000’e yakın katı-
lımcı firmayı ağırladı. 

STAND ARTIKLARI GERİ 
DÖNÜŞÜMDE KULLANILDI

Yapı Fuarı – Turkeybuild İs-
tanbul, 41’inci yılında sosyal 
sorumluluk projesi kapsamın-
da önemli bir çalışmayı hayata 
geçirdi. Herkes İçin Mimarlık 
Derneği  işbirliği ile başlatı-
lan proje kapsamında fuarda 
stand üretimi sonrası kalan 
atık  malzemeler geri dönüştü-

YAPI FUARI – TURKEYBUİLD İSTANBUL, 
41.YILINDA 

85.923 ZİYARETÇİYİ 
AĞIRLADI
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lerden biri de yabancı katılımcı 
ve ziyaretçilerdir. ITE Group’un 
global düzeydeki gücünü de 
arkamıza  alarak hem T.C. Eko-
nomi Bakanlığı hem de kendi 
bünyemizde uyguladığımız 
Alım Heyeti  Programları sa-
yesinde ulaştığımız sonuçtan 
son derece memnunuz. Her 
iki alım heyeti  programı ile 50 
ülkeden gelen 150’den fazla 
alıcıyı katılımcılarla buluştura-
rak yeni iş birliği  fırsatlarının 
yaratılmasına vesile olduk” 
dedi. 

İHTİYAÇ SAHİBİ OKULLAR 
İÇİN ATIK MALZEMELER 
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstan-
bul’un 41’inci yılında gerçek-
leştirdikleri sosyal sorumluluk 
projesi kapsamındaki çalışma-
lardan bahseden Kemal Ülgen: 
“Fuar kurulumunda birçok 
atık malzeme ortaya çıkıyor. 
Bunları anlamlı bir şekilde nasıl 
değerlendirebileceğimizi dü-
şündük. 

Bu noktada yolumuz Herkes 
İçin Mimarlık Derneği (HİM) 

ile kesişti. Anadolu’da atıl kal-
mış okullarla ilgili çok değerli 
projeler gerçekleştirdiklerini 
gördük. Fuar kapsamında Her-
kes İçin 

Mimarlık ve Assemble’ın 
yürüttüğü Yapı Unplugged 
atölyesinde 50 üniversite öğ-

rencisinin de katılımıyla atık 
malzemelerden üretimler 
yapıldı. Ortaya çıkan oturma 
birimleri ve açık derslik üni-
telerini Uşak’taki Güllü Köyü 
İlkokulu’na gönderdik. Fuar 
sonrası çıkan atık malzemeler 
de oldu. Bu malzemeleri de 
Temmuz ayı içerisinde Güllü 
Köyü İlkokulu’nda değerlendi-
receğiz.  Hedefimiz; her yıl bu 
projeyi başka okullara da taşı-
yarak ihtiyaç sahibi okulların  
gereksinimlerini karşılamak 
ve eğitime olan katkının yanı 
sıra köy okullarının yeniden 
kullanıma kazandırılmasına 
yardımcı olmak” dedi.  

Fuara bu sene en çok katılım 
gösteren ülkeler arasında ise; 
Polonya, Almanya, İtalya, Rus-
ya, Çin, Tayvan ve Çek Cumhu-
riyeti yer alıyor.

MP YENER ÖVÜNÇ
A S A N S Ö R

M Ü H E N D İ S L İ K

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

 

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

info@mpyenerovunc.com
www.mpyenerovunc.com

www.facebook.com/MPYENEROVUNCASANSOR

www.instagram.com/MPYENEROVUNC

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

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

KOMPLE
 yolcu, 
 yük, 
 araç,
 sedye, 
 servis
asansör & yürüyen 
merdiven sistemleri

76  HABER ASANSÖRÜ • Temmuz • Ağustos 2018

GÜNDEM HABER



bileceğimiz süreç iyileştirme-
leri, strateji gözden geçirme 
toplantıları, özdeğerlendirme 
gibi kurumun tüm işleyişini il-
gilendiren çalışmalar hep ekip 
olarak yapılır ya da yapılması 
tavsiye edilir. 

“KOBETSU KAİZEN EKİPLERİ” 
NE DEMEKTİR ?

Bunların dışında kurumlarda 
saha çalışanlarını da içerecek 
şekilde ekip çalışmaları yapı-
landırılmış olabilir. Bunlardan 
en yaygını “kaizen” çalışmala-
rıdır. Japonca’da sürekli iyileş-

tirme anlamına gelen “kaizen” 
aynı zamanda iyileştirme ça-
lışmaları için kurulan ekipleri 
de kastetmektedir. Bireysel 
ya da en fazla iki kişilik kai-
zen çalışmaları daha basit bir 
metodoloji ile işlemekte, de-
taylı analiz ve problem çözme 
teknikleri gerektirmemekte 
ve “önce-sonra kaizeni” ola-
rak adlandırılmaktadır. Ekip 
çalışması gerektiren, önceki 
verilerin analizini içeren, genel 
ve ileri problem çözme tek-
niklerinin kullanıldığı kaizen 
ekipleri ise “yapılandırılmış” 
ya da “kobetsu kaizen” ekip 
çalışması olarak bilinmektedir. 

KAİZEN EKİPLERİ NASIL 
ÇALIŞIR?

Bilindiği ya da uygulandığı 
şekliyle kobetsu kaizen ekip-
leri, yönetim tarafından tespit 
edilen ve kurumun ana iş ka-
yıplarına odaklanan, kimlerin 
içinde yer alacağı yine yöneti-
min inisiyatifinde olan ve he-
defi deklare edilen ekiplerdir. 
Bu ekip üyeleri onlara verilen 
problem çerçevesinde uygun 
görülen hedefe ulaşabilmek 
için bir araya gelir, analiz ve 
problem çözme teknikleri-
ni kullanır, en uygun çözüm 

HER SEÇİM BİR VAZGEÇİŞ…
Kurumlar ve işletmelerde her 
gün onlarca iyileştirme fırsatı 
doğmakta. Bazı iyileştirme fır-
satları için mühendisler ya da 
yöneticiler hızla aksiyon ala-
bilmekte bazıları ya hiç görü-
lememekte ya da üzerine çok 
fazla düşünülmeden günlük 
çözümlerle geçiştirilmekte. 
Peki pansuman çözüm de-
diğimiz bu durum o sorunları 
yok eder mi? Elbette etmez, 
onlar hala oradalar, çok büyük 

kriz çıkarmıyorlar belki ama 
kayıpların oluşmasına, iş gü-
venliğini tehdit etmeye devam 
ediyorlar. Bu noktada yapılma-
sı gereken nedir? Elbette işi en 
iyi bilen ehillerine bırakmak 
ve işletme kayıplarını gider-
me konusundaki katkıları için 
ortamlar yaratmak.

EKİPLER HER YERDE
Ekip çalışmaları kurumların 
rutin dinamiği ve işin gereği 
bir yaklaşımdır. Çalışanlar zor-

landıkları bir konuda, başka bir 
bakış açısına ya da fikre ihti-
yaç duyduklarında, yapmaları 
gereken işin daha iyisini ara-
dıklarında bir diğerinin aklına 
başvururlar. Bireysel çalışma-
dan çıkarak ekip çalışmasına 
geçişin arkasında yatan sebep 
tam da budur. Kurumlar da 
çalışanların ortak akıllarından 
faydalanmak için ekip çalışma-
sını teşvik etmekte ve bunun 
için uygun ortamlar yarat-
maktadır. Sürekli iyileştirme 
çalışmaları olarak özetleye-

EKİP ÇALIŞMASI SİTEMİNE  
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI;

Kaizen Ekipleri mi 
Kalite Çemberleri mi? “ Bilindiği ya da uygu-

landığı şekliyle kobet-
su kaizen ekipleri, yö-
netim tarafından tespit 
edilen ve kurumun ana 
iş kayıplarına odakla-
nan, kimlerin içinde yer 
alacağı yine yönetimin 
inisiyatifinde olan ve 
hedefi deklare edilen 
ekiplerdir.

Senem GÜNER
Genel Sekreter,  
Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi
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karşılaşılan ama çözülememiş 
kayıpların ortadan kaldırılma-
sıdır. Bu ekip çalışmasının fel-
sefesi aynı iş alanında çalışan 
saha çalışanlarının da iyileş-
tirme çalışmalarına katılımını 
sağlamak, her gün çalıştıkla-
rı ortam ya da makine konu-
sunda problem ve çözümlere 
odaklanmalarını sağlamak, 
problemin değil çözümün par-
çası olmaları için onları yürek-
lendirecek ortamlar sunmak, 
işlerine ve iş yerlerine olan ai-
diyet duygularını sağlamlaştır-
mak ve yaptıkları çalışmaların 
sonuçlarını sunacak seviyede 
özgüvenlerini yükseltmektir. 
Bu ekip çalışması metodoloji-
sinin altında bu sebeple derin 
bir felsefe yatmaktadır. Tek 
amaç işletmeye katkı sağlaya-
rak kayıpların azaltılması de-
ğil, çalışanlara da farkındalık 
ve özgüven kazandırmaktır. 
Kurum içinde fikirlerinin pek 
sorulmadığı, yönetim ile bir 
araya gelme şanslarının çok 
düşük olduğu göz önüne alın-
dığında gönüllü olarak görev 
aldıkları ekiplerin içinde hem 
düşünceleri değerli kılınmış 
olmakta hem de yaptıkları 

çalışmaları kobetsu kaizen 
ekipleri gibi yönetime sun-
ma şansları bulmaktadır. Bu 
yolla kendini değerli hisseden 
çalışan, iyileştirme fırsatlarını 
kovalarken sunum becerilerini 
de geliştirir. Kurum, çalışan ve 
diğer paydaşlar için tam bir 
kazan kazan ilişkisi gerçekleş-
miş olur. 

HANGİ EKİP ÇALIŞMASINI 
TERCİH ETMELİYİZ?

Tüm bu saydığımız sebepleri 
göz önünde bulundurduğu-
muzda kurumlar, işletmeler 
yönetmesi güç olan kalite 
çemberi ekip çalışması me-
todu yerine kobetsu kaizenleri 
tercih etmektedir ancak nasıl 
ki her tercih bir vazgeçişse 
kalite çemberi yerine kaizen 
ekiplerini seçmek de saha ça-
lışanlarının adanmışlığı ve gö-
nüllülüğünden vazgeçmektir. 
Elbette kurumlar kendi kurum 
kültürlerine en uygun olan 
metodu seçmekte özgürdür, 
ama iki ekip çalışmasını bir-
den uygulayabilen kurumlar 
uzun vadede hem çalışanını 

kazanan hem de sürekli iyileş-
tirmeyi içselleştiren firmalar 
olacaktır.

KALİTE ÇEMBERLERİ 
PAYLAŞIM KONFERANSI  

27 EYLÜL 2018’DE 
ANKARA’DA...

KalDer Ankara Şubesi tara-
fından her iki metodunda ele 
alındığı, doğrudan saha ça-
lışanlarının yaptığı iyi uygu-
lamaların paylaşıldığı Kalite 
Çemberleri Paylaşım Konfe-
ransı bu yıl 27 Eylül 2018 tari-
hinde ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşiyor. 21 
yıldır sürekli olarak düzenle-
nen Konferans’ta her iki ekip 
çalışmasını benimsemiş Türki-
ye’nin kurumsal firmaları, saha 
çalışanları ile temsil edilmekte 
ve katılımcılara çalışmalarını 
aktarmakta. Kurumunuzda 
henüz ekip çalışması ile ilgili 
bir yapı kurmadıysanız ya da 
en iyilerin neler yaptığını öğ-
renmek ve var olan sistemi-
nizi iyileştirmek istiyorsanız 
konferansı takip edebilirsiniz. 

yolunu tespit eder, çözümü 
dener, yönetime sunar, uy-
gular, standartlaşmasını ve 
yaygınlaştırılmasını sağlar ve 
nihayetinde dağılır. 

KALİTE ÇEMBERİ Mİ, KAİZEN 
EKİPLERİ Mİ? 

Yönetim; şirket stratejilerin-
den, işletme içi kayıp analizle-
rinden ve israflarından ortaya 
çıkan kayıpları kaizen ekiple-
riyle bertaraf etmiş olabilir. 
Bir kurumun ya da işletmenin 
yalnızca kobetsu kaizenleri 
iyileştirme ekip çalışma-
sı olarak benimsemesi 
elbette mümkündür. 
Bu ekipler saydığımız 
birçok yönden avan-
taj sağlar, yönetmesi 
kolaydır, odaklaması 
kolaydır. Ancak önemli 
bir nokta göz ardı edilmiş 
olabilir, bu da saha çalı-

şanlarının gönüllülükleri ve 
adanmışlıklarıdır. Kobetsu kai-
zen ekipleri farklı uzmanlıkları 
gereği bir araya getirilmiş, ne 
yapmaları gerektiği söylen-
miş, yönetim tarafından ta-
kip edilen ekipler oldukları için 
gönüllülük ya da adanmışlık 
düzeyleri düşüktür. Oysa 
mantık olarak kobetsu kaizen 
ekiplerine benzemekle birlikte 
çok temel farkları olan kali-
te çember ekiplerinde saha 
çalışanlarının gönüllülükleri 
esastır. 

ADANMIŞ GÖNÜLLÜLER: 
KALİTE ÇEMBER 

EKİPLERİ
Yine Japonya’dan çıkan 
ve dilimize “kalite çem-

beri” olarak giren sürekli 
iyileştirme ekiplerinin ana 

amacı kurum içinde her gün 

KOBETSU KAİZEN EKİPLERİ FARKLI 
UZMANLIKLARI GEREĞİ BİR ARAYA 
GETİRİLMİŞ, NE YAPMALARI 
GEREKTİĞİ SÖYLENMİŞ, YÖNETİM 
TARAFINDAN TAKİP EDİLEN EKİPLER 
OLDUKLARI İÇİN GÖNÜLLÜLÜK 
YA DA ADANMIŞLIK DÜZEYLERİ 
DÜŞÜKTÜR.
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ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubeleri 
yürütücülüğünde 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan IX. Asansör Sempoz-

yumu ve Sergisi hazırlık çalışmaları Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu ve Danışmanlar 
Kurulu Toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda devam ediyor. Sempozyum komitesi 
yapılan çalışmalar ile ilgili bir basın bülteni yayımladı.

Yapılan basın açıklamasına 
göre; “Asansör Sempozyu-
mu” için 30 Eylül 2017 tari-
hinde MMO Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi`ne gerçek-
leştirilen Düzenleme Kurulu 
Toplantısı’nda etkinliğin çerçe-
vesinin belirlenerek başlanan 
çalışmaların ardından Yürütme 
Kurulu Üyeleri bir araya gelerek 
program hazırlıklarını sürdürü-
yor. 26 Nisan 2018 tarihinde 
11. INELEX Asansör ve Asansör 
Teknolojileri Fuarı’nda asansör 
sektörü temsilcilerinden olu-
şan Sempozyum Danışmanlar 
Kurulu üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda sek-
törün beklentileri dile getirildi.

TASARIM VE TEKNOLOJI BIR 
ARADA OLACAK

 “Tasarım ve Teknoloji” ana 
temasıyla düzenlenecek sek-
törün en önemli buluşmaların-
dan olan Asansör Sempozyu-
mu’nda bu yıl bildiri oturumla-

rının yanı sıra panel, çalıştay, 
kurs ve çeşitli toplantılar dü-
zenlenmesi de planlandı.

Düzenlenen ilk toplantıların 
ardından sempozyumda ele 
alınacak bildiri konuları ve bil-
diri gönderim takviminin yer 
aldığı ilk çağrı broşürü, sektör 
temsilcileri ve akademisyenler 
ile paylaşıldı. Bu duyurunun 
ardında sempozyum önemli 
sayıda bildiri ulaşması da ol-
dukça önemli. Bu bildirilerin 
Yürütme ve Değerlendirme 
Kurulları tarafından kontrol 

edilerek sonuçlarının yazar-
larıyla paylaşılacağı bilgisi de 
yapılan açıklamalar içinde. Ay-
rıca Danışmanlar Kurulu Üye-
lerinden gelen önerilerde de-
ğerlendirilerek panel, çalıştay, 
kurs ve çeşitli toplantılar için 
konu başlıkları belirlenmiş ve 
bu konuların en geniş biçimde 
ele alınabilmesi için konunun 
tarafları ile görüşmelerini sür-
dürmektedir.

SEKTÖR FIRMALARI 
ASANSÖR SEMPOZYUMUNA 
DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Teknik oturumların yanı sıra 
sempozyum ile eşzamanlı 
düzenlenen ürün ve hizmet 
üreten önemli firmaların bu-
luşacağı sergi için çalışmalar 
devam etmektedir. Yoğun 
ilginin olduğu serginin yanı 
sıra sempozyumda delege-
lerle paylaşılacak çanta, USB, 
bloknot ve düzenlenecek kok-
teyl için firmalar belli oldu.

SEKTÖR HABER
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EMO Yönetim Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, komisyonların çalışmalarının 
Oda için önemine değindi. 

Aydoğan, EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu`nun yetki-
lendirdiği Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılım 
sağlayacaklarını, komisyonların daha verimli çalışması 
adına komisyon taleplerini Yönetim Kurulu`na iletecek-
lerini belirtti.

Komisyon üyelerinin kendilerini tanıtmalarının ardından 
yapılan görev dağılımında Komisyon Başkanlığı`na EMO 
Ankara Şube`den Tonguç Ünal, Başkan Yardımcılığı`na 
Mustafa Demirbağ ve Raportörlüğe EMO İstanbul Şube`-
den Faik Kemal Özoğuz getirildi.  

Toplantıda; asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol 
işleri konusunda şubelerin faaliyetleri, üyelerin yaşadığı 
sıkıntılar, ilgili bakanlıkların ve yetkili kuruluşların tutumu, 
eğitimlerin niteliği ve belgelendirme, piyasacı bakış açısı 
konularında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Geçmiş dönem komisyon çalışmalarının da ele alındığı 
toplantıda, yeni dönem çalışmalarının verimliliği açısından 
öneriler değerlendirildi. 

Toplantıda komisyon çalışma programının EMO 46. Dönem 
Olağan Genel Kurulu`nda verilen önergelerin incelenme-
sinin ardından oluşturulması benimsendi. 

EMO Asansör ve Elektrome-
kanik Taşıyıcılar Daimi Komis-
yonu, EMO Genel Merkezi`n-
de 15 Temmuz 2018 tarihinde 
toplandı. Toplantıya, EMO Yö-
netim Kurulu Saymanı Şakir 
Aydoğan, EMO Yönetim Ku-
rulu Yazmanı İbrahim Saral, 
EMO Ankara Şube`den Şükrü 
Güner, Mustafa Demirbağ ve 
Tonguç Ünal, EMO İstanbul 
Şube`den Selim Dağdoğan, 
Faik Kemal Özoğuz ve Fev-
zi Yıldırım, EMO Diyarbakır 
Şube`den Abdullah Baran ile 
EMO Gaziantep Şube`den İk-
bal Nurullah Dal katıldı.   

EMO ASANSÖR VE 
ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR 

DAİMİ KOMİSYONU TOPLANDI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu 
46. dönemde birinci toplantısını gerçekleştirildi. Görev dağılımının yapıldığı toplantıda 

Komisyon Başkanlığı’na EMO Ankara Şube’den Tonguç Ünal, Başkan Yardımcılığı’na Mustafa 
Demirbağ ve Raportörlüğe EMO İstanbul Şube’den Faik Kemal Özoğuz seçildi.

Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) Asansör ve 

Elektromekanik Taşıyıcılar 
Daimi Komisyonu

Komisyon Başkanı 
Tonguç Ünal

Komisyon Başkan Yardımcısı 
Mustafa Demirbağ

Komisyon Raportörü 
Faik Kemal Özoğuz

SEKTÖR HABER
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Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre; tebliğ doğrultusunda, asansör ekipmanla-
rına ilişkin belirlenen gümrük kıymetinin altında 
olanların ithalatında ileriye yönelik gözetim 
uygulaması yürütülecek.

Kilogram başına birim gümrük kıymeti ise şöyle; 
“Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy 
fotoseli)” olanlar için kilogram başına 25 dolar, 

“asansör kılavuz rayları” için 1 dolar, “Diğerleri” 
için 4 dolar”, olarak belirlendi.

Bu doğrultuda yapılacak ürünler; Ekonomi Ba-
kanlığı’nca düzenlenecek gözetim belgesiyle 
ithal edilebilecek. Ancak; ürün A.TR dolaşım 
belgesi eşliğinde ithal ediliyorsa ya da Avrupa 
Birliği’ne üye ülke menşeli ise ithalatında gö-
zetim belgesi aranmayacak.

Ekonomi Bakanlığı’nın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 
Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre; 
ithalatta gözetim uygulaması kapsamında, asansör ekipmanlarına 
yönelik birim gümrük kıymeti belirlendi.

ASANSÖR 
EKİPMANLARINA 
YÖNELİK GÜMRÜK 
KIYMETİ BELİRLENDİ

ASANSÖR
SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU

A
SF

ED

ASANSÖR 
SANAYİCİLERİNİN 
FEDERASYONU;

www.as fed .org . t r

Sektörün Birleştirici Gücü
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Görsel ve yazılı medyada ara ara çarpıcı 
başlıklarla yer alan “asansör kazası” ha-
berlerini mercek altına aldığımızda, veri-
len haberde asansör olarak nitelendirilen 
imalatların büyük bir kısmının asansör ile 
uzaktan yakından ilgisinin olmadığı açıkça 
görülmektedir.

Mekanik aksamı olan her araç, makine 
gibi asansörlerde zamanla yıpranmakta ve 
arızalanmakta; montaj hatası, bakım ek-
sikliği, yanlış uygulamalar, kullanıcı hatası 
gibi nedenlerden dolayı kazaya sebebiyet 
verebilmektedir.

Nasıl bir trafik kazası basında haber olu-
yorsa, meydana gelen bir asansör kaza-
sının da haber ajansları ve basın kuruluş-
ları tarafından abonelerine/takipçilerine 
sunulması gayet doğaldır. Ancak basında 
“asansör kazası” olarak verilen kimi ha-
berler var ki; karayolunda sadece ulaşım 
ve yük taşımasında kullanılabilen, ancak 
hiçbir fren, emniyet, koruyucu tertibatı 
olmayan iki at arabasının çarpışmasını 
“çevre yolunda  korkunç otomobil kazası” 
başlığıyla vermek kadar abes kaçmaktadır. 

BASINDA YER ALAN 
“ A S A N S Ö R  K A Z A S I ” 

HABERLERİ

   www.asansordergisi.com

Örnek vermek gerekirse, hem basılı 
hem dijital yayın yapan yerel bir ha-
ber kuruluşunun haberine bakalım.

GERÇEKTEN BİR ASANSÖR SİSTEMİ Mİ?

Haberin başlığı “asansör 15 mt.den 
yere çakıldı”, haberin içeriğinde 
üçüncü katta bulunan evine ulaşım 
zorluğu çeken aile bireyi için yapılan 
“Asansör Sistemi” ibaresi geçiyor. 
Haberin görsellerine baktığımızda 
ise, bunun bir “asansör sistemi” 
olmadığını görüyoruz. Ray, kabin, 
kumanda panosu, fren tertibatı v.s. 
asansör olması için gerekli kompo-
nentlerden hiç biri yok. Görsellerden 
anlayabildiğimiz kadarıyla habere 
konu olan mekanizma; bir motor ve 
motora çelik halat ile bağlı metal bir 
kafesten ibaret. Bu sadece kişinin 
hiçbir güvenlik, emniyet tertibatı 
olmadan üst katlara çıkmasını sağ-
layan bir düzenek. Haberde geçtiği 
gibi bir “sistem” olmadığı gibi, bir 
“asansör” hiç değil. Söz konusu bu 
haberin, örneğin iki at arabasının 
çarpışmasını “çevre yolunda kor-
kunç otomobil kazası” başlığı ile 
vermekten bir farkı var mı?

Sadece yerel basında değil, ulusal 
yayın yapan büyük medya kuruluş-
ları da maalesef aynı hataya düşe-
rek yanlış nitelendirilmiş haberleri 
yayınlıyorlar. 

Kullanım amacı ve çalışma sistemi 
olarak asansörden tamamen farklı 
bir tasarım olan bu makinenin, ki-
şilerin oturduğu bölümü halatların 
kopması sonucu zemine düşünce 
“lunaparkta asansör yere çakıldı” 
başlığıyla büyük gazetelerimizin 
hemen hepsinde haber olarak yer 
alıyor.

2017 Kasım ayında Yalova’da bir fir-
manın deposunda meydana gelen 
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kazada iki işçi maalesef üzücü 
bir şekilde hayatını kaybetti. 
Bu kaza da basında geniş bir 
şekilde yer aldı, meslek oda-
ları, dernek ve muayene kuru-
luşları basın açıklaması yaptı. 
Yöneticilerin bilgilendirilme-
sinden, teknik personellerin 
yeterliliğinden, aylık asansör 
bakımı ve yıllık periyodik mu-
ayenelerin öneminden bahse-
dildi. Ancak kimse “bu bir yük 
asansörü değildir, yük taşımak 
amacıyla kurulmuş, metal bir 
platformun vinç mantığıyla  
aşağı-yukarı hareket ettiril-

diği bir düzenektir” demedi, 
dolayısıyla ihale yine asansör 
sektörünün üzerine kaldı.

Yine büyük bir gazetenin in-
ternet sitesinde yayınlanan 
habere göre; İstanbul, Bah-
çelievler’de yaşanan üzücü bir 
kaza, bir vatandaş yaşamını 
yitiriyor. Haberin başlığı bile 
ürkütücü... Ancak görüleceği 
üzere, asansör diye belirtilen 
“şey”in asansörle yakından 
uzaktan alakası bulunmuyor. 

Maalesef yıllardır aynı şekilde 
yayınlanan bu haberler asan-

sör sektörünün imajını boz-
makla kalmayıp sektöre ciddi 
anlamda zarar vermektedir. 
Lokomotifi olduğu inşaat sek-
törü ve Türkiye ekonomisin-
deki mevcut yerinin çok daha 
ilerisinde olmayı hak eden 
asansör sektörünün böyle ha-
berlere konu olması üzücüdür.

ASANSÖR NEDİR ? NE 
DEĞİLDİR?

Sonuç olarak; işin teknik tanı-
mını bir yana bırakırsak asan-
sör, içerisinde metal, elektrik, 
elektronik, mekanik, motor, 
otomasyon gibi farklı uzman-
lık alanlarını bir arada barındı-
ran, binlerce parçadan oluşan, 
yapım aşamasında milimetrik 
hesaplamalar  gerektiren çok 
spesifik bir imalattır.

İnşaatlarda kullanılan dış cep-
he platformları, vinç marife-
tiyle hareket ettirilen inşaat 
iskeleleri, yük taşımakta kulla-
nılan platformlar, özel tasarım 
lunapark oyuncakları, binala-
rın dışına yapılan emniyet, fren 
ve koruyucu vs. tertibatlardan 
yoksun basit düzenekler asan-
sör değildir.

LOKOMOTİFİ OLDUĞU İNŞAAT 

SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE 

EKONOMİSİNDEKİ MEVCUT YERİNİN 

ÇOK DAHA İLERİSİNDE OLMAYI 

HAK EDEN ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN 

BÖYLE HABERLERE KONU OLMASI 
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Geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Asansör periyodik Kontrol Yönetmeliği” uyarınca asan-
sörlerin güvenliği ve düzenli bakımları için  apartman yöneticilerine büyük görevler 

düşüyor. Bu doğrultuda Kayserilileri bilgilendirmek için bir açıklama yapan Kayseri Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi ve güvenlik 
şartlarının temini için asansör denetimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kayseri’de; vatandaşların bilgilendirilmesi ile 
birlikte asansörlerin insan can ve mal sağlığını 
tehlikeye sokacak kullanımlardan kaçınılması 
amaçlı denetimlerin sıklaştırıldığını ifade eden 
Akçadırcı; “İl Müdürlüğümüzce ilimizde vatan-
daşlarımızca kullanılan asansörlerin insan, can 
ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde 
kullanımlarının sağlanması, mevcut asansör-
lerin iyileştirilmesi ve güvenlik şartlarının yük-
seltilmesinin temini amacıyla denetimlerimiz 
aralıksız olarak sürdürülmektedir.” dedi. 

“ALO 130 ÜRÜN GÜVENLİĞİ ŞİKAYET HATTI”

Asansör takip Sistemi verilerine göre; Kayse-
ri’de tescilli 15 bin 318 asansör bulunduğunu 
da açıklayan Akçadırcı, yeni yönetmeliğe göre 
bina yöneticilerine düşen ağır sorumlulukları 
hatırlattı. Yapılan açıklamada, güvensiz olarak 
tanımlanan asansörün belirtilen süre içerisinde 
güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından 

doğabilecek can ve mal kaybından bina yö-
neticisi sorumluğunu da vurgulanırken, “Alo 
130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattı” hakkında 
da bilgi verdi.

Akçadırcı: “Vatandaşlarımız, güvensizlik şüphe-
si duydukları asansörler ile ilgili ihbar ve şikâyet-
lerini Bakanlığımız internet sayfasında yer alan 
ihbar/şikâyet formunu ve ya “ALO 130 Ürün 
Güvenliği Şikâyet Hattı“nı kullanarak yapabile-
cekleri gibi doğrudan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğüne de bildirebilirler”, dedi.

SORUMLULARIN ÖDEYECEĞİ PARA CEZALARI DA ARTTI

Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı 
hareket ettiği belirlenen bina sorumlusu, asan-
sörün güvenli kullanımını aksatması halinde ise 
belirli para cezalarına çarptırılabilecek. Buna 
göre; ödenecek para cezalarının 2018 yılında 
alt limiti bin 49 TL iken, üst limiti 42 bin 78 TL 
idari para cezası şeklinde olacak.

KAYSERİ’DE 15 BİN ASANSÖR 
DENETİMDEN GEÇİYOR

SEKTÖR HABER
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başka bir işçi alarak bu teşvikten yararlanmak 
söz konusu değildir.

HANGİ İŞÇİLER VE HANGİ İŞYERLERİ 
TEŞVİK PAKETİNDEN YARARLANAMAZ?

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalı-
şanlar-yani emekliler- ile yurt dışında çalışan 
işçiler bu teşvik paketinin dışındadır.

Aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde 
SGK’ya vermeyen ve primlerini yasal süresi 
içinde SGK’ya ödemeyen işyerleri bu teşvik pa-
ketinden yararlanamaz. Benzer şekilde SGK’ya 
prim, idari para cezası, gecikme cezası ya da 
gecikme borcu olan işyerleri de teşvikten fay-
dalanamazlar. Ancak SGK’ya olan prim, idari 
para cezası, gecikme cezası ve borcunu ilgili 
Kanunlara göre yapılandıran işyerleri teşvikten 
faydalanabileceklerdir. 

Teşvikten yararlanma şartlarına sahip değil-
ken muvazaalı bir işlem ile işyerini başka bir 
ad altında aşan işyerleri ile ilgili durum tespit 
edildiğinde teşvik kapsamında yararlandığı 
tutar gecikme cezası ve zammıyla geri alınır.

Sigortasız işçi çalıştıran ve bu durumu mahke-
me kararı ile veya yapılan denetimler sonucu 
tespit edilen işyerleri ilk tespit neticesinde bir ay 
süre ile ilk tespitten sonraki üç yıl içinde tekrar 
olması durumunda ise bir yıl süre ile teşvikten 
yararlanamaz. Ancak toplamda 5 kişiyi aşma-
yan ve işyerindeki toplam sigortalı sayısının 
%1’ini geçmeyen sayıda sigortasız işçi olması 
durumunda teşvikten yararlanılmaya herhangi 
bir kesinti olmadan devam edilir. Örneğin 200 
işçinin çalıştığı bir fabrikada 2 sigortasız işçi 
tespit edilirse teşvikten yararlanılmaya devam 
edilir ancak 3 ve üstü sayıda sigortasız işçi tes-
pit edilirse teşvikten bir ay veya üç yıl süre ile 

faydalanmak mümkün olmayacaktır.

NE KADAR SÜRELERLE TEŞVİK 
PAKETİNDEN YARARLANMAK MÜMKÜN 

OLMAKTADIR?

İşe giriş tarihi itibariyle şartları sağlayan işçiler 
için 12 ay süre ile bu teşvikten yararlanmak 
mümkün olacaktır. Ancak işe girişi yapılan kişi 
18 yaşından büyük kadın ise veya 18 yaşından 
büyük ve 25 yaşından küçük erkek ise veya en-
gelli işçi statüsünde ise teşvikten yararlanma 
süresi 18 aya çıkacaktır. Burada önemli olan bir 
husus da, daha önce teşvik kapsamında çalışmış 
bir işçinin teşvik süresini tamamlamadan işten 
çıkıp başka bir işyerinde işe başlaması duru-
munda, gerekli şartları da sağlaması halinde, 
kalan süre kadar teşvikten yararlanmaya devam 
edecek olmasıdır.  Örneğin X firmasında altı ay 
süre ile teşvik kapsamında çalışmış bir işçi işten 
ayrıldığında, diğer şartları da sağladığı takdirde, 
yeni işe başladığı Y firmasında kalan altı ay 
kadar yine teşvik kapsamında çalıştırılabilir.

TEŞVİK KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLER 
İÇİN SİGORTA PRİM HESABI NASILDIR?

İşyeri imalat veya bilişim sektöründe faaliyet 
gösteriyorsa teşvik kapsamında işe alınan iş-
çilerin brüt ücretleri üzerinden hesaplanan 
işveren ve işçi paylarına düşen sigorta prim 
tutarının tamamı işverenlerin SGK’ya ödeye-
cekleri toplam sigorta prim tutarından mahsup 

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren “Vergi 
Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sı Hakkında Kanun” ile 01.01.2018-31.12.2020 
tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ve özel-
likle asansör sektörünün de içinde bulunduğu 
imalat ile bilişim sektörü başta olmak üzere 
işverenlere yönelik önemli bir teşvik paketi 
daha uygulamaya girmiştir. Söz konusu teşvik 
paketinin püf noktalarına hep birlikte bakalım:

TEŞVİK PAKETİNİN KONUSU NEDİR VE 
KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

27.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren teşvik 
paketi 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında 
geçerli olup özel sektör işverenlerine yöneliktir. 
Söz konusu teşvik paketinde önceki uygula-
malardan farklı olarak işveren hissesine düşen 
sigorta primleri ile birlikte işçi hissesine düşen 
sigorta prim tutarları da işverenin SGK’ya olan 
prim borçlarından mahsup edilmektedir.

TEŞVİKTEN YARARLANABİLMENİN 
ŞARTLARI NEDİR?

01.01.2018-31.12.2020 tarihlerinde işe alınan 
kişinin İŞKUR kaydı bulunmalıdır. İŞKUR kaydı 
olmayan işçiler için bu teşvikten yararlanılamaz.

İşe alınan kişinin işe girdiği aydan önceki üç aylık 
sürede en az on (10) gün sigortası bulunmama-
lıdır. Örneğin; 2018/Mayıs ayında işe başlayan 
işçinin 2018/Şubat-Mart-Nisan aylarında en 
fazla 80 gün sigorta günü olmalı, 10 gün eksik 
sigorta kaydı olmalıdır. Yine bu üç aylık sürede 
işveren olarak sigorta primi kaydının (eski Bağ-
Kur primi) bulunmaması gerekir.

İşçinin işe alındığı yıldan önceki takvim yılında 
işyerinin sahip olduğu ortalama işçi sayısına 
ilave olarak işe alınması gerekmektedir. Örneğin 
2017 yılında aylık ortalama 100 işçi çalıştırmış 
işyerinde 2018/Mayıs ayında işe başlayan iş-
çinin bu teşvik kapsamına girmesi için 101. işçi 
olarak işe alınması gerekmektedir. Yani daha 
önceden çalışan bir işçiyi işten çıkarıp yerine 

2018 YILINDA UYGULAMAYA KONULAN 
YENİ TEŞVİK PAKETİNİN 

DETAYLARI

Vehbi Cankat GÜNEŞ
İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCISI

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ SÜRESİ İÇİNDE 

SGK’YA VERMEYEN VE PRİMLERİNİ YASAL SÜRESİ 

İÇİNDE SGK’YA ÖDEMEYEN İŞYERLERİ BU TEŞVİK 

PAKETİNDEN YARARLANAMAZ.

KÖŞE YAZISI
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edilir. Ancak işçi başına mahsup edilecek tutar 
brüt asgari ücret tutarını geçemez. Fakat işyeri 
başka bir sektörde faaliyet gösteriyorsa brüt as-
gari ücret üzerinden hesaplanan işveren ve işçi 
paylarına düşen sigorta prim tutarının tamamı 
işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri toplam sigorta 
prim tutarından mahsup edilir. Bu anlatılanları 
şu örnek ile açıklamak yerinde olacaktır:

01.05.2018 tarihinde imalat (veya bilişim) 
sektöründe faaliyet gösteren X firmasında işe 
başlayan M’nin brüt ücreti 5.000 TL’dir. Gerekli 
koşulları sağladığı için teşvik kapsamında işe 
alınan M’nin 30 günlük brüt ücreti üzerinden 
işveren payına düşen prim tutarı olan 1125,00 
TL (brüt ücretin %22,5 kısmı) ile işçi payına 
düşen tutar olan 750,00 TL nin tamamı yani 
toplamda 1875,00 TL işverenin SGK’ya olan 
prim borcundan mahsup edilir. Ancak örneğin 
bu işçi 6.000 TL ile işe alınsaydı, 30 günlük 
ücretin işveren payına düşen prim tutarı olan 
1350,00 TL ve işçi payına düşen sigorta prim 
tutarı 900 TL’nin toplamı 2250,00 TL olacağın-
dan ve bu tutar 2018 yılı brüt asgari ücret tutarı 
olan 2029,50 TL’den fazla olduğundan işveren 
ancak 2029,50 TL’lik tutarı SGK’ya olan prim 
borcundan mahsup edebilecektir. Geriye kalan 
220,50 TL’lik kısım için bu şekilde bir mahsup-
laşma yapılması mümkün değildir.

İşçi M’nin aynı tarihte başka bir sektörde fa-
aliyet gösteren Y firmasında işe alındığını ve 
brüt ücretinin de yine 5.000,00 TL olduğunu 
varsayarsak, teşvik kapsamında olan tutar brüt 
asgari ücret üzerinden hesaplanacağından, 

2018 yılında uygulamada olan brüt asgari ücret 
tutarı 2029,50 TL’nin işveren payına düşen tu-
tarı olan 456,63 TL ile işçi payına düşen 304,42 
TL’nin toplamı olan 761,05 TL’lik sigorta prim 
tutarı işverenin SGK’ya olan prim borçlarından 
mahsup edilebilir.  

BU TEŞVİK KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN 
BİR İŞÇİ BAŞKA BİR TEŞVİK PROGRAMI 
KAPSAMINDA DA ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

Bu teşvik kapsamında çalıştırılan bir işçi için 
başka bir teşvik programından yararlanmak 
mümkün değildir.

KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 
TARİHTEN (27.03.2018) SONRA 
KURULAN İŞYERLERİ TEŞVİKTEN 

YARARLANABİLİR Mİ?

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Kanun 
kapsamına alınan (tecil edilen) işyerleri ile daha 
önce tescil edilen ortalama işçi sayısının hesap-
landığı yılda sigortalı çalıştırmayan işyerleri, ilk 
defa işçi çalıştırdıkları ayı takip eden üçüncü 
aydan başlamak üzere teşvikten yararlanabi-
lirler. Örneğin 01.05.2018 tarihinde tescil edilen 
ve ilk defa işçi çalıştırmaya başlayan X firması 
2018/Ağustos ayından itibaren teşvikten ya-
rarlanabilir.

SONUÇ
Yurtiçi istihdamı arttırmak ve ekonomik ha-
yatı canlandırmak amacıyla ilan edilen teşvik 
paketlerinden sonuncusu 7103 sayılı Kanunla 
27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş bulun-
maktadır. Bu teşvik paketinin diğerlerinden 
farkı sadece işveren hissesi değil işçi hissesine 
düşen sigorta prim tutarlarının da teşvik kap-
samına alınması olmuştur. Üstelik yukarıda 
açıklandığı üzere asansör sektörünün de içinde 
yer aldığı imalat sektörü ile bilişim sektörün-
de faaliyet gösteren firmalar için uygulanan 
teşviklerin kapsamı daha da genişlemektedir. 
Yeni uygulamaya geçen teşvik programının ça-
lışma hayatımızda beklenen etkiyi yaratmasını 
temenni ederim. 

 � AKASDER  
Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği

 � ANASDER  
Anadolu Asansörcüler Derneği 

 � ADASİAD  
Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 � BURSAD  
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği

 � DENASDER  
Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 � DOKAS  
Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � ESASDER  
Eskişehir Asansörcüler Derneği

 � GAYSAD  
Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � GÜNAYSAD  
Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 � HATASDER  
Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � KAYSAD  
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MERSİN AS.DER.  
Mersin Asansör Sanayiciler Derneği

 � TASİAD  
Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği

ASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ

ASANSÖR
SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU
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reyle saklamak zorundadır. 
Çalışma ortamından kaynak-
lanan hastalıkların yükümlü-
lük süresinin Sosyal Güvenlik 
Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu 
Başkanlığı’nın vereceği kara-
ra göre 10 yılı aşması halinde, 
evraklar belirlenen yeni süreye 
uygun olarak saklanır. Çalışa-
nın işyerinden ayrılarak  başka 
işyerinde çalışmaya başlaması 
halinde, yeni  işveren çalışa-
nın sağlık dosyasını talep eder, 
önceki işverende dosyanın bir 
örneğini onaylayarak gönderir. 

Yukarıda bahsedilen hu-
suslar iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetleri yönetmeliğinin 
birinci bölümünde işverenin 
yükümlülüklerinin içerisinde 
anlatılmaktadır. Peki hastalık-
ların yükümlülük süresi ne de-
mektir? Yönetmelikte yer alan 
tanımında, sigortalının meslek 
hastalığının meydana çıktığı 
tarih arasında geçen en uzun 
süreyi  ifade eder. Bu açıdan 
sağlık dosyalarının arşivlen-
mesinin de önemi oldukça be-
lirgin hale gelmektedir. Sağ-
lık dosyaları içerisinde neler 

bulunması gerektiği de diğer 
önemli bir husustur. Çalışan-
ların yaptıkları işler, işyerinde 
yapılan risk değerlendirme 
sonuçları ve maruziyet bilgi-
leri ile işe giriş muayeneleri, 
periyodik muayene sonuçları 
ve iş kazaları ile meslek has-
talıkları kayıtlarının, kişilere 
yapılan tetkik sonuçları ve 
mesleki risklere özel istenen 
özel tetkiklere ait sonuçların 
gizlilik ilkesine uyularak kişisel 
sağlık dosyasında saklanması 
gerekmektedir.

İş sağlığı güvenliği firmaları 
çalışmaları sırasında bu konu-
nun önemini işverene yansıta-
rak kayıtlarını düzenleyebilirse 
yıllar sonra gelişebilecek is-
tenmeyen durumların önü-
ne geçildiği gibi önlenebilen 
hastalıklar olan meslek hasta-
lıklarının da ortaya çıkmadan 
engellenmesi ve daha sağlıklı 
ortamlarda çalışma imkanının 
önünü açmış olacaklardır. Bu 
konuda arşivlemenin önemini 
anlatan en iyi söz  sanırım “Söz 
uçar, yazı kalır” olacaktır. 

Arşiv; Latince’de resmi 
daire, belediye sarayı 
anlamındaki ‘’Archi-

vum’’dan gelen bütün ku-
rumlarda gerçek ve tüzel 
kişilerin faaliyetleri sonrası 
oluşan hukuksal ve kurumsal 
değer taşıyan belirli zaman-
larda tekrar kullanmak üzere 
saklanan belgelerin tümüne 
verilen isimdir. Modern klasik 
bir çok çeşiti olmakla beraber 
tek amacı kurumlara hafıza 
oluşturmaktır. Ülkemizin de 
önemli arşivleri mevcuttur. 
Osmanlı arşivlerinde kuru-
luş döneminden 1922 yılına 
kadar ki döneme ait belgeler 
yer almaktadır. Cumhuriyet 

arşivlerinde 1920 yılından 
itibaren bugüne kadar ge-
lişen olaylarla ilgili belgeler 
arşivlenmiştir. Öyle ki yeri 
geldiğinde arşivler iki ülke 
arasındaki uyuşmazlıklarda 
yer alan belgelerle çözüme 
kavuşabilmektedir. Arşivlerin 
bilgisayar ortamında yer al-
ması modern arşivler şeklinde 
oluşturulması, geriye dönük 
belge arandığı zaman kolay 
bulunması açısından önemli 
hale gelmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği hiz-
metleri yönetmeliğine göre 
iş veren  çalışanların kişisel 
sağlık dosyalarını işten ayrıl-
masından itibaren 10 yıl sü-

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE 
GÜVENLİK DOSYALARI 
NE KADAR SÜRE SAKLANMALIDIR?

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

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 

YÖNETMELİĞİNE GÖRE İŞ VEREN  

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL SAĞLIK 

DOSYALARINI İŞTEN AYRILMASINDAN 

İTİBAREN 10 YIL SÜREYLE SAKLAMAK 

ZORUNDADIR. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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“AYKAD, 
DÜNYADA KADIN 
EKONOMİSİNE 

KARŞI BAŞLAYAN 
YÖNELİMİN BİR 

YANSIMASI OLARAK 
KURULDU”

Tam adı; Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayi İş kadınları 
Derneği olan AYSKAD’ın Yö-
netim Kurulu Başkanı Bulut 

sözlerine; kendilerine sıkça 
sorulan “sektörde pek çok 
dernek varken neden bir kadın 
derneği kurdunuz”, sorusunu 
cevaplayarak başladı.

YASEMİN BULUT: Dünyada  
kadın emeğine  karşı başlayan 
yönelmenin bir sonucu olarak,  
artık ülkemizde de kadınlar 
her alanda etkin görevler 
üstlenmeye başladılar. Kadın 
iş gücünün değer görmesinin 
bir yansıması olarak,  biz de 
sektöre emek veren kadınlarla 
bir araya gelerek  önce, “Asan-
sörde Topuk Sesleri“ grubunu 
kurduk. Sonra da grubun bera-
berlik ve dayanışma temelinde 
oluşan gücünü, sektörümüzün 
gelişimine katkı sağlayacak 
bir toplumsal değere dönüş-
türmek için birbirine inanan 
28 yürekli kadınla AYSKAD’ı 
kurduk. 

AYSKAD’IN 
KURULUŞ 

AMAÇLARI NELER?
AYSKAD’ın kurucusu 28 yü-
rekli kadınla yola çıktıklarını 
ifade eden Yasemin Bulut; ku-
ruluş amaçlarını şöyle açıkla-
dı: “Kuruluş amaçlarımızı;  var 
olan kadın iş gücünü görünür 
kılarak, sektörde daha fazla 
kadının istihdam edilmesini 
sağlamak, kadın bakış açısıyla 
geliştireceğimiz projelerle yer-
li asansörlerimizin kaliteli ve 
güvenli olduğuna dair toplum-
sal bilinçlendirme oluşturmak 
ve tabi ki olmazsa olmazımız 
nitelikli ara eleman yetiştiren 
meslek liselerimizi destekle-
yici çalışmalar yapmak, diye 
sıralayabiliriz.”

“TÜM SEKTÖRE 
HİTAP EDEN 

ÇALIŞMALARDA 
ADIMIZI SIKÇA 
DUYACAKSINIZ”

Yönetim Kurulu Başkanı Ya-
semin Bulut, yaptığımız rö-
portajda; toplumdaki yerli 
asansör algısına dair de önemli 
çalışmalar yapılacağından 
bahsetti.

BULUT: “Asansörler günlük 
hayatımızda çok önemli bir 
yere sahip. Çok kaliteli ve çok 
sağlam asansörler üretme-
mize rağmen yurtiçinde ve 
yurtdışında asansörlerimizi 
yeteri kadar tanıtamıyoruz.  
Biz AYSKAD olarak; sektörde 
çok konuşulan yerli ve milli 
kavramının yanı sıra, asansör-
lerimizin aynı zamanda mo-
dern ve teknolojik yapısına da 
vurgu yaparak kamuoyunda 
toplumsal bir bilinçlendirme 
gerçekleştirmeyi hedefliyo-
ruz. Sektörel bir kadın derneği 
olmamız sebebiyle tasarladı-
ğımız projelerimizi hem sek-
törel hem sektör dışı STK’larla 
birlikte hareket ederek haya-
ta geçirmeyi planlamaktayız. 
Kadın emeğinin hak ettiği de-
ğeri bulması için sadece ka-
dınlara yönelik çalışmalarda 
değil, tüm sektöre hitap eden 
çalışmalarda da adımızı sıkça 
duyacaksınız.”

AYSKAD KENDİNE 
NASIL BİR YOL 

HARİTASI ÇİZDİ?
BULUT: Sektörümüzün so-

SOSYAL BİR GRUPTAN 
SEKTÖRÜN İLK KADIN 
DERNEĞİNE YOLCULUK

“ Asansörde Topuk Sesleri” isimli bir sosyal  gruptan 10 ay 
gibi kısa bir sürede, sektör yararına faaliyetler sürdüren bir 
derneğe dönüşen oluşumun mimarlarından AYSKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Yasemin Bulut, ASFED ve ANASDER ile 
Ankara’da yapılan toplantının ardından Haber Asansörü’ne 
konuşarak; derneğin hedeflerini ve nasıl bir yol haritası 
belirlediklerini  anlattı.

Yasemin Bulut Anlattı...

ÖZEL RÖPORTAJ
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bir organize sanayi bölgesine 
sahip değiliz, -ki günümüz 
koşullarında bu çok acı bir 
durum. Sorumlusu kim? Ce-
vap net, aynı amaç uğruna 
bir araya gelemeyen STK’lar.  
Bu güne kadar hep günü kur-
tarmışız. Sektörün geleceğini 
kurgulayacak bir kitlesel güç 
oluşturamamışız.  Sektör bu 
gün her türlü olumsuzluğa 
rağmen güçlü üreticiler saye-
sinde ayakta durmayı başarı-
yor. Üretim sanayimizi güç-
lendirmeliyiz. Sürdürülebilir 
kalkınmayı ancak böyle ger-
çekleştirebiliriz. Üretimimizi 
güçlendirirsek, uluslararası 
pazarda da  söz sahibi oluruz.  

AYSKAD olarak projelerimizi 
kısa, orta, uzun vadeli olarak 
üç aşamada hayata geçirmeyi 
planlamaktayız. Sektörümü-
zün sürdürülebilir kalkınması 
çok kapsamlı ve çok önemli bir 
konu. Sürdürülebilir Kalkınma 
uzun vadede hayata geçirile-
cek projelerimiz arasında ilk 
sırada yer almakta.  Orta vade 
çalışmalarımız arasına koydu-

ğumuz bir diğer önemli konu 
ise; uluslararası normlarda 
sivil toplumculuk anlayışını 
AYSKAD üzerinden hayata 
geçirmek. Bu ne demek? Bu 
“dernekçilik boş zamanlar-
da yapılacak bir iş değildir, 
zaman ve emek harcanarak, 
tam zamanlı yapılması gere-
ken önemli bir toplumsal ça-
lışmadır”, demek. 

Dernekler toplumları harekete 
geçiren dinamiklerdir. Dernek-
ler; sözcülüğünü üstlendikleri  
toplulukların tüm ihtiyaçlarını, 
isteklerini ve meziyetlerini en 
yüksek perdeden tüm kamuo-
yuna iletmekle mükelleftirler. 
Dernekleri gönüllülük esaslı 
insanlar çalıştırırlar. Burada 
tüm sektör mensuplarımıza 
sesleniyorum, lütfen herkes 
kendi bölgesinde bulunan 
derneklere üye olsun. Sesimizi 
duyurabilmemiz için, kitlesel 
olarak bir araya gelmemiz 
ve güçlenmemiz gerekiyor. 
Derneklerin güçlenmesi, fe-
derasyonumuzun güçlenmesi 
demek. Güçlü bir fede

runlarına kadın bakış açısıyla 
çözümler üretmek üzere ku-
rulmuş bir derneğiz. Çalışma-
larımızı her biri kendi alanında 
profesyonel kadrolardan olu-
şan   komisyonlarımız üzerin-
den yürüteceğiz. 6 ana stra-
tejide oluşturduğumuz ko-
misyonlarımız projelerinin alt 
yapı  çalışmalarına ara verme-
den devam ediyorlar. Kurum-
sal Yönetim Paydaş İlişkileri 
Komisyonumuz, kamu kurum 
ve kuruluşlar, yerel yönetim-
ler, sektör, sektör dışı STK’lar 
ve  sektör mensuplarıyla ile-
tişim ve bilgi paylaşımları 
sağlayarak, sektörün gelişimi 
için çözümsel projeler hazır-
lıyorlar. Üye İlişkileri Komis-
yonumuz, derneğimizle ilgili 
tanıtım çalışmaları yaparak 
Türkiye genelinde bir iletişim 
ağı oluşturmak için çalışma-
larda bulunuyor. Uluslararası 
İlişkiler Komisyonumuz, Türk 

Asansör Sektöründe bir kadın 
derneği kurulmasının ülkemi-
ze katacağı prestijin bilinciyle 
uluslararası arenada sesimizi 
duyuracak çalışmalar yapıyor. 
Eğitim ve Araştırma Komis-
yonumuz; mesleki eğitim ça-
lışmalarına Ege Bölgesinden 
başladı. İzmir’de bulunan iki 
meslek lisesinde hayata ge-
çireceğimiz projemizi 2018-
2019 eğitim-öğretim yılına 
yetiştirmeye çalışıyoruz.  
Son olarak diğer dernekler-
den farklı olarak kurduğu-
muz arabuluculuk ve uzlaş-
ma komisyonumuzun içerik 
olarak sadece sektörümüze 
değil diğer STK’lara da  ör-
nek olacağı kanaatindeyim. 
Komisyon başkanımız Av. Se-
rap DEMİR’in  arabuluculuk 
eğitimi  almış deneyimli bir 
avukat olması, bu işe ne ka-
dar ciddi yaklaştığımızın  bir 
göstergesidir. 

“DERNEKLERİN 
GÜÇLENMESİ, 

FEDERASYONUMUZUN 
GÜÇLENMESİ DEMEK” 

Yasemin Bulut; “Dernekçilik 
boş zamanlarda yapılacak bir 
iş değildir” diyerek, sektörün 
güçlenmesi ve sorunların çö-
zümü için dernek faaliyetleri-
nin arttırılması ve derneklerin 
güçlendirilmesi gerekliliğine 
vurgu yaparak, tüm sektör 
paydaşlarına derneklere des-
tek verin çağrısında bulunu-
yor. 

BULUT: Dünyada hızlı nüfus 
artışının gerektirdiği dikey ya-
pılaşma ve robotic iş gücünün 
sahada kullanılamıyor olması, 
sektörün parlak geleceğinin 
en bariz göstergeleridir. Hal 
böyleyken ülkemizde diğer 
sektörlere bakınca  çok geri 
kaldığımızı görüyoruz. Hala 

AYSKAD OLARAK PROJELERİMİZİ KISA, ORTA, UZUN VADELİ OLARAK ÜÇ 

AŞAMADA HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLAMAKTAYIZ. SEKTÖRÜMÜZÜN 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI ÇOK KAPSAMLI VE ÇOK ÖNEMLİ BİR 

KONU. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UZUN VADEDE HAYATA GEÇİRİLECEK 

PROJELERİMİZ ARASINDA İLK SIRADA YER ALMAKTA. 

DERNEKLER TOPLUMLARI 

HAREKETE GEÇİREN 

DİNAMİKLERDİR. DERNEKLER; 

SÖZCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİKLERİ  

TOPLULUKLARIN TÜM 

İHTİYAÇLARINI, İSTEKLERİNİ 

VE MEZİYETLERİNİ EN YÜKSEK 

PERDEDEN TÜM KAMUOYUNA 

İLETMEKLE MÜKELLEFTİRLER. 
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rasyona sahip olursak sorun-
larımızın çözümü için devlet 
kademesinde daha aktif  ça-
lışmalar yapabiliriz.   

“KADIN EMEĞİ ÇOK 
DEĞERLİDİR” 

Sektörde ki diğer dernekler-
den farklarını da anlatan Yase-
min Bulut konu ile ilgili şunları 
söyledi; “Sektörümüzde ge-
nellikle yönetim kadrolarında  
azımsanmayacak bir çalışan 
kadın kitlesi var. Firmaların  
hayati fonksiyonlarını yöneten 
bu kadınlar bu güne kadar hep 
arka planda durmayı tercih 
ediyorlardı veya arkada bıra-
kılıyorlardı. Biz AYSKAD ola-
rak, bu kadınlara farkındalık 
yaratarak  ve yüreklendirerek,  
aslında sektörde azımsanma-
yacak kadar çok olan kadın iş 
gücünü öne çıkarmış olduk. 
Her girişim, bütünün içinde-
ki eksikleri görerek, fırsata 
çevirme eylemidir, bizler de 
sektöre emek veren kadınlar  
olarak bütünün içindeki eksik-
leri  AYSKAD’ la tamamlamayı 
hedefliyoruz. Sektörümüzün 
çözüme ulaştıramadığımız 
her dönem artan sorunları 
var. Bunları şikayet ederek 
çözüme ulaştıramayız. Sorun 

sistemsel. O zaman sistemin 
içine girip sorunları birlikte 
çözeceğiz. Kadın emeği çok 
değerlidir, kadın, bereket-
tir, kadın sağduyudur, kadın 
güçlüdür, kadın birliktir, bera-
berliktir.  Biz biraz kadın moti-
vasyonu ile daha hızlı hareket 
edip sorunlara daha çözüm-
sel yaklaşmaya çalışacağız. 
Her zaman ki gibi, kendimizi 
ispat noktasında daha fazla 
çalışmamız gerekecek belki 
ama konuşmaktan çok icraa-
ta geçmek gerektiğini farkına 
varacaklar. Bizim yapacağımız 
çalışmalar doğrultusunda “biz 
de yapabiliriz,  yapmalıyız” di-
yerek harekete geçileceğini 
düşünüyorum. Dolayısıyla 
daha sonuca odaklı işler ya-
pacağız. Umarım bu çalışma-
larımız diğer derneklerimize 
de ilham kaynağı olur. 

“KADINLARIN 
İŞ HAYATINDA 

İHTİYACI OLAN BİR 
ÇOK KONUYA HİTAP 
EDECEK EĞİTİMLER 

VERECEĞİZ”
Sektörün ilk kadın derneğine 
üye olmak isteyen kadınla-

rın, bu derneğe üye olmaları 
ile elde edecekleri kazanımları 
da sorduk. 

BULUT: Sektörel bir kadın 
derneği olmamız nedeniy-
le, önce çalışan kadınlarımızı 
güçlendireceğiz. Sürdürülebilir 
kalkınmada kadın iş gücünün 
önemini anlatacağız. Her ay 
düzenli olarak kişisel, ticari ve 
mesleki  eğitim programları 
düzenleyeceğiz. Kadınların ka-
rar mekanizmasında doğru so-
nuca varmaları için  finansman 
programlama, bütçe planlama, 
satış, pazarlama ve iletişim ağı 
oluşturma konularında eğitim-
lerimiz olacak. Yani kadınların 
iş hayatında ihtiyacı olan bir çok 
konuya hitap edecek eğitimler 
vereceğiz. Bunun dışında bir 
kadın derneğinin kurulmuş ol-
masının, sektördeki kadınlara 
özgüven sağladığını düşünü-
yorum. AYSKAD’ a üye ola-
rak, “ ben bu sektördeyim, bir 
kadın olarak emek veriyorum 
ve arkamda beni destekleyen 
bir derneğim var, demenin 
güzelliğini yaşamalarını tav-
siye ediyorum.   Biz, dünyada 
asansör sektöründe kurulan  
ilk kadın  derneğiz. Ve bir Türk 
Kadını olarak bu girişimi ha-
yata geçirmiş olmaktan gurur 
duyuyorum.  

AYSKAD Kurucu Üyeleri
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ruz. 84 tane de çalışanımız 
var. Kendi montajlarımızda; 
kabinimizi, kapımızı, hidrolik 
karkasımızı, kumanda pano-
muzu, bağlantı elemanlarının 
tamamını kendi imalatımız 
şeklinde üretiyoruz. Siste-
mimizi uzun yıllardır bu yapı 
üzerine kurduk. 4 şehirde hiz-
met veriyoruz. Talep fazla ama 
biz seçici davranarak işimizi 
iyi yapalım iddiasıyla ve üre-
tim ölçeğimiz doğrultusunda 
iş alıyoruz. Malzeme satışına 
neredeyse hiç girmiyoruz. Bu 
başka bir iş bize göre.”

Fabrikada önemli bir alanı 
da, çalışanlarının eğitimi için 
ayıran TEPE Asansör, deği-
şen yönetmeliklere göre us-
talarına ve işçilerine kurulan 
eğitim alanında uygulamalı 
olarak eğitimler de veriyor. 
Ray kapıdan montaj kısmına 
kadar bütün eğitimleri kendi 
bünyelerinde veriyorlar. Her-
hangi bir yeni uygulama, yeni 
yönetmelik ya da standart gel-
diğinde Baş Mühendis İbrahim 
Özçakır liderliğinde, mühendis 
kadrosu ve ustaları tarafından 
hazırlanan eğitim programı ile 

çalışanların bilgilerinin yeni-
lenerek, sürekli canlı kalması 
sağlanıyor. İbrahim Bey ile 
yaptığımız görüşmede ken-
disi; “Eğitimi çok önemsiyo-
ruz. Çünkü yaptığımız iş riskli 
bir iş ve hiç bir şekilde hatayı 
affetmiyor. Bu yüzden tepe 
olarak buna ayrıca önem ve-
riyoruz” dedi.  

TEPE’NİN 
İKİNCİ KUŞAK 

YÖNETİCİLERİ DE İŞ 
BAŞINDA

Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 
Tepe; markasını ikinci kuşak 
yöneticilerle beraber farklı bir 
kulvara taşınacağına da inanı-
yor. Kızı Selda Tepe Sağbaş ve 
oğlu Serdar Tepe ile birlikte bir 
aile şirketi olarak başarılı bir 
çizgide ilerleyen Sinan Tepe; 
fabrikada herkesin ortak söz 
hakkının olduğunu adil bir dü-
zen kurduklarını ifade ediyor. 

1985 yılında Sinan Tepe tara-
fından kurulan firma, Eskişehir 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
8 bin metrekarelik bir alanda, 
imalatından, projelendirilip, 
montajlanmasına kadar tüm 
aşamalarını tek bir merkezden 
yürütüyor. Tepe Asansör’ün 
kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Tepe ile yap-
tığımız röportajda çalışma 
prensiplerini şöyle anlattı; 
“Bizim dışarıya satış amaçlı 

hiç bir ürünümüz yok burada. 
Biz, kendi montajlarımız için 
projelendirme ve üretim yapı-
yoruz. Sistemimiz bu şekilde 
işliyor. Toplamda dışarıya ver-
diğimiz ürün %10’u geçmez. 
Başlı başına tüm aşamalarını 
takip ettiğimiz bir markayız. 
Bizde şantiyeye iki defa gidilir. 
Önce ray, kapıya gidilir. Onu 
da 3.5-4 günde ekipler ortaya 
çıkartır. İmalatına başlanır ve 
ikinci kez de montajına gidilir”.

KENDİ 
ASANSÖRLERİNİ 

ÜRETİYOR VE 
MONTAJLIYORLAR

Üretim kapasiteleri hakkında 
da bilgi aldığımız Sinan Tepe; 
“Biz yılda 300 montaj yapan 
bir firmayız. Ayrıca çok sayıda 
da bakım hizmeti verdiğimiz 
asansörümüz var. 8 bin met-
rekare kapalı alanda çalışıyo-

PAKET ASANSÖR MODELİ İLE  
ÖRNEK BİR MARKA

TEPE ASANSÖR

Eskişehir’in önemli firmalarından birisi olan TEPE Asansör, 
kendi asansör parçaları için AR-Ge yapıyor, üretiyor, montajlıyor 
ve bakımını yapıyor. Paket asansör sistemi ile asansör denince 
akla gelen her hizmeti kendi bünyesinde toplayan TEPE, 
Türkiye’nin yerli üreticileri arasında asansörün tüm aşamalarını 
içeren çalışma yöntemi ile sayılı firmalardan biri.

 
 

 Y
el

iz
 K

ar
ak

üt
ük

Selda Tepe Sağbaş - Sinan Tepe- Serdar Tepe

ÖZEL HABER

106 107 HABER ASANSÖRÜ • Temmuz • Ağustos 2018 Temmuz • Ağustos 2018 • HABER ASANSÖRÜ

ÖZEL HABER



İki torun sahibi olan Sevim 
Gagi, 1992 yılında iki çocuğu ve 
eşi ile birlikte Bulgaristan’dan 
Eskişehir’e göçen Bulgar Türk-
leri arasında. Türkiye’ye gel-
mesi ile birlikte pek çok işte 
çalışmış  ama en son girdiği 
asansör işine sarılarak bir daha 
da kopmamış. İşini çok seve-
rek yaptığını söyleyen Gagi, 
atölyeye gelen ham levhaları 
birleştirerek kabin haline ge-
tiriyor. 

GAGİ: “ZOR İŞ DİYE 
BİR ŞEY YOK”

Sevim Hanım, bize öncelikle 
kendinizi biraz tanıtır 
mısınız?
48 yaşındayım, evliyim 2 çocu-
ğum var , iki de torunum var. 
1992 yılında Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye Eskişehir’e geldik. 
Oğlum 2,5 yaşındaydı, kızım 6 
aylıktı. Farklı işler yaptım ama 
2011 yılında asansör sektörü ile 
tanıştım. O taraftan bu tarafa 
da sektördeyim. İlk olarak bu 
işe butondan başladım. Buton 
imalatında 3 sene çalıştım. Di-
jital kartlarını yaptım. Sonra 
otomatik kapı sistemlerinde 
çalıştım. Ardından Sitimek’te 
Ekrem Bey ve Nermin Hanım 
ile tanıştım. 2014’ten bu ta-
rafa da imalatta onlarla bera-
ber kabin işindeyim. Yani zor 
iş diye bir şey yok. Butondan 
başladık, kapı, kabin derken 
darısı montaj yapıp kuyuya 
inmekte.

Burada yaptığınız işlemi 
biraz anlatır mısınız?
Benim burada işim ön hazırlık. 
Kaynaktan sonra gelen panel-
leri bu şekilde birleştiriyorum 

ELİNİN 
HAMURUYLA 
ÇELİK LEVHALARA 
MEYDAN OKUYOR

Sevim Gagi, 48 yaşında bir kabin ustası. Eskişehir’de SİTİMEK 
Asansör’ün kabinlerini toparlayıp montaja hazır hale getiren 
Gagi, işini büyük bir ciddiyet ve aşkla yapıyor. Çünkü o erkek 
işi diyerek pek çok kadının cesaret edemeyeceği bir mesleği, 
senelerdir başarıyla yapıyor olmanın gururunu yaşıyor.

İki torun sahibi olan 

Sevim Gagi, 1992 yılında 

iki çocuğu ve eşi ile birlikte 

Bulgaristan’dan Eskişehir’e göçen 

Bulgar Türkleri arasında. Türkiye’ye 

gelmesi ile birlikte pek çok işte çalış-

mış  ama en son girdiği asansör işine 

sarılarak bir daha da kopmamış. İşini 

çok severek yaptığını söyleyen Gagi, 

atölyeye gelen ham levhaları 

birleştirerek kabin haline 

getiriyor. 

montaja hazır hale getiriyo-
rum. Levhaları birleştiriyorum, 
boyasını yapıyorum, vidasını 
sıkıyorum, sonra topluyorum. 
Montaja geldiğimizde, taban 
ve tavanın kaynağı bittikten 
sonra montaja geçiyoruz. Ar-
dından kabinin paslanmazını 
geçiriyorum, hepsi bittikten 
sonra da dış taraftan vidaları-
nı sıkıp kabini tamamlıyoruz. 
Ham haliyle geliyor, buradan 
kabin olarak çıkıyor. 

“İŞİMİ ÇOK 
SEVİYORUM”

İşini çok severek Yapan Se-
vim Gagi; ham bir levha iken 
bambaşka bir ürüne dönüşen 
kabinlerini ince bir oya yap-
manın dikkati ve şefkati ile 
yaklaşarak büyük bir zevkle 
yapıyor. Çünkü onun için üret-
tiğinin bir yerlerde kullanılıyor 
olması ve bunların insanların 
işine yaradığını bilmek paha 
biçilmez duygular.

Işinizi seviyor musunuz?
Tabi! Çok seviyorum. Her vida 
bir heyecan. Buradaki bu bir
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leştirme işinde hiç yoktan bir 
şeyi ortaya çıkartıyorsunuz, 
bir şey üretiyorsunuz. Bu çok 
heyecan verici. O üretimin ar-
dından bitmiş halini görüyor-
sun, bi şu levhalardan oluşan 
ham halini düşünün bir de 
bitmiş kabin olmuş halini dü-
şünün. Ürettiğin bir ürün senin 
elinden çıkıyor ve bir yerlerde 
kullanılıyor. Bilmiyorum çok 
değişik bir duygu ben çok se-
viyorum işimi. 

Sevim Gagi Balkanlar’dan Tür-
kiye’ye Eskişehir’e geldikten 
sonra asansör sektöründen 
önce pek çok işte çalışmış. 
Ama son girdiği bu sektörü 
çok sevmiş ve bırakmayı da 
hiç düşünmemiş.

Farklı bir iş yapsaydım 
dediğiniz oldu mu?
Farklı işlerde de çalıştım. Bir 
dershanede çalıştım, bir ga-
zetede ön muhasebe yaptım. 
Pek çok iş yaptım, yapmadım 
değil. Ama 2011 yılından beri 
bu işe girdim bir daha da bıra-
kamadım. Sağlığım müsaade 
ettikçe devam ederim. Ben 
hem sektörde beraber çalıştı-
ğım insanları hem de işimi çok 
sevdim. Bu işte kendimi bul-
dum. Hem keyif alıyorum hem 
de ekmeğimi kazanıyorum. 
Bu benim için çok önemli. Biz 
Bulgar göçmeniyiz. Benim el 
yatkınlığım biraz Balkanlarda 
aldığımız eğitime bağlı. Orada 
aldığımız eğitim, el becerisine 
dayalı pek çok dersi içeriyordu. 
Bizi  5. ve 6. sınıfta torna tesvi-
ye atölyelerine verirlerdi. Biçki 
dikiş, el işleri dışında ayırt et-
meksizin torna tezgahlarında 
da eğitim alırdık. Dolayısıyla 

bu işlere el yatkınlığı biraz da 
oradan geliyor. O eğitimin ar-
dından sanayi içinde çalışmak 
bize çok aykırı da bir şey değil. 

“NEDEN ASANSÖR 
USTALARI 
KADINLAR 
OLMASIN”

Mesleğin cinsiyetinin olmadı-
ğının en güzel kanıtlarından 
birisi olan Sevim Gagi, yaptığı 
temiz işçilik ve çalışma disiplini 
ile sektörümüzün yüz akı ka-
dın çalışanlarından birisi. Se-
verek yaptığı bu işte başarısı 
da bu bakış açısında yatıyor. 
“Kimse yapamam demesin, 
yeter ki kalbiniz, aklınız işle-
sin” diyerek kadınları her alan-
da üretime de davet ediyor. 

Kadınlara tavsiye eder 
misiniz?
Valla kimse yapamam deme-
sin, çalışınca oluyor. Bir de 
kadın işi erkek işi diye bir şey 
yok. Mutfak hep kadınların 
alanı diye görülür ama en iyi 
aşçılar hep erkeklerdir. Neden 
asansör ustaları da kadınlar 
olmasın ki... İsteyen herkes 
başarabilir. Açıkçası kadın işi 
erkek işi diye bir şeye inanmı-
yorum ben. Bunu herkes yapa-
bilir yeter ki kalbiniz yüreğiniz 
aklınız işlesin...Çalışacağım 
deyin yeter ki... Herkes çalış-
sın kadınım deyip evde kim-
se oturmasın. Üretime katkı 
sağlasın. Ancak böyle ülkemiz 
gelişir, ekonomimiz güçlenir. 
Kadın için sadece evin içi değil 
dışarda da bir hayat var. 

MESLEĞİN CİNSİYETİNİN OLMADIĞININ 

EN GÜZEL KANITLARINDAN BİRİSİ OLAN 

SEVİM GAGİ, YAPTIĞI TEMİZ İŞÇİLİK VE 

ÇALIŞMA DİSİPLİNİ İLE SEKTÖRÜMÜZÜN 

YÜZ AKI KADIN ÇALIŞANLARINDAN BİRİSİ. 

SEVEREK YAPTIĞI BU İŞTE BAŞARISI DA 

BU BAKIŞ AÇISINDA YATIYOR. “KİMSE 

YAPAMAM DEMESİN, YETER Kİ KALBİNİZ, 

AKLINIZ İŞLESİN” DİYEREK KADINLARI 

HER ALANDA ÜRETİME DE DAVET EDİYOR. 
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
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Isparta İli, Akdeniz Bölgesi’nin 
batı bölümünde etrafı Sultan 
dağları ile çevrili  “Göller Böl-
gesi”nin merkezi konumun-
dadır. Isparta doğudan Kon-
ya’nın Beyşehir, Doğanhisar 
ve Akşehir ilçeleri; kuzeyden 
Afyon’un Çay, Şuhut, Dinar ve 
Dazkırı ilçeleri; batıdan Bur-
dur’un Merkez, Ağlasun ve 
Bucak ilçeleri; güneyden ise 
Antalya’nın Serik ve Manavgat 
ilçeleri ile komşudur.  Yörede-
ki, yüksekliği 3000 metreyi 
bulan dağların yanında, ova 
ve vadi özelliğindeki düzlükler, 
değişik büyüklükteki tabii göl-
ler İlin doğa yapısını belirle-
mektedir. İlin rakımı 1.050 m. 
civarındadır.

Daha çok tarım ve hayvancı-
lık geçim kaynağı iken Isparta 
ve hemen yanı başındaki Bur-
dur’da yapılanmanın artması 
ile inşaat sektörü de oldukça 
gelişmiş durumda. Pek çok iş 
kolunun lokomotifi olan inşaat 
sektörü; Isparta ve çevresinde 
de asansör başta olmak üze-
re 300’ün üzerinde sektörü 
harekete geçirerek bölgede 
ekonomiye katkı sağlıyor.

Ancak Isparta ve Burdur çev-
resinde artan inşaat sektö-
rünün nüfus ile çok da doğru 
orantılı olmadığı görülüyor. 
Isparta’nın nüfusu 240 bin 
civarında. Yapılan araştırma-
lara göre ise yeni konut ihtiyacı 
10 bin civarında. Ancak şu an 
itibariyle Isparta’da 40 bin yeni 
konut bulunuyor. Her ne ka-
dar Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi gün geçtikçe bü-
yüse de kalıcı bir göç dalgası 
olmaması sebebiyle, bu konut 
fazlası, inşaat ve dolayısıyla 
asansör sektöründe bir daral-
maya sebep verecektir. 

Isparta geneline bakıldığında, 
asansör firmaları bakımdan ol-
dukça köklü ve eski firmalara 
sahip. Şehrin iş hacmi sebe-
biyle firma sayısında fazla 
artış göstermemiş olup, çok 
uzun yıllardır 6 firması ile Is-
parta ve çevresinde daha çok 
montaj – bakım ve revizyon 
yapıyorlar. Bunların 4 tane-
si yerli iken 2 tanesi yabancı 
menşeli. Isparta’daki bu konut 
fazlasından doğan sektörel 
daralma, buradaki firmaları 
Isparta, Burdur ve Antalya 

çevresinde çalışmaya yönlen-
diriyor. Isparta’daki asansör 
firmalarının pek çoğu Antalya 
şubeleri ile de hizmet ediyor. 
Bir kısmı ise Burdur kökenli 
olup yine Isparta ve Antalya 
üçgeninde çalışıyor. Isparta 
ve Burdur illerinde bina yük-
seklikleri ise 5-7 kat arasında 
değişiyor.

BURDUR İŞ HACMİ GÜN 
GEÇTİKÇE ARTIYOR

Burdur ili ise Isparta’ya olduk-
ça yakın ve kısa bir dağ yolu 
ile 10 dakikada birbirilerine 
ulaşım sağlayabiliyorlar. Do-
layısıyla hem bölgesel hem de 
sektörel olarak birbirine çok 
yakın iller. Isparta’dan çok 
daha küçük olan Burdur’un 
nüfusu 80 bin civarında. İn-
şaat yapılanması ise daha yeni 
yeni başladığı için iş hacmi gün 
geçtikçe artıyor. 

Isparta ve Burdur çevresinde 
yaptığımız kısa gezimiz ile al-
dığımız bu notların ardından, 
sektör temsilcisi isimler ile 
görüşerek bölgeyi ve asansör 
sektörünü konuştuk.  

ISPARTA VE BURDUR 
ÇEVRESİNDEN KISA BİR SEKTÖREL 

DEĞERLENDİRME 
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ASKİM ASANSÖR – HÜSNÜ GÖKGÖZ

Isparta ve Burdur’da dergimizi 
konuk eden ASKİM Asansör’ün 
kurucusu Hüsnü Gökgöz, aynı 
zamanda ASFED Genel Sek-
reteri olarak da görev yapı-
yor. Hüsnü Gökgöz, asansör 
sektörünün bölgedeki en eski 
isimlerinden. Gökgöz, asansör 
sektörü ile ortaokul yıllarında 
tanışmış ve devam eden yıllarda 
kendi firmalarını kurarak yoluna 
devam etmiş.

Kendisi ile yaptığımız görüşme-
de Isparta’da başlayan sektörel 
hikayesini şöyle anlattı; “Asan-
sör ile 1979 yılında tanıştığım. 
Daha sonra Endüstri Meslek 
Lisesi Elektrik bölümünde 
okumaya başladım. Okurken 
bir yandan da içinde olmaktan 
çok mutlu olduğum asansör 
işinde çalışmaya başladım. 
1990 yılında kurduğum firma 
ile 2015 yılına kadar montaj 
ve bakım işlerini yürüttüm. 
Daha sonra bu firmayı dev-
rettim ve şuan ki firmam ile 
engelli platformları imalatı 
ve asansör malzemeleri satış 
işine başladım.”

ASKİM Asansör  markası ile 
“engelli platformları” alanında 
üretime devam eden Hüsnü 

Gökgöz, Isparta Sanayi Ma-
hallesi’ndeki firmasında aynı 
zamanda; kabin makine şasesi 
gibi imalatlar da yapıyor. 

GÖKGÖZ: Askim asansör ola-
rak EN81-41 Standard kapa-
sımında engelli platformları 
imalatı ile birlikte Asansör 
kabin, ağırlık karkası, Makine 
şasesi gibi ürünlerin imalatını 
ile asansör malzemeleri satışı 
yapmaktayız.

 Hüsnü Gökgöz, alandaki tecrü-
be ve deneyimlerini hem der-
nekçilik hem de ASFED bünye-
sinde federasyonda yürütülen 
işlerde önemli görevler alarak 
sektör ile paylaşıyor. 2013-2017 
yılları arasında  AKASDER’in 
(Akdeniz asansör ve yürüyen 
merdiven sanayicileri ve işa-

damları derneği) Başkanlığı 
yapan Gökgöz, şu an ASFED 
(Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu) genel Sekreterliğini 
yapıyor.

GAYE ASANSÖR’Ü 
DE ZİYARET ETTİK...
Isparta’da ayrıca bölgenin en 
eski firması diyebileceğimiz 
GAYE Asansör’ün kurucuların-
dan Feridun Güldiken’i de zi-
yaret ettik. Gaye Asansör’ün, 
Isparta’nın tarihi dokusuna 
uygun eski bir konağın restore 
edilmesiyle ofise çevirdiği iç 
açıcı binasında gerçekleştir-
diğimiz sohbette bize ASFED 
Genel Sekreteri Hüsnü Gök-
göz ve ASFED Saymanı Nuri 
Kuzan da eşlik etti.

BÖLGENİN SESİ – ISPARTA / BURDUR
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Isparta’nın en eski firmala-
rından birisi olan Gürbüzler 
Asansör’ün sahibi Bayram Er-
doğan; ziyaretimiz esnasında 
görüşme fırsatı elde ettiğimiz 
isimlerden. Erdoğan sohbe-
timizde kuruluş hikayelerini 
şöyle anlattı;

BAYRAM ERDOĞAN: Gürbüz-
ler, 1987 yılında Tayfun Gürbüz 
tarafından montaj firması ola-
rak kuruldu. Ben şirkete 2002 
yılında ortak oldum. 2013 yı-
lında ise Tayfun Gürbüz’ün 
bırakması ile birlikte şirketi 
tamamen devraldım. Ispar-
ta’nın en eski firmalarından 
biriyiz. Piyasada belli bir ka-
litemiz var. Bu kalitenin altı-
na kesinlikle inmiyoruz. Yıllık 
asansör montaj kapasitemiz 
70 ile 100 arasında değişiyor. 
Ancak bu sene sonunda Ispar-
ta dışındaki işlerimizle birlik-
te  100’ü geçecek. Her türlü 

asansör montajı yapıyoruz. 
Araç asansörü, hidrolik asan-
sör, elektrikli asansör, makina 
daireli, makina dairesiz, pano-
ramik gibi pek çok konuda uz-
manlığımız var. Isparta Burdur 
Antalya üçgeninde çalışıyoruz. 
2017’nin Ağustos ayında An-
talya’ya da bir şubemizi açtık. 

“BELEDİYELERDEKİ UYGULAMALAR 
FARKLILIK GÖSTERİYOR”

Bayram Erdoğan’a bölgenin iş 
potansiyeli ve genel sıkıntıları 
ile ilgili de sorularımızı yönelt-
tik. Erdoğan konu ile ilgili ola-
rak genel sıkıntının Belediye-
lerin farklı uygulamalarından 
kaynaklı olduğundan bahsetti. 
Erdoğan; “Açıkçası Isparta’da 
konut fazlası var. Bu da sek-
törü olumsuz yönde etkiliyor. 
Çünkü ödemeler müteahhit-
ler tarafından genellikle nakit 

yerine daire şeklinde yapılı-
yor. Böyle olunca da daireler 
genellikle elimizde kalıyor 
diyebilirim. Dolayısıyla bizler 
daha çok Isparta dışındaki var-
lığımız ve sektördeki yılların 
getirdiği tecrübe ile iş yapıyo-
ruz.  Isparta’da genellikle yer-
li asansör ağırlığı vardır. 100 
asansörün 95’ini yerli yapılır. 
Kompanentler de yerli seçilir.  
Ancak Isparta-Burdur-Antalya 
üçgeninde iş yapan bizlerin en 
büyük sıkıntısı Belediyelerin 
farklı uygulamaları diyebili-
rim. Bir diğer sorunda küçük 
bir yer olmasından kaynaklı 
olarak  zaman zaman kalifiye 
eleman sıkıntısı yaşayabiliyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

Bayram Erdoğan’a misafir-
perverliği ile bölge hakkında 
verdiği önemli bilgiler için te-
şekkür ediyoruz.

GÜRBÜZLER ASANSÖR – BAYRAM ERDOĞAN
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Antalya kökenli olan MAKSİ- 
LİFT, Burdur merkezinde faali-
yet gösteriyor. Burdur ile ilgili 
bilgileri ise MAKSİLİF kurucu-
ları Onur Yiğit ve İsa Öncel’den 
aldık. Burdur’da yükselen bir 
inşaat değeri olduğunu söy-
leyen Yiğit ve Öncel, Antalya 
kökenli olmalarına rağmen 
Burdur’da daha çok iş yapa-
bildiklerini söylüyorlar.

Makina Mühendisi olan Onur 
Yiğit Maksilif’in yapısını şöyle 
anlatıyor; “Maksilift 2015 yı-
lında Antalya merkezli olarak 
kuruldu. 2016 yılında ise Bur-
dur’da bir şube açtık. Şuan ise 
Isparta’ya şube açma hazırlı-
ğı içindeyiz. Montaj, bakım, 
revizyon, engelli asansörleri, 
yürüyen merdiven konusun-
da uzman personelimiz var. 18 
personelimiz ile üç ilde hizmet 
veriyoruz.” 

Onur Yiğit ve İsa Öncel 2006 
yılından beri tanışıyorlar ve 
beraber çeşitli firmalarda ça-
lışmışlar. Bir araya gelip bir 
firma kurma kararlarını ise 
İsa Öncel anlatıyor; “Biz An-

talya’da büyük bir firmada 
çalışırken tanıştık. Ben zaten 
Ispartalı’yım Onur Bey de 
Burdurlu. Bir süre sonra artık 
memleketimize dönmek ve 
beraber kendi işimizi yapma 
kararı aldık.” 

ANTALYA VE BURDUR’UN ARDINDAN 
KOSOVA ’DA DA ŞUBELERİNİ 

AÇTILAR 
Antalya ve Isparta’nın ardın-
dan Kosova’da hem imalat 
hem de montaj yapabilecek-
leri bir şirket daha kurarak ilk 
yurtdışı şubelerini açan Yiğit 
ve Öncel, sektörde hızla iler-
leyen firmalardan birisi olarak 

markalarını yurtdışına taşıdı. 
ONUR YİĞİT: “Kosava’daki 
şubemizi açalı iki ay oldu. İlk 
hedefimiz ihracat yapabil-
mek ama bölgesel ihtiyaçlar 
bizi imalat ağırlıklı çalışmaya 
da yönlendiriyor diyebiliriz. 
Onun için en kısa zamanda 
Kosova’da imalat çalışmala-
rına da başlayacağız. Maksi-
lift’in kurucu ortakları Onur 
Yiğit, İsa Öncel ve bölgede 
bize rehberlik eden Maksilift 
Satış Sorumlusu Tuğba İnan’a 
hem yurtiçi hem de yurtdışı 
çalışmalarında başarılar di-
liyor, Maksilift ailesinin Bur-
dur’daki ev sahiplikleri için 
ayrıca teşekkür ediyoruz.

MAKSİLİFT – ONUR YİĞİT & İSA ÖNCEL
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Isparta’nın dünyaca ünlü gül 
bahçelerini geçip de kıraç ve 

eğimli araziler boyunca ilerledi-
ğinizde, bambaşka bir dünyanın 
kapıları öylece, soluksuz ve hiç bir 
sihirli cümleye gerek kalmaksızın 
açılıverir... Ardından hemen ara-
cınızdan inip adeta sizi içine çe-
ken bu tek rengin büyüsüne, sonra 
da davetsizce tüm dünyanızı esir 
alacak o kokusuna kaptırmak için 
can atarsınız... 

DÜŞ BAHÇELERİNDE  
BİR ÇALI GÜZELİ; 

LAVANTA

      Yeliz Karakütük

    Fotoğraf Sanatçısı: Gülcan Acar
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celeri sadece koku sektöründe 
kullanılan lavanta yağını işle-
yen köy kadınları, Fransa’nın 
Provence bölgesindeki lavanta 
tarlalarına götürülerek, lavan-
tadan başka neler üretilebile-
ceğine dair eğitimler almış. Bu 
hikayeyi dinlediğimizde en az 
lavanta bahçelerine girdiğiniz-
de yarattığı düş etkisi kadar 
etkiliyor insanı... Isparta’dan 
Fransa’ya kadın kooperatifi ile 
oluşturulan olağanüstü bir dü-

şün hikayesi de bu... O yüzden 
bu tarlalara “düş bahçeleri” 
dememiz hiç de yanlış olmaz...

DÜNYA KOKU 
SEKTÖRÜNÜN 
EN KIYMETLI 

BITKILERINDEN 
BIRI LAVANTA...

İki yılda 40 bin turist ağırlayan 
Keçiborlu’nun lavanta köyle-

ri sadece kendi ekonomileri 
değil Türkiye ekonomisine de 
ciddi katkılar sağlıyor. Lavanta 
bitkisinin çiçek ve çiçek sapla-
rından elde edilen uçucu yağ, 
dünyada ticareti en fazla yapı-
lan 15 uçucu yağdan birisi olma 
özelliğine sahip, bu yüzden de 
çok kıymetli. Köylerde eskiden 
sadece Lavanta çiçeği ve yağı 
satılırken bugün lavanta balı, 
lavanta çayı, lavanta suyu, la-
vanta sütü, lavanta sabunu, 

Bu eğimli arazilerin yarattığı 
çok boyutlu görsel efekt ile 
olsa gerek, göz alabildiğine 
uzanan lavanta tarlaları ara-
sında gezerken, her an bir yer-
lerden efsunlu bir  peri ya da 
eski dünyalara ait kır ve orman 
kurucusu bir satir, o da olmaz-
sa Alice’in yanlışlıkla düşüp de 
kaybolduğu bir  kuyuya adım 
atıp o harikalar diyarına ge-
çecek gibi hissedersiniz. Sizi 
bu dünyadan alıp kendi ger-
çekliğinize çekecek o kara el 
ise; içinizde bastıramadığınız 
selfie yapma isteğiniz olacak-
tır. İşte bu telaşı yenebilirseniz 
emimin o satirlerden biri ile 
her an karşılaşabilirsiniz...

KEÇIBORLU’NUN 
LAVANTA KOKULU 

KÖYLERI...

Fransa’nın Provence’inde 
dünyaca ünlü lavanta bah-
çeleri ile yarışacak bir üne 
kavuşma yolunda ilerleyen 
Isparta Keçiborlu’nun lavan-
ta kokulu köyleri son bir kaç 
yılda; bölgeyi kalkındırarak, 
göç vermesini engellemek, 
kadınlara istihdam sağlamak 
amacıyla girişimci bir Ziraat 

Yüksek Mühendisi olan Ali 
Sağdaş tarafından projelen-
dirilerek hayata geçirilmiş. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP)’ndan alınan 
desteklerle, mevcut lavanta 
tarlalarının sayısı arttırılmış ve 
kadın üreticilerden oluşan bir 
kooparatif kurulmuş. Daha ön-

ROMALILARDA; 
“LAVARE” TEMIZLEMEK 
ANLAMINA GELMEKTE, 

LAVANTA BALININ 
DA KARACIĞERI 

TEMIZLEYICI 
ETKISI OLDUĞUNA 

INANILIYOR.
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kremleri ve pek çok süs eşyası 
da satışta.

Haziran ayı gelince bu düş 
bahçelerinde de çiçeklenmeler 
başlıyor. Çiçeklenme kademeli 
olarak yaklaşık 45-50 gün sü-
rüyor. İşte bu çiçeklenme dö-
neminde o mor düşler ,çalı gü-
zelinin dilinden de dökülmeye 
başlıyor. Pek çok fotoğrafçının 
akın ettiği bu bahçeler, adeta 
doğal bir fotoğraf stüdyosuna 
dönüşmüş durumda. Ağus-
tos ayında ise başka bir şenlik 
başlıyor. Lavanta için ağustos 

artık hasat zamanı demek. Bir 
yandan lavantalar hasat edilir-
ken, bir yandan hasat edilen 
lavantaların yağı çıkartılıp ve 
tohumu için kurumaya bıra-
kılıyor.

LAVANTA 
ÜRÜNLERINDEN 
SEÇTIKLERIMIZ

Lavantanın kullanım alanı ol-
dukça geniş olduğundan hep-
sine burada yer vermeyeceğiz. 
Lavanta bahçelerinden köy iç-

lerine doğru kurulan tezgahlar-
da satılan ürünlerden bir kaçını 
seçerek sizlerle paylaşacağız. 
Bilindiği gibi lavantanın uçu-
cu yağı, en fazla kozmetik ve 
parfüm sanayinde kullanılıyor. 
Ayrıca ilaç sanayinde ve ağrı ke-
sici, sakinleştirici, uykusuzluk 
giderici özellikleriyle aromate-
rapide de sıkça kullanılıyor. İdrar 
arttırıcı ve romatizma ağrılarını 
dindirici etkisi olduğu da yüzyıl-
lardır bilinen bir özelliği. 

Lavanta Balı:   Lavanta balı; 
doymuş yağ, kolesterol ve sod-

yumu düşük olduğundan güzel 
ve lezzetli. İçerdiği aminoasitler, 
mineraller ve C vitamini açısın-
dan da zengin. Kolay kana karış-
tığı için asimilasyon etki yapa-
rak enerji seviyesini yükselttiği 
biliniyor. Romalılarda; “Lavare” 
temizlemek anlamına gelmek-
te, lavanta balının da karaciğeri 
temizleyici etkisi olduğuna ina-
nılıyor. Ayrıca gece yatmadan 
alınan bir veya iki tatlı kaşığı 
lavanta balı sağlıklı bir uyku ve 
rahatlama sağlamaktadır. 

Lavanta Çayı: Çayını yapmak 
için, kurutulmuş ya da taze 
lavantayı kaynamış suya bıra-
kıp, 3-4 dakika demlenmesini 
bekledikten sonra içebilirsiniz. 
Köydeki ablaların tavsiyesine 
göre; köyde yetişen lavan-
ta türü ‘Lavandin’ çayı, 15’er 
günlük kür halinde içildiğinde, 

hepatit B ve karaciğer yağlan-
masının önlenmesinde çok fay-
dalı oluyormuş.

Lavanta Yağı: Kokusunun bü-
yüsüne kapılıp da lavanta yağı 
almadan geçmeyin... Yine köy-
deki ablalardan öğrendiğimize 
göre; ağrıyan eklemlere sürüp 
masaj yapıldığında romatiz-
ma ağrılarının giderilmesinde 
yardımcı oluyormuş. Ayrıca 
kullandığınız şampuanın içine 
yalnızca bir damla ekleyerek 
saçlarınızda lavanta esintisi ya-
ratabilirsiniz.  Bir güzel kullanı-
mı ise; sıcak su içerisine birkaç 
damla lavanta yağı damlatıp, 
altından mum yaktığınızda et-
rafa yayılan koku hem rahat-
latıcı bir etkiye sahip, hem de 
sinek kovucu bir etki yaratıyor.

Lavanta Yastığı: Lavanta kuru-

larından kendinizin de yapabi-
leceği minik lavanta yastıkları 
da oldukça popüler ürünlerden 
biri. Lavantanın sedatif etkisi 
nedeniyle özellikle uyku prob-
lemi yaşayan kişilere öneriliyor. 
Ayrıca bebeklerin rahat uyuya-
bilmeleri içinde bebek yastığı 
olarak da kullanılıyormuş.

Lavanta Sütü: En ilginç ve gü-
zeli de bu bizce.. Süt inekleri-
ne lavantanın hasattan sonra 
kalan sap kısmı yedirilmesiyle 
aromalı bir süt elde ediliyor-
muş. Bizim gittiğimizde köyde 
henüz hasat yapılmadığından, 
saplardan süt inekleri de nasip-
lenmemişti. Ama sanıyorum 
ağustos ayında hasat zamanı 
temin edilebilir. Sırf bu lavan-
ta aromalı sütü içmek için bile 
tekrar bu düş bahçelerine yo-
lumu düşürebilirim. 
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ETKİNLİKLER:
BOTANİK GEZİ: Gruplara lavan-
tanın faydalarının ve tarihçesinin 
anlatıldığı rehberlik hizmeti veri-
lebiliyor. Ayrıca, bitkinin uzmanı 
kişilerden bilgi alarak tam bir bo-
tanik gezisi de yapabilirisiniz.
HASAT: Hasat zamanı giderseniz 
lavanta yağı çıkarılmasına eşlik 
edebilirisiniz. 
FOTO SAFARİ: Foto safari ile bol 
bol fotoğraf çekimi yapmak için 
neredeyse stüdyoya çevrilmiş özel 
bahçeler var. Lavantalar arasına 
kurulmuş bir pencere, bir kapı ya 
da rüya gibi bir salıncak bulabilir-
siniz. 
BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ: Köyde 
belirlenen rotalarda bisiklet ve yü-
rüyüş gezileri de yapabilirisiniz. 

DÜŞ BAHÇLERİNDE YOLCULUK İÇİN  
YOL HARİTASI...

KONAKLAMA
Keçiborlu Isparta’ya 39 kilometre uzaklıkta.  Yaklaşık 1 saat sü-
ren bir yol ile gidilebiliyor. Dolayısıyla konaklamak için Isparta’yı 
seçebileceğiniz gibi, köyde Haziran ayından itibaren başlayan ev 
pansiyonlarda da kalabilirsiniz. Köy halkının evlerini pansiyona 
çevirdikleri bu butik ve mütevazi konaklama şekli düş bahçeleri-
nin sırrına ermek için bizce kesinlikle güzel bir deneyim olacaktır. 
YEMEK: Geleneksel kıl çadırda, otantik bir ortamda köy kahvaltısı 
(Lavanta balı, lavanta çayı, köy peyniri, zeytin, sebze vb.) ve yöreye 
has lezzetlerden oluşan öğle yemeği... Hiç fena fikir değil... Fotoğraflar : Gülcan Acar
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MUTLULUKLAR DİLERİZ…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya 

üzerinden sorunlara getirdiği hızlı çözümleriyle çok konuşu-

luyor. Harran Üniversitesi (HRÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölü-

mü öğrencileri Bakan Varank’ın twitter sayfasını etiketleyerek 

“internet kesintileri”ni  esprili bir dille eleştirdikleri twit’lerine 

anında cevap alacakları-

nı hiç düşünmüyorlardı. 

Öğrencilerin sorununu 

gören ve çözen Bakan 

Mustafa Varank, aynı 

esprili dille twit atarak 

cevap verdi. Varank, sos-

yal medya üzerinden öğ-

rencilere ulaşarak “So-

run çözüldü mü gençler” 

diye sordu.

Sektörde çok sevilen ve güler yüz-

lülüğü ile bilinen, Bursa’nın önemli 

firmalarından CE Mühendislik’in 

Satış Temsilcisi Armağan İlker 

AKSOY, Merve ATEŞ ile evlendi. 14 

Temmuz 2018’de Bursa’da yapılan 

nikah ve düğüne sektörden pek çok 

isim de katılarak Armağan ve Mer-

ve çiftini bu mutlu günlerinde yal-

nız bırakmadılar.

“SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ GENÇLER?” Asansör sektörünün en 
eski derneklerinden biri 
olan Ege Asansör ve Yürü-
yen Merdiven Sanayicileri 
Derneği (EAYSAD), 7 Ha-
ziran 2018’de düzenlediği 
iftar yemeği ile birlikte 29. 
yıllarını da kutladı. Pek çok 
dernek üyesinin ve sektör 
temsilcisinin katıldığı ye-
mek Karşıyaka Deniz Park 
Restoran’da gerçekleştiril-
di. Kesilen pasta ve kutla-
maların ardından dernek 
yönetimi bu önemli günde 
kendilerini yalnız bırak-
mayan tüm katılımcılara 
teşekkürlerini iletti.

VALTER’DEN 
ÇALIŞANLARINA 
SAĞLIK EĞİTİMİ

Valter Asansör, her sene olduğu gibi bu 
sene de tüm çalışanlarına “İş Sağlığı ve 
Güvenliği” eğitimleri verdi.  Tüm perso-
nelin katılım gösterdiği eğitimlerde, ça-
lışırken dikkat edilmesi gereken sağlık 
önemleri ile birlikte günlük hayatta sağ-
lıklı bir yaşam için yapılması gerekenler 
hakkında detaylı sunumlar yapıldı. Semi-
nere katılan personel, bilgilendirmelerin 
ardından sağlık taramasından da geçti.

EAYSAD 29. YILINI ÜYELERİ İLE BİRLİKTE KUTLADI

YAŞAM
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 � AKASDER  
Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği

 � ANASDER  
Anadolu Asansörcüler Derneği 

 � ADASİAD  
Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 � BURSAD  
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği

 � DENASDER  
Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 � DOKAS  
Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � ESASDER  
Eskişehir Asansörcüler Derneği

 � GAYSAD  
Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � GÜNAYSAD  
Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 � HATASDER  
Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � KAYSAD  
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MERSİN AS.DER.  
Mersin Asansör Sanayiciler Derneği

 � TASİAD  
Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği

ASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ
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FEDERASYONU
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Sincan - Ankara / TÜRKİYE

LIFT YOUR EXPECTATIONS

1977’DEN BUGÜNE 
ASANSÖRÜN OLDUĞU

HER YERDE.. .

KAT VE KABİN
KAPILARI

KABİNLER

KOMPLE ASANSÖR
SİSTEMLERİ

AÇILACAK ASANSÖR 
SİSTEMLERİ OKULUNUN 
ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

ASANSÖRLERE REKOR  
PARA CEZASI

YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTENDİ

ASFED İKTİSADİ İŞLETMESİ 
YAYIN ORGANI
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TSE’DE YENİ DÖNEMİN MİMARI

Prof. Dr. ADEM ŞAHİN
“ASANSÖR ÜRETİCİLERİ İLE İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİ 

ÇALIŞMALARIMIZ ARTACAK”

ASANSÖR 

SEKTÖRÜNÜN 

KARNESİ 

YAYIMLANDI


