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Değerli meslektaşlarım,
Yerli asansör sektörünün her geçen gün kendini biraz 

daha geliştirip önemli atılımlar yaptığı ve bu atılımlarla her 
geçen gün “stratejik sektör” olmak yolunda biraz daha ilerle-
diği tarihi bir süreçteyiz. Asansör Sanayicileri Federasyonu 
olarak iki yıldır üzerinde çalıştığımız çok önemli konulardan 
birisi olan “stratejik sektör” olmak ve bunun sektörümüze 
sağlayacağı desteklerle ilgili önemli aşamalar kaydediyoruz. 
Peki bu konu sektörümüz için neden bu kadar önemli? Stra-
tejik sektör olmamız ile asansör sektörü, Türk ekonomisine 
katkı sağlayan önemli sektörler düzeyine geleceği gibi, gerek 
resmi makamlarca temsil düzeyinin artması, gerekse ihracat-
lar konusunda önemli teşviklerin alınmasını sağlayacaktır.

Konunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili birimle-
ri ile üst düzey temaslarla görüşülmesi yönünde geçtiğimiz 
günlerde önemli bir toplantı gerçekleştirdik. ASFED Yönetim 
Kurulu olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın 
Hasan Büyükdede’yi ziyaret ederek, yerli asansör sektörü-
nün günümüzde geldiği noktayı, Avrupa ile yarışır kalitede 
ürünlerini ve “stratejik sektör” olması ile kazanacağı gelecek 
vizyonunu kendisi ile paylaşma imkanı elde ettik. ASFED Yö-
netim Kurulu olarak bizler, sektörün içinden gelen tüm dilek 
ve temennilerimizi Sayın Büyükdede’ye sunarken, ilerleyen 
günlerde dergimizden de takip edebileceğiniz çok önemli 
yeni çalışmalar ve başlangıçların adımı attık. O yüzdendir ki; 
başta da söylediğim gibi, yerli asansör sektörü, son zaman-
larda yaşanan sıkıntılı ekonomik havasının tersine, gelecek 
günlerde çok önemli atılımlar yapmamızı sağlayacak tarihi 
bir süreçte ilerlemektedir. Bizler kaliteli ürünler üretmeye, 
standartlara uygun işler yapmaya devam ettikçe yolumuz 
hep açık olacaktır. Sadece yurt içinde değil yurt dışı pazarın-
da da Türk ürünlerine ve işçiliğine büyük talepler olduğunu 
biliyoruz. Asansör Sektör Raporu 2019 rakamlarına baktığı-
mızda da görüleceği üzere; ihracatı ithalatından fazla olan 
312 milyon dolarlık ticaret hacmi ile önemli bir sektörüz. Bu 
dönemde ihracatta yapacağımız atılımlar ve yeni pazar ara-
yışları ile edineceğimiz yeni işbirlikleri sadece sektörümüze 
değil, Türk ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağımız-
dan hiç şüpheniz olmasın. 

Geldiğimiz süreç; tüm firmalarımız yeni işbirlikleri ve 
yurtdışı pazarları konusunda daha aktif bir politika ile bü-
yümesinin tam zamanıdır. Bu konuda federasyon olarak, siz 
değerli sektör temsilcilerimizin her türlü ihtiyaçları konu-
sunda yanınızda olduğumuzu da unutmayınız.

Sevgi ve saygılarımla…

Yusuf Atik
ASFED YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI
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11. sayısını yayımladığımız dergimizin bu yayın döneminde 
önemli gelişmelerden bahsedeceğiz size. ASFED’in Olağan 
Kurulu ile değişen yönetimi ve sektörün sorunlarına yenilikçi 
bakış açıları bunların başında geliyor.   Ayrıca dergimiz yayına 
girmeden kısa bir süre önce ASFED Yönetim Kurulu’nun Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi ziyareti de 
önemli gelişmelere gebe bir dönemin başlangıcı olacak görü-
nüyor diyebiliriz. Sayın Bakan Yardımcısının olumlu ve yapıcı 
yaklaşımları ASFED’in 17 derneği adına ilettiği notlarıyla birle-
şince oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Yerli üretici-
nin ve asansör sektörünün sorunlarına Sayın Bakan ile birlikte 
Bakanlık yetkilileri de önemli katkılar sundu. Bu toplantının 
ayrıntılarını ve gelecek dönemde planlanan yol haritasını siz-
lerle paylaşamaya devam edeceğiz. 

ASFED’deki yeni yönetim, yönetimle beraber çalışacak yeni ko-



miteler ve hazırlanması planlanan yeni çalıştaya dair 

pek çok haberimiz, aslında sektördeki değişimin de 

bir göstergesi. Görünen o ki; gelecek dönemde, iç pi-

yasadaki daralma ile birlikte yönünü ihracata dönen 

bir Türk asansör sektöründen daha sık bahsedeceğiz. 

Gelecek dönemdeki haberlerimiz, ihracat rakamları 

ve firmaların yurtdışı şubeleri üzerine olacak. Aktif 

bir dış ticaret politikası ise firmaların çehrelerindeki 

değişimi ve ürün kalitesindeki artışı da beraberinde 

getirecektir. Kendini bu yeni konjonktüre hazırlayan 

ASFED de değişime ayak uydurarak dış ilişkilerde 

daha aktif bir yapıya doğru ilerliyor. 

Bu yayım döneminde sektör için önemli gelişmeler-

den birisi ise BTSO MESYEB ile Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın yaptığı bir test merkezi anlaşması oldu. 

Bu test merkezinin özelliği piyasadaki diğer test mer-

kezine göre laboratuvar özelliğini taşıması ile bir ilk 

olmasından kaynaklanıyor. Piyasada kalitesiz üretim 

yaparak insan sağlığını riske atan ürünleri piyasadan 

kaldırmak, kaliteli ürünleri arttırmak ve işini yapan 

yerli üreticilerin önünü açmak için önemli bir geliş-

me  olarak değerlendirebiliriz. 

Bu sayımızın köşe yazarları olan; Mali Perspektif kö-

şemizde Yeminli Mali Müşavir Mehmet Öner, İş Sağ-

lığı ve Güvenliği köşemizde Dr. Ebru Kaya, Uzman 

Bakışı / Sektörel Değerlendirme köşemizde ANAS-

DER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbağ ile 

Özel Mesai /Gezi  köşemizde  Görüntü Yönetmeni ve 

Fotoğrafçı Sabri Savcı’ya yazılarından dolayı çok te-

şekkür ediyoruz. Ayrıca bir kaç sayıdır ara verdiğimiz, 

sektörün başarılı kadınlarını konuk ettiğimiz Pozitif 

köşemizde herkesin yakından tanıdığı ve çok sevdiği 

bir ismi ağırlıyoruz. BURSAD İdari Müdürü Melahat 

Tunçay’a hikayesini bizlerle paylaştığı için çok teşek-

kür ederiz. 

On birinci sayımızın Patron Katı köşesinde ise başarı 

hikayesiyle Kayseri’nin en genç yöneticisini konuk 

ediyoruz. ASP Mühendislik ve DECO Asansör Kurucu 

ortağı olan Mehmet Özlü hem mühendislik hem de 

üretim alanındaki farklı bakış açıları ile sektöre katkı 

sağlayacak açıklamalarda bulundu. ASP Mühendislik 

ve DECO Asansör’ün yöneticilerine ve çalışanlarına 

misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. 

Siz bu sayfaları okurken biz on ikinci sayımız için ça-

lışmalara başladık bile.. Yeni sayımız için her türlü 

haber ve köşe yazılarınızı web sayfamız ve mailleri-

miz üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. 

Keyifli okumalar...

editörden...
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ASFED’İN YENİ DÖNEM  
YÖNETİMİ BELLİ OLDU

ASFED (Asansör Sanayicileri Federasyonu) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 
Haziran 2019 günü ASFED’e bağlı derneklerin delegelerinden oluşan yoğun bir 
katılım ile Ankara’da gerçekleştirildi. 

6 Nisan 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör 
İşletme ve Bakım Yönetmeliği asansörlerde güvenlik önlemlerini 
arttırırken pek çok yeni uygulamayı da beraberinde getirerek, 
uygulamaya almıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve 
Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı ilk altı aylık 
dönemin “Piyasa Gözetim ve Denetimi” sonuçları açıklandı. 

76 İLDE ASANSÖR BİLGİLENDİRME 
TOPLANTILARI DÜZENLENDİ

INNOPROM ULUSLARARASI  
SANAYİ FUARI AÇILDI

ASFED ÜYE SAYISI  
ON YEDİ OLDU

BAKANLIKTA ÖNEMLİ TOPLANTI
“ASFED yönetimi  Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı  
Hasan Büyükdede’yi ziyaret etti”

Türkiye’nin bu yıl partner ülke olduğu Rusya’nın 
Yekaterinburg kentinde düzenlenen INNOPROM 
Uluslararası Sanayi Fuarı’nın resmi açılışı yapıldı. 
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ESASDER: “ESKİŞEHİR’DE İŞÇİLİK  
KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEYİZ”

RUSYA ASANSÖR FUARI 2019 
TAMAMLANDI92ENGELLİ ASANSÖRÜNDE 

YENİ BİR MARKA “VİTAS”66

ÖZEL MESAİ / GEZİ 110

76

Ekonomideki daralmaya, sektördeki durgunluğa rağmen yeni 
markalar ve yeni projelerle genç girişimciler sektörde yerlerini almaya 
devam ediyor.

“Bölgenin Sesi” köşemizin bu sayıda konuğu Asansör Sanayicileri Federasyonu 
(ASFED)’na bağlı olarak faaliyetlerini  sürdüren “Eskişehir Asansörcüler Derneği 

Rusya Uluslararası Asansörler ve Asansör Ekipmanları 
Fuarı (Russian Elevator Week 2019), bu yıl 26-28 
Haziran 2019 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti 
Moskova’da yer alan VDNH alanındaki pavilion 75’de 
başarı ile tamamlandı.

MEHMET ÖZLÜ 
ASP MÜHENDİLİK VE DECO ASANSÖR KURUCU ORTAĞI
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ASFED (Asansör Sanayicile-
ri Federasyonu) Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı, 15 Ha-
ziran 2019 günü ASFED’e 
bağlı derneklerin delege-
lerinden oluşan yoğun bir 
katılım ile Ankara’da gerçek-
leştirildi. Toplantıda pek çok 
önemli karar alınırken, üç 
dönemdir başarılı bir şekilde 
başkanlık görevini yürüten 
Yusuf Atik yeni dönemde de 
Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı’na seçilen isim oldu. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin 
büyük oranda yeni isimler-
den oluştuğu bu dönemde, 
iki başkan yardımcı olması 

yönünde karar alındı. Buna 
göre; TASİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Fikret 
Gökhan ve ANASDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa 
Demirbağ ASFED Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak belirlendi. 

DELEGELERİN GENEL 
KURULA İLGİSİ 

YOĞUNDU

ASFED’e bağlı 16 farklı ilin 
asansör derneklerinden 
gelen delegelerin Genel Ku-
rul’a ilgisi bir hayli yoğundu. 
Adana, İstanbul, Bursa, De-

nizli, Trabzon, Eskişehir, Di-
yabakır, Gaziantep, Hatay, 
Mersin, Kayseri, Kırıkkale, 
Malatya gibi Anadolu’nun 
önemli merkezlerinde faali-
yet gösteren asansör sektö-
rünün iş insanlarından olu-
şan delegeler, genel kurul 
vasıtası ile bir araya gelerek 
sektörel konular üzerine 
sohbet imkanı da elde etti. 

Divan Başkanlığını Seyfi 
Aydınoğlu, Katip Üyeliklerini 
ise Avukat Zeynep Tepegöz 
ve Serbest Mali Müşavir Ali 
Yılmaz’ın yaptığı Genel Ku-
rul oturumun açılmasının ar-
dından, ASFED’in bir önceki 

ASFED’İN YENİ DÖNEM 
YÖNETİMİ BELLİ OLDU
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yönetimin iki yıllık hizmet 
döneminde gerçekleştirdiği 
faaliyet raporu; ASFED İdari 
Müdürü Gülay Pala ve İsma-
il Yiğit’in sunumuyla delege-
lere aktarıldı. 

2017-2019 dönemine dair 
yapılan tüm faaliyetlerin ay-
rıntılı bir biçimde hazırlandığı 
sunumda ASFED’in eğitim 
konusunda yaptığı önemli 
çalışmalar dikkat çekti. 

İKİ YILDA: 
 � “1 MİLLİ EĞİTİM 
PROTOKOLU

 � 3 ASANSÖR OKULU
 � 1 BAKANLIK 
SEKTÖR RAPORU

 � 1 SEKTÖR FUARI
 � SAYISIZ SEMİNER 
VE SOSYAL 
SORUMLULUK 
PROJESİ 

 � KAMUOYU 
OLUŞTURMAK İÇİN 
SEKTÖREL BİR 
YAYIN ORGANI

HAYATA GEÇİRİLDİ”

Delegelere de takdim edilen 
çalışmaya göre ASFED, sa-
dece  2017-2019 yılları ara-
sındaki iki yıllık dönemine 
sayısız proje sığdırdı. 

 Ô Bunlardan öne çıkanlar 
ise; sektördeki ara ele-
man sorunun çözümü 
için Meslek Liselerinde 
“asansör ve yürüyen 
merdiven” bölümleri 
açılması için Milli Eğitim 
Bakanlığı ile imzalanan 
protokoldü. Bu protokol 
ile tüm şehirlerde açıl-
ması beklenen asansör 
ve yürüyen merdiven 
bölümleri için üç pilot 

şehir (Ankara, Kayseri, 
Eskişehir) belirlenerek, 
bu şehirlerde öne çıkan 
meslek liselerinde ilgili 
bölümler ve atölyelerin 
kurulması yönünde çalış-
malar yapıldı. Sektörün 
de desteğini alınarak 
ileri teknolojide derslikler 
ve atölyelerin kurulduğu 
okulların ilki Ankara’da 
Merih Akademi olarak 
2018-2019 öğretim 
yılında öğrencileri ile 
buluştu. Eskişehir ve 
Kayseri’deki okulların ise 
2019-2020 öğretim dö-
neminde öğrencileri ile 
buluşacağı bilgisi verildi.

İsmail Yiğit - Gülay Pala
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“ASFED: SEKTÖRÜN 
BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ”

 Ô Eğitim projeleri dışında, 
ASFED’in iki yılda farklı 
illerde sayısız seminerler 
düzenleyerek, sektörel 
konularda paydaşları 
bilgilendirme toplantıları 
düzenledi. Ayrıca itfaiye 
erlerinin asansörden 
doğru kurtarma çalış-
maları yapmasına yö-
nelik eğitimler ile engelli 
vatandaşların erişimine 
katkı sağlayan destekle-
rin yanında, Aile Bakan-
lığı ile önemli bir sosyal 
sorumluluk projesine de 
imza attı. 

 Ô 2018 yılı içinde düzenle-
nen “İzmir Asansör Fuarı 
İNELEX”e ve “Asansör 
Sempozyumu ve Sergisi 
2018”e destek vererek 
Avrasya Asansör Fuarı 
2019’un düzenleyici 
kurulunda yer aldı. Bu 
fuar ile yerli asansör 
sektörünün gücünün 
dünya klasmanında yer 
alması üzerine katkılar 
sağlandı. 

 Ô ASFED, sektörün bir-
leştirici gücü olarak her 
alanda yerli üretici ve 
montajcının sesi olma 
konusunda önemli ka-

muoyu projeleri hazırla-
maya devam ediyor.

YERLİ ASANSÖR 
SEKTÖRÜ TÜM 
DETAYLARIYLA 
RAPORLANDI

 Ô ASFED’in iki yıllık çalış-
ma dönemindeki giri-
şimleri ile ülke kamuoyu 
gündeminde yer alan bir 
önemli konu ise; “yerli 
ve küresel bir asansör 
markası” oluşturulması 
yönündeki çalışmalardı. 
Konu ile ilgili  ASFED’e 
danışmanlık yapan 
Yeminli Mali Müşavir 
Mehmet Öner’in katkıları 
ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na sunulmak 
üzere hazırlanan sektör 
raporu hakkında da bil-
giler verildi. Hazırlanan 
rapor; yerli asansör sa-
nayisinin çalışma hacmi, 
üretim gücü, ürün kali-
tesi, dünya pazarındaki 
yeri ve yerli piyasaya 
dair daha pek çok konu 
üzerine şimdiye kadar 
hazırlanmış en kapsamlı 
rapor olma özelliğini de 
taşıyor. Konu ile ilgili 
ayrıntılı bilgileri, hem 
dergimiz haberlerinde 
hem de Mehmet Öner’in 
dergimizdeki Mali Pers-

pektif köşesinde sıkça 
paylaşarak bilgiler ver-
miştik.  

ASFED’E BAĞLI 
DERNEK SAYISI CİDDİ 

ORANDA ARTTI

 Ô İki yıllık dönemde bir 
dikkat çeken konu ise; 
ASFED’in yürüttüğü 
projeler ve başarılı işler-
le sesini duyurmasıyla 
beraber, ülke genelin-
deki asansör dernekle-
rinin federasyona katılı-
mın arttığı yönündeydi. 
Bu dönemde MASDER, 
AYSKAD ve KIRASDER 
dernekleri federasyona 
katılarak güçlü organi-
zasyon yapısına önemli 
destekler sağladı.

“TÜRKİYE” İBARESİ 
İÇİN GERİ SAYIM 

BAŞLADI

 Ô Genel Kurul’da ASFED 
faaliyetleri hakkında 
verilen bilgiler arasında 
yönetimin iki yıldır üze-
rinde çalıştığı, ASFED’in 
isminin başına “Türkiye” 
ibaresi alması için yapı-
lan girişimler de vardı. 
Federasyonun, “Türkiye 
Asansör Sanayicileri Fe-
derasyonu” ismiyle anı-
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larak hem itibar hem de 
pek çok önemli artılar 
kazanacağının önemine 
dikkat çekildi. 

 Ô “Türkiye” ibaresi alabil-
mesi için gerekli olan 
tüm şartları sağlayan 
Federasyon, bu konuda 
ilgili makamlara evrakla-
rını vererek onaylanması 
için gün sayıyor. 

ASFED’in İki yıllık faaliyet 
raporu sunumun ardından, 
Serbest Mali Müşavir Ali 
Yılmaz , 2017-2019 dönemi 
gelir gider tablosu ve harca-
ma kalemleri hakkında bilgi 
verildi. Yılmaz’ın ardından 
sözü alan Mersin Asansör-
cüler Derneği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Muzaffer Hızarcı, 
ASFED Denetim Kurulu Fa-
aliyet Raporu’nu delegelerle 
paylaştı. Hızarcı konuşma-
sında; “Denetim Kurulumuz-
ca yapılan denetim netice-
sinde, federasyonumuzun 
faaliyetlerinin tüzüğümüzde 
gösterilen amaç ve hedefler 
doğrultusunda kanunlara 
uygun bir şekilde yapıldığı 
tespit edilmiştir” diyerek ge-
nel kurulun hayırlı olmasını 
temenni etti.  

YENİ DÖNEMDE 
YÖNETİM KURULU 11 
KİŞİDEN OLUŞACAK

Genel Kurul gündemin 
dördüncü maddesi olarak 
federasyonun tüzük deği-
şikliğine gidilerek Yönetim 
Kurulu üye sayısı 15 kişiden, 
11 kişiye düşürülmesi hak-
kında oyalama yapıldı. Bu 
karara gerekçe olarak açık-
lama yapan Avukat Zeynep 
Tepegöz; “Farklı şehirlerde 
yer alan derneklerimizden 
seçilen yönetim kurulu üye-
lerinin bir araya gelerek 
toplantı yapması ve kararlar 
alınması konusunda zorluk-
lar yaşanıyor. Bu sebeple 
Yönetim Kurulu Üye sayısı-
nın 15’ten 11’e düşürülmesi 
yönünde yönetimin bir talebi 
var. Yapılan oylama neti-
cesinde, öneri oy çokluğu 

ile kabul edilerek, yeni dö-
nemde Yönetim Kurulu Üye 
sayısının 11 kişiden oluşma-
sına karar verildi. 

BAŞKANLIĞA  
SEÇİLEN İSİM  

YUSUF ATİK OLDU

Divan Başkanı Seyfi Aydı-
noğlu’nun yönetimiyle genel 
kurul gündeminin beşinci 
maddesine geçilerek 2019-
2021 döneminde faaliyet 
gösterecek Yönetim Kurulu 
ve Denetim Kurulu üye seçi-
mine gidildi. Yeni yönetimin 
seçilmesi için tüm dernek-
lerin ortak kararı ile oluştu-
rulan 2019-2021 dönemi 
Yönetim Kurulu listesi Divan 
Başkanlığı’na sunuldu. 
Buna göre üç dönemdir üst 
üste başarılı bir başkanlık 
yürüten Yusuf Atik yeniden 
ASFED Yönetim Kurulu Baş-
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kanı seçilirken, TASİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet 
Fikret Gökhan ile ANASDER 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Demirbağ ASFED 
Başkan Yardımcısı oldu. 
Genel Sekreterlik görevini 
Hüsnü Gökgöz üstlenirken, 
Sayman  Nuri Kuzan oldu. 

YUSUF ATİK: 
“DAHA ÇOK BAŞARI 

BEKLİYORUM”

Üç dönemdir üst üste dele-
gelerin güvenini kazanarak 
Yönetim Kurulu Başkan-
lığı’na seçilen Yusuf Atik 
teşekkür konuşması yapmak 
üzere kürsüye davet edil-
di. Atik konuşmasında tüm 
ekibine teşekkür ederek; 
“Bize teveccüh gösterdiniz, 
iki yıl daha göreve seçtiniz. 
Sizlerin huzurunda ekibime, 
çalışma arkadaşlarıma, bi-
zimle beraber çalışan tüm 
ASFED çalışanlarına bir kez 
daha teşekkür ederim. Beni 
hiç bir zaman mahcup et-
mediler, özveri ile çalıştırlar, 

hepsine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.  Yönetime yeni 
katılan arkadaşlarımız var. 
Onların federasyona  çok 
şey katacağına eminim. Bu 
döneminde Yönetim Kurulu 
üyelerinden daha çok başa-
rı bekliyorum” dedi.

AHMET FİKRET 
GÖKHAN: “ŞEFFAF BİR 
YÖNETİM ANLAYIŞI İLE 

ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni dönemin öne çıkan 
isimlerinden olan TASİAD 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Fikret Gökhan da bir 
konuşması yaprak tüm de-
legelere teşekkürlerini iletti. 
Yeni projelerle geldiklerini 
söyleyen Gökhan : “Yeni 
dönemde paydaşlarımızın 
yurtdışına açılması ile ilgili 
çalışmalarımız olacak. Fikir 
en büyük sermayedir, yöne-
timde sizlerin de fikirlerinize 
ihtiyacımız olacak. Şeffaf 
bir yönetim anlayışı ile çalı-
şacağız. Hepinize katkıları-
nızdan dolayı çok teşekkür 
ederim” dedi. 

Yusuf Atik - Ahmet Fikret Gökhan

ASFED Yönetim Kurulu Üyeleri
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Yönetim Kurulu Asil Üye

Yusuf Atik (ANASDER)

Ahmet Fikret Gökhan (TASİAD)

Nuri Kuzan (KAYSAD)

Mustafa Uçar (TASİAD)

Hüsnü Gökgöz (AKASDER)

Mustafa Demirbağ (ANASDER)

Sebahattin Baki (DOKAS)

İbrahim Özçakır (ESASDER)

Murat Emre Üstün (TASİAD)

Özcan Toprak (MASDER)

Nermin Boyacıoğlu (AYSKAD)

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Servet Karabacak ( TASİAD)

Tansel Namlıses (AYSKAD)

Naim Bedük (KAYSAD)

Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu (BURSAD)

Tahir Karatekelioğlu (ANASDER)

Akif İlgen (KAYSAD)

Ebru İleri (AYSKAD)

Bülent Yıldırım (KIRASDER)

Fatih Kunduracı (MASDER)

Ali Cirit (DENASDER)

Hamit Yıldırm (ADASİAD)

Denetim Kurulu Asil Üye

Cem Bozdağ (BURSAD)

Muzaffer Hizarcı (MASDER)

Ayhan Bilgiç (AKASDER)

Denetim Kurulu Yedek Üye

Zafer Karabay (ANASDER)

Mehmet Kırcı (AKASDER)

Emrullah İskender (DOKAS)

2019-2021 
DÖNEMİ ASFED 
YÖNETİM KURULU
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15 Haziran 2019 günü Ankara’da gerçek-
leştirilen Olağan Genel Kurul ile ASFED 
(Asansör Sanayicileri Federasyonu)’in  2021 
yılına kadar görevi üstlenen yeni yönetimi; ilk 
toplantısını Kurul günü, ikinci toplantısını ise 
10 Temmuz 2019 günü ASFED toplantı sa-
lonunda gerçekleştirdi. İlk toplantıda yapılan 
görev paylaşımının ardından, ikinci toplan-
tıda iki yıllık eylem planı ile birlikte çalışma 
yapısını belirleyecek yeni komiteler ve görev 
nitelikleri üzerinde duruldu.

YURTDIŞINDA DAHA AKTİF BİR 
POLİTİKA GELİŞTİRİLECEK

ASFED’e bağlı 16 derneğin ortak kararı ile 
tek listeden seçilen yeni Yönetim Kurulu, 
Yusuf Atik Başkanlığında Olağan Genel 
Kurul’un hemen ardından çalışmalara başla-
yarak her ay toplanma kararı aldı. ASFED’in 
kurulduğu günden bu güne, sektörel konu-
larda göstermiş olduğu önemli çalışmalar 
değerlendirilerek, bunların üzerine eklene-
cek farklı projeler ile gündemde olan konu-
ların gelişimini destekleyecek yeni bir eylem 
planı üzerine çalışılmaya başlandı. Buna 

göre; gelecek dönemde daha çok yurtdışı 
kaynaklı çalışmaların yapılması, gerek fuar-
lar gerekse üyelerin yurtdışı kaynakları ko-
nusunda doğru yönlendirilmesi ile ilgili bilgi 
akışı sağlanabilmesi hususu değerlendirildi.

SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÇALIŞMA 
GRUPLARINA DAHİL EDİLECEK

Tüm derneklere komitelere katılım için davet 
gönderildi.
Toplantıda mevcut çalışma komitelerine yeni 
çalışma komitelerinin eklenmesi de görüş-
meye açıldı. ASFED bünyesinde var olan 
Eğitim Komitesi ve Teknik Komitesi’nin ba-
şarılı işleri hakkında bilgi verilirken, bu komi-
teler gibi çalışacak yeni komite gruplarının 
oluşturulması ve 16 dernekten isteyen tüm 
üyelerin de bu çalışma gruplarında aktif rol 
almaya davet edilmesi görüşüldü. ASFED’in 
yeni çalışma gruplarında görev almak iste-
yen sektör çalışanları bağlı oldukları dernek-
ler aracılığı ile ASFED’e isimlerini bildirerek 
Yönetim Kurulu ile beraber çalışabilecek. 
Buna göre sektör çalışanlarının dahil olabile-
ceği yeni dönem çalışma komiteleri şöyle:

ASFED’İN YENİ YÖNETİMİ  
YOL HARİTASINI BELİRLEDİ
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1. Dernekleri Geliştirme ve İşbirliği Komitesi

2. Eğitim Komitesi

3. Teknik Komite

4. Fuar ve Dış İlişkiler Komitesi

5. Finans Komitesi

6. Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi

GÜÇLÜ BİRLİK İÇİN  
“TEK SES” VURGUSU

Toplantıda öne çıkan konulardan birisi de; sek-
tördeki anlam ve kavram karmaşasına son ver-
mek üzerine oldu.  Sorunların ortak bir dil çerçe-
vesinde, üst makamlarca değerlendirilebilmesi 
ve çözümler aşamasında daha etkili kararlar 
alınabilmesi için “tek ses” vurgusu yapıldı. Her 
derneğin ayrı ayrı taleplerini dile getirmesi yeri-
ne, ortak meselelerde ortak hareket edilmesi ve 
bunun için de federasyon çatısı altında görüş-
lerin toparlanarak makamlara sunulması konu-
sunda karar alındı. Konu hakkında, 16 derneğin 
yönetim kurullarına gönderilecek bilgilendirme 
ile  hassasiyet çağrısı yapılacak.

“ASANSÖR VE YÜRÜYEN 
MERDİVEN” OKULLARINA 

YENİLERİ KATILACAK
10 Temmuz 2019’da gerçekleşen Yönetim Kuru-
lu toplantısında; ASFED’in Milli Eğitim Bakanlığı 
ile imzaladığı protokol çerçevesinde açılan, 
Meslek Liselerindeki “Asansör ve Yürüyen Mer-
diven” bölümlerinin öğretmenlerinin eğitimleri ile 
ilgili önümüzdeki günlerde yoğun bir gündem 
olduğuna dair bilgilendirme yapıldı. Protokol 
kapsamında Federasyon bünyesinde oluşturu-
lacak bir eğitmen kadrosu tarafından; Ankara, 
Kayseri, Eskişehir ve Kayseri’deki okulların 
öğretmenlerine teknik konularda eğitimler veri-
lecek. Ayrıca Ankara, Kayseri ve Eskişehir’deki 
başarılı örneklerin ardından Gaziantep’den de 
asansör bölümü konusunda yoğun bir talep 
geldiği, konu üzerine girişimlerin başladığı açık-
landı. 
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ASFED ( Asansör Sanayici-
leri Federasyonu ) Yönetim 
Kurulu, sektöre ilişkin be-
lirledikleri önemli gündem 
maddeleri üzerine görüş 
alışverişinde bulunmak 
üzere, 1 Ağustos 2019’da 
Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Sayın Hasan 
Büyükdede’yi ziyaret etti. 
Toplantının ana gündem 
maddeleri; kaliteli ürünleri 
ve işçiliği ile önemli bir aşa-
ma kaydeden yerli asansör 
sektörünün devlet nezdinde 
daha çok desteklenmesi, 
ihalelerle yabancı markalara 
yönlendiren şartnamelerin 
doğurduğu haksız rekabete 
dikkat çekmek ve yönet-
meliklerde yorum farkından 

kaynaklanan mağduriyetle-
rin önlenebilmesi için ortak 
çalışmalar yapmak üzeri-
neydi. Toplantıda ayrıca 
asansör sektörünün “strate-
jik sektör”  konumuna geti-
rilmesinin önemi ve ihtiyacı 
üzerine ASFED’in değerlen-
dirmeleri sunuldu.

Türkiye’nin dört bir tarafında 
faaliyet gösteren 17 asan-
sör derneğinin birleşerek 
ASFED çatısı altında ortak 
görüşlerini sunduğu toplan-
tıda, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan Yardımcısı Sayın Hasan 
Büyükdede sektörde sıkça 
konuşulan ve federasyona 
aktarılan sektörel sorunların 
çözümü için yapıcı konuş-

malar yaptı. ASFED heyeti 
adına konuşan Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Atik; 
“PGD cezalarından dola-
yı çok sıkıntılı durumların 
doğduğuna dair örnekler 
yaşıyoruz. Elbette burada 
biz asansörcülerin de hata-
ları vardır. Ancak Türkiye’de 
daha kaliteli ve iyi asansör-
ler için asansörcüler kadar 
diğer paydaşların da üzerle-
rine düşen görevleri yapma-
sını temenni ediyoruz” dedi. 

BÜYÜKDEDE: “ASANSÖR 
KONUSU BAKANLIĞIMIZIN ANA 

GÖREVLERINDEN BIR TANESIDIR”

Sanayi ve Teknoloji Bakan 

BAKANLIKTA ÖNEMLİ TOPLANTI

“ASFED yönetimi  Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı  
Hasan Büyükdede’yi ziyaret etti”
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Yardımcısı Sayın Hasan 
Büyükdede, sektörün öne-
mini vurgulayarak “Asansör 
konusu Bakanlığımızın ana 
görevlerinden bir tanesidir. 
Son bir yıldır özellikle asan-
sör üzerine ekip arkadaşla-
rımız ile birlikte çok yoğun 
bir mesai harcayarak, asan-
sörleri nasıl daha iyi daha 
kaliteli hale getiririz üzerine 
çalışıyoruz. Denetimler bu-
rada önem arz ediyor çünkü 
biz işimizi sıkıya aldıkça so-
runlar da daha çabuk çözü-
me ulaşıyor. Kırmızı etiketli 
asansör daha önce %50’ye 
varan oranlardaysa bugün 
sıkı denetimlerle bunu %20
’ye kadar düşürebildik.” 
dedi.

BÜYÜKDEDE: “AMAÇ KALITELI IŞ 
YAPANI KORUMAK”

Büyükdede konuşmasında 
şunları da ekledi; “Gerek 
yönetmelikler, gerekse artan 
denetimler işini iyi yapan 
asansörcüleri korumaya 
yöneliktir. Eline her çanta 
alanın ben bakımcıyım, 
ben montajcıyım demesini 
engellememiz gerekiyor. 
Burada amaç kaliteli iş ya-
panı korumak kalitesiz işi ise 
oyun dışı bırakmaktır.”

BÜYÜKDEDE: “PIYASADAKI TÜM 
ÜRÜNLER TEST EDILECEK”

İnsan yaşamının çok önemli 
bir parçası olan asansörle-
rin, sıfır hata ile çalışmasını 
hedeflediklerini de belirten 
Büyükdede kalitesiz ürünle-
re piyasada yaşama şansı 
tanımayacağının da altını 

çizdi. Büyükdede: “Kalitesiz 
iş yapma mantığını toptan 
değiştireceğiz. Eğer kalite-
siz ürün yapmakta ısrarcı 
olan varsa bunun da takip-
çisi olacağız. Artık kalitesiz 
ürüne piyasada yaşam 
şansı tanımayacağının altını 
çizelim. Bunun için şu an 
BTSO MESYEB bünyesin-
deki test merkezinin labo-
ratuvarlarıyla bir anlaşma 
imzaladık. Bunu biz çok 
önemsiyoruz. Burada piya-
sada üretilen tüm ürünler 
teste tabi tutulacak.” dedi.

ATIK: “YETKIN OLMAYAN KIŞILERIN 
FIRMA AÇMASININ ÖNÜNE 

GEÇILMESI LAZIM”

ASFED adına konuşan Yö-
netim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik ise ; “Aramızda çok iyi 
ve kaliteli işler yapan üretici-
ler ve montajcılar var. Ancak 
Türkiye’de asansör firması 
açmanın bu kadar kolay 
olması aramızdaki iyileri göl-
geliyor. Yetkin olmayan kişi-
lerin firma açmasının önüne 
geçilmesi lazım. ” dedi. 

BÜYÜKDEDE: “KALITESIZ IŞ 

YAPMA MANTIĞINI TOPTAN 

DEĞIŞTIRECEĞIZ. EĞER KALITESIZ 

ÜRÜN YAPMAKTA ISRARCI OLAN 

VARSA BUNUN DA TAKIPÇISI 

OLACAĞIZ. ARTIK KALITESIZ 

ÜRÜNE PIYASADA YAŞAM ŞANSI 

TANIMAYACAĞININ ALTINI ÇIZELIM.
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ATIK: “KAMU KURULUŞLARININ 
ITHALE YÖNLENDIRILMESI YERLI 

ASANSÖRCÜLERE YAŞAM  
ŞANSI VERMIYOR”

Atik toplantıda özelikle 
kamu ihalelerinde doğrudan 
yabancı ürüne yönlendi-
ren şartnameler hazırlan-
dığına dair dokümanları 
ve bilgileri Sayın Bakan 
Yardımcısı Büyükdede ve 
heyetine sunarken, bunun 
yarattığı haksız rekabet ile 
mücadele edemediklerini 
dile getirdi. ATİK: “Pek çok 
örneği ile karşılaştığımız 
kamu ihalelerinde hazırla-
nan teknik şartnamelerde 
öyle maddeler konuluyor ki 
isim vermeden doğrudan 
yabancı bir markaya yön-
lendirme yapılıyor. Cum-
hurbaşkanlığı talimatı ile 
yerli ürüne öncelik verilmesi 
ile ilgili genelge olmasına 
rağmen kamu kuruluşlarının 
ithale yönlendirilmesi yerli 
asansörcülere yaşam şansı 
vermiyor. Teknik şartname-

de yazan özellikleri tutan 
ürünlerimiz var, onu montaj 
edecek nitelikte montaj fir-
malarımız var ama ihaleye 
giremiyoruz” dedi.

BÜYÜKDEDE: “ÜRETEN, MONTE 
EDEN VE SERVIS YAPAN TÜM 

AYAKLARIN BERABER OLDUĞU BIR 
YAPI KURMAYA IHTIYACIMIZ VAR”

Büyükdede, konu ile ilgili; 
yerli asansörcünün talep-
lerinde haklı olduklarını 
belirterek, yerlilik kullanımın 
arttırılması ile ilgili olarak Ba-
kanlıkta yeni bir çalışma ha-
zırladıklarını belirtti. Büyük-
dede; “Ülkemizde üretmek 
ile ilgili bir sıkıntımız yok. 
Asansör sektörü olarak ihti-
yacımız olan üretilen ürünün 
kalitesinin iyileştirilmesidir. 
Yine bununla birlikte üreten, 
monte eden ve servis yapan 
tüm ayakların beraber oldu-
ğu bir yapı kurmaya ihtiyacı-
mız var. Kombine çalışan ve 
güven veren bir mekanizma 
oluşturulmalı” dedi.

“Elimizdeki üretim gücünü 
nasıl daha iyi duruma ge-
tirebiliriz, bunun üzerine 
beraber çalışacağız” diyen 
Sayın Büyükdede yapıcı 
yaklaşımı ve çözüme odaklı 
yaklaşımlarıyla, Türkiye’de 
asansör sektörünün gelece-
ği için önemli görüşler orta-
ya koydu.

Toplantıya Hasan Büyükde-
de ile birlikte, Ürün Güvenli-
ği Daire Başkanı Mevlüt Hü-
rol Metin, Asansör ve Tele-
ferik Dairesi Başkanı Serkan 
Çelik,  Asansör ve Teleferik 
Dairesi Şube Müdürü İlyas 
Menderes Büyüklü, Asan-
sör Şube Mühendisi Sedat 
Kaya katılırken, Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Atik 
başkanlığındaki ASFED he-
yetine ise ; Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Demirbağ, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Sabahatti Baki, Nuri 
Kuzan, Nermin Boyacıoğlu 
ve ASFED Müdürü Gülay 
Pala eşlik ettiler.
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Asansör güvenlik aksamla-
rının güvenilir şekilde test 
edilebileceği ‘Asansör Gü-
venlik Ekipmanları Test ve 
Geliştirme Merkezi’ni hayata 
geçiren Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Mesleki Yeter-
lilik Sınav ve Belgelendirme 
Merkezi (BTSO MESYEB), 
önemli bir iş birliği protoko-
lüne imza attı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığınca yürütülen piyasa gö-
zetimi ve denetimi faaliyetle-
ri kapsamında yapılan asan-
sör sektörüne yönelik test 
ve muayene hizmetlerinin 
BTSO MESYEB tarafından 
yürütülmesi ile ilgili protokol 
töreni, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede, TSE Başka-

nı Prof. Dr. Adem Şahin, 
BTSO Meclis Başkanı Ali 
Uğur, BTSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları İsmail 
Kuş ve Cüneyt Şener ile iş 
dünyası temsilcilerinin katı-
lımıyla 24 Temmuz 2019’da 
gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN İLK TEST 
LABORATUVARI

Asansörlerde kullanılan 
güvenlik aksamlarının 
test edildiği iki özel firma 
daha bulunmakla birlikte, 
bu firmalar aynı zamanda 
belgelendirme hizmeti de 
veriyor. Dolayısıyla, MES-
YEB bünyesinde kurulan 
bu test merkezi Bakanlık 
protokolü ile çalışarak PGD 

kapsamında ürünleri test 
etme imkanı ile diğer örnek-
lerinden  ayrılıyor. MESYEB 
Bünyesinde verilecek hiz-
metin Türkiye’de bir ilk özel-
liği taşımasının diğer önemli 
sebebi ise, tamamiyle bir 
laboratuvar hizmeti veren 
bağımsız bir eğitim ve araş-
tırma merkezi olmasından 
kaynaklanıyor. 

“SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI 
DOĞRULTUSUNDA TEST 

MERKEZİ GELİŞTİRİLECEK” 
Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ile BTSO MESYEB 
arasında örnek bir işbirliği 
protokolünün imzalandığı-
nı ifade eden Büyükdede, 
“BTSO MESYEB’de test ku-

GÜVENLİK AKSAMLARININ TESTİ  
İÇİN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ
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lesi ve ölçüm aygıtlarıyla ilk 
aşamada frenleme güvenlik 
tertibatı, hız regülatörü ve 
tampon tertibatı gibi asan-
sör güvenliği açısından 
hayati önem taşıyan aksam-
ların testlerinin gerçekleşti-
rilmesi hedefleniyor. Sonraki 
süreçlerde sektörün ihti-
yaçları doğrultusunda test 
kapsamının geliştirilmesini 
hedefliyoruz. Türkiye’de uy-
gulanacak testler açısından 
bu merkez bir ilk özelliği 
taşıyor” dedi.

‘YERLİLEŞME HEDEFİNE  
BİR ADIM DAHA’

Büyükdede, merkezin önü-
müzdeki süreçte asansör 
aksamlarının üretiminde Ar-
Ge ve inovasyon açısından 
kritik bir öneme sahip olaca-
ğını, teknik bilgi birikimi ile 
de orta vadede asansör gü-
venlik aksamlarının yerli ve 
milli kaynaklarla yüksek kali-
te standartlarında üretiminin 
gerçekleştirilmesine ciddi 
kaynak sağlayacağını ifade 

etti. “Test merkezi asansör 
güvenlik aksamlarının uy-
gunluk değerlendirme ve 
belgelendirme imkanlarını 
oluşturarak sektörde önemli 
bir boşluğu dolduracak” 
diyen Büyükdede, “Attığımız 
bu imza ile Türkiye yerlileş-
me ve millileşme hedefine 
bir adım daha yaklaşacak-
tır” diye konuştu.

‘MİLLİ YATIRIMI  
SEKTÖRÜMÜZE KAZANDIRDIK’

BTSO Başkan Yardımcısı 
İsmail Kuş, asansörlerde 
kullanılan güvenlik aksam-
larının detaylı testlerinin 
akredite koşullarda yalnızca 
yurt dışında yapıldığını ifa-
de etti. ‘Asansör Güvenlik 
Ekipmanları Test ve Geliş-
tirme Merkezi’nin asansör 
güvenlik aksamlarının en 
güvenilir şekilde test edile-
bileceği önemli bir merkez 
olacağını kaydeden İsmail 
Kuş, “Ülkemizde hemen 
hemen her çeşit asansör 
aksamı üretilse de, özellikle 

27[ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 



güvenlik aksamlarının nite-
liğini ve kalitesini ölçecek 
ve geliştirecek bir labora-
tuvar bulunmamaktadır. 
BTSO olarak Bakanlığımızın 
vizyonu ile bu milli yatırımı 
teknolojik olarak ülkemizin 
en kapsamlı asansör eğitim, 
uygulama ve mesleki yeter-
lilik belgelendirme tesisinde 
sanayicilerimize kazandır-
mak için ilk adımı atıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

ÖZ KAYNAK  
TÜRKİYE’DE KALACAK

İsmail Kuş, bu proje ile yurt 
dışında yapılan testlerin 
3’te 1’i maliyetle Türkiye’de 

daha kapsamlı ve nitelikli 
bir şekilde gerçekleştirmeyi 
hedeflediklerini belirterek, 
“Aynı zamanda öz kaynak-
larımızın yurt içinde kal-
ması da sağlayacağız. Bu 
projemiz  asansör güvenlik 
aksamlarından fren sistemi, 
hız regülatörü, tampon, ray-
lar ve asansör motorlarının 
ayrı ayrı test edilebileceği 

gibi asansör parçalarının 
tümleşik olarak da test edi-
lebileceği ilk laboratuvar 
olacak. Test ve geliştirme 
laboratuvarının teknolojik 
düzeyini yerli ve milli tasa-
rımları geliştirebileceğimiz 
bir seviyede oluşturmak da 
hedeflerimiz arasında yer 
almaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından 
Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede ve BTSO Baş-
kan Yardımcısı İsmail Kuş, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığınca yürütülen piyasa 
gözetimi ve denetimi faali-
yetleri kapsamında yapılan 
asansör sektörüne yönelik 
test ve muayene hizmetleri-
nin yürütülmesi ile ilgili pro-
tokolü imzaladı.

28 [ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 2019





Sektörünün en büyük ya-
pılanması olan Asansör 
Sanayicileri Federasyonu 
(ASFED), önemli dernekle-
rinin üyelikleri ile her geçen 
gün gücüne güç katmaya 
devam ediyor. 10 Temmuz 
2019 günü ASFED Yönetim 
Kurulu kararı ile üyelikleri 
onaylanan Orta Karadeniz 
Asansör ve Yürüyen Mer-
diven İş İnsanları Derneği 
(OKASDER)’nin federasyo-
na katılımı ile ASFED çatısı 
altında birleşen dernek sayı-
sı on yediye yükseldi.

Merkezi Samsun’da olan 
Orta Karadeniz Asansör ve 
Yürüyen Merdiven İş İnsan-
ları Derneği (OKASDER), 
geçtiğimiz aylarda üyelik iş-
lemleri için ASFED’e başvu-
ruda bulunmuştu. Samsun 
ve çevresinde faaliyet gös-
teren OKASDER’in üyelik 
başvurularını değerlendiren 
ASFED Yönetim Kurulu, son 
toplantısında karar alarak 
Derneği bünyesine dahil 
etti. OKASDER’in üretici ve 
monte eden firmalardan 
oluşmak üzere 35 üyesi 

bulunuyor. Yönetim Kurulu 
Başkanlığını Atilla Verim, 
Başkan Yardımcılığını Adem 
Aktaş, Genel Sekreterliğini 
Bahtiyar Madalı,  Saymanlı-
ğını İbrahim Kapan, üyelik-
lerini ise; Nihat Gönan, Ersin 
Katmerlikaya ve Harun Çelik 
yapıyor. 

VERİM : “TEK SES OLMAK 
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE 

ÇOK ÖNEMLİ”
Federasyona üyeliklerinin 
ardından OKASDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Atilla 
Verim ile Federasyona üye-
liklerinin önemi, beklentileri 
ve katkı sunacakları konular 
üzerine kısa bir sohbet ger-
çekleştirdik. Verim , dernek-
lerinin Asansör Sanayicileri 
Federasyonun katılmasının 
önemine dikkat çekerek, 
sektördeki sorunları be-
raberlik içinde çözmeye 
katkı sağlamak istediklerini 
belirtti. Verim şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “Biz 
OKASDER’i kurarken ama-

cımız yerli asansörcünün 
sorunlarının çözümüne talip 
olmaktı. Bizim gibi düşünen 
pek çok derneğin yer aldığı 
ASFED çatısı altında birleşe-
rek tek ses olmak sorunların 
çözümünde çok önemli”.

OKASDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Atilla Verim, der-
neğin gelecek vizyonu ile 
birlikte ASFED çatısı altında 
çözüme kavuşturmayı is-
tedikleri konuları ise şöyle 
sıraladı: 

“ASFED’İN KATKILARI VE BİZ 
SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE 

DESTEK OLMASI ÇOK ÖNEMLİ”
ATİLLA VERİM :  Biz 
OKASDER olarak pek çok 
konuda çalışmalar yapıyo-
ruz. Yaptığımız bu çalışma-
ları ASFED gücü ile birleşti-
rerek daha da ilerleyeceği-
miz inancındayız. Bunlardan 
en önemlilerini şöyle sırala-
yabilirim; asansör sektörün-
de çağın gereklerine uygun 
meslek standartlarının geliş-
tirilmesi için çalışmak, asan-

ASFED ÜYE SAYISI  
ON YEDİ OLDU
“Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven 
İş İnsanları Derneği’nin ASFED Üyelik Süreci 
Tamamlandı”

ASANSÖR
SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU

A
SF

ED
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sör montaj-revizyon 
ve bakım işlerinde ça-
lışanların  standartlara 
uygun iş yapmasını sa-
ğlayıcı önlemler almak 
ve asansör imalatçı ve 
montajcı firmalarının 
yurtdışında daha çok 
iş almalarını sağlamak 
ve bununla birlikte iş 
yaptıkları ülkelerde çı-
kabilecek sorunlarının 
çözümünde yardımcı 
olmak diyebiliriz. Bu 
konularda ASFED’in 
katkıları ve biz sektör 
temsilcilerine destek 
olması çok önemli. Ör-
neğin sektörümüzdeki 
en büyük eksiklerden biri 
olan üye toplulukları içe-
risinde meslek disiplini 
ve ahlakının geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılması, özüm-
senmesi ve uygulamalara 
yansıtılmasını sağlayıcı 
çalışmalar yaparak bu 
yönde önlemler almalıyız. 
Yine tüm bunlarla birlikte 
sektörel ve kurumsal he-
defler doğrultusunda üye-
leri arasındaki işbirliği ve 
dayanışmayı geliştirmek, 
ortak sorunlara çözüm ü-
retmek, üyelerin haklarını 
korumak hem dernekleri-
miz hem de ASFED içinde 
yapmamız gereken önemli 
çalışmalardır. 

 � AKASDER  

Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği

 � ANASDER  
Anadolu Asansörcüler Derneği 

 � ADASİAD  

Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 � AYSKAD  

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği 

 � BURSAD  
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği

 � DENASDER  

Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 � DOKAS  

Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � ESASDER  
Eskişehir Asansörcüler Derneği

 � GAYSAD  

Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � GÜNAYSAD  
Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 � HATASDER  

Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � KIRASDER 

Kırıkkale Asansorcüler Dernegi

 � KAYSAD  

Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MASDER 

Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MERSİN AS.DER.  
Mersin Asansör Sanayiciler Derneği

 � OKASDER 

Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İş İnsanları Derneği

 � TASİAD  
Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği

ASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ
ASFED ÜYESİ DERNEKLERİMİZ

ASANSÖR
SANAYİCİLERİ

FEDERASYONU

A
SF

ED
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21 - 24 Ekim 2020 tarihleri arasında or-
ganize edilecek CNR Avrasya Asansör 
Fuarı, Türk asansör sektörünün birleş-
tirici gücü olmasının yanında, sektörün 
uluslararası ticaretine de büyük katkılar 
sunacak. Bu katkılardan en büyüğünü 
ise CNR Holding’in Türk fuarcılık sektö-
rünün en büyük yatırımı BIA -Global Pa-
zar İstihbarat Sistemi yapacak.

AR-GE ve inovasyona ağırlık veren Türk 
asansör sektörü için dünyanın her yerin-
deki potansiyel sektör alıcılarına ulaşan 
BIA, özellikle daha önce Türkiye piyasa-
sına girmemiş alıcılarla birebir görüşme-
ler gerçekleştirerek CNR Avrasya Asan-
sör Fuarı’na gelmelerini sağlayacak.

TÜRK ASANSÖR SEKTÖRÜ  
2020’YE HAZIRLANIYOR

Avrasya Asansör Fuarı 21-24 Ekim 2020’de

2020 yılının tek uluslararası buluş-
ması CNR Avrasya Asansör Fuarı, 

Türk asansör sanayini aynı çatı 
altında birleştirecek. Global ticaretin 

merkezi CNR Expo Yeşilköy’de ger-
çekleşecek olan fuar, asansör sana-
yinin lider firmalarının yeni ürün ve 
hizmetlerine ev sahipliği yapacak.
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AFAG tarafından yayınlanan 
bildiride ayrıca Münih hava-
alanından ve Ausburg’daki 
tren garından hareket ede-
cek servis otobüslerine ilave-
ten Münih’teki otobüs termi-
naline de (garın yakınında) 
bağlantı sağlanacak. Fuara 
gelen ziyaretçilerin bu üç 
hat üzerinden aktarmasız bir 
şekilde interlift’e ulaştırılması 
planlanıyor. Araçların kalkış 
saatleri ise en geç Eylül ayın-
dan itibaren internet sitesi 
üzerinden erişilebilecek.  

INDIRIMLI UÇAK VE  
DEMIRYOLU BILETLERI

Katılımcılar, interlift’in hava-
yolu partneri olan Lufthansa 
Havayolları ile indirimli uçak 
bileti almak için rezervas-
yonlarını www.interlift.de/
anreise adresinden yapa-

bilecek. Ayrıca indirimli 
biletleri IATA üyesi seyahat 
acentelerinden de temin 
edebilecekler. Trenle seya-
hat edecekler ise biletlerini 
interlift sitesinden aldıkları 
takdirde avantajlı fiyatlar 
bulabilirler. 

YENI “ÇEVRIMIÇI HIZMET 
MERKEZI” ILE KATILIMCI FIRMALAR 

IHTIYAÇLARINI KOLAYCA 
GIDEREBILECEK

AFAG, Şubat 2019’da sun-
duğu yeni Çevrimiçi Hizmet 
Merkezi ile fuara katılan 
firmaların fuar ile ilgili bütün 
hizmetlerini kolayca ayarla-
yabilmesine de olanak sağ-
ladı. Yeni Çevrimiçi Hizmet 
Merkezi üzerinden teknik 
hizmetler, tefrişat ve stant 
ekipmanı, döşeme materya-
li, temizlik ve atıkların top-

lanması hizmetlerinin yanı 
sıra medya teknolojisi ve 
eleman ayarlanması ile oda 
rezervasyonları yapılabiliyor. 

Ayrıca katılımcılar istedikleri 
hizmetlerin mevcut durumu 
ile ilgili olarak diledikleri 
zaman sistemden bilgi edi-
nebilir ve buradan stant yer-
leşimlerini, salon planlarını 
ve faturalarını indirebilirler. 
Aynı zamanda katılımcılar 
kendilerine ait belgeleri de 
sisteme yükleyebilecekler. 
Sistem ayrıca katılımcıların 
fuar bütçelerini kontrol et-
melerine de olanak sağlıyor. 

VIZE VE KONAKLAMA IŞLEMLERI 
IÇIN GEÇ KALMAYIN UYARISI

Yayınlanan bildiride katılımcı 
ve ziyaretçilerin vize başvu-
rusu için geç kaldıklarının 
da altı çizildi. Vize almanın 
önkoşulu olarak proje yöne-
timinden interlift’e davet gel-
mesi gerektiği vurgulanan 
bildiride vize başvurusunun 
ancak bundan sonra yapı-
labileceği ve bunun için de 
en az dört aylık bir süreci 
hesaba katmak gerektiği 
açıklandı.

INTERLİFT’E 
ULAŞIM 
KOLAYLIĞI 
İÇİN YENİ 
UYGULAMALAR 
BAŞLIYOR

Fuar ve Etkinlik Organizatörü AFAG, 8 Mayıs 2019 tarihinde 
duyurduğu bir bildiri ile 15-18 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Ausburg’da düzenlenecek İnterlift fuarı için katılımcılara 
ve ziyaretçilere sunduğu hizmetleri genişlettiğini açıkladı. 
Bu kapsamda AFAG, katılımcı ve ziyaretçilerin fuar alanına 
ulaşımlarını kolaylaştırmak amacı ile Lufthansa Havayolları 
ve Deutsche Bahn Alman demiryolları iş birliğiyle indirim 
sunduğunu duyurdu.
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6 Nisan 2019 tarihinde ya-
yımlanarak yürürlüğe giren 
Asansör İşletme ve Bakım 
Yönetmeliği asansörlerde 
güvenlik önlemlerini arttırır-
ken pek çok yeni uygulama-
yı da beraberinde getirerek, 
uygulamaya almıştı. Bu 
kapsamda Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Sanayi ve 
Verimlilik Genel Müdürlüğü 
konu ile ilgili geniş kapsamlı 
bilgilendirme toplantıları dü-
zenledi.

Genel Müdürlükten yapılan 
açıklamaya göre; “Sanayi 
ve Verimlilik Genel Müdür-
lüğünce hazırlanan 2019 yılı 
PGD stratejisi kapsamında; 
asansör paydaşlarına yö-
nelik 76 ilde gerçekleştirilen 
toplantılara toplam 2 bin 
230 kişi” katılım sağladı. 
Mayıs ve Haziran ayları 
içerisinde Sanayi ve Tekno-
loji İl Müdürlükleri ve TSE İl 
Temsilciliklerinin organizas-
yonunda gerçekleştirilen 

toplantılara bin 408 asansör 
firma temsilcisi katıldığı da 
verilen bilgiler arasında. 

Gerçekleştirilen toplantılar-
da asansör montaj firma-
larının ve yetkili servislerin 
bilinçlendirilmesi, farkındalık 
seviyelerinin arttırılması 

amaçlanarak, konusunda 
yetkin isimlerin sunumları 
ile önemli bilgi paylaşımları 
yapılmıştır. Aynı zamanda 
Asansör İşletme ve Bakım 
Yönetmeliği kapsamında 
düzenlenmiş olan ve asan-
sör firmaları tarafından kar-
şılanması gereken satış son-
rası hizmetler ile Bakanlık 
tarafından denetimi gerçek-
leştirilecek hususlara ilişkin 
asansör bakım ve montaj 
firmalarına çeşitli bilgiler de  
verilmiştir. Sanayi ve Verim-
lilik Genel Müdürlüğü’nin 
yeni dönem PGD stratejisi 
doğrultusunda yer alan 
gözetim faaliyetleri kapsa-
mında yapılan bilgilendir-
meler, sektörde karşılaşılan 
sorunların çözülmesine ve 
ortak paydada buluşulması 
konusuna katkı sağlaması 
bekleniyor. 

76 İLDE ASANSÖR BİLGİLENDİRME 
TOPLANTILARI DÜZENLENDİ
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Asansör İşletme ve Bakım Yönet-
melik Esasları Denetim ve Gözetim 
Faaliyetleri Çerçevesinde T.C. Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul 
İl Müdürlüğü tarafından organize 
edilen, Türk Standardları Enstitüsü 
İş Birliği ve TASİAD (Tüm Asansör 
Sanayi ve İş İnsanları Derneği) des-
tekleri ile “Asansör İşletme ve Ba-
kım Yönetmeliği Gözetim Faaliyetleri 
Toplantısı” gerçekleştirildi.
28 Mayıs Salı Günü Pendik The Green Park 
Hotel’de geniş bir katılım ile yapılan toplan-
tıya sektörün ilgisini yoğundu.  Toplatının 

moderatörlüğünü TASİAD (Tüm Asansör Sa-
nayi ve İş İnsanları Derneği)  Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Fikret Gökhan yaparken  Sa-
nayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit Ünal açılış 
konuşmasını gerçekleştirdi. Şube Müdürü 
Şevki Şarlıoğlu, Şube Müdürü Yusuf Kızıl-
gün, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü PGD 
Uzmanı Mehmet Çetin Bankur, İrfan Uğur 
Bayır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
ve Verimlilik Müdürlüğünden  Muharrem 
Açıkgöz, TSE’den HYB Uzmanı Selim Sözer,  
Selahattin Polat, Metin İnal ise toplantının 
katılımcıları arasındaydı. TASİAD üyeleri ve 
sektör temsilcilerinin de yoğun katılım gös-
terdiği toplantıda, soru cevap bölümleriyle 
sektörel sorunlar hakkında da bilgiler alındı. 

YÖNETMELİK TOPLANTISINA 
İSTANBUL’DA YOĞUN İLGİ
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KONAYDER İŞ BİRLİĞİ İLE  
ASANSÖR SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, Konya Sanayi ve Tekno-
loji İl Müdürlüğü ile Konya 
Asansörcüler Yürüyen Mer-
diven Sanayiciler Derneği 
(KONAYDER) iş birliğiyle 
düzenlenen Asansör İşletme 
ve Bakım Yönetmeliği ile 
İlgili Bilgilendirme Toplantı-
sı, Konya Sanayi Odası’nın 
Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirildi. Açılış konuşmaları-
nın ardından, uzman konuk-
lar sektör paydaşları ile bir 
araya gelerek Asansör İş-
letme ve Bakım Yönetmeliği 
üzerine detaylı görüşmeler 
gerçekleştirdi.

DENETİMLERİN 
ÖNEMİ VURGULANDI
Programın açılışında konu-
şan Konya Sanayi ve Tek-
noloji İl Müdürü Uğur Özalır 
asansörlere ilişkin etkin 
denetimlerin önemine vurgu 
yaparak, bu denetimlerin 
muhtemel olumsuzlukların 
önüne geçilmesine önemli 
katkı sağladığını kaydetti. 

Yeni yayınlanan Asansör 
İşletme ve Bakım Yönetme-
liği ile sektörde yaşanmakta 
olan sorunlara önemli öl-
çüde çözüm sağlandığını 
belirtti.

Toplantıya katılan Konya 
Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü personeli İnşaat 
Mühendisi Osman Deligönül 
asansörlerin insan can ve 
mal güvenliğini tehdit etme-
yecek şekilde kullanımlarını 
arttırmak üzere İşletme ve 
Bakım Yönetmeliği kapsa-
mında mevcut asansörlerin 
iyileştirilmesi, denetim, ga-
ranti ve satış sonrası hizmet 
şartları ile uyulması gereken 
kurallara ilişkin değerlendir-
melerde bulundu.

Program uzman konukların 
sunumlarının ardından soru-
ların cevaplanmasıyla sona 
erdi.
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Samsun Sanayi ve Tek-
noloji İl Müdürü Selahattin 
Altunsoy, 1 Haziran 2019’da 
Samsun’da düzenlenen 
asansör bilgilendirme top-
lantısında Samsun’daki 
sektörel tablo ile ilgili önemli 
yorumlarda bulunarak, 
şehrin asansör noktasında 
çok iyi bir konuma geldiğini 
belirtti. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Samsun Sanayi 
İl Müdürlüğü, TSE Samsun 
Belgelendirme Müdürlüğü 
ve Orta Karadeniz Asansör 
ve Yürüyen Merdiven İş 
İnsanları Derneği (OKAS-
DER) işbirliğinde hazırlanan 
seminere Samsunlu asan-
sörcülerin ilgisi yoğundu. 

Samsun Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğünce, asansör 

sektörünün üretim, bakım, 
montaj, A tipi muayene 
kuruluşu gibi tüm paydaş-
larıyla birlikte belediyelerin 
ilgili birimlerinde çalışan 
personeli ve mühendislerine 
yönelik olarak Nisan ayında  
yürürlüğe giren “Asansör 
İşletme ve Bakım Yönetmeli-
ği” konusunda bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi.

“GÖZETIM VE DENETIM 
FAALIYETLERINE AĞIRLIK 

VERILECEK”
Toplantının açılışında konu-
şan Samsun Sanayi ve Tek-
noloji İl Müdürü Selahattin 
Altunsoy, asansör sektörün-
de mevzuat ve standartlar 
konusunda köklü değişimler 

olduğunu ve olmaya da 
devam ettiğini söyledi. Sam-
sun’da son yıllarda yapılan 
çalışmalarla şehrin asansör 
noktasında çok iyi bir ko-
numa geldiğini ifade eden 
Altunsoy, “Bu toplantının 
amacı yönetmeliğin tarafla-
ra iyi anlatılarak firmaların 
varsa eksikliklerinin ortaya 
konulmasını ve kafalarındaki 
soru işaretlerinin gideril-
mesi. Bakanlığımız talimat-
ları ve denetim programı 
doğrultusunda bayramdan 
sonra gözetim ve denetim 
faaliyetlerine ağırlık verile-
cek. Sorun yaşamamak için 
bir an önce eksiklikler gide-
rilmeli ve kafalarda oluşacak 
sorular ve sorunlar hakkında 
her zaman İl Müdürlüğü ile 
iletişime geçilebilir” dedi.

“SAMSUN ASANSÖR 
NOKTASINDA İYİ BİR KONUMDA”
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“SAMSUN TÜRKIYE’DE  
ILK 5 IL ARASINDA”

Altunsoy konuşmasında, 
Samsun ilinin 2018 yılı de-
netim raporları hakkında da 
bilgi verdi. Altunsoy konu ile 
ilgili  şunları söyledi; “2018 
yılının ilk 9 ayında Sam-
sun’da 573 adet ürün dene-
timi yapılmış olup, bunların 
264 adedi uygunsuz olduğu 
için düzeltilmesi için süre 
verilmiş ve düzeltilmeyen 
ürünler için 57 bin 149 TL 
idari para cezası uygulan-
mıştır. Bakanlığımız perfor-
mans değerlendirmesinde 
ilimiz denetim alanında Tür-
kiye’de ilk 5 il arasında yer 
almıştır”.

“SAMSUN’UN BELGELI FIRMA 
KONUSUNDA IYI BIR YERDE”

TSE Samsun Belgelendir-
me Müdürü Erol Kaygı ise, 
asansör konusunda TSE 
olarak üzerlerine düşeni her 
zaman yapmaya çalıştıkla-

rını ve Samsun’un asansör 
denetimleri ve belgeli firma 
konusunda iyi bir yerde 
olduğunu ekledi. Kaygı’nın 
konuşmasının ardından 
asansör denetçisi ve PGD 
Şube Müdürü Aycan Türkel 
kürsüye geçerek, Asansör 
İşletme ve Bakım Yönetme-
liği konusunda bir sunum 
gerçekleştirdi.

Toplantıya ayrıca, şube 
müdürleri, denetimle görevli 
personel, TSE uzmanları, 
Orta Karadeniz Asansör ve 
Yürüyen Merdiven İş İnsan-
ları Derneği (OKASDER) Yö-
netim Kurulu Başkanı Atilla 
Verim ve Samsun’da faaliyet 
gösteren 54 firmanın tem-
silcileri katıldı. Atilla Verim; 
toplantının asansör ile ilgili 
tüm paydaşları bir araya 
getirerek ortak bir çalışma 
yapılmasına zemin hazırladı-
ğı için çok önemli olduğunu 
vurguladı. Bu tarz çalışma 
ve seminerlerin ilerleyen 
zamanlarda OKASDER çatı 
altısında da yapılacağını 
belirtti. 

"BAKANLIĞIMIZ TALIMATLARI 

VE DENETIM PROGRAMI 

DOĞRULTUSUNDA BAYRAMDAN 

SONRA GÖZETIM VE DENETIM 

FAALIYETLERINE AĞIRLIK 

VERILECEK."

41[ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nın Asansör İşletme ve Ba-
kım Yönetmeliği hakkında ülke 
genelinde düzenlediği bilgi-
lendirme seminerlerden bir 
tanesi de Bursa’da gerçekleş-
tirildi.  BURSAD (Bursa Asan-
sör Sanayicileri Derneği)’ın da 
destek verdiği seminere çok 
sayıda Bursalı asansör sektör 
temsilcisi katılım gösterdi.

23 Mayıs 2019’da Bursa Tica-
ret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Eğitim Salonu’nda, “Asansör 
İşletme ve Bakım Yönetmeliği 
ve TSE Hizmet Yeterlilik Bel-
gesine İlişkin Şartlar”  konulu 
bir bilgilendirme semineri 
düzenlendi. Seminerde Bursa 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdür-
lüğü Şube Müdürü İbrahim 
Karlıtepe bir konuşma yapar-
ken, PGD Asansör-Teleferik 
Ürün Grubu Denetçisi Mus-
tafa Nevzat İNAN,  “Asansör 
İşletme ve Bakım Yönetmeliği” 
ne ilişkin ayrıntılar üzerinde 
durdu.

TSE Bursa Bölge Müdürlü-
ğü’nün de katıldığı seminerde, 
TSE Belgelendirme Uzmanı 
Semra Aydın “TSE Hizmet 
Yeri Yeterlilik Belgesine İlişkin 
Şartlar” hakkındaki sunumuy-
la, TSE Mühendisi Ceyhun 
Kaya ise “Asansör Periydik 
Kontrol Yönetmeliği’ndeki Pe-
riyodik Muayene İşlemleri ile 
ilgili Diğer Hususlar” üzerine 
önemli sunumlarıyla katkı sağ-
ladılar. 

BURSA’DA ASANSÖR BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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Objektif haberleri ve sektörün nabzını tutan yayın politikası ile  
Türk asansör sanayisine hizmet eden tüm firmalara açık olan Haber 

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

TÜRKİYE’NİN 
ASANSÖR 
DERGİSİ;

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



Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, Sanayi Ürünleri Güvenliği 
ve Denetimi Genel Müdürlü-
ğü tarafından 2019 yılı ilk altı 
aylık dönemin “Piyasa Gö-
zetim ve Denetimi” sonuçları 
açıklandı. Buna göre; top-
lam 32 bin 86 farklı modelde 
sanayi ürünü denetlenip, 
bunlardan 9 bin 678’i uy-
gunsuz bulunarak 320 farklı 
ürün teste gönderildi, 86 
farklı marka/model hakkında  
toplatma kararı verildi.

741 adet üründeki uygun-
suzluğun düzeltilmesi için 
ise süre verilerek, tespit 
edilen uygunsuzluklara 
ilişkin ise toplam 2.539.520 
TL idari para cezası uygu-
landı. Denetimi yapılan 16 
farklı ürün grubu içerisinde 

PGD 
CEZALARINDA 

ASANSÖR 
SEKTÖRÜ YİNE 

İLK SIRADA
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ise; en yüksek ceza oran-
larıyla her dönem olduğu 
gibi asansör sektörü, birinci 
sırayı alarak; 1.885.136 TL 
ile en çok idari para cezası 
uygulanan ürün grubu oldu.

ASANSÖRLERE SIKI TAKİP

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, insanların günlük hayatta 
en fazla kullandığı ulaşım 
aracı olması sebebiyle asan-
sörleri sıkı takip ve kontrol 
altına aldı. Eksik ve ya hatalı 
ürün barındırması halinde 
çok yüksek idari para ce-
zalarının ödendiği asansör 
grubunda; yılın ilk yarısında 
toplam 3 bin 129 asansör 
denetlenirken bunların 928’i 
(%29,66’sı) uygunsuz bu-
lundu. Uygunsuz bulunan 
asansörler için ise bu dö-
nemde toplam 1 milyon 885 
bin 136 lira idari para cezası 
uygulandı. En çok idari para 
cezasının verildiği diğer 
ürün grupları ise 336 bin 294 
lirayla elektrikli ekipmanlar, 
134 bin 197 lirayla basınçlı 
ekipmanlar oldu.

EN UYGUNSUZ ÜRÜN GRUBU,  
TAŞINABİLİR BASINÇLI 

EKİPMANLAR OLDU

Piyasa gözetimi ve dene-
timi faaliyetleri sonucunda 
hazırlanan raporda yapılan 
açıklamaya göre; bu dö-
nemde en çok denetlenen 
ürün grupları taşınabilir ba-
sınçlı ekipmanlar, elektrikli 
ekipmanlar ve enerji verim-
liliği oldu. İki grup arasında 
uygunsuzluk oranının en 
yüksek olduğu ürün grupları 
ise yüzde 77 ile taşınabilir 

basınçlı ekipmanlar olarak 
tespit edildi. Taşınabilir ba-
sınçlı ekipmanları yüzde 31 
ile basınçlı ekipmanlar izle-
di. Asansörler ise en uygun-
suz ürün grubunda, yüzde 
29,66 ile üçüncü sırada yer 
alıyor.

Rapor çıktılarının özetine 
bakıldığında ise; altı aylık 
dönemde denetlenen her 
100 üründen yaklaşık 30’u 
uygunsuz bulunurken, de-
netlenen ürünlerdeki ortala-
ma uygunsuzluk oranı yüz-
de 30,16 olarak belirlendi.

 

T.C 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

2019 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEMİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUÇLARI 

SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ÜRÜN GRUPLARINA İLİŞKİN DENETİM SONUÇLARI 

Ürün Grubu Uygunsuz Uygun Toplam Uygunsuzluk 
Oranı 

Teste 
Giden 

Düzeltme 
Süresi 

Verilen 

Toplatma 
Kararı 

Verilen 

İdari Para 
Cezası 

AEROSOL KAPLAR 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 
ASANSÖR 928 2.201 3.129 29,66% 113 92 0 1.885.136 
ATEX 1 18 19 5,26% 0 0 0 0 
BASINÇLI EKİPMANLAR 59 130 189 31,22% 11 4 4 134.197 
ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR 1.206 5.347 6.553 18,40% 113 421 26 336.294 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ 74 5.743 5.817 1,27% 30 1 4 10.664 
GAZ YAKAN CİHAZLAR 43 1.258 1.301 3,31% 2 24 7 4.578 
KAZANLAR 7 28 35 20,00% 0 1 0 28.578 
MAKİNELER 756 2.837 3.593 21,04% 26 185 4 53.077 
OTOMOTİV 56 1.081 1.137 4,93% 17 4 2 61.291 
PİLLER VE AKÜLER 22 1.722 1.744 1,26% 2 2 0 0 
PİROTEKNİK ÜRÜNLER 18 73 91 19,78% 0 5 0 0 
SİVİL PATLAYICILAR 0 24 24 0,00% 0 0 0 0 
TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR 6.505 1.915 8.420 77,26% 5 2 39 23.705 
TELEFERİK 2 23 25 8,00% 0 0 0 2.000 
DÜZENLENMEMİŞ ALAN 1 8 9 11,11% 1 0 0 0 

TOPLAM 9.678 22.408 32.086 30,16% 320 741 86 2.539.520 
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Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından Sana-
yi Ürünleri Güvenliği ve 

Denetim Genel Müdürlüğü 
sorumluluğunda bulunan 
ürün gruplarına ilişkin 2019 
yılı ilk altı aylık dönemin pi-
yasa gözetim ve denetimi 
sonuçlarında kesilen idari 
para cezaları yayımlandı. 
Buna göre ilk altı ayda ke-
silen 2.539.520 TL’lik PGD 
cezalarının, 1.885.136 TL’si 
asansör sektörüne ait. Bu 
da gösteriyor ki denetim ya-
pılan 16 ürün grubunda yine 
ilk sıradaki cezalı “asansör-
cüler” oluyor. Gördüğümde 
ilk aklıma gelen soru “bu bir 
başarı mıydı?” oldu.

Konu ile ilgili görüşlerimi 
hepimizin çok iyi bildiği 
bir hikayeden yola çıkarak 
anlatmaya çalışacağım. Ço-
cuğunuzu bir okula gönde-
riyorsunuz. Okulda bir çok 
sınıf var. Ancak bir tanesi 
var ki tam bir hababam sı-
nıfı. Sınıf, derslerindeki ba-
şarı yerine sürekli çıkardığı 
sorunlar ile  kendilerinden 
bahsettiriyorlar. Dolayısıyla 
bu sınıf gösterdiği başarılar 

değil, aldığı cezalar ile birin-
ciliği elden bırakmıyor. Peki 
aldıkları bu cezalar başarıla-
rını yükseltiyor mu? Ceza ile 
sorunlar çözülüyor mu? Ha-
şarı ve ders çalışmamakta 
inat eden öğrenci sayısında 
bir değişiklik oluyor mu? 
Bildiğimiz hikayeye göre hiç 
bir değişklik olmadığı gibi 
her defasında bu mecerala-
ra bir yenisi daha ekleniyor. 
Burada şunu da düşünmek 
gerekiyor; öğrencileri ceza 
almaya yönlendiren başka 
sebepler mi var? Ya da sı-
nıfın öğretmeninin topyekün 
gösterilen bu başarısızlıkta 
hiç mi payı yok?

Buradan biz kendi konu-
muza dönecek olursak; her 
dönem açıklanan ve ürün 
grupları içerisinde en yük-
sek cezayı ödeyen asansör 
sektöründeki kalitenin art-
masına cezalar nasıl katkı 
sunuyor? Cezalar, olması 
beklenen kalitenin artması-
na etki sağlıyor mı? Ya da 
bir başka açıdan kesilen 
cezaların sebepleri bütün 
firmalarımızda aynı mı? Bu 
cezalar işini yapmayanların 

ayıklanması adına fayda 
saylacak ise; değişen yönet-
melikler ve her geçen gün 
artan cezalarla acaba firma 
sayımızda bir azalma mı 
yoksa artma mı oldu? Ceza 
kesilen asansör firmalarının 
dışında belgelendirme fir-
malarından kaynaklananan 
sebepler de olabilir mi? Be-
lediyeler, Sanayi İl Müdür-
lükleri ya da A tipi muayene 
kuruluşları bölgelerinde ne 
kadar yapıcı rol oynuyorlar? 
Asansörlerimizin kalitesini 
etkileyen yapısal sorunların 
çözümü, sadece asansör 
firmalarına mı bırakılmalı? 

Buradan baktığımızda çıka-
ralacak elbette pek çok so-
nuç ve tartışılıp ele alınacak 
pek çok sorun olmakla bir-
likte; bu kadar sık müfredatı 
değişen her sektör tökezle-
meye mahkûmdur diye dü-
şünüyorum. Bununla birlikte; 
müfredat değişmesin, oldu-
ğunuz yerde sayalım gibi bir 
çıkarımda yapamayız. El-
bette ki müfredatlar değişir 
ama sektör A tipi muayene 
kuruluşları ile sınava soku-
larak değil. Çünkü sektörde 

ALTI AYLIK SEKTÖREL CEZA 
BİLANÇOSUNDAN ÇIKARILACAK SONUÇ

Mustafa DEMİRBAĞ
Elektrik Elektronik Mühendisi 

ANASDER (Anadolu Asansörcüler Derneği)  
Yönetim Kurulu Başkanı
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bugün monte eden ayağında 
kiminle konuşsanız, yoruma 
açık olan maddelerden kay-
naklı yaşanan sıkıntılara, alı-
nan cezalara dair size pek çok 
örnek sunabilir. Sırf bu yoruma 
açık maddeler sebebiyle, pi-
yasada uygunsuzluk verilen 
pek çok asansör vardır. Benim 
görüşüme göre; piyasaya ilk 
arz kriterlerini kamu gözetimin-
deki yetkin mühendislerin ona-
yından sonra izin verilmeli ve  
eğer TSE Mühendisleri olacak 
ise her asansör PGD’deki gibi 
incelendikten sonra piyasaya 
arz edilsin. Bunun ardından 
çıkacak tüm sonuçlara da 
tekrar bakarak değerlendirme 
yapalım. 

Sektör temsilcilerinin sorunla-
rına çözüm önerilerine kayıtsız 
kalındıkça sonuç değişmeye-
cektir. Sınıftan sadece birkaç 
kişinin sözüyle değil, tamamı-
nın düşüncelerini dinleyerek 
hareket etmek sektörel sınıf 
başarımızı artıracaktır.

Ülkemizde daha iyi üretimler 
yapmak, özellikle de marka-
laşma için firmalara önerilerde 
bulunulurken bu tablo ile daha 
ürkek ve ülke genelinde iş 
yapanların dahi bölgesi dışına 
çıkma cesaretini söndürmek 
doğru değildir. Markalaşma 
hevesinde olan firmalarımızın 
bölgesinde kaliteli imalat, 
montaj veya hizmet vermesi-
ni ülke genelinde artırmasını 
sağlayacak teşviklere ihti-
yacımız var. HYB belgesini 
firmalar kendi aralarında noter 
tasdikli olarak yapsın ancak 
bu anlaşma firmalar arasında 
karşılıklı fesih edilmediği süre-
ce devam etmeli. Her iki firma 
da TSE ve HYB’li olmak zo-
rundayken neden iki yılda bir 
noterde sözleşme yenilensin... 

Bırakalım firmalar bölgesel 
birlikteliklerini kendi aralarında 
ilk yaptıkları sözleşmelerle de-
vam ettirebilsin. Marka olma 
gayretindeki firmalar için bu 
kolaylıklar sağlanamaz mı? 
Bölgelere HYB için komşu il 
kolaylığı getirildi ama kilomet-
re olarak incelendiğinde çok 
da faydalı olmadı.   

Yıllarca ülkemize katma değer 
sağlamaya çalışan başarılı 
firmalarımız dahi gün geçtikçe 
küçülmeye ve marka değerle-
rini yitirmeye başlamıştır.

A tipi muayene kuruluşlarında 
yaşanan sorunlar çözüleme-
di. Muayene personellerinin 
yetersizliği görülmek bile 
istenmiyor. Bu tüm muayene 
kuruluşları için geçerli değil 
elbette, içlerinde firma içi eği-
timleri ile mühendislerini geliş-
tirenler de var. Ancak bu azın-
lıkta kalıyor. Firma yöneticileri 
ve bina sakinleri isyan ediyor. 
Bu isyanları duyarak sektörel 
hareketlilik  istenmiyor. 

Asansörlerde bakım söz-
leşmesi mecburi tutulurken 
periyodik kontrol eksiklerinin 
sözleşme dışı firmalara yaptı-
rılabilmesi  hâlâ anlaşılır değil. 
Bakım firmasına fenni sorum-
luluk yükleniyor, belgesi bile 
olmayan firmalara periyodik 
kontrol eksikleri yaptırılabiliyor. 
En acısı da eksikleri tamam-
layan firmanın muayenede 
olması gerekmiyor.  Bu şu 
demek herhalde tamam bel-
gesiz firma tarafından yapı-
lan işleri periyodik kontrolde 
gördüm uygunluğunu bakım 
firması olarak bende onaylı-
yorum. Yada belgeli bir firma 
tarafından uygunsuzluklar 
giderildiyse A tipi muayene 
kuruluşu ile uygunluğunu ka-

bul ediyoruz, değişimi yapılan 
malzemelerden veya firma 
standardımız dışında daha az 
kalitede işi buda idare eder di-
yerek kabul ettik mi demeliyiz. 
6 Mayıs 2020 tarihinden sonra 
nasıl olacak. Bakım firması 
asansörlere sigorta yaptırırken 
periyodik kontrol eksiklerini 
tamamlayan firmanın mesleki 
sorumluluk sigortasını da mı 
yaptıracak. Sigorta firmaları 
bunu kabul edecek mi? 

PGD cephesine baktığımızda 
ise; ceza alınan kusurların 
monte edenden gelen kusurlar 
olduğu ispatlanamazsa so-
nuçta ceza ile karşılaşıyorsu-
nuz. Asansör için alınan yeşil 
etiketler önemi burada yok. 
Çünkü yeşil etiketli asansör 
güvenilir asansör anlamına 
gelmiyor ve PGD de farklı in-
celeme yapılıyor sonuç olarak 
yine ceza ile karşılaşıyorsu-
nuz. Elektriksel sorunlardan 
dolayı asansör arızalanır ve 
kişiler şikâyetçi olursa yine 
PGD’ye girebilirsiniz ve sonuç 
yine ceza ile karşılaşmak olur. 
Asansör firması ödemesini 
alamaz şikâyet edilir, tehdit 
edilir ve şikayetler sonucu 
yine ceza kaçınılmaz olur. 
Bakım yapmadığınız asansör 
5 yıl sonra PGD’ye girer, yıp-
ranmaya bağlı eksikler çıksa 
bile monte eden tamamlamak 
zorunda ve tekrar yeşil etiket 
alarak asansörü servise ver-
mek zorundadır. Monte edenin 
bakımını yapmadığ asansöre 
PGD kontrol harçlarını ödeme 
mecburiyetide dolaylı ceza 
oluyor.

Sonuç kurunun yanında yaşta 
yanacak, hababam sınıfında 
haylazlar artacak ve cezalar 
katlanarak artmaya devam 
edecek... 

47[ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 



Hepimizin malumu 
olduğu üzere asan-
sör sektörü inşaat 

sektörünün bir parçası, ta-
mamlayıcısı olarak faaliyette 
bulunuyor. 

Sektörün bir ayağını oluş-
turan bakım hizmeti veren 
asansör firmaları, doğrudan 
bina malikleri veya yönetim-
lerine hizmet sunup hizmet-
lerinin karşılığını nakit, ban-
ka ödemesi, kredi kartı veya 

senet gibi para veya para 
benzeri ödeme yöntemleriy-
le tahsil ediyor. 

Sektörün diğer önemli par-
çası olan asansör montaj 
firmalarının müşterileri ise 
bina inşa eden müteahhit-
ler ve ya inşaat firmaları. 
Montaj firmaları, montajını 
gerçekleştirdikleri asansör 
bedellerini para veya para 
benzeri ödeme yöntemle-
rinin dışında, yapılmakta 

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ SORUNU  
“Fatura Bedelinin Daire Olarak Tahsili 
ve Yeni Varlık Barışı İle Gelen İmkan”

“İnşaat sek-
törünün iş modeli 

sebebiyle montaj firma-
ları, fatura bedellerini para 

veya para benzeri ödeme 
yöntemlerinin dışında, 
daire veya işyeri olarak 
tahsil etmek zorunda 

kalıyor”

Mehmet ÖNER
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com
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olan inşaattan kendilerine 
devredilen daire veya işyeri 
alarak tahsil etmek zorunda 
kalmaktadır.

Ülkemizde faaliyet göste-
ren inşaat şirketleri, müte-
ahhitler yıllardır maalesef 
bir inşaatı başından sonu-
na kadar kendi öz serma-
yesi ile tamamlayabilecek 
finansal güce sahip olma-
dan iş yapmaktadır. İnşaat 
sektörü müteahhitlerin “elin 
taşı ile elin kuşunu vurma” 
iş modeli ile çalışmakta. 
İnşaat şirketleri, daha işin 
başında, bina yapacakları 
arsaya para vermeyip, ya-
pılacak binanın bir kısmının 
arsa sahibine bırakılması 
esasına dayalı “kat karşılığı 
inşaat” modeliyle, arsa için 
para harcamadan inşaata 
başlamaktadır. Bugün itiba-
riyle çok mümkün olmasa 
da, sektörün canlı olduğu 
günlerde, daha temelden 
daireleri satmaya başla-
yarak devam eden inşaatı 
da daire alıcılarına finanse 
ettirmekteydiler. Konut sto-
ğunun artması, daire alıcıla-
rının satın aldıklarının ertesi 
günü dairelerini kullanmak 
istemeleri sebepleriyle top-
raktan ve ya temelden satış 
artık çok kolay değil. İnşaat 
şirketleri bu sıkıntıya da ken-
di açılarından çözüm bul-
muş durumda. Müteahhitler 
ve inşaat şirketleri, inşaatın 
farklı bölümlerini yapan şir-
ketlere, yapılan işe karşılık 
daire önermekte veya daha 
baştan daire karşılığı anlaş-
ma yapmaktadır. Asansör 
firmasına 4 daire, mutfak ve 
banyo dolaplarını yapana 3 

“Montaj firmaları-
nın fatura bedellerini 

daire veya işyeri olarak 
tahsil etmek zorunda kal-

ması, imalatçı firmaları da 
daire veya işyeri karşılığı 

satış yapmak zorunda 
bırakıyor”

“En önemli sorun, 
montaj firmalarının 
yaptıkları iş karşılığı 

aldıkları daire veya işyer-
lerini şirket yerine şirket 
ortaklarının adına tapuda 

tescil ettirdiğinde yaşa-
nıyor”

daire, pencere kapı işlerini 
yapan firmaya 3 daire gibi 
sözleşmeler yapılmaktadır. 
Böylece “elin taşı ile elin ku-
şunu vurma” iş modeli çalış-
maya devam etmekte.

Hatta iş öyle bir noktaya 
taşındı ki inşaat şirketleri 
televizyonlara her dakika, 
gazetelere boy boy ilan 
verdikleri dönemlerde, ilan 

ve reklam bedellerini daire 
olarak ödediler. Televizyon 
ve gazeteler de işlerini ya-
parken kullandıkları araçları 
kiraladıkları oto kiralama 
firmalarına para yerine 
daire teklif eder hale geldi. 
İnşaat sektörüne uzaktan 
yakından iş yapan bütün 

sektörler ve şirketler kendi-
lerini bir anda daire üzerin-
den yürüyen bir takas eko-
nomisinin içinde buldu.

Montaj firmaları da bu takas 
ekonomisi gerçeğini birinci 
elden yaşadı ve halen yaşı-
yor. Montaj firmalarının müş-
terisi olan müteahhit ve in-
şaat şirketlerinin bu ödeme 
yöntemi, montaj firmalarının 
kurulumunu tamamladıkları 
asansörlerin bedelini tahsil 
ederken nakit, çek, senet 
dışında, bakım firmalarından 
farklı olarak, tahsilatları da-
ire olarak yapmak zorunda 
bıraktı. Montaj firmaları, iste-
seler de istemeseler de mü-
teahhidin teklif ettiği daire 
karşılığı iş yapmak zorunda 
kaldı. Ödeme olarak daire 
verilmesi montaj firmaları 
açısından “karşılıksız çıkabi-
lecek çek ve ya ödenmeye-
cek senetle karşılaştırılınca 
en azından ortada bir gayri-
menkul var” mantığıyla çok 
da itiraz edilmeden kabul-
lenilen bir yol olarak halen 
uygulanıyor.

Devamında bu ödeme 
biçimi, montaj firmaları-
nın malzeme ve ekipman 

aldığı asansör parçaları 
üreten üretici firmalara daire 
karşılığı ödeme yapmaları-
na kadar genişledi. Montaj 
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firmalarının daire karşılığı 
iş yapma biçimi, asansör 
sektöründe dairelerin para 
yerine kullanıldığı yeni bir 
ödeme modeli, yeni bir 
ekonomik model oluştur-
du. Bakım firmaları dışın-
da, asansör sektöründe 
faaliyet gösteren tüm 
firmalar az ya da çok satış-
ları karşılığında, sektörün bu 
gerçekliği sebebiyle, daire 
kabul etmek zorunda kalı-
yor. Dolayısıyla daire olarak 
yapılan tahsilat sektördeki 
hemen herkesin, tüm şirket-
lerin problemi haline geldi.

Bu yazımızda “daire olarak 
ödeme yöntemi” ile ilgili kar-
şılaşılabilecek problemler 
ve çözümlerden bahsede-
ceğiz.

En önemli sorun montaj 
firmalarınca düzenlenen fa-
tura karşılığı devrilecek olan 
dairelerin, montaj firması 
ortaklarının adına tapuda 
kaydedilmesi durumunda 
yaşanıyor. Meselenin vergi 
uygulamaları açısından bir-
çok yanlış tarafı bulunması-
na rağmen sektörün işleyi-
şinde çok sık karşılaşılan bir 
durum. 

Montaj firması ortaklarının 
devam eden aylar ve yıllar-
da, şirketin yapmış olduğu 
işler karşılığı ortak adına 
kaydedilen daire, dükkan 
gibi gayrimenkulleri satması 
durumunda Maliye Bakanlı-
ğı şirket ortağını gayrimen-
kul ticareti yaptığı gerek-
çesiyle şirketten ayrı olarak 
vergilendiriyor. Maliye 
Bakanlığı “bir takvim yılında 

“31.12.2019 
tarihine kadar yarar-

lanılabilecek 7186 sayılı 
“yeni varlık barışı kanunu” 

geçmiş yılların riskli ve prob-
lemli işlerini temizlemek, 
beyaz bir sayfa açmak için 

değerlendirilmesi gere-
ken önemli bir fırsat 

sunuyor.”

birden fazla veya takip eden 
iki yılda birer adet de olsa 
gayrimenkul satılması, satışı 
yapan kişinin gayrimenkul 
ticareti ile uğraştığını gös-
terir ve satış bedeli üze-
rinden KDV uygulanması, 
satış kazancı üzerinden de 
Gelir Vergisi tarh edilmesi 
gerekir” yaklaşımı uygula-
maktadır. “Şirket ortağı ola-
rak gayrimenkul ticareti ile 
uğraştığınız” iddiası ile ya-
pılacak vergilemede, gayri-
menkulün 5 yıl sizin mülkiye-
tinizde kalması durumunda 
“değer artışı kazancı” olarak 

Gelir Vergisi tarhiyatı yapıl-
mayacağı kuralı da geçerli 
değil. Daha da kötüsü satış 
bedelinden tapuda görülen 
alış bedelini yıllar itiba-
riyle hiçbir maliyet artışı 
dikkate almadan düşerek 
aradaki farkın tamamının 
ticari kazanç olduğu iddia-

sı ile Gelir Vergisi isteniyor. 
Bu uygulamada gayrimen-
kuller ticari bir mal olarak 
değerlendirilip, satış bedeli 
ile alış bedeli arasındaki fark 
üzerinden Gelir Vergisi tarh 
ediliyor. 

Eğer bu tarz bir vergi in-
celemesine muhatap kalır-
sanız, mülkiyetinizde 5 yıl 
kalmış bir gayrimenkul için, 
aşağı yukarı gayrimenkul 
satış bedelinin yarısını KDV 
ve Gelir Vergisi olarak; eğer 
inceleme satış tarihinizden 
4-5 yıl sonra yapılmışsa sa-
tış bedelinin kalan yarısını 
da gecikme faizi olarak öde-
mek zorunda kalabilirsiniz. 
Risk tahmin edebileceğiniz-
den de büyük.

Maliye Bakanlığı tapu daire-
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lerinde yapılan tüm işlemleri 
elektronik ortamda almakta 
ve ödenmesi gereken vergi 
ile harç tutarları açısından 
sürekli kontrol etmektedir. 
Günümüz Türkiye’sinde 
tapuda yapılan gayri-
menkul satışlarını Maliye 
Bakanlığı’ndan gizlemek 
nerdeyse imkansız. 

 “VARLIK BARIŞI 
KANUNU” 
SAĞLADIĞI 

KATKILAR NELER?
Yukarıda bahsettiğimiz 
tarzda gayrimenkulleriniz 
var ise, 7186 sayılı kanunla 
31.12.2019 tarihine kadar 
yeniden uygulamaya soku-
lan, yurtiçi ve yurtdışı varlık-
ların kayda alınmasına ilişkin 
hükümlerden yararlanarak 
tüm bu risklerden kurtulabi-
lirsiniz. Bahsettiğimiz gayri-
menkullerinizi şirket varlığı 
veya ayni sermaye olarak 
şirket aktifine kaydetmek 
üzere 31.12.2019 tarihine 
kadar müracaatta buluna-
bilirsiniz. Şirket aktifine kay-
dettiğiniz bu gayrimenkuller 
için % 1 oranında vergi öde-
meniz gerekiyor. Bu işlem 
sebebiyle vergi incelemesi 
yapılmayacak, şirket var-
lıklarınız gerçek rakamlara 
gelerek bankalar nezdindeki 
kredibiliteniz artacak, kay-
da alınan gayrimenkulleri 
istediğiniz zaman satıp elde 
edilen kazanç üzerinden 
gelir veya kurumlar vergisi 
ödemeden ister şirkette bı-
rakabilecek, isterseniz şir-
ketten hiçbir vergi ödeme-

“Alıcı ve satıcının 
ayrı ayrı % 2 oranında 

harç ödemek zorunda kal-
ması yüzünden tapu devirleri 

alınmayan daire ve işyeleri, hu-
kuki açıdan problem doğurmaya 

müsait, muhasebe düzenini 
alt üst ediyor ve vergi cezası 

uygulanması ihtimali 
barındırıyor”

den satış bedelinin tamamı-
nı çekebileceksiniz. Geçmiş 
yılların riskli ve problemli 
işlerini temizlemek, beyaz 
bir sayfa açmak için değer-
lendirilmesi gereken önemli 
bir fırsat.

Şirketlerin birbirlerine para 
yerine daire devrederek 
yaptığı ödeme yönteminde 
yaşanan ikinci önemli soru-
nun temelinde tapuda daire 
devirlerinin yapılmaması ya-
tıyor. Tapuda yapılan işlem-
lerde, dönem dönem oranın 
düşürülmesine rağmen, 
alıcı ve satıcının ayrı ayrı % 
2 oranında harç ödemek 
zorunda kalması yüzünden 

genellikle yapılan işin karşı-
lığı olarak alınan dairelerin 
tapu devirleri alınmamakta, 

ileri bir zamana ertelen-
mektedir. 

Her şeyden önce tapu 
harcı yüzünden montaj 
firmasına veya montaj 

firmasından üretici firma-
ya tapu devri yapılmama-

sı, güven esasına göre iş 
yapılması, taraflar arasında 
ilerleyen zamanlarda hukuki 
problemlerin yaşanmasına 
sebep olmaktadır.

Tapu devri ertelenen bu 
daireler, paraya çevrilmek 
üzere satıldığında, tapuda 
devir, inşaatı yapan firma-
dan direkt daireyi alan müş-
teriye yapılmaktadır. Yaptığı 
işin karşılığını daire olarak 
tahsil eden firmanın, tapu-
da devrini henüz almadığı 
daireyi kısa sürede satması 
mümkün olmadığında, mu-
hasebe kayıt düzeninde 
karmaşa başlıyor. Muha-
sebe kayıtlarında görülen 
borç alacak tutarları, aslında 
gerçekte bedeli ileriki tarihte 
devri yapılacak daire kar-
şılığı olarak tahsil edilmiş, 
muhasebe düzenini alt üst 
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eden bir biçime giriyor.

Bu konu yönetilebilir olsa da 
satış sırasında daireyi alan 
kullanıcıya faturayı düzenle-
yecek firmanın hangi firma 
olacağı konusunda dahi 
farklı uygulamalar mevcut. 

Bazı satışlarda tapuda daire 
sahibi görünen müteahhit 
firma, daireyi alan kullanıcı-
ya faturayı düzenlemekte; 
fakat satış bedelini montaj 
firması tahsil etmektedir. 

Bazı satışlarda ise tapudaki 
devir tarihinde müteahhit fir-
ma montaj firmasına, montaj 
firması da daireyi satın alan 
kullanıcıya fatura düzenle-
mektedir. 

İki yöntem de aynı sonuca 
götürür gibi görünse de da-
irenin karşılık olarak alındığı 
iş bedeli ile tapuda devir 
yapılan kullanıcıya satış be-
deli farklı olduğu durumlarda 

birinci yöntem daire satış 
bedelinin bir kısmının kayıtla-
ra yansımaması ve satış farkı 
üzerinden vergi ödenmeme-
sine yol açmaktadır.

Burada hemen hatırlatmakta 
fayda var. Şirketlerin 7.000 
TL’yi aşan tutardaki her türlü 
tahsilat ve ödemelerini aracı 
finansal kurumlar kanalıyla 
yapmaları ve bu tahsilat 
ve ödemeleri söz konusu 
kurumlarca düzenlenen 
belgeler ile tevsik etmeleri 
zorunlu. Ancak, enteresan 
biçimde, tapuda yapılan 
işlemler için bankadan öde-
me zorunluluğu yok. 

Ancak tapuda daire sahibi 
görünen müteahhit firma-
nın daireyi alan kullanıcıya 
faturayı düzenlediği durum-
larda, satış bedelini montaj 
firması tahsil ettiğinde ban-
kadan ödeme zorunluluğu 
ihlal ediliyor. Çünkü banka-
dan tahsil zorunluluğu tapu-

da devri veren ve faturayı 
düzenleyen müteahhit firma 
için bulunmamaktadır; mon-
taj firması bu satışla müte-
ahhit firmadan olan alaca-
ğını tahsil etmektedir ve bu 
alacak 7.000 TL’yi aşıyorsa 
banka yoluyla tahsil etme 
zorunluluğu devam etmek-
tedir. Banka yoluyla tahsil 
zorunluluğuna uymama fiili 
Vergi Usul Kanununa göre 
her iki şirket için de ban-
kadan ödenmeyen tutarın 
ayrı ayrı %5 oranındaki özel 
usulsüzlük cezası kesilmesi-
ni gerektiriyor.

İnşaat sektörünün gerçeği 
olan daire veya işyeri kar-
şılığı iş yapma modelinin 
dışında kalmak mümkün ol-
mayacağına göre, en azın-
dan kurallara ve kanunlara 
uygun olarak iş yapmak, 
ağır bedelleri olan vergi ve 
cezalardan şirketinizi koru-
yacaktır.
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Türkiye’nin bu yıl partner ülke 
olduğu Rusya’nın Yekaterin-
burg kentinde düzenlenen 
INNOPROM Uluslararası 
Sanayi Fuarı’nın açılışı Bakan 
Varank, Ticaret Bakan Yar-

dımcısı Gonca Yılmaz Batur 
ve Rusya Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Denis Manturov’un 
katılımıyla gerçekleşti. Rus 
mevkidaşı Manturov tarafın-
dan karşılanan Varank, ilk 
olarak INNOPROM 2019 ha-
tıra defterini imzaladı. Dijital 
performansların sahnelendiği 
açılış töreninde, Türk ezgileri 
eşliğinde Refik Anadol Dijital 
Sanat Gösterisi izleyenlerin 
beğenisine sunuldu.

TİCARİ İŞ BİRLİKLERİ
Açılış töreninde davetlile-
re seslenen Varank, IN-
NOPROM 2019’un yeni teknik 
ve ticari iş birliklerinin tesis 
edilmesine vesile olacağını, 
bu sayede Türkiye ve Rusya 
arasında refahın artarak iki 
halkın dostluğunun pekişe-
ceğini söyledi. Varank, küre-
selleşme söylemlerinin yerini 
ticaret savaşları, kapalı eko-
nomiler ve yeni bloklaşmala-

rın aldığını aktarırken, “Böyle 
bir ortamda, karşılıklı iş birliği 
imkanlarını geliştirerek be-
raber kazanmamıza imkan 
verecek INNOPROM Sanayi 
Fuarı’nın Türkiye’nin partnerli-
ğinde düzenlenmesini anlam-
lı bulduğumu özellikle ifade 
etmek istiyorum.” dedi.

65 BİNE ULAŞTI
Türkiye’nin konumu, ekono-
misi, pazar olanakları, gelişen 
ve dijitalleşen sanayisiyle 
yatırımcı dostu bir ülke oldu-
ğunu vurgulayan Varank, “Bir 
taraftan Türkiye’nin içinde 
bulunduğu bölgesel iş birlik-
leri ve serbest ticaret anlaş-
maları yatırımcılar için verimli 
bir ortam sunarken, diğer 
yandan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı 
olarak sağladığımız teşvikler, 
ülkemizi doğrudan yabancı 
yatırımcılar için bir cazibe 
merkezi haline getiriyor. Bu 

INNOPROM ULUSLARARASI 
SANAYİ FUARI AÇILDI

Türkiye’nin bu yıl partner 
ülke olduğu Rusya’nın 
Yekaterinburg kentinde 
düzenlenen INNOPROM 
Uluslararası Sanayi Fua-
rı’nın resmi açılışı yapıldı. 
Açılış törenine Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank katıldı. Törende bir 
konuşma yapan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Varank, 
Türkiye ile Rusya arasında 
2018’de ikili ticaret hacminin 
bir önceki yıla göre yaklaşık 
yüzde 15 artarak 25,7 milyar 
dolar seviyesine ulaştığını 
belirterek, “Serbest vize reji-
minin tekrar yürürlüğe soku-
labilmesi ekonomik, sosyal, 
kültürel ilişkilerimizin daha 
fazla ivme kazanmasına se-
bep olacaktır, hedeflerimize 
ulaşmamızı kolaylaştıracak-
tır” dedi. 
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yıl Dünya Bankası İş Yapma 
Kolaylığı Endeksinde 17 
sıra yukarı çıkarak bir rekora 
imza attık. Avrupa, Asya, 
Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka’da 1,7 milyar müşteriye 
ve toplam milli hası-la mik-
tarları 27 trilyon doları aşan 
çok sayıda pazara Türkiye 
üzerinden kolay erişim im-
kanı sunabiliyoruz. Bir kıs-
mını sayabildiğim imkanlar 
sayesinde 2018 yılı itibarıyla 
Türkiye’de kurulu yabancı 
sermayeli şirket sayısı 65 
bin rakamına ulaştı.” diye 
konuştu.

YATIRIM ÇAĞRISI
Fuar katılımcısı ülkelere 
çağrıda bulunan Varank, 
“Gelin siz de bu imkanlar-
dan faydalanın ve Türki-
ye’nin verimli ekosistemine 
yatırım yapın. Bu şekilde 
karşılıklı iş birliğini artırarak 
halklarımızın refahına esaslı 
katkılar sağlayabiliriz.” dedi.

YAKIN DİYALOG
Varank, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ile 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 2018’de 
8, 2019’un ilk altı ayında ise 
5 kez görüştüğünü hatır-
latarak, iki lider arasındaki 
ya-kın diyaloğun Türkiye ve 
Rusya arasındaki ilişkilerin 
her alanında kendini göster-
diğini ifade etti.

TİCARET HACMİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ
İki ülke arasındaki ekono-
mik etkileşimin içeriğinin 
genişlediğini, ticaret hac-
mi ve yatırımların arttığını 
dile getiren Varank, şöyle 
devam etti: 2018›de ikili 

ticaret hacmimiz bir önceki 
yıla göre yaklaşık yüzde 15 
artarak 25,7 milyar dolar 
seviyesine ulaşmıştır. Kar-
şılıklı yatırımlarımız da 12 
milyar dolar seviyesindedir. 
Ancak karşılıklı iş birliği 
bağlamında hala ülkelerimi-
zin taşıdığı potansiyelin uza-
ğında olduğumuzu özellikle 
belirtmek istiyorum. Rusya 
Federasyonu›nun bölgele-
riyle de ekonomik ve kültürel 
ilişkilerimizi geliştirmek, 
böylece işbirliği alanlarını 
ve aktörlerini çeşitlendirmek 
istiyoruz. Serbest vize reji-
minin tekrar yürürlüğe soku-
labilmesi ekonomik, sosyal, 
kültürel ilişkilerimizin daha 
fazla ivme kazanması-na 
sebep olacaktır, hedefleri-
mize ulaşmamızı kolaylaştı-
racaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM YILI
Türkiye ve Rusya arasındaki 
ilişkilerde turizmin de önemli 
bir yer tuttuğuna dikkati 
çeken Varank, geçen yıl 6 
milyon Rus turistin Türkiye’yi 
ziyaret ettiğini, böylece Rus 
vatandaşlarının Türkiye’yi 
ziyaret eden yabancı ülke 
vatandaşları arasında ilk 
sıradaki yerini koruduğunu 

dile getirdi. Varank, 2019’un 
Rus-Türk Kültür ve Turizm 
yılı olarak ilan edildiğini 
anımsatarak, bu kapsamda 
gerçekleştirilecek faaliyetle-
rin iki ülke halklarının daha 
da yakınlaşmasına katkıda 
bulunacağını sözlerine ek-
ledi.

90 ÜLKEDEN KATILIM
Rusya Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Denis Manturov,  
INNOPROM’un 10’uncu kez 
kapılarını açtığını belirterek, 
söz konusu fuarın sanayi 
dünyasında kabul gördüğü-
nü, 50 binden fazla kişinin 
fuarı ziyaret ettiğini söyledi. 
Fuara katılan 600’den fazla 
teknoloji şirketinin son ye-
nilikleri tanıtacağına dikkati 
çeken Manturov, “90’ı aşkın 
ülkeden misafiri burada 
ağırlamaktan gurur duyuyo-
ruz.” dedi.

DİJİTALLEŞME VURGUSU

Manturov, fuar kapsamında 
dijitalleşmeyle ilgili geliş-
melerin ele alınacağını dile 
getirerek, dijitalleşmenin 
sanayi ve hizmet sektörü-
nün de aralarında bulundu-
ğu tüm alanları etkilediğini 
ifade etti.
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MEHMET ÖZLÜ 
ASP MÜHENDİLİK VE DECO ASANSÖR KURUCU ORTAĞI

“TÜRK ASANSÖR 
SEKTÖRÜNÜN 
GELECEĞİ İHRACAT 
YATIRIMLARINDA”
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Haber Asansörü, bu sa-
yısında sektörün en genç 
patronunu ağırlıyor. ASP 
Mühendislik ve DECO 
Asansör kurucu Ortağı olan 
Mehmet Özlü, 36 yaşına iki 
farklı firmanın kuruculuğunu 
ve yöneticiliğini sığdırmış, 
sektörde henüz on yılını ta-
mamlamış olmasına rağmen 
çevresindeki tüm çalışan-
larının güvenini, sevgisini 
ve saygısını kazanabilmeyi 
de başarmış. Makina Mü-
hendisi olan Mehmet Özlü, 
farklı bakış açılarına sahip 
çalışma disiplinleri ile sek-
töre farklı bir vizyon katacak 
yeni kuşak yöneticilerden... 
Özlü, hem başarı hikayesini, 
hem de ortakları Melih Yalçın 
ve Salih Dağhan ile birlikte 
kurdukları ASP Mühendislik 
ile DECO Asansör’ün son 
dönem faaliyetlerini bizlerle 
paylaştı...

ASP Mühendislik ve DECO 
Asansör Kurucu Ortağı 
Mehmet Özlü Makina Mü-
hendisliği okurken tanıştığı 
asansör sektörüne, çoğu 
genç sektör temsilcilerinin 
aksine aileden gelen bir etki 
ile katılmamış. Babasının 

Kayseri çarşında halı ve 
soba satan dükkanında ilk 
ticaret deneyimini yaşayan 
Özlü, üniversite yıllarında 
yolunun kesiştiği sektö-
re giriş hikayesini şöyle 
anlatıyor...

MEHMET ÖZLÜ: 
Benim  asansörle tanışmam 
Mias Asansör’ün kuru-
cularından Nuri Kuzan’ın 
ortağı Ahmet Şahin ile 
birlikte oldu. Ahmet Şahin 
benim üniversiteden ar-
kadaşımdı. Okul yıllarında 
onunla birlikte Mias Asan-
sör’e gide gele sektöre 
aşinalığımız oldu. Makina 
Mühendisliği okuduğum 
için derslerimizde özellikle 
asansör ile ilgili bölüm-
ler benim ilgi alanımdı. 
Çocukluğumdan itibaren 
ise babamın çarşıdaki halı 
ve soba dükkanında çıraklık 
yapmıştım. Kayseri’de adet-
tir, çocuklara yaz tatillerinde 
su olsun sattırılarak mutlaka 
ticarete atılmaları sağlanır. 
Ben de babamın yanında 
her yıl, Kayseri çarşısında 
ticaretin merkezinde ça-
lışma imkanı buldum. İşin 
ticaretini, pazarlama ve 

satış kısmını burada öğren-
dim diyebilirim. Ama yolum 
mühendislikle ve ardından 
da asansör ile kesişince 
kariyerimi bunun üzerin-
den kurmaya karar verdim. 
Sektörde çok uzun süredir 
çalışan hem yaşça hem de 
meslek deneyimince büyü-
ğüm olan Elektrik Elektronik 
Mühendisi Melih Yalçın ve 
Mias Asansör ile birlikte 
Aspa Plan Proje isimli bir 
şirket kurarak mühendislik 
ve belgelendirme hizme-
ti vererek yola başladım. 
Ardından Melih Yalçın ile 
birlikte ASP Mühendislik fir-
masını kurduk. 2014 yılında 
inşaat sektörünün çok canlı 
olduğu bir dönemde kurul-
muş olmamız ve o dönemde 
herkesin olduğu gibi bizim 
de rüzgarın arkamızdan 
esmesiyle, hızla büyüyerek 
gelişim gösterdik. 2017 
yılına geldiğimizde ise 
DECO Asansör’ü kurarak 
hayalini kurduğumuz bir 
marka olabilmek amacıyla 
imalat alanına da geçiş 
yaptık. DECO Asansör’ün 
kuruculuğunda ise yine sek-
törde alanında uzmanlaşmış 
duayen isimlerden Salih 
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Dağhan ile ortaklığımızı bü-
yüttük. Firmalarımız geçmişi 
yeni ama arkasındaki ekip 
25-30 senelik deneyimlere 
sahip isimlerden oluşuyor. 
Biz bu deneyimleri kendi 
markalarımızın altında bir-
leştirerek projelendirmeden, 
danışmanlığa, üretimden, 
ihracata kadar pek çok 
alanda hizmet veren bir 
asansör markası olma yo-
lunda ilerliyoruz.

“YAPTIĞIMIZ İŞİN 
ARKASINDA DURARAK 
KISA SÜREDE GÜVEN 

SAĞLADIK”

ASP ve DECO çok ortaklı 
bir grup firması ve asansör 
deyince her alanda hizmet 
veren bir yapıya sahip. 
Bu yapının size artıları ve 
eksileri neler? 
Bizim iki markamız da bir-
birini destekleyen, birbini 
besleyen ve birbirine hiz-
met eden alanlarda hizmet 
veriyor. Dolayısıyla bu yapı 
bize her zaman artılar ekli-
yor diyebilirim. ASP ile biz 
ilk olarak teknik hizmetler 
veren bir projelendirme ve 
mühendislik firması olarak 

başladık. Onun üzerine 
satışı ilave ederek bayilik, 
imalat ve ihracat olarak de-
vam ettik. DECO kısmında 
ortaklarımız arasında üç 
ayrı montaj firması da var. 
Güvendiğimiz yol arkadaş-
larımızı DECO ortaklığına 
dahil ederek bir grup firması 
halinde çalışmayı tercih 
ettik. İşimizin müteahhitlik 
aşamasından başladığını 
düşünürsek; asansör sek-
törüne projelendirmeden 
imalâta, imalâttan montaja 
ve hatta ihracata kadar, 
bizim kadar geniş kapsamlı 
hizmet veren başka firma 
sanırım yoktur. Yaptığımız 
işin arkasında durarak kısa 
sürede güven sağladık. 
İşimizin arkasında durmak 
ve ürünümüzü sattıktan 
sonra satış sonrası destek 
ağımızla takibini sağlamak 
bizim en önemli şirket politi-

kamız diyebilirim.

Adana’da da bir şubeniz var. 
Buradaki işlerinizden de 
bahseder misiniz biraz?
Kurulduğumuz sıralarda, 
projelendirme ve satış hiz-
meti verirken Adana bölge-
sinde asansör malzemesi 
satan bir firmanın olmadığını 
tespit ettik. Pazar açısından 
bölgenin biraz daha uygun 
olduğunu gözlemledik ve 
ASP’nin bir şubesini de bu-
raya açmaya karar verdik. 
Sektörümüzde ne yazık ki 
teknik manada çok fazla 
bilgi eksikliği var. Bizim 
firmamız teknik alanda da 
asansör firmalarına önemli 
çözümler sunduğu için ge-
rek Kayseri’den, gerekse 
Adana’dan Türkiye’nin her 
yerine çok kısa sürede 
hizmet veren ve sektörün 
aradığı bir firma haline gel-
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di.  Asansör firmalarında 
bir mühendis firması olarak 
başlayıp büyüyen çok az 
yerli markamız var. Bu yeni 
yeni Türkiye’de oturmaya 
başladı. Açıkçası bunda 
2012 yılında başlayan peri-
yodik muayenelerin ve de-
netimlerin artmasının etkisi 
çok fazla. Biz gördük ki bu 
döneme kadar firmalarımız-
da mühendislik kısmın boş 
bırakmış ve yarım yamalak 
yapılmış projelerle işler ta-
mamlanmaya çalışılmış. Do-
layısıyla bizim gibi faaliyet 
gösteren firmalara burada 
çok iş düşüyor. 

“İŞİMİZLE İLGİLİ 
KARAMSARLIĞA 

DÜŞTÜĞÜM ANLAR İŞ 
KAZALARI İLE İLGİLİ 
ACI TECRÜBELERİM 

DİYEBİLİRİM”

Sektörün neredeyse en 
genç patronu olarak kısa 
zamanda uzun yollar kat 
etmiş ve işinizi de severek 
yapıyorsunuz. Ancak 
keşke asansör sektörüne 
girmeseydim dediğiniz 
zamanlar oldu mu?
Hem de çok yakın bir za-
manda oldu. Bu sabah Ada-
na’daki bir müşterimizin ça-

lışanının asansör kazasında 
hayatını kaybettiğini öğren-
dik. Ben bunun gibi 5-6’ya 
yakın ölümlü asansör ka-
zasında bilirkişilik yaptım. 
Olay yerine Savcı ile birlikte 
ilk gittiğimde oradaki kötü 
manzarayı görüyorsunuz 
ve çoğu zaman o kişi sizin 
tanıdığınız bildiğiniz bir ar-
kadaşınız ya da bir şekilde 
dokunduğunuz bir insan 
oluyor. İşte o zamanlarda 
edindiğiniz başarı, mes-
leğinizden duyduğunuz 
mutluluk hepsi siliniyor ve 
keşke bambaşka bir işte ça-
lışsaydım dediğiniz oluyor. 
İşimizle ilgili karamsarlığa 
düştüğüm anlar iş kazaları 
ile ilgili bu acı tecrübelerim 
diyebilirim. Maalesef bunu 
her yıl yaşıyoruz ve önüne 
geçemiyoruz.

“SEKTÖRÜMÜZÜN 
ÇÖZEMEDİĞİ EN 

BÜYÜK SIKINTI İŞÇİ 
KAZALARI”

Neden bu kazaları 
önleyemiyoruz? Bir bilirkişi 
olarak bu konuda görüşünüz 
nedir?  
Aslında bu kazaların önlen-
mesi için her türlü önlemleri-
miz ve güvenlik tertibatımız 
mevcut.  Ama maalesef 
bizim ustalarımız kendile-
rine o kadar güveniyorlar 
ki, bir gün önemsemedik-
leri güvenlik önlemlerinin 
hayatlarını kurtaracağını 
düşünemiyorlar. 2012 yılına 
kadar periyodik kontroller 
hayatımıza girmeden önce 
sıklıkla yolcu kazalarını du-
yuyorduk. Ama çok şükür ki 
periyodik muayenelerin baş-
lamasıyla yolcu kazalarının 
önüne ciddi orada geçildi. 
Ama ülkemizde sektörümü-
zün çözemediği en büyük 
sıkıntı işçi kazaları. Özellikle 
asansör montajı yapılırken 
kurulum aşamasında ya da 
revizyon yapılırken gittiğimiz, 
gördüğümüz kazalarda %80 
oranında işçinin kendi hata-
sından kaynaklanan durum-
lar olduğunu tespit ediyoruz. 
Bunların çoğu, yılların ge-
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tirdiği deneyime dayanarak 
kendine aşırı güvenmekten 
kaynaklanan hatalar. İş 
verenin yaptığı hatalar da 
görüyoruz. Kuyu içerisinde 
alması gereken önlemleri 
almayan iş verenler de var. 

“ASANSÖR, DÜNYANIN 
EN GÜVENLİ  

ULAŞIM ARACI”

MEHMET ÖZLÜ:
Dünyada günlük 1 milyar in-
san dikey ulaşım araçları ile 
ulaşım sağlıyor. Düzgün ku-
rulan bir elektronik asansör 
sisteminde bir çok güvenlik 
önlemi var. Üstelik bu gü-
venlik sistemleri elektronik 
olarak değil, mekanik olarak 
sağlanmış. Yani elektroniğin 
hatasına da mahal vermiyor. 
5 halat sistemli bir asansör-
de halatların 4’ü kopsa bile 
o tek halat tüm asansörü çe-
kebilir. Bir tonluk asansöre 
12 tonluk halat bağlanıyor. 
Asansör doğru kişiler ve ehil 
insanlar tarafından yapılırsa 
dünyanın en güvenli ula-
şım aracıdır. Kazaların tek 
sebebi ise insan hatası ile 
kendine çok güvenerek ge-

rekli önlemlerini almamaktan 
kaynaklı.

“SADECE ÜRETİCİ 
FİRMALARIN  

DEĞİL MONTAJ 
FİRMALARININ DA 

YURTDIŞINA  
AÇILMASI ŞART”

ASP Mühendislik ve DECO 
Asansör’ün son dönem 
faaliyetlerinden de bahseder 
misiniz?
Öncelikle ASP Mühendislik 
bizim kalemizdir. DECO 
Asansör’ün gelişimini de 
sağlayan ASP’dir diyebiliriz. 
ASP Mühendislik’in Melih 
Yalçın idaresindeki hizmet 
birimi montaj firmalarına 
belgelendirme, danışmanlık, 
kalibrasyon, TSE danışman-
lığı gibi alanlarda çalışma-
lar yapıyor. Diğer taraftan 
ASP’nin benim idaremde 
olan bir de malzeme satış 
birimi var. Kayseri ve Ada-
na’dan tüm Türkiye’ye ve 
yurtdışına  komple asansör 
malzemesi satışı yapıyoruz. 
Bizim burada farklı bir özel-
liğimiz de yurtdışına yaptığı-

mız paket asansör satışların-
da montaj dahil hizmet veri-
yoruz. Yurtdışı talepleri artık 
sadece paket asansör değil, 
montaj dahil hizmetler şek-
linde. Çünkü tahmin edece-
ğiniz üzere yurtdışında pek 
çok ülkede işçilik yok ve bi-
zim tespit ettiğimiz en büyük 
ihtiyaçlardan biri de montaj 
ihtiyacı yönünde.  Sadece 
üretici firmaların değil mon-
taj firmalarının da yurtdışına 
açılması şart. Asansörde dış 
ticaretin yönelimi, komple 
asansör sistemine montajın 
da dahil edilmesi şeklinde 
olmalı. Bizim beraber çalıştı-
ğımız çözüm ortaklarımız ile 
müşterilerimize bu alanda 
da hizmet veriyoruz. DECO 
Asansör olarak ise otomatik 
kapı ve kabin imalatı yapı-
yoruz. Şu an sadece bu iki 
üründe yoğunlaşmak istiyo-
ruz. Bizim burada tek önem 
verdiğimiz ve ödün vermedi-
ğimiz şey kalite. Kendi yap-
tığımız imalatta kâr marjımız-
dan kısarak, maliyetlerimizi 
yükselterek kaliteyi ön plana 
çıkarttık. Bunun geri dönüş-
lerini önümüzdeki dönemde 
alacağımızı düşünüyoruz. 

Melih Yalçın - Lokman Paksoy - Mehmet Özlü
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ama maalesef asansör 
sektörü biraz geri planda 
kalıyor. Bir de sanırım bizler 
de bir farkındalık yaratamı-
yoruz. Şu anda savunma 
sanayi ve enerji çok talep 
görüyor.  Asansör sektörü 
savunma, enerji ve otomotiv 
sektörü kadar önemlidir. 
Üstelik Türk ekonomisinin 
de geleceğidir. Tüm ürünle-
rimiz yurt dışında bu kadar 
talep görürken bizler, ya-
tırım alanlarında destekler 
göremiyoruz. Ben federas-
yonun da bu konuda bir ça-
lışması yapması gerektiğini 
düşünüyorum. En azından 
bir farkındalık ve kamuoyu 
oluşturulması konusunda bir 
çalışma yapılması önemlidir. 
Üreticilerin desteklenmesi, 
yurtdışı fuarları konusunda 
bilgilendirme gibi çalışmalar 
önemli başlangıçlar olabilir. 
Asansör yabana atılacak bir 
sektör değil.

Buradaki riski yönetebilmek 
firmaları öne çıkartacaktır. 
Çünkü iç piyasanın durumu 
malum. İnşaat sektöründe 
daralma var, yeni proje yok. 

“ASANSÖR SEKTÖRÜ 
TÜRK EKONOMİSİNİN 

GELECEĞİDİR” 

Türk asansör markalarına 
yurt dışındaki talebi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  
Yatırımlarını doğru yapan, 
doğru işbirlikleri kuran 
firmalar için yurt dışında 
önemli pazarlar mevcut. 
Dış pazarda Türk ürünlerine 
ciddi bir talep var. Ama 
asansörün ihracatı konusun-
da Türk firmalarına devlet 
desteğinin sağlanması 
lazım. Sanayi ve Ticaret 
Odalarının yerli firmalar ile 
yurt dışında ürünleri talep 
edebilecek firmalar arasın-
da bir köprü oluşturabile-
cek imkanların sağlanması 
lazım. Güvenli  müşterilerin 
bulunması konusunda yar-
dımcı olunmalı. Aslında bu 
ticaret ve sanayi odalarının 
görevleri arasında 

“TÜRK ASANSÖR 
SEKTÖRÜNÜN 

GELECEĞİ İHRACAT 
YATIRIMLARINDA”

ASP ve DECO olarak gelecek 
projeleriniz ve hedefleriniz 
nelerdir? 
Dış ticaret ile ilgili işlerimize 
ağırlık vermeyi hedefliyoruz.  
ASP ve DECO’nun ihracat 
ağını genişletmek adına dış 
ticaret firmamızı kurarak 
oradan ilerlemek istiyoruz. 
Hammadde ithalatını ve 
ihracat çalışmalarımızı da 
yine buradan yapmayı plan-
lıyoruz. Kuveyt, Özbekistan, 
Mısır, Arnavutluk ile faal 
işlerimiz mevcut. Kuveyt’de-
ki anlaşmalı bayimiz ile bu-
rada önemli işler yapıyoruz. 
Tüm asansör firmaları olarak 
ihracat alanında ciddi çalış-
malar yapmalıyız. Geçtiği-
miz 10 yıl asansör sektörü 
için dolu dolu geçti ama 
ayakta kalabilmemiz için asıl 
bundan sonraki 10 yıl önem-
li. Açık konuşalım, rüzgar 
herkesin arkasından esti ve 
işini iyi yapan hemen herke-
se kazandırdı. Ama bundan 
sonra kimler nasıl bir yön 
çizecek ve ayakta kalacak 
çok önemli. Türk asansör 
sektörünün geleceği ihracat 
yatırımlarında diye 
düşünüyorum. 
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ASP Mühendislik, sektörnde çok önemli tartışmaların yaşandığı muayenelerde 
danışmanlık hizmeti veren, avan projelerin hazırlanması konusunda teknik 

hizmet sağlayan bir firma. ASP Kurucu Ortağı Melih Yalçın’ı bulmuşken ona sektör 
deneyimlerinden yola çıkarak gerek periyodik kontrollerde, gerekse avan projelerde 

karşılaştıkları en büyük sıkıntıları sorduk. Yalçın, en büyük sorunun yorum farkı 
olduğunu şöyle anlattı:

MELIH YALÇIN  
ASP MÜHENDISLIK KURUCU ORTAĞI 

“EN BÜYÜK SIKINTI YORUM 
FARKINDAN KAYNAKLANAN 

ÇÖZÜMSÜZLÜKLER”
Bence en büyük sıkıntı yorum farkından 
kaynaklanan çözümsüzlükler. Örneğin araç 
muayenesine gidiyorsunuz TÜVTÜRK ilgile-
niyor ve Türkiye’nin neresinde, hangi istas-
yona giderseniz gidin aracınız aynı standart-
larda muayene oluyor. Bizim sektörümüzde 
muayene kuruluşlarında bir standart yok. 
Gelen muayene uzmanının yorumuna göre 
muayene yapılıyor. Yani belli bir standart 
oluşturamıyoruz. Aynı muayene kuruluşu-
nun içerisindeki denetçiler bile birbiri ara-
sında kopukluklar yaşanabiliyor. 

Bu yorum farkı nasıl çözülebilir?
Aslında bunu MMO bir ölçüde çözdü. Onla-
rın ilgilendikleri yerlerde tek bir yorumdan 
ilerliyor muayeneler ama onun dışındaki 
yorum farklarını Sanayi Bakanlığı’nın çö-
zümlemesi gerekiyor. Bu da muayene ele-
manlarının belirli zamanlarda toplanarak, 
tartışma yaşanan maddeler üzerinde bir 
görüş birliğine varılması üzerine, belirli za-
man aralıklarında seminerler düzenlenerek 
çözümlenebilir görüşündeyim. Çünkü artık 
sektör şu duruma geldi; “hangi belediye ya 
da hangi muayene kuruluşu ne ister, buna 
göre hazırlığımızı yapalım” diyoruz.  Nere-
deyse her belediye ve her muayene kurulu-
şuna göre farklı bir uygulama var ve aynı 
asansör için birinde yaptığımız diğerinde 

geçerli olmadığı için duruma göre prosedür 
hazırlamak zorunda kalıyoruz. Asansör fir-
maları kadar muayene kuruluşlarının da 
belli bir standarda gelmesi lazım. 

“ARTIK AVAN PROJELERE 
SADIK KALINIYOR”

Avan ve uygulama projeleri ile ilgili olarak 
ise; Biz ilk işe başladığımız dönemlerde bir 
proje kağıt üzerinde kimsenin önemsemedi-
ği bir şeydi. Açıkçası kimsenin bu projelere 
itibar ettiğini görmezdik. Ama biz ısrarla 
projelerimizi çizerdik. Belediyeler de artık 
işi sıkı tutuyor ve yapılan avan ve uygulama 
projelerin, inşaatlarda artık gerçek manada 
uygulandığını görebiliyoruz. Ondan önce 
müteahhitler kafalarına göre asansör boş-
luğu yapıyor, montajcı da buna uyum sağ-
lamaya çalışıyordu. Ama şu anda projelere 
sadık kalındığını görüyoruz. 

Melih Yalçın
ASP Mühendislik Kurucu Ortağı
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DECO Asansör’ün yeni imalatları kapı ve kabin özelliklerini ise  
DECO Asansör Kurucu Ortağı Salih Dağhan anlattı.

SALIH DAĞHAN  
 DECO ASANSÖR KURUCU ORTAK

“SESSİZ, TİTREŞİMSİZ,  
HIZLI VE KONFOLU”

Bizim otomatik kapıda en fazla öne çıkan 
özelliğimiz sessizlik, titreşimsiz çalışma, 
hız ve konfor. Arıza ile ilgili bir sorunumuz 
çıkmıyor. Bir de yılardır bu işin içinde ol-
duğumuz için kuyudaki arızaları, sök tak 
sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Bir bakımda 
ya da bir revizyonda usta nasıl daha kolay 
parçalara ulaşır, nasıl daha kolay takıp sö-
ker gibi kısımları araştırmaya yönelerek bu 
konuda çözümler sunmaya çalıştık. Bizim 
elimizde yaklaşık 1000’e yakın arıza kaydı 
vardı. Bu kayıtlardan yola çıkarak, kapıya 
nereden arıza gelir, en sıkıntılı alan hangisi-
dir, gibi kayıtları çözümledik. Bunları nasıl 
önleriz diye düşünüp analiz ettiğimizde, bu 
işi tüm parçaları ayrı ayrı çıkarılabilir şekil-

de tasarlayarak çözdük. Kabinlerimizde ise 
sunta kullanmıyoruz. Bizim kabinlerimizin 
en büyük özelliği demonte ve cıvatalı olma-
sıdır. Diğer örneklerine göre hafif olmasını 
sağlıyoruz. Bu da asansöre pek çok artı sağ-
lıyor. Mesela makinaya binen statik yükün 
az olmasını sağlıyor ve bu da makinanın ve 
tahrik kasnaklarının da ömrünü uzatıyor. 

“KABİN VE KAPILARIN 
KİMLİKLERİ KAREKODLARDA”

Bizim kabinlerimizde karekodlarımız var. 
Muayene elemanları geldiğinde o kare-
kodları okuttuklarında kabinde kullanılan 
kompanentlerin yangın sertifikalarını, 81-
20 uyumluluk sertifikalarını birebir göre-
bilecekleri bir sistem kurduk. Ayrıca bizim 
kendi belgelerimizi, kullandığımız malze-
melerin özelliklerini ve belgelerini hem kapı 
hem de kapılarımızdaki karekod uygulama-
ları sayesinde görebilirler. Hem müşterimize 
hem de muayene uzmanlarına da bu konuda 
bir kolaylık sağlıyoruz. 

Salih Dağhan
DECO Asansör Kurucu Ortağı
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Asansör kumanda kart 
ve panoların Türkiye’de-
ki önemli üreticilerinden 
ARKEL yeni monoblok 
asansör kontrol ünitesi 
ARCUBE için üç farklı 
şehirde, üç büyük tanıtım 
organizasyonu düzenledi. 
İlkinin İstanbul’da 
gerçekleştirildiği organi-
zasyon; Ankara ve Kon-
ya’da devam etti. 

Dayanıklı, sessiz ve kom-
pakt özelikleri ile dikkat çe-
ken Arcube monoblak asan-
sör kontrol sistemlerinin üç 
ayrı şehirde gerçekleştirilen 
tanıtım organizasyonlarına, 
çok sayıda sektör temsilcisi 

davet edildi. Organizasyon-
ların Ankara ayağı, Arkel 
CEO’su Cenk Ceylan ve 
Satış Pazarlama Direktörü 
Mesut Özdemir’in açılış 
konuşmalarıyla başlayarak, 
Satış Sonrası Hizmetler Di-
rektörü Hasan Efe‘nin detay-
lı teknik sunumuyla devam 
etti.  Sunumların ardından 
düzenlenen soru-cevap bö-
lümünde, katılımcıların ürün 
hakkında merak ettiği tüm 
sorular ayrıntılı bir biçimde 
cevaplandı.  

MONTAJ DETAYLARI SANAL 
ORTAMDA IZLENEBILECEK

Arcube, geliştirilen siste-

miyle birçok yeniliği de 
beraberinde getiriyor. STO 
(Kontaktörsüz) özelliği, cep 
telefonuna yüklenen mobil 
bir uygulama ile parametre 
ayarlarının yapılabilir olması 
ve 22 kg.’lık hafif tasarımı 
bunlardan bir kaçı.

Arkel; kullanım kılavuzunu 
ve montaj ayrıntılarını içe-
ren bir de sanal uygulama 
geliştirildi. AR (Augmented 
Reality) teknolojisi ile mobil 
telefona yüklenen uygulama 
sayesinde telefonun cisim 
tanıma özelliği devreye gi-
riyor. Böylelikle pano mon-
tajını sanal bir ortamda izle-
yerek asansör çalışanlarına 

3 FARKLI ŞEHIRDE, ÜÇ BÜYÜK TANITIM 
ARCUBE SEKTÖRDEN BEĞENİ TOPLADI
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önemli bir rehberlik hizmeti 
de sunuluyor. 

ARCUBE’ün diğer özellikleri 
ise şöyle; 

 �EN 81-20 uyumlu

 �16 durağa kadar destek-
leme

 �1,75 m/s maksimum ka-
bin hızı

 �4 kW, 5,5 kW, 7,5 kW, 11 
kW ile 4 farklı güç seçe-
neği

 �Kabinde ve kuyuda seri 
ya da paralel tesisat kul-
lanabilme

 �Senkron ve Asenkron 
makine ile çalışabilme 
özelliği

 �Kusursuz motor sürüşü ve 
direkt duruş fonksiyonu
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Ekonomideki daralmaya, 
sektördeki durgunluğa rağ-
men yeni markalar ve yeni 
projelerle genç girişimciler 
sektörde yerlerini almaya 
devam ediyor. Bunlardan 
birisi de sektörde önemli 
markaların Üretim Müdür-
lüğünü yapmış ve özellikle 
engelli asansör sistemleri 
üzerine uzmanlaşmış Gök-
han Toroğlu ve ortağı Ömer 
Talha Demirci. 

Makina Mühendisi olan 
Gökhan Toroğlu, çalıştığı 

şirketin dağılmasının ardın-
dan kendisi gibi makina 
mühendisi olan ortağı Ömer 
Talha Demirci ile birlikte 
deneyimlerini birleştirerek 
Kayseri’de engelli sistemleri 
üzerine bir markayı hayata 
geçirdiler. Erciyes Sanayi 
Sitesi (Mobilyakent)’deki im-
lâthanelerinde VİTAS Engelli 
Asansör Sistemleri olarak 
Şubat 2019’dan bu tarafa 
faaliyetteler. Gökhan Toroğ-
lu, kuruluş amaçlarını ve he-
deflerini şöyle anlatıyor:

GÖKHAN TOROĞLU  
VİTAS Kurucu Ortağı:
Asansör sektörüne girme-
den önce, Makina Mühen-
disi olduğum için  lazer 
makinalar ve plazma kesim 
makinaları üzerine çalıştım. 
2016 yılında Kayseri’ye 
gelmem ile birlikte asan-
sör sektörüyle tanıştım ve 
önemli bir markanın imalat 
bölümünde Üretim Müdürü 
olarak görev aldım. Ardın-
dan yine engelli asansör sis-
temlerinin yer aldığı başka 

ENGELLI ASANSÖRÜNDE 
YENI BIR MARKA  

“VİTAS”
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bir markada İmalat Müdürü 
olarak çalıştım. Daha sonra 
çalıştığım firma kendi içinde 
bir yapılanmaya girince biz 
de ayrılmak zorunda kaldık. 
Bu süreçte kendi yolumuza 
gitmeye karar vererek Şubat 
2019’dan itibaren tamamen 
engelli asansör sistemleri 
üzerine imalat yapan Vİ-
TAS’ı kurduk. 

“YENI TASARIMLAR GELIŞTIRMEK 
HEDEFIYLE YOLA ÇIKTIK”

Neden engelli asansör 
sistemlerini tercih ettiniz?
Engelli asansör sistemleri 
asansör birimleri içerisinde 
çok kendine has ve uz-
manlık isteyen bir alan. Ben 
asansör sektörüne girdiğim-
den beri engelli sistemleri 
üzerinden yoğunlaştığım 
ve açıkçası kendimi engelli 
sistemlerindeki işlerde daha 
mutlu hissettiğim için hiç 
düşünmeden çok spesifik 
de olsa bu alanı tercih et-
meye karar verdim. Ortağım 
Ömer Bey de beni destekle-
di ve biz firmamızı kurarken 
tamamen bu sistemler üze-
rine yeni tasarımlar geliştir-
mek hedefiyle yola çıktık. 

“VITAS : “VIZYONUMUZ, INOVATIF VE 
TEKNOLOJIK ASANSÖR”

VİTAS’ın hedefleri ve gelecek 
yatırımları hakkında da 
kısaca bilgi verir misiniz? 
Bizim hedefimiz sıradan 
sistemler üzerine çalışmak 
değil, tamamen mekanikte 
yeni tasarımlar ve yeni sis-
temler kurmayı hedefliyo-
ruz. Ve şu an ki ekibimizle 

birlikte tasarladığımız yeni 
ürünümüzü de piyasaya 
sürmeye hazırlanıyoruz. 
Gelecek planlamamızı ise 
daha çok ihracat ağırlıklı 
kuruyoruz. VİTAS açılımı ise 
“Vizyonumuz, İnovatif ve 

Teknolojik Asansör” demek. 
Biz VİTAS’ı kururken bu viz-
yon üzerinden yola çıktık. 
İnovasyon ve teknoloji bizim 
önceliklerimiz arasında. 
Engelli de biz daha farklı 
neler yapabiliriz, piyasadaki 
eksikler neler bunları tespit 
ederek kendi ürünlerimizi 
geliştiriyoruz.

Peki VİTAS’ın ürünlerinin 
farkı ne olacak, yeni bir 
tasarımınızdan da bahseder 
misiniz? 
Biz şu an da ürünlerimizde 
kayış kasnak dediğimiz 
teknolojiyi tamamen bitiren 
bir tasarım yaptık. Ar-ge 
süreci sonlandı ve testleri 
de bitmek üzere. Bu sistem,  
güç olarak daha fazla verim 
almamızı sağlıyor. Normal 
sistemlerin yaklaşık 3 katı 
kadar daha verimli ve daha 
sessiz bir yapıda. Yani bu 
kapasitesini arttırdığı gibi 
sessiz çalışmasını sağlıyor, 
dolayısıyla da konforunu 
arttırıyor. Bu yeni sistem 
dışında, yine her tip açık ve 
kapalı engelli asansörü ya-
pıyoruz. 

Ömer Talha Demirci - Gökhan Toroğlu
VİTAS Kurucuları
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Engelli asansör sistemlerin-
de bir fark yaratmak isteyen 
VİTAS, sadece ürünleriyle 
değil sektörde bu alanda 
bir farkındalık yaratmak 
amacıyla çok önemli bir de 
sosyal sorumluluk projesi 
geliştirmiş. Proje ihtiyaç sa-
hibi yürüme engellilerin de 
yüzünü güldürecek.

GÖKHAN TOROĞLU: 
Bizim aynı zamanda çok 
önemsediğimiz bir de sos-
yal sorumluluk projemiz var. 
Sizler aracılığınız ile bu da 
duyurmak, sektörde ve ka-
muoyunda bu alandaki ihti-
yaca dikkat çekmek istiyo-
ruz. Ülkemizde pek çok en-
gelli var ve bizler her ne ka-
dar sağlıklı olsak da aslında 
hepimiz  birer engelli ada-
yıyız. İşimizi de bu yüzden 
çok önemsiyoruz. Çünkü 
pek çok engelli imkanı ol-
madığı için dört duvar ara-
sında kapalı kalıyor. İmkanı 
olan ise asansör yaptırarak 

dünya ile bağlantısını kuru-
yor. Biz istedik ki bu iki kesi-
mi bir araya getirelim. Bizim 
VKP300ES ve VKP300VS 
isimli iki ürünümüz var. Bu 
ürünlerden herhangi biri 
alındığında, alan kişi 
adına bir ihtiyaç 
sahibine teker-
lekli sandalye 
bağışlıyoruz. 
Bu çalışma ile 
ile birlikte bir 
sosyal farkın-
dalık hareketi 
de başlatmak 
istiyoruz. Engelli 
asansör sistemleri 
alanı sadece bir kâr 
kaygısıyla değil aynı za-
manda bir sorumluluk bilinci 
ile yapılması gerekiyor. Biz 
de elimizden geldiği kadar 
katkı sunmak istedik. 

ÖMER TALHA DEMİRCİ: 
Yaptığımız iş kadar sosyal 
sorumluluğumuzun da far-
kındayız. Yaptığımız işlerde 

de bu bilinçle hareket ediyoruz 
ve her VKP300ES/VS ile sade-
ce yapılan yerin değil, hayatta-
ki başka bir engeli daha kaldır-
manın gururunu yaşıyoruz. Bu 
bizim için gerçekten çok önem-
li bir konu. Bizim azmimizi diri 
tutan ve bizi ateşlendiren aynı 
zamanda da daha yenilikçi 
fikirleri ortaya çıkarmamızı sağ-
layan bir konu. Aynı zamanda 
yurtdışındaki bağlantılarımızla 
da görüşmeler halindeyiz. Kısa 
süre içerisinde birkaç ülkede 
daha Vitas’ı duyuracağız. Bu 
sosyal sorumluluğumuzu sa-
dece yurtiçi ile sınırlandırmayıp 
aynı zamanda yurtdışında da 
devam ettirmeyi hedefliyoruz.  
Engellerin dini, dili, ırkı, cinsiye-
ti yoktur. Umarız ki bu başlat-
mış olduğumuz farkındalık tüm 
dünya geneline ulaşır.

“SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESI 

ILE ENGELLILERIN HAYATINA 
DAIR FARKINDALIK 

YARATMAK ISTEDIK”
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Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası MESYEB, meslekle-
rin uluslararası standardını 
güçlendirmek için yürüttüğü 
çalışmalara bir yenisini daha 
ekleyerek geçtiğimiz gün-
lerde asansör test merkezini 
hayata geçirdi. Konu ile ilgili 
asansör sektörünü bilgilendir-
mek ve  yeni uygulamalarla 
yürürlükte olan Asansör Ba-
kım ve İşletme yönetmeli ile 
ilgili görüş alışverişinde bu-
lunmak için Bursa’da asan-
sör sektörünün önemli bir 
yapılanması olan BURSAD ile 
ortak bir çalışma yaptı. 

BTSO VE BURSAD’DAN 
SEKTÖREL DEĞERLENDİRME 

ÇALIŞMASI
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1 Ağustos 2019’da BTSO 
MESYEB ve BURSAD üye-
lerinin bir araya geldiği top-
lantı  Demirtaş Sanayi böl-
gesindeki BTSO MESYEB 
Asansör Test Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Kahvaltılı 
bir toplantı yapan BTSO ve 
BURSAD, toplantının ardın-
dan merkezi gezerek bilgi 
aldı.

BURSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Gültekin BAKİ 
ve beraberindeki üyeler, 
BTSO 35. Meslek Komitesi 
ve Makine Konseyi Başka-
nı Cem Bozdağ ve BTSO 
MESYEB Genel Müdürü 
Ramazan Karakök ev sahip-
liğinde,  çalışmalarına yeni 
başlayan Asansör Güvenlik 
Ekipmanları ve Test ve Ge-
liştirme Merkezi’nde incele-
melerde bulundu. Toplantı-
da konuşan Cem Bozdağ, 
merkezin asansör  alanında 
yapılacak Ar-Ge çalışma-
larında her zaman destek 
olacağını ve sektörünün 
gelişine olumlu katkılar sağ-
layacağının altını çizidi.  
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Sektörde en büyük sorunlardan birisi olan ara eleman 
sıkıntısının çözümünde önemli rol oynayacak olan 
“Asansör ve Yürüyen Merdiven” bölümlerinin ilkleri 
Ankara, Eskişehir ve Kayseri’de ASFED’in yürüttüğü bir 
proje ile hayata geçirildi. Ancak bu okullarda okuyacak 
öğrencilerin sektörel deneyimlerini arttırmak, bölümleri 
tercih etmelerini sağlamak ve mesleği sevdirmek bun-
dan sonra yapılması gereken önemli çalışmalar ara-
sında. İşte bu amaçla Merih Akademi’de Mayıs ayında 
düzenlenen kariyer günleri ile sektörde başarılı olmuş 
isimlerin öğrencilerle buluşturulduğu bir platformun 
başlangıcı yapıldı. Merih Akademi’den mezun oldukla-
rında sektöre atılacak öğrencilerin kafasındaki soruların 

MERİH AKADEMİ, 
KARİYER GÜNLERİNDE  

YUSUF ATİK’İ  
KONUK ETTİ

ASFED’in sektörde eğitimi arttırmak ve kaliteli ara eleman sorununa çözmek amacıyla 2017’de  başlattığı 
eğitim seferberliğinin tamamlanan ilk okulu olan Merih Akademi, Ekim 2018’de açılarak eğitimlerine baş-
lamıştı. Okulda eğitim alan öğrencilere, mesleki birikimlerini arttırmak hem de bu bölümü tercih etmeleri-
nin avantajlarını anlatmak için 22 Mayıs 2019’da kariyer günleri düzenlendi. Organizasyonun ilk konuğu 
ise okulun kurulmasında en büyük katkıları sağlayan Merih Asansör’ün Kurucusu Yusuf Atik oldu.
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cevaplandığı bu toplantının 
ilk konuğu ise sektördeki 
başarı hikayesi ile sıkça ismi 
anılan Merih Asansör Yö-
netim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik’di. 

“EN BÜYÜK 
SERMAYENİZ 
ÇALIŞMAK VE 

HAYAL ETMEKTEN 
VAZGEÇMEMEK 

OLSUN”
30‘a yakın üçüncü sınıf 
öğrenci ile birlikte,  Merih 
Akademi yöneticileri ve 
eğitmenlerinin de katıldığı 
toplantıda Yusuf Atik, mes-
leki kariyerine ilk başladığı 
çocukluk günlerini anlattı. 
50 yıl önce başlayan çalış-
ma hayatının zorluklarını ile 
birlikte sektörün son 50 yılını 
Atik’in deneyimlerinden din-
leme şansı elde öğrenciler, 
kafalarına takılan soruları da 
yönelttiler. 

Atik öğrencilere; “Sizler gibi 
modern koşullarda okuma 
imkanım olmadı ama azmet-
tim ve ilkelerim doğrultu-

sunda çok çalışarak hedef-
lerime yürüdüm. En büyük 
sermayeniz çalışmak ve ha-
yal etmekten vazgeçmemek 
olsun” dedi. 

Yusuf Atik,  2020’de ilk 
mezunlarını verecek olan 
okulun öğrencilerine asan-
sör sektörünün Türkiye 
ve yurtdışındaki gelecek 
vizyonundan da bahsetti. 
Teknoloji ile iç içe bir iş ya-
pacaklarını unutmamaları 
gerektiğini söyleyen Atik, 
“Burada öğretilenleri iyi öğ-
renin ancak kendinizi sürekli 
geliştirmeniz gerektiğini de 
unutmayın. Sizin zanaatınız 
teknoloji ile sürekli gelişim 

gösterir” dedi. 

“İŞ GÜVENLİĞİNİ 
ASLA İHMAL 
ETMEYİN”

Öğrencilerden gelen bir 
soru üzerine Yusuf Atik öğ-
rencilerin en çok üzerinde 
durmaları gerektiği konunun 
“güvenlik” olduğunu söy-
ledi. “Sizler sürekli sahada 
olacaksınız. Emniyet ted-
birlerini her şeyden önce 
iyi öğrenin ve iş güvenliğini 
asla ihmal etmeyin. Kesin-
likle bana bir şey olmaz 
diyerek, güvenliksiz iş yap-
mayın” şeklinde konuştu. 
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İşin yapılışı sırasında, fa-
aliyet veya durumu işaret 
eden her türlü uyarı yön-

temleri güvenlik ve sağlık 
işareti olarak adlandırılmak-
tadır. Çalışanları ve ortamı 
kullanan diğer insanları 
uyararak iş güvenliğine katkı 
sağlayan bu işaretler haya-
tımızın bir parçası ve olmaz-
sa olmazı haline gelmiştir. 

Güvenlik işaretleri çok farklı 
formlarda olabilir. Levha 
şeklinde düzenlenen renkli 
işaretler, sesli ve/veya ışıklı 
sinyaller, sözlü iletişim yolla-
rını kullanarak yapılan uyarı-
lar ya da el–kol işareti yoluy-
la uyarılar kullanılmaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği hak-
kında bilgi veren, tehlikelere 
karşı uyaran ya da talimat 
veren işaretleri öğrenmek 
normal yaşantımızda ve iş 
hayatımızda bizleri daha 
güvenli hale getirmektedir. 
Başlıca işaretlerin ifade et-
tiği anlamları ana başlıklar 
altında toplarsak yasakla-
yıcı, uyarıcı, emredici, acil 
çıkış ve ilkyardım işareti, 
bilgilendirme işareti olarak 
gruplandırabiliriz.

Yasak işareti; tehlikeye ne-
den olacak veya tehlikeye 
maruz bırakacak davranış-
ları yasaklamakta kullanılır. 
Uyarı işareti ise aynı tehlikeli 

İŞTEN DAHA ÖNEMLİ BİR KONU:

İŞ YERİNDE GÜVENLİK VE 
SAĞLIK İŞARETLERİ

Dr. Ebru Görgü KAYA
Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi  

Kurucusu ve İş Yeri Hekimi
4mevsim@dortmevsimosgb.com

74 [ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 2019

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ



durumla ilgili uyarı yapmak 
için kullanılır. Emredici işa-
retler bu konuda daha kes-
kin hatlar barındırır ve uyul-
ması zorunlu bir davranışı 
belirleyen işaretlerdir.

Acil çıkış ve ilk yardım işa-
retleri; acil çıkış için kulla-
nılan yolları belirlemek veya 
kurtarma ile ilgili yol gösteri-
ci bilgiler vermek amacıyla 
kullanılır.

Bilgilendirme işaretleri; 
yukarıda bahsi geçen işa-
retler dışında işe özgü konu-
larla ilgili hazırlanan ve ko-
nuyu daha iyi açıklamak ve 
yardımcı olmak adına kulla-

nılan işaretlerden oluşur. 

İşaret Levhalarının 
Sistematiği
Tüm işaret levhalarının bir 
sistematiği vardır. Geomet-
rik şekiller, resimler, sem-
boller piktogram ve renkler-
den oluşan gerektiğinde ek 
aydınlatmanın kullanıldığı 
bir düzenle hazırlanır. Sesli 
sinyaller insan sesi ya da 
yapay insan sesi kullanmak-
sızın, özel amaçla yapılmış 
bir düzeneğin çıkardığı ve 
yaydığı, belirli bir anlama 
gelen kodlanmış sesleri ifa-
de eder.

İşverenler için bu konu ay-

rıca önemlidir çünkü işve-
ren işyerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği’nin 
6. maddesinin (c) bendinin 
birinci fıkrasına göre yapılan 
risk değerlendirmesi sonuç-
larına göre; çalışma yön-
temleri, iş organizasyonu ve 
toplu koruma önlemleriyle 
işyerindeki risklerin gide-
rilemediği veya yeterince 
azaltılamadığı durumlarda, 
güvenlik ve sağlık işaretle-
rini bulundurmak ve uygun 
şekilde kullanmak zorun-
dadır. Bu konuda işverenin 
ihmaline bağlı oluşacak 
herhangi bir yaralanma ve 
ölüm işvereni yasal olarak 
sorumlu kılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır.

Renk Anlamı/Amacı Talimat ve Bilgi

Kırmızı

Yasak işareti Tehlikeli hareket veya davranış

Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et

Yangınla mücadele 
ekipmanı Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu

Sarı Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et

Mavi (1) Zorunluluk işareti
Özel bir davranış ya da eylem

Kişisel koruyucu donanım kullan

Yeşil
Acil kaçış, ilk yar-
dım işareti Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler

Tehlike yok Normale dön

(1) Mavi:

(2) Floresan 
turuncu:

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul 
edilir.

Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.

Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.
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“Bölgenin Sesi” köşemizin 
bu sayıda konuğu Asansör 
Sanayicileri Federasyonu 
(ASFED)’na bağlı olarak 
faaliyetlerini  sürdüren “Eski-
şehir Asansörcüler Derneği 
(ESASDER)”. ESADER, bir 
kaç yıl önce kurulan bir 
dernek olmasına rağmen 
ASFED’in Türkiye genelinde 
yürüttüğü asansör okulları 
projesinin Eskişehir ayağını 
başlatarak çok başarılı bir 
şekilde ilerletiyor olması ile 
öne çıkıyor. 

Eskişehir’deki sektörel port-
reyi çizmek ve yerli asansör 
sektörünün daha iyi bir 
konuma gelmesi için değer-
lendirmelerini almak üzere 
Yönetim Kurulu Başkanı Ek-
rem Boyacıoğlu ile bir röpor-
taj yaptık. Boyacıoğlu’nun, 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte yaptığı toplantıya 
katılarak; Eskişehirli sektör 
temsilcileri ile bir araya gelip 
onların da görüşlerini alma 
imkanı elde ettik.

Eskişehir ve çevresindeki 
sektörel tablo hakkındaki 
detaylar röportajımızda...

Eskişehir Asansörcüler 
Derneği (ESASDER), ne 
zaman kuruldu? Dernek 
yapısı hakkında kısaca bilgi 
verebilir misiniz?

EKREM BOYACIOĞ-
LU: Derneğimiz 18 Aralık 
2014’de Eskişehir’de faali-
yet gösteren 8 firma yetki-

ESASDER: “ESKİŞEHİR’DE İŞÇİLİK 
KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEYİZ”

Ekrem Boyacıoğlu
ESADER Yönetim Kurulu Başkanı
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lisinin bir araya gelmesi ile  
kuruldu. Şu an derneğimiz 
bünyesinde aktif katılıma 
sahip 20 üyemiz bulunuyor. 
Dernek üyelerinin büyük 
bir kısmı montaj ve bakım 
işi yapan asansör firmala-
rından oluşuyor. Kendi ihti-
yaçları doğrultusunda kapı, 
kabin ve pano gibi imalatları 
yapan bir kaç firmamız da 
var. Amacımız gelecekte 
derneğe katılımı daha da 
arttırarak, Eskişehir’deki tüm 
asansör firmalarının katılım 
göstereceği bir yapı kura-
bilmek. Şu an dernekte faal 
üyemiz Eskişehir’deki firma-
ların ancak yarısı kadar.

Yakın zamanda yönetim 
değişikliği de yaptınız. Yeni 
yönetimde görev dağılımını 
nasıl belirlediniz?

EKREM BOYACIOĞLU: 
ESASDER olarak yeni dö-
nemde, Yönetim Kurulu’nda 
kurucu üyelerimizin dene-
yimleriyle birlikte daha çok 
aramıza yeni katılan genç, 
dinamik arkadaşlarımıza 
aktif görevler vermeyi plan-
lıyoruz. Genç beyinlerin 

olaylara farklı bakış açıları 
getiren vizyonları ve çalışma 
azimleri  bizim için önemli.  
Yönetimde, bizlerin arkasın-
dan yetişen ikinci nesil genç 
yöneticilerimizin gücünden 
faydalanabilirsek derneği-
mizi daha aktif ve verimli bir 
hale getirebiliriz. 

“ORTAK HAREKET 
ETME KÜLTÜRÜNÜ 

ETKİN HALE 
GETİREBİLİRSEK YERLİ 

ASANSÖR SEKTÖRÜ 
ÇOK İYİ BİR KONUMA 

GELECEKTİR”

ESASDER’in amaçları 
doğrultusunda nasıl bir  
gelecek vizyonu belirlediniz?

EKREM BOYACIOĞLU: 
Kuruluş tarihimize baktığı-
nız zaman asansör üzerine 
kurulmuş en yeni dernekler-
den biri sayılırız. Dolayısıyla 
henüz daha yeni yeni der-
nek çatısı altında toplanarak 
sıkıntılarımız paylaşmak, or-
tak kararlar alıp beraber ha-
reket etmek gibi konularda 

çalışmalar yapmaya baş-
ladık. Bizim kuruluş amacı-
mızın da temelini oluşturan 
öncelikli hedefimiz Eskişe-
hir’de güçlü bir asansör ca-
miası oluşturmak. Bunu da 
ancak birbiriyle paylaşımı 
güçlü olan, birbirini destek-
leyen ve ileriye taşıyan bir 
rekabet ortamı yaratarak 
sağlayabiliriz. Bunun için 
tüm dernek paydaşlarımız-
la birlikte daha sıklıkta bir 
araya gelerek, yeni kararlar 
alarak ortak hareket etme 
kültürünü yerleştirmeye çalı-
şıyoruz. Ortak hareket etme 
kültürünü sadece Eskişe-
hir’de değil, tüm Türkiye’de 
etkin hale getirebilirsek yerli 
asansör sektörü çok iyi bir 
konuma gelecektir, diye dü-
şünüyorum. 

“NİTELİĞİNE 
BAKILMADAN 

HER İSTEYENİN 
ASANSÖR FİRMASI 
KURMASI, YERLİ 
ASANSÖRCÜNÜN 

İSMİNİ LEKELİYOR”
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Bölgenizdeki faaliyet 
alanınızda sektör ile ilgili 
tespit ettiğiniz genel 
sorunlar nelerdir? 

EKREM BOYACIOĞLU: Es-
kişehir’de de tüm Türkiye’de 
olduğu gibi bazı firmaların 
yanlış fiyat politikaları yü-
zünden piyasasının ciddi 
bir şekilde aşağı çekilmesi 
problemi var. Mümkün ol-
mayan fiyatlara montajların 
ve bakımların alınması işini 
iyi yapan firmaları zarara 
uğratıyor diyebilirim. Bunun 
dışında Eskişehir’de her gün 
takip edemeyeceğimiz sa-
yılarda yeni firmalar türüyor. 
Bir süre sonra da bakıyor-
sunuz ki kapanmış. Asansör 
firması kurmanın bu kadar 
kolay olduğu bir ülkede her 
gün artan işçi ve yolcu ka-
zaları kaçınılmazdır. Asan-
sör, belirli bir uzmanlık, bilgi 
birikimi, beceri ve denetim 
isteyen bir iş. Ancak buna 
rağmen, niteliğine bakılma-
dan her isteyenin asansör 
firması kurması, kötü ör-
neklerin türemesiyle birlik-
te, yerli asansörcünün de 
ismini lekeliyor. Bakanlığın 
bu konuda önemli kriterler 
getirmesi gerekir düşünce-
sindeyim. 

“İŞÇİLİK 
KALİTESİNDEN ÖDÜN 

VERMEYİZ”

Eskişehir’i sektörümüz 
açısından nasıl 
değerlendirebilirsiniz?

EKREM BOYACIOĞLU: 
Öncelikle Eskişehir’i Türkiye 
sanayisi içinde değerlendir-

diğimizde, coğrafi konumu 
itibariyle ve büyükşehir 
kapasitesiyle çok önemli bir 
aktarma merkezi olduğunu 
söyleyebiliriz. Aynı zamanda 
yan sanayisiyle çok gelişmiş 
bir şehir. Çok hızlı gelişen 
ve büyüyen bir şehir, hem 
turist kapasitesi hem de 
eğitim merkezi konumuyla 
ihtiyaçları karşılamak adı-
na önümüzdeki dönemde 
ekonominin toparlanmasıyla 
inşaat yatırımlarının artacağı 
bir potansiyele sahip. Tüm 
bunlarla birlikte sıkı bir bele-
diyecilik anlayışının olduğu 
bir şehirde faaliyet göste-
riyoruz. Eskişehir, asansör 
ile ilgili yeni yönetmeliklerin 
en hızlı uygulamaya geçti-
ği şehirlerden de birisidir. 
Yönetmelik resmi gazetede 
yayınlanmasının ertesi günü 
bizler uygulama koşullarını 
sağlar ve buna göre işleri-
mizi bitiririz. Yönetmelikler 
kadar son teknoloji ürünler 
de Eskişehirli firmaların ta-
kibindedir. Burada çok yük-

sek kapasiteli asansörler ya-
pılıyor. İşçilik kalitesi olarak 
Türkiye’nin sayılı illerinden 
birisiyiz. İşçilik kalitesinden 
ödün vermeyiz. Eskişehir’de 
kırmız etiketli asansör yok 
denecek kadar azdır. Asan-
sörlerimiz %80-90 oranında 
yeşil etikete sahip.

Bunun dışında daha çok 
montaj ağırlıklı firmalara 
sahibiz. Eskişehir’de 40’a 
yakın asansör firması var 
ama bunlardan Tepe ve 
Rate hariç üretim yapan fir-
mamız yok. Bizim gibi bir iki 
firma kendisi için üretir ama 
dışarıya satışı yoktur. Eski-
şehir’in iş hacmi için kendi 
kendine yeten bir yapı di-
yebiliriz. Şehir dışı iş yapan 
bir iki firma hariç neredeyse 
yok diyebilirim. 

“OKUL İÇİN KATKI 
SAĞLAYAN BÜTÜN 

FİRMALARA  
TEŞEKKÜR EDERİZ”
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ASFED’in önderliğinde çok 
önemli bir asansör okulu 
projesini yürütüyorsunuz? 
Okul şu an ne durumda biraz 
bilgi verir misiniz?

EKREM BOYACIOĞLU: 
Okul projesi bizi en çok he-
yecanlandıran projelerden 
bir tanesi. ASFED Yönetim 
Kurulu kararı ile her şehirde 
kurmayı planlanan okul-
lardan birisinin pilot şehri 
olarak belirlenmemiz bizim 
için çok kıymetliydi. Burada; 
aynı zamanda ASFED Yö-
netim Kurulu Üyeleri olan, 
derneğimiz üyeleri İbrahim 
Özçakır ve Nermin Boya-
caoğlu’nun gayretleri ve 
girişimleri  çok önemli. Ken-
dileri bu projenin başlaması 
ve okulun belirlenerek çalış-
maların tamamlanması ko-
nusunda çok büyük çabalar 
sarf ettiler. Biz ESASDER 
olarak bu projenin en büyük 
destekçisi ve takipçisiyiz. 
Eskişehir’de yapılacak her 
türlü işte ASFED’e destek 
olmaya ve takibini yapmaya 
gayret gösteriyoruz. Başta 
ASFED olmak üzere, okul 
için katkı sağlayan bütün 
firmalara buradan da teşek-
kür etmek isteriz. Okulun 
atölye kısmının büyük oran-
da malzeme tedariği bitmek 
üzere. Bu eğitim döneminde 
çocukların atölyelerde eği-
timlere başlayacaklar.

Yeni dönemde başka projeler 
de var mı?

EKREM BOYACIOĞLU: 
Proje diyebilir miyiz bilmi-
yorum ama üst düzey firma 
yetkililerinin eğitimleri  konu-
sunda bazı çalışmalarımız 

olacak. Bu konunun gele-
cekteki yerimizi belirlemek 
açısından önemli olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü dün-
yada değişen bir sosyal 
kültürler ortam var. Bunları 
takip edip bizlerin de kendi-
mizi buna göre yenilemesi 
şart. Bu yüzden önümüzde-
ki günlerde, dernek içinde 
bu tarz eğitimlere yönele-
ceğiz. Bunun dışında ortak 
fiyat politikası  geliştirmek 
üzerine odalarla birlikte bir 
tarife oluşturmak üzerine 
çalışıyoruz. Dernek amaç-
larımızdan biri olan birlikte 
adım atabilmek adına bu 
çalışmanın tamamlanması 
kısa dönem için en büyük 
hedeflerimizden.

“YERLİ KÜRESEL BİR 
MARKA İÇİN  

GÜÇLÜ MONTAJ 
FİRMALARI ŞART”

ESASDER Yönetimi ve 
dernek üyeleri ile bir araya 
geldiğimiz toplantıya Es-
kişehir’in önde gelen pek 
çok firma yetkilisi de katıldı. 
Toplantıya katılan üyeler 
arasında; Mehmet Çakır 
(Global Asansör) / Eskişehir 
Ticaret Odası Meclis Üyesi, 
Muhammet Saraç (Essaraç 
Asansör), Yiğit Boyacıoğlu 
(Sitimek Asansör), Ser-
dar Tepe (Tepe Asansör) 
/ Eskişehir Sanayi Odası 
Meclis Üyesi, Yusuf Tamir 
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(İrinel Asansör), Yusuf Emir 
Efe (İrinel Asnasör), Engin 
Akbulut (Akbulut Asansör), 
Çoşkun Sağlam (Çınar 
Asansör), Serkan Canarslan 
(Eyta Asansör) yer aldı. 

Gerçekleştirilen toplantıda 
sektör ile ilgili pek çok konu-
da fikir alış verişinde bulu-
nan üyeler ; yerli küresel bir 
marka oluşturması hakkında 
ise şunları dile getirdi:

EKREM BOYACIOĞLU/
ESASDER Yönetim Kurulu 
Başkanı
Türkiye’den küresel ölçekte 
bir marka çıkmamasının en 
önemli  sebebi; bizim ülke 
olarak  sadece imalat sek-
töründe ilerleyip işin montaj 
kısmında geri planda kal-
mamızdan kaynaklanıyor. 
Küresel bir marka çıkartabil-
memiz için, öncelikli olarak 
büyük üreticilerin bir araya 
gelmesi ardından da her 
bölgeden montaj firmaları ile 
anlaşılarak tek çatı altında 
toplanması gerekir. Üretilen 

mal artık o marka için üretil-
meye ve bölgedeki montaj-
cılar tarafından da o marka 
adına montajı yapılması şek-
linde formüle edilmeli.

“MARKALAŞABİLMEK 
İÇİN TÜRK ASANSÖRÜ 

OLARAK LANSE 
EDİLEBİLECEK 

BİR ÜRÜN 
SUNABİLMELİYİZ”

MEHMET ÇAKIR / Global 
Asansör / Eskişehir Ticaret 
Odası Meclis Üyesi

Sektör Türkiye’de ciddi an-
lamda gelişen bir yapıda. 
Üretilen kompanentlerimizle 
dünyada pek çok ülkede 
yer edinmeye de başladık 
ama tek eksiğimiz bir marka 
çıkartamamış olmamız. Kü-
resel ölçekte bir marka ola-
bilmek için ise o markanın 
kendine has bir ürün çıkar-
tabilmesi önemli. Kone ör-
neğinde olduğu gibi.  Kone, 
makina dairesiz asansörü ilk 
piyasaya süren marka ola-
rak doğdu. Öncesinde de 
vardı ama alt sırlardayken, 
dünya pazarına sunduğu 
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yeni ürünüyle birden basa-
mak atlayarak beş büyük 
arasına girdi. Markalaşa-
bilmek için,  Türk asansörü 
olarak lanse edilebilecek bir 
ürün sunmamız gerekiyor. 

YİĞİT BOYACIOĞLU /Sitimek 
Asansör
Hızla değişen bir kültür var 
hızla gelişen bir teknoloji 
var. Bunlar doğru olarak 
fizibilite edildiğinde. Bunun 
içinde en küçük vidadan 
satış sonrasındaki hizmet-
lere kadar doğru analizler, 
doğru planlamalar yapıldı-
ğında ve doğru birleşmeler 
gerçekleştiğinde Türkiye 
gibi asansör sektöründe ge-
lişmiş bir ülkeden çok başa-
rılı bir marka çıkacaktır.

SERDAR TEPE / Tepe Asansör 
/ Eskişehir Sanayi Odası 
Meclis Üyesi
Markalaşabilmek için iyi bir 

Ar-Ge merkezinizin olması 
ve yeni ürünler teknolojiler 
üzerine ciddi bir çalışma 
yapabilmen önemli. Ama biz 
maalesef Türkiye’de daha 
çok günü kurtarmaya çalışa-
rak zaman geçiriyoruz. 

“ÜLKEMİZDE ASANSÖR 
FİRMASI AÇMANIN BU 
KADAR KOLAY OLMASI 

CİDDİ SIKINTI”

Eskişehir’de ESASDER üye-
leri ile yapılan toplantıda 
öne çıkan bir başka konu 
ise Türkiye genelinde de 
yaşanan ve haksız rekabet 
koşullarının oluşmasına 
sebep olduğu düşünülen, 
yetkinliği olmayan kişilerce 
asansör firması kurulabilme-
sine dair imkanlardı. Konu 
ile ilgi olarak üyelerin görüş-
leri ise şöyle:

SERKAN CANARSLAN / Eyta 
Asansör) 
Bizim mesleğimiz kadar sıkı 
denetlenen, sürekli yönet-
meliği değişen başka bir 
meslek yoktur. Ancak buna 
rağmen çok kolay bir şekil-
de asansör firması kurulabi-
liyor. Buradaki üyelerimizin 
hiç biri gidip kafasına göre 
bir berber dükkanı açamaz, 
ama isteyen her berber 
gidip bir asansör firması 
açabilir. Ülkemizde asansör 
firması açmanın bu kadar 
kolay olması ciddi sıkıntı. 

YUSUF TAMİR / İrinel 
Asansör
Ben 1978 yıllarında Eskişe-
hir’de asansör işine başla-
dım. O dönemde sadece 
bir tane firma vardı. Şimdi 
Eskişehir’de sürekli değişen 
sayılarda firmalar açılıyor er-
tesi gün kapanıyor. Kim ne 
iş yapıyor takip edemiyoruz. 
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Özel haberimizde bu ustalardan çok önemli 
isimleri konuk edeceğiz. Kayseri ziyaretle-
rimizde tanışma imkanı bularak, sektörün 
Kayseri’deki geçmişine dair çok şey öğrendi-
ğimiz EMAK Asansör’ün Kurucusu Nuh İlgen. 

NUH İLGEN 
EMAK ASANSÖR KURUCUSU
Kayseri’nin en eski asansör firmalarından 
biri olan EMAK’ın kurucusu Nuh İlgen, pek 
çok eski usta gibi meslek ile Ankara’da ta-
nışıyor. Schildren Türkiye’nin kurulması ile 
1971 yılında Ankara’da çalışmaya başlayan 

Nuh İlgen 1977-78 yıllarında memleketi Kay-
seri’ye dönerek EMAK’ı kuruyor. Nuh İlgen’in 
42 yıl önce sıfırdan kurduğu EMAK, bugün 
Türkiye’nin en önemli ve büyük asansör 
fabrikalarından birisi olarak Kayseri’den tüm 
dünyaya üretim yapıyor. 

Mesleğe nasıl başlamıştınız?
1971 yılında Ankara’da başladım. O yıllarda 
Schildren Türkiye kurulmuştu. Asansöre dair 
ilk bilgileri ve ustalığımı 1977 yılına kadar 
burada tamamladım. Burada ustalığa geç-
mek kolay değildi çok uzun yıllar sürüyordu 

KAYSERİ ASANSÖR TARİHİNİ YAZAN ÖNEMLİ İSİMLER

Türkiye’nin asansör tarihine baktığımız zaman, asansör ile 
ilk tanıştığımız yıllardan günümüze kadar gerek markaları, 
gerekse efsanevi işleri ile anılan çok önemli ustalarımız var. 
Bu ustalar bulundukları şehrin hem asansör tarihini yazmış 
hem de pek çok önemli ismi yetiştirerek sektörün bugününe 
kazandırmışlar. ikinci kuşağın devamı olarak çocuklarına 
devrettikleri şirketlerinde, artık faal olarak çalışmasalar da, 
o şirketlerin çoğu bugün yüzlerce insanın geçim kaynağı. 

NUH İLGEN
EMAK ASANSÖR KURUCUSU

82 [ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 2019

ÖZEL HABER



ama ben kısa sürede yaptığım işlerle 
ustalığımı alarak pek çok şehre asan-
sör kurmaya gittim. Ankara merkez ol-
mak üzere Adana, İskenderun, Mersin 
gibi pek çok yere gidip, o şehirlerin ilk 
asansörlerini bizler kurduk. 1977-78 
yıllarında o zaman için Kayseri’nin ilk 
yerli asansör firmasını kurduk. 

“KAYSERI 40 YILDA HEM ASANSÖR 
ALANINDA HEM DE SANAYIDE  

ÇOK YOL KAT ETTI”
Firmanızı ilk kurduğunuz yıllarda 
Kayseri nasıldı?
Kayseri’de ilk yıllarda kimse yoktu. 
Şimdi ise sadece Kayseri’de 150 
tane asansör firması var. Kayseri 40 
yılda hem asansör alanında hem de 
sanayide çok yol kat etti. Çok başarılı 
firmalar çıkarttı. Hızla gelişen sanayisi 
gibi artık asansörleri de o derece hızlı. 
Bizim zamanımızda tek hızlı asansör-
ler vardı. Şimdi üretilen asansörlerin 

özellikleri anlatmakla bitmez. Kayse-
ri’de yerli asansör sanayi kendini çok 
geliştirdi. 

“IŞINI SEVMEYEN INSAN BU MESLEKTE 
BAŞARILI OLMASI ÇOK ZOR”

Yola çıkan genç meslektaşlarınıza 
neler önerirsiniz?
Eğer bu işte tutunmak istiyorlarsa her 
şeyden önce işlerini severek yapa-
caklar. İşini sevmeyen insanın asan-
sörde başarılı olması çok zor. Çünkü 
meşakkatli bir iş, detayları çok olan bir 
iş. Aldığınız risk, verdiğiniz emek ve 
koşullara baktığınızda gerçekten çok 
zor bir alan. Ama severek yaparsanız 
zorlukları size sıkıntılı gelmez. EMAK’ın 
başında artık oğullarım var. Benim on-
larla birlikte tüm şirket çalışanlarımıza 
da söylediğim üç temel altın kuralım 
vardır;  asla yalan söyleme, başkaları-
nın hakkını yeme, yaptığın en basit işi 
bile benimseyerek yap. EMAK bugün 
iyi bir yerdeyse bu ilkeler doğrultusun-
da işimizi severek yaptığımız içindir. 

Mehmet Akif İlgen 
EMAK Yönetim Kurulu 

Üyesi / Mimar

“BABAMIN BİZE 
BIRAKTIĞI EN 

BÜYÜK MİRAS 
MESLEĞİMİZİ BİZE 
SEVDİRMESİDİR”

EMAK Asansör Nuh 
İlgen’in oğulları, Ah-
met, Hasan, Akif ve 
Uğur İlgen tarafından 
yönetiliyor. Bizi misa-
fir ederek Nuh İlgen 
ile görüşme fırsatı sağ-
layan Akif İlgen’e ba-
basını sorduğumuzda 
ise;  “Babamın bize bı-
raktığı en büyük miras 
mesleğimizi bize sev-
dirmesidir diyebilirim. 
Maddi kazançlar, mar-
kamız hepsi bir tarafa 
meslek aşkımız bir ke-
nara. Hepimizde bunu 
görebilirsiniz” diyor. 
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Asansör ile nasıl tanıştınız? 
Mesleğe başlamanız nasıl 
oldu? 
Bizim başladığımız 70’li yıl-
larda asansör nedir bilmez-
dik. Ancak televizyonlarda 
görürsek o kadardı. Öyle 
Asansörcü olmak da kolay 
değildi. Sadece yabancı 
markalar vardı ve girmek 
için torpile ihtiyaç vardı. 
1971 senesinde askerden 
geldiğimde, abimin baca-
nağı Ankara’da Alman fir-
masında çalışıyordu. Onun 
aracılığıyla sınav açılacağını 

duyduk. 50-100 kişilik bir 
başvuran ile birlikte imtihan-
lara girdik. 1971’de yardım-
cı eleman olarak başladım. 
Öyle şimdiki gibi hemen 
usta olamazdık. Uzun yıllar 
yardımcılık yapardık. Onun 
ardından yeterli görülürsek 
bizi usta yaparlar ve tek ba-
şımıza montaja yollarlardı. 
Bir kaç yıl sonra Kayseri’de 
yapılan işlerin birinde usta 
işi yarım bırakıp gitmiş. 
Firma beni onun yerine 
Kayseri’ye gönderdi. Yarım 

işi bitirmek için Kayseri’ye 
geldim ve uzun süre kaldım. 
Firma benim yaptığım mon-
tajı gördükten sonra Kayseri 
Bölge Montörlüğüne terfi 
ettirdiler. 1977’de Alman 
firmasının dağılmasıyla ben 
de SİNDH asansörlerini kur-
dum. O zaman patronlarım 
yerli isim koyma, müteahhit-
lerden iş alamazsın dediler. 
Biz de onların sözüne uyduk 
SHİND ismi ile kaldık ve 
Kayseri’de kendi firmamızla 
yola devam ettik. 

NECDET ÖNER 
SİNDH ASANSÖR KURUCUSU

1949 Ankara doğumlu olan 
Necdet Öner, yolunun 1975 
yılında Kayseri’ye düşmesi 
ile meslek hayatını burada 
devam ettirerek 45 senedir 
SİNDH markasıyla hizmet 
veriyor. Artık oğlu Erdener 
Öner ve kızı Müge Öner’in 
yönetimindeki şirketin 
usta eğitimlerini ise diğer 
montörlerle birlikte Necdet 
Öner veriyor. 

KAYSERİ ASANSÖR TARİHİNİ YAZAN ÖNEMLİ İSİMLER
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“YAPTIĞIM ILK ASANSÖR  
SÖKÜLÜRKEN ÇOK 

DUYGULANDIM”
Kayseri’de ilk işinizi 
hatırlıyor musunuz?
İlk olarak Fuzili apartmanını 
yaptım.  O zamanlar Kayse-
ri’deki tek büyük bir binaydı. 
Yaptığım bir başka çok eski 
asansörü ise çocuklar daha 
yenilerde söktü. Yönetme-
liğe uymadığı için söküldü, 
yoksa tıkır tıkır çalışıyordu 
hâlâ. O sökülürken çok 
duygulandım çünkü çıkartır-
ken gövdesi kırılmış. Tahta 
kabindi, çürümüş tabi, çı-
kartırken de dağılmış. Ama 
yaptığım ilk asansörü öyle 
görünce çok üzüldüm. 

“ESKIDEN USTA DEĞIL, 
SANATKÂR YETIŞIRDI”

Sizin dönemizdeki sektör ile 
şimdiyi kıyaslarsanız neler 
söylersiniz? 
Ben Kayseri’de çok fazla 
sanatkâr yetiştirdim. Şimdi 
yetiştirdiğim o sanatkârların 
hepsinin fabrikaları, montaj 
firmaları var . Biz sanatkâr 
derdik ustaya. Çünkü es-
kiden usta değil sanatkâr 
yetişirdi. Uzun dönem çırak-
lıklar olurdu, ustalığını sonra 
alırdın. Şimdi iki gün senin 
yanında duruyor, üçüncü 
gün dükkan açıyorlar. Öğ-
reneceğimi öğrendim diyor. 
Ama daha benim bile bu 
yaşımda öğrenecek çok şe-
yim var. Şimdiki ustalar eski 
asansörleri görünce hayret 
ediyorlar. Çünkü bizim kur-

“BİZ KARDEŞ GİBİYDİK”  
“BENİ TANIYAN DOSTLARIM ARASINLAR!”

Kayseri’nin en eski ve yetkin ustalarından Necdet Öner’in 
bizlerden bir de ricası var: “Mesleğe ilk başladığımız yıllarda 

beraber çalıştığımız arkadaşlarıma ulaşamıyorum. Bu dergide 
beni okuyan, gören arkadaşların beni arasın bulsun. Biz eski-

den meslek arkadaşlarımızla kardeş gibiydik. Hepsi benim için 
çok kıymetli. Yolu Kayseri’ye düşen herkesi beklerim” diyor.
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duğumuz eski asansörler 
1mm hatayı kabul etmez-
di. 1mm dahi hata olsa 
söküp yeniden yapardık.

“BIR ASANSÖRCÜ IÇIN 
PARA KAZANMAK DEĞIL 

ITIBAR KAZANMAK 
ÖNEMLI OLMALI”

Sektördeki montörlere 
ustalara en önemli 
tavsiyeleriniz neler olur?
Birinci olarak söyleyece-
ğim öncelikle güvenlik. 
Güvenlik konusunda 
disiplini elden bırakma-
sınlar. İskele kurmayan 
müteahhitler var, buna 
itiraz etmeliler. Montajcı 
da gittiğinde güvenlikli 
bir biçimde çalışmıyor. 
Ben bunları gördükçe 
çok üzülüyorum. 50 se-
nedir bu işi yapıyorum 

ne kendimin ne de ya-
nımda çalışan tek birinin 
burnu dahi kanamadı. 
Çok şükür firma olarak 
tek bir kazamız yok. Be-
nim meslektaşlarımıza 
tavsiyem, sürekli işçilerin 
başında kontrollü olma-
ları, tedbiri elden bırak-
mamaları. Eğer yanında 
çalışan işçinin montaja 
kabiliyeti varsa ustalığa 
terfi ettirsinler, kabiliyeti 
yoksa yardımcı olarak 
devam etsin. İki günde 
usta olunmasına da kar-
şıyım ben.  İkinci olarak 
ise şunu unutmasınlar 
ki; Asansör toplumun 
malıdır. O yüzden kalite-
den ödün vermemeliyiz. 
Malzemeden kısayım kâr 
edeyim yoluna gitmeme-
liyiz. Bir asansörcü için 
para kazanmak değil 
itibar kazanmak önemli 
olmalı. 

ERDENER ÖNER 
SİNDH ASANSÖR GENEL 

MÜDÜRÜ

“BÖYLE BİR USTA 
İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN 

KENDİMİ ÇOK ŞANSLI 
HİSSEDİYORUM”

Necdet Öner’in oğlu olan Erde-
ner Öner, babası gibi bir usta 
ile çalışıp mesleği ondan öğ-
rendiği  için kendisini şanslı 
hissettiğini dile getiriyor:
“Babam aynı zamanda ustam, 
ondan mesleğimiz adına çok 
şey öğrendim. Böyle bir usta 
ile çalıştığım için kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Çocuk-
ken yanında çırak olarak baş-
ladım. 10 sene çıraklık yaptım, 
ardından usta oldum. Biz şirket 
olarak gelenekçi bir yapıdayız. 
Çok sıkı bir biçimde her hafta 
güvenlik eğitimleri veririz. Ba-
bam  eğitimlerin başındadır ve 
hâlâ elemanlarımızı da kendi 
yetiştiriyor. İş güvenliği bizim 
için çok önemlidir.”
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Türkiye’nin ve bölgenin in-
şaat sektöründeki en önemli 
fuarlarından olan Yapı Fuarı 
– Turkeybuild İstanbul 2019 
bu sene, 12 ülkeden 553 
katılımcıyı ve 30’dan fazla 
etkinlik kapsamında 90’ı 
aşkın uzman konuşmacıyı 

ağırladı. 18-22 Haziran 2019 
tarihlerinde 42. kez kapıları-
nı açan Yapı Fuarı; toplam-
da 68 bin 738 ziyaretçi takip 
etti.

Fuar aynı zamanda, Ceza-
yir, Azerbaycan, Gürcistan, 

Almanya, Irak, Fas, Filistin, 
Suudi Arabistan, Tunus, 
Birleşik Arap Emirlikleri, 
Nijerya ve Hindistan’ın da 
dahil olduğu birçok ülkeden 
240 yabancı alıcıyı misafir 
etti. Katılıcımlar, alıcılar ve 
ziyaretçiler ITE Connect 

“YAPI FUARI – TURKEYBUILD İSTANBUL” 
42. KEZ İNŞAAT  

SEKTÖRÜNÜ BULUŞTURDU
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uygulaması sayesinde fuar 
öncesinde toplantılarını 
ayarlayarak, fuar esnasında 
1.200’den fazla B2B toplantı 
gerçekleştirdiler.

Sektördeki bilgi akışını geliş-
tirerek yeni iş fırsatları yarat-
mayı amaçlayan Yapı Fuarı 
– Turkeybuild İstanbul kap-
samında, 5 gün boyunca 5 
farklı temada birçok panel, 
seminer ve interaktif etkin-
likler gerçekleşti. Bu yılın 
uzman konuşmacılarından 
biri olan ve Yapı Arena’da 
“Su Kentleri” adlı konuşma-
sında insan ve çevre etkile-
şimi gibi konulara değinen 
NLÉ’nin kurucusu Kunle 
Adeyemi “İnsanlığın çevre 
ile ilişkisi mega kentlerde ve 
büyük topluluklarda paralel 
şekilde artıyor. Kentleşme, 
iklim değişiklikleri ve fark-
lılık gösteren büyük kent 
sorunları ile başa çıkmak 
gerekiyor. Dijital teknolo-
jiler, mimari süreçler ve 
üretimde, değer kattıkları ve 
çözümlere destek oldukları 
derecede önemli bir rol oy-
nuyor” dedi. 

“INŞAAT SEKTÖRÜNDE TURIZM 
TESISLERININ YENILENMESI YENI 

BIR PAZAR ALTERNATIFI”

Fuarın ilk günü gerçekleştirilen 
Yatırım Odağı Forumu “Turizm 
ve İnşaat” oturumunda Türkiye 
İnşaat Malzemeleri Sanayiciler 
Derneği Başkanı Ferdi Erdo-
ğan, Türkiye Turizm Yatırımcı-
ları Derneği Başkanı Oya Narin, 
Türkiye Emlak Katılım Bankası 
Genel Müdürü Deniz Aksoy 
ve Türk Eximbank Pazarlama 
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Daire Başkanı Gülpervin Cu-
raoğlu’nun katılımları ile sek-
törün geçirdiği yılın malzeme, 
inşaat, ekonomi ve planlama 
perspektifleri ele alındı. Ayrıca 
oturumda turizm sektörüne 
yönelik önemli bir iş birliği 
duyurusu yapıldı. İş birliği 
kapsamında Türkiye İMSAD 
üyeleri, yenilenecek turizm 
tesislerinde güvenli, sağlıklı, 
çevre dostu ve enerji verimli 
ürünlerin kullanılmasını sağla-
mak amacıyla, turizm yatırımcı-
larını temsil eden TTYD üyeleri 
ile bir araya gelerek sektörün 
yenilenme ihtiyaçlarını masa-
ya yatırdı.

“BIRÇOK TURIZM BÖLGESINDE ÇOK 
HIZLI BIR ŞEKILDE YENILENMEYE 

IHTIYAÇ VAR”

İş birliği hakkında görüşlerini 
paylaşan Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi  
Erdoğan, “İnşaat sektörünün 
içinde bulunduğu mevcut 
durumun iyileştirilmesi için 
kentsel dönüşüm ile yenileme 
pazarının birbirinden ayrıştırıl-

ması gerekiyor. Günümüzde 
turizm tesisleri ve oteller ciddi 
enerji tüketimiyle faaliyet 
gösteriyor. Türkiye’deki tu-
rizm tesislerinin ve otellerin 
bir bölümü artık eskimiş hem  
dekoratif hem de enerji kul-
lanımı anlamında ekonomik 
ömrünü tamamlamış durum-
da. Birçok turizm bölgesinde 
çok hızlı bir şekilde yenilen-
meye ihtiyaç var. Bu yıl ciddi 
bir yenileme hamlesi hedefle-
niyor. Bu yenilemeler yapılır-
ken enerji verimli, işlevsel ve 

çevre dostu inovatif ürünlerin 
kullanılması için turizm yatırım-
cılarını temsil eden TTYD ile iş 
birliği için harekete geçtik” 
dedi.

ALIM HEYETI PROGRAMLARI 240’IN 
ÜZERINDE ALICIYI AĞIRLADI

Fuar her yıl olduğu gibi bu 
yıl da düzenlenen VIP Yurt 
Dışı Heyeti programları kap-
samında Azerbaycan, Gür-
cistan, Almanya, İran, Filistin, 
Katar, BAE, Cezayir, Birleşik 
Krallık, Hollanda,

Suudi Arabistan, Fransa, 
İspanya, Hindistan gibi 
ülkelerden 240’ın üzerinde ya-
bancı alıcıyı ağırladı. Geçen yıl 
ilk kez uygulanan ITE Connect 
Eşleştirme Programı (Matchma-
king Sistemi) ile bu yıl da tüm 
katılımcılar ve alıcılar ücretsiz 
olarak akıllı telefon ve inter-
net uygulaması üzerinden 
hızlı ve etkili bir şekilde iletişim 
kurarak, doğru müşteri ve 
tedarikçilerle ilişki ağlarını ge-
nişletme fırsatı verdi.
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Rusya Uluslararası Asan-
sörler ve Asansör Ekipman-
ları Fuarı (Russian Elevator 
Week 2019), bu yıl 26-28 
Haziran 2019 tarihleri ara-
sında Rusya’nın başkenti 
Moskova’da yer alan VDNH 
alanındaki pavilion 75’de 
başarı ile tamamlandı.

Rusya Uluslararası Asansör-
ler ve Asansör Ekipmanları 
Fuarı (REW 2019), bu yıl 
Türkiye, Rusya ve Çin ülke-
lerinden gelen katılımcıların 
ağırlıklı yer aldıkları toplam-
da 12 ülke temsilcisinin ürün 
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R RUSYA  
ASANSÖR FUARI 2019 

TAMAMLANDI
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ve hizmetlerini sergiledikleri 
bir katılım ile gerçekleşti. 
Türkiye, Rusya ve Çin’in 
ardından Almanya, İtalya, 
Kore, Yunanistan, İspanya, 
Amerika, İsviçre, Çek Cum-
huriyeti, Bulgaristan’dan 
gelen toplam 177 markanın 
stand açarak ziyaretçilerini 
ağırladıkları REW 2019’da 
bu yıl Türkiye rekor katılım ile 
dikkat çekti

“TÜRK MARKALARINDAN RUSYA 
PAZARINA BÜYÜK ILGI”

Önceki yıllarda 10-12 Türk 
markasının yer aldığı REW, 
2019 yılında adeta Türk mar-
kalarının akınına uğradı diye-
biliriz. Fuarda Rus ve Çin fir-
maları kadar yer alan ve adet 
bazında ilk üçe giren Türk 
markaları, AB Standartlarında 
ürettikleri ürünler ile de dik-
kat çekti. Türkiye›den REW 
2019›a katılım sağlayan 29 
Türk markası arasında: ACG 
Basın Yayın A.Ş.(elevator.
com.tr), Artı Kasnak, Asansör 
İstanbul, Asiller Lift, Ah&Met 
Asansör, Can Lift, Çelikoğ-
lu, Demas, Efelift, Avrasya 
Asansör Fuarı, Gismap, Has 
Asansör, MP Yener Övünç, 
Sonar, Elevator World Tur-
key, Lift Vision Magazine, 
Özbeşler, Prosis, Sanel, 
TPM, Vital Asansör, ABT Po-
lıuretan, Akar, Arkel, Butkon, 
Genemek, Eker, Emak, Eren 
Makina yer aldılar.
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“RUSYA PAZARI BÜYÜKLÜĞÜ VE REVIZYON  
IHTIYACI ILE DIKKAT ÇEKIYOR”

REW Fuarının her geçen yıl büyümesi ve 
Rusya pazarına karşı giderek artan ilgi 
Rusya pazarının asansör sektörü açısından 
büyümesinden ve Rusya’da hali hazırda 
olan asansörlerin revizyona ihtiyaç duyma-
sından kaynaklanıyor. Rusya’da ve özel-
likle Rusya kültürünün egemen olduğu bir 
çok ülkede Rus markaları sektörü domine 
ederken, birlikte çalıştığı firmaları da mem-
nun kılıyor. Bu neden ile Rus markaları 
ile çalışmak isteyen ve bir şekilde Rusya 
pazarına girmek isteyen üreticiler de REW 
Fuarı’na ilgi gösteriyor. Üretici firmalar ürün 
ve hizmetlerini fuar aracılığı ile sunar iken, 
özellikle bakım ve onarım alanında büyük 
bir revizyon pazarının bulunduğu Rusya’da 
kompanent üreticileri geliştirdikleri teknolo-
jileri ve hizmetlerini anlatmaya çalışıyorlar.

“FUAR GENELINDE DÜZENLENEN SEMINER  
VE ETKINLIKLER DE ILGI GÖRDÜ”

Fuar genelinde düzenlenen seminerlerde 
güncel gelişmeler ve teknik konular ma-
saya yatırılırken, düzenlenen etkinlikler de 
katılımcılardan tam not aldı. ASANSÖR

SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU
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SF

ED

ASANSÖR 
SANAYİCİLERİNİN 
FEDERASYONU;
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Sektörün Birleştirici Gücü
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Melahat Tunçay, sektörde 
tanıyan herkesin çok sevdi-
ği, nazik, esprili ve gerçek 
manada işine tutkun bir 
isim. Çalışma hayatına çok 
küçük yaşta başlayan Tun-

çay, 40 yıllık meslek hayatı-
nın 17 yılını asansör ile, bu-
nun 16 yılı ise BURSAD’daki 
sivil toplum örgütü idari 
müdürlüğü ile geçirmiş. Ha-
len aktif bir şekilde görevine 

devam ederken, hem orga-
nizasyonların aranan ismi 
hem de Bölgedeki sektörel 
pek çok faaliyetin BURSAD 
adına organize edeni.

“DEĞİŞİMDE ROL ALMALIYIZ”
SEKTÖRÜN EMEK İŞÇİLERİNDEN 
MELAHAT TUNÇAY İLE...

Dergimizin Pozitif sayfalarını hazırlarken asansör sektörüne emek vermiş, çalışkan, ba-
şarılı kadınlarının hikayelerine yer vermek ve deneyimleri ile tüm sektör paydaşlarına 
ışık olmaları amacıyla yola çıktık. Kısa bir aranın ardından, sayfa konuklarımız arasında 
yeni ama sektör için oldukça eski isimlerinden birini konuk ediyoruz. Kendisi çok uzun 
yıllardır BURSAD (Bursa Asansör Sanayicileri Derneği) ‘ın İdari Müdürü olarak görev 
yapan Melahat Tunçay...
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Kadın bakış açısı ile sizin 
mesleğe başladığınız dönem ile 
bugünü kıyaslarsanız nasıl bir 
tablo çıkar karşımıza?
Ben 40 yıldır çalışma hayatının 
içerisindeyim. Meslek hayatımın 
tamamını Bursa’da geçirdiğim 
için Bursa genelinden bir de-
ğerlendirme yapmak gerekirse 
öyle çok büyük farklar olduğu-
nu söyleyemem. Mesela benim 
BURSAD’a başladığım yıllarda 
dahi Bursa’da asansör firması 
olan kadınlar vardı, günümüzde 
hâlâ var. Ama şunu söylemek 
gerekirse; biz kadınlar her şeyi 
ince eler sık dokuruz. Dolayı-
sıyla bu kadar insan hayatıyla 
doğrudan ilgili bir işte kadın-
ların çok başarılı olduğuna 
inanıyorum. Günümüzde kadın 
çalışan sayımız giderek artıyor. 
Üyesi olduğum AYSKAD’daki 
yaptığımız işlerde de bunu çok 
rahat gözlemliyorum. Bir de er-
kek meslektaşlarımız alınmasın 
ama kadınlar girdiği her alanda 
çiçek açtırıyor. Çünkü daha ve-
rimli çalışıyoruz ve daha özenli-
yiz. Günümüzde sektörümüzde 
kadın denetçilerimiz, mühen-
dislerimiz, yöneticilerimiz hatta 

BURSAD ve Asansör sektörü 
ile tanışmanız nasıl oldu?
Sektör ile tanışmam 2000 
yıllarına denk geliyor. ARC 
isimli bir firmada uzun yıl-
lar çalıştım. Firma bir süre 
sonra asansör işleri ile 
ilgilenmeye başladı. Ben 
de böylelikle yavaş yavaş 
sektörü öğrendim. Ardından 
emekli olunca 2003 yılında 
BURSAD ile yollarımız kesiş-
ti. O zamanlar BURSAD’ın 
Yönetim Kurulu Başkanı 
olan Şaban Bozdemir’in 
teklifi ile BURSAD’ın İdari 
Müdürlüğünü yapmaya baş-
ladım. Kesintisiz 16 yıldır da 
beraberiz. 

“BURSAD BENİM 
ÇOCUĞUM GİBİ”

Sektör ile birlikte nasıl bir 17 
yıl geçirdiniz? 
Açıkçası ben asansör ile 
başlayan mesleki miladımı 
BURSAD ile sayarım. Elbette 
diğer çalıştığım firmada da 
pek çok şey öğrenme ve 
deneyimleme şansım oldu 
ancak o zamanlar emek-
liliğimin son dönemlerine 
gelmişti. BURSAD’da ise tam 
anlamıyla bir sektörel profil 
çizme imkanım oldu. Pek 
çok asansörcü ile tanışma, 
sorunlarını dinleme, yardımcı 
olma, araştırma imkanı elde 
ettim. Ve BURSAD ile ben 
de asansörde kendimi geliş-
tirdim. Çok sayıda yönetim 
değişti birbirinden kıymetli 
insanlarla çalışma imkanı 
elde ettim. BURSAD benim 
çocuğum gibi, bir gün hasta-
lansam ya da izin alsam yine 
aklım burada kalır.   

Doğma büyüme Bur-
salı olan Melahat 

Tunçay 60 yaşında, evli 
ve Aslı isminde bir kız 
çocuğuna sahip. Eğer 
dernekçilik ile uğraş-
masaydım sanatsal bir 
alanda çalışmak ister-
dim diyor. İnsanlarla 
diyalog kurmayı, sosyal 
olmayı ve hareketli bir 
tempoda çalışmayı se-
viyor. 
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derginizdeki köşeden de 
takip ediyorum, eğitmenleri-
miz, kabin ve montaj ustala-
rımız var. 

Asansöre dair bilginiz ne 
kadar, teknik konularla ilgili 
misiniz?
Başlarda çok sınırlıydı ama 
dernekçilikle birlikte gelen 
sorulara daha iyi cevap 
verebilmek için öğrenmeye 
karar verdim. Hatta kendimi 
geliştirmek için bir defasın-
da bakıma ve montaja da 
giderek sahada neler yaşa-
nıyor görmek istedim. Elbet-
te ki sadece bir sivil toplum 
örgütü idarecisi olarak usta-
lar kadar teknik bilgim yok 
ama ilgili olduğumu söyle-
yebilirim. Hatta eğer sektöre 

daha genç yaşta girmiş 
olsaydım bir firma kurmayı 
da düşünebilirdim. Zor ama 
keyifli bir iş olduğunu düşü-
nüyorum. 

“DEĞİŞİMDE ROL 
ALMALIYIZ”

AYSKAD’ın faal üyelerinden 
birisi olarak sektörümüzde 
kadınların yerini nasıl 
değerlendirirsiniz?
Sektöre uzun yıllardır emek 
veren kadınlar olarak sek-
törün sorunlarına yapıcı 
çözümler getirmek zorunda-
yız. Sadece katılımcı değil 
değişimde rol alıcı olmalıyız. 
Buna inandığım için de 
Asansörde Topuk Sesleri ile 
başlayan kadın hareketinin 

AYSKAD ile devam sürecin-
de faal rol aldım. AYSKAD 
olarak ilkelerimiz doğrultu-
sunda sektörde daha çok 
kadın istihdamı sağlayabi-
leceğimiz farkındalık çalış-
maları yapıyoruz. Sektörde 
kadın çalışan sayısı arttıkça 
pek çok sorunumuz da 
çözülecektir diye düşünü-
yorum.  

“EN BÜYÜK 
SORUN: MANTAR 

GİBİ ÇOĞALAN 
FİRMALAR”

Sektörde, yılların dernekçisi 
olarak gözlemlediğiniz genel 
sorunlar nelerdir?
Sektörde şu anda en bü-
yük gözlemlediğim so-
run, sürekli mantar gibi 
çoğalan firmalar. Bir gün 
bakıyorsunuz bir isimle 
açılan, diğer gün kapamış 
ve başka bir isimle yeni-
den başlamış. Bize kayıtlı 
üyelerimiz dışında o kadar 
çok kayıt dışı firma var ki.. 
Bence bu da fiyat politika-
larını ve pek çok haksızlığı 
beraberinde getiriyor.

Melahat Tunçay 
uzun yıllar asansör sek-

töründe STK’cılık yapmış bi-
risi olarak halen sektöre emek 
vermeye devam ediyor. Önemli 

işlerinden birisi de AYSKAD 
(Asansör ve Yürüyen Merdiven 

Sanayi İş Kadınları Derne-
ği)’ın kurucu üyelerinden 

birisi olması. 
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TÜİK (Türkiye İstatistik Ku-
rumu) Haziran 2019 konut 
satış istatistiklerini açıkladı. 
Yapılan açıklamaya göre ilk 
kez satılan sıfır konut satışı 
geçen yılın aynı ayına göre 
%59,2 azalırken, ipotekli 
konut satışı geçen yılın aynı 
ayına göre %84,6 oranında 
azalarak son be yılın en dü-
şük rakamlarını verdi. 

Türkiye’de 2019 Haziran 
ayında 61 bin 355 konut 
satıldı
Türkiye genelinde konut sa-
tışları 2019 Haziran ayında 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre %48,6 oranında azala-
rak 61 bin 355 oldu. Konut 
satışlarında, İstanbul 10 bin 
60 konut satışı ve %16,4 ile 
en yüksek paya sahip oldu. 
Satış sayılarına göre İstan-
bul’u, 5 bin 430 konut satışı 
ve %8,9 pay ile Ankara, 3 

bin 390 konut satışı ve %5,5 
pay ile Antalya izledi. Konut 
satış sayısının düşük oldu-
ğu iller sırasıyla 4 konut ile 
Ardahan, 15 konut ile Hak-
kari ve 38 konut ile Bayburt 
oldu.

İpotekli konut satışları 2019 
Haziran ayında 7 bin 319 
olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde ipotekli 
konut satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre %84,6 
oranında azalış göstererek 7 
bin 319 oldu. Toplam konut 

satışları içinde ipotekli satış-
ların payı %11,9 olarak ger-
çekleşti. İpotekli satışlarda 
İstanbul bin 175 konut satışı 
ve %16,1 pay ile ilk sırayı 
aldı. Toplam konut satışları 
içerisinde ipotekli satış pa-
yının en yüksek olduğu il 
%23,1 ile Tunceli oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 
54 036 konut el değiştirdi
Diğer konut satışları Türkiye 
genelinde bir önceki yılın 
aynı ayına göre %24,7 ora-
nında azalarak 54 bin 36 

KONUT SEKTÖRÜNDE 
SON BEŞ YILIN  
EN DÜŞÜK RAKAMLARI
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oldu. Diğer konut satışların-
da İstanbul 8 bin 885 konut 
satışı ve %16,4 pay ile ilk 
sıraya yerleşti. İstanbul’daki 
toplam konut satışları içinde 
diğer satışların payı %88,3 
oldu. Ankara 4 bin 569 
diğer konut satışı ile ikinci 
sırada yer aldı. Ankara’yı 3 
bin 63 konut satışı ile Antal-
ya izledi. Diğer konut satışı-
nın en az olduğu il 4 konut 
ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında 23 bin 
265 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa 
satılan konut sayısı bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre 
%59,2 azalarak 23 bin 265 
oldu. Toplam konut satışları 
içinde ilk satışın payı %37,9 
oldu. İlk satışlarda İstanbul 
3 bin 813 konut satışı ve 
%16,4 ile en yüksek paya 

sahip olurken, İstanbul’u bin 
656 konut satışı ile Ankara 
ve bin 289 konut satışı ile 
İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 
38 bin 90 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el 
konut satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre %38,9 
azalış göstererek 38_bin 90 
oldu. İkinci el konut satışla-
rında da İstanbul 6 bin 247 
konut satışı ve %16,4 pay 
ile ilk sıraya yerleşti. İstan-
bul’daki toplam konut satış-
ları içinde ikinci el satışların 
payı %62,1 oldu. Ankara 3 
bin 774 konut satışı ile ikinci 
sırada yer aldı. Ankara’yı 2 
bin 212 konut satışı ile An-
talya izledi.

Yabancılara 2019 yılı 
Haziran ayında 2 bin 689 
konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut 
satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre %30,5 artarak 2 
bin 689 oldu. Yabancılara 
yapılan konut satışlarında, 
Haziran 2019’da ilk sırayı 1 
009 konut satışı ile İstanbul 
aldı. İstanbul ilini sırasıyla 
668 konut satışı ile Antalya, 
134 konut satışı ile Ankara, 
123 konut satışı ile Yalova 
ve 122 konut satışı ile Bursa 
izledi.

Ülke uyruklarına göre 
en çok konut satışı Irak 
vatandaşlarına yapıldı
Haziran ayında Irak vatan-
daşları Türkiye’den 429 ko-
nut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 
415 konut ile İran, 190 konut 
ile Rusya Federasyonu, 126 
konut ile Almanya ve 113 
konut ile İngiltere ve Kuveyt 
izledi.
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerinden alı-
nan bilgilere göre her yıl iş kazalarında 2,3 milyon 
kişinin hayatını kaybettiği ve yılda 300 milyondan 
fazla iş kazasının meydana geldiği tahmin ediliyor. 
İş kazalarında yaşanan bu artış işletmelerde güvenli 
üretim, operasyon ve montaj ortamını sağlamayı 
zorunlu kılıyor. thyssenkrupp Asansör Türkiye, iş 
güvenliği alanında riskli bir alan olarak kabul edilen 
sektörde alınması gereken önlemlere dikkat çeker-
ken, Ege-Akdeniz bölgesindeki operasyonlarda tek 
bir kaza olmadan geçen 3 bin günü kutluyor.

Thyssekrupp 
ASANSÖR TÜRKİYE  

İŞ GÜVENLİĞİNE 
DİKKAT ÇEKİYOR
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“3 bin kazasız iş gününe 
ulaşmanın gururu ve 
mutluluğunu yaşıyoruz” 
thyssenkrupp Asansör 
CEO’su İsmail Polat “Türki-
ye’nin iş kazalarındaki ista-
tistikleri oldukça üzücü gö-
rünüyor. AYSAD’ın (Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sana-
yicileri Derneği) hazırladığı 
Türkiye Asansör Kazaları ve-
rilerine göre 2018’de asan-
sör sektöründe toplamda 
17’si ölüm, 63’ü yaralı olarak 

toplamda 48 kaza meydana 
geldi. Hem kullanıcı hem 
işçi kazaları verilerine göre 
kazalar kabin ile asansör 
kuyusu arasına sıkışma, 
asansör boşluğuna düşme 
ve halat kopması şeklinde 
gerçekleşti. Hem yasal hem 
de firmalar kanalında bu 
tabloyu düzeltme yönünde 
adımlar atılması gerekiyor. 
Thyssenkrupp Asansör Tür-
kiye olarak ürünlerimizdeki 

konfor, kullanışlılık, verimlilik 
üzerine sağladığımız tekno-
lojik performansımızın yanı 
sıra iş güvenliğine yönelik 
aldığımız sıkı tedbirler sa-
yesinde Antalya’dan İzmir’e 
18 şehirde, yaklaşık 2 bin 
ünite hizmetin zorluğuna 
rağmen 3 bin kazasız iş gü-
nüne ulaşmanın gururu ve 
mutluluğunu yaşıyoruz” diye 
ifade etti. 

“thyssenkrupp’ta iş 
güvenliği ve sağlığı eğitimi 
almayan kimse iş başı 
yapmıyor”
Müşteri memnuniyetini sağ-
lamanın çok daha baskın 
olduğu Ege-Akdeniz gibi 
turistik bölgelerde kısıtlı za-
manda kaliteli ürüne ulaşma 
gereksinimine dikkat çeken 
Polat, özellikle bu bölgede 
iş güvenliğini sağlamanın 
zorluklarına değindi. Polat, 
“İş güvenliğini sağlamada 
en dikkat ettiğimiz noktala-
rın başında çalışanlarımıza 
verdiğimiz eğitim ve yakın 
iletişim halinde olmak ge-
liyor. Sahada uygulamalı 
eğitimler, yüksekte çalışma, 
kabin üstüne ve kuyu dibi-
ne erişim, elektrik işleri ve 
yürüyen merdivenlerde gü-
venli bir şekilde çalışan 10 
güvenlik kuralını kapsayan 
bir güvenlik çemberimiz var. 
Ayrıca, her pazartesi günü 
sağlık ve güvenlik alanla-
rının çalışanlarla tartışıldığı 
toplantılar düzenliyoruz, 
kişisel koruyucu ekipman-
ların kullanılması gerektiğini 
tekrarlıyoruz, iş güvenliği ve 
sağlığı eğitimi almayan kim-
seye iş başı yaptırmıyoruz” 
dedi.

İSMAİL POLAT
thyssenkrupp Asansör Türkiye CEO
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5 Haziran Dünya Çevre 
Günü dolasıyla bir açıkla-
ma yayımlayan Mitsubishi 
Electric, ileri teknolojinin 
toplumların yaşam kalitesini 
artırmak ve gelecek nesille-
re sürdürülebilir bir dünya 
sağlamak için kullanılması-
nın altını çizdi.

Yapılan açıklamaya göre, 
bu doğrultuda tüm faaliyet-
lerinde çevresel duyarlılığı 
önceliği olarak belirleyen 
şirket, yüksek enerji tasar-
rufuna sahip çözümleriyle 
Türkiye’de çevre dostu bi-
nalar, fabrikalar ve altyapı 
projelerinin iklimlendirme, 
otomasyon, asansör, yü-
rüyen merdiven ve görsel 
veri sistemleri için iddialı bir 
çözüm ortağı olarak dikkati 
çekiyor. 

Açıklamada, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü dolayı-
sıyla görüşlerine yer verilen 
Mitsubishi Electric Türkiye 
Başkanı Şevket Saraçoğlu, 
şirketin, 100. yıl dönümü 
olan 2021 yılına kadar ürün 
kullanımından ve üretimden 
kaynaklanan karbondioksit 
salınımını yüzde 30’a varan 
oranda azaltmayı hedefledi-
ğini bildirdi.

Sürdürülebilir dünyanın 
önündeki en önemli engelin 
iklim değişikliği olduğu bilin-

ciyle hareket ettiklerini ak-
taran Saraçoğlu, markanın 
çevre yönetimi konusundaki 
tutumunu ifade eden “Eco 
Changes (Eko Değişim)” il-
kesi çerçevesinde hem çalı-
şanlarının hem de toplumun 
eko-bilinç düzeyini artırmak 
için çalıştıklarını kaydetti. 

YÜKÜNE GÖRE HIZINI BELIRLEYEN 

ASANSÖRLER %35 

 TASARRUF SAĞLIYOR

Saraçoğlu, şu değerlendir-
melerde bulundu: “Dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de 
çevre dostu binalar, fabri-
kalar ve altyapı projelerinin 
iklimlendirme, otomasyon, 
asansör, yürüyen merdiven 
ve görsel veri sistemleri için 
iddialı bir çözüm ortağıyız. 
Dünyada mevcut kaynakla-
rın en etkili ve verimli şekil-

de kullanılması gittikçe daha 
çok önem kazanıyor. Özel-
likle sanayide enerji kulla-
nımının, üretimde ve üretim 
standartlarında bir düşüşe 
neden olmadan azaltılması 
gerekiyor. Mitsubishi Elect-
ric tarafından icat edilen ve 
sadece Mitsubishi Electric 
asansörlerinde bulunan 
kabin içi yüke göre asansör 
hızını belirleme teknolojisi ile 
yüzde 35’e varan oranlarda 
enerji tasarrufu yapılarak 
yılda yaklaşık bin 400 ki-
logram karbondioksit salımı 
azaltılabiliyor.”

2021 HEDEFI KARBONDIOKSIT 

SALINIMINI %30 AZALTMAK

Şevket Saraçoğlu, Mitsu-
bishi Electric’in 100’üncü 
yıl dönümü olan 2021 yılına 
doğru ilerlerken, uzun dö-

ASANSÖRLER ARTIK  
ÇEVREY DOSTU OLACAK

“Mitsubishi Elektric’in 
%35 enerji tasarrufu 
sağlayan asansörleri 
iklim değişikliği ile 
mücadeleye katkı 
sağlayacak”

Şevket Saraçoğlu 
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı 
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nemli çevresel yönetim viz-
yonu “Çevre Vizyonu 2021” 
doğrultusunda hareket 
ettiğini belirterek, “Bu viz-
yon kapsamında toplumun 
karbon salınımı düşürmeye, 
geri dönüşüme dayalı bir 
toplum yaratmaya, biyolojik 
çeşitliliğe saygı duyarak 
doğaya uyum sağlamaya 
ve çevre bilincini artırmaya 
katkıda bulunmayı amaç-
lıyoruz. Mitsubishi Electric 
olarak, 2021 hedeflerimiz 
paralelinde ürün kullanımın-
dan kaynaklanan karbon-
dioksit salınımı 2001 mali 
yılına kıyasla üretimden 
kaynaklanan karbondioksit 
salınımı ise 1991 mali yılına 
göre yüzde 30’a varan oran-
da azaltmayı hedefliyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

SUYUN ISRAFINI ÖNLEYEN 

TEKNOLOJILER

Saraçoğlu, Mitsubishi Ele-
ctric’in, Dünya Kaynakları 

Enstitüsü (WRI-World Re-
sources Institude) tarafın-
dan geliştirilen su riski de-
ğerlendirme aracı WRI Aqu-
educt’u kullanarak, su riski 
tedbirlerine en çok ihtiyaç 
duyulan küresel üretim sa-
halarına öncelik verdiğini ve 
bunun sonucunda toplam 
su tüketiminin 40 bin metre-
küp azaltıldığını bildirdi.

Şirketin arıtılan atık suların 
soğutma sistemlerinde ye-
niden kullanılması gibi bazı 
tedbirler sayesinde kümülatif 
su geri dönüşüm oranının 
iyileştirilmesine de katkı 
sağladığını kaydeden Sa-
raçoğlu, “Mitsubishi Electric, 
iklim değişikliği ile mücadele 
ve su kaynaklarını korumaya 
yönelik çalışmaları ile CDP 
(Carbon Disclosure Proje-
ct-Karbon Saydamlık Projesi) 
tarafından iklim ve su kate-
gorilerinde en yüksek sırala-
ma olan A listesine girmeyi 
başarıyor.” değerlendirme-
sinde bulundu. 

105[ HABER ASANSÖRÜ ] Temmuz • Ağustos 



ASFED Yönetim Kurulu Üyesi ve MASDER 
(Mersin Asansör Sanayicileri Derneği) Yö-
netim Kurulu Başkanı Muzaffer Hızarcı’nın 
kızı Çiğdem Hızarcı, geçtiğimiz ay büyük 
bir davet ile evlendi.  Asansör sektöründen 
pek çok davetlinin olduğu düğün, Mersin’de 
Kır Çiçeği Düğün Salonu’nda gerçekleşti-
rildi. Öğretim görevlisi olan Çiğdem Hızar-
cı ve eşi James Brook’un mutluluklarının 
daim olmasını diliyor, Muzaffer Hızarcı ve 
eşi Süheyla Hızarcı’yı tebrik ediyoruz.

ASFED YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
MUZAFFER HIZARCI’IN MUTLU GÜNÜ
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SEKTÖR KAYSERİ’DE BULUŞTU

KAYSAD (Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdi-
ven Sanayicileri Derneği)’nin düzenlediği iftar 
organizasyonu tüm sektör çalışanlarını  bir 
araya getirdi. Her sene olduğu gibi bu sene de 
büyük bir davetli sayısı ile gerçekleşen organi-
zasyonda; Ankara İstanbul başta olmak üzere 
Konya, Bursa, İzmir, Trabzon gibi pek çok şe-
hirden önemli konuklar vardı.
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BURSAD (Bursa Asan-
sör Sanayicileri Derneği) 
‘ın geleneksel hale gelen 
iftar yemeği daveti her 
sene olduğu gibi bu sene 
de katılımcı sayısı ile göz 
doldurdu. Açık havada 
gerçekleşen davete, sek-
törden pek çok isim katıla-
rak, hem birlik beraberlik 
vurgusu yaptı hem de gün-
deme dair sohbet etme 
imkanı elde etti.

BURSA YİNE ÇOK KALABALIKTI
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İş Sağlığı ve Güvenliği
Olmazsa Olmaz

Dört Mevsim İş Sağlığı ve Güvenliği
0 312 566 41 40

www.dortmevsimosgb.com

Güvenle yükselmek için…



FAS’IN  
MAVİ  
İNCİSİ

“Fas’ın Mavi İncisi” Cebelitarık’ın mavi şehri 
Chefchaouen  (Şafşavan), diğer Fas şehir-
leri gibi surlarla çevrilmiş Medinası (Eski 
Şehir) ile adeta orta çağdan kalmış bir şe-
hir. Fotoğraf meraklıları için eşsiz bir dene-
yim sunan adeta bir fotoğraf cenneti… 

Eski zamanlarda şehri korumak amacı ile 
yapılan surlar ve bu surlarla birlikte şeh-

rin dışına açılan kapıları günümüzde hâlâ 
ayakta... Tüm güzelliği ile eski şehri koru-
maya devam eden bu kapılar, geçmişin 
büyüsüne açılan birer ruh bekçileri gibi.... 
Rif dağların eteklerinde kurulmuş daracık 
sokakları, kaldırımları, merdivenleri, evleri, 
saksıları ve neredeyse çiçekleri bile mas-
mavi bir şehir. Burada yer ve gök birbirine 

C H E F C H A O U E N
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karışırcasına mavi... Öyle ki daracık sokak-
larında yürürken, mavilikler sizi gökyüzün-
de ya da bir akvaryumda gibi hissettiriyor.

Chefchaouen (Şafşavan)’a gece vakti Rif 
dağlarının eteklerindeki virajlardan kıvrıla-
rak ulaştık. Şiddetli yağan yağmur altında 
önce oteli bulduk ve sonra eşyalarımızı 

taşıdık. Gece Orta Çağdan kalma izlenimi 
uyandıran Medina’nın ıssız sokaklarında 
korkmadık dersek yalan olur. Burada mut-
laka eşyalarımız için yardım etmek isteyen-
ler olur. Elbette Fas’ın her bölgesinde oldu-
ğu gibi bahşiş olmazsa olmaz ama miktarı 
beğenmeyip sorun çıkartma riskini de göze 
almanızı tavsiye ederim. 

   SABRİ SAVCI / Görüntü Yönetmeni - Fotoğrafçı
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“ŞEHRİN GEÇMİŞ 
RUHLARININ 
BEKÇİLERİ”

Süprizlerle dolu şehir bizi 
gündüz sıcağıyla gece 
yağan şiddetli yağmuru ile 
şaşırtabiliyor. Burada ge-
zerken her duruma göre ha-
zırlıklı olmanızda fayda var. 
Mavi sokakların her yanı ayrı 
bir fotoğraf karesi arzusuyla 
sizi kendine çekiyor.  Her 
yol ayrımında “hangi yöne” 
diye düşünmeden labirenti 
andıran sokakların büyüsü-
ne kapılıp gitmek hatta za-
man zaman gerçek manada 
kaybolmak da mümkün. Za-
ten öyle ki; masmavi evlerin 
ortasına gizlenmiş küçücük 
avlularını, o avlulara açılan 
güzel kapıları, yerel giysileri 
ile dolaşan şehir insanlarını 
tanımak ve keşfetmek için 
o sokaklarda kaybolmanız 
gerekiyor. Her sokakta sizi 

inanılmaz sıcaklıkta güzellik-
ler  bekliyor. Şehrin geçmiş 
ruhlarının bekçileri olarak 
nitelendirdiğim kapıların 
güzelliği ve çinilerle süslen-
miş yüzeyleri ise size her 
dafasında başka bir hayale 
çıkartyor. 

Dükkanların önünde oturan 
amcalara, teyzelere eğer 

“marhaba” derseniz, güler 
yüzlü bir karşılıkla size “şük-
ran” diyorlar. Medina’nın 
daracık sokakları argan 
yağı, deri işleri, kilimleri 
satan küçücük dükkanları 
Fas’ın diğer şehirlerinde 
görmediğiniz yerel el sanat-
ları, dokuma battaniyeler, el 
örmesi örtüler, mis kokulu 
rengarenk sabunlar ile ade-
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ta bir çarşı pazar alanında 
pazarlık  yaparak alışveriş 
yapabilirsiniz. 

Şehrin masmavi evleri ve 
sokakları gezginlerin dışın-
da, fotoğraf sevenlerinde 
ilgi odağı olmasına ve her 
yerde fotoğraf makinaları 
bulunmasına karşın yerel 
halk  fotoğraf çektirmeyi 
sevmiyorlar. Uzaktan da 
olsa fotoğraf çekmek ister-
seniz ya da yalnışlıkla kad-
rajınıza girerlerse insanlar-
dan izin almayı sakın ihmal 
etmeyin. 

NEDEN BÜTÜN 
ŞEHİR MAVİYE 

BOYANMIŞ? 
Her yönü ile mavi şehir çok 
etkileyici ve bunun farkında 
olan halk kentin özgün kül-
türünü korumuş ve gelecek 
kuşaklara aktarmıştır.1400’lü 

yıllarda İspanya’dan gelen 
Yahudiler tarafından kurul-
muş ve yüzyıllar boyunca 
da dış dünyaya ve farklı 
kültürlere kapalı bir şekilde 
varlığını sürdürmüş. 

Rivayete göre; tüm şehrin 
maviye boyanması zama-
nında İspanyol Musevileri-
nin buraya gelip başlatmış 
oldukları bir gelenek. Kutsal 
kitaplarında “kıyafetlerinize 
mavi iplikler takın” yazması 
mavi rengi yaşamlarının her 
alanında kullanmalarına 
sebep olmuş.  Kıyafetler, 
evler, sokaklar, merdiven-
ler.... Diğer bir inanışa göre 
ise mavi rengin sivrisinekleri 
kovduğuna inanılıyor. Mavi 
rengin sıcak havalarda evle-
rini ve sokaklarını serin tut-
tuğu ise ayrı bir inanış. Kimi 
insanlar ise mavi rengin 
yatıştırıcı ve huzur verici ol-
ması nedeniyle bu geleneği 
devam ettiriyorlar. Mavi ren-

TOPRAK KAPLARDA PIŞIRILEN SEBZELI 

VE ETLI, TAVUKLU YEMEKLERIN GENEL 

ADI TAJIN. INCE BULGURDAN YAPILAN 

KUSKUS PILAVI DA ÇOK POPÜLER 

VE YANI SIRA SAFRAN, TARÇIN, 

KIMYON GIBI BAHARATLAR DA SIK 

KULLANILIYOR. LOKANTALARDA YEMEK 

BEKLERKEN IKRAM EDILEN YEŞIL 

ZEYTIN VE TAŞ FIRINDAN YENI ÇIKMIŞ 

SICACIK EKMEK GELIYOR VE IŞTAH 

AÇIYOR. 
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gin sebebi ne olursa olsun, 
bugüne kadar geleneğe 
göre halk, evlerini ve sokak-
larının merdivenlerini yılda 
iki kez maviye boyamaya 
devam ediyor.

KASBAH  
(KÜÇÜK KALE)

Daha çok Arap medeniyet-
lerinde görülen ve şehrin en 
yüksek noktasına kurulan 
Kasbah şehri tepeden iz-
lemek için ideal bir nokta. 
Kasbah; şehir saldırı anın-
dayken önemli ve zengin ki-
şiler içinde yaşadığı, savun-
ması kolay penceresiz kale 
benzeri kırmızı sur duvarla-
rından oluşuyor. Şehri üst 
bakışla panaromik görmenin 
yanı sıra, mavi ve beyaz ev-
lerin kahverengi çatılarını da 
görebiliyorsunuz.
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MAVİ ŞEHRİN TATLARI
Biraz dinlenmek için oturabi-
leceğiniz pek çok kafeterya 
bulmak mümkün.  Bir çay mo-
lası ise şehre özel nane çayı 
içebilirsiniz. Az şekerli ya da 
şekersiz demezseniz yöreye 
özgü olan bu nane çayı bol 
şekerli olarak sunuluyor. 

Toprak kaplarda pişirilen 
sebzeli ve etli, tavuklu yemek-
lerin genel adı TAJIN. İnce 
bulgurdan yapılan KUSKUS 
pilavı da çok popüler ve yanı 
sıra safran, tarçın, kimyon gibi 
baharatlar da sık kullanılıyor. 
Lokantalarda yemek beklerken 
ikram edilen yeşil zeytin ve 
taş fırından yeni çıkmış sıcacık 
ekmek geliyor ve iştah açıyor. 

Chefchaouen (Şafşavan) sa-
dece mavi sokakları görmeye 
değil, huzurlu ve sakin bir 
şehirde dinlenmek isteyenler, 
alışveriş yapmak isteyen ve bu 
mavi şehri fotoğrafları ile ölüm-
süzleştirmek isteyen fotoğraf 
tutkunları için vazgeçilmez gü-
zellikler sunuyor.
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 � AKASDER  
Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği

 � ANASDER  
Anadolu Asansörcüler Derneği 

 � ADASİAD  
Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

 � AYSKAD  
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği 

 � BURSAD  
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği

 � DENASDER  
Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Satıcıları Derneği

 � DOKAS  
Doğu Karadeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � ESASDER  
Eskişehir Asansörcüler Derneği

 � GAYSAD  
Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � GÜNAYSAD  
Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği

 � HATASDER  
Hatay Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 � KIRASDER 
Kırıkkale Asansorcüler Dernegi

 � KAYSAD  
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MASDER 
Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

 �MERSİN AS.DER.  
Mersin Asansör Sanayiciler Derneği

 � OKASDER 
Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İş İnsanları Derneği

 � TASİAD  
Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği
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