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BAŞYAZI
OLMAYANI YARATMAK İÇİN
AR-GE YAPMALIYIZ
Değerli meslektaşlarım; sektör paydaşlarım…

K

oronavirüs salgını ve döviz kurlarındaki sert dalgalanmalar nedeni ile sancılı geçen bir yılı geride bıraktık. İnşaat sektöründe yaşanan daralmadan
hiç kuşkusuz sektörümüz de payına düşeni aldı. Ancak, tüm olumsuzluklara rağmen sektörümüz ticari zekâsı ve yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla varlığını
korumaya ve hatta güçlendirmeye devam etti. 2022’nin sektörümüz adına başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.
Geçtiğimiz yılın son aylarında düzenlenen sempozyum ve fuar gibi etkinlikler, yeniden bir araya gelmemize, yeni pazarlara açılmamıza vesile oldu. Üretimin ve
ticaretin devamlılığı ahlâki temeller üzerinden ilerlemedikçe, mevcut veya yeni
pazarlarda kalıcı bir iz bırakmamız mümkün değildir. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bizim de görevimiz, her zaman daha iyisi için çalışmak, yaptığımız işlerin kalitesiyle dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri olmayı başarmaktır. Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, “Eğer tüccarlar bizden olmazsa, millî servetin ehemmiyetli bir kısmı şimdiye kadar olduğu gibi, yine yabancılarda kalacaktır. Onun için millî ticaretimizi yükseltmeye mecbursunuz.”
Yerli asansör sanayimizin varlığını koruması ve dünya pazarında yayılması için gereken başlıca konular arasında eğitim yer almaktadır. Federasyonumuzun da aracılığı ile meslek liselerinde asansör sistemleri dalında verilen eğitimi desteklemeli,
bu programlardan mezun olan öğrencilerin istihdamına katkıda bulunarak, teknik
personel açığını kapatmalıyız. Araştırmalarımıza göre, meslek liselerinde okuyan
öğrenciler Meslekî Eğitim Merkezlerinde verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine yönelmeye başladı. Mühendislik temeli gerektiren asansör sanayimiz için bu
talep bir kayıp olarak nitelendirilmelidir. Bu kaybın temelinde ise staja gelen öğrencilere haklarının verilmemesi ve uzun saatlerce çalıştırılmaları yer almaktadır.
Bu konuda TASFED olarak gereken çalışmaları başlattık, öğrencilerimize meslek
liselerinde alacakları eğitimin sunacağı katkıları anlattık. Siz sektör paydaşlarımdan da bu konuya hassasiyetle eğilmenizi talep ediyorum.
Durmaksızın gelişen asansör sanayimizdeki iyileşmeler de heyecan verici
bir seviyede.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan
“Asansör Sektör Raporu 2021” yeşil etiketli asansör sayısındaki artışın
olumlu yönde olduğunu ortaya koydu. Bu noktada odaklanmamız gereken konular, eksik olduğumuz hususlar olmalı. Maalesef sektörümüz hâlâ Ar-Ge alt yapısında yetersiz konumdadır. Ar-Ge’ye daha çok
yatırım yapmalı ve dünyadaki örnekleri değil, bu örneklerin açıklarını
bularak daha üstün performans sergileyecek ürünlerle piyasaya çıkmalıyız. Bunu başardığımız zaman, tek rakibimiz yine kendimiz olacağız.
Huzurlu, başarılı ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi dilerim, Sevgi ve saygılarımla…

Yusuf Atik

Türkiye Asansör
Sanayicileri Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı
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SUNUŞ
Değerli okurlar,

Y

eni yılın ilk sayısıyla dop dolu
bir haber içeriğiyle yine karşınızdayız.

Beklenti, endişe, umut, başarı, bol çalışma ve daha pek çok şeyi bir
arada yaşadığımız bir yılı geride bıraktık. 2021’in son günlerinde ses getiren
etkinliklere imza atıldı. Sektör adına pek
çok yeni gelişme yaşandı.

Yaprak Aktaş

EDİTÖR

Genel Yayın Yönetmeni
haberasansoru@gmail.com

EMO ve MMO’nun düzenlediği X. Asansör Sempozyumu ile İzmir’de, TASFED
ve TASİAD’ın destekçisi olduğu 5. Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı ile İstanbul’da sektör paydaşları bir araya geldi.
CNR’da hayat bulan fuar organizasyonu, kış aylarının ve koronavirüsün etkisiyle düşük olan katılım beklentisine karşın
yoğun ilgi gördü. Sıcak ticaretin yapıldığı ve yeni pazarların aralandığı fuarda,
sektörün bir araya geldiği organizasyonlara hasret duyulduğu bir kez daha görüldü.
Asansör sektöründe bu ay, Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonunun (TASFED) Merih Akademi’ye yaptığı ziyaret
gündemde. Meslek liselerinde öğrenim
gören öğrencilerin ustalık, kalfalık ve çıraklık okullarına yönelmesi sektörün en
çok tartışılan konularından biri. TASFED
Başkanı Yusuf Atik de bu duruma dikkat
çekti ve öğrencilere seslendi, onlardan
eğitim hayatlarına meslek liselerinde
devam etmelerini istedi.
TASFED’in sektörel sorunların çözümleri için gerçekleştirdiği diğer bir ziyaret
ise Ankara Ticaret Odası’na (ATO) yapıldı. TASFED üyeleri, ATO Başkanı Gürsel
Baran’ı makamında ziyaret etti ve kayıt
dışı istihdam, haksız fiyat rekabeti ve ihale şartnamelerinde yerli sanayinin karşılaştığı engeller konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
Dergimizin son sayısında asansör montaj ve bakım prosedürlerini uzman değerlendirmeleriyle gündeme taşıdık.

TASFED üyesi dernek başkanları ile bu
konuda detaylı çalışmalar yaparak sizlerin ilgisine sunduk.
2021 yılına veda ettiğimiz günlerde yayımlanan Asansör Sektör Raporu’na
ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve
raporda belirtilmeyen içerikleri gündemine alan Halim Akışın’a, uygunluk değerlendirmenin temeli olan teknik dosya
hakkında detaylı yazısıyla karşınıza çıkan
İbrahim Özay’a, asansör montajında risk
analizinin püf noktalarını açıklayan Ergin Hiçyılmaz’a dosya konumuza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz.
Ustaya Saygı köşemizde bu sayıyı Eskişehir ve çevresinde asansör sanayisinin
gelişimine yön veren, pek çok usta yetiştiren, ustaların ustası Mehmet Ali Yavuz’a ayırdık. Yavuz, değerlendirilmeyi
bekleyen fırsatlardan, gelecek perspektifine ve tecrübelerine dayanan önerilere kadar pek çok konu hakkında deneyimlerini paylaştı.
Sektör paydaşlarından sizler için derlediğimiz özel haberlerle de gelişmelere
ortak olduk.
“Avukatınız Cevaplıyor” köşesinde uzman bakış açısıyla “Temerrüt faizi ile karşılanamayan zararların tahsili” konulu
yazısı için, TASFED Vekili Avukat Erdem
Serdar Vurgun’a, Mali Perspektif köşesinde yılda üçten fazla araç satışı yapan
şirketleri bekleyen sürprizleri konu alan
Mehmet Öner’e, dijital yerli olarak adlandırılan Z kuşağına ilişkin keyifli yazısıyla bizleri İnsan Kaynakları Köşesinde
karşılayan Rasime Sazak’a, İş Sağlığı ve
Güvenliği köşesinde bizi yalnız bırakmayan Eralp Doğanalp’e teşekkür ediyorum.
Yeni yılda tüm okurlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Yaşamı koruduğumuz temiz bir dünyaya kavuşmak
umuduyla…
Keyifli okumalar diliyorum…
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BAŞKAN ATİK: ‘ASANSÖR SEKTÖRÜNÜN
GELECEĞİ İÇİN MELEKİ EĞİTİM ŞART’

Meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin çırak eğitim
sistemini tercih etmesi, sektörde endişeleri de beraberinde
getirdi. Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, sektörün teknoloji ve
mühendislik temeli gerektirdiğine dikkat çekti, ihtiyaç
duyulan teknik personelin ancak ve ancak meslek liselerinde
yetiştirilebileceğine vurgu yaptı.
HABER ASANSÖRÜ (ANKARA) — Meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin çırak
eğitim sistemini tercih etmesi,
sektörde endişeleri de beraberinde getirdi. Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
Atik, sektörün teknoloji ve mühendislik temeli gerektirdiği-
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ne dikkat çekti, ihtiyaç duyulan

da 2018 yılında hayata geçiri-

teknik personelin ancak ve an-

len Merih Asansör Akademi-

cak meslek liselerinde yetiştiri-

si’ni ziyaret etti.

lebileceğine vurgu yaptı.

Mesleki eğitim merkezlerinde

TASFED Başkanı Yusuf Atik,

son dönemde giderek yaygın-

Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî

laşan çıraklık, kalfalık ve ustalık

ve Teknik Eğitim Genel Mü-

eğitimlerine dikkat çeken Atik,

dürlüğü ile TASFED arasında

asansör sektörünün teknoloji-

imzalanan protokol kapsamın-

den bağımsız düşünülemeye-

ceğinin altını çizdi. Gelecekte,
usta-çırak istihdamına ihtiyaç
duyulmayacağını, bu sebeple
öğrencilerin asansör sistemleri
dalında meslek liselerinde verilen eğitim modelinde yer alması gerektiğine işaret etti.
Atik şunları söyledi:
“USTA BECERİSİ
İLE TEKNOLOJİ
ÜRETİLMİYOR”
“Teknoloji ilerledi, şartlar çok
değişti. Artık ne eski ustalar
kaldı ne de eski ustalık anlayışı! Asansörcülük artık mühendislik işi. Otomasyon sistem-

leri dünyada hâkim durumda.
Teknolojiye uyum sağlamak
zorundayız. Seri üretim dönemine geçtik. Günümüzde, bir
parçanın üretimi sıfır hata ile
makineler sayesinde yapılıyor.
Teknik eleman yetiştirmeye
özen göstermeliyiz. Artık usta
el becerisi ile teknoloji üretilmiyor.”
“USTALIK İŞİNE GEREK
KALMAYACAK’’
Önümüzdeki yıllarda sektörde
ustalık işine ihtiyaç kalmayacağının altını çizen Başkan Atik,
öğrencilere akıllı sistemlerin

ve mekanizmanın mantığının
anlatılması gerektiğini, bunun
da ancak meslek liselerinde
asansör sistemleri dalında verilen eğitimle mümkün olduğunu söyledi.
“SEKTÖR ANCAK
BİLİMSEL ÇALIŞMA İLE
İLERLER”
Asansör mesleğinin yalnızca
bilimsel çalışmalarla ilerleyeceğini vurgulayan Atik, 2050
yılına dair öngörülerini de paylaştı. Atik,
“2050 yılından sonra 100 katlı binalarda asansörler bina
dışından hizmet verecek. Bir
binada en az beş tane asansör olacak. Bina sakini kayıtlı olduğu daireye tahsil edilmiş kartını okutacak, asansör
bu kişilere tanımlı olan dairenin bulunduğu kata taşıyacak.
Teknoloji her şeyin sahibi olacak. Talebe göre gelişim devam edecek, bir dönemlerin
gözdesi ustalık yarın tarih olacak. Teknolojiye ayak uyduracağız” dedi.
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“İSTEDİĞİNİZ KADAR
KARŞI DURUN,
BAŞARAMAZSINIZ”
Atik, geçmiş dönemlerde
asansör montajında 3-4 kişinin
görevli olduğunu hatırlattı ve
günümüzde aynı işin 2 kişi tarafından yapılabildiğine dikkati çekti. Atik, ‘’Dünya yeniden
şekilleniyor. Siz istediğiniz kadar karşı durun, başaramazsınız. Uyum sağlamak zorundasınız” dedi.
TAMER DOĞAN: “MADDİ
İMKÂNSIZLIKLAR,
SÜRECİ OLUMSUZ
ETKİLEDİ”
Akademi
öğretmenlerinden Tamer Doğan, 3308 Sayılı Meslek Kanunu’nda yapılan
değişiklikleri hatırlattı. Doğan,
“Biz öğrencilerimizi eğitimli teknik eleman olarak sahaya
göndermek istiyoruz. Ancak
tüm önerilerimize rağmen, öğrencilerimizin bir kısmı çıraklık
eğitimine kaydı. Gelinen noktada çocukların ailevi ve maddi imkânsızlıkları da bu süreci
olumsuz etkiledi. Dolayısıyla
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Öğrencilerle sektörel deneyimlerini paylaşan Atik, eğitimin
önemine işaret etti; “Meslek lisesindeki eğitiminizden vazgeçmeyin. Temel bilgiyi almaktan kaçınmayın. Okul hayatı
ömrünüzün çok az bir bölümü. Kalan zamanlarınızı mesai için
harcayacaksınız. Burada sunulan eğitim imkânını iyi değerlendirin. Kısa yoldan piyasaya atılmanın size faydası olmayacak. Kendinizi yetiştirmeye fırsat verin” dedi.
çocuklara, okula gelmek yerine işe gitmek cazip geliyor”
diye konuştu.
Doğan, meslekî eğitim merkezlerinde öğrencilerin aldı-

ğı ücretin, asgari ücretin üçte
biri olan aylığın devlet tarafından ödenmesi ve son sınıftaki kalfaların asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilmesinin
önünün açılmasıyla birlikte yaşanan değişim için de konuştu. Doğan, “Bu gelişmeler elbette öğrenciler için güzel bir
teşvik oldu. Bu geçişlere talep var, ancak işletmelerden
çıraklık için usta öğretici belgesi isteniyor. Bu sektör mühendislikle yürüyen bir sektör.
Pek çok yerin bu belgeye sahip olamaması sebebiyle öğrencilerimizi gönderemediğimiz firmalar oluyor. Ön lisans
veya lisans diplomasına sahip
olanlarda bu belge aranmamalı” dedi.

HALL-3
STAND 3111

26 - 29 April 2022, Messe Augsburg
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TASFED BASIN

TASFED VE ANASDER’DEN ATO
BAŞKANI BARAN’A ZİYARET

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu ve Anadolu
Asansörcüler Derneği, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel
Baran’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede kayıt dışı istihdam,
haksız fiyat rekabeti ve ihale şartnamelerinde yerli sanayinin
karşılaştığı engeller masaya yatırılırken, ATO’dan asansör için
ayrı bir komite kurulması da talep edildi.
HABER ASANSÖRÜ (ANKA-

RA) — Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED)
ve Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER), Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret
etti. Görüşmede kayıt dışı is-
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tihdam, haksız fiyat rekabeti
ve ihale şartnamelerinde yerli
sanayinin karşılaştığı engeller
masaya yatırılırken, ATO’dan
asansör için ayrı bir komite kurulması da talep edildi.

olan sorunların çözümü için

TASFED, yerli asansör sanayisinde yavaşlamaya neden

ya TASFED Başkanı Yusuf Atik,

düğmeye bastı. Yaşanan ticari sorunlara karşı ortak akılla
çözüm arayan TASFED, ATO
Başkanı Gürsel Baran’ın misafiri oldu. Gerçekleşen toplantıANASDER Başkanı Hakan Baş-

karaağaç, TASFED ve ANASDER’de Yönetim Kurulu Üyesi
olan Zafer Karabay ile TASFED
Müdürü Gülay Pala katıldı.
Haksız fiyat rekabetinin önüne
geçilebilmesi için alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu
toplantıda, ihale şartnamelerinin yerli sanayicilerin karşılayabileceği kriterlere göre düzenlenmemesinden yakınıldı.
ATO BAŞKANI BARAN:
“HERKES BİRBİRİNİN
AYAĞINA BASIYOR”
ATO Başkanı Gürsel Baran,
yerli asansör sanayisinde yer
alan kayıtlı firma sayısının ihtiyacın üzerinde olduğuna işaret etti. Baran, “Asansörle ilgili
kuralların yeniden belirlenmesi gerekli” dedi.
İmalat, montaj ve bakım firmalarının sorumluluklarının yeniden belirlenmesi gerektiğine
vurgu yapan Baran, haksız rekabet koşullarına dikkat çekti.
Baran, “Maalesef herkes birbirinin ayağına basarak ilerlemeye çalışıyor” dedi.

Baran, yerli asansör sanayisindeki gelişmeleri yakın markaja
aldığını ve yerli üretimin desteklenmesi için gerekli hassasiyeti sergileyeceğini anlattı.
TASFED BAŞKANI
ATİK, ATO’DA KOMİTE
KURULMASINI İSTEDİ
Türkiye’deki asansör pazarının
yüzde 60’ının yerli asansör sanayisi eliyle yapıldığına dikkat
çeken Atik, “Asansör mesleğinin önündeki engeller kaldırılmalı” dedi. Atik, yerli asansör
sanayisindeki sorunların dile
getirilmesi ve çözüm önerilerinin tartışılması için ATO bünyesinde asansör komitesi kurulması talebinde de bulundu.
“Yaşanan sorunlar kronik hâle
gelmemeli. Bunun için ortak
çalışmalar yapmalıyız” diye
konuştu.
Asansör bakımının, montajını
gerçekleştiren firma üzerinden
yapılması gerektiğine dikkat
çeken Atik, bakım fiyatlarındaki tutarsızlığa dikkat çekti. Acil
önlem çağrısı yapan Atik, “İn-

san hayatını riske sokacak tüm
olasılıkların önüne geçmemiz
lazım. Küçük firmaları mağdur etmeyelim, evet; ama rekabete de engel olmadan işleyişin devamlılığını sağlayalım”
dedi.
HAKAN BAŞKARAAĞAÇ:
“KAYIT DIŞI İSTİHDAMI
ENGELLEMEK MÜMKÜN”
Baran’dan bakım taban fiyat
uygulamasına destek talep
eden ANASDER Başkanı Hakan Başkaraağaç, bu uygulama sayesinde kayıt dışı istihdamın da önlenebileceğinin
altını çizdi.
Başkaraağaç, aynı zamanda
kamu ve mega projelerde yabancı firmaların tercih edildiğine işaret etti; yerli firmaların
desteklenmesini istedi. Başkaraağaç, “Yabancı bir firmanın
asansöründe arıza yaşandığında, parça temin süresi kullanıcıları zora sokuyorken; yerli
firma tercih edildiğinde herhangi bir sorun aynı gün çözümlenebiliyor” diye konuştu.
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KISA HABER TURU

İNTEGRA ASANSÖR YENİ HİZMET BİNASINA TAŞINDI
Asansör kumanda panosu, butoniyer, fotosel, kablo, çelik halat ve
elektronik komponent gibi ekipmanların tedarikçisi olan İntegra
Asansör yeniden yapılanmaya gitti; İstanbul Dudullu’daki yeni binasına taşındı.
Kurulduğu 2014 yılından bu yana
asansör sektörünün güven kazanan tedarikçilerinden biri olmayı
başaran İntegra Asansör, yıl yıl belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerliyor. Daha önceki yerleşkesinde kiracı konumda olan İntegra
Asansör, satın alma yoluyla taşındığı yeni yerinde 10’uncu yıl vizyonu için çalışmalarını hızlandırdı.
“Hedefimiz, İntegra Asansör’ün

10’uncu yılında kimliğini
netleştirmek ve herkesin
önünde daha net durabilmek” diye konuşan İntegra Asansör Genel Müdürü
Mustafa Uçar, “Müşterilerimize ve işimize daha iyi
odaklanma ve ürün gruplarımıza daha iyi bir yoğunlaşma ile yeni bir döneme
başlıyoruz. Dolayısıyla taşınırken yerimizi de buna
göre planladık. Tesisimizi
üretim, lojistik ve hizmet
katı olarak üçe böldük.
Bunlara ilaveten sekiz yıldır oluşturduğumuz tecrübenin de katkısıyla yeniden yapılanmaya gittik”
ifadelerini kullandı.

MESLEK SAHİBİ OLMAK İSTEYEN GENÇLERE BÜYÜK FIRSAT
AKE Asansör, Meslek Eğitim Merkezi MESEM
programı kapsamında 5 öğrenciyle programa destek vermeye başladı. Kaset pano departmanında
öğrenim görecek öğrenciler aynı zamanda 4 yıl boyunca haftanın 4 günü AKE’de çalışacak. İlerleyen
günlerde metal işleri, makine ve kaynak bölümü
öğrencileri de AKE’de eğitim görmeye başlayacak.
Okurken haftanın 4
günü usta öğretici gözetiminde iş yerinde
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çalışan öğrenciler, mezun olduklarında işyeri açabilecekleri uluslararası geçerliliğe sahip Europass
sertifika ekine de sahip olacak. Ayrıca iş yeri açarken KOSGEB’den destek de alabilecekler.

EAYSAD VE İZTO 55. MAKİNA MESLEK GRUBU TOPLANDI
İzmir Ticaret Odası (İZTO) 55’inci Makina Meslek Grubu ile Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri
Derneği (EAYSAD) 1 Aralık 2021 tarihinde “Firmalarda Kurumsallaşma ve Asansör Firmalarında Proseslerin Oluşturulması” konulu bilgilendirme semineri
için bir araya geldi. 55. Makina Meslek Grubu Komite Başkanı Sabih Haliloğlu ve EAYSAD Başkanı Mert
Öğüşlü’nün açılış konuşmalarıyla başlayan programda, elektrik mühendisi Serdar Tavaslıoğlu da bir sunum gerçekleştirdi.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Aralık 2021 tarihli
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yönetmeliğin 10’uncu maddesinin ikinci
fıkrası şu şekilde düzenlendi:
“Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yılın Ocak
ayı başı itibarıyla arttırılmak üzere Bakanlık internet
sayfasından ilan edilir.”
Yapılan son düzenlemelerle birlikte, “Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü” ibareleri “Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü” olarak değiştirildi. Yönetmeliğin 13’üncü

26

Haber Asansörü • Ocak • Şubat 2022

maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan
“Bakanlık Müsteşarlık Makamından alınacak olur neticesinde” ibaresi ise yürürlükten kaldırıldı.

ETKİNLİK

ASANSÖR DÜNYASI AVRASYA
ASANSÖR FUARI’DA BULUŞTU

Avrasya Asansör Fuarı, yeni normalleşme süreci kapsamında
bu yıl kapılarını beşinci kez açtı. 01-04 Aralık 2021 tarihleri
arasında gerçekleşen fuar, sektörün önemli firmalarını da
bir araya getirdi. Asansör sektörünün yoğun ilgi gösterdiği
fuarda, yeni ürün ve hizmetler beğeniye sunuldu.
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O ÇOK FARKLI

GALAXY’�
KEȘFEDİN!

Galaxy
SERİSİ

#wearebutkon

HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) — Avrasya
Asansör fuarı, yeni normalleşme süreci kapsamında bu yıl kapılarını beşinci kez açtı. Asansör sektörünün yoğun ilgi gösterdiği fuarda, yeni ürün ve
hizmetler beğeniye sunuldu.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık
A.Ş. tarafından Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) ve Tüm Asansör Sanayici ve
İş İnsanları Derneği (TASİAD) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen
fuar, dört gün süreyle ziyaretçilerini ağırladı. Fuarın açılışı kurdelesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Abdurrahman Aydın, CNR
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem,
TASFED ve TASİAD’dan temsilciler kesti.
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YABANCI ZİYARETÇİ AKINI
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarı, iç piyasa satın alım heyetlerinin yanı sıra Orta
Doğu, Doğu Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ile Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan sektör
profesyonelleri ziyaret etti. Bine yakın yabancı ziyaretçinin katıldığı fuar, renkli görüntülere
ev sahipliği yaptı.
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SiZiNNiÇiN ÜRETiYORUZ..

www . vitalasansor . com

MERKEZ FABRİKA : 3. Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık OSB Mah. 9.Sokak No:31 Selçuklu / Konya
Tel: +90 332 345 13 85 Fax: +90 332 345 13 86 bilgi@vitalasansor.com
ISTANBUL ŞUBE : Şerifali Mahallesi Türker Caddesi No: 42 Ümraniye / İstanbul

FABRİKA : 3. Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık OSB Mah. 9.Sokak No:31 Selçuklu / Konya
Tel:
+90
216
314
30 35
21613
314
36 satis@vitalasansor.com
Tel:
+90
332
345
13 85
Fax:Fax:
+90 +90
332 345
8630
bilgi@vitalasansor.com
ISTANBUL ŞUBE : Şerifali Mahallesi Türker Caddesi No: 42 Ümraniye / İstanbul
Tel: +90 216 314 30 35 Fax: +90 216 314 30 36 satis@vitalasansor.com
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KONEL
İSTANBUL ATAŞEHİR
z
i
m
e
b
şu
HİZMETİNİZE AÇILDI!

F UA R DAY I Z !

10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Tüyap - İstanbul’da düzenlenecek olan Asansör
Fuarı’nda ki B-60 no’lu standımıza katılımlarınızı bekliyor olacağız...

BİZE ULAŞIN

İstanbul Offs;
Atatürk Mah, Şeref Sk. No:5
34758 Ataşehhr / İSTANBUL

(0216) 456 47 68
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SEKTÖRDEN

AYSKAD’IN EĞİTİM
ÇALIŞMALARINA SEKTÖR DESTEĞİ

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği
(AYSKAD), Avrasya Asansör Fuarı’nda “Meslek Liselerinde
Asansör Sistemleri Eğitim Seferberliği” projesinin tanıtımını
yaptı. Sektör paydaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan AYSKAD,
mesleki eğitimin önemine farkındalık kazandırmak ve ihtiyaçları
karşılamak için sergiledikleri kumbara ile bağış topladı.
HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) — AYSKAD, Avrasya Asansör Fuarı’nda “Meslek
Liselerinde Asansör Sistemleri Eğitim Seferberliği” projesinin tanıtımını yaptı. Sektör
paydaşlarının yoğun ilgisiyle
karşılaşan AYSKAD, mesleki
eğitimin önemine farkındalık
kazandırmak ve ihtiyaçları kar-
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şılamak için sergiledikleri kumbara ile bağış topladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî
Eğitim Genel Müdürlüğü ile
19 Aralık 2019 tarihinde imzalanan Meslekî Eğitim İş Birliği
Protokolü kapsamında ki çalışmalarına küresel salgın nedeni ile ara veren AYSKAD, yeni

normalleşme sürecinin ardından
çalışmalarına yeniden
başladı. Türkiye genelinde 6
bölgede 6 meslek lisesinin
asansör atölyelerinin teknolojik komponentlerle donatılmasını ve asansör eğitimi alan
kız öğrencilerine burs desteği
sağlanmasını kapsayan proje
Aydın, Bursa, Malatya, Kırıkka-

le, Samsun ve Antalya’da bulunan okullarda hayata geçirilecek.
EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
VURGUSU
AYSKAD Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Bulut, “Pandemi nedeni ile ara verdiğimiz
çalışmalarımıza Haziran ayı itibarıyla başladığımızı derginiz
aracılığıyla sektörümüze duyurmuş ve projemize destek
çağrısı yapmıştık. Bu çağrı ile
sektörümüzü konu hakkında
bilgilendirmiş olmamız; firma
sahiplerinin konuyla yakından
ilgilenmelerini ve sponsorluk
noktasında hızlı karar almalarını sağladı. Meslekî eğitime
duyarlı öncü firmaların projemize ana sponsor olarak destek vermeleri sektörümüzün
sosyal sorumluluğun ne kadar
güçlü olduğunu bizlere bir kez
daha göstermiş oldu. Yaptığınız yayınlarla projemizin hızlı
ilerlemesini sağladığı için Haber Asansörü dergisi ekibine
teşekkür ederim.
Eğitim seferberliği kapsamında projemize maddi kaynak
sağlamak üzere ve bireysel
farkındalık kazandırmak üzere
fuar katılımcılarının da dikkatini çekecek bir kumbara sistemi geliştirdik. Eğitimde herkesin tuzu olsun istedik. Güzel
geri dönüşler, destekler aldık”
diye konuştu.
Başlangıçta proje desteği için
500 kuruluş/kişi destekçi öngördüklerini belirten Bulut,

TASİAD, EAYSAD, MASDER
ve ASDER derneklerinin desteğiyle bin 500’ün üzerinde
destekçi sağladıklarını ifade
etti.
ATÖLYELER İÇİN
SPONSORLAR NETLEŞTİ
Bulut, proje okulları için sponsorluk anlaşmalarının yapıldığını; Dhalift Asansör’ün Aydın
Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, İdalift Asansör’ün Malatya Şehit Gökhan Ertan Meslekî ve
Teknik Anadolu Lisesi’nin ana
sponsoru olduğunu; Akış Makina’nın tüm okulların makinemotor ana sponsoru olduğunu açıkladı. Sosyal sorumluluk
projelerine verilen destekler
ile sektörün gücünün ne kadar
büyük olduğunun görüldüğüne dikkati çeken Bulut; “Özellikle Konya Dhalift firmasının,
Aydın’daki okulumuza ana
sponsor olması AYSKAD’ın
sektördeki birleştirici gücünü
bir kez daha ortaya koymuştur.
Tüm çabamız, gençleri asansör sektörüne kazandırmak,
nitelikli eğitim almalarını sağlamak ve sektörümüzü geleceğini sağlam temeller üzerine
kurmak. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
KADINA ŞİDDETTE
FARKINDALIK
AYSKAD olarak sadece mesleki eğitim projeleriyle anılmak
istemediklerini söyleyen Bulut,

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malatya
Ticaret ve Sanayi Odası Kadın
Girişim Kurulu ile bir araya geldiklerini ifade etti. “Çalışma
hayatında mobbing bileşenleri
ve etkileri” konulu ortak bir panel yaptıklarını belirten Bulut,
kadına şiddet konusunun her
geçen gün büyüyen toplumsal
bir yara olduğunu ve dünyada
da hızla büyüdüğünün altını
çizdi. “Şiddetin her türlüsüne
karşıyız. Sektörümüzün kadın
derneği olarak şiddete farkındalık sağlamak bizim en önemli sorumluluğumuz. Kadının
toplumsal hayatta yeri güçlendikçe, şiddete karşı önlemlerin
alınmasında etkin roller oynayacağı bir gerçek. Bu gerçeklikle sektörümüzde emek veren tüm kadınlarımızı AYSKAD
çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Çünkü biz birlikte
güçlüyüz” ifadelerini kullandı.
GÖNÜL KAYA: YENİ
PROJELER ŞEKİLLENDİ
AYSKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gönül Kaya, sivil toplum kuruluşu hareketinin
gönüllülük esasına dayandığını hatırlattı, eğitim projelerine sektör tarafından sağlanan
destekten duyduğu mutluluğu
dile getirdi. Toplumsal olaylara
duyarlı bir dernek olduklarının
altını çizen Kaya, 2022 yılında
hayata geçirecekleri projeleri
netleştirdiklerini, yakın zamanda yeni oluşumlarıyla ilgili bilgi
vereceklerini söyledi.
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SEKTÖRDEN

ENDDOOR’DAN 2022 HEDEFLERİ; ÜRETİM
KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKARILACAK

Özinan Asansör Yönetici Ortağı Ersin Katmerlikaya, ‘Enddoor’
markası ile 2021 yılında 8 bin kat kabin kapısının piyasanın
hizmetine sunulduğunu, bu rakamın 2022 yılında 15 bin bandına
yükselmesinin hedeflendiğini açıkladı.

HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) — Özinan Asansör Yöne-

tici Ortağı Ersin Katmerlikaya,
‘Enddoor’ markası ile 2021 yılında 8 bin kat kabin kapısının
piyasanın hizmetine sunulduğunu, bu rakamın 2022 yılında
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15 bin bandına yükselmesinin
hedeflendiğini açıkladı.

yatırımlarını sektörün bilgisine

Geçmiş montaj deneyimini kurulduğu 1979 yılından bu yana
imalata taşıyan Özinan Asansör, Avrasya Asansör Fuarı’nda 2022 yılı hedeflerini ve yeni

tici Ortağı Ersin Katmerlikaya,

sundu. Özinan Asansör Yöne“2021 yılında piyasaya 8 bin
adet kapı sürdük. 2022 yılında bu rakamı 15 bin bandına
çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Geride bıraktığımız 2021 yılında piyasaya sunulan “Enddoor” markası üzerinde yaklaşık iki yıl çalıştıklarını açıklayan
Katmerlikaya, şu ifadelere yer
verdi:
2021 yılında piyasaya sunulan
“Enddoor” markası üzerinde
iki yıl çalıştıklarını anlatan Katmerlikaya, şunları söyledi;
“Enddoor markasının Ocak
2021’de patentini aldık ve ürünümüzü piyasaya sürmeye
başladık. Öncesindeki iki yılda kendi montajlarımızda ve
diğer montajcı arkadaşların da
referanslarıyla pratik ettik, ürünün testlerini gerçekleştirdik.
Paket asansörlerde Enddoor
ile çözüm sunuyoruz. Yurt dışına da Enddoor gönderiyoruz.”
ENDDOOR İLE EFEKTİF
ÇÖZÜMLER
Enddoor’un pazarda kabul
gördüğünü söyleyen Katmerlikaya, “Enddoor çok yönlü bir
ürün ve biz çok efektif çözümler ürettik. Montaj kolaylığı
sağlayacak tasarım olmasına
dikkat ettik. Çünkü asansörlerde en sık arıza veren parçalardan birisi kapı olarak karşımıza
çıkıyor. Dolayısıyla, arıza kaynaklarını ortadan kaldırmak
üzere çözümler ürettik. Kaşık
sistemimiz de buna göre dizayn edildi” dedi.
Ekonomik dalgalanmalara ve
COVID-19’un yıpratıcı etkisine
rağmen Enddoor’un önem-

ANALİTİK ZEKÂYA SAHİP
OLMAYAN MÜHENDİS SAYISI
ARTIYOR
Katmerlikaya, mühendis ve teknik personel bulmakta sıkıntı
yaşandığının altını çizdi ve artan mühendislik fakültelerinde
verilen eğitime dikkat çekti: “Mühendis zekâsına, analitik
zekaya sahip olmayan çocuklar da mühendis oluyor. Çok
fazla üniversite olduğu için çok düşük puanlarla giriyorlar.
Gençler mühendis olmak için gereken analitik zekâya sahip
değil, ama diploma alıyorlar. Kendilerini mühendis zannediyorlar ama mühendis olamıyorlar. Halbuki o çocuk iki
yıllık yüksek okul mezunu olsa, teknik lise mezunu olsa teknik personel olarak her alanda kaynağını değerlendirebiliriz; çok daha iyi iş çıkarabilir. İnsanlar işlerini sevmiyor ve
mutsuzlar. Bu sorunun temeline inilmesi lazım. Gelecekte
asansörün arızasını giderecek ustayı bile bulamayabiliriz. İş
o noktaya doğru gidiyor” diye konuştu.
li ciro yarattığının altını çizen
Katmerlikaya, “2022 için daha
iyi öngörülerimiz var. Bunun
için ciddi yatırımlar yaptık.
Hem ekipman anlamında hem
de personel anlamında yatırım

yaptık” diye konuştu.
KAPASİTE ARTIRIMINA
GİDİLDİ
Kapasite artırımına gidildiğini, 5 bin metrekare olan üretim sahasını 8 bin metrekareye
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taşıdıklarını ifade eden Katmerlikaya, yatırım sürecindeki
gelişmeler için “Personel anlamında da 2021’de 60 personel ile devam ederken, şu an
85 kişi olarak çalışıyoruz. Hem
personel hem de makine ekipman yatırımı yaptık ki yeni yılda belirlediğimiz satış adetleri yüksek. Aynı şekilde paket
asansör sayımızı da artırmaya çalışıyoruz. 2022 yılında bu
yatırımlarımız devam edecek”
dedi.
“İHRACATTA DÖRT
ÜLKEYE HÂKİM
KONUMDAYIZ”
Özinan Asansör’ün kuruluş sürecine ilişkin bilgi veren Katmerlikaya, şunları söyledi:
“Serüvenimiz montajla başladı. Montaj tecrübemizi daha
sonra imalat alanında değerlendirmeye karar verdik. İlk
başta kendimize imalatla başladık, daha sonra bunun piyasaya satışını yaparak devamını
getirdik. Yaklaşık 2014 yılından
bu yana bir diğer markamız
olan OZAAR asansör ile tedarikçi olarak piyasaya kendi bölgemizde kapı, kabin, asansör
komponentlerini tedarik ediyor satışını gerçekleştiriyoruz.
Tabii coğrafyanın avantajlarını da kullanarak Gürcistan’a ve
Azerbaycan’a ihracatımız da
bu dönemde başladı.”
Gürcistan, Azerbaycan, Cezayir ve Libya olmak üzere dört
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ülkeye yoğun ihracat gerçekleştirildiğini ve bu bölgelere
hâkim konumda olunduğunu
söyleyen Katmerlikaya, ihracat ağını geliştirmek üzere çalışmalara ağırlık verildiğini kaydetti. “Özellikle paket asansör
kısmında montaj kökenli olduğumuz için yaptığımız paket
asansör çözümleri müşteriler
tarafından tercih ediliyor. Bu
gelişmelerde dolayı son derece mutluluk duyuyoruz. Satışlarımızın yüzde 60’ını ihracat,
yüzde 40’ını da iç pazar bandına çekmeye çalışıyoruz. Bunu
yaparken de hacmen büyümeyi planlıyoruz” dedi.
“FUAR,
KATILIMCILARINA
ÖNEMLİ AVANTAJ
SAĞLADI”
Avrasya Asansör Fuarı’na ilk
kez katıldıklarının altını çizen
Katmerlikaya, çok fazla katılımcı olmadığı için gelen ziya-

retçilerin tüm firmaları gezme
imkânı bulduğunu, fuarın katılımcı firmalar için önemli fırsatlar oluşturduğunu söyledi
ve şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yeni anlaşmalar, iş birlikleri
yaptık. Özellikle yurt dışı anlamında güzel müşteriler geldi.
Bizim girmediğimiz pazarlardan gelenler oldu. Mesela Mısır’dan burada ilk defa müşteri
ile karşılaştık. Irak’a ihracatımız
daha önce devam ediyordu,
Irak’tan da yeni müşteriler geldi. Fuar dönüşü önemli bir hareketliliğimiz olacak.”
Fuarda yeni kabin modellerini
sergilediklerini söyleyen Katmerlikaya, “Paket asansör sistemlerinde komponentleri ve
kendi montaj tasarımlarımızı
sunduk. Montajı bilerek hareket ettiğimiz için paket asansörü de ona göre tasarlıyoruz”
dedi.

SEKTÖRDEN

VİNİ’NİN ENGELLİLER GÜNÜNE ÖZEL
ÇEKİLİŞİ FUARA DAMGA VURGU

Avrasya Asansör Fuarı, Vini Engelli Sistemleri tarafından 3
Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel düzenlenen tekerlekli
sandalye çekilişi ile renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
9’uncu yılını doldurması şerefine dokuz tekerlekli sandalye
hediye eden Vini Engelli Sistemleri, sektör paydaşlarının da
katkısıyla toplam 15 tekerlekli sandalye dağıttı.
HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) — Avrasya Asansör Fuarı, Vini Engelli Sistemleri
tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel düzenlenen tekerlekli sandalye çekilişi
ile renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. 9’uncu yılını doldurması şerefine dokuz tekerlekli sandalye hediye eden Vini
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Engelli Sistemleri, sektör
paydaşlarının da katkısıyla
toplam 15 tekerlekli sandalye dağıttı.
Vini Engelli Sistemleri Genel Müdürü Abidin Güler, çekilişin detayları ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları
söyledi:
“3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nde, engellilerinin yaşımına katkı sağlamak adına
sosyal sorumluluk kapsamında tekerlekli sandalye dağıtmak istedik. Fuarımızın da 3
Aralık Dünya Engelliler Günü’ne denk gelmesi nedeni
ile 9’uncu yılımıza özel dokuz
tane tekerlekli sandalye armağan ettik. Meslektaşlarımız bu
rakama altı sandalye daha ekledi. 15 engelli arkadaşımıza
katkı sağlamak adına bir çekiliş yaptık. Bizler adına gurur
verici. İlk çekilişte ismi çıkan
arkadaşımızın gerçekten ihtiyacı vardı. Mutluluğu dünyala-

ra bedeldi. Eşi engelliymiş.
Böyle olmasına çok sevindik. Manevi olarak çok
tatmin olduk.”
Engelli bireylerin toplumsal yaşama karışma noktasında daha çok katkı sunulması gerekliliğine vurgu
yapan Güler, “Engellilerimiz
evde hapis kalmasınlar, diğer
özgür bireyler gibi yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız;
yaşlılık bir engel. Farkındalık
yaratmak için eğer biz sağlıklıyken onlara katkı sağlarsak,
bu kültürü aşılarsak bizden
sonra gelen bireyler de bu sorumluluğu öğrenir” dedi.
COVID-19 pandemisi nedeni
ile evde geçirilen sürenin arttığına ve bu sürecin engelli ve
ev asansörü eksikliğinin farkındalığına yol açtığını söyleyen
Güler, bu süreçte gelen talebin arttığına işaret etti.
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SEKTÖRDEN

KUZA ASANSÖR’ÜN, EL BANDI
DEZENFEKTAN SİSTEMİ
‘INVISIBLE HERO’YA BÜYÜK İLGİ

Dünyada’da bir
ilke imza atan Kuza
Asansör, yürüyen
merdiven el bandı
dezenfektan sistemi
Invisible Hero ile
Avrasya Asansör
Fuarı’nda dikkatleri
üzerine topladı. Kuza
R&D Teknoloji A.Ş.
Genel Müdürü ve
Kuza Asansör Kurucu
Ortağı Selçuk Kuza,
ürünle ilgili bilgi verdi;
20 litrelik hazneye
sahip sistemin
ortalama trafik alan
bir merdivene bir
ay yeterli olacağını
söyledi.
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HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) — Dünyada’da bir ilke
imza atan Kuza Asansör, yürüyen merdiven el bandı dezenfektan sistemi Invisible Hero
ile Avrasya Asansör Fuarı’nda dikkatleri üzerine topladı.
Kuza R&D Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü ve Kuza Asansör
Kurucu Ortağı Selçuk Kuza, 20
litrelik hazneye sahip sistemin
ortalama trafik alan bir merdivene bir ay yeterli olacağını
söyledi.
Invisible Hero ile ilgili detayları paylaşan Kuza, el bandı
dezenfektan sistemi için çalışmalara 4 yıl önce başlandığını
ancak yetersiz talep nedeni ile
projenin ertelendiğini hatırlattı. Kuza, “Pandemi döneminin
gelişiyle beraber projenin kavramsal tasarımını gerçek kullanıma almaya karar verdik. O
dönem bu projeyi hayata geçirmek için çok yoğun çalıştık.
Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir ürün ve patenti de bize
ait. Çok ilgi gördü” dedi.
TÜM MODELLERLE
UYUMLU HÂLE GELECEK
Invisible Hero’nun işletme maliyetinin düşük olduğunun altını çizen Kuza, yurt dışı pazardan ürüne çok yoğun bir
talebin olduğunu söyledi. Invisible Hero’nun farklı marka
yürüyen merdiven sistemlerinde kullanılabilmesi için montaj teknikleri üzerine sahada
testler yürütüldüğünü kaydeden Kuza, “Bir kaç geliştirme

EDA KUZA: EN FAZLA STOK
ÇEŞİDİNE SAHİP TEK FİRMAYIZ
Kuza Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Eda Kuza, firmanın
kuruluş serüvenini anlattığı konuşmasında, şunları söyledi:
“2014 yılında asansör sektörüne girdim, asansör kapı imalatı yapan bir firmanın dış ticaret bölümünde çalıştım, daha
sonra asansör makine motoru imalatı yapan başka bir firmanın dış ticaretinde altı yıl görev yaptım. 2015 yılında Kuza
Asansör olarak kendi firmamızı kurduk. Yurt dışına asansör
parçalarının ihracatı ile başladık. Anahtar teslim yürüyen
merdiven sistemleri ana işimiz oldu. Buna ek olarak bir dönem asansör kılavuz rayları ithalatına yoğunlaştık. Bizim en
büyük pazarımız Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Çekya, Fransa ve Türki Cumhuriyetler. Bu gibi yerlerde çok güzel projelere imza attık. 2015 yılında Selçuk Bey’in de Kuza Asansör’e katılmasıyla işimize yedek parça da eklendi. Yürüyen
merdiven yedek parça bölümünü çok hızlı geliştirdik. 2021
başından itibaren Kuza R&D teknoloji A.Ş. ile yedek parça,
yedek parça geliştirme ve imalatına daha fazla odaklandık.”
Kuza, yürüyen merdivende yedek parça stoğunun önemine
işaret etti; “Müşterinin isteklerini çok hızlı karşılamalısınız.
O da asansörü veya yürüyen merdiveni bir an önce kullanıma sunmalı. Gururla söyleyebilirim ki yatay sistemlerde
Türkiye’de en fazla stok çeşidine sahip ve aynı gün tedarik
yetkinliği olan tek firmayız” dedi.
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daha yapacağız, çünkü modele göre montaj tekniği değişiyor. Bunun tamamen tamamlanması iki yıl daha alacak. İki
yıl sonra tüm diğer modellere uyum sağlamış olacak” diye
konuştu.
Ağırlık olarak anahtar teslim
yatay sistemler ve merdiven
yedek parçaları üzerine uzmanlaştıklarını söyleyen Kuza,
3 binin üzerinde farklı parçanın
stoklarında bulunduğunu söyledi. Kuza, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Önümüzdeki dönemde imalat ile ilgili yatırımlar da yapmayı düşünüyoruz. Ama tabii buna bu krizden çıktıktan
sonra karar vereceğiz; şu an
doğru bir zaman değil. Nihai
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hedefimiz; yürüyen merdiven
pazarında globalde de iddialı
oyuncular arasında yer almak.
Türk asansör sanayisi globalde
gerçekten çok iyi bir konumda. Yatay sistemler alanında
da Türk sanayisinin ciddi oyuncular arasında olmasını istiyoruz.”
KIRILAN TEDARİK
ZİNCİRİ MÜTHİŞ BİR
FIRSAT
Avrasya Asansör Fuarı’nın katı-

lımcı firma sayısının düşük olmasına karşılık yoğun ziyaretçinin ağırlandığını söyleyen
Kuza, “Fuarın bu dönemde yapılmış olması çok büyük bir fırsattı bence. Çünkü uluslararası
tedarik zincirinde en kuvvetli oyunculardan birisi Çin. Şu
anda bu tedarik zinciri kırılmış
durumda. Avrupa pazarı, Çin
dışındaki ülkelere yönelmiş
durumda. Bence bu dönem
asansör sanayimiz için müthiş
bir fırsat oldu” dedi.

MONTAJ VE BAKIM PROSEDÜRÜ

HATASDER: ASANSÖR MALZEMELERİNİN
SATIŞINDA REFERANSLARA BAKILSIN
Hatay Asansör ve Yürüyen Merdiven
Sanayicileri Derneği (HATASDER)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aytaç
Daplan, maliyetleri karşılamayan
bakım fiyatlarına karşı asansör
sektörünü birlik olmaya davet etti.
Daplan, asansör imalatçılarının ve
marketlerin satış yaparken, firmanın
hizmet süresine ve referanslarına
bakmaları gerektiğini söyledi.
HABER ASANSÖRÜ (HATAY) — HATASDER Yönetimi
Kurulu Başkanı Ali Aytaç Daplan, maliyetleri karşılamayan
bakım fiyatlarına karşı asansör
sektörünü birlik olmaya davet
etti. Daplan, asansör imalatçılarının ve marketlerin satış
yaparken, firmanın hizmet süresine ve referanslarına bakmaları gerektiğini söyledi.
Asansör bakım fiyatlarında yaşanan haksız rekabetin tırmandığı şu günlerde, Haber Asansörü’ne özel açıklamalar yapan
Daplan, imalatçı firmaları ve
asansör marketleri işbirliğine
çağırdı. Daplan, “Asansör imalatçıları ve asansör marketler
satış yaparken, firmanın sektör-

54

Haber Asansörü • Ocak • Şubat 2022

deki hizmet süresini dikkate almalı ve yine sektörden referans
almalıdır. Bu, önemli ölçüde
problemi engelleyebilir” dedi.
BİNA SORUMLUSUNA
İBRAZ EDİLEN FATURA
GARANTİDİR
Uygun fiyatlı bakımlara karşı
müşterilerini uyardığını söyleyen Daplan, bina sorumlularının değişen parçalar için
fatura alması gerektiğini vurguladı. Daplan, “Bina sorumlusunun, her değişen parçanın
garantili olması için faturasını
alması lazım. Fatura olmadan
garantili sayılmıyor, değiştiği
bile görünmüyor” ifadelerini
kullandı.

Ucuz fiyata bakım yapan firmaların marka hâline gelemeyeceğini belirten Daplan,
“Olması gereken rakamların
altında iş yapanlar da bundan zarar görüyorlar. Bu firmalar dikiş tutturamayacak, işleri uzun soluklu olmayacaktır”
dedi.
ÖN MALİYET
ARAŞTIRMASI
YAPILMALI
Asansör maliyet hesabının incelikleri hakkında bilgi veren
Daplan, hesaplamanın müşteri istek ve ihtiyaçlarına, asansör kapasitesine, asansör hızına, montaj yerine, malzeme
kalitesine ve uzun ömürlü ya-

ASANSÖRDE TEHLİKE OLUŞTURABİLECEK DURUMLAR
 Mekanik Tehlikeler

 Radyasyondan Kaynaklanan Tehlikeler

 Elektrik Tehlikeleri

 Malzeme/Madde Tehlikeleri

 Termal Tehlikeler
 Gürültüden Kaynaklanan Tehlikeler
 Titreşimden Kaynaklanan Tehlikeler
pısına göre değişiklik gösterdiğini vurguladı.
“Asansör projelendirmesi öncesi maliyet hesabında dikkat
edilecek hususlar konusunda check-list oluşturulmalıdır”
diye konuşan Daplan, proje ve
maliyet konusunda uzman biri
ile beraber maliyetlerin çıkarılarak gerekli siparişin temin
edilebileceğini söyledi. Daplan, şartnamenin hazırlanarak
fiyatlar konusunda ön maliyet
araştırmasının yapılması gerektiğine işaret etti.
ASANSÖR
TASARIMINDA SÜREÇ
Asansör tasarımının, asansör
avam projesinden başlayan
uygulama ve hesaplar ile devam eden bir tasarım işlemi
olduğunu söyleyen Daplan,
“Bünyemizde çalışan tasarım
uzmanı elektrik ve makine mühendislerine asansör kuyu rölevesi vererek en uygun çizim
ve projelendirmenin yapılmasını sağlıyoruz” dedi.
Asansör avam projesi ile bina
mimari projesinin uyumluluğunun kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Daplan,
asansör tasarım sürecini anlattı; “Projede mimari yapı özellikleri ve kullanım şartlarına uy-

 Ergonomik Tehlikeler
 Çevresel Tehlikeler

gun hesaplar yapılmalı. Trafik
hesabı, binada bulunan insan
sayısı dikkate alınarak yapılmalıdır. Bunlardan sonra asansör makine motor gücü için
gereken hesaplama aşamasına geçilir. Kuyu-kabin kılavuz raylar ve karşı ağırlık yerleşimleri ölçümlendirilir ve çizilir.
Kuyu yandan ve önden kesit,
kuyu dibi, kuyu üstü güvenlik
mesafeleri ve makine yerleşim
yeri ile halat delikleri ölçümlendirilir ve çizilir.
Makine dairesi ve elektrik şeması çizimleri yapılır. Hepsinden sonra da montajda görev
alacak mesleki belgeli personel
belirlenerek görevlendirilmesi
yapılır. Bu sistem tüm projelerde uygulanmak zorundadır.”
MONTAJ ÖNCESİ
KONTROL KRİTERLERİ
Asansör montajı öncesindeki
ön hazırlık sürecine işaret eden
Daplan, yapılması gereken
kontrollerin detaylarını paylaştı. Daplan, şunları söyledi:
“Montaj işlemi için gereken
aparatlar, makine ve donanımlar çalışmaya hazır mı?
Bunların kontrol edilmeli. Proje teknik dokümanlarına göre
gelen malzemeler sağlam mı?
Bu malzemelerin hasar ya da

sayısal kontrolleri yapılmalı.
Kuyu dibinde nem ya da ıslaklık var mı? Kuyu altı boş mu?
Elektrik tesisatı sağlam mı?
Montaj için bir sakınca var mı?
İSG kurallarına ve teknik dokümanlara göre ana besleme
hattı kontrol edilmeli. İskele
konumunun teknik dokümanlara göre yapılacak asansör
ölçülerini etkiliyor mu? Çalışma mesafesi yeterli mi? Tüm
bunlar kontrol edilmelidir.”
Daplan, gerekli kontrol sürecinin tamamlanmasının ardından varsa aksaklıkların giderilmesi gerektiğini, yoksa
güvenle asansör montajının
uygulamaya
alınabileceğini
kaydetti.
RUHSAT İÇİN OLASI
ENGELLER BERTARAF
EDİLMELİ
Montajı gerçekleşen asansörün son kontrolde uygunluğunun ve sağlamlığının kontrol
edildiğini hatırlatan Daplan,
tespit edilebilecek eksiklik ve
arızalar çerçevesinde gereken
düzeltmelerin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Daplan,
kuralına uygun yapıldığı sürece ruhsat almanın önündeki
engellerin bertaraf edilebileceğini söyledi.
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ASANSÖR MONTAJ AŞAMALARINDA YAPILMASI GEREKENLER
HATASDER Başkanı Daplan, asansör montajında izlenmesi gereken
yolu şu şekilde maddelere ayırdı:
1. RAYIN MONTE EDİLMESİ
- Teknik dokümanlarda verilen değerlere göre
kuyu üstü ve altında mastar tespiti yapılır.
- Üst mastar referans alınır, şakül atılır ve alt
mastar sabitlenir.

- Kapıya uygun uzaklıktaysa iskelet üzerine
monte edilmesi gerekir.

- Duvar konsolları yerine ayarlanabilir biçimde
tespit edilir.

- Kabin yan duvarı, kabin tavanı ve üstü ekipmanları teknik dokümanlara bağlı olarak monte edilmelidir.

- İlk boy rayları İSG kurallarına uygun şekilde
kuyuya alınır.

5. HIZ REGÜLATÖRÜNÜN MONTE EDİLMESİ

2. KAT KAPILARININ MONTE EDİLMESİ
- Teknik dokümanlarda belirtilmekte olan ölçülere göre ray kasa mesafesi kontrol edilir.
- Teknik talimatlarda belirtilen özellikte kapının çalışması adına gereken ayarlar yapılır.
3. ASANSÖR TAHRİK SİSTEMİNİN MONTE EDİLMESİ
- Makine sehpası izolasyon malzemesinin,
makine sehpası ve makine motorunun sehpa
üzerine mekanik montajı mutlaka teknik dokümanlarda belirtilen talimat ve özelliklere uygun şekilde yapılması gerekir.
4. KABİN VE KARŞI AĞIRLIĞIN MONTE
EDİLMESİ

- Regülatör ve regülatör halatının montajının
teknik dokümanlarda belirtilen kurallara göre
ve mekanizmanın işleyiş durumuna göre monte edilmesi gerekir.
6. KUMANDA SİSTEMLERİNİN MONTE
EDİLMESİ VE ELEKTRİK TESİSATI BAĞLANTILARININ YAPILMASI
- Teknik dokümanlarda verilen ölçülere göre
kumanda panosunun yeri belirlenir ve montaj
işlemi gerçekleştirilir.
- Elektrik bağlantıları, kumanda sistemleri bağlantıları, fotosel, aydınlatma, fan bağlantılarının da teknik dokümanlarda belirtilen
elektrik tesisat projesine uygun olarak yapılması gerekir.

- Kabin ve karşı ağırlık iskeleti raylar arasına
terazisinde monte edilmelidir.

7. KUYU DİBİ ELEMANLARININ MONTE
EDİLMESİ

- Sistemin işletişi kadar teknik prosedüre uygun sayıda ağırlık parçası taşıyıcı iskeletinin
dizilmesi gerekir.

- Kabin ve karşı ağırlık tamponlarının, karşı
ağırlık seperatörünün, denge zincirinin, kuyu
dibi merdiveninin, denge zincirinin kuyu dibi
aparatlarının teknik dokümanlara ve standartlara uygun şekilde montajı yapılmalıdır.

- Halatlar teknik dokümanlarda belirtilmekte
olan boyutlara göre kesilmelidir.
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SEKTÖRDEN

DECO ASANSÖR’DEN KAPASİTE ARTIRIM KARARI;

HEDEF ‘YÜZDE 25’

Deco Asansör Sistemleri, yoğunlaşan taleplere
cevap verebilmek için 2022 yılında kapasite
artırımına gitme kararı aldı.
HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) — Deco Asansör Sistemleri, yoğunlaşan taleplere
cevap verebilmek için 2022 yılında kapasite artırımına gitme
kararı aldı.
Kayseri’de kurulduğu 2016 yılından bu yana kapı, kabin, yedek parça üretimi paket asansör sistemleriyle faaliyetlerine
devam eden Deco Asansör,
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ikinci fuar deneyimini Avrasya
Asansör Fuarı’nda yaşadı. Yeni
teknoloji ile uyumlu kabinlerini
fuarda görücüye çıkaran Deco
Asansör Sistemleri’nin Kurucu
Ortağı Hakan Satılmış, montaj
kolaylığı sağlayan yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine
sunduklarını söyledi.
Yeni yönetmeliğe uyumlu
ve montaj kolaylığı sağlayan

ürünlerle ziyaretçilerin karşısında çıktıklarını kaydeden Satılmış, “Teknolojik anlamda
asansör motoru ve kartlarımızı güncelledik. Daha hızlı, sessiz ve konforlu olmasını sağlayan kart ile yol alıyoruz. Cam
kapımız yoktu, ürün portföyümüze cam kapı ilave ettik. Kabinlerimizin yeni çağa uyumlu
daha dekoratif, daha kullanışlı

olmaları için çalışmalar yaptık.
Burada fuarda tanıtımını yapıyoruz” diye konuştu.
HEDEF YÜZDE 25
KAPASİTE ARTIRIMI
Hâlihazırda yüzde 80 oranda
dolu kapasite ile çalıştıklarını bildiren Satılmış, yurt içi ve
yurt dışı pazardan yoğun taleple karşılaştıklarını ve 2022
yılında büyümeye gideceklerini açıkladı. Satılmış, “Gelen talepler doğrultusunda makine
ve personel sayımızda genişleme, bununla beraber de üretim kapasitemizin biraz daha
yükselmesi yönünde planlarımız var. Yeni yılda kapasite artırımına gitmeyi hedefliyoruz.
Bu program dâhilinde 2022 yılında yüzde 25 oranda büyüme düşünüyoruz” dedi.
“İHRACAT AĞIZIMI
GELİŞTİRECEĞİZ”
Satışlarının yarısının ihracata dayalı olduğunu vurgulayan Satılmış, 25 ülkeye ürün

gönderdiklerinin altını çizdi,
ihracat ağını geliştirme noktasında yeni yılda önemli girişimlerinin olacağını söyledi.
Pandemi koşullarında gerçekleştirilen Avrasya Asansör Fuarı’na tedirgin yaklaştıklarını
bildiren Satışmış, fuarın başlamasıyla birlikte bu endişenin kırıldığını ve yoğun müşteri ziyaretiyle motivasyonlarının
yükseldiğini kaydetti. “Yeni
müşteriler kazandık, çok memnun ayrılıyoruz. COVID ve hall
olarak küçük bir alanda bu kadar sıcak, samimi ve verimli geçeceğini beklemiyordum,

ancak çok verimli geçti” dedi.
“BİRLİKTEN GÜÇ
DOĞAR”
Satılmış, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Deco Asansör olarak iyi bir
hedefimiz var. Türkiye’den çıkan bir Deco markasını dünyada tanıtmak ve ulaşılabilir
olmak bizim hayalimiz ve hedefimiz. Burada meslektaşlarımız bilsinler ki birliktelikten
güç doğar. Bu beraberliğin
hepimize sonsuz faydası var.
Katılımcı ve ziyaretçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
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SEKTÖRDEN

KEPİ ASANSÖR STANDINDA YOĞUN İLGİ!!
YENİ KABİN TASARIMLARI, CAN-BUS SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN KEPİDOOR
OTOMATİK KAPILAR VE ‘AVIREX’ KUMANDA SİSTEMİ TANITILDI

Avrasya Asansör
Fuarı’nda yoğun ilgi
gören firmalardan
olmayı başaran Kepi
Asansör, yeni kabin
tasarımları ve partner
firma Emay Asansör
ile birlikte geliştirdiği
‘Avirex’ kumanda
sistemi ile odak
noktası oldu.
HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) — Avrasya Asansör Fuarı’nda yoğun ilgi gören firmalardan biri olmayı başaran
Kepi Asansör, yeni kabin tasarımları ve partner firma Emay
Asansör ile birlikte geliştirdiği
‘Avirex’ kumanda sistemi ile
odak noktası oldu.
Avrasya Asansör Fuarı’na dair
izlenimlerini dergimizle paylaşan Kepi Asansör Müdürü
Emre İpek, yabancı katılımcı
sayısının beklentinin üzerinde
olduğunu vurguladı; “Özellikle fuarın ilk iki günü çok az
Türkçe konuştuğumuzu söylemeliyim. Sıcak satışlar gerçekleştirdik. Hiç düşünmediğimiz
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ülkelerden ziyaretçiler geldi;
o ülkelere de bu vesileyle girmiş olduk. Standımızın görselliği de çok ilgi çekti. Beklentimizin çok çok üzerinde bir fuar
ile karşılaştık” dedi.
Ankara’da asansör malzemeleri pazarlamak üzere 2015 yı-

lında kurulan Kepi Asansör’ün,
2016 yılında imalata yöneldiğini ve 2018 yılında da asansör kabini üretmeye başladığını hatırlatan İpek, “Şu anda
dünyanın tüm ülkelerine paket
asansör sistemleri satma hedefimiz var. Mevcutta 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kepi ola-

rak asansör kabinlerinin, kapılarının, ray
bağlantı duvar elemanlarının, konsolların ve bazı asansörlerin elektrik kumanda
panolarının imalatını yapıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 55’inin imalatını bünyemizde
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
COVID-19 pandemisinin finansal etkilerinden söz eden İpek, yıllık satış hedeflerine ulaşmada pek çok firmanın zorluklar
yaşadığını söyledi. İpek, “Biz Kepi olarak,
ülkemize ihracat yapıp, katkı sağladık.
Hedeflerimizin yüzde 60’ını sağladığımızı
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
TOPLAM CİRONUN
YÜZDE 40’I İHRACAT
Toplam cironun yüzde 40’ının ihracat kaynaklı olduğunu kaydeden İpek, “Bazı ülkelerde ihracat gücümüzü artırmak adına
kendi ofislerimizi açtık, ülkemize artı katma değer için var gücümüzle çalışıyoruz,
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİNİN İLK
ADIMLARI ATILMAYA DEVAM ETTİ
Avrasya Asansör Fuarı’nda katılımcı sayısının az, ziyaretçi sayısının yoğun olduğuna dikkat çeken İpek, “Yeni kontratlar
yaptık. Bayilik anlamında ciddi görüşmeler yaptığımız ülkeler oldu. Fuar dönüşü
bunlar için değerlendirmelerimizi yapacağız. Firma olarak fuar konusunda yaşadığımız tecrübelerden ötürü, bu fuar hakkında şunları söyleyebilirim; başta Türk
asansör sektörünün hatta fuarı düzenleyen firmanın dahi ümidini kestiği Avrasya
Asansör Fuarı, firmaların fuara susadığı
bir ortamda, katılan firmalar adına gerçekten çok yoğun geçen, ziyaretçi akını
yaşayan, uygun maliyetli firma lansmanlarının yapılabildiği, hatta kolaylıkla zorunlu
B&B görüşmelerin yapıldığı, aynı zamanda tanıtım dışında kolaylıkla ticarete dö-

MITRON ELEKTRONIK DEPARTMAN
MENEJERI EKREM KURTULUŞ:
‘BULUT SİSTEMİNDEN ANLIK BAĞLANTI
VE TEKNİK DESTEK İMKÂNI’
Mitron Elektronik Departman Menejeri Ekrem Kurtuluş,
Avirex Compact FX asansör kumanda sistemininin detayları hakkında bilgi verdi. EN 81-20 ile uyumlu kontaktörsüz
çalışma (STO) özelliğine sahip Avirex Compact Fx’in üzerinde yalnızca özel iki adet kontaktör bulunduğunu söyleyen
Kurtuluş, “EN 81-20 standarlarında mekanik fren istendiği
için bu iki kontaktör bulunuyor” dedi. Olası arıza durumlarına karşı Mitron bulut sistemi üzerinden asansöre anlık
bağlantı ve teknik destek imkânının sağlandığını belirten
Kurtuluş, sistem üzerinde arıza uzaktan erişim ile giderilemez ise sahaya yönlendirilecek teknik servis ekibinin soruna
yönelik çözüm odaklı gideceğini söyledi.
Sistemin kabin veya kat kasetleri ile seri ve paralel çalışma
imkânı sunduğuna dikkat çeken Kurtuluş, paralel bağlantı
kasetlerde 16 durak, seri haberleşmeye sahip kasetlerin kullanılması durumunda 32 durak çalışma imkânı tanındığını
kaydetti. Kurtuluş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Motor sürme
hızı max. 2,5 m/sn’dir. Bunun sebebi de EN 81-20 standartlarında 32 durak ve altını 2,5 üzerinde bir hız değerinin
öngörülmemesinden kaynaklıdır. Bu sebepten motor sürme
hızı yazılımsal olarak 2,5 m/sn ile sınırlandırılmıştır.
Avirex Compact Fx ayrıca kullanıcılarına çift kabin kapısı
bağlantı desteği de sunmaktadır.
Kabin kapısı bağlantısını paralel – paralel veya seri (canbus)
– paralel kapı kartları ile çift kapılı olarak çalışabiliyor.’’
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nüşen bir ortam oldu. Kendiliğinden başarıyı yakaladı. Ekip olarak
emek verdiğimiz ve katıldığımız
için mutluyuz” diye konuştu.
“KEPİDOOR MARKA
OTOMATİK KAPILARIMIZ
VE KUMANDA PANOMUZ EN
DİKKAT ÇEKİCİ
ÜRÜN OLDU”
Yeni çıkan asansör kabin modellerinin fuarda görücüye çıkarıldığını söyleyen İpek, milenyum çağına uyumlu tasarımlarıyla dikkat
çektiklerini anlattı. İpek, “Görsel olarak ilgi çekici olan aynı zamanda da ağırlık anlamında hafif
modellerimizi getirdik. Ürettiğimiz asansör kapısının sağlamlığı, ekonomik yapısı, arıza olasılığının düşük olması, kolay montaj
yöntemleri, aynı zamanda kabin operatöründe kullandığımız
kontrol kartında kumanda panosu ile haberleşmeli çalıştığını
gösteren ürünleri tanıttık. Asansörün kumanda panosu ve asansör kapı kartının birlikte yazılım
yazıldığı, birlikte haberleştiği bir
sistem tanıttık. Bunun dışında
partner firmamızla birlikte yeni
çıkan kumanda panomuzu tanıttık” diye konuştu.
İpek, sergi alanında piyasaya
yeni sunulan Avirex kumanda panosunun en dikkat çekici ürün olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sektörün önemli
dergilerinden biri olmayı başaran Haber Asansörü dergisine
bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.”
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MITRON TEKNIK DESTEK DIREKTÖRÜ
SERCEM GÜNEY:
‘KESİNTİSİZ KURTARMA VE ÜRÜN
KİŞİSELLEŞTİRME MÜMKÜN’
Mitron Teknik Destek Direktörü Sercem Güney, Avirex ile
asansör fobisine sahip insanlara
kesintisiz kurtarma hizmeti sunulduğunu söyledi; “Motorun
hiç durmadan kurtarma hızına
kadar doğrudan sürüş sağlayabilmesini bir UPS üzerinden
sağladığımız için seyir esnasında hiçbir ani durmaya koşul
oluşturmuyor. Bu sayede ürün
yüzde 100 güvenilirlik açısından
kullanıcılarda olumlu bir tepkiye
neden oluyor” dedi.
“Tüm ürün çeşitliliğini tek bir
paket içerisinde toplayarak her
asansöre senkron asenkron modeller olarak çevrilebiliyor” diye
konuşan Güney, Avirex’in kullanıcılara ürün kişiselleştirme
imkânı sunduğunun altını çizdi.
Güney, şu ifadelere yer verdi:
“Yazılım güncellemesi ve ürün
kişiselleştirmesi sistemdeki imkânları öne çıkaran özellikler
arasında. Yazılım güncellemesi için, web sitesinden veyahut

e-mail üzerinden müşterilerimizin erişimine açtığımız yeni versiyon yazılımının dosyalarını SD
kart aracılığı ile Avirex keypad’e
aktarmaları yeterli olacaktır.
Yazılıma versiyon güncellemesi
yaptığımız taktirde eski yazılım
bilgilerini kopyalayarak kuyu,
pozisyon vb. bilgileri değişmeksizin versiyonu güncellemiş olur.
Bu sayede de işlemcilerimizde
ne hız kaybı ne de veri transferi
kaybı yaşanmaz. Mitron Teknik
Destek olarak bir asansörde karşılaştığımız bir arıza durumunu
diğer asansörlerde de karşılaşmamak için yazılımlarımız sürekli olarak güncellenmektedir.
Kişiselleştirme özelliğinde de
dahili ses anons sistemimiz istenen özel ses dosyalarını, anonsları aktif hâle getirebilme desteği sağlar.”
Güney, ürünün hafif ve küçük
boyutlu olması nedeni ile ergonomik açıdan kolay montaj
imkânı sunduğunu da sözlerine
ekledi.

MONTAJ VE BAKIM PROSEDÜRÜ

BOYACIOĞLU:
‘TSE’NİN DENETİMLERDEKİ TEKEL
DURUMUNA SON VERİLSİN’

Eskişehir Asansörcüler Derneği (ESASDER) Yönetim
Kurulu Başkanı Ekrem Boyacıoğlu, piyasadaki denetleme
faaliyetlerine alternatif A tipi muayene kuruluşlarının da dâhil
edilmesi gerektiğini savundu. “Ticari anlayışla hareket eden
TSE’ye karşı alternatifler oluşturulmalı” dedi.
HABER ASANSÖRÜ (ESKİŞEHİR) — ESASDER Yönetim
Kurulu Başkanı Ekrem Boyacıoğlu, piyasadaki denetleme
faaliyetlerine alternatif A tipi
muayene kuruluşlarının da dâhil edilmesi gerektiğini savundu. “Ticari anlayışla hareket
eden TSE’ye karşı alternatifler
oluşturulmalı” dedi.

64

Haber Asansörü • Ocak • Şubat 2022

Türkiye’deki en köklü asansör
derneklerinden ESASDER’in
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Boyacıoğlu piyasadaki denetleme faaliyetlerinden, asansör
montaj ve bakım hizmetlerinde karşılaşılan sorunlara ilişkin
Haber Asansörü’ne özel açıklamalarda bulundu.
Piyasadaki denetleme faali-

yetinin tek bir A tipi muayene kuruluşu tekelinde yapılmaması gerektiğini söyleyen
Boyacıoğlu, “Ticari anlayışla
hareket eden TSE’ye karşı alternatifler oluşturulmalı. Şu
anda TSE bunu kendi çıkarına
kullanıyor. Olmadık hatalardan
dolayı cezalar yazılıyor. Maalesef standartlarımızın yüzde

75’i yoruma dayalı, tartışmaya
açık. Uygulamada yanlışlıklar
var. Standartların daha uygulanabilir bir şekilde yürütülmesi
lazım. Gördüğümüz kadarıyla
TSE denetleme görevini ticari
bir anlayışla yürütüyor” ifadelerini kullandı.
Boyacıoğlu, cezaya konu olan
durumlarda da asansörcüye 1
aylık süre tanınması gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu:
“Asansörcüye tespit edilen
eksiklikler için maksimum 1 ay
süre tanınmalı ki sağlıklı bir şekilde işleyişi devam etsin. Eğer
bu süre içerisinde eksiklikler
düzeltiliyorsa da cezanın ikaz
niteliğinde olması lazım. Bir
ay içinde gereken düzeltmeler

yapılmıyorsa, 30 bin TL değil
60 bin TL kesilsin. Minör hata
ile majör hatalar tespit edilsin,
kriterlerine göre değerlendirmelere tabii tutulsun, ama düzelten de korunsun.”
TÜRKİYE ŞARTLARINDA
İLK TESCİL MUAYENESİ
GEREKLİ
Asansörlerde uygulanan ilk
tescil muayenesinin doğru
bir yaklaşım olmadığını ancak
Türkiye’deki ticari işleyişin bu
muayeneyi gerekli hâle getirdiğini vurgulayan Boyacıoğlu,
“Türkiye’deki işleyişe baktığımızda ilk tescil muayenesinin
yerinde bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Otomotiv sanayiinde olduğu gibi hiç

kontrolsüz bir şekilde asansörü hizmete alacak olursak, piyasadaki asansörlerin yüzde
70’i binilemez hâlde olur. Çünkü asansörler, yeterli ehliyeti olmayan insanlar tarafından
yapılıyor” dedi.
Boyacıoğlu, işin sorumluluğunun bilincinde firma sayısının
azlığından yakındı ve şöyle devam etti:
“Ne yazık ki şu an her isteyen
istediği şekilde asansör firması
açıp, 8 bin bedel ile tüm evrakları temin eder bir hâle geldi.
Kontrol bu sebeple gereklidir.
Türkiye’deki zihniyet değişmediği sürece de devam ettirilmelidir.”
“ELİN TAŞI İLE
ELİN KUŞUNU
VURUYORSUNUZ”
Boyacıoğlu, Sanayi Bakanlığının denetimlere daha çok yönelmesi gerektiğinin altını çizdi ve asansör firması kurmak
için gereken şartların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Yerli asansör sanayisine güvenilmediğini hatırlatan Boyacıoğlu, asansör mesleğinin
sermayesiz yapılmasının mümkün olduğunu vurguladı. Boyacıoğlu, “Elin taşı ile elin kuşunu vuruyorsunuz. Gidiyor iş
alıyorsunuz, çeki ya da senedi
alıyorsunuz, malzemeyi alıyorsunuz, işi yaptıktan sonra kalanı cebinize koyuyorsunuz. Bu
işin maalesef cazip görünen
tarafı bu” dedi.   
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“ELBİSEYİ ÖNCEDEN
DİKİYORDUK”

sürülen asansörler var. İmalatçıları neden kontrol etmiyoruz? Sektör olarak bunu yapmıyoruz. Ana suçlulardan biri
biziz. Düzgün iş çıkarmalıyız,
hakkımızı aramalıyız.”

Asansör projesinin sonradan
çizilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Boyacıoğlu, “Normal inşaat projeleri
hazırlanırken, asansör projeleri de ihtiyaca göre mimariden
önce hazırlanması lazım. Ancak bunun tam tersi yapılıyor.
Avam proje çizilerek inşaat
projesinin üzerine yerleştiriliyor ve uygulamaya alınıyordu.
Uygulama yapıldıktan sonradan proje hazırlanıyordu. Biz
elbiseyi önceden dikiyorduk.
Doğru olan bu” diye konuştu.

MONTAJA GİREN
İMALATÇILAR MARKA
OLMAYI BAŞARAMAYACAK

“FARKLI BİR PLATFORM
OLUŞTURULMALI”
Önce mimari projenin hazırlandığına dikkat çeken Boyacıoğlu, TMMOB Mimarlar
Odası ile İnşaat Mühendisleri
Odasının asansör sektörüyle
işbirliği içerisinde olması gerektiğini söyledi. Eskişehir genelinde bu sıkıntının kısmen
önüne geçilebildiğini kaydeden Boyacıoğlu, “Bu konuda
daha tutarlı çalışmaların oluşumu için daha büyük ve farklı bir platformun oluşturulması
gerektiğine inanıyorum” dedi.
İMALATÇILAR DA
KONTROL EDİLSİN
Asansörün, uçaktan sonra en
tehlikeli iş sınıfına girdiğini belirten Boyacıoğlu, imalatçıların da aynı hassasiyetle kontrol
edilmesi gerektiğini söyledi:
“Önlem alınmadan piyasaya
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EKREM
BOYACIOĞLU
2000 yılına kadar para
kazandık ve sektör olarak
bir saygınlığımız vardı,
ama şu anda yok. Niye?
Günümüzde kâr marjından öte, her şeyi yaşanabilir seviyelere indirgendi. Kendi ellerimizle dibe
batırdık. Hâlâ çok geç
değil, bu durumu tersine
çevirebiliriz. Teknolojiyi
takip etmeli, daha iyisi
için çalışmalıyız.

Fiyat bazlı çalışmaların kalitenin önüne geçtiğine vurgu
yapan Boyacıoğlu, müteahhitlerin daha fazla kâr için merdiven altı firmaları tercih etmeye başladığına dikkati çekti.
Sektör için tehlike çanlarının
çaldığını kaydeden Boyacıoğlu, “Müteahhitlerin ağına düştük. Fiyatlar sürekli çekiliyor,
bu da kaliteyi eritiyor. Sektöre
girip iş yapmak bu kadar kolay olmasaydı, bu problemlerle uğraşmıyor olurduk” dedi.
“Böyle giderse hepimiz taşeron olacağız” diye konuşan
Boyacıoğlu, koşulların revize
edilmesi gerektiğini söyledi.
Boyacıoğlu, “Bu sistemle ülkemizden marka da çıkmayacaktır. İmalatçı firmaların da montaja girmeleri, belli bir yere
gelmeleri onların marka olmalarını sağlayamayacak. Marka
olmak için kuyudan başlayarak
belli bir profesyonelliğe erişmek, imalatıyla, son montajıyla, kontrolüyle ve esas bu işin
can damarı olan servis hizmetiyle zirveye oturmak gereklidir. Bu şartlar sağlanmadıkça
da kimse bir noktaya gelemez” ifadelerine yer verdi.

Biggest of TURKEY !
HAS ASANSÖR 2020 yılında Türkiye’nin en büyük asansör ihracatçısı olarak,
83 ülkede faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.
Ayrıca Türkiye’nin tüm sektörlerinde ilk 1000 firması arasında 874. sırada yerini almıştır.
Emeği geçen tüm iş ortaklarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

SEKTÖRDEN

BRM ELEKTRONİK
EN SON TEKNOLOJİLERİNİ DEVREYE ALDI

BRM Elektronik, 2022 yılına asansör acil haberleşme
sistemlerinde iki yeni ürünle giriş yaptı. İleri teknoloji alt yapısı
barındıran ürünlerinden, dünyadaki rakipleriyle eş değer olan
BRM VoIP 721’i ve asansörler firmalarının tüm ihtiyaçlarını
karşılayan, asansörlerin uzaktan takibini mümkün kılan yapay
zekâ destekli BRM Abot’u satışa sundu.
HABER ASANSÖRÜ (ANKARA) — Acil haberleşme sistemlerinin üretimi ile sektöre
hızlı bir giriş yapıp, yurt genelinde başarı öyküsü yazan
BRM Elektronik, ürün portföyünü zenginleştirmeye devam
ediyor.
BRM Elektronik, 2022 yılına
asansör acil haberleşme sistemlerinde iki yeni ürünle giriş yaptı. İleri teknoloji alt ya-
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pısı barındıran ürünlerinden,
dünyadaki rakipleriyle eş değer olan BRM VoIP 721’i ve
asansörler firmalarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan asansörlerin uzaktan takibini mümkün
kılan yapay zekâ destekli BRM
Abot’u (Asansör Bakım Onarım ve Takip Programı) satışa
sundu.
Ar-Ge çalışmalarını ara vermeden sürdüren BRM Elekt-

ronik, IP üzerinden ses ve görüntü aktarımını sağlayan VoIP
alt yapısına sahip BRM VoIP
721’i kullanıcıların beğenisine
sundu. Yeni ürün ve hizmetleri
hakkında Haber Asansörü’ne
bilgi veren BRM Elektronik
Genel Müdürü Nurullah Pireci,
4G standartlarına uyumlu ürün
çalışmalarını tamamladıklarını
açıkladı.
Bir yılın üzerinde Ar-Ge çalış-

ması yaparak satışa çıkarılan
BRM VoIP 721 hakkında detayları paylaşan Pireci, “Bu teknoloji henüz Avrupa’da da yeni.
BRM VoIP 721 ile Avrupa’daki
en gelişmiş ürün gamını oluşturmuş olduk” dedi.
ÇOKLU ASANSÖRLER
İÇİN TASARLANDI
Ürün detayları hakkında bilgi
veren Pireci, BRM VoIP 721’in
çoklu asansörler için özel olarak tasarlandığına dikkati çekti. “Daha çok toplu asansörlerin kullanıldığı yerlerde; resmî
kurum, hastane, site veya otel
asansörlerinde yoğun olarak
kullanılmasını bekliyoruz” diye
konuştu.
Pireci, ürünün hem internet
hem de sim kart üzerinden çalışabildiğine vurgu yaptı. 2021
yılında meydana gelen İzmir
depremini hatırlattı; “Depremde telefonların çalışmadığına şahit olduk, ama internet
üzerindeki uygulamalar çalışmaya devam etti. Geliştirdiğimiz sistem de geniş bant internet üzerinden çalışıyor” dedi.
İŞLETME
MALİYETLERİNDE İBRE
DÜŞTÜ
Seri üretim süreci başlayan
BRM VoIP 721 hakkında değerlendirmelerde bulunan Pireci, geliştirilmiş alt yapısıyla
konfor ve güven sunmayı hedeflediklerini açıkladı; düşük
hat ve internet maliyeti ile işletme maliyetlerinin sıfır nok-

BRM Elektronik, asansörler için 2,5 yıl önce hizmete
aldığı “Acil Çağrı Merkezi” için 2 binin üzerinde hat satışı
gerçekleştirdi. BRM Elektronik Genel Müdürü Nurullah
Pireci, çağrı merkezine yansıyan kayıtlar doğrultusunda
ürün ve hizmetlerin geliştirildiğini söyledi.
tasına kadar düşürüleceğini
söyledi.
PRESTİJ, HIZ VE
GÜVENLİK ÖN PLANDA
Ürün alt yapısının dünyada
yeni yaygınlaştığını; BRM’nin
gelişen teknolojinin bir adım
önünde ürün ve hizmet sunmak amacıyla çalıştığını kaydeden Pireci, BRM VoIP 721’in
yazılımının dijital ses protokolü (Session Initiation Protocol [SİP]) ile yazıldığını açıkladı; “Prestij, hız ve güvenliği
ön planda tutan bir tasarım ve
yazılım alt yapısı oluşturduk”
dedi. Pireci, şunları söyledi:
“Başka protokolde bir cep telefonunu veya bir sabit hattı
aramanız çok zor. Normal bir
cep telefonunun veya bir sabit

hattın aranabilmesi için bunun
SİP Protokolü üzerinden yazılması gerekliydi. Doğal olarak
bu ileri teknoloji altı yapısını
gerektiriyor. Tüm çalışmalarımızı teknoloji odaklı geliştiriyoruz.”
BATARYA ŞARJ SİSTEMİ
ÜRÜNE DÂHİL
Ürünün, iki kablo ile kabin üstüne ve kuyu dibine bağlanabildiğine işaret eden Pireci, bataryanın doğru şarjı ve kontrol
sisteminin de ürüne dâhil edildiğini anlattı. BRM VoIP 721’in
kamera sisteminin olduğu her
yerde kullanılabildiğine dikkat
çeken Pireci, aynı zamanda IP
santral olan her yerde kolay kurulum ve kullanım imkânı sağladığını, IP interkom sistemleri ile
uyumlu çalıştığını belirtti.
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ASANSÖRE UZAKTAN
ERİŞİM MÜMKÜN
Pireci, BRM haberleşme sistemlerini destekleyen BRM
Cloud’a ilişkin detayları da
paylaştı. BRM Cloud sistemi
ile asansörlerin tek tuşla takip
edilebileceğini söyleyen Pireci, “Kullanıcılarımız, CAN BUS
ve 485 girişlerimizle beraber
tüm protokolü olan asansörleri çevrim içi olarak izleyebilecekler” diye konuştu.
BRM ABOT İLE “TAM
KONTROL”
Zengin ürün portföyü ile kullanıcılara üstün performans sunmayı hedeflediklerini belirten
Pireci, kullanıcıların beğenisine sundukları BRM Abot hizmeti hakkında bilgi verdi. “Firmanın ihtiyacı olan tüm yazılım
sistemlerini karşılayacak bir
sistem geliştirdik” diye konuşan Pireci, sistem sayesinde
sahadaki personelden muhasebesel işlemlere kadar tüm
ihtiyaçların takibinin sistem
üzerinden
yapılabilmesine
olanak sağlandığını açıkladı.
“Bu sistem asansörcülere hem
zaman hem mali hem de prestij kazancı sağlayacak” dedi.
“Hedef tam kontrol” mottosuyla ürün ve hizmet geliştirdiklerini kaydeden Pireci,
“BRM ürün ve yazılım sistemlerinin tamamen devreye girmesiyle, asansör firmaları tam
kontrole sahip olacaklar” diye
konuştu.
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Pireci, asansörler için 2,5 yıl önce hizmete aldığı “Acil Çağrı
Merkezi” bünyesinde 2 binin üzerinde asansöre sim kart
satışı gerçekleştirildiğini ve çağrı merkezine yansıyan kayıtlar
doğrultusunda ürün ve hizmetlerin geliştirildiğini söyledi.
ASANSÖRDE OLASI
ARIZALAR ÖNCEDEN
TESPİT EDİLECEK
BRM Abot sisteminin yapay
zekâ destekli bir ürün olduğunun altını çizen Pireci, akıllı asansör projeleri için gerekli
zemini hazırladıklarını söyledi.
BRM Abot’un 2022 yılı içerisindeki performansının takip
edileceğini ve sağlanan geri

bildirim sonucunda ürün geliştirmenin devam edeceğini belirten Pireci, 2023 yılını işaret
etti: “Ürünün yapay zekâ desteği 2023 yılında devreye alınacak. Bu sayede asansörlerin
ne zaman ve nasıl arıza verebileceğini önceden öğrenme
imkânımız olacak. Sahadaki
asansörlerin performansları ölçülecek, üreticilere geri bildirimler verilecek” dedi.

SARSINTISIZ VE GÜVENLİ SEYAHAT

A2100
Hastane ve tıbbi kuruluşlar
için tasarlanmış güvenli ve
hızlı asansörlerdir.

Maksimum Seyir Mesafesi

100 m.
Hız

1.6 m/s
Kapasite

1.275 kg
A2100 sedye asansörleri hastanelerin kesintisiz
akışına uygun olarak üretildi. Hasta ve hastane
personelinin sarsıntısız, kesintisiz bir yolculuk
yapmasını sağlar. A2100, tam güvenli, hızlı, ferah
iç hacmiyle hastaneler ve tıbbi tesisler için en
doğru seçimdir.

Başkent OSB R.T. Erdoğan Blv.
No: 5 Sincan - Ankara / TÜRKİYE

0850 808 62 77

www.marselevator.com

SEKTÖRDEN

ELESCA ASANSÖR YEDEK
PARÇA ÜRETİMİNE GEÇİYOR

Yürüyen bant, yürüyen merdiven ve yedek parça
tedariği ile sektöre hizmet veren Antalya merkezli
Elesca Asansör, 2022 yılının ilk altı ayı içerisinde yedek
parça üretimine geçmeyi hedefliyor.
HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) — Yürüyen bant, yürüyen merdiven ve yedek parça tedariği ile sektöre hizmet
veren Antalya merkezli Elesca
Asansör, 2022 yılının ilk altı ayı
içerisinde yedek parça üretimine geçmeyi hedefliyor.
Kurulduğu 2017 yılından bu
yana Türkiye’nin dört bir köşe-
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sine hizmet veren Elesca Asansör, ilk fuar deneyimini Avrasya
Asansör Fuarı’nda yaşadı.

lardan birisi olmayı hedeflediklerini kaydeden Göztaş,
şunları söyledi:

Elesca Asansör Kurucusu Gökhan Göztaş, asansör, yürüyen
merdiven ve yedek parça üzerine tedarik sağlamak için kurulduklarını söyledi. Yürüyen
merdiven ve yedek parça konusunda ilk akla gelen firma-

“Şu anda yedek parçalarımız
yurt dışından ithalat yoluyla
getirilmekte. Bundan sonraki hedefimiz, bu ürünlerin pek
çoğunu Türkiye’de üretip ihracat yapmak ve Türkiye pazarında hizmete girmesini sağ-

lamak. Ürün çeşitliliğimizi her
gün artırmaya çalışıyoruz.
Yürüyen merdiven marka ve
modelleri çok fazla olduğu
için ürün çeşitliliği ve sayısı
çok fazla. Müşterilerin taleplerine cevap vermek bizim için
çok önemli.”
Türkiye yürüyen merdiven pazarını değerlendiren Göztaş,
“Tedarikçi bulmak konusunda bir çok asansör firması sıkıntı yaşıyor. Bizim de kurulma
nedenlerimizden biri budur.
Asansör market çok fazla var.
Ancak yürüyen merdiven konusunda sıkıntılar var. Yürüyen merdiven bazı firmaların
tekelinde yürütülüyor. Bizim
hedefimiz son kullanıcıdan ziyade kaliteli ürünlerimizi uygun fiyatla sağlayıp asansör
firmalarına aktarmak. Rekabeti artırmak. Yatırımlarımızı kısmıyoruz, daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz”
diye konuştu.

ADEM YILDIZ: “TERMİN
SÜREMİZ 2-3 GÜN
ARASINDADIR”
Yurt içi ve yurt dışı pazarda
sektörün önde gelen firmalarıyla çalıştıklarını söyleyen Yıldız, şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu
bilgileri verdi:
“Çözüm ortaklarımızla tedarik ettiğimiz firmalara doğru
ürün, kaliteli hizmet kapsamında müşterilerimizle buluşturmaktayız. Firmamızda şu anda
yürüyen merdiven, el bandı,
birleştirme hizmeti veriyoruz.
İstenilen ölçüde el bandını birleştirip müşterilerimize hızlı şekilde teslim ediyoruz. Mevcutta yürüyen merdiven el bandı
termin süremiz maksimum 2-3
gün arasındadır. Müşterilerimizin malzemelerini kısa sürede temin etmeye özen gösteriyoruz.”
COVID-19’un ticari faaliyetleri-

ni sekteye uğrattığının altını çizen Yıldız, kalıplaşmış müşteri
portföyü sayesinde herhangi
bir aksaklık yaşamadan projelere devam ettiklerini vurguladı. “Aksaklığa müsemma
gösterilmemesi gereken bir
sektörde olduğumuz için yine
de çok kötü geçmedi” dedi.
“HIZLI BAĞLANTILAR
KURDUK”
Fuara yönelik değerlendirmelerde bulunan Yıldız, özellikle dış pazardan önemli görüşmelerin yapıldığını söyledi ve
verimli bir fuar deneyimi yaşadıklarını anlattı. Yıldız, “Yeni iş
görüşmeleri yaptık, hızlı bir şekilde bağlantı kurduğumuz firmalar oldu. Yurt dışı bağlantılı olduğumuz müşterilerimizle
fuarda bir araya gelme fırsatı yakaladık. Sektör paydaşlarımızla görüştük, istişarelerde
bulunduk, fikir alışverişi yaptık” dedi.

6 AYDA YEDEK PARÇA
ÜRETİMİNE GEÇECEĞİZ
Elesca Asansör Kurucu Ortağı
Adem Yıldız, 2022 yılının ilk altı
ayında yedek parça üretimine
geçmeyi planladıklarını kaydetti; “Bunun için sürmekte olan
çalışmalarımız var. Pazar araştırmamızı yapıyor, kendi yedek
parçalarımızı yerli üretimle piyasaya sunmayı hedefliyoruz.
2022’nin ilk altı ayında yedek
parça tedariğimizin bir kısmını
üretime alarak devreye sokmayı planlıyoruz” dedi.

75

Ocak • Şubat 2022 • Haber Asansörü

SEKTÖRDEN

LİMAS MAKİNA’DAN
YENİ HIZ REGÜLATÖRÜ

Asansör hız regülatörü
sistemlerinin imalatı
ile sektöre hizmet
veren Limas Makina,
değişikliğe gittiği ArGe ekibiyle birlikte yeni
ürün hazırlığında son
aşamaya geldi. Limas
Makina Yetkilisi Betül
Kara, iş ortaklarının
yorumlarıyla geliştirilen
ürünün ekonomik,
pratik ve sağlam
temeller üzerine dizayn
edildiğini vurguladı.
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HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) — Asansör hız regülatörü
sistemlerinin imalatı ile sektöre
hizmet veren Limas Makina, değişikliğe gittiği Ar-Ge ekibiyle birlikte yeni ürün hazırlığında son aşamaya geldi. Limas Makina Yetkilisi
Betül Kara, iş ortaklarının yorumlarıyla geliştirilen ürünün ekonomik,
pratik ve sağlam temeller üzerine
dizayn edildiğini vurguladı.
Haber Asansörü’ne konuşan Kara,
EN 81/20, EN 81/1, (+A3) standartlarına uyumlu farklı ölçü ve
hız alternatifleri ile üretime de-

vam ettiklerinin altını çizdi. Kara,
“Şu anda küçük aksamları da
dâhil tüm ürünlerimiz CE, ISO
9001:2015 gibi, ulusal ve uluslararası birçok kalite belgesine sahip.
Asansör hız regülatöründe güvenlik ve ürün kalitemizden ödün vermeden mevcuttaki ürün kalitemizi geliştiriyoruz ve yakın zamanda
sektöre yeni bir regülatör ürün gurubumuzu sunmaya hazırlanıyoruz” dedi.
ALTERNATİFLERİNE GÖRE
DAHA EKONOMİK
Piyasa koşullarını ve etkilerini göz

duğumuz yeni ürün grubumuzu Asansör İstanbul fuarında
paylaşmayı planlıyoruz” diye
konuştu.
“KALİTEDEN ÖDÜN
VEREMEZDİK”
Üretim aşaması son hazırlıkların tüm hızıyla devam etiğine
değinen Kara, “Maliyeti düşürerek, hâlihazırda beğenilen
ve takdir edilen ürün gamımızın kalitesinden ödün verme
riskini göze alamazdık” dedi.
önünde bulundurarak yeni
üründe “ekonomik, pratik ve
sağlam” olma koşullarını yaratmanın öncelik olarak belirlendiğini söyleyen Kara,
“Hammadde içeriği ve sevkiyat hafifliği bakımından alternatiflerine göre daha ekonomik, kurulum ve montaj
esnasında sadece bir usta tarafından takılabilecek kadar
hafif ve pratik, aynı zamanda bir güvenlik ekipmanı olarak tüm denetimlerden geçmiş kaliteli bir ürün geliştirdik.
Son hazırlıklar aşamasında ol-

SATIŞLARDA YÜZDE 50
ARTIŞ HEDEFLENİYOR
COVID-19 pandemisinin oluşturduğu sosyal ve ekonomik
zorluklara işaret eden Kara,
yeni yılda piyasaya sunacakları yeni ürün grupları ile birlikte
bir önceki yıla oranla satışlarını
yüzde 50 oranda artırmayı hedeflediklerine vurgu yaptı.
İHRACATTA AVRUPA’YA
YÖNELİM
Limas Makina’nın ağırlıklı olarak Afrika ülkelerinde olan ihracat ağını korumaya devam
edeceğini belirten Kara, “Ge-

LİMAS’IN KURULUŞ HİKÂYESİ
Limas Makina’nın kuruluş sürecine ilişkin bilgi veren Kara, “Bu sektörde mazileri çok daha
geçmişlere dayanan, sektörün iki farklı dalında emek vermiş ve tecrübe sahibi olmuş sevgili babam Lütfü Kara ve çok saygı duyduğum
İsmail Baltacı ortaklığında, meslekî edinimlerini ve tecrübelerini aynı çatı altında buluştur-

BETÜL KARA KİMDİR?
2014 yılı Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Gastronomi bölümü
mezunu olan Betül Kara, eğitimine
Malta’da yabancı dil eğitimi alarak
devam etti. Ardından Marmara
Üniversitesi’nde pazarlama ve satış
alanında eğitim alarak iş hayatına
atılan Kara, iki yıl boyunca havacılık sektöründe, üç yıl da ev dışı tüketim sektörünün medya kısmında
yer alarak uluslararası organizasyonlarda B2B tarafında operasyon
ve satış yöneticisi olarak görev aldı.
Babası Lütfü Kara’nın vefatı üzerine asansör sektöründeki iş hayatının başlangıcını yaptı.

ma fikirleri ile birlikte 2015 yılında İstanbul’da
kuruldu. İsmail Bey’in proje alanında geniş
portföyü ve birikimi ile Lütfü Bey’in mekanik
ve teknik fikirlerinin yoğrulmasıyla şirketimizin
temelleri atılmış olup ismini de bu iki insanın
isimlerinin baş harfinden almıştır” ifadelerini
kullandı.
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lecek yılda Avrupa ülkelerindeki ihracatımızı da artırmayı
hedefliyoruz” ifadelerine yer
verdi.
Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geçtiğimiz yılda yükselen
döviz kuru ile birlikte ihracata ağırlık verilmesi, iç piyasada
ciddi açık oluşturdu ve biz bu
pazarda yeni iş birliklerimizin
temelini atarak çok güzel geri
dönüşlerini aldık. İhracat hedeflerimize ulaşmaya çalışırken,
bizi var eden bu piyasayı da yarı
yolda bırakmadan belirli bir sistematik oran ve plan çerçevesinde ailemize yeni iş ortakları katarak gelecek günlerde bir
arada yürümeyi diliyoruz.”

ve satış sonrası hizmetlerde
müşterilerin memnuniyetlerini
artırarak, hâlihazırda var olan
sektör ailelerine yeni iş ortakları katmayı hedeflediklerini
belirtti.

PRATİK VE EKONOMİK
ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ
Ar-Ge ekibinde yeni bir kadro ile yola devam ettiklerinin anlatan Kara, Limas Makina’nın vizyonunu tanımladı;
“Sektör içerisindeki beklenti
ve talepler doğrultusunda, sürekli gelişen ve değişen reka-

Kara, şunları söyledi:

bet koşullarına ayak uydurarak
ürünlerimizi ve sunulan hizmetlerimizi kalitemizden ödün
vermeden, dinamik Ar-Ge ve
Ür-Ge ekibimizle geliştirerek
sektör ortaklarımıza pratik ve
ekonomik çözümler sunmayı
hedefliyoruz” dedi.

Dinamik, yenilikçi ve gelişimci
bir yaklaşım benimsediklerine
işaret eden Kara, izledikleri bu
strateji sayesinde ürünlerinde
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KAYNAKLARIMIZI
İHTİYAÇLARA GÖRE
YÖNETİYORUZ
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“Bu yolda da şirket kaynaklarımızı, bugünün ve yarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde
yöneterek, kalitemizden ödün
vermeden, güven ve samimiyet
içerisinde iş ortaklarımızın taleplerine kulak veriyor ve onlarla birlikte hareket ediyoruz.
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SEKTÖRDEN

METROPLAST ASANSÖR’DEN 3 M/SN
HIZA KADAR PATEN ÜRETİMİ HAMLESİ

Avrasya Asansör Fuarı’nda yeni nesil asansör motorları ile
yoğun ilgi yaşayan Metroplast Asansör yeni yılda 3 m/sn hıza
kadar makaralı patenlerin seri üretimine geçecek. Metroplast
Asansör Genel Müdürü Levent Akdemir 2022 yılı yatırımlarına
ilişkin Haber Asansörü’ne bilgi verdi.
HABER ASANSÖRÜ — Avrasya Asansör Fuarı’nda yeni
nesil asansör motorları ile yoğun ilgi yaşayan Metroplast
Asansör yeni yılda 3 m/sn hıza
kadar makaralı patenlerin seri
üretimine geçecek. Metroplast Asansör Genel Müdürü
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Levent Akdemir 2022 yılı yatırımlarına ilişkin Haber Asansörü’ne bilgi verdi.
Avrasya Asansör Fuarı’nın en
dikkat çeken stantlarından birisi şüphesiz Metroplast Asansör oldu. Ziyaretçilerin yoğun
ilgisi ile karşılaşan Metroplast

Asansör Genel Müdürü Levent
Akdemir, geçtiğimiz yıl piyasanın beğenisine sunulan dişlisiz
makineye rağbetin arttığına
dikkati çekti. Fuarın, yeni ürünlerin tanıtımına önemli katkı
sağladığını belirten Akdemir,
2022 yılında, motorun alt yapı-

sını güçlendirerek üretim sayısını artıracaklarını duyurdu.
Senkron motor üzerinde yaklaşık yedi yılldır Ar-Ge yapıldığına işaret eden Akdemir, yeni
yılda gerçekleşecek yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu; “Üretim sayılarını
artırmak, motorla ilgili makineleri tedarik etmek, kurmak,
üretim hattını geliştirmek gibi
çalışmalarımız olacak” dedi.
Akdemir, yüksek hızlı patenler
üzerine gerçekleştirdikleri ArGe aşamasında sona gelindiğini duyurdu, 2022 yılında seri
üretime geçeceklerini açıkladı. Yıllık 500 bin TL üzerinde
Ar-Ge harcaması yaptıklarını
kaydeden Akdemir, “Yeni bir
ürüne ve yıllardır yüksek hızlı
makaralı patenlere ihtiyaç vardı. Biz 1,6 hıza kadar üretimini
yapıyorduk. Yeni yılda 3 m/sn
hıza kadar patenlerimizi piya-

saya sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.
FUAR BEKLENTİLERİN
ÜZERİNDE BAŞARI
SERGİLEDİ
Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akdemir, yoğun ziyaretçi ile karşılaşıldığını ve bunun COVID-19 sonrası
yüz yüze buluşmaların özlenmesine bağlı olduğunu söy-

ledi. Yerli ve yabancı pek çok
yeni işbirliklerine imza attıklarını açıklayan Akdemir, “Hayal ettiğimizden daha farklı bir
fuar yaşadık. Fuarın diğer çok
önemli özelliği de gerçek anlamda ilgili ve etkili kişilerin
gelmiş olmasıydı. Bu açıdan
bizim için çok önemliydi” diye
konuştu.
GİRDİ MALİYETLERİ
YÜZDE 100 ARTTI
COVID-19 ve artan döviz kurları nedeni ile 2021 yılının ilk
yarısının durgun geçtiğini belirten Akdemir, “İkinci yarıda
bu durumu toparlamayı başardık” dedi. Döviz kurlarında
yaşanan belirsizliğin olumsuz
etkilerine değinen Akdemir,
yaşanan yüksek enflasyonun
girdi maliyetlerini yüzde 100
artırdığını kaydetti; “Bu durum
üretimi olumsuz etkiledi. Bir iki
ay içinde döviz hareketlerinin
normale döneceğini umuyorum” dedi.
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MONTAJ VE BAKIM PROSEDÜRÜ

SERVET KARABACAK: ‘BAKIMI,
MONTAJCISI TARAFINDAN YAPILMAYAN
ASANSÖRE PGD YAPILMAMALI’
Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Yönetmeliği’nde yasal boşluklar
olduğuna dikkati çeken TASFED
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Servet Karabacak, montaj firmalarının
bakımını yapmadığı asansörlerden
sorumlu tutulmasını eleştirdi.
Karabacak, asansör monte edenin,
garanti süresince bakımını da yapması
gerektiğini, bu konuda yaptırımların
gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) — Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nde boşluklar olduğuna
dikkat çeken TASFED Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Karabacak, montaj firmalarının bakımını yapmadığı asansörlerden sorumlu tutulmasını
eleştirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Asansör Piyasa Gözetimi
ve Denetimi Yönetmeliği hakkında sektör temsilcilerinden
görüş topladığını hatırlatan
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Karabacak, yasalarda boşluk
olduğunu ve toplanan görüşlerin dikkate alınmasının son
derece önemli olduğunu söyledi. Karabacak, şunları kaydetti:
“Son taslakla ilgili Bakalığa
görüş bildirdik, umarım bizim görüşlerimizi dikkate alırlar. Bakımını yapmadığımız
bir üründen sorumlu olunması doğru değil, ama maalesef
yasalardaki boşluktan dolayı
bundan sorumlu tutulabiliyoruz.

Montajını yaptığımız ürün garanti kapsamında olmasına
rağmen bakımı maalesef başkalarına verilebiliyor ve buraya
PDG yapılabiliyor. Garanti süresince bakımı montajcısı tarafından yapılmayan ürüne PGD
yapılmasının doğru olmadığını
düşünüyorum. Mutlaka garanti süresince bakımların montajcı tarafından yapılmasının
bir şekilde sağlanması gerektiğini, Bakanlığın da bu konuda yaptırımı olması gerektiğini
düşünüyorum.”

BAKIM TABAN FİYATI
İÇİN BAKANLIK
BAŞVURUSU

ŞİKÂYET ÜZERİNE
DENETİMLER
İNCELENMELİ

Bakım fiyatlarındaki belirsizlik ve tutarsızlıkların haksız rekabete neden olduğuna dikkati çeken Karabacak, “Artık
pazardaki montaj işi azaldığı için uluslararası firmalar da
dâhil olmak üzere bakımlara
saldırıyorlar. Daha önceki yıllarda çok uluslu firmalar, lokal firmaları satın alıp bakım
portföyünü genişletiyorlardı.
Yaklaşık 6-7 senedir bu işten
vazgeçip, çok ucuz bedellerle bizim bakımlarımıza teklif
vermeye başladılar. Çok cazip
rakamlar sunuyorlar. Dolayısıyla bakımlarımızı kaybediyoruz. Böyle giderse yakın gelecekte yerli montaj firmaları
çok ciddi küçülecek ve kaybolup gidecekler. Bunun için de
bakım taban fiyatı belirlenmesinin zorunlu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda TASFED
ile birlikte bir çalışma başlattık. Yakın zamanda Bakanlığa
görüşlerimizi sunacağız ve bir
toplantı talebimiz de olacak.
Elimizdeki verilerle bakım fiyatının minimum ne kadar olması gerektiğini arz edeceğiz. Bakımda herkesin harcadığı süre
bellidir. Değişmez. Dolayısıyla bakımda bir taban fiyat belirlenmesi şarttır. Yani 150 TL
maliyetli bir yerde 50-60 TL’ye
bakım yapılmaması gerekir”
dedi.

Şirketlerin denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Karabacak, şikâyet üzerine yapılan denetimlerden de yakındı.
Karabacak, “Şikâyetler çoğu
zaman doğru bir bildirim olmuyor. Bu bildirimler incelenmeli” dedi.
HYB denetimlerinde kriterlerin değişmesi gerektiğini vurgulayan Karabacak, “Mühendisin gerçekten 12 ay orada
çalıştığının kanıtlanması gerekir. Bir asansör firmasında
çalışan mühendisin başka bir
firmada SGK’li olmaması gerekir” diye konuştu.
YORUMA AÇIK
YÖNETMELİKLERİN
ÖNÜNE GEÇİLMELİ
Belgelendirme
aşamasında
yaşanan sıkıntılara değinen
Karabacak,
yönetmeliklerin
belgelendirme kuruluşları tarafından farklı yorumlanıyor
olmasından şikayet etti; “Her
firma farklı farklı metot uygulamaya çalışıyor. Farklı yorumlamaların önüne geçilmeli”
dedi.
BELEDİYELERDEKİ
FARKLI UYGULAMALAR
GÜNDEME ALINMALI
Yönetmelikte belirtilmiş usul
ve esaslara rağmen belediyelerin birbirinden farklı uygulamalar yürüttüğünü söyleyen
Karabacak, “Hangi belediye

ne istiyor, bu belediye başka
hangi şartı arıyor gibi çeşitli
uygulamalara maruz kalıyoruz.
Halbuki tüm bunlar Bakanlığın
belirlediği doğrultuda yapılıyor olsa, bizim işimiz çok daha
kolay olacak. Evrakları hazırlarsınız, günü geldiğinde başlığı
ve içeriği değiştirirsiniz, dosya
ile beraber sunarsınız” dedi.
Karabacak, montaj firmalarının
belediyelerdeki uygulamalara karşı çaresiz kaldığına ve bu
sorunun Sanayi Bakanlığı tarafından gündeme alınması gerektiğine işaret etti.
CEZAYA GİDEN
YOL YENİDEN
DEĞERLENDİRİLMELİ
İlk tescil muayenesinde görülen eksikliklerin montaj firmalarına yansıması hakkında
değerlendirmelerde bulunan
Karabacak, “Cezalardan ziyade cezaya giden yolun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben
cezadan korkulmasını doğru
bulmuyorum. İşini iyi yapan
cezalardan etkilenmez. Ceza
miktarı çok önemli değil, işimizi iyi yaparsak cezaya maruz kalmayacağız. Bu konuda
bir yanlış varsa onları düzeltelim” dedi.
YÜK TESTLERİ İMALAT
MERKEZİNDE YAPILMALI
“Yeni asansör montajlarında
yük testi yapılması tüm sektörü rahatsız ediyor” ifadelerini kullanan Karabacak, testlerin laboratuvarda yapılmasının
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daha uygun olacağını söyledi. Yük testinin imalat merkezlerinde yapılması gerektiğini, mevcut koşullarda zaman
ve işgücü kaybının yaşandığını vurgulayan Karabacak, “Sahaya yük taşıyıp, tekrar geri
getirmek zaman, iş gücü ve
para kaybına sebebiyet veriyor. Halbuki freni biz üretmiyoruz, bir yerden temin ediyoruz. Paket ürün alıp, montajı
yapılmış ürünü sahada monte
ediyoruz. Bunların testlerinin
imalat yerlerinde yapılmasının
daha doğru olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
STANDARTLARA
HÂKİM PERSONELE
İHTİYACIMIZ VAR
Asansör sektöründe çalışan
personelin standartları takip
etme noktasında yetersiz ol-

gu yaptı, “Meslek liselerindeki

MÜFREDAT

eğitimi geliştirebilirsek yaka-

GÜNCELLENMELİ

layacağımız başarılı zeki öğ-

Meslek liselerinde asansör sis-

rencileri sektöre kazandırmayı

temleri dalında verilen eğitim

amaçlıyoruz” ifadelerini kul-

müfredatında

landı.

güncelleme-

ye gidilmesi gerektiğini ifade

Eskişehir TASFED Akademi-

eden Karabacak, “Teknik ko-

si’nin Türkiye genelinde örnek

nuların yanında bu arkadaş-

gösterilecek özelliklere sahip

larımızın standartlarla ilgili de

olduğunu vurgulayan Karaba-

eğitilmelerinin doğru olacağı-

cak, şu değerlendirmelerde

nı kanaatindeyim” dedi.

bulundu:

Resmî rakamlara göre Türki-

“Federasyonun bu konuda Es-

ye’de 300’ün üzerinde mon-

kişehir’de yaptığı akademi çok

tediğiniz kadar anlatın, bazen

taj firması olduğunu belirten

örnek bir okul. Yerinde incele-

yeterli olamıyorsunuz. Bir şey-

Karabacak, “Bunun üç katı ka-

dim ve çok beğendim. Bence

ler mutlaka eksik kalıyor. Do-

dar da firması olmadığı hâlde

bu okul örnek alınmalı, yedi

layısıyla da muayene memu-

montaj yapan arkadaşlar var”

coğrafi bölgede böyle okullar

runun dayatmalarına boyun

dedi. Karabacak, TASFED’in

geliştirmeliyiz. Tabii sadece bi-

eğiyorlar. Bunun için eğitim-

de girişimleriyle açılan asan-

zim katkımızla olmaz, Bakanlı-

li elemana her zamankinden

sör akademilerinde önemli bir

ğın da bu noktaya değinmesi

daha çok ihtiyacımız var.”

işgücünün yetiştirildiğine vur-

gerekir.”

duğuna dikkati çeken Karabacak, personel yapılanmasındaki eğitimsizliğin aksamalara
neden olduğuna vurgu yaptı.
Karabacak, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Maalesef standartlarda yapılan revizyonları personele is-
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AVUKATINIZ CEVAPLIYOR

TEMERRÜT FAİZİ İLE
KARŞILANAMAYAN
ZARARLARIN TAHSİLİ
Av. Erdem
Serdar Vurgun
TASFED Vekili
erdem@erdemserdarvurgun.av.tr

Anaparasına zamanında
ulaşamayan alacaklının borçludan
alacağı faiz, alacaklının zararını
karşılamaya yetmiyor ise alacaklı
faizin yanında bu zararını da
borçludan talep edebilir mi?

P

ara borcunu zamanında ödememenin
kanuni sonuçlarından bir tanesi, borçlunun alacaklıya temerrüt faizi ödeme-

sidir.

Ödenecek faizin başlangıç zamanı değişiklik
gösterebilir. Kimi zaman ihtar, kimi zaman temerrüt tarihinden itibaren faiz işleyebileceği
gibi dava veya icra takibinden itibaren de faiz
işleyebilir.
Faiz oranı da alacağın türüne, taraflar arasındaki sözleşmeye, kanuni sınırlara göre değişiklik gösterebilir. Örneğin işçinin ücret alacağına kural olarak TL mevduatına fiilen uygulanan
en yüksek mevduat faizi uygulanırken kira alacağına kural olarak yasal faiz uygulanır.
Faiz, alacağına kavuşamamış alacaklının, fer’i
nitelikteki hakkıdır. Faizin kanuni bir hak olmasının nedeni şudur: Borçlu, alacaklısına ait
anaparayı kendi nezdinde bulundurarak bun-
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A, arkadaşı B’ ye, 27.05.2010
tarihinde ödemesi koşuluyla
100 TL ödünç vermiştir. B borcu vadesinde ödememiş, icra
takibi neticesinde 27.05.2011
tarihinde alacak tahsil edilmiştir. Yıllık %9 oranında temerrüt faiziyle birlikte A, 109
TL tahsil etmiştir. A, verdiği
ödünç paranın, 9 TL fazlasını
tahsil etmiştir.
Diğer taraftan, tahsil tarihindeki döviz kurunun, vade tarihindeki döviz kuruna göre
%70 oranında arttığını; tahsil tarihindeki ÜFE’nin, vade
tarihindeki ÜFE’ye göre %60
oranında arttığını; tahsil tarihindeki TÜFE’nin, vade tarihindeki TÜFE’ye göre %20
oranında arttığını varsayalım.
dan yararlanmaktadır. Madem
ki borçlu, anaparasını alacaklısına ödememiştir; öyleyse
bundan bir fayda elde etmesi
düşünülemez. Üstelik alacaklı
da anaparasına kavuşamadığı
için bundan yararlanamamakta, fayda sağlayamamaktadır.
Teorik olarak anaparanın borçluya sağladığı fayda alacaklıya
ait olmalıdır. Bu nedenle anapara için temerrüt faizini borçlu alacaklıya ödemelidir. Peki
anaparanın borçluya sağladığı fayda, alacaklının anaparasını kullanamadığı için oluşan
zarardan daha az miktarda ise
alacaklının zararını karşılamasının bir yolu var mıdır?
Bir örnek verelim:

Böyle bir durumda A’nın anaparasını kullanamaması nedeni ile oluşan zararın, temerrüt faiziyle karşılanamayacağı
açıktır. Uygulamada bu tür zarara munzam (=aşkın) zarar denilmektedir.
Munzam zarar, Yargıtay tarafından, “Borçlu temerrüde
düşmeden borcunu ödemiş
olsaydı, alacaklının mal varlığının kazanacağı durum ile
temerrüt sonucunda ortaya
çıkan ve oluşan durum arasındaki farktır” şeklinde tanımlanmaktadır.
A, zararını nasıl tazmin edecektir?
Türk
Borçlar
Kanunu’nun
122’nci Maddesi’nin 1’inci Fık-

rası “Alacaklı, temerrüt faizini
aşan bir zarara uğramış olursa,
borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle
yükümlüdür” şeklindedir.
Düzenlemeye göre alacaklı,
alacağını, temerrüt faizini aşan
bir zarara uğradığını ve zararın temerrüt nedeni ile oluştuğunu ispat etmelidir. Borçlu, temerrüde düşmede hiçbir
kusuru bulunmadığını ispat
edemezse alacaklının zararından sorumlu olacaktır.
Borçlunun, alacaklının munzam
zararından
sorumlu tutulmaması için kusursuz
olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Borçlu, alacaklının
zararının temerrüt faiziyle karşılanamıyor olmasına dair kusursuzluğunu değil; temerrüde düşmekte kusursuzluğunu
ispat etmelidir.
Alacaklı, alacağa dair davada
veya icra takibinde bulunurken munzam zarar talep etmemiş olsa dahi, genel zamanaşımı süresi içerisinde munzam
zarar talep edebilir.
Munzam zarar talep eden alacaklının munzam zarara uğradığını ispat etmesi gerekmektedir. Yüksek enflasyon, dolar
kurundaki artış, serbest piyasadaki faiz oranlarının yüksek
oluşu davacıyı ispat yükünden
kurtarmaz. Soyut enflasyonun
ya da bankalarda mevduat
için ödenen faizin temerrüt faizinden yüksek oranda olması,
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munzam zararın gerçekleştiği
ve kanıtlandığı anlamına gelmez. Burada davacının kanıtlaması gereken husus enflasyon
ve mevduat faizinin yüksekliği
gibi genel olgular değil, kendisinin şahsen ve somut olarak geç ödemeden dolayı zarar görmüş olduğudur.
Örneğin alacağını zamanında tahsil edememekten ötürü,
başkasına olan borcunu ödemek için daha yüksek oranda
faizle borç aldığını, alacaklı olduğu parayı zamanında alsa
idi yabancı para ile ödemek
durumunda olduğu borcunu,
geçen süre içinde gerçekleşen
bu fark sebebiyle daha yüksek
kurdan ödemek zorunda kaldığını kanıtlamak durumundadır.
Ülkede yaşanan ekonomik kriz
nedeni ile paranın döviz karşısında hızlı değer kaybı, yüksek enflasyon gibi genel afaki
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ve doğrudan davacının zararını ifade etmeyen umumi ekonomik konjonktürel olgular
munzam zararın varlığını göstermez.
Tüm bunların yanı sıra davacının zararını somutlaştırması
yükümlülüğü; ekonomik kriz
nedeni ile paranın döviz karşısında hızlı değer kaybı, yüksek enflasyon, yüksek faiz gibi
hususların tamamen yok sayılması sonucunu doğurmaz. İspat konusunda katı davranılması, davacıya olağan dışı bir
ispat külfeti de yüklememelidir. Aksi hâlde davacının mülkiyet hakkı ihlal edilmiş olacaktır. Böyle bir durumda gelişen
ekonomik koşullar, mülkiyet
hakkı ile kamu yararı arasındaki adil dengenin korunması
göz önünde tutularak enflasyon ve buna bağlı olarak döviz
kurları, mevduat faizleri, devlet tahvilleri, ÜFE oranları, işçi-

lik maliyetleri ve diğer yatırım
araçlarının faiz oranları ile birlikte getirilerinin temerrüt faizden fazla olması hâlinde munzam zararın varlığının karine
olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Bir diğer soru, borçlunun, alacaklının zararının tamamından
mı sorumlu tutulması gerekeceğidir.
Munzam zararın oluşması, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal ortamdan ziyadesiyle
etkilenmektedir.
Ülkenin genel konjonktüründen ülkede yaşayan gerçek ve
tüzel tüm kişilerin etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenlerle borçlunun hile ve desisesi,
alacağı ve yargılamayı sürüncemede bırakması gibi kötü
niyetli davranışları gözlemlenmemiş ise alacaklının zararından hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

SEKTÖRDEN

MERİH ASANSÖR YENİ YILA
ÇALIŞANLARIYLA MERHABA DEDİ

Asansör sektörünün önde gelen firmalarından Merih Asansör,
2022’yi çalışanlarıyla karşıladı. Merih Asansör Genel Müdürü
Ahmet Atik, yeni yılda yeni hedefler parolası ile yola çıktıklarını
söyledi. Çalışanlarına seslenen Atik, şirketin büyüme
hedeflerinden bahsederken sanayinin 2021 yılı yeni normal
sürecindeki uyum çabalarından bahsetti. Merih Asansör’ün bu
süreçteki başarısının altını çizdi.
HABER ASANSÖRÜ (ANKARA) — Asansör sektörünün

önde gelen firmalarından Merih Asansör 2022’yi çalışanlarıyla karşıladı.
2021 yılının son gününde, Merih Asansör yerleşkesinde yapılan kutlamada, Merih Asansör yöneticileri ve çalışanları
bir araya geldi. Merih Asansör
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Genel Müdürü Ahmet Atik,
yeni yılda yeni hedefler parolası ile yola çıktıklarının altını
çizdi. Çalışanlarına seslenen
Atik, şirketin büyüme hedeflerinden bahsederken, sanayinin 2021 yılı yeni normal sürecindeki uyum çabalarından
bahsetti. Merih Asansör’ün
bu süreçteki başarısının altını
çizdi.

“BİRLİKTE BÜYÜMEYE
DEVAM EDECEĞİZ’’
Kutlama töreninde çalışanlarına seslenen Atik, personelin yeni yılını kutlarken önemli mesajlar verdi. Atik şunları
söyledi:
“2022 yılında size ve sevdiklerinize mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Merih Asansör aile-

si olarak birlikte büyümeye ve
gelişmeye devam edeceğimiz
için mutluluk duyuyorum. Elde
ettikleri başarıları için çalışma
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yeni yılda da hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte
omuz omuza çalışmaya devam
edeceğiz. Sektörde fark yaratmaya devam edeceğimizden
şüphem yok. Şimdiden, çalışmalarınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.”
ÇALIŞANLARA ÖDÜL
Merih Asansör yönetimi, yıl
boyunca üretim ve hizmet sürecine katkıda bulunan çalışanlarını da unutmadı. Başarılı
personele çeşitli hediyeler ve

sertifikalar verildi.
Öneri Sistem Ödüllerini veren Merih Asansör Genel Müdür Yardımcısı Berna Ökmen,
“Öneri sistem ödüllerinin gelişmemizde ve ilerlememizde
katkısı büyük. Üretim ve hiz-

met alanında kıymetli fikirlerini bizlerle paylaşan çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Merih Asansör Genel Müdürü Ahmet Atik, kutlama töreninde, terfi alan personeli de
açıkladı. Şirkette, 5-10-15 ve
20 yılını dolduran personel de
kıdem plaketlerini ve ödüllerini taktim etti.
İşçi sağlığı ve güvenliği alanına verdiği önemi bir kez daha
gösteren Merih Asansör, İSG
kurallarına uyum sağlayan ve
bu konuda titizlik gösteren
personellere de teşekkür belgeleri verdi.
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MONTAJ VE BAKIM PROSEDÜRÜ

UYGUNLUK
DEĞERLENDİRMENİN TEMELİ –
TEKNİK DOSYA

İbrahim Özay
Makina Mühendisi
ibrahimozayy@gmail.com

Uygunluk değerlendirmenin en önemli
basamağı Teknik Dosya. İçeriği,
yönetmelik ve standartlar arasındaki
ilişkisi...

U

ygunluk değerlendirme, CE markalama, son kontrol ne derseniz deyin…
Bir ürünün piyasaya arzı söz konusu
olduğunda, o ülkede uygulanan mevzuatlar
ve uyumlaştırılmış standartların tüm üreticiler
ve denetleyiciler tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu proses fikirle başlar, tasarımla
devam eder ve bu prosesi ürün tanımlaması
ve izlenebilirliği olması için teknik dosyasının
oluşturulması takip eder. Bir oyuncak bile tasarlasanız, muhakkak bir teknik dosyası oluşturulması gerekmektedir. CE Belgesi kapsamında yapılan tüm çalışmaların sonunda, CE
Belgesi kullanımını engelleyecek herhangi
bir durumun olmadığını, ürünün ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun olduğunu
kanıtlar dokümantasyon sunumuna Teknik
Dosya diyebiliriz.
Öncelikle tasarladığımız ürünün hangi mevzuat ve uyumlaştırılmış standartlar kapsa-
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mına girdiğini tespit ederek
başlayabiliriz. Sektörümüzde
bilindiği gibi Asansör Direktifi 2014/33 AB ve diğer bizi ilgilendiren ülke mevzuatları
(PATİ, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASINA DAİR
YÖNETMELİK) vb. Bunların alt
takipçisi olarak da uyumlaştırılmış standartlar TS EN 81-20,
TS EN 81-50 vb. ele alınmalıdır. Birçok yönetmelik ve standartta teknik dosya içeriği ile
ilgili bize bilgiler verilmektedir.
2014/33 AB Asansör Yönetmeliği’nde ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde 11-12 kısımlarında uygunluk değerlendirme işlemi
yapmadan veya yaptırmadan
önce teknik dosyasının oluşturulması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Teknik dosya içeriği
uygunluk değerlendirme şekline (2014/33 AB EK IV veya EK
VIII gibi...) bağlı olarak bazı bölümlerinde farklılıklar gösterebilir, ancak uygunluk değerlendirme şekli ne olursa olsun
Asansör Direktifi EK I temel
sağlık güvenlik gerekliliklerine
uygunluğunun değerlendirilmesine olanak sağlayacak şekilde hazırlanmış olmalıdır. Bununla birlikte uyumlaştırılmış
standartlarımızda teknik dosya
içeriği bilgi amaçlı olarak TS
EN 81-20 EK B kısmında belirtilmiştir. Umarım yukarıdaki
açıklamalarımda teknik dosyanın, asansör tescili için gerekli
evrakların (Asansör İşletme ve
Bakım Yönetmeliği-Madde 7)
hazırlanmasından ibaret olma-

•

ASANSÖR İŞLETME VE
BAKIM
YÖNETMELİĞİ
(30737 SAYILI 06.04.2019
tarihli Resmî Gazete)

•

ASANSÖR
PERİYODİK
KONTROL YÖNETMELİĞİ
(30411 sayılı 04.05.2018 tarihli Resmî Gazete)

•

TS EN 81-20:2020 (Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları İnsan ve eşyanın taşınması
için asansörler - Bölüm 20:
İnsan ve eşya asansörleri)

•

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE
ESASLARA DAİR TEBLİĞ
(30096 SAYILI 14.06.2017
tarihli Resmî Gazete)

TS EN 81-50:2020 (Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnceleme ve deneyler
- Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesaplamaları, incelemeleri ve deneyleri)

•

PLANLI ALANLAR TİP
İMAR
YÖNETMELİĞİ
(30113 sayılı 03.07.2017
sayılı Resmî Gazete)

ISO 8100-30:2019 (İnsanların ve malların taşınması
için asansörler - Bölüm 30:
Sınıf I, II, III ve VI asansör
kurulumu)

•

TS EN 81-28+AC (Asansörlerin yapımı ve tesisi için güvenlik kuralları
– Yolcu ve yük asansörleri - Bölüm 28: Yolcu ve yük
asansörleri için uzaktan
alarm)

•

TS EN 81-58 : 2018
(Asansörlerin yapımı ve
tesisi için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyler
- Bölüm 58: Durak kapılarında yangın dayanım deneyleri)

dığını açıklayabilmişimdir.
Bu kadar temel bilgiden sonra kendimize şu soruyu soralım; ideal bir teknik dosyayı
nasıl hazırlarım? Teknik dosya
içeriği gerek komponent üreticileri, gerek asansör monte
edenler için, uygunluk değerlendirme şekline göre farklılık
gösterebilir.
Sektörümüz asansör olduğundan dolayı ideal bir teknik dosya hazırlanışında teknik dosya
içeriğini etkileyen yönetmelik
ve uyumlaştırılmış standartların listesi aşağıdaki gibidir;
ASANSÖR
YÖNETMELİĞİ 2014/33 AB (29757 sayılı 29.06.2016 tarihli Resmî Gazete)
•

•

•

•

BÜYÜKŞEHİR
İMAR
YÖNETMELİKLERİ
(Örnek; BURSA BÜYÜKŞEHİR İMAR YÖNETMELİĞİ
(30433 sayılı 27.05.2018 tarihli Resmî Gazete)
BİNALARIN YANGINDAN
KORUNMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK (26735 sayılı 19.12.2007 tarihli Resmî
Gazete)
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•

•

TS EN 81-71:2019 (Asansör yapımı ve montajı için emniyet kuralları - Yolcu asansörleri ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 71: Saldırılara karşı dayanıklı
asansörler)

•

TS EN 81-72:2020 (Asansörler – Yapım ve
montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük
asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm
72: İtfaiyeci asansörleri)

•

TS EN 81-73:2020 (Asansörler - Yapım ve
montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük
asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm
73: Yangın anında asansörlerin işletilmesi )

•
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TS EN 81-70:2021 (Asansörler - Yapım ve
montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük
asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm
70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik )

TS EN 81-77:2020 (Asansörler - Yapım ve
montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük
asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm

Resim 1: Örnek Kapak
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77: Sismik durumlara tabi asansörler)
•

TS EN 13015+A1:2008 (Asansör ve yürüyen
merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için
kurallar )

Yukarıda görüldüğü gibi sektörümüzü ilgilendiren çok sayıda altın değerinde bilgiler içeren
yönetmelik ve standart mevcuttur ve komponent veya asansör olarak teknik dosya hazırlamada, birbirlerini zincirleme izlerler.
Asansör monte eden için bir teknik dosya içeriğini inceleyecek olursak, yine yukarıda bahsedilen standart ve yönetmelik listesi baz alınarak,
binanın kullanım amacına göre asansörler tasarlanır ve imalat süreci başlar.
Kapak
•

İçindekiler (tercihen hazırlanır)

•

Üretici bilgileri

•

Asansörün genel olarak tarifi (asansör bilgilerini içeren bir teknik özellikler bölümü, hız,
kapasite, durak/kat sayısı vs.)

•

Yapılan tasarıma ait çizimler, trafik ve mukavemet hesapları (MMO-697, TS EN 81-20,
TS EN 81/50, ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ, ISO 8100-30:2019)

•

Göz önüne alınan temel sağlık güvenlik gereklerinin bir listesi, bir matris (2014/33 AB
EK I, TS EN 81-20 EK ZA)

•

Uyumlaştırılmış standartların bir listesi
(asansörün kullanım amacı ve sınıfına göre
standartlar belirlenir ve teknik dosyada kullanılan bölümlerde açıklamalar yapılır.)

•

Asansörde kullanılan güvenlik ekipmanlarının bir listesi (2014/33 AB Ek III)

•

Ekipmanların AB Uygunluk Beyanları
(2014/33 AB EK II Bölüm A’ya göre hazırlanmış)

•

Güvenlik Komponentleri CE sertifikaları

Resim 2: Örnek Güvenlik Ekipmanları Listesi
(Komponent üretici plakası üzerinde bulunan Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasına ait olan Sertifika
eklenmelidir) ve test raporları
•

Asansöre ait AB Uygunluk
Beyanı (2014/33 AB EK II
Bölüm B)

•

Uygunluk değerlendirme
şekli EK VIII (Modül G) ve
EK V (Modül F) haricinde
ise son kontrol konusunda yetkin bir kişi tarafından asansöre yapılmış son
kontrolün raporu

•

Acil Durum Talimatları,
yani By Pass Tertibatı, İstem Dışı Kabin Hareketi, Kurtarma Talimatlarını
içeren Kullanma ve Bakım
Kılavuzu (2014/33 AB
EK I –MADDE 6, TS EN
13015+A1)

•

Asansör
Kayıt
Defteri (Asansör İşletme Bakım
Resim 3: Örnek AB Uygunluk Beyanı
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Yönetmeliği – MADDE 8)
Yukarıda saydığımız dokümanlardan AB Uygunluk Beyanı’nın 2014/33 AB Üçüncü
Bölüm 10.Madde 3. Fıkrası gereği 10 yıl saklamakla asansör
monte eden olarak mükellef
olduğumuzu hatırlatmak isterim.
Uygunluk beyanlarında dikkat
edilmesi gereken en önemli husus içerisinde bulunması
gereken minimum bilgilerdir.
Sektörümüzde en çok yapılan hatalardan bir tanesi AB
Uygunluk Beyanı başlığı yerine AT Uygunluk Beyanı yazılmasıdır. AT yani EC (Europian
Confirmity), 95/16 AT Asansör Yönetmeliği iptal olmuş bir
yönetmelikten gelmekte olup,
bu şekilde yazılarak bir uygunluk beyanı düzenlenmesi doğru değildir. Örnek bir uygunluk
beyanı aşağıdaki gibi olabilir;

yasaya arz işlemini Asansör Direktifi kapsamında farklı yollarla yapabilir;
•

Modül B+E

•

Modül H

•

Modül B+C2

Üretici, bu üç farklı piyasaya
arz koşullarından bir tanesini
muhakkak kullanmalı ve ürünlerine AB Uygunluk Beyanları ile birlikte bu belgeleri iliştirmelidir. Bu CE belgelerinin,

ISO 17065 standardı kapsamında laboratuvar akreditasyonu olan onaylanmış kuruluşlarca, yılda en az bir kere veya
resen asansör direktifi kapsamında uygunluk değerlendirme koşullarını yerine getirip
getirmediği doğrulanmış (H,
E, C2) ve belge geçerlilik tarihlerinin sona ermemiş olması büyük önem arz etmektedir.
Ancak burada, belgelendirme
süresi dolmuş olan ürünün piyasaya arz edildiği tarih, bel-

Yukarıda içerikte yazdığımız
gibi, diğer önemli içerik güvenlik ekipmanları listesidir.
Monte edilen komponent plakası üzerinde iliştirilen onaylanmış kuruluş kimlik numarası
sahibi olan onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş
CE belgeleri eklenmesi gerekmektedir. Tam da bu kısımda
komponent belgeleri hakkında önemli bilgiler ekleyebiliriz.
Bilindiği gibi Asansör Direktifi
kapsamında piyasaya arz edilecek olan güvenlik komponentlerinin CE işaretli olması
gerekmektedir. Üretici bu piResim 4: Teslim tutanağı
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ge geçerlilik tarihinden önce
ise ürünün kullanımında piyasaya arz koşulları açısından
herhangi bir sakınca yoktur.
Sadece Modül B belgelendirmesi tamamlanmış olan ürün
piyasaya arz edilmiş sayılmaz.
Bu yöntem sadece bir tasarım
doğrulaması yapılmış olduğunu gösterir. Modül E veya Modül C2 ilgili Modül B yani tip
inceleme sertifikasında tasarımı doğrulanmış olan ürünlerin
piyasaya arzını sağlar.
Komponent üreticilerinin ürün
teknik dosyaları, asansörün
teknik dosya içeriği ile benzer
özellikler taşımaktadır. Komponentler için Teknik Dosya
içeriğini 2014/33 AB EK IV-A
Modül B bölümünde görebilirsiniz.
Bir diğer önemli bölümümüz
olan kullanma kılavuzu, kullanıcıyı ilgilendiren asansörün

nasıl kullanılacağına dair temel bilgileri içermelidir. Acil
durumda izlenecek yollar, acil
durum test prosedürleri, kurtarma, By Pass, İstem Dışı Kabin Hareketi, Kurtarma Talimatları ile ilgili basamaklar
anlaşılır bir şekilde belirtilmiş
olmalıdır.
Teknik dosya içeriklerinden
biri olan asansör kayıt defteri,
asansör temel bilgileri içerir ve
yetkili servis tarafından asansör üzerinde yapılan bakım,
parça değişimi vb. değişiklikler kayıt altına alınır.
Hazırladığımız bu teknik dosya en az iki kopya hâlinde biri
asansör monte edene, diğeri
asansör sahibine verilmek üzere çoğaltılır. Asansör sahibine
teslim edildiğine dair gerekli tutanaklar kayıt altına alınır.
Artık teknik dosya ilgili asansörün kimliğidir.

Asansörlerde piyasaya arz işlemlerinin kimyasal zincirleme
bir reaksiyon gibi ilerlemesi
gerekmektedir. Uygunluk değerlendirme

başlangıcında

teknik dosya hazırlığı ciddi derecede önem arz etmekle birlikte ürünün izlenebilirliği açısından da kullanıcıya ve karar
mercilerine fayda sağlayacaktır.
Ülkemizde asansör sektöründe son derece hareketli zamanlar yaşamaktayız, aslında bu bir mücadeledir ve bu
mücadelenin adına da güvenli ürün mücadelesi diyebiliriz.
Umarım bu yazı ile Teknik Dosya hakkındaki bilgilerinizi tazelemiş, güncellemiş ve Güvenli Ürün mücadelemize katkıda
bulunmuşumdur.
Sağlıklı günler…
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ETKİNLİK

X. ASANSÖR SEMPOZYUMU
İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB Makina Mühendisleri
Odası adına İzmir Şubeleri yürütücülüğünde geleneksel olarak
düzenlenen Asansör Sempozyumu, pandemi koşulları sonrası
Türkiye’de düzenlenen ilk etkinliklerden birisi oldu. İzmir’de
10’uncu kez düzenlenen sempozyum, 18-20 Kasım 2021 tarihleri
arasında gerçekleşti. Açılış oturumu ile paneller yüz yüze
gerçekleşirken, bildiri sunumları çevrim içi düzenlendi.
YENER: “ASTEK ÇALIŞMALARI İŞLEVSEL KILINMALI”
Mühendislerinin eğitimi ve belgelendirmesi yönünde çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini anlatan TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, “Ülke genelindeki eğitim merkezlerimizde asansör, asansör avam proje hazırlama,
mühendis yetkilendirme, asansör mühendis yetkilendirme, asansör periyodik kontrol muayene elemanı, asansör yetkili servis tek-
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nik sorumlusu, asansör montajcısı ve bakım onarım başta
olmak üzere birçok alanda mühendis ve ara teknik elemanlara yönelik uygulamalı eğitim
de dahil olmak üzere eğitim
kurs belgelendirme faaliyetlerine devam ediyoruz” dedi.

gın bir örgütlenme altyapısı ve kadrosu olduğuna vurgu
yapan Yener, “Odamızın daha
aktif olarak görevlendirmesine yönelik idari düzenlemelerin yapılmasını beklediğimizi önemle belirtmek isterim”
dedi.

Sektöre hizmet vermiş veya
verebilecek yüzlerce işsiz uzman mühendisin olduğuna
işaret eden Yener, şöyle konuştu:

PALA: “ASANSÖRLERDE
NESNELERİN İNTERNETİ
UYGULAMALARI TESİS
EDİLECEK”

“Makine Mühendisleri Odası olarak böylesi yanlış uygulamalara izin vermeyeceğimizi
sürekli olarak mücadele edeceğimizi tekrar belirtmek isterim. Sektörle ilgili kalıcı ve
sürekli çalışmalar yapılması
amacıyla kurulan ASTEK çalışmalarının daha işlevsel kılınmasının gerekli olduğunu bir
kez daha ifade ederim. Merdiven altı firmaların haksız rekabet yaratarak sektöre zarar
vermelerini önlemenin bir yolu
da piyasa gözetimi ve denetimi mekanizmasıdır.”

TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası (EMO) Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Pala, Asansör
Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin ekinde yer alan kontrol
kriterleri listesinin disipliner bir
uzmanlık gerektirdiğini vurguladı; “Gelişen teknoloji ile birlikte asansörlerde daha fazla

sensör ve daha fazla elektronik
devre göreceğiz. Akıllı binalarda nesnelerin interneti uygulamaları kapsamında giren çözümleri kullanıldığı asansörleri
tesis edeceğimiz günler çok
da uzak değil. Önümüzdeki
yıllarda asansörler için EMO
üyesi mühendislerin uzmanlıklarına daha fazla ihtiyaç duyulabileceğini de öngörüyoruz”
dedi.
YALÇIN: “ASANSÖRLERİN
PERİYODİK KONTROL
ÇALIŞMALARINI
BAŞLATTIK”
TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Melih Yalçın,
“O yıllarda Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile

MMO’nun ülke genelinde yay-
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birlikte İzmir’de çeşitli belediyelerle protokoller düzenleyerek, aslında Türkiye’de ilk defa
asansörlerin periyodik kontrol
çalışmalarını başlatmış olduk.
Daha sonra bu çalışma 2016
yılı itibariyle bildiğiniz asansör
Sempozyumu düzenlemeye
dönüşmüştü. Uyumlu, anlayışlı ve karşılıklı saygı ve güvene
dayanan bir 28 yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz” dedi.

UĞURLU: “MÜHENDİSLİK
KAPASİTEMİZİ
İMALAT ALANINDA
KULLANMALIYIZ”
Kemalpaşa’da yaşanan asansör kazasını gündeme alan
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, kazada bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Uğurlu, ruhsatı olmayan,
gerekli mühendislik hizmetini almayan, bakımları ve periyodik kontrolleri yapılmayan
asansörlerin tehlike saçtığına
dikkati çekti.
İzmir Şubesi olarak düzenle-
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dikleri her toplantıda üretim
ekonomisine ve teknoloji geliştirmeye vurgu yaptıklarını
kaydeden Uğurlu, asansör alanındaki mühendis istihdamına
değindi. Uğurlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Dünya pazarını elinde tutan
çok uluslu şirketlerle rekabet
etmek için mühendis odaklı
bir sektör yaratmak, teknolojik gelişmeleri takip edip ArGe çalışmalarına önem vermek zorundayız. Bu alandaki
iyi eğitimli iş gücümüz, aynı
zamanda Ar-Ge yapacak, teknoloji geliştirecek niteliktedir.
Atıl bırakılan mühendislik kapasitemizi imalat alanında kullanmamız gerektiğini bir kez
daha vurgulamak isteriz.”
BOZDAĞ: “TASFED
AKADEMİLERİ
ARACILIĞIYLA
KALİFİYE PERSONEL
YETİŞTİRİYORUZ”
Türkiye Asansör Sanayicileri
Federasyonu Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Cem Bozdağ, 18 derneğin federasyon
çatısı altında bir araya geldiğinin altını çizdiği konuşma-

sında, sektörel eğitime verdikleri öneme vurgu yaptı. Milli
Eğitim Bakanlığı ile imzalanan
protokol kapsamında asansör
akademileri kurarak, sektöre
nitelikli personelin yetişmesi adına çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Bozdağ, Ankara,
Eskişehir ve Kayseri’de açılan
TASFED akademilerinin bir
yenisinin yakın zamanda Gaziantep’te açılacağını söyledi.
Bozdağ, “Böylece sektörümüzün ihtiyacı olan bilgili kalifiye
personel konusunda destek
olmaya çalışıyoruz” dedi.
ÖĞÜŞLÜ: “BÖLÜNEREK
ÇOĞALAN SEKTÖRDE
HAKSIZ REKABET
KAÇINILMAZDIR”
Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
(EAYSAD) Başkanı Mert Öğüşlü, son yıllarda yasal mevzuatlara uygun çalışmayan asansör
firma sayısında artış olduğuna dikkati çekti. “Bu firmaların
asansör tesisi ve aylık periyodik bakım hizmetleri yaparak,
haksız kazanç sağlamaları yasal mevzuatlara uygun çalışan
firmalarımızı zor duruma sok-

maktadır” diye konuşan Öğüşlü, aşırı düşük fiyat politikalarının haksız rekabete yol açtığını
ve hizmet kalitesinin düşürülerek belgeli ve tecrübeli personel çalıştırma imkanının ortadan kaldırıldığını söyledi.

dıkları haksız rekabetin önüne

Öğüşlü, şunları söyledi;

mekteyiz.”

“Yönetmelikler
kapsamında
asansör firma kuruluşu için talep edilen belgelerin tam olarak neler olduğunun, firmanın
hangi kriterleri yerine getirmesi gerektiğinin netleştirilmesi
gerekmektedir. Firma sayısındaki artış ile bölünerek çoğalan
sektörün haksız rekabet koşulları, düşük ihale teknikleri, ucuz
bakım ücretleri, kalitesiz bakım montaj işleri ile karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır.
Teknik konulara haiz, eğitimli,
yeterli donanıma sahip personel istihdam eden ve her asansörün aylık bakım hizmetini ve
yıllık periyodik kontrollerine eşlik etme zorunluluğu bulunan
yerli asansör sanayisinin daha
fazla desteklenmesini ve yaşa-

geçmek suretiyle firmalarımızın fiyat politikasına yardımcı
olması amacıyla Bakanlığımızın
ilgili kurumlar ile irtibata geçerek bu konuda sektörümüze katkı sağlanmasını talep et-

TARGIT: “YETKİLİ
KURUMUN MENSUBU
OLMAK, ESAS ÇOCUĞU
HAKİR GÖRMEYİ
GEREKTİRMEZ”
Asansör ve Yürüyen Merdiven
Sanayicileri Derneği (AYSAD)
Başkanı Sefa Targıt, geçmiş
sempozyumlardaki konuşma-

lara ve sonuç bildirgelerine
ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve “Sektörde üretim yapan montaj yapan firmaların
biraz aşağı görüldüğü bir eda
var” dedi.
“Muayene kuruluşu olmak
veya bir yetkili kurumun mensubu olmak esas çocuğu hakir görmeyi gerektirmez” diye
konuşan Targıt, “Bu bir takım
oyunudur” dedi.
Daha önceki sempozyumlarda ASTEK’in daha işlevsel hâle
gelmesi önerilerinin dile getirildiğini hatırlatan Targıt, “Bu
önerilerin yapıldığı zamanlar
ASTEK bugünkünden daha işlevseldi.Orada biraz kan kaybettiğimizi gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.
Meslek odalarının akademik
düşünceyi skolastik düşüncenin önüne geçirmek için gayret içinde olduğunu belirten
Targıt, mühendislik uygulamalarının fenni usullere dayandırılması gerektiğinin altını çizdi.
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ASGARİ BAKIM FİYAT TARİFESİ
HAKKINDA BİLDİRİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube
Müdürü İlyas Menderes Büyüklü’nün oturum başkanlığı yaptığı sempozyumun ilk
oturumunda sektörün gündemi yeniden belirlendi. “Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları ve Gelecek
Perspektifi” konulu sunumu
ile sahneye çıkan Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve
Teknoloji Uzmanı Murat Yazgan, bakım ücretlerinde asgari
fiyat tarifesi getirilmesinin sektöre önemli katkılar sağlayacağını savundu. Yazgan, tüm ilgili tarafların olumlu görüşünün
alınması koşuluyla bakım faliyetlerine asgari fiyat tarifesinin
getirilebileceğini söyledi.
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Zorunlu aylık bakımlarda fiyat
bazlı çalışmaların yapıldığına
dikkati çeken Yazgan, “Bu doğrultuda, tüm ilgili tarafların katılımı ve olumlu görüşlerinin alınması şartıyla, bakım faaliyeti için
asgari fiyat tarifesi belirlenmesinin bina sorumlularının daha
kurumsal şirketler ile bakım sözleşmesi imzalamasına sebebiyet vereceği, haksız rekabeti
azaltacağı, bakım ve onarım kalitesini artıracağı değerlendirilmektedir” diye konuştu.
Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri hakkında
değerlendirmelerde bulunan
Yazgan, asansör PGD sonuçlarına ilişkin bilgiler paylaştı:
2009 yılında yaklaşık 617 denetimin yapıldığının altını çizen Yazgan, bu sayının 2020

yılında 6 bine yaklaştığını vurguladı: “Denetimin etkinliğini düşünecek olursak yaklaşık
yüzde 48’lere ulaşan uygunsuzluk oranı son yıllarda yüzde
30’lara inmiş görünüyor” dedi.
Bakım ve onarım faaliyetindeki
sorunlara dikkati çeken Yazgan,
2019 yılında kontrol sürecini tamamlamış 117 bin 548 asansöre yeşil etiket tanımlandığını bildirdi. Yazgan, 2020 yılında
kontroller sonucu, yeşil etiket
alan bu asansörlerin yalnızca 62
bin 242’sinin yeniden yeşil etiket alabildiğinin altını çizdi.
YETKİLİ SERVİS
FAALİYETLERİ
İRDELENMELİ
2019 yılında 90 bin 253 asansöre kırmızı etiket verildiği-

ni, bu sayının 2020 yılında 254
binli rakamlara çıktığını belirten Yazgan, kırmızı etiket sayısının 164 bin artmasına ilişkin
“Benim şahsi kanaatim, bunun en önemli sebeplerinden
birinin yetkili servis olduğudur. Asansörle en çok temas
eden kişi yetkili servis. Bu anlamda yetkili servis faaliyetlerinin irdelenerek bu alandaki
kalitenin artırılması asansörün
güvenli kullanımı için yürütülen süreçlere azami derecede
katkı sağlayacaktır” ifadelerini
kullandı.
“Bu noktada yapılabilecek işlem, asansör yetkili servislerine yönelik hizmet denetimlerini nicelik ve nitelik bakımından
artırmak olmalıdır” diye konuşan Yazgan, ilgili mevzuat
kapsamında yeterliliği bulunmayanların sektörde faaliyet
göstermesine müsaade edilmemesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’de 3 bin sekiz HYB’li asansör yetkili servisinin
bulunduğunu vurgulayan Yazgan, şöyle konuştu:
“Kısıtlı kamu kaynakları ile tüm
bu TSE HYB sahibi şirketlerin
yanında belge sahibi olmadan faaliyet gösteren şirketlerin tüm faaliyetlerinin denetlenmesi mümkün değildir.
Şirket sayısının fazla olmasının
sebep olduğu rekabetin de
göz önüne alınmasıyla haksız
rekabetin önlenmesinde bir
araç olarak PGD’nin kullanılması önemli hâle gelmektedir.
Bu kapsamdaki denetim faali-

MENDERES BÜYÜKLÜ: “PERİYODİK
KONTROL ASLA SON KONTROL DEĞİLDİR”
“Türkiye’de Asansörlerin Uygunluk Değerlendirmeleri ve
Periyodik Kontrolleri, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Arasındaki İlişki” konulu panelde söz alan Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Şube Vekili Menderes
Büyüklü, uygunluk değerlendirme ile periyodik kontrol arasındaki temel farklılıkları gündeme getirdi. “İki birbirine
benzemezin neden birbirine benzemeyeceğini anlatacağım”
diye konuşan Büyüklü, asansör süreçlerinin mevzuatlarla
tanımlandığını hatırlattı, rollerin birbirinden net çizgilerle
ayrıldığını vurguladı. Sanayi Bakanlığının piyasaya arzın
engellenmemesini temin ettiğinin altını çizen Büyüklü, “Periyodik kontrol asla asansörün son kontrol değildir” dedi.
yetinin etkinliğinin arttırılması amacıyla; periyodik kontrol
verilerini içeren veri tabanında
yer alan asansör bilgi etiketi
bilgileri ve bu asansöre hizmet
sunan yetkili servis bilgilerinin
eşleştirilerek periyodik kontrolde güvensizlik tespit edilen
asansöre hizmet sunan şirketlere odaklanılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Hali hazırda fiili olarak
şirket faaliyet alanına gidilerek
denetlenen yetkili servis faaliyetlerinin çevrim içi bir sistem
üzerinden takip edilerek yine
bu sistem üzerinde bakım föy-

lerinin, bakım sözleşmelerinin
incelenmesi denetim etkinliğini artıracaktır. Ayrıca, faaliyet
gösteren bahse konu şirketlerin TSE HYB belgelerinin çevrim içi sistem üzerinden TSE
ile yapılacak bir protokol marifetiyle takip edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, Hazine ve
Maliye Bakanlığı ile yapılacak
bir protokol ile bakım faturalarının çevrim içi sistem üzerinden takip edilmesinin bu
alanda haksız rekabetin engellenmesine fayda sağlayacağı
düşünülmektedir.”
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ONAYLANMIŞ KURULUŞ
FAALİYETLERİNDE SIKI
DENETİM İHTİYACI
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının
faaliyetlerindeki
sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazgan, “Piyasaya yeni arz edilen asansöre
kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirme oranı düşündürücüdür. Ancak, piyasaya arzında onaylanmış kuruluşun doğrudan
müdahil olduğu uygunluk değerlendirme
yöntemlerindeki uygunsuzluk oranı daha da
düşündürücüdür. Ayrıca, asansörlerin birim doğrulamaya
dayalı uygunluğu (Modül G)
değerlendirme yöntemi ile piyasaya arz edilen asansördeki
uygunsuzluk oranının diğer uygunluk değerlendirme yöntemlerinden daha yüksek olması
yerli ya da yabancı onaylanmış
kuruluş faaliyetlerinin daha sıkı
denetlenmesi ihtiyacını ortaya
koymaktadır” diye konuşu.
GÜVENLİK
AKSAMLARININ MARKA
MODEL BİLGİLERİ
GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
Asansör monte edenin güvenlik aksamlarını titizlikle belirlemesi gerektiğini kaydeden Yazgan, ilgili teknik düzenlemeye
uygun olmayan asansör güvenlik aksamlarının can ve mal güvenliği riskine sebep olduğunu
hatırlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik
Sınav ve Belgelendirme Mer-
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kezi arasında imzalanan protokole işaret eden Yazgan, “Bu
kapsamda öncelikle gerçekleştirilen gözetim faaliyeti ile piyasadan ve gümrük kayıtlarından
envanter bilgisi edinilmiştir. Ayrıca, asansör periyodik kontrol verilerinin yer aldığı asansör takip sisteminde açılan yeni
bir modül ile asansör üzerinde
bulunan güvenlik aksamlarının
marka model bilgilerinin, sahada asansör periyodik kontrolü
yapan muayene elemanları tarafından tespit edilerek hangi
aksamın hangi asansörde bulunduğunun görüntülenmesi
hedeflenmiştir. Böylece asansör güvenlik aksamlarının hangi
asansörde kullanıldığının takibi
yapılabilmektedir” diye konuştu.
KAZA İSTATİSTİKLERİ
İÇİN İLK ADIM
Asansör kazalarına ilişkin istatistiki veri tabanının bulunmadığının altını çizen Yazgan,
mevcut durumun raporlanması ve gelecek dönemdeki mevzuat çalışmalarına yön vermesi açısından gerekli çalışmanın
başlatılmasının yararlı olacağını söyledi.

ÖZÇAKIR: “ALDIKLARI
BELGELERİN İŞLEVLERİNİ
BİLMİYORLAR”
“Türkiye’deki asansörlerin uygunluk değerlendirmeleri ve
periyodik kontrolleri, piyasa
gözetimi ve denetimi arasındaki ilişki” konulu panelde katılımcılara seslenen TASFED
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim
Özçakır, son dönemlerde B+E
Modülüne rağbet olduğunun
altını çizdi. Alınan belgelerin
işlevleri hakkında bilgi eksikliğinin olduğunu vurgulayan
Özçakır, “Bunların alt yapısına
baktığımızda kullanılması gereken literatürlerin olması lazım. Bunları da bilmiyorlar. Sonuçlardan da gördüğümüz gibi
baktığımızda yeşil etiketi almış
bir sene sonra kırmızıya düşmüş firmalar var. Belki bunla-

rı firma bazında incelememiz
gerekecek, ama en kötüsü de
işini doğru yapan firmalarımız
bu kategori içerisinde girip
sanki sektörün tamamı kötü
çalışıyormuş gibi bir izlenim
doğurmasıdır” dedi.
TEST KURULUŞLARINA
EŞGÜDÜM ÇAĞRISI
PGD sonrası montaj firmalarının cezalarla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Özçakır, güvenlik komponentlerinin testlerini
yapan kuruluşlar arasında eşgüdüm olmadığını söyledi.
“Hangi kuruluşun test sonucuna güvenileceği yönünde sıkıntılar var. Böyle baktığımızda
da belki de belgelendirme yapan test kuruluşlarında da bir
eşgüdüm sağlanması faydalı
olacak” dedi.
BULGURLUOĞLU:
“ŞİKÂYET ÜZERİNE
YAPILAN PGD’LERE
ÇÖZÜM BULUNMALI”
Şikâyet üzerine yapılan PGD’ler
konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden AYSAD
üyesi Oğuzhan Bulgurluoğlu,

“Bunlar, haklı şikâyetler olabildiği gibi kötü rekabetin getirdiği, işten ayrılan bir çalışanın
şikâyeti gibi bildirimler de olabiliyor. Hiçbir filtreden geçmediği için hem Bakanlığı hem
muayene yapan ilgili kurumu
hem de asansör firmasını ciddi bir zaman kaybına uğratıyor.
Bunun düzenlenmesinde fayda
olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
BOZDAĞ: “RUHSAT
AŞAMASINDA TASARIM
İVMESİ BELİRLENMELİ”
Sismik durumlara tabii asansörler hakkında değerlendirmelerde bulunan TASFED Başkan
Yardımcısı Cem Bozdağ, 30
Ekim 2020 tarihinde İzmir’de
meydana gelen depremi hatırlattı. Depremde pek çok
asansörün karşı ağırlıklarının
raylardan çıktığını vurgulayan
Bozdağ, “Burada gerekli önlemler alınmış olsaydı, bu asansörler çalışmaya devam edebilecekti. Buradaki en önemli
konu tasarım ivmesi” dedi.
Kabinde karşı ağırlık raylarının
hesaplanmasında tasarım iv-

mesinin önemli bir rolü olduğuna dikkati çeken Bozdağ,
herhangi bir sismik algılama
sistemi çalıştığında tüm kabin ve durak çağrılarının iptal
edilmesi, yeni çağrıların dikkate alınmaması ve hareket hâlindeki asansörün hızının düşürülmesi veya durması gerektiğinin
altını çizdi. “Asansör duraktayken, otomatik güçle çalışan
asansör kapılarını açmalı ve
kendisini hizmet dışı bırakmalı ve kapılarını açık tutmalıdır.
Manuel olarak çalışan ve otomatik olmayan güçte çalışan
kapılara sahip bir asansör bu
durumda kalmalı ve kapılar kitlenmemiş olarak hizmet dışı bırakılmalıdır” diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
çağrıda bulunan Bozdağ, şunları söyledi:
“Yapı ruhsatlarında binaların
tasarım ivmesini kesinlikle ve
kesinlikle deprem bölgesinde yaşayan bir ülke olarak belirlenmesi lazım. Bizlerin de
asansörleri bu belirlenen tasarım ivmesine göre tasarlamamız gerekiyor. Aksi takdirde deprem bölgesinde biz şu
anda kategori 0’a göre asansör yapmaktayız. Çünkü bize
de herhangi bir bilgi verilmiyor. Dolayısıyla deprem durumunda da birçok istenmeyen
durumla karşı karşıya kalıyoruz. İmar Yönetmeliğinde belediyelerin ruhsat vermesi aşamasında tasarım ivmesinin
zorunlu olarak belirlenmesi
gerektiğini düşünüyorum.”
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MALİ PERSPEKTİF

BIR YILDA ÜÇTEN FAZLA ARAÇ
SATIŞI YAPAN ŞIRKETLERI
BEKLEYEN SÜRPRIZLER
Mehmet Öner
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı
Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com

Bugün şirketlerin aktifinde onlarca araç
bulunmakta; her yıl da bu araçların bir
kısmı yenilenmek üzere satılmaktadır.
Şirketler, amaçları araç ticareti
olmaksızın, sık arızalanmaya başlayan
araçların yerine yenilerini almak
amacıyla eskiyen araçlarını satmaktadır.
Ancak Ticaret Bakanlığının bir takvim
yılında üçten fazla araç satışını “ikinci
el motorlu kara taşıtı ticareti” sayması,
şirketlere oto galericileri için getirilen
mesleki kural ve formalitelere uyma
zorunluluğu getirmekte; araç satışı
sebebiyle hiç akıllarına gelmeyen
garanti kapsamında yükümlülük altına
sokmaktadır.
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H

epimizin gördüğü, duyduğu veya tecrübe ettiği üzere, ikinci el araç alım
satımında, aracı alan tüketicilerin yaşadığı çok tatsız tecrübeler var. İkinci el olarak
yapılan ticaretin doğasından kaynaklanan sıkıntılar temel olarak, satıcı hangi durumlarda
sorumludur, garanti edilmesi gereken kullanım süreleri ve parçaları var mıdır noktalarında yoğunlaşmaktadır.
İkinci el araç ticaretindeki problem doğuracak
noktaların önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından, gerçek veya tüzel kişi tacirler
ile esnaf ve sanatkarların ikinci el motorlu kara
taşıtı ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve
esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yükümlülükleri ile
toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde
ödeme yöntemlerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci
el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev,
yetki ve sorumluluklarını düzenlemek üzere
13.02.2018 tarih ve 30331sayılı Resmî Gazete-

ve 31214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile
yönetmeliğin 5/(1). Maddesi
“İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir
takvim yılı içinde doğrudan
veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla
ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara
taşıtı ticareti kabul edilir.”

2.

Motorlu kara taşıtları alım
satım sorumlularının bulunması gerekmektedir.
Bu sorumluların seviye 5
yeterlik belgesi bulunması
gerekmektedir.

3.

Satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün
içinde aracın durumunu
gösterir ekspertiz raporu
alınması gerekmektedir.

4.

İkinci el otomobil ve arazi
taşıtının motor, şanzıman,
tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç
ay veya beş bin kilometre,
ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden
işletmenin garantisi altındadır.

5.

Garanti kapsamındaki arızalar, ücreti satıcı tarafından karşılanmak üzere,
azami 45 gün içinde giderilmek zorundadır.

şeklinde değiştirilmiştir.

de “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.
Bu yönetmelik aslında ikinci
el araç satışı yapan veya aracılık eden oto galericileri ile bu
araçların alıcıları arasındaki ticareti düzenlemek üzere çıkartılmıştır.
Ancak 15 Ağustos 2020 tarih

Bu değişiklik sonrası bir takvim yılı içinde üçten fazla kullanılmış araç satan şirketler
ve şahıslar “ikinci el motorlu
kara taşıtı ticareti” yapar kabul
edilmiştir. Peki ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların bu yönetmelik kapsamında
sorumlulukları nelerdir?
1.

Yetki belgesi almaları gerekecektir. Yetki belgesinden kasıt oto galericiliği
yetki belgesidir.
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Yönetmelik ile noterlere ikinci
el motorlu kara taşıtı alım satımında yetki belgesi ve araç
durumuna ilişkin ekspertiz raporunun elektronik sistem
üzerinden kontrol edilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.
Söz konusu yönetmelik ile oto
galericileri kontrol altına almaya çalışılırken, nerdeyse
tüm şirketler oto galericisi kabul edilmektedir. Noterlerin
kontrol yükümlülüğü sebebiyle ikinci el araç satışlarında şirketlerin yetki belgesi ve ekspertiz raporları bugünlerde
sorgulanmaya başlandı.
Bugün şirketlerin aktifinde onlarca araç bulunmakta; her yıl
bu araçların bir kısmı yenilenmek üzere satılmaktadır. Şirketler bu satışları sık arızalanmaya başlayan araçların yerine
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yenilerini almak amacıyla yapmaktadır; amaçları araç ticareti değildir. Sadece şirket ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
araç almakta ve zaruri olunca
da satmaktadırlar. Ancak, Ticaret Bakanlığının bir takvim
yılında üçten fazla araç satışını “ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti” sayması, şirketlere
oto galericileri için getirilen
mesleki kural ve formalitelere
uyma zorunluluğu getirmektedir ki şirketler için gereksiz bir
yüktür. Bunun ötesinde, yönetmelikte düzenlenen kurallara uymayanlara Perakende
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 18. Maddesi
kapsamında idari para cezası
kesilecektir.
Daha da önemlisi, garantiye
ilişkin koşullar sebebiyle ikin-

ci el araçlarını satan şirketler
ile bu araçları alanlar arasında yüzlerce, binlerce dava konusu olay yaşanacaktır. Şirketlerin çoğu bu düzenlemeden
haberdar bile değil şu anda.
Ticaret Bakanlığının bir an
önce yönetmeliğin 5. Maddesindeki yetkisini kullanarak,
yönetmelik kapsamına girmeyen, bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu taşıt satışlarını
belirlemesi ve bu belirsizliği
sonlandırması
gerekmektedir. Yapılacak düzenlemede,
şirketlerin kendi faaliyetlerinde kullanmak üzere satın alıp
fiilen de şirket faaliyetlerinde
kullandıkları ikinci el araç satışının yönetmelik kapsamına
girmediğinin belirtilmesi sorunu çözecektir.

SEKTÖRDEN

ZAFERLIFT FUARDA YENİ
ÜRÜNLERİNİN TANITIMINI YAPTI

Avrasya Asansör Fuarı’nda en dikkat çeken firmalardan biri
olan Zaferlift yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Zafer Lift Teknik
Müdürü Haluk Yakut, “Kalite olarak Avrupa ile çok rahat rekabet
edebilecek durumdayız. Kaliteli ürünlerimizle dünya üzerindeki
satış pazarlama ağımızı güçlendiriyoruz. Fuarda tanıtımını
yaptığımız ürünlerimiz için güzel geri dönüşler aldık” dedi.
HABER ASANSÖRÜ — Avrasya Asansör Fuarı’nda en
dikkat çeken firmalardan biri
olan Zaferlift yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Zafer Lift
Teknik Müdürü Haluk Yakut,
“Kalite olarak Avrupa ile çok
rahat rekabet edebilecek du-
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rumdayız.

Kaliteli

ürünleri-

mizle dünya üzerindeki satış
pazarlama ağımızı güçlendiriyoruz. Fuarda tanıtımını yaptığımız ürünlerimiz için güzel
geri dönüşler aldık” dedi.
Daha çok ağır tonajlı yük asan-

sörleri ve makaslı yük platformları üretimi yapan Manisa merkezli Zaferlift, Avrasya
Asansör Fuarı’nda ürün portföyünü ziyaretçilerin beğenisine sundu. Dış ticarete yoğunlaştıklarını belirten Yakut,
satışlarının yüzde 20’sinin ihra-

keye ihracat gerçekleştirdiklerini ve ihracat ağını geliştirme
odaklı faliyetlerine devam ettiklerini açıkladı. Faaliyetlerine
ilişkin bilgi veren Yakut, “Yük
asansörleri, yük platformları,
araç platformları, personel çalışma platformları manliftler ve
engelli platformları üretiyoruz.
Her geçen yıl ürün çeşitliliğini
ve kalitemizi artırarak üretime
devam etmeyi hedefliyoruz”
diye konuştu.

cata dayalı olduğunu söyledi
ve fuarın ihracat ağını geliştirmede önemli katkı sağladığının altını çizdi.

dukça verimli geçti. Ziyaretçi-

Yakut, “Kalite olarak Avrupa
bizden daha ileri değil, kalitemiz ile ağımızı güçlendiriyoruz. Biz yurt dışında son kullanıcı ve daha çok bu işi alıp
satan kuran ve orada servisini
yapan kişilerle çalışmak istiyoruz. Her ülkeye şube açmak,
her ülkede servis hizmeti vermek çok meşakkatli. O sebeple orada bu işleyişi yürütecek
firmalarla partner çalışmayı
tercih ediyoruz” dedi.

yer verdi.

Fuarda, iç ve dış piyasadan işbirliği talebinde bulunan firmalarla bir araya gelindiğini
belirten Yakut, “Yurt dışında
bu işin pazarlamasını yapan
birçok firma ile görüşmelerimiz oldu. Yine müşteri olarak
teklif isteyenler oldu. Fuar ol-

lerin çoğu pazara hâkim, ticaret yapmaya, makina almaya
istekli firmalardı” ifadelerine

Zafer Lift’in bilgi ve tecrübesiyle uzun yıllardır sektöre hizmet
verdiğini söyleyen Yakut, 20 ül-

“Sıfırdan tasarlayıp talebe
göre üretebiliyoruz, bu anlamda tamamen müşteriye özel
çalışıyoruz” diye konuşan Yakut, müşteri talebine en uygun ürünlerle cevap verildiğini kaydetti. “Aynı ölçülerde 3
tonluk veya 30 tonluk makine
de yapıyoruz. Müşterinin ne
istediğini iyi analiz etmek ve
doğru yönlendirmek bizim için
önemli” dedi.
SIFIR HATA İLE
ÇALIŞIYORUZ
Tasarlanan projenin 2 ve 3
boyutlu çizimleri ve yük analiz testlerinin yapılarak üretime geçildiğini söyleyen Yakut,
“Üretilen makinaların büyük
bir çoğunluğu kendi tarafımızdan montajı yapılıp, gerekli tüm yük testleri yapılarak
anahtar teslim müşteriye teslim edilmektedir” dedi.
Yakut, şöyle ekledi: “Bizim politikamız makineyi daha kuvvetli yapıp, arkasından gitmemek. Yapıp unutuyoruz; çünkü
sıfır hata ile çalışıyoruz.”

MONTAJ VE BAKIM PROSEDÜRÜ

BURSAD: ‘MALİYET
ARTIŞLARINDAN ETKİLENİYORUZ’

Kurdaki yükselişe bağlı olarak malzeme fiyatlarında yaşanan
artışa dikkat çeken BURSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Gültekin Baki, haksız fiyat rekabeti koşullarından şikâyet
etti. “Maliyetler sürekli yükselirken, özellikle merdiven altı
firmaların özensiz olarak yaptıkları maliyet hesapları ile
verdikleri düşük teklifler bizi müşteri karşısında sıkıntıya
sokuyor” dedi.
HABER ASANSÖRÜ (BURSA) — Kurdaki yükselişe bağlı olarak malzeme fiyatlarında
yaşanan artışa dikkat çeken
Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) Başkanı Gültekin Baki, haksız rekabet koşullarından şikâyet etti.
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“Maliyetler sürekli yükselirken,
özellikle merdiven altı firmaların özensiz olarak yaptıkları maliyet hesapları ile verdikleri düşük teklifler bizi müşteri
karşısında sıkıntıya sokuyor”
dedi.

Asansörün montaj ve bakımı
sürecinde yaşanan sıkıntıları değerlendiren Baki, maliyet
hesaplama sürecinde yaşanan zorlukların arttığının altını
çizdi. Maliyet hesabının malzeme, nakliye, işçilik ve işletmenin sabit giderleri çerçe-

vesinde bir oran üzerinden
yapılması gerektiğini söyledi.
MÜHENDİSLİK
HİZMETİ TİTİZLİKLE
YÜRÜTÜLMELİ
Asansör tasarım sürecine
avam projeden başlayarak, uygulama aşamasında yapılan
hesaplamalar ile devam edildiğini hatırlatan Baki, kuyu
ölçeklerine göre belirlenen
ölçülerde kuyu kesitinin tasarımının yapıldığını ve kuyu rölevesine göre avam projenin çizilmesi gerektiğini söyledi.
Mühendislik çalışmasının titizlikle yürütülmesi gerektiğini
belirten Baki, “Ölçülerin doğru ve eksiksiz alınması tasarım
hizmeti için önemlidir. Yoksa
projenin başlangıcı hatalı olur.
Bu da ileride sorunlara sebep
olur” diye konuştu.
YOLCU ASANSÖRÜNDEKİ
MONTAJ KADEMELERİ
Baki, montaj sırasında yapılması gereken iş işlemleri şu
şekilde sıraladı:
“Ray montajı, dış kapı montajı, makine ve sehpa kurulumu,
süspansiyon ve kabin kurulumu, halat bağlantıları, ağırlık
yerleşimi, regülatör ve halatlarının bağlantısı, makine dairesi, kumanda ve güç panosu
kurulumu, kuyu içi, kuyu dibi,
kabin üstü, kabin içi ve makine
dairesi elektrik bağlantılarının
yapılarak kat kasetlerinin montajına geçilebilir.”

KULLANICILAR
İÇİN ASANSÖRÜN
SÜREKLİLİĞİ ÖNEMLİ
“Montaj ustalık isteyen bir iştir” diye konuşan Baki, iş sağlığı ve güvenliği açısından kişinin ustalık belgesi, ilgili bölüme
ait meslek lisesi diploması veya
Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından alınan belgelerden herhangi birisine sahip olunması
gerektiğini söyledi.
Montajı iyi yapılmayan bir
asansörün, konforsuz bir seyahat sunacağına işaret eden
Baki, “Bu asansörler, kısa sürede arızalanmaya başlayarak
kullanıcıları hem tehlikeye sokar hem de bakım maliyetlerini arttırır. Kullanıcılar için asansörün sürekliliği önemlidir. Hiç
kimse arızalanmış bir asansör
görmek istemez. Bu nedenle iyi montaj demek, kullanımı

PROJE
DOSYASINDA
BULUNMASI
GEREKEN
BELGELER
 Asansör uygulama projesi
 Asansör avam projesi
 Asansör tescil dosyası
 Asansör ruhsat dosyası
 Asansör tasarımı
 Asansör proje çizimi
 Teknik dosya

keyifli ve çalışması sürekli olan
asansör demektir” dedi.
Asansör montajı gerçekleştikten sonra son kontrol ekibi tarafından uygunluğunun
ve sağlamlığının kontrol edildiğini hatırlatan Baki, “Bu
kontrolde tespit edilebilecek
eksiklik ve arızalar proje sahibine bildirilir. Dolayısıyla ruhsat alabilmek için herhangi bir
problemin ortadan kalkması
sağlanmış olur” ifadelerini kullandı.
RİSK ANALİZİNDE
YÖNTEM
Yeni bakımlarda risk analizinin önemine işaret eden Baki,
asansör risk analizi ile asansörün kullanımı sırasında oluşabilecek olası tehlikeler hakkında bilgi edinilebileceğini
bildirdi. Baki, şöyle konuştu:
“Risk analiz raporu Modül H
ve Modül G belgesi olarak iki
farklı yöntem ile alınır. Bakım
almadan önce durum tespit
raporu düzenlenerek, asansörde yapılması gereken iyileştirmeler hakkında bina sorumlusunun bilgilendirilmesi
gereklidir.”
Asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların bakımının,
monte eden tarafından hazırlanmış olan bakım kılavuzunda yer alan talimatlara göre
yapılması gerektiğini kaydeden Baki, güncel standartta
belirtilen koşulların da sağlanması gerektiğini söyledi.
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KATRANLI: ‘KORSAN FİRMALAR
KARŞISINDA ŞANSIMIZ ZAYIFLIYOR’

Doğu Anadolu Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri
Derneği (DAS-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Katranlı,
sektör paydaşlarının da sık sık gündeme getirdiği düşük bakım
maliyetlerinden şikâyet etti. Denetimlerin yetersiz kaldığına
dikkati çeken Katranlı, “Korsan firmalar karşısında şansımız
giderek zayıflıyor” dedi.

HABER ASANSÖRÜ (ERZURUM) — DAS-DER Yönetim
Kurulu Başkanı Cengiz Katranlı, sektör paydaşlarının da sık
sık gündeme getirdiği düşük
bakım maliyetlerinden şikâyet etti. Denetimlerin yetersiz
kaldığına dikkati çeken Kat-
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ranlı, “Korsan firmalar karşısında şansımız giderek zayıflıyor”
dedi.
Sektörde giderek eriyen bakım ücretlerinin maliyeti karşılaması gerektiğini vurgulayan Katranlı, SGK ve personel

giderlerinin, araç, malzeme,
nakliye, belgelendirme giderlerinin dikkate alınarak hazırlandığını hatırlattı.
Asansör montaj ve bakım sürecine ilişkin bilgi veren Katranlı, piyasada düşük rakam-

lara verilen teklifler karşısında
rekabet edilebilirliğin azaldığını vurguladı ve şu ifadelere
yer verdi:
“Piyasada faaliyet gösteren
korsan firmalar karşısında şansımız giderek zayıflıyor. Bu firmaların iş maliyetleri düşük
olduğundan bizlerin bu kişilerle rekabet etme olasılığımız düşüyor. Denetimlerin
yetersizliği ise bu gibi firmaların her geçen gün çoğalmasına yol açıyor.”
YENİ BAKIMLARDA
SÜREÇ
Bakım teklifi istenmesi durumunda atılan adımları
paylaşan Katranlı, öncelikli
olarak teknik ekibin mevcut
asansörü yerinde incelemesi gerektiğini ve yerel yönetimin yetki verdiği denetçi
kuruluş raporlarının incelenmesiyle birlikte risk analizi
sonuçlarının elde edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Katranlı, durum tespit raporunun kayıt altına alınarak
bakım için gerekli koşulların sağlanabileceğine vurgu
yaptı.
Gerekli raporlama işlemlerinin ardından bakım yönetmeliğine uygun bakımın
yapılabilmesi için sözleşme
aşamasına geçilebileceğini
bildiren Katranlı, iş güvenliği önlemlerinin alınarak
aylık periyodik kontrollerin
yapılabileceğini söyledi.

MONTAJDA SORUN
OLUŞTURACAK
TASARIMLARI TAVSİYE
ETMİYORUZ
Asansörlerin tasarım sürecine ilişkin bilgi veren Katranlı,
“Tasarımlarımızı TSE, CE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının

mevcut yönetmelikleri doğrultusunda kullanıcıların can
güvenlikleri öncelikli olarak
enerji tasarrufu sağlayan maliyeti düşük ve bir o kadar uzun
ömürlü olmasına dikkat ederek günün şartlarına uygun
görsel cazibesi olan ürünleri
kullanarak tasarlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Katranlı, tasarım yaparken
uygulanabilirliğin ön planda olması gerektiğini söyledi, “Çekici bir görsellik için
mukavemetten yoksun uygulamaları ve montajda sorun
oluşturacak tasarımları tavsiye ve tasvip etmiyoruz” dedi.
SON KONTROLE
GİDEN YOL
Asansör montaj prosedürünün işletilmesindeki gereklilikleri anlatan Katranlı şu bilgileri paylaştı:
“Öncelikle avam projelerinde
mühendislerimizin yaptıkları
ön çalışma sonrasında, kuyu
röleveleri alınıp mevcut yönetmeliklerin izin verdiği ölçülerde projelendirme yaparak montaj ekiplerini mahale
sevk ediyoruz.
Makina ve kabin ve montajları yapılıp elektriksel bağlantıları gerçekleştirilerek çalıştırma aşamasına geçiliyor. Son
kontrolde görülen eksiklikler
tamamlandıktan sonra asansörün piyasaya arzı için denetleme kuruluşuna başvuru
yapılıyor.”

117

Ocak • Şubat 2022 • Haber Asansörü

USTAYA SAYGI
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Ustaların ustası, asansör sektörünün duayen ismi Rate
Asansör kurucusu Mehmet Ali Yavuz, sektördeki 50’nci yılını
kutluyor. Eskişehir’de asansör sanayisinin gelişimine yön
veren ve yetiştirdiği önemli ustalarla adından söz ettiren
Yavuz, Ustaya Saygı köşemizin konuğu oldu. Sektöre başladığı
günden bugüne asansör sanayisinin yapı taşlarını ve sektörün
evrildiği noktayı değerlendiren Yavuz, değerlendirilmeyi
bekleyen fırsatlardan, gelecek perspektifine ve tecrübelerine
dayanan önerilere kadar pek çok konu hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Asansörü: Okuyucularımıza kendinizden bahseder
misiniz?
Mehmet Ali Yavuz: 1947 Turgutlu, Manisa doğumluyum.
Ben henüz 3 yaşında iken babam ölmüş. Annem, abim ve
ablam ile büyüdüm. Lise eğitimimi öğretmen olan abimin
yanında, Eskişehir’de tamamladım. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim.
1972 yılında Eskişehir’e mühendis olarak döndüm ve o
yıldan beri asansör sektöründe çalışıyorum. Meslek hayatım boyunca önceliğim her zaman nicelikten ziyade nitelik
olmuştur. Çok sayıda iş yapmaktansa mühendislik bilgisi isteyen özel işler yapmayı
tercih ediyorum. 1986 yılında
yapmaya başladığımız engelli platformları ve villa asansörleri de bu tür işler. Bunun yanı
sıra asansör karşı ağırlığı üretimi yapıyor ve bu ürünü ihraç
ediyoruz. Bu işi de Türkiye’de
ilk yapan firmayız. Şu an pazarda küçük ölçekli firmalar da
var ancak toplam ihtiyacın yüzde ellisini karşıladığımızı söyleyebilirim.
Haber Asansörü: Başından
beri planladığınız kariyer hayatı asansör özelinde mi gelişmişti?
Mehmet Ali Yavuz: Tam olarak
öyle olmadı. Eskişehir’e geldiğimde ilk önce mühendislik
bürosu açtım. Aynı zamanda
dersanemiz vardı, orada fizik
ve matematik öğretmenliği

yapıyordum. Bunlarla beraber büromda mühendislik
hizmetleriyle
ilgili irili ufaklı işlerle
ilgileniyordum. Bir
gün bir asansör firması bana mümessillik için geldi. Kabul ettim. Dostum
Turan Bozat, asansör
işini beraber yapmayı
teklif etti. Gençlik heyecanı ile bu işe başladık. ‘Eskişehir Asansör Sanayi’ adı altında
işler yaptık. Daha sonra ben
1973 yılında Rate Asansör’ü
kurdum. Bu işe girmem tesadüftü, tasarlanmış bir girişim
olmadı.
KONFOR VE ESTETİK
ÜÇÜNCÜ PLANDAYDI
Haber Asansörü: Asansör
sektörüne ilginiz nasıl gelişti?
Mehmet Ali Yavuz: Ben işin
hep mühendislik boyutuna
ilgi duydum, keyifli geldi. Yerli firma Türkiye’de çok azdı. Kü-

tahya, Eskişehir, Bilecik ve Afyon’da uzun süre tek başımıza
var olduk. Yerli firma olmanın
avantajlarını yaşadık. Yabancı firmalar çok pahalıya iş yapıyordu, biz ise daha uygun işler yapıyorduk. Müteahhitler
uygun fiyatı tercih etti. Ama o
yıllar çok kaliteli işler yaptık diyemem, maalesef yapamadık.
Çünkü öyle bir teknoloji yoktu,
sadece iyi niyet vardı. Dürüstlük ve iyi niyet önceliğimizken,
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konfor ve estetik üçüncü plandaydı. Bunlar önemsenmezdi.
Bugün artık beklentiler değişti.
YÜKSEK HIZLI VE
YÜKSEK KATLI
BİNALARDA BAŞARISIZIZ
Baktığımda, Türkiye’deki yerli
asansör firmaları belli bir kapasiteye kadar olan asansörleri
en az Avrupalılar kadar iyi yapıyorlar. Ancak yüksek hızlı ve
gökdelenler gibi çok katlı binalarda kullanılan asansörleri
yapabildiklerini söyleyemem.

Çünkü öyle bir pazarımız yok.
O pazarda dünyaya hâkim konumda olan küresel firmalar
yer alıyor. Malzeme konusuna gelecek olursak, çok kaliteli malzeme üreten yerli firmalar var.
İKİ ASANSÖRE BİR
DAİRE ALABİLİYORDUK
Haber Asansörü: Sizin işe
başladığınız dönemle bugünü kıyasladığınızda hangi farklılıkları gözlemliyorsunuz?

Mehmet Ali Yavuz: O dönemde biz çok şanslıydık. Bir
kere bizim başladığımız yıllarda -ki bu süre 10 yıl kadar
devam etti-; biz yaptığımız işlerde maddi olarak günümüze oranla çok daha kârlıydık.
Çok az firma vardı ve statümüz
çok daha iyiydi. Mesleğe başladığım yıllarda 7-8 duraklı iki
asansör fiyatına bir daire satın
alabiliyordum. Bugün aynı tip
asansörü, hatta çok daha teferruatlısını ve konforlusunu,
arkadaşlarımız 70-80 bin liraya yapıyorlarmış. İşin acı olan
yanı burası.
KÖTÜ İŞ YAPAN
ASANSÖRCÜ SAYISI
ARTIYOR
Piyasada çok iş var ancak firma sayısı ile doğru orantılı değil. Eskişehir’de son yıllarda
sayı hızla arttı. Bu arkadaşların
çoğu bizim yanımızdan ayrılıp kendi firmasını kuran üçüncü kuşak asansörcülerdir. Piyasada şu an bu işin en sıkıntılı
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yanı, çok ucuz fiyatlarla işlerin
yapılması ve bu işe emek verenlerin hak ettikleri karşılığı
alamaması. Ben buna çok üzülüyorum. Bu aslında rekabet
değil, ne kadar uzun süre kötü
iş yapabilirsen o kadar uzun
süre piyasada kalıcı olacaksın,
anlamına geliyor. Bu sayı maalesef oldukça fazla.
ÇOCUKLARIMA
UZMANLAŞTIĞIMIZ
ALANDA KALMALARINI
VASİYET EDİYORUM
Haber Asansörü: Asansörde
butik bir alana yöneldiğinizi
görüyoruz. Sizi buna yönlendiren etkenler nelerdi?
Mehmet Ali Yavuz: Müteahhit
ne teknik elemandır, ne tüccardır, ne de sanatkârdır. Onun
anlayışına hizmet edecek iş
yapmak benim tercih ettiğim
bir yol değil. Biz o yüzden butik alana yöneldik. Yüksek kapasiteli yük platformları, villa
asansörleri, kamusal alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış engelli platformları bizim
ürün yelpazemizi oluşturuyor.
Bu işleri talep eden müşterilerle anlaşmamız da çok kolay
oluyor. Benim kızım endüstriyel ürün tasarımcılığı üzerine
tahsilini yaptı. Çiziyor, tasarlıyor, modelliyor. Bu yolla müşteriyle çok kolay ortak bir dil
yakalıyoruz. Çocuklarıma da
bu yolda devam etmelerini vasiyet ediyorum. Engelli tipi ve
villa projeleri zordur ama karşındaki insan aldığı hizmetin
değerini bilir.

Asansör firmalarının
yetişmiş eleman
temin etmesi yerine,
kendi bünyelerinde
kendi çıraklarını ve
hatta kendi ustalarını
yetiştirmelerinde
sektör açısından
büyük fayda var.
ESKİŞEHİR’DE 100
CİVARINDA USTA
YETİŞTİRDİM
Haber Asansörü: Usta-çırak
ilişkisinin öneminden bahseder misiniz? Bugüne kadar
kaç usta yetiştirdiniz?
Mehmet Ali Yavuz: Eskişehir’de iş yapan iyi ustaların hemen hepsi benim yanımda yetişmiştir. Aralarında kendi işini
kuranların sayısı da epey çoktur. Bir kısmı Eskişehir’de, bir
kısmı güneyde hizmet veriyor.
Bu arkadaşlarımız da hatırı sayılır ustaların yetişmesine vesile oldu.
Asansör firmalarının yetişmiş

eleman temin etmesi yerine,
kendi bünyelerinde kendi çıraklarını ve hatta kendi ustalarını yetiştirmelerinde sektör
açısından büyük fayda var. Elbette çırak yetiştirirken, ona
da yatırım yapmanız gerekir.
1989’da Bulgaristan’dan gelen
göçmenlerin çoğu yetenekli
insanlardı. Bize iş başvurusunda bulunanlardan biri tır şoförüydü. İşe aldık, emek verdik.
“Elektrik işlerini sever misin?”
diye sordum, “Çok meraklıyım, ama bilmiyorum” dedi.
İmalatta çalıştırdık, işi öğrettik. Bugün iddia ediyorum; Eskişehir’in en kaliteli ustalarındandır. Biz, insanların önünü
açıyoruz, karşı tarafın da niyeti
varsa güzel etkileşimler oluyor.
USTA TRANSFER
ETMEK YERİNE USTA
YETİŞTİRMEYİ TERCİH
EDİYORUZ
Geçtiğimiz ay benim çok kıymetli bir elemanım Almanya’ya gitti, yeri boş. Yerine
aldığından biraz fazla para verip, herhangi bir firmada çalışan bir ustayı transfer etmeyi
düşünmem. Onun yerine Eskişehir’de açılmış olan TASFED Asansör Akademisi’nden 2-3 eleman alıp, onlara
yatırım yapmak daha anlamlı.
İşe alacağımız personeli alanında öncü firmalara, masraflarını karşılayarak eğitimlere yollayacağız. Alacakları bu
eğitimler sonrasında imalatta,
mekanik işlerde ve montajlarda çalışacaklar. Altı ay da şir-
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ket bünyesinde eğitimleri devam edecek. Biz insana yatırım
yapmayı tercih ediyoruz.
EŞİM VE ÇOCUKLARIMLA
ORTAK OLDUM
Haber Asansörü: Rate Asansör’ü kurduktan sonra iş ve
ev arasında dengeyi nasıl korudunuz?
Mehmet Ali Yavuz: 1976 yılından eşimin vefat ettiği 2003
yılına kadar kendisiyle şirket
ortağı idik. Evime işle ilgili hiçbir sıkıntıyı, yükü götürmedim.
Benim evde sabahlara kadar
çalıştığım da olmuştur; bir
şeyler çizdiğim, bir proje hazırladığım da olmuştur. Eşim
bu durumdan rahatsız olmaz,
destek verirdi. Kıymetli eşimin
vefatıyla birlikte, 3 çocuğum
annelerinin yerine ortağım oldular.
Eşim, çok genç yaşta kanser
hastalığına yakalandı. 30 yaşında kanser oldu, 50 yaşına
kadar direndi. Onu kaybedeli tam 18 yıl oldu. Eşimle şirket oldum, çocuklarımla da ortak oldum. Çok
da memnunum. Hepimiz
aynı çatı altındayız. Hepimizin yönetimde söz hakkı var. Bana sorarlar, benim
müdahaleme gerek yoksa
kesinlikle bir müdahalede bulunmam. Ama onların -özellikle teknik bir konuda- atlayabilecekleri bir
konu gündeme gelirse o
zaman müdahale ederim,
yol gösteririm. Mali konu-
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lar, ödemeler, satış veya alış
konularından haberim bile olmaz. Olsun da istemem. Bunu
güzel ilerletiyorlar.
KURUMSAL FİRMALAR
BİR ARAYA GELEBİLİRSE
MARKA ÇIKARABİLİRİZ
Haber Asansörü: Sektörün
geleceği hakkında öngörüleriniz nelerdir?
Mehmet Ali Yavuz: Alanında uzmanlaşanlar, işine yatırım yapanlar hatta kurumsallaşabilenler bir araya gelebilirse
dünya pazarına yerli bir marka
çıkarabiliriz. Tek başıma yapabildiğimi yapayım, pazardaki
en büyük pastayı ben alayım
diyen bir zihniyet var. Bunların
kalıcı olması mümkün değil,
zaten kalmamaları da lazım.
Bu biraz acımasız belki ama
kendilerine verdikleri zarardan
geçtim, evlatlarına zarar veriyorlar. Bu sektörde o zihniyetin geleceği yok. Kötü örnek-

lerin yanı sıra çok akıllıca işler
yapanlar da var, güzel ihracat
rakamlarına ulaşan firmalarımız da var. Yola devam edecekler de bu firmalardır.
Haber Asansörü: Meslektaşlarınıza neler önerirsiniz?
Nasıl bir yol izlemeliler?
Mehmet Ali Yavuz: Ortak olmalılar. Yurt içinde birlik olmalılar. 3-5 tane büyük şirket
birleşmeli. Firma istediği kadar küçük olsun sabit giderler
yükseliyor. Bugün 50 asansörün bakımıyla uğraşan firmalar,
bünyesinde bir elektrik bir de
makine mühendisi istihdam
etmek zorunda. Bu istihdamın
sigortası, aylığı, kıdem tazminatı, harcırahı şuyu buyu derken şirkete ciddi bir mali yükü
var. Ama bu adamın kasasına
bu kadar para girmiyor ki! O
yüzden bir araya gelinmesi lazım. Onun da yolu eğitimli olmaktan geçiyor. Eğitime önem
verilmesi gerek.

TASFED Üyesi Dernekler
 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]
 DAS-DER [Doğu Anadolu Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği]
 DENASDER [Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri Sat. Der.]
 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 Asansörcüleri ve Asansör Kullanıcıları Geliştirme Derneği]
 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 İş İnsanları Derneği]
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KAYSAD BAŞKANINDAN ‘HAKSIZ FİYAT
REKABETİNE’ KARŞI ÖNLEM ÇAĞRISI

Kayseri Asansör
Sanayicileri Derneği
(KAYSAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Naim Pedük, yeni
yapılan asansörlerde
kalitenin düştüğüne işaret
etti, sektör paydaşlarını
ortak akılla önlem almaya
davet etti.

HABER ASANSÖRÜ (KAYSERİ) — KAYSAD Başkanı Naim Pedük, yeni yapılan
asansörlerde kalitenin düştüğüne işaret etti, sektör paydaşlarını ortak akılla önlem almaya davet etti.
Asansör sektörünün karşı karşıya kaldığı sorunları değerlendiren Pedük, piyasada sık
sık dile getirilen haksız fiyat rekabeti koşullarına dikkat çekti; “Rekabet adı altında kendini ve meslektaşlarını bitirme
yolunda ilerleyen firmalar var.
Türkiye’de asansör kalitesinin
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SİMÜLE EDİLMİŞ
ASANSÖRÜ TANITIYORUZ

simülasyon olarak sunduğunu belirten Pedük, “Sunumda
asansör tasarımlarımızı program üzerinde gösterip asansör
kabininin ve diğer asansör malzemelerinin çalışma sistemini
tanıtıyoruz. Yine şirketimize gelen müşterilerimize farklı ürün
yelpazelerini de sergi salonunda tanıtımını yaparak talebe
yönelik projeler üzerinde çalışmaya başlayabiliyoruz” dedi.

Asansör tasarımlarını, inşaatın başlangıcından önce proje
olarak müteahhit firmaya veya
özel mülk sahibi müşterilere

Asansör tasarımlarında çeşit
fazlalığı olduğunu söyleyen
Pedük, “Günümüzde yük/sedye asansörü, yolcu asansörü,

düşmesi, kalifiyeli personel yetiştirilmemesi, yetişen personelin de yeni firmalar kurması
ve kısa süre içinde kapatması sektörümüze ciddi zararlar vermektedir” dedi. Pedük,
sektör paydaşlarını göreve çağırdı ve gerekli önemleri almaya davet etti.

hidrolik asansör, maden asansörü, teleferik asansör, araç
asansörü, engelli asansörü,
yürüyen merdiven, bant olmak
üzere; asansör kuyusu ve durak sayısı olmak üzere teknik
şartnameye uygun olarak tasarımlar yapılmaktadır. Firma
olarak bizde müşterilerimizin
istemiş olduğu asansör ihtiyacına göre onlara uygun projeleri sunarak hizmet vermekteyiz. AVM’lere ve hastanelere
yürüyen merdiven bant, apartmanlara yolcu ve sedye, kamu
kurum kuruluşlarına engelli,
özel mülk sahiplerine hidrolik
olmak üzere her projede hizmetimizi gerçekleştirmekteyiz” diye konuştu.
Montaj prosedürü hakkında
bilgi veren Pedük, uzman mühendis kadro tarafından çizilen projenin simülasyonunun
montaj ekibine sunumunun
yapıldığının altını çizdi. Gerekli bilgilendirmelerden sonra
montaj sürecine başlanabileceğini söyledi.
BAKIM YÖNETMELİĞİNE
UYGUN BAKIM NASIL
YAPILIR?
Kritik parçaların muayenesinin, tesisin güvenilirliğinin artmasıyla doğrudan ilişkili olduğunun altını çizen Pedük,
muayene ile sorunlu parçaların değiştirilmesi ve ileride
olası arızaların önüne geçilmesinin sağlandığını vurguladı.
Bakım yönetmeliğine uygun
bakım yapmanın önemine işa-

ret eden Pedük, gözle ve elle
yapılan muayenelerin kritik seviyede önem taşıdığını söyledi. “Halatlarda kopuk tellerin
var olup olmadığının kontrolü
ve aşınıp aşınmadığına mutlaka bakılmalıdır. Tahrik kasnağı
yivindeki aşınma ve ray papuçları kontrol edilmelidir. Asansör kablosunun dış muhafazasında çatlak olup olmadığının
kontrolü yapılmalıdır. Makine
grubunda dişli ve yataklarda
aşınma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yaylı ve hidrolik tamponların çalışıp, çalışmadığı kontrol edilip, gerekli
ayarlamaları yapılmalıdır. Somun ve cıvataların gevşeyip
gevşemediğine bakılmalıdır.
Kat ayarlarının verilen sınırlarda olup olmadığına bakılmalıdır. Kabin kat ayarları ve durak
kapı açılmaları kontrol edilmelidir. Frenleme elemanlarından
birinin görev yapmaması ile
diğer elemanların kabinin durdurduğu fren konstrüksiyonlarında mekanik frenler kontrol
edilmelidir” diye konuştu.
BAKIM, MONTAJ VE
REVİZYONDA MALİYET
HESABI
Asansör bakım, montaj ve revizyon hizmetlerinde ayrı ayrı
maliyet hesabı oluşturulduğunu anlatan Pedük, şu bilgileri
paylaştı:
“Montaj hizmetinde maliyet;
tüm asansör ekipmanlarının
A’dan Z’ye maliyeti yazılması ve
kat başı işçilik maliyeti ile nak-

liye vergileri eklendikten sonra ortaya çıkar. Revizyon hizmetinde ise mevcutta eskimiş olan
malzemelerin sökülüp takılması işi vardır. Sökülecek olan malzemelerin maliyeti ve sökme
takma işçilik bedelleri oluştuktan sonra revizyon maliyeti ortaya çıkmaktadır.”
Pedük, bakım maliyet hesabının, revizyon ve montajda yürütülen hesaplara kıyasla daha
zor olduğunu söyledi. “Çünkü bakım hizmeti kadar sıkıntılı
bir işlem yoktur. Asansör sayısına göre ayrılan işçi maliyeti, ayrılan araç sayısı, araç maliyeti, araç aylık mazot işlemi,
araç yıllık muayane bedeli, işyeri kira bedeli ve vergiler hesaplanır. Hesaplanan bu oran
sonucunda bakım maliyetine
ulaşırız” dedi.
Son kontrol aşamasında dikkat
edilmesi gerekenler hakkında
bilgi veren Pedük, son kontrollerin teknik uzman personeller tarafından yapılması zorunluluğuna işaret etti. Pedük,
montajı tamamlanan asansörlerin yönetmeliğine uygun
olarak yapılıp yapılmadığının
kontrol edilmesi gerektiğini
söyledi;
“Uygun olmayan kısımlar,
son kontrol formuna işlenerek montaj müdürüne teslim
edilir. Montaj müdürü de uygun olmayan eksik kısımları
tamamlayıp uygun hâle getirilmesini sağlamakla yükümlüdür” diye konuştu.
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ANALİZ

ASANSÖR SEKTÖR RAPORU
2021 YAYIMLANDI;
YEŞİL ETİKETLİ ASANSÖR SAYISINDA ARTIŞ VAR, YURT DIŞI
MONTAJ VE PAKET ASANSÖR SAYISI YÜKSELİYOR, HİDROLİK
TAHRİKLİ ASANSÖR TESİSİNDE DIŞA BAĞIMLILIK DEVAM EDİYOR
HABER MERKEZİ — Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi
Genel Müdürlüğü’nün “Asansör Sektör Raporu 2021” yayımladı. Rapora göre, yeşil
etiketli asansör sayısında artış
var. Yurt dışı montaj ve paket
asansör sayısı da yükseliyor.
Hidrolik tahrikli asansör tesisinde dışa bağımlılık ise devam ediyor.
Rapora göre 2020 yılında,
toplam 592 Bin 230 adet
asansörün periyodik kontrolü
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yapıldı. Bu asansörlerden 235
Bin 968’’ine (%40) kırmızı, 48
Bin 802’sine (%8) sarı, 205 Bin
673’üne ise (%35) mavi etiket
verildi. 101 Bin 787 asansör de
(%17) yeşil etiket aldı.
YEŞİL ETİKETLİ
ASANSÖR SAYISINDA
ARTIŞ
2012-2020 yılları asansör periyodik kontrol sonuçlarının
değerlendirildiği raporda; 1
Ocak 2012’den başlayan ve
1 Ocak 2022’de 10’uncu yılı-

Yıllara Göre Asansör Periyodik Kontrol Verileri

nı dolduracak olan ve bu süre
içerisinde kontrol edilen asansör sayısı ile yeşil etiket alan
asansör sayısında önemli bir
artış yaşandığı vurgulandı.
YURT DIŞINDA MONTAJ
VE PAKET ASANSÖR
SATIŞINDA ARTIŞ
KAYDEDİLDİ
Raporda, son yıllarda yurt dışında montaj, komple (paket)
asansör satışı gibi alanlarda da
Türk firmalarının gözle görülür
çalışmalar yapmaya başladığı
belirtildi. Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve AB ülkelerinde asansör montaj işleri yapan
Türk firmalarının sayısında da
artış olduğu vurgulanan raporda, “Özellikle Afrika ülkeleriyle olan dış ticaretin gelişmesiyle birlikte, Türk asansör
firmalarının bu ülkelerdeki yatırımlarını artırmasına neden
olmuştur’’ denildi.
AKSAM İHRACATINDA
LİSTE BELİRLENDİ
Raporda, AB, Orta Doğu ve
Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere uzak doğudan Güney Amerika’ya kadar aksam ihracatı yapıldığı da vurgulandı.

Raporda, “Özellikle uzak doğu
kökenli ürünlerin ülkemizde kullanımının artışı, Avrupa
normları çerçevesinde üretilen
ürünlerimize yönelik olumsuz
etkisini arttırmış bulunmaktadır. Bu nedenle, marka değeri
ile yurtdışına ihracat kaleminde başarılara sahip firmalarımızın, pazar içerisindeki konumlarını koruyabilmeleri için
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel
Müdürlüğüne söz konusu ithal
ürünlere yönelik anti damping
uygulaması amacıyla bireysel
başvurularda bulunmaları sektörün geleceği açısından büyük önem arz etmektedir” denildi.
HİDROLİK TAHRİKLİ
ASANSÖR ÜRÜNLERİNDE
DIŞA BAĞIMLILIK
SÜRÜYOR
Raporda asansör sektörünün
dışa bağımlılığıyla ilgili önemli
tespitler de var. Hidrolik asansörlerde kullanılması zorunlu
olan boru kırılma valfının, hidrolik güç ünitelerinin ve hidrolik basınç kontrol ünitelerinin
tedariğindeki ithalat bağımlılığına dikkat çekildi.

YETKİLİ SERVİS
FAALİYETİ FARKLI
ŞEHİRLERDE DE
YÜRÜTÜLÜYOR
Asansör montaj ve tasarımı
konularında, 7 coğrafi bölgede 81 ilde faaliyet gösterilebildiğinin vurgulandığı raporda,
bakım yapan firmaların yoğun
olarak bulunduğu bölgeler de
belirlendi.
Buna göre bakım firmaları bağımsız olarak veya İstanbul,
Ankara, İzmir, Bursa, Adana,
Antalya, Samsun, Trabzon,
Konya, Kayseri, Kocaeli, Gaziantep, Diyarbakır gibi büyük
şehirlerde kurulu olan asansör montaj firmalarının yetkili
servisi olarak faaliyetlerini diğer şehirlerde de yürütebildiği
vurgulandı.
SEKTÖRÜN KAPASİTE
KULLANIM ORANI
YÜZDE 60
Sanayi Sicil Kanunu kapsamında oluşturulan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi sicil
kayıtlarına göre sektörün kapasite kullanım oranı ortalama
olarak yüzde 60 seviyesinde
gerçekleşti.
2 BİN 772 FİRMANIN
SİCİL KAYDI VAR
Rapordaki verilere göre, 2020
yılında sanayi sicil kaydı bulunan asansör montaj firması ve
asansör aksam imalat firması sayısı toplamda 2 Bin 772
oldu. Asansör aksam imalatçısı sayısı da 285’e yükseldi.
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YAKLAŞIK 35 BİN KİŞİ
İSTİHDAM EDİLİYOR
Sanayi sicil uygulamaları kapsamında Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına iletilen yıllık işletme cetveli (2020 yılı) verilerine
göre sektörde çalışan sayısı 31
Bin 586 kişi olarak belirlenirken belgelendirme, periyodik
kontrol gibi diğer faaliyetlerle
birlikte bu alanda çalışan sayısının 30-35 Bin olduğu tahmin
ediliyor.
3 BİN 72 HYB’Lİ
FİRMA VAR
Raporda, asansörlerde bakım
ve servis hizmetleri için Türk
Standardları Enstitüsü tarafından hizmet yeterlilik belgesi
(HYB) verilen firma sayısı 3 Bin
72 olarak açıklandı.
YAKLAŞIK 3 MİLYAR
DOLAR CİRO YAPILDI
Raporda, 2020 yılı ihracat ve
ithalat rakamlarına da yer verildi. Buna göre, toplam dış ti-

caret hacmi 358 milyon doları
bulurken, asansör sektörü faaliyet alanına dair yapılan incelemede, yaklaşık 2-3 milyar dolar seviyelerinde ciro
rakamlarına ulaşıldığı tahmin
ediliyor.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
“Türk asansör sektörünün faaliyet alanı dikkate alındığında,
2020 yılında üretilen binaya
göre yıllık asansör montaj sayısı, belgelendirme hizmetleri,
periyodik kontrol hizmetleri,
aksam üretimi, bakım ve servis hizmetleri genelinde yaklaşık 2-3 Milyar ($) seviyelerinde
bir ciroya sahip olduğu tahmin
edilmektedir.”
SEKTÖR, AR-GE ALT
YAPISINDA YETERSİZ
Raporda, Türk asansör sektörünün en önemli ve en temel
sorunu olarak Ar-Ge alt yapısının güçlendirilmesine yönelik

çalışmaların azlığı veya tamamen yetersizliğine dikkat çekildi.
“Türk asansör sektörünün genel yapısı incelendiğinde,
asansör firmalarınca hazır proje uygulamaları ile üretimin
içerisinde yer aldığı görülmektedir. Çoğu firmanın kendi
proje uygulamalarını üretmesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Ancak firmaların araştırma
geliştirme faaliyetlerine yönlendirilmesi için finansal desteklerin gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple sektörün
gerek Bakanlığımız gerekse
diğer kurum ve kuruluşların
desteklerinden asgari şartlarda faydalanması gerekmektedir” denildi.
AKSAM VE PARÇA
İMALATINDA DIŞ
TİCARET FAZLASI
VERİLDİ
Avrupa’da oluşan dış ticaret

2020 Yılı Asansör Sektörü Toplam İhracatı

2020 Yılı Asansör Sektörü Toplam İthalatı
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hacminin korunmaya devam
ettiğinin vurgulandığı raporda, asansör aksam ve parça
imalatında dış ticaret fazlası
verildiğine dikkat çekildi. Raporda şu bilgilere yer verildi:
“Bu alan asansör ithalat ve ihracatını dengeleme noktasında ciddi bir pozisyona sahip
olup 2020 yılı dış ticaret rakamları bu durumu desteklemektedir. Bu alanda verilmiş
olan 133 milyon dolarlık dış ticaret fazlalığı bu durumun en
önemli göstergesi olarak kabul edilebilir.”
Sektörün 2023 projeksiyonu başlığında verilen bilgilere
göre, özellikle büyükşehirlerde kentsel dönüşüm projelerine devam edileceği ve sektörün bu konudaki etkinliğinin
sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca
TOKİ tarafından yürütülecek
projelerin de sektör için çok
önemli fırsatlar sunacağının
öngörüldüğü kaydedildi.
TEK ÇIKIŞ KAPISI
BİRLEŞMEK
Asansör sektörünün bölünerek çoğalan bir sektör olduğuna vurgu yapılan raporda, şu
ifadeler kullanıldı:
“Türk asansör sektörü içerisinde yer alan unsurların bir araya
gelerek işbirliği yaparak güçbirliği oluşturması artık kaçınılmaz bir durumdur.
KOBİ ölçeğinde bulunan asansör monte edenlerin ve aksam

imalatçılarının işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak
laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve
Yüksek Teknoloji alanlarında
hazırlayacakları ortak imalata
yönelik çalışmalarda bulunulması büyük önem arz etmektedir.
Bu fırsat dahilinde işbirliği-güçbirliği projesi ile bir araya gelen ortak tedarik, ortak
tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat,
ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve
Yüksek Teknoloji alanlarında
hazırlanan ortak imalat çalışmalarını yürüten sektör temsilcilerinin sektör adına önemli bir misyonu yerine getirdiği
ve getirmeye devam edeceği
gerçeğini ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Türk asansör sektörü bileşenleri bu yapıyı yani

GETA’yı örnek almalı veya bu
yapı içerisinde yer almaya çalışmalıdır. Özetle sektörün tek
çıkış kapısının bu şekilde birleşmek olacağı gerçeğinin
tüm samimiyetiyle görülmesi ve eyleme dönüştürülmesi
olacaktır.”
ASANSÖR MONTAJ
SAYISINDA GERİLEME
Türkiye’de yaklaşık olarak 800
binin üzerinde asansörün tesis edilerek hizmete açıldığının belirtildiği raporda, bugün
itibarıyla eski ve yeni olarak
tanımlanan asansörlerin büyük bir bölümünün hâlen kullanımda olduğuna da dikkat
çekildi.
2013-2018 yılları arasında yükselme eğiliminde olan asansör
sayısının pandemi ve ekonomik sorunlar nedeni ile inşaat
sektöründe yaşanan gerilemeye de bağlı olarak 2019-2020
yıllarında düşüş eğilimine geçtiği açıklandı.
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MONTAJ VE BAKIM PROSEDÜRÜ

UCUZ FİYATLI BAKIM
KAMPANYALARINA RAĞBET ARTIYOR

Asansör bakımlarında acilen taban fiyat uygulamasına
gidilmesi gerektiğini söyleyen Birlik Asansör Genel Müdürü
Ahmet Deliömeroğlu, ucuz fiyatlı bakım kampanyalarının
artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. “Müşterileri
bedava bakım kampanyaları ile kandırıyorlar. Bunun
kampanyası olmaz. Bedavaya iş yapılmaz” diyen
Deliömeroğlu, Sanayi Bakanlığını göreve çağırdı.
HABER ASANSÖRÜ (ANKARA) — Asansör bakımlarında acilen taban fiyat uygulamasına gidilmesi gerektiğini
söyleyen Birlik Asansör Genel
Müdürü Ahmet Deliömeroğlu, ucuz fiyatlı bakım kampanyalarının giderek artmasından
duyduğu endişeyi dile getirdi. “Müşterileri bedava bakım
kampanyaları ile kandırıyorlar.
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Bunun kampanyası olmaz. Bedavaya iş yapılmaz” diyen Deliömeroğlu, Sanayi Bakanlığını
göreve çağırdı.
Asansör montaj, bakım ve revizyonu hizmetiyle 35 yıllık tecrübeye sahip Birlik Asansör
Genel Müdürü Ahmet Deliömeroğlu, asansör sektörünün
gelişimsel sürecine ve yaşa-

nan sektörel sorunlara ilişkin
Haber Asansörü’ne açıklama
yaptı.
TABAN FİYAT
POLİTİKASINA
İHTİYAÇ VAR
Sanayi Bakanlığı yetkililerinin bakım fiyatları konusunda
acil bir çalışma düzenlemeleri gerektiğini kaydeden De-

liömeroğlu, “100 TL ve altında bakım yapan firmalar var.
Yol giderleri, personelin günlük ücreti gibi unsurları düşündüğünüzde bu fiyatlar kendini kurtarmıyor. İki bakımın bir
günde yapılması gerekirken,
bir günde 10 bakım yapıyorlar.
Bakımlar nasıl yapılıyor? Bunları denetimlerle ortaya çıkarılmalı. 10 dakikada bakım yapılmaz. A’dan Z’ye incelenmesi,
muayene edilmesi lazım. Berberlerde dahi fiyat listesi var.
Bakım fiyatlarında da zorunlu bir liste olmalı” dedi. Asansörün bakımını, yine asansörü
monte eden firmanın yapması
gerektiğini söyleyen Deliömeroğlu, şu değerlendirmelerde
bulundu:
“İki yıl garantili bir arabanın,
başka bir tamirciye teslim edilmesi durumunda garanti kapsamında çıkması gibi, asansör montaj ve bakımında da
aynı geçerlilik uygulanmalıdır.
Yaptığımız asansörün bakımını başka bir firmaya veriyorlar,
ama asansörde benim adım
yazıyor. Bakımdaki eksiklikler
yüzünden ise daha sonra monte eden firma suçlanıyor. Çünkü asansörde monte edenin
adı yazıyor. Kurduğum asansörün bakımını ben yapmayacaksam, benden sonra oluşabilecek sorumluluktan azledilmem
gerekir. Bakanlığımızın bu konuya hassasiyetle eğilmesi gerekir.”

“CEZALARIN USUL VE
ESASLARI YENİDEN
DEĞERLENDİRİLMELİ”
Deliömeroğlu, yeni bakım anlaşması yapılan kırmızı etiketli
asansörden sorumlu tutulduklarını söyledi ve “Biz asansör
için anlaşma yapalı bir hafta
olmuş ama cezayı yine bize kesiyorlar. Bu konu hakkında cezaların usul ve esasları yeniden
gözden geçirilmeli. Hak etmediğimiz cezaları ödemek zorunda kalmamalıyız” dedi.
“ÜRETİCİ SATTIĞI
ÜRÜNDEN SORUMLU
TUTULMALI”
İmalatçı firmaların da ürünleri
özelinde sorumluluk taşıması
gerektiğini belirten Deliömeroğlu, şunları söyledi:
“Asansör için gerekli malzemeyi üreten firmalardan biz
gerekli materyalleri alıyoruz,
bu parçaları toplayıp montajımızı yapıyoruz. Asansörün
motoru bozuluyor, ama bundan ben sorumluyum. İşveren,
‘Senin taktığın motor bozuldu’
diyor. Malzemeci gelip ürününü değiştirmiyor, arızalı ürünü kendilerine teslim etmemizi istiyor. Üretici de sattığı
üründen sorumlu olmalı, kendi hatasını kendisi düzeltmeli. Bunun yasal bir zorunluluğu
olmalı.”
AYNI KURUMUN
MÜHENDİSLERİNDEN
FARKLI YAKLAŞIMLAR
Yönetmeliklerin yoruma açık

olduğunun altını çizen Deliömeroğlu, ilk kontrol aşamasında gelen mühendis tarafından
belirtilen eksikliklerin tamamlandığını ancak ikinci kontrolde gelen başka bir mühendisin farklı eksiklikler tespit
ettiğini söyledi. Deliömeroğlu, “İlk kontrolde belirtilen liste üzerinden maliyet hesabı çıkarıyor, işverenle görüşüyoruz
ancak ikinci bir liste geldiğinde işverene ek maliyeti kabul
ettirmekte sıkıntı yaşıyoruz.
Aynı kurumun farklı iki mühendisi farklı yaklaşımlar sergiliyor.
Bunların standardı net çizgilerle belirlenmelidir” dedi.
“KIRMIZI ETİKET ALAN
ASANSÖRE 10 GÜN SÜRE
TANINMALI”
Kırmızı etiket alan asansörün
kanunen kapatılması gerektiğini ancak bina yöneticisinin asansörü kapattırmadığını belirten Deliömeroğlu, “Bu
asansörün yapılması bir hafta
sürecek. Fiyat hazırlama ve anlaşma süresi ile birlikte ortalama bir ay zaman kaybı var. Bu
sebeple asansörü kapattırmıyorlar. Ben kapattığımda asansörü kendileri açıyorlar. Kapatmasam ceza yiyorum. Kırmızı
etiket alan asansöre 10 gün
süre verilmeli. Asansörler yüzde 100 tehlikeli olmasa da kırmızı etiket alabiliyor. Bu süre
içerisinde eksiklikler giderilse
daha sağlıklı bir işleyiş gerçekleşebilir. Bu süre içinde sorun
giderilmezse kapatılsın” diye
konuştu.
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2021 YILI BİTERKEN

Ü

Değerli okuyucular,

HALİM Akışın
Neta Sertifikasyon ve Teknik Kontrol Ltd. Şti.
Teknik Koordinatör
h.akisin@netasertifikasyon.com

2021 yılı sektör için oldukça zor ve
mücadele gücünün azaldığı bir yıl
olması yanında iş kazalarında art
arda gelen haberler ile iş güvenliğinin
ekonomik koşullar ile ne kadar ilgisi
olduğunu bir kez daha gösterdi.
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lkemizde montaj faaliyeti konusunda
yazılacak birçok şeyi olmasına rağmen okuyan ve okuduklarını dikkate
alıp uygulayan işgücü maalesef ki çok düşük
rakamlarda. Ülkemizin olumlu yada olumsuz
durum tespitine ilişkin paylaşabileceğimiz
birçok hikâyemiz bulunmaktadır. Geçtiğimiz
ay Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
Asansör Sektör Raporu yayımlandı. İlgilenenler Bakanlığın sitesinden temin edebilir.
2021 faaliyet rapora göre;
•

Ülkemizde faaliyet yürüten sanayi sicil belgesi bulunan 2772 adet asansör
monte eden ve asansör aksam üreticisi
yer almaktadır.

•

Asansör aksam üreticisi 285,

•

Hizmet yeterlilik belgesi sahibi 3072

yürütüldüğü tahmin edilmektedir. Ayrıca meslekî yeterlilik
konusunda TÜRKAK’tan akredite 11 kuruluş yer almaktadır.
Yaklaşık 800 bin asansör olduğu tahmini ile ilk A tipi muayene kuruluşlarının görevlendirilmesi sonrasında pandemi
koşullarına rağmen bu yıl 600
bin civarında asansörün muayenesi yapılabilmiştir. Ülkedeki birçok olumsuzluğa rağmen
oldukça büyük başarı olarak
değerlendirmek gerekir. Montaj faaliyetinin çeşitli sebeplerden ötürü düşüş eğilimine girmesine rağmen, sektör ayakta
kalmak için oldukça emek harcamaktadır. Bu emeğin maalesef yeterli oranda ihtiyaçları karşıladığını söylemek pek
mümkün görünmemektedir.
•

Monte eden, servis hizmeti sunan, aksam üreten
31.586
SEKTÖR RAPORUNDA
GÖRÜNMEYENLER

Bu rakamlar üzerinden değerlendirme yapmak mümkün,
ancak değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum. Raporda ilginç
olan Bakanlık tarafından yetki
verilen ve yapılan tüm faaliyetlerin izlenebildiği bir yapıda
çalışan sayısı ve kuruluş bilgileri yer almamaktadır. Elimizdeki
bilgilere göre 19 kuruluş Bakanlık tarafından onaylanmış
kuruluş, 39 adet muayene kuruluşu faaliyet yürütmektedir.
Yine yaklaşık 1500 civarında
denetim personeli ile faaliyet

Genel verilerden bahsettikten
sonra gündemden hiç düşmeyecek bir konu var -ki tedbirlerin ekonomik koşullar sebebiyle her geçen gün yok sayıldığı
zamanları yaşıyoruz. Geçtiğimiz ay Bursa ilinde yaşanan iş
kazasının akabinde İzmir ilinde meydana gelen bir iş kazası tedbirlerin yok sayılmasının
sonuçlarını en ağır biçimde
bizlere göstermektedir. Maalesef ülkemiz iş kazalarını önleme konusunda oldukça başarısız ve sonuçlarını hep beraber
görüyoruz. İş kazalarının irdelenmesi ve sektöre iyi anlatılması gerekir ki bu alanda çalışan yada çalışmak isteyen
sayısının sürekli şikâyet konusu olduğu ülkemizde tedbirlerin alınmaması yada uygulan-

maması sonrasında bu kazaları
“Allah rahmet eylesin!” veya
“Başınız sağ olsun!”dan öteye
taşıyamayız. Yaşanan kazaların irdelenmesi için sektör olarak bir komite kurulabilir ve bu
kazaların detaylı incelemesi ile
önlenmesi için gerekirse yasal
şartların ağırlaştırılması ve bu
konuda denetimlerin artırılması sağlanabilir. Bakım ve servis
konusunda nasıl bir Servis Teknik Yöneticisi şartı getirilmiş
ise aynı şekilde montaj alanında da Montaj Teknik Yöneticisi

a)

b)

c)
Şekil -1 Yüksekte çalışma ile
ilgili bilgilendirme ve uyarı,
işaretlemeleri
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şartı getirilebilir. Ayrıca montaj
firmalarının çalışma koşulları
konusunda iyileştirme ihtiyacı
bulunmaktadır.
İŞ KAZALARI
ÖNLENEBİLİR
Konuya teknik olarak basit ve
sade şekilde irdeleyelim. Yaptığımız işin risk analizlerinde
ilk değerlendirmemiz gereken
konunun yüksekte çalışma sonucu “düşme tehlikesi” olduğunu hatırlatmak gerekir. Bunun için gerek montaj gerekse
servis hizmeti sırasında tedbirlerin yeterli seviyede alınmış
olması gerekir. Bu tehlikenin
sonuçları oldukça ağır olmakta olup “ölüm yada ağır yaralanmalı” felç kalma dahi ihtimal dâhilinde olabilmektedir.
Bu kadar şiddetin ağır olduğu
bir tehlikede tedbirlerin sözlü yada yazılı olarak yapılacak
birkaç basit şey ile çözümlenmesi mümkün değildir. Daha
katı kurallar ile düşme açıklıklarının kapatılması, düşme ihtimali olan yerlerde bağlantılı şekilde çalışma gibi kesin ve
kalıcı çözümler üretilmeli ve

Şekil -2 Elektrik tesisatının
kaynağında yer alan uyarı ve
bilgilendirme etiketleri
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üretildiğin kontrol edilmelidir.
Aksi hâlde bu boşluklar ilerleyen yaşamımız içerisinde keşkelerin ötesinde ağır travmatik
sonuçlar olarak yer alacaktır.
Aşağıda yer alan uyarı işaretlemelerine uymanın ve sadece formalite icabı olmadığını
bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Bu tedbirlerin alınması sadece yetkili firma, yetkin personel ve yetkili
ve sorumluluk sahibi denetleyicilerin bir görevi değildir. Bu
tedbirler bilinçli ve sürdürülebilir bir güvenli iş yeri oluşumunu da sağlayacaktır.
Montaj sırasında yaşanan birçok tehlikeyi de göz ardı etmemek gerekiyor. Mesela elektrik
çarpılması sonucu doğrudan
ya da dolaylı yaralanma söz
konusu olabilmektedir. Bu durum ile karşılaşmamak ve tehlikeyi önlemek için gerekli tedbirleri almak gerekir. Örneğin;
elektrik tesisatında kaçak akım
rölesi, elektrik tesisatında topraklama bağlantılarının yapılması, yalıtımlı eldiven giyilmesi, doğrudan temas etmemek
gibi ilk akla gelenleri sıralamak
mümkün olabilir.

Tedbirlerin
uygulanmaması
veya bilinmemesi gibi sebepler
maalesef sonucu ağır durumlar
ile karşı karşıya kalmaya sebep
olmaktadır. Geçmiş dönemde
çokça karşılaşılan kat kapı kilitlerinin kısa devre (köprüleme)
edilmesi sonucu kat kapılarının açık olması sebebiyle kullanıcılarda kuyuya düşme, kabin
hareketi sonrasında kullanıcı
veya yetkili personel uzuv sıkışması, hatta uzuv kopması gibi
durumlar da ilk akla gelen sonuçlar olarak söylenebilir. Ayrıca açıklıkların hareketli parçalar
ile birlikte tehlikenin sonuçlarını ne kadar arttırdığını ihmal etmemek gerekir.
İŞ GÜVENLİĞİ AHLÂK
MESELESİDİR
İş güvenliği konusu ahlâk meselesi olup, bu konuda sektörün tüm bileşenlerinin gerekli
bilgi, uyarı ve tedbirleri uygulamak konusunda ihmalinin
bulunmaması gerekir aksi hâlde kazaların tekrarını önlemek
mümkün olamaz. Bahane aramadan uygulamak sadece bizlerin değil iş yaşantısının bir
gereği olmalıdır. Kazasız günler dilerim.

Şekil -3 Mekanik akşamların arasında sıkışma tehlikesine karşı uyarı etiketleri

SEKTÖRDEN

YENİ NESİL ASANSÖRLER
EĞİTİMDEKİ YERİNİ ALDI

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen
‘Yeni Nesil Asansörlerin Eğitimde Kullanılması’
projesi hayata geçirildi. Projenin kapanış programı
Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

HABER ASANSÖRÜ (ANKARA) — Ankara Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen
‘Yeni Nesil Asansörlerin Eğitimde Kullanılması’ projesi hayata geçirildi. Projenin kapanış programı Güvercinlik Şehit
Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.
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İleri Teknoloji Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında
Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi
Mali Destek Programı, Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan
242 bin TL’lik hibe ile hayata
geçirildi. Projeye, Otis de 50
bin TL bağışta bulundu.

BARCELONA’DA İŞ BAŞI
GÖZLEM
Program kapsamında eğitim
verecek öğretmenlere, makine dairesiz asansör sistemlerinin üretiminden bakım aşamasına kadar süreci Barcelona’da
bulunan dört ayrı tesiste iş
başı gözlem yapması sağlandı.

ÖĞRENCİLER
TEKNOLOJİK
GELİŞMELERİ TAKİP
EDEBİLECEK
Projenin kapanış töreninde
konuşan Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Müdürü Nihat
Şimdi, bir yıl önce Ankara Kalkınma Ajansı’na başvuru yaptıklarını hatırlattı. Şimdi şunları söyledi:
“Asansör sistemlerinde yüksek değerlere ulaşılması okullar açısından büyük ekonomik
yük oluşturmaktadır. Ancak bu
tarz proje ve destekler ülkemiz

için üretim, kalkınma ve sosyal refah düzeyini artırmak için
çok önemli bir fırsat oluştur-

maktadır. Kalkınma Ajandasından mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik bir çağrı metni
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yayımlandı. Toplam 250 meslek lisesinden başvuru geldi. Bunlardan 18’i hibe almaya hak kazandı. Okulumuz, en
fazla hibe alan okul oldu.”
ÖĞRENCİLERE YURT
DIŞINDA STAJ İMKÂNI
COVID salgını nedeni ile projenin sekteye uğradığına dikkat çeken Şimdi, Barcelona’da
gözlem yapılan firmalardan birinde öğrencilere staj imkânı
sağlanacağı müjdesini verdi.
Şimdi, “Önümüzdeki dönemde 20-30 gün arasında bir süreyle öğrencilerimizi iş başı
staja göndereceğiz” dedi.
Asansör sistemleri dalında öğrenci sayısının düzenli olarak
arttığını hatırlatan Şimdi, öğretmenlerin yeterliliğinin de
önemli işlerin ortaya çıkmasını
sağladığını söyledi.
ASANSÖR EĞİTİMİNE
YÖN VEREN OKUL
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Törende, Şehit Hasan Gülhan
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Alan
Şefi Ergin Hiçyılmaz da konuştu. Asansör sektörüne yön verme vizyonu ile yola çıktıklarını
söyleyen Hiçyılmaz, “Okulumuz asansör eğitimine yön veren bir okul. Pek çok projemize hibe aldık” dedi.
Yeni projelerle ilgili bilgi veren
Hiçyılmaz, şunları söyledi:
“18 öğrencimizi yurt dışına
götüreceğiz. Dört ülkeye ziyaret gerçekleştireceğiz. Bunun dışında yine 10 öğrencimizi kapsayacak başka bir
projemiz daha var. Staj olarak
gerçekleştirilecek programda
öğrencilerimiz dörder haftalar
hâlinde ayrı ülkelerde iş başı
yapacak. Yakın zamanda Romanya’da staj çalışmamız başlayacak.”
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile
protokol imzalayacaklarını duyuran Hiçyılmaz, okulun itfaiye
personeline asansör acil kurtarma eğitimine ev sahipliği

yapacağını açıkladı.
Daha önceki yıllarda cezaevindeki hükümlülere akşamları meslek edinmeleri amacıyla
asansör alanında ders verdiklerini söyleyen Hiçyılmaz, Milli
Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasındaki protokolle,
cezaları 3 aydan az kalan hükümlülerin topluma kazandırılması için meslek edindirme faaliyeti gerçekleştirdiklerini de
hatırlattı.
“YURT DIŞINDAKİ
ÖRNEKLERİ
OKULUMUZDA
UYGULAYACAĞIZ”

Şehit Hasan Gülhan Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi Asansör Atölye Şefi Anıl Şenol da,
Barcelona gezilerini anımsattı.
Şenol şunları söyledi:
“Atölye öğretmenleri ve okul
müdürümüzle birlikte Barcelona’ya makine dairesiz üretim
yapan dört fabrikaya gezimiz
oldu. Çeşitli teknik bilgileri aldık, döküman hâline getirdik.
Oradaki iyi örnekleri alarak
okulumuzda uygulamayı hedefledik. Öğrencilerimiz, ilk
başta temel elektrik elektronikle ilgili tüm kavramları öğreniyor. Son iki yıllık eğitimlerinde
ise meslek derslerine yoğunlaşılıyor. Atölyemize yapılan
yeni setimizle birlikte makine
dairesiz asansörlerin çalışma
sistemini, bakımını, parçaları
gibi tüm işleyen mekanizmaya
dair bilgileri öğrenerek mezun
olacaklar. Sektörde çalışmaya
başladıklarında işe hâkim olacaklar. Öğrencilerimiz bu noktada çok avantajlı durumda
olacaklar.”
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ASANSÖR
MONTAJINDA
RİSK ANALİZİ
ERGIN HIÇYILMAZ
Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Alan Şefi
ehicyilmaz@yandex.com

Gelişmekte olan ülkelerde inşaat
sektörü büyük ivme ile devam
etmektedir. Buna paralel olarak
asansörlerin yapılardaki yeri
vazgeçilmezdir. İnşaat işçileri gibi
asansör sektöründe çalışan montaj
işçilerinin de diğer meslek alanlarına
göre 3 ile 6 kat iş kazası geçirme riski
taşıdıkları söz konusudur. Montaj
risklerinin önceden belirlemesi en
önemli kazaları önleme adımıdır.
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A

sansörler montajında uygunsuz çalışma koşulları, çeşitli tehlikelere ve
rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu
rahatsızlıklar fiziksel güç gerektiren işleri yapan çalışmalarda (asansör montajında) daha
çok görülmektedir. Ağır ve tehlikeli iş grubuna giren asansör montajında, işe başlanmadan önce riskli çalışma içeren görevler ortaya çıkarılmalı ve önlemler alınmalıdır. Montaj
aşamalarında aşağıdaki işlemler dikkate alınmalıdır.
1.

İş güvenliği önlemleri (iskele, güvenlik
şeritleri, uyarı levhaları, emniyet halatı,
kuyu çalışma alanı aydınlatması) alınmalı
ve teyit edilmeli.

2.

İmalat planlaması açısından röleve alınıp
kuyu ölçüsündeki sapmalar tespit edilmeli ve en küçük kuyu ölçüsüne göre
montaj projelendirilmeli.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

İşin, iş organizasyonuna
uygun olarak yapılabilmesi için inşaat tarafından yapılabilecek imalatlar ve işler belirlenmeli.
Enerji sağlanması, depo
temini, iskelenin güvenli olduğunun kontrolü yapılmalı.
İnşaatta çalışan diğer
ekipler ile koordineli çalışılmalı, onların da asansör
kuyusundan dolayı olabilecek kazaları önleme çalışması yapılmalı.
İnşaatın hangi aşamasında
hangi asansör montajının
gerçekleşeceği inşaat firması ile koordineli olarak
planlanmalı.
Ağır yükler kapı, motor
vb, inşaat vinçleri ile çeşitli güvenlik önlemleri alınarak taşınmalı.
Asansör montaj işlerinde
çalışan ekipler birbirlerinden haberdar olmalı.

9.

Montajda olabilecek potansiyel hatalar tanımlanmalı, ortadan kaldırmak
için çalışmada kullanılan
tekniğin sırası belirlenip
düzenleyici ve önleyici faaliyet ve etkinlikler (eğitimler) yapılmalıdır.

Çalışmalarda işçi sağlığı ve iş
güvenliği tam olarak uygulanmalı bu sayede kazaların azaltılabileceği ve kaza oluşumuna
engel olunabileceği bir gerçektir.
BAKIM
TS 12255’teki forma göre belirlenen kriterlerde yapılmalıdır.
ASANSÖR MONTAJINDA
MALİYET ANALİZİ
Asansör yapımında ilk olarak
asansör kuyusu incelenmelidir.
Röleve işlemleri gerçekleştirilmeli kuyu dibi ve üstü ölçüleri ile makine dairesinin yüksekliği başta olmak üzere ölçüleri
alınmalıdır.

PROJE HAZIRLANMALI
Projeye göre malzeme listesi hazırlanmalı (tüm malzemeler cıvata, somun, kapı, motor,
ray…. vb. fiyatlandırılmalı) ve
bu listeye göre tedarikçiden
fiyat teklifi alınmalı.
Proje onayı alınmalı, müşterinin özel şartnamesi varsa
onun maliyeti çıkarılmalı, nakliye maliyetleri belirlenmeli, işçilik ve SGK maliyetleri hesaplanmalı, son kontrol için işçilik
yol gibi maliyetler belirlenmeli, ruhsat aşamasındaki giderler hesaplanmalı, kâr konulmalı, genel giderler (ofis,
belgelendirme, proje, ruhsat
vb.) belirlenmeli, vadeli olacaksa maliyetten gelen maliyetler hesaplanmalı ve toplam
maliyet belirlenmeli.
Gerçek maliyet hesaplanmadan yapılan işler ya işleri riskli
yapmak ya da para kazanmamak anlamına gelir. Bu da işletmelerin ayakta durmasını
zorlaştırır.
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MONTAJ VE BAKIM PROSEDÜRÜ

MASDER’DEN ‘BAKIM YÖNETMELİĞİ’ ELEŞTİRİSİ;

‘YÖNETMELİK DİKKATE ALINMIYOR’

Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
(MASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Altundal, Türkiye’de
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’ne uygun bakım yapan
firma sayısının çok az olduğunu söyledi. Altundal; “Denetimler
yetersiz olduğu için önlem alınamıyor. Bu durumun temelinde
de ülkemizdeki ahlâki sorunlar yatıyor” dedi.
HABER ASANSÖRÜ (MALATYA) — Malatya Asansör ve
Yürüyen Merdiven Sanayicileri
Derneği (MASDER) Yönetim
Kurulu Başkanı Cafer Altundal, Türkiye’de Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’ne
uygun bakım yapan firma sayısının çok az olduğunu söyledi.
Altundal; “Denetimler yetersiz
olduğu için önlem alınamıyor.
Bu durumun temelinde de ül-
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kemizdeki ahlâki sorunlar yatıyor” dedi.
DENETİMLER YETERSİZ
Asansör montaj ve bakımına
dair gündemi değerlendiren
Altundal, denetimlerin yetersizliğinden şikâyet etti. Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’ne uygun bakım yapan
firma sayısının çok az olduğunu ileri süren Altundal, döviz

kurunda yaşanan dalgalanma kaynaklı maliyet hesabı çıkarmakta zorluk yaşandığına
dikkati çekti. Altundal, “Normalde paket asansör fiyatını
alıyoruz, bu maliyetin üzerine
işçiliği, personel giderleri ve
kâr marjını, proje giderlerini
ekleyerek maliyete ulaşıyoruz.
Ancak fiyatlar konusunda maalesef ciddi sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

FİYATLARDAKİ ÇEKİŞME
SEKTÖRÜN SONUNU
GETİRECEK
Altundal, piyasa koşulların zorlayıcı etkisiyle mücadele eden
firmaların diğer yandan da
montaj firmaları arasındaki fiyat rekabeti ile zarar gördüğünü vurguladı; “Asansör montaj
fiyatlarında çekişme bu sektörün sonunu getirecek. Fiyat kırmaların sonu gelmiyor. Bu işin
sonu yine ülkemizdeki ahlâki
yapıya dayanıyor” diye konuştu. Altundal, şunları söyledi;
“Şu an iş almamak daha kârlı
gibi görünüyor. Çünkü iş aldıkça zarara giriyoruz. Bir başka
firmanın bakımı bize geldiğinde veya bizim yapmadığımız montajın bakımı bize teklif edildiğinde mecburen risk
analizi yapıyoruz.”
Denetim tutanağının, üç nüsha hâlinde hazırlanması gerektiğine değinen Altundal, bu
tutanaklardan birisinin asansör
firmasının dosyasına, diğerinin
bina yönetiminine ve üçüncüsünün ise talep edilmesi durumunda asansörün eski sorumlusu olan firmaya verilmesi
gerektiğini söyledi.
“MÜHENDİSLERİMİZ
SAF DIŞI KALIYOR”
Altundal,
Malatya’da
avam projelerinin genellikle proje firmaları
tarafından çizildiğini anlattı; projelerin asansör
firmaları tarafından çizilmemesinin yanlış bir uy-

gulama olduğunu söyledi. “Binanın trafik hesabı da dikkate
alınarak asansörü tasarlayacak
kişi asansör firmasıdır. Bununla
ilgili sorunlar yaşıyoruz” diyen
Altundal, asansör firmalarında
görevli mühendislerin proje
dışında bırakılmasından yakındı. “Kanunen avam projelerinin asansör firmalarında çalışan mühendislislerin çizmesi
esastır. Bu süreçte sorumluluk
belediyelerindir” dedi.
DOĞRU MONTAJ
AŞAMALARI
Asansör kuyusunun çapı hesaplandıktan sonra avam projenin çizilmesi gerektiğini
kaydeden Altundal, proje ile
kuyunun uyumlu olması hâlinde imalat sürecinin başlama-

sında herhangi bir sakınca olmayacağını belirtti.
Asansör montajında izlenmesi
gereken yol hakkında değerlendirmelerde bulunan Altundal, röleveyle başlayan sürecin projelendirilmesini takiben
ray ve kapı montajı ile devam
edilmesi gerektiğini söyledi.
Altundal, “Bu noktada, asansörün kabin ölçüleri için gerekli siparişler verilir. Kabinlerin temin edilmesiyle birlikte
makine yerleştirilir, halatlar atılır ve kabin kurulur. Burada işin
yüzde 70’i tamamlanmış olur.
Elektrik tesisatının, panoların
kurulması ve etiketin iliştirilmesi ile süreci sonlandırırız”
diye konuştu.
Asansörün ruhsat aşamasına
kadar varsa tüm eksiklerin giderilmesi gerektiğini hatırlatan Altundal, ruhsat alımıyla
birlikte asansörün halka arzının önünde bir engel kalmayacağını vurguladı.
EMİYET DEVRELERİNE
DİKKAT!
Son kontrol aşamasında emniyet devrelerinin çalışıp çalışmadığına hassasiyetle
yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Altundal, çalışmayan
bir aksam tespit edilmemişse asansörün
etiketlenmesi
için
başvuruların yapılabileceğini söyledi.
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Z

İNSAN KAYNAKLARI

KUŞAĞINI
ANLAMAK

Rasime Sazak

TASFED Eğitim Komitesi Üyesi
İnsan Kaynakları Uzmanı
rsmszk@gmail.com

1995 ile 2015 yılları arasında doğan Z
kuşağı, internet ve teknoloji ile büyüyen
nesildir. Z kuşağının üyeleri, dijital
okuryazar olmaları gerekmese de dijital
yerliler olarak da adlandırılmaktadır.
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B

ugünlerde, özellikle Z kuşağında olan
gençlerimize sokak röportajları formatında mikrofon uzatıldığını görüyoruz.
Gencimiz konuşurken, “cep telefonunu göster” diye biraz sert biraz da ders vermek amacıyla orta yaş üstü veya yaşlı insanlarımızın da
röportaja müdahil olduklarına şahit oluyoruz.
Sonra da toplaşan insanların her birinden çıkan seslerle gürültü yumağına dönüyor o röportaj.
Gençlik doğal olarak “gelecek” çağrışımı yapan bir sözcük. Farklı zaman dilimlerinde doğan kuşakların davranışlarında farklılaşmalar
olduğundan dolayı “kuşaklar” ile ilgili tanımlar ve teoriler doğmuştur. İnsanlık tarihi-

tedir. (www.tdk.gov.tr)
Z kuşağı olarak bilinen 1995
ile 2015 doğumlu olan nesil,
82 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 39’unu oluşturuyor.
Bu kuşağa dâhil 7 milyon gencin 2023 seçimlerinde oy kullanacak olması da siyasilerin bu
kuşağa ekstra ilgi göstermesine neden oluyor. Sadece siyasi
partiler değil, özellikle reklam
verenler ve şirketlerin odağında da yer alıyor. Hepimizin
evinde veya çevresinde tanıdığı, bildiği ve iletişim kurmakta
zorlandığı Z kuşağı ferdi olduğu için tüm ailelerin de can yakıcı bir meselesi diye düşünüyorum.
Z kuşağını diğer kuşaklardan
ayıran en belirleyici özelliklerin
başında teknoloji ile iç içe olmaları geliyor.
nin başlangıcından günümüze kadar olan süreç içerisinde
yaklaşık olarak aynı yıllarda
doğmuş, aynı çağın şartlarını,
dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış,
benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu kuşak
kavramı olarak ifade edilmek-

Z KUŞAĞINI ANLAMAK
İÇIN YAPILAN
ARAŞTIRMALAR
Z Kuşağı gençlerini daha iyi tanımak ve bu kuşak ile güçlü bir
iletişim kurulmasında yardımcı
olmak amacıyla, ulusal ve uluslararası araştırmalar bir hayli

fazla. Fransız Araştırma Şirketi ve Türkiye’de de uzun yıllar
araştırma yapan Ipsos tarafından 2021 yılında 2004 genç ile
yapılan görüşmeler sonrasında bu kuşağın; sağlık, eğitim,
gelecek, işsizlik, eşitsizlik, kaygı, güven, aile ile ilgili konulara yönelik ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.
1.

Önem verdiği toplumsal
konular;
•

Eğitim, yüzde 17’lik
oran ile ilk sırada yer alıyor

•

İkinci sırada yüzde 14
oranla işsizlik

•

Yüzde 12 oranında da
kadın ve erkek eşitliği

2.

Aile ile olan ilişkilerde
yüzde 48 “İYİ”, derken
pandemi ile yüzde 44’ü
“OLUMSUZ” etkilendiğini
söylüyor.

3.

Gençlerin yüzde 70’i ailelerinin yanında kendilerini
güvende hissediyor.

4.

Gençlerin yüzde 61’i gelecekleri konusunda endişeli.
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6.

Bu kuşağın girişimci yönü
ağır basıyor ve gençlerin
yüzde 60’ı kendi işlerini
kurmak istiyor. Uluslararası bir şirkette çalışmayı düşünen gençlerin oranı ise
yüzde 36...
Sosyal medyada geçirilen
vakit günde 3 saat 19 dakika. Gençlerin sadece yüzde 5’i sosyal medyada vakit geçirmemekte.

Aile, güven, eğitim, gibi değerler aslında önceki kuşakların değer yapısıyla paralel
giderken, burada tarzlarının
farklılaştığını söyleyebiliriz; bağımsız iş yapma, esneklik, haberdar olma, internet sayesinde görünür olma, takdiri hızlı
alma, sosyal olma ve rahatlık
gibi örnekler verebiliriz.
Z KUŞAĞI EVDE Mİ
OTURUYOR?
Öte yandan, Ekonomik Kal-
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kınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin 2021 yılı Mart
ayında yayınladığı “İstihdam”
başlıklı araştırma raporunun
Türkiye verileri de Z kuşağına
dair başka verileri ortaya koyuyor. Z kuşağını 15-19 ve 20-24
yaş grubu olarak iki kategoride ele alıyor.
20-24 yaş grubu genç kadınların yüzde 44,4’ü ne eğitim alıyor ne de çalışıyor. Yani her iki
genç kızımızdan birisi ev kızı.
Erkeklerde ise bu oran yüzde
22. Beş gençten birisi eğitim
ve çalışma hayatında değil.
15-19 yaş grubundaki genç
kızlarımızın çalışmayan ve eğitim almayanların oranı yüzde
23. Z kuşağında toplam yüzde
67’si.
Bu araştırmaya göre Z kuşağı
olarak istihdamda dünyanın
en kötü ikinci ülkesiyiz. Birinci
sırada Afrika ülkesi yer alıyor.

Çevre konusunda da yüzde
14’ü umutsuz ve her geçen
gün daha da kötüye gideceği yönünde karamsarlık hâkim.
Dünyada gelir dağılımı açısından bakıldığında yüzde 70’i
adaletsizlik ve eşitliksiz olduğunu dile getiriyor. Bunun nedeni sorulduğunda ise; KİBİR,
AÇGÖZLÜLÜK VE MENFAAT
cevabını veriyorlar.
ANLAMAK VE
DESTEKLEMEK
Sokak röportajlarında gençlerimizin yorumları, algıları, analizleri doğru ama umutsuzlar.
Çünkü onlara daha iyi bir dünya bırakamadık.
“Bizim zamanımızda…” demek yerine, onları dinlemek,
anlamak ve daha güzel bir
dünya için birlikte çalışmayı
tercih etmeliyiz.
Daha güzel bir dünya ve sağlıklı günler dileğiyle…

Kaynak : Ipsos Z Kuşağı Araştırması, OECD Employment Araştırması

5.

PromMashTest Belgelendirme Ltd. Şti.

Rusya’ya açılan kapınız…

Rusya ve Ukrayna kalite belgelerinin temini ve
organizasyonunu gerçekleştiren Akredite Kurum
PromMashTest Hizmetinizde.
Asansörler, Gümrük birliği
Ülkelerinde zorunlu EAC Sertifikası
TR CU 011/2011 Reglament
kapsamındadır.

EAC Gümrük Birliği (TR CU)

Rusya Yangın Sertifikası

Rusya Gost-R Sertifikası

Ukrayna Ukr SEPRO

Rusya, Kazakistan, Kırgızistan
Belarus ve Ermenistan pazarına
giriş için gerekli olan sertifikadır.

Asansör kapıları için zorunlu olarak
istenen Yangın sertifikası kapıların
dayanıklılığını ölçmektedir.

Rusya Pazarına da ürünlerin
Gümrük ve satışını kolaylaştıran
zorunlu kalite sertifikasıdır.

Ukrayna Ukr SEPRO Kalite
sertifikası Ukrayna pazarında ve
satışta zorunlu kılınan belgedir.

Tel :+90 212 603 24 84
Cep :+90 552 603 24 84

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
Vizyon Park 5 Plaza Kat: 3 / Ofis:303
Bahçelievler / İSTANBUL

www.prommash-test.com
info@prommash-test.com

ETKİNLİK

ARAP YATIRIMCILAR GAYRİMENKUL
FİRMALARIYLA BULUŞTU

Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TURAB) ve Turab
Expo, Uluslararası 7’nci Türk- Arap Yapı İnşaat Malzemeleri
ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı, 22 Arap ülkesi ile 7
Türk Cumhuriyeti’nden binlerce yatırımcıyı bir araya getirdi.
Gayrimenkul firmalarıyla buluşan yatırımcılar arasında, yerli
asansör sanayisinden temsilciler de vardı.

HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) —Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TURAB) ve
TurabExpo, Uluslararası 7’nci
Türk- Arap Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı, 22 Arap
ülkesi ile 7 Türk Cumhuriyeti’nden binlerce yatırımcıyı bir
araya getirdi. Gayrimenkul firmalarıyla buluşan yatırımcılar
arasında, yerli asansör sanayi-
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sinden temsilciler de vardı.
İstanbul’da Pullman Otel Convention Center’da 16’ncı Türk
ve Arap İşbirliği Zirvesi’nde
yatırımcılar, Türkiye’deki gayrimenkul firmalarıyla buluşan
yatırımcılar,

İstanbul’da

bir

araya geldi. İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeni
ile bir gün ertelenen organizasyon 27-29 Ocak 2022 tarih-

leri arasında Pullman Istanbul
Hotel & Convention Center’da gerçekleştirildi.
16’ncı Türk-Arap İşbirliği Zirvesi çatısı altında, gerçekleşen
7’nci Türk-Arap Yapı-İnşaat
Malzemeleri ve Teknolojileri,
İç Mimari, Mobilya Fuarı, İşbirliği Organizasyonu ile eş zamanlı olarak 4’üncü Türk-Arap
Gayrimenkul, Proje, Yatırım,
Finansman Fuarı, İşbirliği Organizasyonu da yapıldı.
ASANSÖR SANAYİSİNDEN
YOĞUN İLGİ
Binlerce yatırımcının buluştuğu fuarda; Ah&Met Asansör,
Genemek, Kepi Asansör, Mars
Elevator, Stof Asansör, Ryse
Lift markasıyla Özdoğru Mühendislik ve Akfa Lift asansör
sanayisini temsil ettiği ürün ve
hizmetlerini görücüye çıkardı.
SABUHİ ATTAR:
“TİCARİ ORTAKLIĞIN
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN
ÇALIŞIYORUZ”
Programın açılış konuşmasını
yapan TÜRAP Genel Başkanı
Sabuhi Attar, Arap ülkeleri ile
ilişkilerin güçlendirilmesi ve
ticari ortaklığın geliştirilmesi
için çalıştıklarını söyledi. Attar,
“Çalışmalara daha geniş bir
saha vermek istiyoruz. Onun
için hem Türkiye hem Arap ülkelerine sürekli bu çalışmalar
içerisindeyiz. 16. TÜRAP fuarımızı gerçekleştirdik. Tüm katılanlara çok teşekkür ederiz”
dedi.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİNDE İLK
KADEME AMİRLERİ
KAZANMANIN ÖNEMİ VE
DİSİPLİN UYGULAMALARI
Eralp Doğanalp
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Ziraat Mühendisi
eralpdoganalp@merihasansor.com

Ülkemizde iş güvenliği konusunda
gelişim süreci hepimizin bildiği gibi
2012 yılında yürürlüğe giren 6331
Sayılı İş Güvenliği Kanunu’yla
beraber önemli bir ivme kazandı. Bu
kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber
ülkemizdeki çoğu işletmede daha önce
uygulanmamış olan risk değerlendirme
süreci, acil durum yönetimlerinin
uygulanması, çalışan sağlığının
sistematik bir şekilde kontrolü ve buna
benzer birçok iş güvenliği tedbiri zaman
içerisinde işyerlerinde uygulanmaya
başladı.

150

Haber Asansörü • Ocak • Şubat 2022

Ü

lkemizde iş güvenliği konusunda gelişim
süreci hepimizin bildiği gibi 2012 yılında
yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Güvenliği
Kanunu’yla beraber önemli bir ivme kazandı. Bu
kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber ülkemizdeki çoğu işletmede daha önce uygulanmamış
olan risk değerlendirme süreci, acil durum yönetimlerinin uygulanması, çalışan sağlığının sistematik bir şekilde kontrolü ve buna benzer birçok
iş güvenliği tedbiri zaman içerisinde işyerlerinde
uygulanmaya başladı. Artık iş güvenliği işletmelerde bir zorunluluktan ziyade her gün gelişim
göstermesi beklenen ve planlanan değerli bir
kültür olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir işyerinin iş güvenliği performansı en basit şekilde nasıl iyileştirilebilir? İş güvenliğinde liderlerin önderliği o iş yeri için en temel unsurdur. Çalışanlarının sadece iş güvenliği uzmanı tarafından
yılın belli dönemlerinde eğitim aldığı bir işletme
düşünelim. Bu işletmenin çalışanları aslında tüm
mesailerini ilk amirleriyle etkileşim içerisinde geçirmektedir.

formanslarını
artırabilmeleri için ilk amirlerin kazanılması
ve bu konunun önemi hakkında eğitilmeleri çok önemlidir.
Özetle ilk amirlerin aşağıdaki başlıklarda bilinçlendirilmesi ve eğitime tabi tutulması
önemlidir;
VİZYON
•

İlk kademe amirler iş güvenliği konusundaki kurumsal vizyonu sözleri ve
davranışlarıyla iletmelidir,

•

İlk kademe amirler iş güvenliği konusundaki yeni
fikirleri değerlendirme ve
kabul etme isteğini sergilemelidir,

•

İlk kademe amirler ekiplerindeki diğer çalışanların kendi davranışlarındaki hatalarının başkalarının
zarar görmesine sebep
olabileceği düşüncesini
aşılamalıdır.

Prof. Henry Minztberg’in yapmış olduğu çalışmalarda ilk
amirlerin çalışanlar üzerindeki etkisi şu şekilde tespit edilmiştir;
Özellikle 30 yaş üzeri çalışanlar ilk amirlerinin örnek davranışlarından yüksek oranda etkilenmektedir.
İşletmelerin iş güvenliği perROL MODEL KATEGORİSİ

KREDİBİLİTE
(GÜVENİLİRLİK)
•

İlk kademe amirler iş güvenliği kurallarını uygula-

18-30 YAŞ

30 YAŞ ÜZERİ

Aile bireyi

%40

%46

Öğretmen veya koç

%26

%14

Yönetici

%7

%23

Dini lider

%11

%8

Siyasi lider

%4

%4

Eğlence dünyasından rol model

%2

%0

Emin değilim/diğer
http://www.henrymintzberg.com/

%7

%4

ma konusunda tutarlı ve
adil davranmalıdır,
•

İlk kademe amirler taahhütleri yerine getirmelidir,

•

İlk kademe amirler başkalarına karşı ciddi ve saygılı
olmalıdır,

•

İlk kademe amirler çalışanların sağlığı konusunda şahsen özen göstermelidir,

•

İlk kademe amirler çalışanlara karşı davranışlarıyla örnek olmalıdır,

•

İlk kademe amirler ekiplerindeki çalışanların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek talimatları asla
vermemelidir.
AKSİYON ODAKLILIK

•

İlk kademe amirler iş güvenliği sorunlarının çözülmesinde ısrarcı olmalıdır,

•

İlk kademe amirler çalışanlara iş güvenliği sorunlarını ele alırken reaktif değil önleyici olmalıdır,

•

İlk kademe amirler iş güvenliği geliştirme fırsatlarını değerlendirmelidir.
İLETİŞİM

•

İlk kademe amirler çalışanlara verecekleri bilgiler
olumsuz olsa bile kişileri iş
güvenliği konusunda zamanında bilgilendirmeli
ve uyarmalıdır,

•

İlk kademe amirler çalı-
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•

•

şanlara fikirlerini sormalıdır,

; Takipçilerin davranışlarının
değişmesi

İlk kademe amirler çalışanlara iş güvenliği kurallarının neden uygulandığı
konusunun da çalışanları
bilgilendirmelidir,

; Kültürün oluşması

İlk kademe amirler yapıcı
iletişim dili kullanmalıdır.
GERİ BİLDİRİM VE
TAKDİR

•

İlk kademe amirler çalışanların iş güvenliği konusundaki katkılarını diğer
çalışanların önünde takdir
etmelidir,

•

İlk kademe amirler bir çalışanına olumsuz geri bildirim vereceği zaman uygun şartlarda ve birebir
durumdayken bildirimini
vermelidir.

•

Liderler kurum kültürünü
nasıl değiştirir?

; Liderin neyi farklı yaptığı
; Kurumsal iklim
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Disiplin uygulamaları;
İşyerlerinin iş güvenliği yönetiminde yapabilecekleri iyi uygulamalar arasında yer alabilecek düşündüğüm bir diğer
konu disiplin ve ödüllendirme prosedürleridir. Öncelikle
işyerleri kendine özgü iş güvenliği altın kurallarını çalışanlarına güçlü bir biçimde duyurmalı ve kuralların uygulanıp
uygulanmadığını denetlemelidir. Disiplin cezası uygulamasına karar verilmeden önce yapılanın hata mı (kasıt yok) yoksa
ihlal mi (kasıtlı davranış) olduğuna karar verilmelidir. Çalışanın bu davranışını daha önce
yapıp yapmadığını ve bu kural ihlalini hangi amaçla yaptığı değerlendirilmelidir. Bir disiplin cezası verilmeye karar
verildiyse kararda tutarlı olunup olunmadığı, bu hatayı yapan diğer çalışanlara da aynı

uygulamanın yapılıp yapılmadığından emin olmak önemlidir. Çalışanlar adil davranışların uygulanmadığı işyerlerinde
iş güvenliğini bir ceza sistemi
olarak algılayacaklardır.
Disiplin yönetiminde unutulmamalıdır ki,
•

İnsanlar bir davranışı o
davranışın
avantajlarını
elde etmek için yapar,

•

Bir işi riskli yapmak genellikle daha kolaydır,

•

Riskli davranışların baskı
gördüğü ve uygunsuz karşılandığı bir mahalle kültürü yaratmak çok önemlidir.

İşyerlerinde disiplin uygulamaları kadar örnek davranış
gösteren çalışanların ödüllendirilmesi de iş güvenliği kültürünün oluşması için önemlidir. Ödül kriterlerine, hangi
dönemlerde verileceğine ve
ödüllerin adil bir biçimde verilebilmesi için bir komisyon
oluşturulmasına iş yerleri karar
verecektir.

www.haberasansoru.com.tr

/haberasansoru

/Haber_Asansoru

/haber_asansoru
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media entry
entry consists of the company name, exhibition hall number
number, as well as up to 5 exhibits from the list in Annex C.
d both for exhibitors and co-exhibitors or represented compublished in the trade fair catalogue, in the VisitorGuide
w.interlift.de .

entries in the list of product groups
more than 5 exhibits, additional entries to the list of product
possible at € 50.- each.

Interlift 2022
26-29 Nisan 2022
Augsburg, Almanya
https://www.interlift.de

The Elevator Show Dubai
26-28 Eylül 2022
Dubai, BAE
www.elevatorshowdubai.com/en

Wee Expo
10- 13 Mayıs 2022
Şangay, Çin
en.elevator-expo.com

Euro-Lift
5-6 Ekim 2022
Kielce, Polonya
www.targikielce.pl

IAEC Forum 2022
23-27 Mayıs 2022
Minneapolis, ABD
iaec.org/events

Liftex 2022
12-13 Ekim 2022
Londra, İngiltere
www.liftexshow.com

Elevcon 2022
31 Mayıs - 2 Haziran 2022
Prag, Çek Cumhuriyeti
http://www.elevcon.com

Küresel Asansör ve Yürüyen Merdiven Fuarı Afrika
18-20 Ekim 2022
Johannesburg, Güney Afrika
www.gleexpo.com/africa

Ascen.tec Asansör Teknolojileri Fuarı
3-5 Haziran 2022
Atina, Yunanistan
http://ascen-tec.gr/en

Lift Expo Italya
19-21 Ekim 2022
Milan, İtalya
http://www.liftexpoitalia.com

Expo Elevador 2022
19-21 Temmuz 2022
Sao Paulo, Brazil
www.expoelevador.com

2. Bölgesel Asansör ve Yürüyen Merdiven Sempozyumu SEELift 2022
31 Ekim- 2 Kasım 2022
Zagreb, Hırvatistan
seelift.net

Inelex 2022 & İzmir
Asansör Sempozyumu
8-10 Eylül 2022
İzmir, Türkiye
inelex.com

Küresel Asansör ve Yürüyen Merdiven Fuarı Dakka
10-12 Kasım 2022
Dakka, Bangladeş
gleexpo.com

NAEC 73. Yıllık Kongre
ve Sergisi
18-21 Eylül 2022
Louisville, KY, ABD.
www.naecconvention.com

ISEE 2022
1-3 Aralık 2022
Mumbai, Hindistan
tak-expo.net

E2 Forum Frankfurt
21-22 Eylül 2022
Frankfurt , Almanya
www.e2forum.com

Uluslararası Asansör & Yürüyen
Merdiven Sempozyumu
12-13 Aralık 2022
Barselona, İspanya
elevatorsymposium.org

e Einträge / additional entries
07
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ory VAT has to be added to all prices quoted.

ation confirms our acceptance of the General Terms and
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um
ate

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel
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TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

ASANSÖR SEKTÖR RAPORU 2021 YAYIMLANDI
 TASFED BAŞKANI ATİK’TEN MESLEKİ
EĞİTİM ÇAĞRISI

 YENİ NESİL ASANSÖRLER
EĞİTİMDEKİ YERİNİ ALDI

 X. ASANSÖR SEMPOZYUMU İZMİR’DE
GERÇEKLEŞTİ

 ASANSÖR MONTAJ VE BAKIMINDA
SEKTÖR TEK SES OLDU

 ASANSÖR DÜNYASI AVRASYA ASANSÖR
FUARI’NDA BULUŞTU

 ESKİŞEHİR’DE BİR ÇINAR:
MEHMET ALİ YAVUZ

ÜSTÜN KALİTE
ANLAYIŞI

MODERN ÜRETİM
TEKNOLOJİSİ
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%100 MİLLİ
SERMAYE

1977 yılında kurulan Merih Asansör, 40 yılı aşkın tecrübesi ile otomatik kapı, kabin ve komple asansör sistemleri üretimiyle
asansör sektörüne hizmet eden öncü bir firmadır. Modern kentlerin ve dikey yapıların asansör ihtiyacını karşılamak için
yeni teknolojilerin ışığında sürekli gelişmeyi hedefleyen Merih Asansör, kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışı ile
müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. Merih Asansör uzman üretim, yönetim ve satış ekibinin yanı sıra AR-GE Merkezi ile
de EN 81-20/ 50 ve En 81-58 uluslararası standartlarına uygun yenilikçi projeler üretmekte, sektörüne yön vermektedir.
Başkent OSB R.T. Erdoğan Blv. No: 8 Sincan - Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 640 15 60 • Faks: +90 312 640 15 67
www.merihasansor.com • info@merihasansor.com
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40 YILI AŞKIN
TECRÜBESİYLE ASANSÖR
ÜRETİMİNDE LİDER MARKA
MERİH ASANSÖR!

