
www.celikray.com

HEDEF
İLK 500

TASFED AKADEMİLERİNİN 3’ÜNCÜSÜ KAYSERİ’DE AÇILDI

Y I L :  4  •  S A Y I :  2 5  •  K A S I M  -  A R A L I K  2 0 2 1  •  I S S N :  2 6 0 2 - 2 8 2 6

TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ 
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

 � ASANSÖR ÖĞRETMENLERİ KAMPA GİRDİ 

 � TASFED’DEN ‘’MONTAJ VE BAKIM’’ İÇİN 
ÖRNEK SÖZLEŞME

 � TASFED AKADEMİLERİNİN 3’ÜNCÜSÜ 
KAYSERİ’DE AÇILDI

 � INTERLIFT, KENDİ TARİHİNDE HİBRİT ETKİNLİĞİNİ DÜZENLEDİ

 � ARKEL’E YILIN ‘İŞ UYGULAMALARI’ DALINDA  
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 � NIDEC - KINETEK TÜRKİYE’DE KUMANDA  
PANOSU ÜRETECEK



+

+

+1977’DEN BUGÜNE

KUSURSUZ BİR
ASANSÖR DENEYİMİ

+90 (312) 640 15 60 
www.merihasansor.com

YI
L:

 4
 •

 S
AY

I: 
24

 •
 K

AS
IM

 -
 A

RA
LI

K 
20

21
 •

 IS
SN

: 2
60

2-
28

26
TÜ

RK
İY

E 
AS

FE
D 

İK
Tİ

SA
Dİ

 İŞ
LE

TM
ES

İ Y
AY

IN
 O

RG
AN

I



www.celikray.com

HEDEF
İLK 500

TASFED AKADEMİLERİNİN 3’ÜNCÜSÜ KAYSERİ’DE AÇILDI

Y I L :  4  •  S A Y I :  2 5  •  K A S I M  -  A R A L I K  2 0 2 1  •  I S S N :  2 6 0 2 - 2 8 2 6

TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ 
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

 � ASANSÖR ÖĞRETMENLERİ KAMPA GİRDİ 

 � TASFED’DEN ‘’MONTAJ VE BAKIM’’ İÇİN 
ÖRNEK SÖZLEŞME

 � TASFED AKADEMİLERİNİN 3’ÜNCÜSÜ 
KAYSERİ’DE AÇILDI

 � INTERLIFT, KENDİ TARİHİNDE HİBRİT ETKİNLİĞİNİ DÜZENLEDİ

 � ARKEL’E YILIN ‘İŞ UYGULAMALARI’ DALINDA  
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 � NIDEC - KINETEK TÜRKİYE’DE KUMANDA  
PANOSU ÜRETECEK









Ana Bay ve Yetkl Satıcısı
Adres: Mmarsnan OSB. 13. Cadde No:11 KAYSERİ
Tel: +90 352 322 20 65 Fax: +90 352 231 50 36

kpsanasansor.com
nfo@kpsanasansor.com

engelli platformları

ve homelift

engelli 
platformları

hayatı kolaylaştırır!
it makes life easier! 

vitas.com.tr
info@vitas.com.tr 

Ana Bay ve Yetkl Satıcısı
Adres: Mmarsnan OSB. 13. Cadde No:11 KAYSERİ
Tel: +90 352 322 20 65 Fax: +90 352 231 50 36

kpsanasansor.com
nfo@kpsanasansor.com

engelli platformları

ve homelift

engelli 
platformları

hayatı kolaylaştırır!
it makes life easier! 

vitas.com.tr
info@vitas.com.tr 



Ana Bay ve Yetkl Satıcısı
Adres: Mmarsnan OSB. 13. Cadde No:11 KAYSERİ
Tel: +90 352 322 20 65 Fax: +90 352 231 50 36

kpsanasansor.com
nfo@kpsanasansor.com

engelli platformları

ve homelift

engelli 
platformları

hayatı kolaylaştırır!
it makes life easier! 

vitas.com.tr
info@vitas.com.tr 



Değerli meslektaşlarım; sektör paydaşlarım… 

Yaklaşık iki yıldır koronavirüs salgını ile mücadele ederken, beklene-
nin aksine Türkiye asansör sanayisi önemli atılımlar gerçekleştirmiş, 
önemli büyüme rakamlarını yakalayabilmiştir. 

Yerli sanayimizin büyük atılımlar yaptığı ve kapasite artırımlarına git-
tiği bu günlerde, TASFED olarak eğitime sunduğumuz katkılara bir yenisini 
daha eklemiş olmanın gururunu yaşamaktayız. Yıllara dayanan emek ve gi-
rişimlerimiz sonucu TASFED Akademilerinin üçüncüsünü Kayseri’de haya-
ta geçirdik. Gençlerimizin burada donanımlı bir eğitim almasını sağlayarak, 
üyelerimiz aracılığıyla sahada aktif olarak rol onayabilecekleri kalifiye perso-
nel ihtiyacına duyulan eksikliğin giderilmesini sağlayacağımıza inanıyorum. 

10 Kasım’da Ulu Önder Atatürk’ü bir kez daha hep beraber saygı ve minnet-
le andık.  Atatürk’ün de dediği gibi, “Her şeyden evvel bilgisizliği ortadan 
kaldırmak lazımdır.” Sahada yaşanan asansör kazalarının temelinde bilgisiz-
lik ve güncel mevzuatlara kayıtsızlık yatmaktadır. 

Federasyon olarak TASFED Akademilerinde vereceğimiz eğitimlerde hem 
son teknolojiyle uyumlu iş potansiyeline sahip öğrenciler yetiştireceğiz hem 
de öğrencilerimizi ilgili kurumlar tarafından güncellenen yasa ve mevzuatla-
ra ilişkin yeni bilgilerle donatacağız. 

TASFED’in bu konudaki çalışmaları hız kesmeden devam edecek, eğitim ko-
nusundaki önderliğini her zaman bir adım ileriyi hedefleyerek korumaya de-
vam edecektir. 

Eğitim çalışmalarımızın yanında, TASFED olarak Asansör Teknik Komitesi’n-
de de önemli görevler üstlendiğimizin bilinci ile asansör sektöründe yürütü-
lecek olan faaliyetlere yön vermek için Sanayi Bakanlığı ile olan işbirliğimiz 
devam etmektedir. Bu noktada sektör paydaşlarımızın da karşılaştığı sıkın-
tıları ve çözüm önerilerini bağlı bulunduğu dernekler aracılığı ile federas-

yona iletmesi, daha hızlı hareket edebilmemizi ve daha çok görüşe yer 
vererek ilgili kurumlara gerekli raporlu sunmamızı sağlayacaktır. 

Asansör sanayisi, yaşam alanlarına konfor sağlayan güvenli araçlar 
inşaa etmekle yükümlüdür. Kırmızı çizgimiz asansör güvenliğidir ve 
aksine faaliyet gösteren, yaşam için değil rant için asansör kuranlar 
tespit edildiğinde bizlere bildirilmelidir. TASFED her zaman işin ehli 

firmaların ve hayata saygı duyanların yanındadır. 

Bu konuda sektör paydaşlarımı hassasiyete ve ahlâklı ticarete davet 
ediyorum. 

Sevgi ve saygılarımla…

ASANSÖR SEKTÖRÜ SALGINA RAĞMEN 
HEDEFLERİNDEN ŞAŞMADI

BAŞYAZI

Yusuf Atik
Türkiye Asansör 

Sanayicileri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli okurlar,

D
ergimizin, sektör gündeminin 
öne çıkan başlıklarından ha-
zırladığımız Kasım-Aralık sayı-
sı ile yeniden buluştuk.

2021’in son günlerine yaklaşırken Türk 
Lirası’nın yabancı para birimlerine karşı 
sürekli değer kaybetmesi, piyasalardaki 
dalgalanma ve kurlardaki önlenemeyen 
artış ekonomi gündeminin ilk sıraların-
daki yerini koruyor. Kuşkusuz, ekonomik 
gelişmelerden ciddi etkilenen sektörle-
rin başında asansör dünyası da bulun-
makta. Ham madde temininde yaşanan 
sıkıntılardan, fiyatlardaki yüksek artışa 
pek çok ekonomik veri sektörümüzde 
geçici durgunlaşmanın yanı sıra belir-
sizliklerin yaşanmasını da neden oluyor.

Özellikle asansör sektörü paydaşları, 
üreticiler, montajcılar hem de tüketici-
ler pahalılıktan şikâyetçi. Fiyatların yük-
selmesi bir yana, sektör içerisinde yaşa-
nan fiyat rekabeti de sektörü zorlayan 
bir gelişmeye yol açtı.

Bu sayımızda, Türkiye Asansör Sanayi-
cileri Federasyonunun (TASFED) Kayse-
ri’de hayata geçirdiği TASFED Akade-
mi’nin açılışına ayrı bir parantez açtık. 
KAYSAD’ın ev sahipliğinde gerçekle-
şen akademi açılışı federasyon ve der-
neklere bağlı üyeler ile pek çok sektör 
paydaşını da bir araya getirdi. Kayseri 
TASFED Akademi için 2 Milyon TL’lik bir 
bütçe ayrılması da sektörümüzün gele-
ceğine duyulan önemin bir göstergesi 
olarak kayıtlara geçti.

TASFED’in eğitim çalışmaları hız kes-
meden devam ediyor. Eğitimcinin eği-
timini esas olan program, Türkiye’nin 
en büyük TASFED Akademisinde, Es-
kişehir’de gerçekleşti. TASFED’in Milli 

Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol 
kapsamında asansör sistemleri dalında 
eğitim veren öğretmenler, beş gün sü-
ren eğitim programına katıldı.

Koronavirüs salgını pek çok progra-
mın da ertelenmesine neden olmuştu.. 
Kontrollü normalleşme süreci devam 
ederken, Interlift’in kendi takviminde 
düzenlediği hibrit etkinlik gerçekleşti-
rildi. Diğer bir heyecan verici buluşma 
ise Wittur’un düzenlediği, dünyanın her 
yerinden müşterilerin katıldığı “Asan-
sör Endüstrisini Geliştirmek” isimli kü-
resel sanal etkinlik oldu. Etkinliklere iliş-
kin detaylar dergimizde.

Haber Asansörü özel röportajlarıyla 
sektöre yön veren kurum ve kuruluşla-
rımızın sesi olmaya devam ediyor. Bu 
sayımızda, Arkel CEO’su Cenk Ceylan, 
Nidec - Kinetek İş Geliştirme Müdü-
rü Bahadır Çiftçi, Prosis Asansör Genel 
Müdürü İbrahim Yürekli, Mars Eleva-
tor Yurt Dışı Satış Müdürü Kahtan Yu-
nus, Teori Mühendislik Asansör Genel 
Müdürü İbrahim Yılmaz ve Kırıker Me-
tal Asansör Genel Müdürü Mustafa Kı-
rıker’in deneyimlerine sizler için yer ver-
dik.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dola-
yısıyla bizleri bilgilendiren Abidin Gü-
ler’e, İnsan Kaynakları köşesinde çalış-
ma ortamlarında iletişim önemine ve 
sağlıklı iletişimin artırılması yöntemleri-
ne değinen Rasime Sazak’a, yıllık ücret-
li izin uygulamasına ilişkin tüm detayları 
bizimle paylaşan Ali Yılmaz’a, İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Köşesinde iş yerlerinde 
alınması gereken COVID-19 önlemleri 
ve işveren yükümlülükleri üzerine hazır-
ladığı yazısı ile Bahar Akın Gödek’e şük-
ranlarımızı sunuyoruz.

Keyifli okumalar dilerim…

Yaprak Aktaş
Genel Yayın Yönetmeni

haberasansoru@gmail.com
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ASANSÖR ÖĞRETMENLERİ KAMPA GİRDİ; 
TASFED’DEN, ESKİŞEHİR’DE  

5 GÜNLÜK ASANSÖR EĞİTİMİ

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) ve Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, asansör 
sistemleri dalında eğitim veren öğretmenler, Eskişehir’de 5 
günlük eğitime alındı. Eskişehir TASFED Asansör Akademisi’nde 
gerçekleşen programa dört pilot okulan katılan 17 eğitimci, 
mevzuata ilişkin bilgilerin yanı sıra, uygulamalı kapı ve ray montajı 
eğitimi de aldı. Eğitim sürecini tamamlayanlara sertifika verildi. 
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HABER ASANSÖRÜ (ESKİ-
ŞEHİR) — Türkiye Asansör Sa-
nayicileri Federasyonu (TAS-
FED) ve Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde, asansör sistem-
leri dalında eğitim veren öğ-
retmenler, Eskişehir’de beş 
günlük eğitime alındı. 

Eskişehir TASFED Asansör 
Akademisi, 11-15 Ekim 2021 
tarihleri arasında asansör eğit-
menlerinin eğitimi progra-
mına ev sahipliği yaptı. TAS-
FED’in Milli Eğitim Bakanlığı 
ile imzaladığı protokol kapsa-
mında Ankara, Eskişehir, Kay-
seri ve Gaziantep’teki dört pi-
lot okuldan 17 eğitimci, beş 
gün süren programla uygula-
malı kapı ve ray montajı eği-
timi aldı. Katılımcı öğretmen-
lerin eğitimi TASFED Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim Özçakır 
tarafından verildi. 

Eskişehir Tepebaşı Devlet 

Malzeme Ofisi Meslekî ve Tek-
nik Anadolu Lisesi bünyesin-
de gerçekleşen eğitim son-
rası, eğitimciler sertifika aldı. 
Türkiye’nin en donanımlı aka-
demilerinden olan Eskişehir 
TASFED Asansör Akademi-
si’nde düzenlen sertifika töre-
nine Eskişehir Tepebaşı Dev-
let Malzeme Ofisi Meslekî ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Kadir Yalçın, TASFED Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve 

TASFED Eğitim Komitesi Baş-
kanı Nuri Kuzan, TASFED Mü-
dürü Gülay Pala, TASFED Eği-
tim Komitesi üyeleri Nermin 
Boyacıoğlu ve Rasime Sazak, 
TASFED üyesi İbrahim Özça-
kır ile ESASDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ekrem Boyacıoğ-
lu katıldı. 

Beş yüz metrekare kullanım 
alanı ile Türkiye’deki asan-
sör akademilerinin en büyüğü 
olma özelliğine sahip olan Es-
kişehir TASFED Asansör Aka-
demisinde eğitimcilere, uy-
gulamalı kapı ve ray montajı 
eğitiminin yanında, asansör 
sektöründe uygulananan yö-
netmelikler hakkında da bilgi 
verildi. Sektörün gereklilikleri 
ve ihtiyaç duyulan kalifiye per-
sonel ihtiyacının nitelikleri ko-
nusunda kapsamlı bir eğitim 
sürecinden geçen eğitimciler, 
TASFED ve Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından hazırlanan ser-
tifikalarını aldı. Böylece, asan-
sör dalı sistemlerinde eğitim 
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gören öğrencilerin mevzuata 
hâkim konumda olması, kapı 
montajı, ray montajı ve asan-
sör bakımı konularında nitelikli 
eğitim alması hedefleniyor. 

KADİR YALÇIN: ŞUBAT VE 
NİSAN AYINDA EĞİTİME 

DEVAM EDİLECEK 

Eskişehir Tepebaşı Devlet 
Malzeme Ofisi Meslekî ve Tek-
nik Anadolu Lisesi Müdürü Ka-
dir Yalçın, pilot okullarda eği-
tim veren eğitimcilerin montaj 
konusunda yeterli bilgiye sa-
hip olmaları için uygulamalı 

montaj eğitiminin verilmiş ol-
masının önemine değindi. Şu-
bat ve Nisan aylarında eğitim 
programlarına devam edilece-
ğini söyleyen Yalçın, şöyle de-
vam etti:

“Bu aşama kapı, ray montajı 
ve yönetmeliklerle ilgili ön bil-
gilendirmeyi kapsadı. Bir son-
raki aşamalarda uygulamalı 
olarak asansörün diğer süreç-
leri anlatılacak. Bu bir hafta 

çok verimli geçti. Öğretmen-
lerimiz demonte asansörleri 
bizzat kendileri söküp takarak 
montajını yaptı. Uygulamalı 
yaptıkları için oldukça verim-
liydi. Atölyemizdeki demonte 
asansörlerde uygulama yap-
ma fırsatı buldular. Teorik eği-
timin dışına çıkıldı ve aktif bir 
öğrenme süreci oldu.”

İBRAHİM ÖZÇAKIR: 
DOĞRU BİLGİYLE 

DONATILMIŞ 
ÖĞRENCİLERE  
İHTİYAÇ VAR

TASFED Yönetim Kurulu Üye-
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si İbrahim Özçakır, yaptığı ko-
nuşmasında eğitim sürecine 
ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu ve şu ifadelere yer verdi: 

“Milli Eğitim Bakanlığı ile TAS-
FED arasında imzalanan pro-
tokol gereği Eskişehir Tepe-
başı Devlet Malzeme Ofisi 
Meslekî ve Teknik Anadolu Li-
sesinde üç aşamalı olarak yap-
mayı planladığımız eğitimin 
birinci aşamasını tamamlamış 
bulunmaktayız. Şubat ayında 
planlanan ikinci aşamada ilk 
aşamada yaptığımız gibi tah-
rik sistemleri, kabin, karşı ağır-
lık ve hız regülatörü montajını 
uygulamalı olarak yapacağız. 
Mayıs ayında yapılacak eği-
timin üçüncü aşamasında ise 
kumanda sistemlerimiz, kuyu 
dibi elemanlarımız, montaj ve 
bakım sonu yapmamız gere-
ken işlemler konusunda uy-
gulamalı çalışmalarımızı ya-
pacağız. Öğretmenlerimizin 
konu hakkındaki bilgilerini bi-
raz daha pekiştirmek ve artır-
mak için çaba harcıyoruz. En 

büyük amacımızın, sahaya çı-
kan çocuklarımızı konusunda 
en doğru bilgilerle donatmak 
olduğunun altını çizmek istiyo-
rum.”

Özçakır, asansör sektöründe 
bilgi kirliliğinin olduğunu vur-
guladı, “Öğrencilerden ve sa-
hadan gelebilecek sorulara 
daha doğru cevaplar verebil-
mek adına bu programı dü-
zenledik. Çünkü sahada bilgi 
kirliliği oldukça fazla. Bu bil-
gi kirliliğini ortadan kaldırmak 
adına dilimizin döndüğünce 

sizlere doğru bilgiyi aktarmaya 
çalıştık” dedi.

GÜLAY PALA: 
“DONANIMLI BİR NESİL 

YETİŞTİRMELİYİZ”

Sertifika töreni öncesi katılım-
cılara seslenen TASFED Mü-
dürü Gülay Pala, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile TASFED arasın-
da imzalanan protokol gereği, 
pilot illerde asansör sistemle-
ri dalı açarak atölyeler kurduk-
larının altını çizdi. COVID-19 
pandemisi nedeni ile eğitim 
programlarına devam edeme-
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diklerini hatırlatan Pala, “Mil-
li Eğitim Bakanlığına yılda üç 
eğitim vermeyi taahhüt ettik. 
Geçen seneki eğitim prog-
ramlarımız COVID-19 sebebiy-
le iki defa iptal edildi. Prog-
ramlarımız, okullar açılmadığı 
için ertelendi. Yeni eğitim dö-
neminde okullar açılmışken, 
vakit kaybetmeden eğitim sü-
recini devreye almak istedik ve 
bu beş günlük eğitimi Eskişe-
hir’de tamamladık” dedi. 

TASFED’in eğitime verdiği 
öneme vurgu yapan Pala, “Bu 
protokol kapsamında yapılan 
eğitimler TASFED olarak biz-
leri heyecanlandırıyor. Öğret-
menlerimizin bu sürece katkısı 
oldukça önemli” dedi. 

Sektörde kalifiye personele 
duyulan ihtiyaca dikkati çeken 
Pala, şunları söyledi; 

“Mezun olan öğrencileri sek-
törde görmeyi arzu ediyoruz. 

Öğrencilerimizin sektörde yer 
alması için TASFED olarak eli-
mizden ne gelirse yapacağız. 
Elbette bu noktada eğitimci-
lerimizin vereceği destek son 
derece önemli. Birlikte iyi eği-
tim almış donanımlı bir  ne-
sil yetiştirmeliyiz. Protokolün 
amacına ulaşması için el birliği 
ile çalışıyoruz. Çocuklarımızı, 
bir meslek sahibi olarak sek-
töre kazandırıldığı günleri hep 
beraber görmeyi umuyorum.”

11-15 EKİM 2021 TARİHLERİ ARASINDA ESKİŞEHİR TASFED 
ASANSÖR AKADEMİSİNDE GERÇEKLEŞEN PROGRAMA 

KATILAN EĞİTİMCİLER SERTİFİKALARINI ALDI

bütünleşik kat konum 
ve durum göstergesi
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YILMAZ YILDIRIM  
GAZIANTEP ABDÜLHAMITHAN 
MESLEKÎ VE TEKNIK ANADOLU 

LISESI

Eğitim çok verimli geçti. Biz bu kadar 
iyi imkânları olan bir ortam beklemi-
yorduk. Burada yapılan çalışmalar ve 
özellikle İbrahim Özçakır hocamız 
çok olumlu ve açıklayıcı bilgiler sağla-
dı. Nasıl eğitim verilir, öğrenciye nasıl 
yaklaşılır gibi konularda da ek bir ka-
zanım sağladık. Asansör sistemleri üze-
rine burada hem işin sertifika boyutu, 
yapılan çalışmalarda kullanılan tüm 
şartnameleri, yönetmelikleri öğrendik. 
Bunların devamında uygulamada yap-
tığımız için bu durum pekişmiş oldu. 
Kapı, ray montajı da yaparak işin di-
ğer kısmını öğrenmiş olduk. Bundan 
bir hafta sonra derse girdiğimizde 
öğrenilerimize anlatacağız. Bu eğitim 
sayesinde ufkumuz genişlemiş oldu, 
sektörde nasıl bir açık olduğuna, nasıl 
işler yapıldığına yönelik. Sadece işin 
yönetmelik kısmını değil, aynı zaman-
da sektöre yıllarını vermiş hocamızın 
sektöre bakış açısını görmüş olduk. 
Karşılaşılan hadiseler üzerine hoca-
mızın anlattıkları sayesinde, güvenlik 
sistemleri hakkında bilgi sahibi olmuş 
olduk. Bu bilgiler ışığında ayaklarımız 
yere daha sağlam basacak.
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HAYATI ÖZDEMIR - GAZIANTEP 
ABDÜLHAMITHAN MESLEKÎ 

TEKNIK ANADOLU LISESI

Hem okulumuza hem de TASFED’e 
çok teşekkür ederiz. Burada çok güzel 
bir atölye ortamı kurmuşlar. Beklediği-
mizden çok daha iyi bir eğitim aldık. 
İlk defa asansör sistemleri üzerine bir 
eğitim alıyoruz. Sahada kullanılan 
asansörlerin montajından tutun da ba-
kımına kadar her şey öğrendik. Bizler 
de gidince bu bilgileri öğrencilerimize 
aktaracağız.
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TASFED Asansör Akademile-
rinde staj dönemi başladı. Yeni 
eğitim döneminde öğrenim 
gören asansör dalı öğrencileri 
kendi illerindeki asansör firma-
larının desteği ile staj programı-
na başladı. Asansör sektöründe 
kadın istihdamına tam destek 
veren Sitimek Asansör, Eskişe-
hir TASFED Asansör Akademi-
si’nde öğrenim gören iki kız öğ-
renciye kapılarını açtı.  

HABER ASANSÖRÜ (ESKİ-
ŞEHİR) — Bir yıllık aradan son-
ra eğitim kurumlarında yeniden 
ders zilinin çalmasıyla birlikte 
TASFED Asansör Akademilerin-

de de eğitim ve staj dönemi baş-

ladı. Kadın istihdamına önem ve-

ren Sitimek Asansör, Eskişehir 

TASFED Asansör Akademisi’nde 

öğrenim gören iki kız öğrencinin 

yaklaşık sekiz ay sürecek staj dö-

nemi için kapılarını açtı. 

EKREM BOYACIOĞLU: 

“YOL ARKADAŞI OLMAYI 

PLANLIYORUZ”

Sitimek Asansör Genel Müdürü 

Ekrem Boyacıoğlu sektörde ka-

dın istihdamını destekledikleri-

ni söyledi. Staj sürelerini Sitimek 

Asansör’de tamamlayan öğren-

cileri mezun olmalarının ardın-

SİTİMEK ASANSÖR’DEN KADIN 
İSTİHDAMINA TAM DESTEK

Sitimek Asansör, 
sektörde kadın 
istihdamına destek 
olmak için harekete 
geçti, Sitimek 
Asansör Eskişehir 
TASFED Asansör 
Akademisi’nde 
öğrenim gören iki 
kız öğrencinin kendi 
bünyelerinde sahada 
eğitim görmesi için 
kapılarını açtı. 
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dan istihdamlarına katkı sağla-
mayı hedeflediklerini anlatan 
Boyacıoğlu, “Daha önce staj-
yer olarak gelen arkadaşları-
mız da Sitimek Asansör’ün bir 
parçası oldu. Yeni arkadaşla-
rımızı da Sitimek Asansör’de 
istihdam etmeyi, yol arkadaşı 
olmayı planlıyoruz” dedi. Bo-
yacıoğlu, “Stajyer arkadaşla-
rımız iki aydır bizimle birlikte 
çalışıyorlar. Biz, özellikle ka-
dınların bu işe girmesini ve 
sektördeki kadın gücünü gös-
termek istedik. Kadınlar da bu 
işi yapabilir” diye konuştu. 

NERMİN BOYACIOĞLU: 
“MESLEĞİMİZİ 

GENÇLERE 
ANLATMIYORUZ”

Asansör sektöründeki kalifi-
ye personel eksikliğine dikkat 
çeken Sitimek Asansör Genel 
Müdür Yardımcısı Nermin Bo-
yacıoğlu, “Bu sorunun önüne 

ESKIŞEHIR TASFED ASANSÖR 
AKADEMISI ÖĞRENCISI AYÇA YÜCEL

Şu an 12’nci sınıftayım, haftada üç gün staj yapıyorum. 
11’inci sınıfta asansör dalını seçtim. Geçen sene atölyemiz-
de uygulamlı eğitim gördük. Stajımı Sitimek Asansör’de 
yapıyorum. Bir hafta ofiste kalarak, buradaki işleyişi öğre-
niyoruz. Bir diğer hafta ustalarımızla sahada gezerek asan-
sörlerin arızalarını nasıl gidereceğimizi ve bakımlarını nasıl 
yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Staj süresi bu işi öğren-
memiz için verimli geçiyor. 
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geçebilmek için kolları sıvadık 
ve işe başladık” dedi. 2019 yı-
lında Eskişehir Devlet Malzeme 
Ofisi Meslek Lisesi’nde Asan-
sör Sistemleri bölümünün ku-
rulduğunu hatırlatan Boyacıoğ-
lu, “Bu senenin başında bizleri 
umutlandıran güzel bir haber 
geldi. İki kız öğrencimiz mesle-
ğimizi sahiplenmiş Asansör Sis-
temleri bölümüne kayıt yaptır-
mıştı. Benim en büyük idealim 
kadınların da bu mesleği sahip-
lenmesi, asansör sektörünün 
sadece erkeklerin yaptığı bir iş 
olarak görülmemesi ve biz ka-
dınların her işin altından alnımı-
zın akıyla kalktığı gibi asansör 
sektöründe de büyük farklar 
yaratacağıydı” dedi. 

Asansör sektörünün teknik ve 
güvenlik açısından yeterince bi-
linmediğine işaret eden Boya-
cıoğlu, “Bizler okullar yapıyo-
ruz, atölyeler kuruyoruz, nitelikli 
personel yetiştirmek için çaba 
harcıyoruz, fakat mesleğimizi 
gençlere anlatmıyoruz. Genç-
ler asansör sektörünün önünün 
açık olmadığını, gelecekleri-
ni güvence altına alamayacak-
larını düşünüp asansörcülüğü 
meslek olarak düşünmüyorlar 
dahi. Her canlı gibi insan da 
doğası gereği çoğalmakta, ço-
ğaldıkça barınma, giyinme ve 
yeme içme ihtiyaçları olacak-
tır. Barınma ihtiyacı ise doğa-
nın limitleri olduğu müddetçe 
yatay olarak değil, dikey olarak 
gelişecek ve biz asansörcülerin 
meslekleri asla bir kenarda unu-
tulmayacaktır” dedi. 

SUÇLU KİM?

Kadın istihdamına yönelik sis-
tem eleştirisi yapan Boyacıoğ-
lu, şunları söyledi:

“Şimdi aynı sektörde yıllar-
dır ter döken değerli meslek-
taş büyüklerime, kardeşlerime 
ve arkadaşlarıma sormak isti-
yorum. Suçlu biz miyiz, yoksa 
gençlerimizi bu umutsuzluğa 
sürükleyen sistem mi? Suç-
lu her kim olursa olsun çözüm 
bizim ellerimizde. Gelin kendi 
içimizdeki kavgaları bir kenara 
bırakalım, hep beraber kolları 
sıvayalım. Bu pırıl pırıl gençleri 
kaderlerine terk etmek yerine, 
sektörümüzün birer incisi hâli-
ne getirelim.” 

“Benim en büyük 
idealim kadınların 
da bu mesleği 
sahiplenmesi, asansör 
sektörünün sadece 
erkeklerin yaptığı bir 
iş olarak görülmemesi 
ve biz kadınların her 
işin altından alnımızın 
akıyla kalktığı gibi 
asansör sektöründe 
de büyük farklar 
yaratacağıydı”

ESKIŞEHIR TASFED ASANSÖR 
AKADEMISI ÖĞRENCISI AYŞE GÜNAL

Haftada üç gün Sitimek Asansör’de staja geliyorum. Henüz 
yeni başladık ama arıza durumunda ve bakımda yapılması 
gerekenleri öğrenmeye başladık. Bakım ve revizyonun ne 
demek olduğunu sahada uygulamalı olarak öğrendim. Mal-
zemeleri öğreniyor, notlar alıyoruz. Ustamızın dediklerine 
uymaya çalışarak kendimizi geliştiriyoruz. Okulda aldığımız 
eğitimi, staj süresinde de pekiştiriyoruz.
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HABER MERKEZİ — TASFED 
Yönetim Kurulu 7 Ekim 2021 
tarihinde çevrim içi platform-
da toplandı. 

Toplantıda örnek asansör 
montaj, bakım ve taşeron söz-
leşmeleri öne çıkan gündem 
maddelerinden biri oldu. Buna 
göre, TASFED tarafından daha 
önce hazırlanan örnek sözleş-
me formunda güncellemeye 
gidildi. Sözleşme ile ilgili de-
tayları TASFED Vekili Avukat 
Erdem Serdar Vurgun anlattı. 

TASFED’DEN ‘MONTAJ VE 
BAKIM’ İÇİN ÖRNEK SÖZLEŞME

Türkiye Asansör 
Sanayicileri Federasyonu 
(TASFED) olağan yönetim 
kurulu toplantısı için 
çevrim içi platformda bir 
araya geldi. Toplantıda, 
TASFED tarafından 
hazırlanan örnek asansör 
montaj, bakım ve taşeron 
sözleşmesine ilişkin 
detaylar konuşuldu. 
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Sözleşmede genel geçer ilkelerin bulunduğunu söyleyen Vur-
gun, “Herkese ve her işe uygun bir sözleşme değil. Genel ge-
çer ilkelerin bulunduğu bir sözleşme” dedi. Yayımlanan sözleş-
me ücretsiz olarak sektör paydaşlarının kullanımına sunulacak. 

Toplantıda, Kayseri Ayşe Baldöktü Meslekî Eğitim Merkezinde 
kurulan TASFED Akademisine ilişkin detaylar da masaya yatırıldı.

Gerçekleşen toplantıda TASFED Fuar Komitesi Başkanı Musta-
fa Uçar, 1-4 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 
5’inci Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı’na ilişkin detayları pay-
laştı. TASFED Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özçakır da 18-20 
Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10’uncu İzmir Asansör 
Sempozyumu hakkında detayları anlattı.
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HABER ASANSÖRÜ (KAY-
SERİ) — Türkiye Asansör Sa-

nayicileri Federasyonu’nun 

(TASFED) Milli Eğitim Bakan-

lığı ile imzaladığı protokol 

kapsamında, Kayseri TASFED 

Akademisi açıldı. 

TASFED, Milli Eğitim Bakan-
lığı Meslekî ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü ile 2018 yı-
lında imzaladığı protokol kap-
samında meslekî ve teknik 
liselerde ve eğitim merkez-
lerinde “Asansör Sistemleri” 
dalı açmaya ve atölyeler kur-

maya devam ediyor. Ankara 
ve Eskişehir’in ardından üçün-
cü akademi de Kayseri’de açıl-
dı. Kayseri TASFED Akademi, 
2021-2022 eğitim döneminde 
Ayşe Baldöktü Meslekî Eğitim 
Merkezi öğrencilere eğitim ve-
recek. 

TASFED AKADEMİLERİNİN 
3’ÜNCÜSÜ KAYSERİ’DE AÇILDI

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu’nun (TASFED) Milli 
Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında, Kayseri 
TASFED Akademisi açıldı. Açılış töreninde sektörün önemli 
bileşenleri bir araya geldi. 
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2 MİLYON TL’LİK BÜTÇE 

TASFED’in ve üye dernekler ile 
sektör paydaşlarının katkılarıy-
la Ankara, Eskişehir ve Kayse-
ri’de eğitim hayatına başlayan 
TASFED Asansör Akademileri-
nin her biri için yaklaşık 2 mil-
yon değerinde bütçe ayrıldı.

GAZİANTEP İÇİN 
AKADEMİ MÜJDESİ

Kayseri TASFED Asansör Aka-
demisi’nin açılış töreninde ko-
nuşan TASFED Eğitim Komite-
si Üyesi Rasime Sazak, sektör 

ve Milli Eğitim Bakanlığının 
işbirliği ile TASFED Asansör 
Akademileri’nin çoğalmaya 
devam edeceğini söyledi. “Bir 
müjdemiz de var; Milli Eğitim 
Bakanlığı ile protokol süremiz 
yenilendi ve kapsamı genişle-
tildi. Sırada Gaziantep bulunu-
yor” dedi. 

SAZAK: “OKULLARDA 
ASANSÖR İLK DEFA 

ADIYLA ANILDI”

Projenin “asansör akademi-
si” olarak isimlendirildiğine 

KAYSERI TASFED AKADEMISI’NIN  
TEKNIK ÖZELLIKLERI

 � Kayseri TASFED Asansör Akademisi, 750 metre-
kare alan üzerine kuruldu. 

 � Montaj aşamalarının uygulamalı olarak yapılabil-
mesi için asansör kesitleri düzenekleri kuruldu. 

 � Çelik konstrüksiyonlarla hazırlanan dört asansör 
kuyusu yapıldı. 

 � Makine daireli ve makine dairesiz özel ölçülerde 
hazırlanmış asansörler sağlandı. 

 � Programlanabilir kumanda panoları kazandırıldı. 
 � Farklı ölçülerde kılavuz rayları temin edildi.
 � Tam otomatik - yarı otomatik konut, işyeri ve 

servis asansör kapıları ile donatıldı. 
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dikkati çeken Sazak, amaç ve 
kapsamın genişletildiğini söy-
ledi. Sazak, şunları söyledi: 

“Milli Eğitim Bakanlığı ile or-
tak çalışmalarla, meslek lise-
lerindeki bölümlerde ilk defa 
adıyla anılan ‘Asansör Sistem-
leri Dalı’ değişikliğine gidildi. 
Teorik ve uygulamalı eğitim-
ler için son teknoloji ile dona-
tılmış asansör ve ekipmanlara 
sahip sınıflar oluşturuldu. Bu 
sınıfların içinde, çelik konstrük-
siyonlar ile kuyu ortamı sağ-
landı. Eğitimle ilgili müfredat 
ve ders kitabı için federasyon 
olarak teknik destek verildi.”

“ÖĞRETMENLERİN 

TEKNİK EĞİTİMLERİNİ 

TASFED SAĞLIYOR”

“Güncellenen mevzuat ve de-
ğişen teknolojiyi de kapsaya-
cak destek devam edecektir. 
Yaşanan sektörel gelişmeler 
ışığında, sahadaki uygulama-
lara vakıf olmaları için akade-
milerdeki öğretmenlerin tek-
nik eğitimleri Federasyon 
tarafından karşılanmaktadır.” 

MEZUN ÖĞRENCİLERE 

İSTİHDAM OLANAĞI

Akademilerde eğitim gören 

öğrencilerin program boyunca 

sahada stajlarının sağlanması 

ve mezuniyet sonrası sektör-

de istihdam edilmelerinin yine 

Federasyon ve üye dernekleri 

aracılığıyla sağlanacağına vur-

gu yapan Sazak, “Meslekî Açık 
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Lise programı ile asansör sektöründe 
meslek sahibi olmak isteyenlere akade-
milerde uygulamalı eğitimler vererek 
alanında uzmanlaşma sağlanmaktadır. 
Ankara’da öğrencilerimizin dışında 15 
kişiye, Eskişehir’de ise 7 kişiye belgesi 
verilmiştir” dedi. 

Kayseri TASFED Akademi’nin hazır-
lık süreci hakkında detayları paylaşan 
Sazak, ürünlerin teknolojik özellikle-
re göre kategorilendirildiğini, yerleşim 
planları ile uygulamalı eğitimdeki mon-
taj ve bakım düzeneklerinin oluşturul-
duğunu söyledi.

Sazak, “Ülke genelinde üretimci, mon-
tajcı ve bakımcı firmalarımıza ziyaretler 
gerçekleştirerek yapmak istediklerimizi 
anlattık ve desteklerini istedik. ‘Çok bü-
yük bir proje, doğru yoldasınız’ diyerek 
destek veren paydaşlarımız,  ürünle-
ri şehirdeki derneğimize göndermeye 
başladı. Akademilerin olduğu şehirler-
de bulunan derneklerimiz de bu ürün-
lerin montajını yaptı” diye konuştu. 

“ANKARA’DAKİ ÖĞRENCİ SAYISI 
İKİYE KATLANDI”

Ankara Yenimahalle Meslek Lisesinde 
2018 yılında açılan ilk asansör akade-
misini hatırlatan Sazak, bu akademide 
açıldığı ilk yıl 35 olan öğrenci sayısının 
2021 yılında ikiye katlanarak 70 öğren-
ciye ulaştığının altını çizdi. 

“ESKİŞEHİR İKİ KIZ ÖĞRENCİ 
KAZANDIRDI”

Eskişehir TASFED Akademisi’nin 2019 
yılında açıldığını anımsatan Sazak, 50 
öğrenci ile eğitim hayatına başlayan 
akademide bugün 70 öğrencinin öğre-
nim gördüğünü söyledi. “Hatta bu yıl 
iki kız öğrenimiz de Asansör Sistemleri 
Dalı’nda eğitim almaktadır” dedi. 
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TASFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Atik, asansör sektö-
ründe önemli hizmetlere imza 
attıklarını vurguladığı konuş-
masında, Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile Federasyonun “Tür-
kiye” ibaresini almaya hak 
kazandığını söyledi. Atik, şöy-
le devam etti:

“Sanayi Bakanlığı ile sıcak iliş-
kilerimizden dolayı asansör 
sektörünü stratejik sektör hâ-
line getirdik. Asansör sektö-
rü, bir savunma sanayii kadar 
önemli bir sektördür. Asansö-
rün önemi henüz anlaşılamadı, 

ancak TASFED olarak biz bu-
nun için gerekli tüm çalışmala-
rı yürütüyoruz.”

Türkiye’de küresel asansör fir-
malarının oluşmasının ancak 
eğitimle mümkün olduğunun 
altını çizen Atik, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yapılan protoko-
lün önemini vurguladı. 

“PİYASADA PATEN 
BULAMIYORDUK”

“Bizim ustalarımızın ustaları 
Rum ve Ermeni asıllıydı. On-
lar bizim ustalarımızı yetiştir-
di, bizim ustalarımız da biz-
leri yetiştirdi” diye konuşan 

Atik, 1970’li yıllarda Türkiye’de 
asansör adına çalışmaların ya-
pılmadığını anımsattı. Atik, “O 
zamanlar, piyasada bir paten 
bile bulamıyorduk. Bir asansö-
rün pateni aşındığında 3-4 gün 
asansör kapalı kalırdı. Şimdi-
lerde bir asansör pateni aşın-
dığında yarım saat içerisinde 
değiştirilebiliyor. İşlerimiz ko-
laylaştı ve sanayimiz gelişti” 
dedi. 

TASFED’in bu protokol kapsa-
mında açtığı okulların sayısını 
beşe yükseltmeyi hedefledik-
lerini söyleyen Atik, bir sonraki 

ATİK: 
“SAVUNMA SANAYİİ KADAR 

ÖNEMLİ BİR SEKTÖR”

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.

Biggest of TURKEY !

38
Haber Asansörü • Kasım • Aralık 2021



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.

Biggest of TURKEY !



hedeflerinin Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde de asansör 
branşının açtırılması olduğunu 
kaydetti. 

IŞINLANMA 
TEKNOLOJİSİ ASANSÖR 

İLE MÜMKÜN 

Bir yerden başka bir yere ışın-
lanmanın ancak bir kabinle 
olabileceğini söyleyen Atik, 
asansör sanayisi sayesinde bu 
teknolojinin mümkün olacağı-
nı vurguladı. Atik, şunları söy-
ledi: 

“Bu ya bir metroda ya da asan-
sörde sağlanacak. Japonlar bu 
konuda çok çalışıyor. 16 kişi-
lik kapsülde yatay bir çizgide 
ve 100 m/sn hızla giden asan-
sörler olacak. İnsan ancak bu 
şekilde ışınlanabilir. Bu asan-
sör sanayisi sayesinde olacak. 
Geçmişte ithalat ağırlıklı ça-
lışan asansör sektörü, bugün 
ihracat rekorlarına imza atıyor. 
Pandemiye rağmen 2020 yılın-
da ithalatımız 83 milyon dolar, 
ihracatımız ise 172 milyon 800 
bin doları buldu. Asansör sek-

törü, geleceği parlak olan bir 
sektör. Geleceği olmayan bir 
şeye yatırım yapılmaz. Dünya 
döndüğü müddetçe asansör 
mesleği devam edecek.”

“KAMUDA 2 KATA 
ASANSÖR MECBURİYETİ”

Kamuda iki kata kadar yapılar-
da da asansör mecburiyetinin 
getirildiğini anlatan Atik, aka-
demide eğitim görecek öğ-
rencilere, “Bu mesleğe dört 
elle sarılın, kendinizi yetiştirin” 
çağrısı yaptı. 

“Pandemiye 
rağmen 2020 yılında 
ithalatımız 83 milyon 
dolar, ihracatımız ise 
172 milyon 800 bin 
doları buldu. Asansör 
sektörü, geleceği 
parlak olan bir sektör.” 
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Akademinin açılış törenin-
de Melikgazi Belediye Başka-
nı Dr. Mustafa Palancıoğlu da 
konuştu. Sektördeki ihracat 
rakamlarına dikkat çeken Pa-
lancıoğlu, “2015 yılında ihra-
cat rakamımız, ithalat rakamı-
mızın yarısı kadar bile değilmiş 
ama 2019-2020 yılına geldiği-
mizde tablo tam tersine dön-
müş. Şu anda 200 milyon do-
ların üzerinde ihracat rakamı 
varken, 100 milyon doların al-
tında bir ithalat rakamı var. Bu 
Türkiye açısından sevindiri-
ci. Özellikle teknolojiye bağlı 
alanlarda Türkiye’nin savunma 
sanayi başta olmak üzere ge-
lişme göstermesi çok sevindi-
rici” dedi. 

KAYSERİ GENELİNDE 20 
BİNE YAKIN ASANSÖR 

Meslekî eğitimde yapılacak 
çalışmalarla ara eleman açı-
ğının giderildiğini ve ithalatın 
önünün kapatıldığını söyleyen 
Palancıoğlu, şunları söyledi: 

“Sadece Melikgazi bölgesin-
de yaklaşık 9 bin tane asan-
sör var. Bunu Kayseri geneli-
ne yaydığınızda 20 bine yakın 
asansöre karşılık geliyor. Dola-
yısıyla buradan yetişecek öğ-
rencilerimiz için çok güzel im-
kân var. Sadece asansör bakım 

ve onarımı değil, üretimi ko-
nusunda da gençlere büyük 
fırsatlar doğuruyor.”

EĞİTİMİ YARIM KALAN 
SANAYİCİLERE  
DİPLOMA ŞANSI

Kayseri İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü Meslekî ve Teknik Eğitim 
Hizmetleri Şube Müdürü Şa-
hin Kanat da meslekî eğitimin 
önemine değindi. Kanat, şun-
ları söyledi: 

“Müdürlüğümüz, meslekî ve 
teknik eğitim yoluyla meslek 

PALANCIOĞLU: 
“200 MİLYON DOLARIN 

ÜZERİNDE İHRACAT VAR”
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ahlâkına ve meslekî değerlere 
sahip yenilikçi, girişimci, üret-
ken, ekonomiye değer veren 
ve ekonomiye değer katan 
ehil gücü yetiştirmeyi hedef-
lemektedir. Müdürlüğümüze 
bağlı 60 meslekî ve teknik ana-
dolu lisesi, 11 meslekî eğitim 
merkezinde 30 bine yakın öğ-
rencimiz eğitim görmektedir. 
Sanayi sektöründe çalışan an-
cak eğitimini bir şekilde yarıda 
bırakmış bireylerin hem ilgili 
olduğu alanda ihtisaslaşmasını 
sağlamak hem de yarım kalan 
eğitimlerini tamamlamak fır-
satı vermek amacıyla 3 okulu-
muzda daha meslekî ve eğitim 
merkezi açılmış, organize sa-
nayi bölgelerimizde irtibat bü-
roları kurulmuştur. Burada irti-
bat bürolarımızın amacı orada 
çalışan eğitimi bir şekilde yarı-
da kalmış öğrencilerimize dip-
loma fırsatı vermektir.” 

AKADEMİ, İŞ 
KAZALARININ 

ENGELLENMESİNE 
KATKI SAĞLAYACAK

“Asansör firmaları kalifiye per-
sonel ihtiyacı duyan sektör-

lerden olup, çok tehlikeli işler 
sınıfında faaliyet göstermekte-
dir. Bu akademi, bu alandaki iş 
kazalarının önüne geçip sektö-
rel bazda kalifiye eleman açı-
ğını kapatarak Kayseri ve ül-
kemizin asansör kurulum ve 
bakım alanında önemli bir ek-
sikliğini giderecektir.”

KUZAN: “GENÇLERİMİZE 
YATIRIM YAPMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”

Asansör sanayisine 46 yıllık 
emek veren TASFED Eğitim 
Komitesi Başkanı Nuri Kuzan 
gençlere yatırım yapmaya de-
vam edeceklerini söyledi. Ku-

zan, “Sektörümüzde yer alma-
sı ve bu mesleği geliştirmeleri 
için gençlerimize eğitim ver-
meye ve onlara yatırım yap-
maya devam edeceğiz. Bizler 
asansör sektörünü, bugünün 
gençlerine teslim edeceğiz” 
diye konuştu.

KAYSAD BAŞKAN 
YARDIMCISI AYATA: 

“ÖĞRENCİLER 
SEKTÖRE ALTIN ÇAĞINI 

YAŞATACAK”

KAYSAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Aya-
ta, KAYSAD’ın asansör sanayi-
sine hizmet veren 50 üyesiyle 
birlikte sektör sorunlarını çöz-
mek için çalıştıklarını söyledi. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile TAS-
FED arasında imzalanan pro-
tokol kapsamında “Asansör 
Sistemleri Dalı” altında eği-
tim görecek öğrencileri sektö-
re kazandırmak amacıyla yola 
çıktıklarını söyleyen Ayata, şu 
ifadelere yer verdi:

“Sektörümüzde maalesef tek-
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nik personel istihdamı konu-
sunda önemli bir açık bulun-
maktadır. Açtığımız akademiler 
bu sorunun giderilmesi nok-
tasında kritik öneme sahiptir. 
Önceliğimiz, gençlere asansör 
mesleğini tanıtmak ve sevdir-
mektir. Amacımız, bu mesleğin 
heyecan verici yeniliklere açık 
olduğunu gençlerimize sun-
maktır. Zanaat bir bileziktir. 
Gençler hayata atıldıklarında 
altın bileziklerini koluna taka-
cak, yeni ve farklı projelere imza 
atacaklardır. Biz sektör temsilci-

leri, mesleğimizi bugünlere ka-

dar taşıdık. Öğrencilerimiz ise 

bu bayrağı devralarak asansör 

sektörüne altın çağı yaşatacak-

lardır. Geleceğimiz olan genç-

lere verebileceğimiz en büyük 

katkılardan biri eğitimdir. Biz-

ler sektör olarak üzerimize dü-

şen bu görevi yerine getirmek 

için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 

Bu akademinin kurulumunda 

katkısı olan tüm paydaşlarımı-

za sonsuz teşekkür ediyorum.”

KAYSERİ TASFED 

AKADEMİSİ 

DESTEKÇİLERİ 

Kayseri Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayiciler Der-
neği’nin (KAYSAD) ev sahip-
liğinde gerçekleşen Kayse-
ri TASFED Akademi’nin açılış 
törenine Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Türk Standardları Enstitüsü, 
Kayseri Makine Mühendisle-
ri Odası, Kayseri Elektrik ve 
Elektronikçiler Odası, Kayseri 
Ticaret Odası, Kayseri İl ve İlçe 
Belediye temsilcileri ile birlikte 
çok sayıda sektör paydaşı ka-
tıldı. Sektör temsilcilerinin yo-
ğun ilgisi dikkat çekti.

Kayseri Ayşe Baldöktü Mes-
lekî Eğitim Merkezi  bünyesin-
de kurulan akademinin ihtiyacı 
olan malzemeler için 29 firma 
malzeme desteği verdi. Aynı 
zamanda Kayseri Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği üyeleri montaj ve ku-
rulum desteğinde bulundu. 29 
firmadan katılan temsilcilere, 
akademiye verdikleri katkı ne-
deni ile plaket verildi.

43
Kasım • Aralık 2021 • Haber Asansörü



 � Acrobat- Ekol Elektronik 

 � Acrolift Asansör 

 � Akiş Makina

 � Alperen Asansör 

 � Arkel Elektronik

 � Aspar Asansör 

 � Ayata Asansör 

 � Aybey Elektronik

 � Can-Lift Asansör 

 � CE Mühendislik 

 � Centa Asansör 

 � Çelikray - Çelikoğlu Demir 

 � Efelift Asansör 

 � Elco Asansör 

 � İleri Grup Elektronik 

 � Kipsan Asansör 

 � Küçük Grup 

 � Lowerlift Asansör 

 � Merih Asansör 

 � Mias Asansör 

 � Mustafa Ayata 

 � Orpan Elektronik

 � Prolift Asansör 

 � Rate Asansör 

 � Sistem Çelik Halat 

 � Taha Asansör 

 � Wiserol - Elit Elektronik

KAYSERİ TASFED AKADEMİSİ’NE  
KATKIDA BULUNAN FİRMALAR

TASFED Eğitim Komitesi üyelerine akademiye katkıları dolayısıyla plaket verildi.
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TASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf  Atik, KAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Naim Pedük ile federasyona bağlı dernek üyeleri Kayseri Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı’yı ziyaret etti. Kayseri Ticaret Odası’nın düzen-
lediği yemekte bir araya gelen sektör paydaşları, asansör sektörünün sorunları ve 

çözüm önerileri üzerine görüş alış verişinde bulundu.
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Mega projelere 
imza atan DAP Yapı, 
İstanbul’da “Levent” 
ve “Pendik”te 
yapılması beklenen 
iki yeni proje için 
hazırlıklara başladı. 
DAP Yapı Asansör 
Departmanı Sorumlusu 
Salih Zeki Sayın, yapımı 
planlanan mega 
bloklara ait asansörler 
için yerli firmalara 
öncelik vermeyi 
düşündüklerini söyledi. 

DAP YAPI: 
‘LEVENT VE PENDİK’TE İNŞAA EDİLECEK MEGA 
BLOKLAR İÇİN YERLİ ASANSÖR KULLANMAYI 
DÜŞÜNÜYORUZ’
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HABER ASANSÖRÜ (İSTANBUL) — 
Mega projelere imza atan DAP Yapı, 
İstanbul’da “Levent” ve “Pendik”te 
yapılması beklenen iki yeni proje için 
hazırlıklara başladı. Yapımı planlanan 
mega bloklara ait asansörler için yer-
li firmalara öncelik verilmesi düşünü-
lüyor. 

DAP Yapı Asansör Departmanı So-
rumlusu Salih Zeki Sayın, Haber Asan-
sörü’ne özel açıklamalarda bulundu. 
DAP Yapı’nın gündeminde üç ayrı 
proje olduğunu söyledi, “Bunlar ara-
sından ‘Levent’ ve ‘Pendik’ projeleri-
mizde yerli firmalarla çalışmayı düşü-
nüyoruz” dedi. 

Sayın, DAP Yapı olarak Emlak Konut 
ile işbirliği içerisinde olduklarını hatır-
lattı, Emlak Konut’un asansör monta-
jı konusunda istediği özel şartların ol-
duğuna dikkat çekti. Sayın, “TS EN 
81-20 standartlarının yanında Emlak 
Konut’un kendi özel şartlarının yazılı 
olduğu bir şartname var. Bunların ye-
rine getirilmesini istiyoruz” diye ko-
nuştu. 

Yerli firmalarla diyalogların sür-
düğünü anlatan Sayın, geçmiş 
dönemlerde yaşanan sorunla-
rın giderilmesi için çalıştıklarını 
söyledi. Sayın, “DAP Yapı ola-
rak şartnamelerde yerli veya ya-
bancı firma gözetmiyoruz. DAP 
Yapı’da böyle bir şey yok, ancak 
bu kötü intibayı yıkmak da ko-
lay olmayacaktır elbette. Yöne-
timimiz yerli firmaları destekle-
me ve yerli asansör sanayisi ile 
çalışma konusunda görüş birli-
ğine ulaştı” dedi. 

YAPTIRIM GÜCÜ  
HER ŞEYDİR

Şartnamelerin küresel firmalara yöne-
lik hazırlandığı eleştirilerine yanıt ve-
ren Sayın, şunları söyledi: 

“Alman hükûmeti; ülkedeki yabancı 
asansör firmalarına paket asansör satı-
şında yüzde 60’ını kendin, yüzde 40’ını 
yerli firmalarından alacaksın şartı ko-
şuyor. Yaptırım gücü her şeydir. Bir 
hükûmet, önce bu ülkenin varlıklarını 
düşünmek zorundadır. Sektörün gele-
ceği oldukça parlak. Asansör firmala-
rı dünyanın dört bir yanına malzeme 
satıyor. Bunlar işin güzel tarafları. Fir-
malarda yetişen mühendisler ya firma 
sahibi olmuş ya da çalıştığı firmanın 
kalitesini yükseltmiş.”

AVRASYA ASANSÖR FUARI  
İÇİN HEYECANLIYIZ

Asansör fuarlarını ilgiyle takip ettikle-
rini ifade eden Sayın, “Fuar için heye-
canlıyız. Bizim yönetimimiz de fuarlara 
oldukça önem veriyor. Dünyadaki ge-
lişmeleri yakından takip edip, projele-
rimizde uygulamamız için çok önemli. 
Verimli olacağını düşünüyorum” dedi.
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavi-
rüs hastalığı küresel ölçekli buluşmaları er-
telemeye devam ediyor. Bir erteleme haberi 
de GLE Expo’dan geldi. 18-20 Kasım tarih-
leri arasında düzenlenmesi beklenen fuara 

sayılı günler kala erteleme kararı alındı. 

Bangadeş’in Dakka kentinde düzenlenecek 

fuar için yeni tarih 10-12 Kasım 2022 olarak 

belirlendi.

GLOBAL LIFT & ESCALATOR EXPO 
DHAKA 2022’YE ERTELENDİ

Bangladeş’in Dakka kentinde düzenlenmesi 
planlanan Global Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Fuarı (GLE Expo) yeni tip koronavirüs 
hastalığı nedeni ile 10-12 Kasım 2022 tarihine 
ertelendi. 
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Ülkemizde yakın geçmişte inşaat 
sektöründe yaşanan hızlı yükseliş, 
asansör sektörüne de büyük katkı 

sağlamış ve gözde sektörlerden biri hâline 
getirmiştir. Geçmişten beri hizmet veren ku-
ruluşların yanı sıra, çok sayıda yeni firma bu 
sektörde hizmet vermek üzere kurulmuşlar 
ya da faaliyet alanlarını bu alana doğru ge-
nişletmişlerdir. Bunların içinde çok sayıda 
montajcı, çok sayıda güvenlik aksamı ima-
latçısı kuruluşlar ile birlikte A Tipi Muayene 
Kuruluşu ya da Onaylanmış Kuruluş olarak 
faaliyet gösteren birçok kuruluşu da saymak 
mümkündür.

Hâliyle bu kadar yoğun talep gören, ticari 
kapasitesi büyüyen bir sektörde yasal dü-
zenlemelerin fazla olacağını öngörmek de 
yanlış olmaz. Geçmişte ülkemizde ilgili ku-
rumlarca yayımlanmış yerel Asansör Yönet-
meliği, Bakım İşletme Yönetmeliği ve TS 
863 gibi asansör standartlarımız mevcuttu. 
Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği Uyum süre

ABIDIN GÜLER
Vini Engelli Sistemleri Genel Müdürü

info@vini.com.tr

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü 
unutmayınız…

ENGELLİLİK  
NE DEMEKTİR?
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Bireylerin doğuştan veya 
sonradan herhangi bir 
nedenle bedensel, zi-

hinsel, ruhsal, duyusal, sosyal 
ve yaşın ilerlemesine bağlı 
olarak yeteneklerini çeşitli de-
recelerde kaybetmesi nedeni 
ile toplumsal yaşama uyum 
sağlama ve günlük gereksi-
nimlerini karşılama güçlükleri 
olan ve korunma, bakım, reha-
bilitasyon ve destek hizmetle-
rine ihtiyaç duyan kişi ve kişi-
ler” olarak ifade edilmektedir.

ENGELLİ 
ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

Erişilebilirlik, engellilerin top-
lumdaki diğer bireyler gibi ba-
ğımsız yaşayabilmelerini ve 
yaşamın tüm alanlarına tam ve 
etkin katılımını sağlamak; fizikî 
çevreye, ulaşıma, bilgi ve ileti-
şim teknolojileri ve sistemleri-
ne eşit koşullarda sahip olma-
sını ifade etmektedir. Onların 
toplumsal hayata erişebilme-
lerinin engellenmesi, onların 
olmadığı bir toplumsal hayat 
ortaya çıkarmaktadır. Bu ne-
denle, hayatın vazgeçilmezi 
olan yaşam alanlarında erişi-
lebilirliğin sağlanması zorun-
ludur.

Erişilebilirlik, sosyal hayata ka-
tılabilme açısından engelliler 
için son derece önemli bir ko-
nudur. Toplumsal yaşamın her 
alanında engellilerin de var 
olması demek, üretime katıl-
malarını teşvik etmek, eğitim, 
sosyal, kültürel ve sportif fa-
aliyetlerde de yer almalarını 

sağlamakla mümkündür. Bu-
nun için mekânların ve ula-
şım sistemlerinin erişilebilir ve 
kullanışlı olarak düzenlenme-
si gerekmektedir. Engellilerin 
erişilebilirliği için evrensel ta-
sarımlar yapılmalıdır. Engelliler 
için “erişilebilirlik” bağlamın-
da mimari çözümlerin yetersiz 
olmasının yanı sıra ulaşım gü-
zergâhlarında karşılaşılan en-
geller, sosyal yaşamlarındaki 

en önemli sorunların da başın-
da gelmektedir. 

ENGELLİLER 
HAKKINDA KANUN VE 

ERİŞİLEBİLİRLİK 

Kanunun amacı; engellilerin, 
temel hak ve özgürlüklerden 
faydalanmasını teşvik ve temin 
ederek, doğuştan sahip ol-
dukları onura saygıyı güçlen-
direrek, toplumsal hayatta di-

Resim 1 : Engelli ve refakatçi kullanımına uygun kapalı tip 
platform lift. ( Max:13.000 mm)

53
Kasım • Aralık 2021 • Haber Asansörü



ğer bireylerle eşit koşullarda, 
tam ve etkin katılımlarının sağ-
lanması ve engelliliği önleyici 
tedbirlerin alınması için gerek-
li düzenlemelerin yapılmasını 
sağlamaktır.

Yapılaşmanın yoğun olduğu 
çevrede, engelli bireylerin eri-
şilebilirliğinin sağlanması için 
planlama, tasarım, inşaat, ima-
lat, ruhsatlandırma ve denet-
leme süreçlerinde erişilebi-
lirlik standartlarına uygunluk 
sağlanmalıdır. Özel ve kamu-
ya ait toplu taşıma sistemlerin-
de sürücü koltuğu hariç dokuz 
veya daha fazla koltuğu bulu-
nan toplu taşıma araçlarının, 
engellilerin erişilebilirliğine 
uygun olması zorunludur. Bil-
gilendirme hizmetleri ile bilgi 
ve iletişim teknolojisinin, en-
gelliler tarafından güvenli ve 
bağımsız olarak ulaşılabilir ve 
kullanılabilir olması gereklidir. 

Sizler de zorunlu olmasanız 
dahi işletmenizi, engelli eri-
şimine ve kullanımına uygun 
hale getirerek “Erişilebilirlik 
sertifikasına” sahip olabilirsi-
niz. Devletler engelli bireyler 
için her alana kolaylıkla ula-
şabilmesi ve birine bağlı ol-
madan faaliyetlerini gerçek-
leştirebilmeleri için önlemler 
almalıdır.

ENGELLİ KİŞİLERİN 
YAŞADIĞI SORUNLAR VE 

ÇÖZÜMLERİ

Engelliler, ortopedik, görme, 
işitme, dil ve konuşma, zihin-
sel engelli kişiler gibi gruplara 

ayrılır. Engelli bireylerin, gün-
lük hayatta karşılaştığı sorun-
lara çözüm üretebilmek için 
kamu ve özel sektör çözümler 
bulmak için çalışmaktadır. 

Engelli kişilerin yaşadığı so-
runların bazıları, ulaşım, ko-
naklama, taşıtlara kendi başına 
inip binememek, merdivenler, 
engelli aracının sığmadığı kü-
çük kabinler, iş yeri ve binala-
rının önündeki eşikler, havuz 

ve denize girememek vb. Bu 

sorunları çözebilmek için ge-

liştirilmiş çözümler ise; engel-

li asansörleri, hidrolik engelli 

platformları, sonsuz vidalı en-

gelli platformları, merdiven 

yanı taşıma yatay platform-

lar, mobil taşıyıcılar, rampalar, 

engelli tutamakları (wc. yatak 

yanı), havuz platformları, ula-

şım yerlerine belirteçler kon-

ması şeklinde gösterilebilir. 

Resim 2 : Engelli ve refakatçi kullanımına uygun açık tip iç 
mekan platform lift. ( Max:2.000 mm)
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Engellilerin yaşadığı sorunla-
ra çözüm bulmada kamuya ve 
üretici firmalara büyük rol düş-
mektedir. Devlet, engelli kişi-
ler için özellikle ulaşım, eğitim, 
tedavi gibi konularda kolaylık-
lar sağlamaktadır. Ancak bu 
daha da geliştirilmelidir. En-
gelli kişiler için kaldırımlarda 
rampalar yapılmalı, taşıtlara 
binip inmelerini kolaylaştıra-
cak sistemler geliştirilmelidir.

Ortak kullanım alanları (okul, 
hastane, adliye, postane, be-
lediye vb.) binaların girişleri-
ne, merdiven yanları engel-
li platformları konulmalıdır ve 
bu platformların bulunması 
birçok ortak kullanım yeri olan 
kuruluşlarda zorunlu tutulma-
lıdır. Asansörler, platformla-
rı engelli araçları düşünülerek 
üretilmelidir. Bu konuda en-

gelli platformu üreticisi firma-

lara büyük görev düşmektedir. 

Bu platformlar, engellilerin ih-

tiyaçları ve güvenlikleri düşü-

nülerek, kaliteden ödün ver-

meden üretilmelidir. Görme 

engelli kişiler için anons, yü-

rüme engelli olan bireyler için 

engelli aracının ölçülerine uy-

gun platformun yanı sıra yine 

bu araçların üretiminde birçok 
noktaya dikkat edilerek üre-
tim yapılmalıdır. Diğer sorun-
lardan biri de ortak kullanım 
alanlarındaki (okul, hastane, 
adliye, postane, belediye vb.) 
binaların zeminlerinde kot-
lar minimize edilmeli ya da bu 
kotların önüne rampalar yapıl-
malıdır. Tatil yerlerinde havuz-
lara ve denizlere engelli kişiler 
için alternatif çözümler bu-
lunmalıdır. Deniz kıyısı engel-
li rampası yapılması, havuzlara 
özel engelli platformu yerleş-
tirilmesi şeklinde alternatifler 
bulunmaktadır. 

ENGELLİ 

PLATFORMLARINDAN 
KİMLER, NASIL 

YARARLANABİLİR? 

Engelli kişilerin günlük yaşan-
tılarında karşılaştıkları engelle-
ri hayatlarından kaldırmak için 
engelli platformları üretilme-
ye başlanmıştır. Günümüzde 
engelli platformlarını belge-
leriyle ve standartlara uygun 
olarak üretim yapabilen sayı-

Resim 3 : Tek kullanıcı engelli yatay hareketli platform lift. 

Resim 4 : Tek kullanıcı koltuk tipi engelli yatay hareketli 
platform lift. 56
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lı firma bulunmaktadır. Konut 
asansörleri, hidrolik engelli 
platformları, sonsuz vidalı en-
gelli platformu, açık engelli 
platformları, havuz platformla-
rı, merdiven yanı engelli plat-
formları, koltuk tipi engelli 
platformları şeklinde alterna-
tif üretimler yapılmaktadır. En-
gelli platformları halka açık 
kamusal alanlarda yapımı zo-
runlu bir araçtır. Asansör uy-
gulamalarının, mimari açıdan 
kaynaklı yapımı mümkün ol-
mayan alanlarda, engelli plat-
formları yüzde 100 çözüm 
noktasıdır. Engelli veya yaşlı 
olacağımızı unutarak inşa etti-
ğimiz veya inşa edilmiş yaşam 
alanların da engelli bireylerin 
de yaşam haklarını sağlamak 
zorundayız. 

Görme ve yürüme engelli bu-
lunan bedensel engelli kişiler 
için engelli platformları bü-
yük öneme sahiptir. Bedensel 
engelli bulunan kişilerin eği-
tim ve tedavi, sosyal ve kül-
türel yaşamlarını kimseye ihti-
yaç duymadan yürütebilmesi 
için engelli platformlarının bir-
çok alanda bulunması gerekir. 
Yalnız bedensel engelli insan-
lar değil yaşlı nüfusta bazı ak-
tivitelerini gerçekleştirmek için 
engelli platformuna ihtiyaç 
duymaktadır. Dünya nüfusu 
yaşlanmakta ve yaşlanma sü-
reci ile ilişkili sakatlık yaygınlığı 
da artmaktadır. Yaşlı ve sakat 
kişi sayısının yaklaşık 80 milyon 
kişi olduğu ve her geçen gün 
arttığı gözlemlenmektedir. 

Dünyada değişen bu demog-

rafik yapı bireyler için zorluk-

ları da beraberinde getirmek-

tedir. Yaşlı insanların ve engelli 

insanların ekonomik, sosyal ve 

kültürel potansiyeli şu anda 

kullanım düzeyinin altındadır. 

Ancak toplumun genel olarak 

ekonomik ve sosyal yararı için 

bu potansiyelin kullanımındaki 

ihtiyacın artmakta olduğu ka-

bul edilmektedir. 

SEKTÖR OLARAK 

ERİŞİLEBİLİRLİK 

UYGULAMALARINDA 

NELERE DİKKAT 

EDİLMELİ 

Temel kullanıcıların engelli bi-

reyler olduğunu ve tek başına 

kullanımını düşünerek uygula-

ma yapılmalıdır. Bireylerin, en-

gel koşulları da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Yapılan uy-

gulamalar, tekerlekli sandal-

Resim 5 : Tek kullanıcı havuz engelli platform lift. 
(Max:1.000 mm)
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ye kullanıcıları, görme, duy-
ma, uzuv kaybı olanlar, yaşlı ve 
yardıma muhtaç kişilerin kolay 
erişilebilirliğini sağlamalıdır. 
Doğa koşulları göz önünde 
bulundurulmalı, kullanıcıla-
rın korumalı, güvenlikli ve de 
uzun süreli kullanıma uygun 
ürün modelleri tercih edilme-
lidir. 

Yapılacak olan ürünler; EN 81-
41, TS ISO 9386-1,  2006/42/
EC ve atıf yapılan diğer stan-
dartları da dikkate alarak imal 
edilmelidir. Bir kısım engelli 
bireylerin refakatçi nezaretin-
de hayatını sürdürmek durum-
da olabileceğini unutmamalı-
yız. Bu nedenle mimari yapının 
elverdiği ölçüde A, B ve C tipi 
tekerlekli sandalye ölçüleri 
göz önünde bulundurulmalı-
dır. Platform uygulamaları çi-
zelge 1 deki gibi tercih edile-
bilir.

TS EN 12183’e ve/veya TS EN 
12184’e göre standart A Tipi 
ya da B Tipi tekerlekli sandal-
yeyi yerleştirmek için, yeni bi-
nalarda platform tabanının üst 
görünüş boyutları; herhangi 
hassas kenar, fotosel veya ışık 
perdesi dahil, el tutamakları 
hariç olmak üzere verilen öl-
çülere eşit ya da daha büyük 

olmalıdır. Mevcut binalar için, 
yeterli yer olmadığında, diğer 
boyutlar düşünülebilir. 

Yerel bina mevzuatları dikka-
te alınmalıdır. Halkın erişimi-
nin olduğu binalarda platform 
uzunluğu, bir refakatçi için ye-
terli alanı sağlamak için 1.400 
mm’den daha az olmamalıdır.

Çizelge 1 - Platformun asgari boyutları

Temel kullanım Asgari üst görünüş boyutları
(genişlik × uzunluk) mm

Asgari beyan edilen 
yük / kg

Bir ve bitişik girişi olan A Tipi ya da 

B Tipi tekerlekli sandalyeler
1.100 ×1.400 385

Bir refakatçisi olan A Tipi ya da 

B Tipi tekerlekli sandalyeler
900 ×1400 315

Tek kullanıcı ayakta ya da 

A Tipi Tekerlekli sandalye
800 ×1250 250
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HABER MERKEZİ — Türkiye İstatistik 
Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğin-
de oluşturulan genel ticaret sistemi kap-
samında üretilen geçici dış ticaret verile-
ri açıklandı. Söz konusu rapora göre, Eylül 
ayında ihracat yüzde 30 artarak 20 milyar 
780 milyon dolar, ithalat yüzde11,9 oranda 
artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
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Türkiye’nin ihracat hacmi 
genleşerek büyümeye 
devam ediyor. Eylül ayında 
gerçekleştirilen ihracat 
rakamları önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 30 oranında 
arttı. İthalatta yaşanan artış 
ise yüzde 11,9 ile sınırlı kaldı. 
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Ocak-Eylül ayları arasında ger-
çekleşen ihracat yüzde 35,9 
artarak 160 milyar 951 milyon 
dolar olara gerçekleşti. İtha-
lat ise aynı dönemlerde yüzde 
23,7 oranda arttı, 193 milyar 
301 milyon dolar olarak ger-
çekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA 
SERT DÜŞÜŞ 

Yayımlanan verilere göre, Ey-
lül ayında dış ticaret açığında 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
sert düşüş kaydedildi. Buna 
göre, 4 milyar 856 milyon do-
lar olan dış ticaret açığı yüzde 
47,5’lik düşüşle 2 milyar 547 
milyon dolara geriledi. İhra-
catın ithalatı karşılama oranı 
2020 Eylül ayında yüzde 76,7 
iken, 2021 Eylül ayında yüzde 
89,1’e yükseldi.

Ocak-Eylül döneminde dış ti-
caret açığı yüzde 14,6 azalarak 
37 milyar 876 milyon dolardan, 
32 milyar 351 milyon dolara 
geriledi. İhracatın ithalatı kar-
şılama oranı 2020 Ocak-Eylül 

döneminde yüzde 75,8 iken, 
2021 yılının aynı döneminde 
yüzde 83,3’e yükseldi.

PASTADA EN BÜYÜK PAYI 

İMALAT SANAYİSİ ALDI

Eylül ayında imalat sanayinin 
toplam ihracattaki payı yüzde 
94,6 oldu. Tarım, ormancılık ve 
balıkçılık sektörünün payı yüz-
de 2,9 olurken, madencilik ve 
taşocakçılığı sektörünün payı 
yüzde 1,9 olarak kaydedildi. 

EN ÇOK İHRACAT 

YAPILAN ÜLKE ALMANYA 

Eylül ayında gerçekleşen ihra-
catta ilk sıra Almanya’nın oldu. 
Almanya’ya yapılan ihracat ra-
kamları 1 milyar 696 milyon 
doları buldu. Bu ülkeyi sırasıy-
la; 1 milyar 390 milyon dolar ile 
ABD, 1 milyar 261 milyon do-
lar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 
30 milyon dolar ile Irak, 1 mil-
yar 21 milyon dolar ile İtalya 
takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan 
ihracat, toplam ihracatın yüz-
de 30,8’ini oluşturdu.
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Ocak-Eylül döneminde ihra-
catta ilk sırayı Almanya aldı. 
Almanya’ya yapılan ihracat 14 
milyar 99 milyon dolar olur-
ken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 mil-
yar 530 milyon dolar ile ABD, 9 
milyar 674 milyon dolar ile Bir-
leşik Krallık, 8 milyar 98 milyon 
dolar ile İtalya ve 7 milyar 628 
milyon dolar ile Irak takip etti. 
İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, 
toplam ihracatın yüzde 31,1’ini 
oluşturdu.  

ÇİN İTHALAT 

LİSTESİNDE BİRİNCİ 

GELDİ

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Eylül 
ayında Çin’den yapılan ithalat 
2 milyar 897 milyon dolar olur-
ken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 
417 milyon dolar ile Rusya, 1 
milyar 718 milyon dolar ile Al-
manya, 1 milyar 412 milyon do-
lar ile ABD, 919 milyon dolar ile 
Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden 
yapılan ithalat, toplam ithalatın 
yüzde 40,1’ini oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde itha-

latta ilk sırayı Çin aldı. Çin’den 
yapılan ithalat 23 milyar 536 
milyon dolar olurken, bu ülke-
yi sırasıyla; 20 milyar 178 mil-
yon dolar ile Rusya, 16 milyar 
364 milyon dolar ile Alman-
ya, 9 milyar 457 milyon dolar 
ile ABD, 8 milyar 362 milyon 
dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ül-
keden yapılan ithalat, toplam 
ithalatın yüzde 40,3’ünü oluş-
turdu.

ÖZEL TİCARET 
SİSTEMİNE GÖRE 

İHRACAT

Özel ticaret sistemine göre, 
2021 yılı Eylül ayında, ihracat 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 29,2 artarak 19 milyar 
628 milyon dolar, ithalat yüz-
de11,5 artarak 22 milyar 299 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı 

yüzde 44,5 azalarak 4 milyar 
812 milyon dolardan, 2 milyar 
671 milyon dolara geriledi. İh-
racatın ithalatı karşılama oranı 
2020 Eylül ayında yüzde 75,9 
iken, 2021 Eylül ayında yüzde 
88,0’a yükseldi.

Özel ticaret sistemine göre ih-
racat, 2021 yılı Ocak-Eylül dö-
neminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 36,2 
artarak 152 milyar 544 milyon 
dolar, ithalat yüzde 23,9 arta-
rak 185 milyar 743 milyon do-
lar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde dış ti-
caret açığı yüzde 12,4 azalarak 
37 milyar 883 milyon dolardan, 
33 milyar 200 milyon dolara 
geriledi. İhracatın ithalatı kar-
şılama oranı 2020 Ocak-Eylül 
döneminde yüzde 74,7 iken, 
2021 yılının aynı döneminde 
yüzde 82,1’e yükseldi.

62
Haber Asansörü • Kasım • Aralık 2021



Asansörünüzün geleceği
Future of your lift

ARTIAS

Güncel yazılımları indir, 
    whatsapp veya email ile paylaş

AR-VR SEÇENEĞİ İle 
    Arcube kurulumu yap

Animasyonlarla desteklenen 
    ayrıntılı hata çözümleri gör

İyi teknolojilerin arkasında biz varız.
We drive the best technologies.arkel.com.tr



KIRIKER METAL SALGIN KRİZİNİ FIRSATA 
ÇEVİRDİ, 5 MİLYON TL’LİK MAKİNE 
YATIRIMI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI 

Koronavirüs salgını piyasaları 
allak bullak ederken 

asansör sektörünün önemli 
firmalarından Kırıker Metal 

Asansör, salgın sürecini fırsata 
çevirerek, gelecek altı ay 

içerisinde 5 milyon liralık makine 
yatırımı için harekete geçti. 
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HABER ASANSÖRÜ (ÇAN-
KIRI) — Koronavirüs salgını 
piyasaları allak bullak ederken 
asansör sektörünün önem-
li firmalarından Kırıker Metal 
Asansör, salgın sürecini fırsata 
çevirerek, gelecek altı ay içe-
risinde 5 milyon liralık makine 
yatırımı için harekete geçti.

Yarı otomatik, otomatik kat 
kapısı ve kabin kapısı, katla-
nır kramer kapı üretimi yapa-
rak sektördeki yerini her ge-
çen gün güçlendiren Kırıker 
Metal Asansör, kapasite artırı-
mına gitme kararı aldı. Güney 
Amerika ve Hindistan başta 
olmak üzere yeni hedef pazar-
lara odaklanan Kırıker Metal 
Asansör, gelecek altı ay içeri-
sinde 5 milyon liralık makine 
yatırımı yapmak için hazırlıkla-
ra başladı. 

Kırıker Metal Asansör Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Müdü-

rü Mustafa Kırıker, yeni yatırım 
sürecine ilişkin detayları Haber 
Asansörü’ne anlattı. Kırıker, 
“Gelecek altı ay içinde üretim 
kapasitesini, verimliliği ve ka-
liteyi artırmak amacıyla 5 mil-
yon TL’lik daha makine yatırımı 
planlıyoruz” dedi.

“YALNIZCA KAPI 
TEDARİKÇİSİ OLMA 

YÖNÜNDE ADIM 
ATIYORUZ”

“Temel prensibimiz ürettiği-
mizi satmaktır” diyen Kırıker, 
“Çok az da olsa ürünlerimiz 
için kilit gibi aksesuarlar sat-
maktayız. Kırıker Metal Asan-
sör olarak sektörün yalnızca 
kapı tedarikçisi olma yönünde 
adımlar atmaktayız” diye ko-
nuştu. 

2020 yılına hızlı bir ihracat iv-
mesiyle başladıklarını söyle-
yen Kırıker, tüm dünyayı etki-
leyen COVID-19 pandemisiyle 

birlikte iş hacminde düşüş ya-
şandığını hatırlattı. Kırıker, 
şunları söyledi 

“Mart ve Nisan ayında ülkele-
rin kapanması, tedarik zinciri-
nin kırılması ve dünya ekono-
misinin bozulması ile beraber 
bizde firma olarak bazı ihracat 
ayaklarımızı askıya almak zo-
runda kaldık. Fakat Haziran ayı 
ile beraber ihracatta  diğer ül-
kelerin sınırlarını açması ile be-
raber tekrar bir ivme yakalamış 
durumdayız.” 

HEDEF; YENİ 
PAZARLARDA 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BAŞARI 

Pandeminin oluşturduğu kaos 
ortamını yeni pazarlar araya-
rak değerlendirdiklerini altını 
çizen Kırıker, “Özellikle Güney 
Amerika ve Hindistan pazarı 
ile ilgili çalışmalar yürütmek-
teyiz. İnşallah buralarda sürdü-
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rülebilir bir başarı hedef-
lemekteyiz. Rekabeti fiyat 
ile değil Türk ürünlerinin 
kalitesiyle yakalamak isti-
yoruz. Yeni pazarlarla be-
raber üretimimizi ve kali-
temizi artırma yolunda 3 
milyon TL civarında yap-
tığımız makine yatırımıyla 
destekledik. Gelecek altı 
ay içinde yine üretim ka-
pasitesini, verimliliği ve 
kaliteyi  artırmak amacıyla 
5 milyon TL‘lik daha maki-
ne yatırımı düşünmekte-
yiz” dedi. 

ANTİ-VANDAL VE 
ISI DAYANIMLI 

KAPILAR ÜZERİNE 
ÇALIŞIYORUZ

Firma olarak Ar-Ge çalış-
malarına verdikleri öneme 
vurgu yapan Kırıker, müş-
teri ihtiyaçlarını karşılaya-

cak ürünler üreterek, yurt 
dışında Türkiye’yi tem-
sil etmeyi amaçladıklarını 
söyledi. Sürdürmekte ol-
dukları Ar-Ge çalışmaları 
hakkında bilgi veren Kırı-
ker, anti-vandal camlı çer-
çeveli otomatik kapılar ile 
yangın-ısı dayanım kapıla-
rı üzerinde çalıştıklarını ve 
2022 yılı başlarında piya-
sanın beğenisine sunma-
ya hazırlandıklarını açıkla-
dı. 

Kırıker, şunları söyledi:

“2021 yılının son günlerine 
yaklaştığımız şu günlerde 
yılbaşında belirlediğimiz 
hedeflere varmak üzere-
yiz hatta biraz üzerinde de 
kapatabiliriz. Özellikle ih-
racat hedeflerimize Ekim 
ayı itibarıyla vardığımızı 
söyleyebilirim.”

KIRIKER METAL 
ASANSÖR’Ü 
TANIYALIM

1974 yılında Enis Kırıker tarafın-
dan metal ürünleri üretmek ama-
cıyla Çankırı’da kurulan Kırıker 
Metal Asansör, asansör sektörüne 
2003 yılında ilk adımı attı. 2009 yı-
lında DOORLIFE markası ile yarı 
otomatik kapılarda sektörde en iyi 
markalardan biri olmayı başaran 
Kırıker Metal Asansör, kurumsal-
laşma adımları atarak bugün 12 bin 
m2 kapalı alanda,  60’a yakın  ülkeye 
ihracat yapıyor. 2018 yılında “LİF-
TOR” markasını oluşturarak tam 
otomatik asansör kapısı imalatını da 
üstlenen Kırıker Metal Asansör, 160 
personel ile aylık 6-7 bin arası kapı 
üreterek sektöre hizmet vermektedir.  
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Asansör sektörünün en bü-
yük fuarı Interlift Ekim ayından 
Nisan ayına ertelenince ken-
di haftasında (normal takvimi) 
Almanya’nın Hannover kentin-
de asansör sektörünü 20 Ekim 
2021 günü düzenlediği Lift Ex-
perts’ Day etkinliğinde buluş-
turdu. Hibrit olarak düzenle-
nen etkinlikte konuşmacılar ve 
bazı katılımcılar Hannover’de-
ki Hybr.id_space alanında bu-
luştu. AFAG Messen’in you-
tube kanalından Almanca ve 
İngilizce olarak yayınlandı.

Etkinlikte VFA-Interlift, Cre-

INTERLIFT,  
KENDİ TARİHİNDE HİBRİT 
ETKİNLİĞİNİ DÜZENLEDİ
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dit Suisse, Schaeffer, Meiller, 
Prisma, Wittur ve Henning fir-
maları birer sunum gerçekleş-
tirdiler. Etkinlikte ağırlıklı ola-
rak sektörün mevcut durumu, 
sektördeki gelişmeler, düzen-
lemeler ve standartlar, diji-
talleşme, COVID-19 sonrası 
dünyada oluşan arz-talep den-
gesizliği ve COVID-19 sonra-
sı gelen hijyen düzenlemeleri 
konuşuldu. Katılımcı firmala-
rın düzenlediği canlı sunumlar 
AFAG Messen’in YouTube ka-
nalından Almanca ve İngilizce 
dillerinde canlı yayınlandı.  

KUKHNIN: “BİRİNCİL 

ODAK ALANIM BÜYÜK 

OEM’LER”

Credit Suisse AG’den And-
re Kukhnin, 2019 yılında ger-
çekleşen Interlift fuarından bu 
yana ilk kez canlı bir etkinlikte 
yer aldığını söyledi, son trend-
lerin ileriye dönük planları  
hakkında fikir verici olduğu-
nu kaydetti. “Açıkçası, birincil 
odak alanım büyük OEM’ler” 
diye konuşan Kukhnin, Avru-
pa, Kuzey Amerika ve Çin’e 
odaklanan büyük gruplara ay-
rılan nihai pazarlar hakkında 
değerlendirmelerde bulundu 
ve şöyle konuştu: 

“COVID-19 sırasında nispeten 
esnek bir yeni ekipman pazarı-
na sahiptik. 2020’nin ilk çeyre-
ğinde, belki de diğer binalarla 
ilgili sistemlere kıyasla sipa-
rişler yüzde 30’a kadar düştü. 
Bazı ülkelerde ise bu pazar-

lar yüzde 70’e kadar düştü. Bu 
nedenle, yeni ekipman tarafın-
da bile asansör pazarı açık bir 
dayanıklılık gösterdi. Bunu Av-
rupa genelindeki bakım gelir-
leriyle birleştirecek olsaydım, 
bu oldukça istikrarlı bir şeydi. 

Bu yılın ikinci çeyreğine kadar 
bu tür benzer yüksek tek ha-
neli oranlarda toparlanıyoruz. 
Orta ila yüksek tek haneli bü-
yüme bekliyoruz.”

“KATALİZÖR OLMAK 
YERİNE, KATALİZÖR 
HÂLİNE GELMELİ”

Konut dışı inşaat göstergeleri-
ne dikkati çeken Kukhnin, yeşil 
teşviklerin piyasalara olumlu 
yansımalar yarattığını söyle-
di, “Yeşil uyarıcının, daha faz-
la harcama için bir katalizör ol-
mak yerine, bir katalizör hâline 
gelmesi gerçekten zincirleme 
etkiyi gerektirir” dedi.

Çin pazarının, son 10 yılda yapı-
sal olarak farklılaştığını kayde-
den Kukhnin, “2005’ten 2015’e 

kadar beş kat büyüyen yeni bir 
ekipman pazarımız oldu. Açık 
farkla dünyanın en büyük paza-
rı, diğer her şeyi gölgede bıra-
kıyor.” diye konuştu.

“TÜM YENİ KURULUMLAR 
MEVCUT TABANA EKTİR”

Asansör sektörünü yaklaşık 
11 yıldır takip ettiğini anlatan 
Kukhnin, şunları söyledi: 

“Aero motorlar gibi birçok en-
düstriye bakıyoruz, diğer bina 
sistemlerine bakabilirsiniz, 
kompresörlere veya birçok en-
düstriyel ekipmana bakıyoruz. 
Asansörler modernize edildi 
ve şimdiye kadar gördüğümüz 
şey hala çok çok düşük bir yıp-
ranma oranı. 

Örneğin, hâlihazırda çok sa-
yıda asansöre sahip olan eski 
binaların yerine yeni binaların 
kullanılması çok nadirdir. Bu 
nedenle tüm yeni kurulumlar 
bu mevcut tabana ektir. Böyle-
ce kurulum tabanı yapısal ola-
rak büyümeye devam eder.”
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JOACHIM KALSDORF: 
“TÜRKİYE, INTERLIFT 
İÇİN ÖNEMLİ BİR ROL 

OYNUYOR”

Yapılan sunumlardan biri de 
26-29 Nisan 2022 tarihleri ara-
sında Augsburg’ta gerçekleş-
tilecek Interlift-2022 fuarı hak-
kındaydı.

Interlift Proje Yöneticisi Joac-
him Kalsdorf, Nisan 2022 ta-
rihinde gerçekleştirilecek fua-
ra 27 ülkeden 310 katılımcının 
kaydının alındığını söyledi. Fu-
ara ilişkin detayları paylaşan 
Kalsdorf, “Tabii ki çoğu Avru-

pa’dan geliyor. Kayıt aşaması 

neredeyse iki yıldır devam edi-

yor. Şu anki duruma baktığı-

mızda, mevcut katılımcı listesi; 

Almanya’dan 101, İtalya’dan 

52, Türkiye’den 49, İspan-

ya’dan 24 ve Avusturya’dan 

11 kayıtlı katılımcı bulunmak-

tadır. Bu sayılarda, doğal ola-

rak henüz hesaba katılmamış 

pek çok şey vardır. Geleneksel 

olarak da Türkiye’nin Interlift 

için giderek daha önemli bir 

rol oynadığını gördük. Ayrıca, 

Türk ziyaretçiler ve alıcılar için 

bir temsilci atadık” dedi.

ELA GENEL SEKRETERİ 
PEZZINI: “SEKTÖRÜMÜZ 

İÇİN BENZERSİZ”

Avrupa Asansör Birliği (ELA) 
Genel Sekreteri Luca Pezzini, 
23 ulusal derneğin hem Avru-
pa’da hem de Avrupa dışın-
da temsil edildiğini söyledi. 
ELA bünyesinde gözlemci sta-
tüsünde bulunan Rus ve Çinli 
üyeleri olduğuna da dikkat çe-
ken Pezzini, şunları söyledi: 

“Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, 
bugün sektörümüz için Avru-
pa’daki ana fuar ve inovasyon 
ile kültürün alışverişinin yapıl-
dığı yer. 2019 yılında Ela tara-
fından işe alındım ve her za-
man minnettar olacağım Vfa 
başkanı arkadaşım Hakim Hut-
ter’ın daveti sayesinde ilk hal-
ka açık katılımım o yılın 15-18 
Ekim tarihleri   arasında Interlift 
Forum’daydı. Asansörlerin ve 
yürüyen merdivenlerin dünya-
sına bu kadar eksiksiz bir şe-
kilde doğrudan girmek benim 
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için eşsiz bir deneyimdi. Tek-
nolojinin ve teknik çözümle-
rin ön saflarında yer alan kü-
çük ve orta ölçekli şirketlerin 
bile önemli varlığını büyük bir 
zevkle hatırlıyorum.

Interlift, sektörümüz için ben-
zersiz, prestijli ve çok değerli 
bir etkinlikti. Hayal eden, ya-
ratan ve geliştiren sizleri tebrik 
ederim.”

BÜLENT YILMAZ: 
TÜRKİYE’DEN 70 

KATILIMCI BEKLİYORUZ

Interlift Fuarı’na yoğun katı-
lımın sağlanacağını ve Türki-
ye’nin en yoğun katılım sağ-
layacak olan üçüncü ülke 
konumunda olduğunu vur-
gulayan Interlift Türkiye ve 
MENA temsilcisi Bülent Yıl-
maz,  şunları söyledi: 

“Şu anda katılımcı sayımız 50 
civarında gözükse bile, za-
man yaklaştıkça bu sayının 
70 katılımcıya kadar çıkacağı 
kanaatindeyim. Bana en çok 
gelen soruların başında Av-
rupa’ya seyahat kısıtlaması 
geliyor. Pandemin başındaki 
Avrupa’ya sıkı seyahat koşul-
larına göre artık Avrupa’ya se-

yahat etmek daha da kolaylaş-
mış durumda. İki doz aşı olmuş 
kişilerin e-devletten indirecek-
leri AB uyumlu karekod pasa-
port ile seyahatin önü açılmış 
durumda.”

“KATILIMCILAR VİZE 

MASRAFI ÖDEMEYECEK”

Yılmaz, vize masrafları konu-
sunda sektör temsilcilerinin 
soruları olduğunu söyledi ve 
“Eğer Interlift’te stant alarak 
katılımcı olduğunuzu belge-
lemeniz durumunda vize har-

cından muaf oluyorsunuz. Pek 
çok katılımcı bu bilgiyi bilmi-
yor.  Eğer rezervasyonlarını ya-
parken Interlift’e katılımcı ola-
cağınızı söylerseniz, katılım 
sağlacak personelinizle ilgili 
vize masraflarınız olmayacak-
tır. Şunu da belirtmek isterim ki 
gelmek isteyen herkese dave-
tiye sağlayabilecek durumda-
yız. Nisan’da gelecek herkesi 
ağırlamaya hazırız ve sizleri Ni-
san ayında Ausburg’ta düzen-
lenecek Interlift-2020 fuarına 
bekliyoruz” diye konuştu. 
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HABER ASANSÖRÜ (ANKA-
RA) — Mars Elevator, küresel 
asansör firmalarıyla rekabeti-
ni güçlendirmek için hareke-
te geçti. Mars Elevator Yurt 
Dışı Satış Müdürü Kahtan Yu-
nus, “Hedefimiz, oluşturduğu-
muz bu başarıyı daha çok ge-

liştirerek projelerde bütünlüğü 
kusursuz kılacak işlere imza at-
maya devam etmek” dedi.

Haber Asansörü’ne konuşan 
Yunus, “Global pazarda küre-
sel firmalarla rekabet edebi-
lecek bilgi, birikim, kalite ve 
profesyonelliğe sahibiz. Tür-

kiye’de hâlihazırda aldığımız 
büyük projelerin devamlılığı-
nı sağlamaya devam ederken 
özellikle Orta Doğu pazarın-
da montaj dahil ciddi projeler 
almaya devam ediyoruz. He-
defimiz, oluşturduğumuz bu 
başarıyı daha çok geliştirerek 

MARS ELEVATOR’DEN 
‘KÜRESEL REKABET’ HAMLESİ

Mars Elevator, küresel asansör firmalarıyla rekabetini 
güçlendirmek için harekete geçti. Orta Doğu pazarında montaj 
dahil mega projelere imza atmayı sürdüren Mars Elevator Yurt 
Dışı Satış Müdürü Kahtan Yunus, “Hedefimiz, oluşturduğumuz 
bu başarıyı daha çok geliştirerek projelerde bütünlüğü 
kusursuz kılacak işlere imza atmaya devam etmek” dedi. 
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projelerde bütünlüğü kusur-
suz kılacak işlere imza atmaya 
devam etmektir.” dedi. 

“HEDEFİMİZ KÜRESEL 
BİR MARKA OLMAK’’

Kurulduğu 2016 yılından bu 
yana 70 ülkede ihracat gerçek-
leştiren Mars Elevator, asan-
sör periyodik bakımı, montaj 
ve revizyon faaliyeti de yürü-
tüyor. Bu duruma dikkat çe-
ken Yunus, “Küresel bir marka 
olma hedefi ile çıktığımız bu 
yolda milli ve yerli ürünlerimi-
zin kalitesini tüm dünyaya gös-
termek en büyük hedeflerimi-
zin arasındadır. Bu hedefimize 
ulaşmak için aralıksız çalışma-
larımızı sürdürmekteyiz” diye 
konuştu. 

“EN ÇOK İHRACAT 
YAPAN İLK BEŞ FİRMA 

ARASINDAYIZ”

Yunus, Türkiye Makine İhracat-
çıları Birliği’nin verilerine göre 
2020 yılında asansör ve asan-
sör aksamlarında en çok ihra-
cat yapan ilk beş firma arasın-
da olduklarını söyledi. Dünyayı 

etkisi altına alan yeni tip koro-
na virüs hastalığının oluşturdu-
ğu olumsuz koşullar ile ham 
madde krizi ve dövizdeki dal-
galanmalara rağmen, başarı-
lı bir yılı geride bırakacaklarını 
anlatan Yunus, “Müşteri ağı-
mızı genişleterek daha farklı 
pazarlara girmiş olduk” dedi. 

“GELECEĞİN 

ASANSÖRLERİNİ 

ÜRETİYORUZ”

Uzman kadrosuyla son tekno-
lojiyi kullanarak dünyanın her 
noktasında hizmet verdiklerini 
söyleyen Yunus, şunları söyle-
di; 

“Bunun yanı sıra teknolojik 
gelişmeleri ve değişimleri ta-
kip ederek geleceğin asansör-
lerini üretmeyi hedefleyerek 
inovatif, özgün tasarımlar ge-
liştirmekteyiz. Gelecek yıllar-
da da ülke ekonomisine daha 
çok katkıda bulunmak ve ken-
di hedeflerimizi gerçekleştir-
mek için çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. Özellikle yurt 
dışı satış organizasyonumuz 
ve genişleyen ihracat ağımızla 
her geçen gün daha da büyü-
tüyoruz.” 

“HEDEF PAZAR 

BELİRLİYORUZ”

“Pazar araştırmalarımızı çe-
şitli portallar kullanarak yapı-
yoruz ve buna göre de hedef 
pazarlarımızı belirliyoruz, müş-
teri memnuniyeti için küresel 
fuarlara katılıyor ve periyodik 
müşteri ziyaretlerini gerçek-
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leştiriyoruz. Müşterilerimizden 
gelen talepleri özenle inceli-
yor, projelendiriyor ona göre 
en kaliteli ürünleri seçerek fi-
yatlandırıyoruz. Satış sonrası 
hizmet ile her zaman müşte-
rilerimizin yanında duruyor ve 
bunun için hem iç pazar hem 
de yurt dışı pazarları için tek-
nik ekiplerimizle hizmet veri-
yoruz” 

AR-GE ÇALIŞMALARINA 
AĞIRLIK VERİLMELİ 

“Türk asansör sektörünün ge-
nel yapısı incelendiğinde, 
asansör firmalarınca hazır pro-
je uygulamaları ile üretimin 
içerisinde yer aldığı görül-
mektedir. Çoğu firmanın kendi 
proje uygulamalarını üretmesi 
ve geliştirmesi gerekmektedir.  
Temellerini 2019 yılında attı-
ğımız Ar-Ge merkezimizi her 
geçen gün daha çok gelişti-
rerek büyütüyoruz. Türk asan-
sör sektöründe sayılı Ar-Ge 
merkezlerinden birine sahi-
biz. Ar-Ge merkezimizde de-

ğişen kuyu özelliklerine uygun 
asansör sistemleri projelendi-
riyoruz. Hastane ve tıbbi te-
sisler için geliştirdiğimiz sedye 
asansörleri, orta ve yüksek tra-
fikli binalar için yolcu asansör-
leri, kısıtlı tahribatlara karşı ise 
anti vandal asansörlerimiz bu-
lunuyor.”

Türk asansör sektörünün 1950 
yılından itibaren hareket ka-
zandığını ve 2000’li yıllardan 
sonra “zirve” yaptığını vurgu-
layan Yunus, günümüzde gi-

derek artan ihracat hacmine 
dikkati çekti. “Artan konut ih-
tiyaçları ve son zamanlarda-
ki kentsel dönüşüm projelerin 
artması ile asansör sektörün-
de önemli gelişmeler yaşan-
maktadır. İç pazardaki ihtiyaç-
lar karşılanırken diğer taraftan 
da fazla imalat illaki ihraç edi-
liyor. İhracat oranları ithalatı 
geçse de ithalat oranları hâlen 
yüksektir ve inanıyoruz ki önü-
müzdeki yıllarda daha da dü-
şecektir” diye konuştu.
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KIRASDER BAŞKANI YIDIRIM: KIRASDER BAŞKANI YIDIRIM: 

‘TAKLİTTEN KAÇININ, ‘TAKLİTTEN KAÇININ, 
YARATICI OLUN’YARATICI OLUN’

Kırıkkale Asansörcüleri ve Asansör Kullanıcıları Geliştirme Derneği 
(KIRASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım, yerli asansör 
sanayisinin güç kazanması için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık 
verilmesinin önemine işaret etti. İmalatçı firmalara “taklit ürün’’ 
eleştirisi yapan Yıldırım, “Mevcuttaki ürünü taklit etmek yerine 
daha kalıcı fonksiyonel ürünler geliştirerek piyasanın ihtiyacını en 
kısa zamanda karşılamanın yoluna bakılmalı” dedi. 
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Türkiye Asansör Sanayicile-
ri Federasyonu (TASFED) üye 
derneklerinden KIRASDER Yö-
netim Kurulu Başkanı Kemal 
Yıldırım, Kırıkkale asansör sek-
törüyle ilgili Haber Asansö-
rü’ne konuştu. İl genelinde ya-
şanan sektörle ilgili sorunlar ve 
çözüm önerileriyle ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu. 

Yıldırım, küresel firmalarla re-
kabette Ar-Ge çalışmalarının 
önemine dikkat çekti. Ergo-
nomik ve ekonomik çözüm-
lerin geliştirilmesi gerektiğini 
söylerken, “Mevcuttaki ürünü 
taklit etmek yerine daha ka-
lıcı fonksiyonel ürünler geliş-
tirerek piyasanın ihtiyacını en 
kısa zamanda karşılama yolu-
na bakmalıdır. Bu sayede ka-
zançlarını öncelik olarak işe, 
yatırıma dönüştürüp kaliteli 

ürünler ortaya koymaya çalış-
malıdır” dedi. 

KALİTESİZ ÜRÜN 
UYARISI: “PAZAR 

YABANCI FİRMALARA 
TESLİM EDİLİYOR’’ 

Yabancı firmaların asansör pi-
yasasındaki hâkim durumunu 
hatırlatan Yıldırım, yerel firma-
ların özeleştiri yapması gerek-
tiğini vurguladı. Kaliteli imalat 
yapılmadığının altını çizen Yıl-
dırım, şunları kaydetti: 

“Bizim eksik ve yanlışlarımız 
onlara zemin hazırlamakta. 
Günümüzde Rezidans, AVM 
gibi yüksek segment bina yö-
netimleri yabancı firmaları ter-
cih etmektedir. Kaliteli ürün 
üreten ve onlara rakip olabile-
cek firmaları ise satın alma yo-
luna gitmekteler. Bu duruma 
karşı uyanık olmalı ve milliyet-
çi bir bilinç sergilemeliyiz. Sek-
törümüze her noktada daha 
fazla katma değer sağlayarak; 
sağlam ve hızlı adımlar atarak 
ilerlemeliyiz.”

Haber Asansörü: Bize ken-
dinizden bahseder misiniz? 
Kimdir Kemal Yıldırım?
Kemal Yıldırım: 1965 yılı Kırık-
kale doğumluyum. İlk ve orta 
öğrenimimi Kırıkkale’de ta-
mamladım. 1987 Ankara Üni-
versitesi Kırıkkale Meslek Yük-
sek Okulu Makine Bölümü 
mezunuyum. 1981’de Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kurumun-
da çalışmaya başladım. 2002 
tarihinde istifa edip, 1998 yı-
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lında kurulmuş olan aile şirke-
timiz Yıldırım Mühendislik’te 
çalışmaya başladım. Hâlen YM 
Yıldırım Mühendislik olarak 
kurulum ve montaj işine imala-
tı da katarak yolumuza devam 
etmekteyiz. 

Haber Asansörü: KIRASDER 
ne zaman kuruldu? Derneğin 
kuruluşu ile ilgili bilgi verebi-
lir misiniz?
Kemal Yıldırım: Yeni değişen 
yönetmeliklerle ilgili sıkıntıla-
rımızı daha kurumsal bir an-
layışla ve daha dikkatle takip 
etme ihtiyacı söz konusuydu. 
Uygulama noktasında yaşadı-
ğımız problemleri tek söylem-
le dillendirmek ve çözüm ara-
mak zaruri bir hâl almıştı. Bu 
nedenle 02.12.2016 tarihinde 
resmî olarak “Kırıkkale Asan-
sörcüleri ve Asansör Kullanıcı-
ları Geliştirme Derneği”ni ku-
rarak faaliyetlerimize başladık.

MALZEME VE MONTAJ 
KAYNAKLI SIKINTILARA 
ÇÖZÜM GELİŞTİRİYORUZ

Haber Asansörü: KIRAS-
DER’in geçmiş çalışmalarıy-
la ilgili bilgi verebilir misiniz?
Kemal Yıldırım: Derneğimizin 
en temel gayesi haftalık olarak 
düzenlediğimiz toplantılarda 
yeni çıkan ve ön zemin hazırlı-
ğı olmadan uygulamaya sürü-
len yönetmeliklerdeki ucu açık 
noktaları aramızda irdeleyip, 
asansör kullanıcılarının yararı-
na olacak şekilde kararlar al-
maktır. Bu noktada, Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
TSE ile sık sık görüşmeler ya-

pıyor ve piyasadaki belirsizlik-
lerin önüne geçmek için eli-
mizden geldiğince çaba sarf 
ediyoruz. Malzeme ve montaj 
kaynaklı sıkıntılara çözümler 
geliştiriyoruz.

Haber Asansörü: Üye sayınız 
kaç? 
Kemal Yıldırım: Şu anda der-
nek olarak 7 firma, toplam 16 
üyemiz bulunmaktadır. Her fir-
madan en az ikişer kişi dernek 
adına faaliyet gösteriyor.

Haber Asansörü: Derneğin 
amaçları ve gelecek vizyonu 
için neler söylersiniz?
Kemal Yıldırım: Derneğimiz 
TASFED federasyonuna bağ-
lı bir dernektir. Bu vesile ile de 
asansör kurucu ve kullanıcıları-
nı daha da bilinçlendirmek ka-
nun ve yönetmeliklerin daha 
anlaşılır olması için çabalıyoruz.

Haber Asansörü: Genel Ku-
rul takviminizden bahseder 

misiniz? Yeniden aday olma-
yı planlıyor musunuz?
Kemal Yıldırım: Bir sonraki ge-
nel kurulumuz 2023 yılının Mart 
ayında yapılacak. Bu süre içe-
risinde aynı azim ve kararlılık-
la çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz. Sonraki kurul takviminde 
daha genç, dinamik ve pratik 
çözümler bulan yeni üyelere 
bayrağı devretmek isteriz.

“KALİTEYİ 
DÜŞÜK TUTMAYA 
ZORLANIYORUZ’’

Haber Asansörü: Bölgenizde 
sektör ile ilgili tespit ettiği-
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niz genel sorunlar nelerdir? 
Bu sorunlara karşı çözüm 
önerileriniz nelerdir?
Kemal Yıldırım: Bölgemiz-
de haksız rekabet oluşturu-
cu faktörler bol miktarda var. 
Belgesiz, kaliteden ziyade kâr 
odaklı çalışan firmaların varlı-
ğı şehrimizin piyasasını allak 
bullak ediyor. Sorumluluktan 
kaçan firmaların azlığı ve mü-
teahhitlerin üç kuruş az fiyat 
karşılığında o fimaları tercih et-
mesi, bizleri kaliteyi düşük tut-
maya zorluyor. Çevre illerden 
şehrimize gelip faaliyetlerde 
bulunan ve herhangi bir çö-

zümsüzlük anında işi yarım bı-
rakıp gidecek zihniyette olan 
firmaların varlığı hem asansör-
cüleri hem de kullanıcıları zora 
sokuyor.

“DENETİM 
ADALETSİZLİĞİ HAKSIZ 
REKABETE YOL AÇIYOR’’ 

Haber Asansörü: Bölgeyi 
asansör ve yürüyen merdi-
ven sektörünün potansiyeli 
açısından değerlendirebilir 
misiniz? 
Kemal Yıldırım: Bölgemizde 
tamamlanmamış çok miktar-
da asansör bulunuyor. Ruhsatı 

alınamayan asansörlerin kulla-
nımı tehlike arz ediyor. Bizle-
ri denetleyen kurumlar dene-
timlerini sıklaştırmalı; belgesiz, 
yetkisiz şekilde asansör mon-
tajı ve bakımını üstlenen firma-
ların önüne geçilmeli. Denet-
lemeye gelen yetkililer adresi 
ve düzeni belli olmayan, her-
hangi bir kontrolde yerinde 
bulamadıkları firmaları denet-
lemiyor ve herhangi bir yap-
tırım uygulamıyor. Bilakis ula-
şılabilirliği kolay olan firmaları 
da sık sık denetleyerek adalet-
siz bir denetim ve haksız bir re-
kabet oluşturmaktadır.

“ASANSÖR TALEBİNDE 
ARTIŞ VAR’’ 

Haber Asansörü: Önümüz-
deki günlerde KIRASDER 
olarak yürüteceğiniz faali-
yetler ve projeler hakkında 
bilgi verir misiniz?
Kemal Yıldırım: Bölgemiz 
yeni yapılaşan bir bölge. Do-
layısıyla engelli veyahut tedavi 
gören vatandaşların merdiven 
tipi ve yükselen tipte engel-
li platformlarına olan taleple-

“Yerli firmalar fiyat 
odaklı olmayıp; 
kaliteye de önem 
vermeli ve problemsiz 
imalatlar yapmalıdır. 
İnsanların bu imalatlar 
karşısında taleplerine 
itibar edilmelidir.”
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ri arttı. Yüksek katlı binalarda 
trafiğin yoğun olması sebebiy-
le birden fazla asansöre ihtiyaç 
duyuluyor. Buna paralel olarak 
da seyir konforu yüksek asan-
sör taleplerinin de artış gös-
terdiğini söyleyebiliriz.

“ŞARTNAMELER 
YABANCI FİRMALARA 

YÖNLENDİRİYOR’’

Haber Asansörü: Yerli asan-
sör sektörü üreticisi ve mon-
tajcıları, piyasadaki yabancı 
marka baskısına karşı yok ol-
mamak adına nasıl önlemler 
almalı? 
Kemal Yıldırım: Sürekli geli-
şen asansör sektörümüz daha 
da gelişecektir. İnsanların ta-
lepleri bu konuda sürekli ar-
tıyor. Yerli firmalar fiyat odak-
lı olmayıp; kaliteye de önem 
vermeli ve problemsiz imalat-
lar yapmalıdır. İnsanların bu 
imalatlar karşısında taleplerine 
itibar edilmelidir. Yönetmelik 
ve şartnamelerin tedarikçile-
ri, fenomen yabancı firmala-
ra yönlendirecek şekilde ha-
zırlanmaması için kurumlarla 
gerekli görüşmeler yapılmalı-
dır. Federasyonun tecrübe ve 
birikimlerinden ve sivil toplum 
kuruluşu statüsünden de istifa-
de ederek, sürekli değişen ve 
gelişen yönetmeliklere karşı 
daha anlaşılır ve daha ergono-
mik çözümler bulmak için eli-
mizden geldiğince mücadele 
ediyoruz. 

Kurum ve belediyelerle işbir-
liği yaparak halkı asansör kul-
lanımı konusunda daha da bi-

linçlendirmek; olası kazaların 
önüne geçmek adına eğitim-
ler vermek, gerekli durumlar-
da yayın organlarını da kulla-
narak kişileri asansör kullanımı 
konusunda daha duyarlı hâle 
getirmek derneğimizin en te-
mel gayelerinden biridir. 

Asansörlerin binaların ortak 
malı olduğunu, zinde kalması 
gerektiğini buralarda oluşabi-
lecek arıza ve kazalardan tüm 
kullanıcıların mesul olduğunu 
daha kötü sonuçlar doğurma-
dan aktarmak elzemdir.

‘’BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’’

Haber Asansörü: TASFED ça-
tısı altında birleşen dernekle-
re buradan çağrıda bulunmak 
istediğiniz bir konu var mı?
Kemal Yıldırım: Federasyon 
çatısı altında tek ses olup yö-
netmeliklerde söz sahibi olabi-
liyoruz. Sıkıntılarımızı ve bunla-
ra karşı geliştirdiğimiz çözüm 
önerilerini daha güçlü bir el 
vasıtasıyla kurumlara sunabi-
liyoruz. Yapılan yeni düzenle-
melere yönelik daha hızlı ve 
doğru bilgiye ulaşmamız ko-
nusunda elimizi güçlendiriyor. 
Birlikten güç doğar, biz de bir-
likte güçlüyüz. 

Haber Asansörü: Son olarak 
eklemek istedikleriniz neler-
dir?
Kemal Yıldırım: Haber Asan-
sörü’nde bize yer ayırdığınız 
için teşekkür ederiz. Sektörü-
müzün daha refah günlere ta-
şınacağı umuduyla herkesi se-
lamlıyorum.

“Federasyon çatısı 
altında tek ses olup 
yönetmeliklerde söz 
sahibi olabiliyoruz. 
Sıkıntılarımızı 
ve bunlara karşı 
geliştirdiğimiz 
çözüm önerilerini 
daha güçlü bir el 
vasıtasıyla kurumlara 
sunabiliyoruz.”
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Erzincan Belediyesi İtfaiye Mü-
dürlüğü, personeline asansör 
eğitimi verdi. Makine mühen-
disleri tarafından verilen eği-
timde personel, asansörün 
çalışma prensipleri üzerine bil-
gilendirildi, asansörün çalışma 
mantığı ve arızalara müdahale 
etme gibi konular ele alındı. 

Erzincan Belediyesi İtfaiye Mü-
dürü Sami Karakaş; “Persone-
limize, asansörde mahsur ka-
lan vatandaşlarımızı kurtarma 
operasyonlarında görevli per-
sonelimize asansör kurulumu 

ve montajı yapan mühendis-
lerden eğitim aldırdık. Amacı-
mız personellerimizin karşıla-
şabilecekleri asansör çeşidine 

göre daha hızlı hareket edip 
mahsur kalan vatandaşlarımı-
zı daha çabuk kurtarmalarını 
sağlamak” dedi.

İTFAİYE PERSONELİNE  
ASANSÖR EĞİTİMİ VERİLDİ 

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 
personeli asansörde mahsur kalanları 
kurtarma eğitimi aldı. 
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İşveren ve işgörenler arasında en çok kar-
şılaşılan sorunlardan bir tanesi yıllık ücretli 
izin hakkı ve bu hakkın kullanım esaslarıdır. 

Gerek çalışma süresi içerisinde ve gerekse 
bir şekilde çalışma süresi sona erdikten sonra 
işveren ve işgörenler bu konu ile ilgili olarak 
sıklıkla karşı karşıya gelebilmektedirler. 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN NEDİR?

İşgörenin, çalışma süreleri gözetilerek anaya-
sal hakları çerçevesinde kendisine verilmesi 
gereken dinlenme süreleridir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN  

NE ZAMAN HAK EDİLİR?

İşgören, bir iş yerinde fiili olarak çalışmaya 
başladığı günden itibaren bir yıllık çalışma 
süresini doldurduğunda yıllık ücretli izin hak-

ALI YıLmaz 
Mali Müşavir

alyilmaz@gmail.com

Yıllık ücretli izin konusu, yürürlükte 
olan iş kanununda açık bir şekilde 
düzenlenmiştir ve uygulama esasları 
yazımızın konusunu oluşturmaktadır, 
faydalı olmasını dilerim.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN 
UYGULAMASININ DETAYLARI
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kına sahip olur. Burada bahse-
dilen çalışma süresine dene-
me süresi de dâhildir. 

Bir yıllık süre içerisinde yıllık 
izin bakımından çalışılmış sa-
yılan hâller dışındaki sebep-
lerle işgörenin çalışmasının 
kesilmesi hâlinde, bu süreleri 
karşılayacak kadar çalışılması 
gereklidir. İşgörenin yıllık üc-
retli izin hakkı, her bir yıllık hiz-
met süresinin dolması ile do-
ğar. Hesaplanan her hizmet 
yılına karşılık, yıllık iznini ta-
kip eden hizmet yılı içerisinde 
kullanır. Uygulamada, işgöre-
nin ileride hak kazanacağı yıl-
lık ücretli izinlerinden mahsup 
edilmek üzere doğmamış olan 
izinlerini kullanması mümkün 
olup, işveren ve işgören ara-
sında karşılıklı anlaşma ve mu-
tabakat ile ve yazılı olarak dü-
zenlenecek izin talep formu 
aracılığı ile belgelendirilmesi 
uygun olacaktır.

Örnek olarak 01.09.2021 ta-
rihinde işe giren bir işgören, 
31.08.2022 tarihi mesai bi-
timi ile birlikte yıllık ücret-
li izin hakkını kazanır ve bunu 
01.09.2022-31.08.2023 tarihleri 
arasında kullanması esastır. 

ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ 
İZİN SÜRELERİ NE 

KADARDIR?

Yıllık ücretli izin süreleri kanunla 
belirlenmiş olup şu şekildedir;

• 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl 
dâhil) çalışanlar için 14 
günden,

• 5 yıldan fazla, 15 yıldan az 
çalışanlar için 26 günden, 

• 15 yıl (15 yıl dâhil) ve daha 
fazla çalışanlar için 26 gün-
den az olamaz.

18 yaşından küçük işgörenler 
ile 50 yaşından büyük işgören-
ler için verilecek yıllık ücretli 
izin süreleri 20 günden az ola-
maz. Bu süreler asgari süreler 
olup, iş sözleşmeleri veya top-
lu sözleşmeler ile artırılabilir, 
ancak azaltılamaz.

KULLANILACAK YILLIK 
ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ 

NASIL HESAPLANIR?

Yıllık ücretli izin süreleri iş 
günü olarak hesaplanır ve izin 
süresine isabet eden hafta ta-
tili ve diğer resmî tatiller he-
saplamada nazara alınmaz.

Cumartesi günleri çalışma ya-
pılmayan işyerlerinin durumu 
ise tartışmalı olup, haftalık 45 
saatlik çalışma esası ile cumar-

tesi günleri de iş günü sayıldı-
ğından izin günlerinde dikkate 
alınması 45 saatlik çalışma gö-
zetilerek uygun olabilir. Ancak 
bu konuda kesin ve açık bir 
yargı kararı bulunmamaktadır.

İşgörenin, çalışma süresi içeri-
sinde kullandığı istirahat izin-
leri de çalışılmış süreler olarak 
hesaba katılır. Bu bağlamda, 
kadın işgörenlerin doğum ön-
cesi ve doğum sonrası analık 
izninde geçen sürelerinin de 
çalışma süresinden sayılacağı 
tabiidir. Ancak doğum sonrası 
altı aya kadar olan ücretsiz izin 
süreleri, yıllık ücretli izin sü-
relerinin hesabına dâhil edil-
mez. Bu anlatılanlardan, işgö-
renin sağlık ve doğum nedeni 
ile kullandığı izinlerinin çalış-
ma süresinden sayılması ge-
rektiği, ancak ücretsiz izinlerin 
çalışma süresi hesabına dâhil 
edilmemesi gerektiği sonucu-
nu çıkartabiliriz. Kanun koyucu 
bu ayrımı yaparken, işgörenin 
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kendi isteği ile çalışıp çalışma-
dığı ayrımına bakarak düzen-
leme yapmıştır. 

İşgörenin yıllık ücretli iznini, ça-
lışmakta olduğu yerden farklı 
bir yerde kullanacağını beyan 
etmesi ve bu durumu otobüs, 
uçak bileti, otel rezervasyonu 
gibi kayıtlarla ispatlaması ha-
linde, izin için gidiş ve dönüş 
sürelerini karşılamak üzere 4 
güne kadar ücretsiz izin veril-
mesi zorunludur. Bu durumda 
işgören tarafından yazılı olarak 
talepte bulunulması ve duru-
mun belgeler ile ispatlanması 
gereklidir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN 
SÜRELERİ  

BÖLÜNEBİLİR Mİ?

Yıllık ücretli izinler esas olarak 
blok hâlde kullandırılır ve işve-
ren tarafından tek taraflı olarak 
bölünemez. Tarafların karşılık-
lı olarak anlaşması ile bir bö-
lümü 10 günden az olmamak 

üzere bölünebilmektedir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN 

SÜRERLERİNİN ÜCRET 

ÖDEMELERİ  

NASIL YAPILIR?

İşveren, işgörenin yıllık üc-
retli izin dönemine ait ücreti-
ni, izne ayrılmasından hemen 
önce peşin olarak ödemek 
veya avans olarak vermek zo-
rundadır.

Uygulamada sıklıkla karşılaşı-
lan durum;  Yıllık ücretli izin sü-
relerine ilişkin ödemenin, ilgili 
aya ait bordrolara işlenmesi ile 
takip eden ay içerisinde ücret-
le birlikte ödenmesi şeklinde 
olup, bu uygulama yasal dü-
zenlemeye aykırıdır.

YILLIK ÜCRETLİ 

İZİN HAKKINDAN 

VAZGEÇİLEBİLİR Mİ? 

KULLANILMADAN 

ÜCRETE 

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ?

Kanunda açıkça belirtilen sü-
relerde işveren tarafından iş-
görene yıllık ücretli izin veril-
mesi zorunlu olup, bu hak ve 
alacaktan vazgeçilemez, bu 
konuda yapılan anlaşmalar ge-
çersizdir.

Yıllık ücretli izin hakkı, anaya-
sal bir hak olup işgörenin iş 
sözleşmesinin devamı sırasın-
da ücrete dönüştürülemez. 

Yıllık ücretli izin hakkının ücre-
te dönüşebilmesi için iş söz-
leşmesinin sonlanması şarttır. 
Ücrete dönüşebilmesi için iş 
sözleşmesinin ne şekilde son-
landığının önemi bulunma-
maktadır. İş sözleşmesinin her-
hangi bir nedenle sona ermesi 
hâlinde işgörenin hak kazanıp 
da kullanmadığı yıllık ücretli 
izin sürelerine ait ücreti, söz-
leşmenin sona erdiği tarihte-
ki son ücreti üzerinden kendisi 
veya ölümü hâlinde hak sahip-
lerine ödenir. Bu ücretin hesa-
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bında işgörenin hak etmiş ol-
duğu son kök ücreti esas alınır.

EMEKLİLİKTEN SONRA 
ÇALIŞMAYA DEVAM 

EDİLMESİ DURUMUNDA 
YILLIK ÜCRETLİ İZİN 
NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik esnasında kıdem 
tazminatının ödenmiş olma-
sı hâlinde, emeklilik sonrası 
çalışma ayrı bir dönem sayılır. 
Ancak, önceki çalışma döne-
minde izin kullandırılmak veya 
fesihte karşılığı ödenmek sure-
tiyle tasfiye edilmeyen çalışma 
süreleri, aynı işverenin bir ya 
da değişik işyerlerindeki çalış-
ma sürelerine eklenir.

ARALIKLI OLAN VEYA 
KESİNTİYE UĞRAYAN 

ÇALIŞMA SÜRELERİ İÇİN 
YILLIK ÜCRETLİ İZİN 
NASIL HESAPLANIR?

İşgörenin, aralıklı olarak aynı 
işverene ait işyerinde çalışma-

sı hâlinde, önceki dönemin kı-
dem tazminatı ödenerek fes-
hedilmiş olması, buna karşın 
izin alacaklarının ödenmek su-
retiyle tasfiye edilmemiş ol-
ması, izin yönünden sürelerin 
birleştirilmesine engel oluştur-
maz.

Ayrıca, Yargıtay kararları uya-
rınca; önceki çalışılan sürede 
bir yılı doldurmadığı için yıllık 
ücretli izine hak kazanılmayan 
süreler, işgörenin aynı işverene 
ait işyeri ya da işyerlerindeki 
sonraki çalışmalarına eklene-
rek yıllık izin hakkı belirlenmesi 
gerekmektedir.

İHBAR SÜRELERİNDE 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN 

KULLANIMI  

MÜMKÜN MÜDÜR?

İşveren tarafından, işgörenin 
iş sözleşmesinin feshedilme-
si hâlinde ihbar önelleri ile ve-
rilmesi zorunlu yeni iş arama 

izinleri, yıllık ücretli izin süreleri 
ile iç içe giremez.

Ancak Yargıtay tarafından ka-
nundaki bu düzenleme uya-
rınca, işgörenin ihbar süresi 
vermek sureti ile istifa ederek 
ayrılmasında böyle bir ayrık 
düzenleme söz konusu olma-
dığı için, işgörenin önelli feshi 
hakkını kullandığında bakiye 
izin hakkını da bu süre içerisin-
de kullanabileceği kabul edil-
mektedir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE 

OLAN İŞGÖRENİN BAŞKA 

BİR İŞYERİNDE ÜCRET 

KARŞILIĞI ÇALIŞMASI 

MÜMKÜN MÜDÜR?

Yıllık ücretli iznini kullanmakta 
olan işgörenin, izin süresi için-
de ücret karşılığı başka bir işte 
çalıştığı anlaşılırsa, bu izin sü-
resi içinde kendisine ödenen 
ücret işveren tarafından geri 
alınabilir.
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KISMÎ SÜRELİ VEYA 

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞAN 

İŞGÖRENLERİN YILLIK 

ÜCRETLİ İZİN  

HAKLARI NELERDİR?

Kısmî süreli veya çağrı üzerine 

çalışan işgören, izin hakkı ba-

kımından tam süreli işgörene 

göre farklı bir uygulamaya tabi 

tutulamaz. Bu nedenle, bir yıl-

lık çalışma süresini dolduran 

kısmî süreli çalışan işgörenin 

de yıllık izin hakkı vardır.

Ancak, kısmi süreli çalışan iş-

gören, izin süresine denk ge-

len çalışma süresi/ücret üze-

rinden ücrete hak kazanır. 

Örneğin, haftada 45 saat çalı-

şılan bir işyerinde, haftada 15 

saat çalışan bir kısmi süreli iş-

görene 15 gün izin verildiğin-

de, bu süre için 5 günlük üc-

reti ödenir, kesirler tam güne 

tamamlanarak hesaplama ya-

pılır.

İŞYERLERİNDE İZİN 

KURULU ZORUNLU 

MUDUR?

Çalışan sayısı 100’den fazla 

olan işyerlerinde, işveren veya 

işveren vekilini temsilen bir, iş-

görenleri temsilen iki kişi ol-

mak üzere toplam üç kişiden 

oluşan izin kurulu kurulmalıdır. 

Çalışan sayısı 100’den az olan 

işyerlerinde ise, izin kurulunun 

görevleri, işveren veya işveren 

vekili veya bunların görevlen-

direceği bir kişi ile çalışanla-

rın kendi aralarında seçecekle-

ri bir temsilci tarafından yerine 

getirilir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE 

ZAMAN AŞIMI VAR 

MIDIR?

Yıllık ücretli izne ilişkin alaca-

ğın zamanaşımı süresi, iş söz-

leşmenin sona erdiği tarihten 

itibaren başlar ve beş yıldır. 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN 

KULLANDIRILDIĞINA 

DAİR İSPAT 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

KİMİNDİR?

Yıllık izinlerin kullandırıldığına 

ilişkin ispat yükü işverene ait-

tir. İşveren yıllık izinlerin kul-

landırıldığını imzalı izin defteri 

veya eşdeğer bir belge ile ka-

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

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

TÜRKİYE’NİN 
ASANSÖR 
DERGİSİ

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

H A B E R

Türkiye’nin Asansör Dergisi



HABER ASANSÖRÜ (KAY-
SERİ) — Engelli platformların-
da inovatif evrensel tasarım-
larıyla sektöre iddialı bir giriş 
yapan Enalift’in, globoid tah-
rik sistemi üzerinde yaptığı Ar-
Ge çalışmasında sona gelindi. 

Enalift’in Kurucu Ortağı Gök-
han Toroğlu, “vita sensdrive” 

adıyla çıkacak olan yeni tahrik 
sisteminin detaylarını Haber 
Asansörü’ne anlattı, “Yaptığı-
mız çalışmada sürtünme ora-
nı düşük. 10 ağızlı özel tasarım 
sonsuz vida kullanıyoruz. Şu 
an hâlihazırda yapılan sonsuz 
vida sistemi ile çalışan ürün-
lerin en az üç katı daha güçlü 
bir sistem olacak. Üstelik bunu 

2-3 kat daha düşük elektrik tü-
keten, daha teknolojik olan 
servo motorları ile yapıyoruz” 
dedi.

“BUNU YAPAN İLK BİZ 
OLACAĞIZ’’

“Engelli asansörlerinde ya da 
homeliftlerde dünyada bunu 
deneyen ve üreten ilk biz ola-

ENALIFT, ‘VITA SENSDRIVE’ İSİMLİ 
YENİ TAHRİK SİSTEMİNDE SONA GELDİ 

Engelli platformlarında inovatif evrensel tasarımlarıyla sektöre 
iddialı bir giriş yapan Enalift’in globoid tahrik sistemi üzerinde 
yaptığı Ar-Ge çalışmasında sona gelindi. 2022’nin ilk aylarında 
“vita sensdrive” adıyla piyasaya sunulması planlanan globoid 
tahrik sistemine sahip yeni ürünü; hâlihazırdaki benzer 
ürünlerden en az üç kat daha güçlü bir sisteme sahip olacak. 

92
Haber Asansörü • Kasım • Aralık 2021

 SEKTÖRDEN HABERLER 



cağız. Üzerinde çok çalıştık, 
18 aylık tasarım ve hesaplama 
sürecimiz oldu. Son şeklini al-
ması 24 ayı buldu. Çünkü bu 
konuda bilgilere ve detaylara 
ulaşabileceğiniz net bir kaynak 
yok. Bunun farklı modelleri-
ni yapan imalatçılar da Ameri-
ka’da, Çin’de, Kore’de… Yap-
tığımız çalışmada sürtünme 
oranı düşük. 10 ağızlı özel ta-
sarım sonsuz vida kullanıyoruz. 
Şu an hâlihazırda yaptığımız 
sonsuz vida sistemi ile çalışan 
ürünlerin en az üç katı daha 
güçlü bir sistem olacak. Ayrıca 
globoid tasarım dişli sistem-
leri en teknolojik ve en güç-
lü aktarım sistemlerinden bi-
risi. Üstelik bunu 2-3 kat daha 
düşük elektrik tüketen, daha 
teknolojik olan servo motor-
ları ile yapıyoruz Burada biz 
ses, konfor ve elektrik tüketimi 
noktasında önemli artılarımız 
olacak. Bu ürünü daha da ge-
liştirmeye çalışıyoruz.”

“İNOVATİF ASANSÖR 
ÜRETİMİNDE ÖNCÜ 
OLMAK İSTİYORUZ’’

Enalift olarak tek alanda uz-
manlaşarak dünya çapında 
hizmet vermeyi hedefledik-
lerini söyleyen Toroğlu, üre-
tim yelpazesini mühendislik 
ve teknoloji ile destekleyerek 
daha evrensel tasarımlar or-
taya çıkarmak için çalıştıkları-
nı anlattı. Toroğlu, “Tek alana 
yoğunlaşarak üretimdeki ka-
liteyi ve konforu artırmayı he-
defliyoruz. Vitas’ın açılımında 
da bu vardı. İnovatif teknolojik 

asansör üretiminde sektörde 

öncü olmak istiyoruz. Bunun 

için de uzun zamana yayılmış 

bir çalışma dönemimiz oldu. 

Gerekli zemini oluşturduktan 

sonra Enalift’i kullanıcılarla bu-

luşturmaya başladık. Açık tip 

ve kapalı tip sonsuz vida veya 

hidrolik tahrikli engelli plat-

formları, villa tipi asansörler 

üzerine evrensel tasarımlar ya-

pıyoruz” diye konuştu. 

“TİCARET AĞIMIZI 

BÜYÜTMEYİ 

PLANLIYORUZ”

Türkiye’de alanında ihracat re-

koru kıran bir marka olma id-

diasıyla yola çıktıklarının altını 

çizen Toroğlu, Enalift’in hiz-

met ve ticaret ağını büyütmeyi 

planladıklarını söyledi.

“Hâlihazırda yurt içinde ürün-
lerimizi son kullanıcıların be-
ğenisine sunarken, yurt dışı 
satışlarımız için de düğmeye 
bastık. Yurt dışı satışına Mal-
ta ile başladık. Türkiye’de 2-3 
noktada bayilik ağı oluştu-
ruyoruz. Bununla birlikte bu 
alanda Avrupa’dan yoğun bir 
talep var. Arap ülkelerinden 
gelen talep son yıllarda Avru-
pa’ya kaydı. Biz de Avrupa’nın 
taleplerine yanıt vermek niye-
tindeyiz. COVID-19’un dünya 
genelinde yayılımı, kısıtlama-
ların ve kapanma süreçlerinin 
yaşanması bize yol gösterici 
oldu. İspanya, İtalya, Portekiz 
gibi ülkelere yönelmeyi plan-
lıyoruz.”

“TEKNOLOJİK 
DONANIMLI MODÜLER 

SİSTEMLERİMİZ 
MEVCUT”

Yıllık satış hedeflerini belir-
lerken ciroyu baz almadıkları-
nı kaydeden Toroğlu, “Hede-
fimiz kilogram başına ihracat 
değerini artıran daha inova-
tif ürünler üretmek ve satışla-
rımızı her yıl belirlediğimiz ar-
tışlarla geliştirmek. Teknolojik 
donanımlı, herkesin ulaşabi-
leceği modüler sistemlerimiz 
mevcut. Biz, her güne bunların 
üzerine koyarak emin adımlar-
la ilerlemeyi istiyoruz. Bu ko-
nuda iddialıyız” dedi.  

Butik alana hizmet veren ve ki-
şiye özel projeler sunan Ena-
lift için “heyecan” duyduğunu 
belirten Toroğlu, “Tüm bilgi 
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ve tecrübelerimizi projelerimi-
ze aktarmakla kalmıyor, sürekli 
daha iyiyi arıyor ve geliştiriyo-
ruz” dedi. Toroğlu şunları söy-
ledi; 

“Bu alandaki deneyimlerimiz-
den edindiğimiz referansları-
mız bizim en önemli artımız. 
Biz potansiyel müşterilere 
kendimizi tanıtmak zorunda 
hissetmiyoruz. Daha önce-
ki çalışmalarımızdan kaynaklı 
bize gelen pek çok proje var. 
Bu durum yaptığımız işte sun-
duğumuz kaliteyi ve güveni 
işaret ediyor. Manevi olarak da 
tatmin olduğumuz bir sürecin 
parçası olmaktan mutluluk du-
yuyoruz. Çünkü motivasyonu-
muzun ve gücümüzün en te-
mel kaynağı bu.” 

“SON KULLANICININ 
MAĞDURİYETİNE İZİN 

VERMİYORUZ”

Ürün kalitesine verdikleri öne-
min altını çizen Toroğlu, olası 
bir arıza yaşanması durumun-
da teknik destek ekiplerinin 

en kısa sürede müdahale et-
tiklerini vurguladı. “Asansör 
bittikten sonra arıza her şeyde 
olabilir, ama biz bu arızaların 
nereden gelebileceğini biliyo-
ruz ve ona göre çalışmalarımızı 
tamamlıyoruz. Minimum arıza 
ile karşılaşmayı temel alıyoruz. 
Arıza oluşması durumunda ise 
son kullanıcının mağduriyeti-
ne izin vermeden hemen mü-
dahalede bulunuyoruz. Ala-
nında uzmanlaşmış, bilgi ve 
donanıma sahip teknik destek 
birimimiz, zaman kaybetme-
den gerekli çalışmayı yapıyor. 

Türkiye’nin neresinde olursa 
olsun, arızaya en kısa süre için-
de müdehale etmeye çalışıyo-
ruz” diye konuştu. 

“ÜRÜN DEĞİL, KONFOR 

SATIYORUZ”

“Yalnızca ürün değil, konfor 
satıyoruz” ifadelerini kullanan 
Toroğlu, şunları söyledi:

“Ürün satmak kolay, bizim 
için önemli olan son kullanı-
cının memnuniyeti. Referans-
larımızı bu sayede kazandık. 
Rakiplerimizi yakından takip 
ediyoruz. Önümüzdeki beş yıl 
içerisinde mevcut rakiplerimi-
zi geride bırakmış ve bu alan-
da sektöre öncülük eden bir 
konumda olmayı amaçlıyoruz. 
Tüm çalışmalarımız bu yön-
de. Alt yapısını oluşturuyoruz. 
Farklı teknolojilere yer vere-
rek, ürünlerimizi daha değerli 
kılacak çalışmalara yoğunlaşı-
yoruz. Kendi farkımızı yapaca-
ğımız yatırımlarla sergileyecek 
ve marka değerimizi artıraca-
ğız.
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HABER ASANSÖRÜ (ANKARA) — Wittur, 

26-28 Ekim tarihlerinde dünyanın her yerinden 

müşterilerin katıldığı “Asansör Endüstrisini Ge-

liştirmek” isimli küresel bir sanal etkinlik düzen-

ledi. Wittur’un geliştirdiği son teknolojilerin ve 

pazar trendlerinin tanıtıldığı toplantıda Wittur 

Türkiye ekibi, konut ve ticari binalar için gelişti-
rilen W Line SLS’nin tanıtımı yaptı.

SESSİZ SÜRÜŞ GARANTİLİ W LINE SLS 

Wittur Türkiye ekibinin geliştirdiği W Line SLS 
asansör sisteminin detaylarını Wittur Ar-Ge Mü-
dürü Oğuzhan Yıldız paylaştı. 

WITTUR TÜRKİYE EKİBİNDEN 
SANAL ETKİNLİK

Wittur, “Asansör Endüstrisini Geliştirmek” isimli küresel 
bir sanal etkinlikte geliştirdiği son teknolojilerin yanı 
sıra konut ve ticari binalar için geliştirdiği sessiz sürüş 
özelliğine sahip W Line SLS sisteminin tanıtımını yaptı.
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Yıldız, şunları söyledi:

“320 kilogramdan başlaya-
rak bin kilograma kadar çö-
züm sağlıyoruz. W Line SLS 
tüm ihtiyaçlarınızı yenilikçi bir 
şekilde karşılamak için ger-
çekten iyi bir çözüm. W Line 
SLS’yi geliştirirken ana hedef-
lerimiz, geliştirilmiş sürüş kon-
foru, azaltılmış kurulum süresi, 
geliştirilmiş dokümantasyon 
seviyesi oldu. Tüm detaylarıy-
la tamamen standart yerleşim 
planı hazırladık. EN-81 seçe-
nekleri, aynı anda azaltılmış 
boşluk payı ve azaltılmış kuyu 
çözümleri olarak karşımıza çı-
kıyor. Wittur olarak sadece 
standardı değil, aynı zamanda 
güvenlik kitapçığı dediğimiz 
Wittur’un kendi iç standardını 
da yerine getiriyoruz.”

PAKETLEME SİSTEMİ SİL 
BAŞTAN DEĞİŞTİ

Kolay kurulum sağlamak için 

tüm paketleme sisteminin 
kurulum sırasına göre tama-
men değiştiğini anlatan Yıldız, 
“Hızlı kurulum için ön montajlı 
alt bileşenleri de uyguladık. W 
Line SLS güzel bir sürüş konfo-
ru sağlar. Bu sürüş konforunu 
sağlamak için optimize edil-
miş bir halat şekli geliştirdik. 
Gelişimin motor teknolojisi ile 

sessiz sürüş garanti ediyoruz” 
dedi. 

İLK TESLİMAT 
NOKTASINDAN CANLI 

YAYIN

Düzenlenen etkinlik sırasında 
Wittur Türkiye ekibi tarafın-
dan hayata geçirilen W Line 
SLS’nin ilk teslimatının yapıldı-
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ğı noktadan bir canlı yayın da 
gerçekleşti. Etkinliğe bağla-
nan Wittur Polonya Satış Mü-
dürü Jaroslaw Oswald, “Wit-
tur Türkiye tesisimiz tarafından 
üretilen yeni tasarım W Line 
SLS, burada kutularından çı-
karılmaya başlandı. Birazdan 
Polonya’da montajına başla-
yacaklar. Bu Wittur Grubunun 
W Line SLS ürününün ilk tesli-
matı” dedi.

KAMBOLAT: “UZUN 
VADELİ STRATEJİK 

GLOBAL ÇÖZÜM 
ORTAĞIYIZ”

Wittur asansör sistemlerinin 
ürün yelpazesi hakkında bilgi 
veren Wittur Global Sistemler 
İşletme Müdürü Ahmet Kam-
bolat, yaptığı konuşmada şun-
ları söyledi: 

“Wittur, güçlü bir markadır. 
Tercih edilen ve küresel bir 
markadır. Asansör pazarının 
en çok tercih edilen ve en ka-
liteli bileşenleri bir araya gele-
rek dünyanın en üstün komple 
asansörlerinden birini meyda-
na getirdiler. 7 kıtada 88 ülke-

de en prestijli projelerden en 
standart asansör projelerine 
kadar her segmentteki müş-
terilerimize minnettarız. Des-
teğinizle 88 ülkede çok hızlı 
büyüyoruz. Dünyanın geri ka-
lanının da tercihi olacağımıza 
inanıyoruz. Her segmentte ve 
her türlü projede uzun vadeli 
stratejik global çözüm ortağı-
nızız.”

ÖRS: “W LINE EQ 
MODERNİZASYON 
ÇÖZÜMLERİ İÇİN 

UYGUNDUR”

“En iyi Wittur bileşenleri en 
iyi Wittur sistemlerini oluştu-
rur” diyen Wittur Sistem Satış 

Direktörü Ahmet Örs, şunları 
söyledi:

“Az katlı konutlardan, yüksek 
katlı binalara, hastanelerden 
ticaret ve alışveriş merkezle-
rine kadar uzanan bir pazara 
hizmet vermektedir. W Line 
320 kilogramdan 2,5 tona ka-
dar saniyede 160 metre ile 3 
metre hıza kadar çıkabiliyor. W 
Line EQ için de W Line’ın kü-
çük kardeşi diyebiliriz. Çün-
kü en küçük kuyulara sığar. W 
Line EQ modernizasyon çö-
zümleri için uygundur. Saniye 
de 1 metre hız ile 630 kilog-
rama kadar uygundur. W hat-
tı modüler ve esnek bir hattır. 
W Line EQ düşük kuyu ve al-
çak tavan boşluğunu bir ara-
da sağlar ve aslında size en 
iyi kuyu verimini sağlar. Kolay 
ve hızlı kurulum imkanı sağlar. 
Montaj sırasına göre hazırlan-
mış paketleme stratejisine sa-
hiptir.” 

“İKLİM SORUNLARI 

İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 

ÇÖZÜMLER”
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Etkinliğin ikinci gününde katı-
lımcıların karşısına çıkan Wittur 
Grubu Sağlık Güvenlik ve Çev-
re Yöneticisi Ayperi Sevinçli, 
Wittur grubu tarafından hâli-
hazırda uygulanan faaliyetler 
ve sürdürülebilir ürünler hak-
kında bir sunum yaptı. Sürdü-
rülebilirlik ile ilgili tüm faaliyet-
leri koordine ettiğini söyleyen 
Sevinçli, artan dünya nüfusuna 
dikkati çekti ve “2050 yılında 
9,8 milyar kişiye ulaşacağımız 
ve insanların çoğunun şehir-
lerde yaşayacağı öngörülü-
yor. Bu, iklim düzeyinde hatta 
açıkça dikkat almamız gere-
ken sosyal yönlerde de çeşitlik 
zorluklar getiriyor. Bu neden-
le akıllı şehirler ve akıllı ürünler 
yaratmak iklim sorunlarının çö-
zülmesinde sürdürülebilir çö-
zümler yaratmak açısından ke-
sinlikle fark yaratabilir. 

İşte bu nedenle faaliyet gös-
terdiğimiz sektör için sürdü-
rülebilir ürünler yaratmak çok 
önemli” dedi. 

WITTUR YIL SONUNDA 
İLK SÜRDÜRÜLEBİLİR 
RAPORUNU SUNACAK

Elli yılı aşkın bir geçmişe sahip 

olan Wittur Grubu’nun çevre 
konularına hassasiyetle yaklaş-
tığını kaydeden Sevinçli, şun-
ları söyledi:

“Sürdürülebilirlik çalışmaları-
mızla 2025 yılına kadar ulaşmak 
istediğimiz hedefleri belirliyo-
ruz. Her şeyden önce yenile-
nebilir enerjiye geri dönüşüme 
ve sürdürülebilirliğe odaklana-
cağız. 2030’a kadar esas olarak 
sera gazı emisyonlarına ve ör-
neğin tedarik zincirimizi ilgilen-
diren diğer tüm konu ve konu-
lara odaklanacağız. 2050 yılına 
kadar hedefimiz küresel hedef-
lerle aynı doğrultuda sıfır emis-
yon ve atık seviyesine ulaşmak 
olacaktır. 

Sürüdürülebilir tüm uygula-
maları tedarik ağımız aracılığı 
ile aynı yöntemde topluyoruz. 
Bunun zemini için şimdiden 
çalışmaya başladık. Örneğin, 
ticaret anlaşmalarıyla ilgili ola-
rak artık ticaret anlaşmalarımı-
zın arasında sürdürülebilirliğe 
adanmış bir bölüm var. 

Wittur bu yılın sonunda ilk sür-
dürülebilirlik raporunu suna-
cak. Rapor herkese açık ola-
cak.”

ZINGARIELLO: 
“ÜRÜNLER 

ARASINDAKI 
BAĞIMLILIK 
ÖNCEDEN 

PLANLANDI”

Wittur Grubu Sorumlu Teknik Başka-
nı Filippo Zingariello, kendisinin görev 
tanımdaki bir numaralı önceliğin uy-
gun maliyetli ürünler, yenilikçi işlevler 
ve akıllı çözümler sayesinde müşteriye 
ölçülebilir değer sağlamak ve Wittur’un 
pazardaki ürün liderliğini sürdürmek 
olduğunu söyledi. Wittur’un inovasyon 
kabiliyetini geçmişte kanıtladığına dik-
kati çeken Zingariello, “Ürünler ara-
sındaki ilişki ve karşılıklı bağımlılık da 
önceden planlanmıştır. Böylece birbi-
rine bağlandığında müşteri faydalarını 
artıran kullanımı kolay ve alt sistemler 
geliştirebiliriz. Wittur yolculuğu bu 
bileşenlere mekanik paketlere entegre 
etmenin katma değerini en üst düzeye 
çıkarmaya devam ediyor” dedi. 
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HABER ASANSÖRÜ (İSTAN-
BUL) — Asansör ana kumanda 
sistemleri üzerine geliştirdiği 
ürünlerle dünya markası olma-
yı başaran Arkel, Türkiye’nin İlk 
500 Bilişim Şirketi Araştırması 
Ödülleri Bilişim 500’de “İş Uy-
gulamaları” kategorisinde bi-
rinci oldu. Arkel Ceo’su Cenk 

Ceylan, uygulamanın detay-
larına ilişkin bilgi verdi. “Biz 
iş uygulamaları kategorisin-
de ödül almakla kalmadık, di-
ğer kategorilerde de beşinci-
lik, yedincilik gibi derecelere 
sahip olduk. Dolayısıyla bir-
çok kategoride ilk 10 içerisin-
de yer almak bizim için onur-

dur” dedi.

Haber Asansörü: Bize Ar-
kel’in dünya oyuncusu olma 
konusunda ki hikâyesinden 
bahseder misiniz?
Cenk Ceylan: Arkel, 1998 yı-
lında yerli ihtiyaca yönelik ku-
rulmuş bir şirket. İlk ihracatını 
2003 yılında Romanya’ya ya-

ARKEL’E YILIN ‘İŞ UYGULAMALARI’ 
DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 

Asansör ana kumanda sistemleri üzerine geliştirdiği ürünlerle dünya 
markası olmayı başaran Arkel, yılın “İş Uygulamaları” kategorisinde 
birinci oldu. Arkel CEO’su Cenk Ceylan, “Biz iş uygulamaları 
kategorisinde ödül almakla kalmadık, diğer kategorilerde de 
beşincilik, yedincilik gibi derecelere sahip olduk. Dolayısıyla birçok 
kategoride ilk 10 içerisinde yer almak bizim için onurdur” dedi. 
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parak önemli bir atılım yaptı. 
2006 yılında motor sürücünün 
çıkarılması, 2013 yılında tüm-
leşik yapının icadı gibi önemli 
teknolojik adımlar Arkel’i glo-
bal teknoloji üreten şirketler 
nezdinde de ön sıraya çıkar-
dı. Bunun üzerine 2016 yılında 
Mediterra Capital’in bize katıl-
masıyla hızla yükselen bir ivme 
yakaladık. 

Arkel’in daha önce uzaktan 
hizmet ettiği hedef pazarlar-
da, doğrudan Arkel yapıları 
kurulmaya başlandı. 2018 yı-
lında Arkel Hindistan’ı kurduk. 
Hindistan organizasyonunu  
sadece satış pazarlama ve tek-
nik destek olarak değil, aynı 
zamanda pazarın ihtiyaçlarına 
yönelik bir ölçekte de üretim 
merkezi olarak da dizayn ettik. 
Yakın coğrafyada da hedef pa-
zarlardan satış sonrası deste-
ğin yerlileşmesi ve yerel dille 
desteklenmesi yönünde aldı-
ğımız talepler üzerine İspanya, 
Almanya ve Rusya’da organi-
zasyonlarımızı kurduk. Bu böl-
gelerdeki kadrolarımızı yine o 
pazarda deneyimli olan ve o 
ülkenin kendi vatandaşlarını 
aramıza katarak şekillendirdik. 

Bizim önerimiz, organizasyon 
yapısının tamamen profesyo-
nel bir ekiple yönetilmesi ve 
şirketin beş yıllık stratejisinin 
oluşturulmasıdır. Bu strateji, 
kişilerden tamamen bağımsız. 
Performans yönetimi bu nok-
tada doğru yapılmalıdır. Böyle 
bir teşkilatlanmaya gittiğiniz-
de alabildiğiniz sonucu opti-

mize edebilmek için ekibinizi 
verimli yönetmeniz, liderliği-
ni yapmanız gerekiyor. Arkel 
sürpriz bir başarıya ulaşmadı. 
Bizim başarı hikayemiz bu te-
mellere oturuyor. 

ARTIAS İLE TEK 
MERKEZDEN DÜNYAYA 

ERİŞİM MÜMKÜN

Haber Asansörü: Küresel dü-
zeyde üretim ve satış faali-
yetleriniz ne aşamada?
Cenk Ceylan: Arkel’in yurt 
dışı itibarının yüksek olması-
nın en önemli nedenlerinden 
birisi, müşteri ilişkileri ve satış 
sonrası hizmetler konularında 
özverili çalışmasıdır. Biz şu an 
doğrudan ve dolaylı olarak 65 
ülkeye ihracatı olan bir şirketiz. 
Bu ülkelerin her birisi için tek-
nik personel bulundurmak söz 
konusu değil. Yerinde hizmeti 
ne kadar uzaktan yapabilirsek, 
o kadar müşteri memnuniyeti-
ni sağlayabiliyoruz. 

Satış sonrası hizmetler konu-
sunda çok iddialıyız. Uzaktan 

servis hizmetini artırılmış ger-
çeklikle yapmaya gayret edi-
yoruz. Satış sonrası hizmet-
lerimiz kapsamında “Artias” 
mobil uygulaması geliştirildi. 
Artias, özellikle uzak coğrafya-
lara ürün gönderdiğimizde ki-
şilerin kendi dillerinde destek 
alabilecekleri, ilk kılavuz olarak 
kullanabilecekleri bir enstrü-
man. Bunun operasyonel çe-
şitlerini artırıyoruz. Dünyaya 10 
dilin üzerinde ve mühendislik 
seviyesinde destek verebiliyo-
ruz. Sahada birisi olaya müda-
hale ederken, merkezde çalı-
şan mühendisimiz operasyonu 
canlı izleyerek yapılan işlemin 
doğru veya yanlış olduğunu 
söyleyebiliyor, kişileri yönlen-
direbiliyor. Dolayısıyla müşte-
ri dünyanın neresinde olursa 
olsun ona elinizi uzatabiliyor-
sunuz. Bu profesyonellik sevi-
yesine ulaşmamız gerekiyor ki 
ülkemizdeki ihracatı bir eko-
sistem gibi beraber büyütebi-
lelim.
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“COVID-19 VARMIŞ GİBİ 
TEDBİR ALDIK, YOKMUŞ 

GİBİ ÇALIŞTIK”

Haber Asansörü: Geride bı-
raktığımız 2020 yılı sizler için 
nasıl geçti? COVID-19 pan-
demisinin olumsuz etkisini 
yaşadınız mı? 
Cenk Ceylan: Yurt dışı ilişki-
lerine uzaktan da olsa hız kes-
meden devam ettik. 2020 yılı 
içerisinde stratejik kazanım-
larda elde ettik. Bazı stratejik 
iş birlikleri kurmak için yaban-
cı şirketlerle yapacağımız fiziki 
toplantılar bu süreçte uzaya-
bildi. Bizi en çok seyahat ede-
memek zorladı. Buna rağmen, 
ticari hedeflerimizi COVID-19 
döneminde de başarıyla ger-
çekleştirdik. Dünya pazarında 
bizimle benzer ürünleri üre-
ten firmalar içinde yılı büyüme 
ile kapatan ender şirketlerden 
biri olduk. Bunu yapabilmek 
için mümkün olduğu kadar 
operasyonumuzu durdurma-

maya gayret ettik. Aynı zaman-
da ekip arkadaşlarımızın sağlı-
ğından da hiç ödün vermedik. 
COVID-19 varmış gibi tedbir 
aldık, yokmuş gibi çalıştık.

“ÇİFT HANELİ BÜYÜME 
RAKAMLARINI 

GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Haber Asansörü: 2021 yılı 
için belirlediğiniz hedeflere 
ulaştınız mı?
Cenk Ceylan: Biz bu sene-
yi de hedeflerimiz doğrultu-
sunda büyüyerek kapataca-
ğımızı öngörüyoruz. Şu anda 
da tüm performansımız büt-
çemiz doğrultusunda devam 
ediyor ve çok mutluyuz. So-
nuç ve performans olarak 
2020’de elde ettiğimiz büyü-
meyi 2021’de de tekrarlayabi-
leceğimizi öngörüyoruz. Euro 
bilançosu olan bir şirket olarak 
çift haneli büyüme rakamlarını 
hedeflemiştik, onu da gerçek-
leştireceğiz.

“YILIN İŞ 
UYGULAMALARINDA 

BİRİNCİLİK”

Haber Asansörü: Türkiye’nin 
İlk 500 Bilişim Şirketi Araştır-
ması Ödülleri Bilişim 500’de 
Yılın İş Uygulamaları Katego-
risinde birinci oldunuz. Uy-
gulamanın detaylarını anlatır 
mısınız? 
Cenk Ceylan: Bilişim 500 yazı-
lım, donanım, iş uygulamaları 
kategorileri gibi bir çok başlık 
oluşturuyor. Biz iş uygulama-
ları kategorisinde ödül almak-
la kalmadık, diğer kategori-
lerde de beşincilik, yedincilik 
gibi derecelere sahip olduk. 
Savunma sanayisinden be-
yaz eşya sanayisine kadar ge-
niş bir alanda hizmet veren ku-
rumlar vardı. Dolayısıyla birçok 
kategoride ilk 10 içerisinde yer 
almak bizim için onurdu. 

İş Uygulamaları Kategorisin-
de verilen ödüller, üretilen 
yazılımın, uygulandığı dona-
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nımdaki satış yekününe göre 
cirosu hesaplanarak seçiliyor. 
Biz gömülü yazılım yapıyoruz. 
Mikro-işlemcilerin üzerine ya-
zılımları doğrudan gömerek 
işlemci ile birlikte cihaz olarak 
iş ortaklarımıza veya müşteri-
lerimize satıyoruz. Ürettiğimiz 
katma değerin ciromuza etkisi 
üzerinden yapılan hesaplama-
lara göre, donanım içerisinde 
gömülü yazılım kategorisinde 
birinci olduk. Türkiye’de bu işi 
bizim kadar endüstriye veya 
sanayiye seri ürün olarak satan 
fazla şirket yok. Biz bu birincili-
ği gömülü yazılım platformun-
da elde ettik. Tabiatımızdan 
kaynaklı bir başarı oldu.

BİNA YÖNETİM 
SİSTEMLERİNE ENTEGRE 

YAZILIMLAR

Asansör sistemleri eskiden 
kara kutu gibi dış dünyayla iliş-
kisi olmayan, haberleşmeyen 
sistemlerdi. Biz Arkel olarak 
haberleşebilir, bağlanabilir sis-
temleri son beş yıldır çok fazla 
odak noktamız yaptık. İşlemci-
nin içindeki yazılımı biz yapma-
ya devam ediyoruz ve bu veri-
nin dışa aktarılması, izlenmesi, 
değerlendirilerek sistem per-
formansının artırılması ya da 
iyileştirilmesi gibi sistemlerin 
iletişim kurabilir hâle gelmesi-
ni de sağlıyoruz. Bunlardan bi-
risi de bina yönetim sistemleri. 
Biz son 1,5 yıldır geliştirdiğimiz 
sistemle Arkel’in tüm asansör 
kumanda yapısını bina yöne-
tim sistemlerine entegre ola-
bileceği yazılımlar geliştirdik. 

Bunlar yine global ölçüde bi-
zim rakiplerimize göre bizi öne 
çıkaran özelliklerden biri oldu. 
Bunlar da yazılım ihracatımızı 
artıran fırsatlar. 

Bilişim 500’deki yerimizi önü-
müzdeki dönemde genleşe-
rek artırmak gibi bir hedefimiz 
var. Yazılım bizim için önemli 
gelişim alanlarından biri..

EĞİTİM OLMAZSA 
OLMAZIMIZ 

Haber Asansörü: Eğitim ça-
lışmalarınız hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Cenk Ceylan: Sürekli yeniyi 
arayan bir şirket oluşumuzdan 
dolayı eğitim bizim kendi içi-
mizde de bitmeyen bir süreç. 
Yeni ürünlerlerle birlikte hem 
kendi ekibimizin hem de part-
nerlerimizin eğitimini sağlar-
ken, talep geldikçe sektörün 
de eğitim ihtiyaçlarına katkı-
da bulunuyoruz. Sadece fede-
rasyon ve dernek kanalıyla de-
ğil, okullardan gelen bireysel 
taleplere de yanıt veriyoruz. 
Bunu Anadolu’da her şehir-
de eşit şekilde yapıyoruz. Bu 
noktada bizim tek kriterimiz, 
eğitimle ilgili verdiğimiz ciha-
zın veya sistemlerin gerçek-
ten kullanılıyor olmasıdır. Du-
vara asılıp laboratuvarda bir 
ekipman olarak sergilenmesini 
doğru bulmuyoruz.

Aynı zamanda, yönetmelik ve 
mevzuatlara yönelik bilgi se-
viyesini artırmak için bu işin 
kontrolünü yapan denetim şir-
ketlerinde görevli saha per-

sonellerinin eğitimlerini de 
gönüllü olarak vermeye çalı-
şıyoruz. Bu bizim için çok de-
ğerli, çünkü yönetmeliklere 
uygunluk can güvenliği için 
önemli bir konu. Türkiye bu-
nunla ilgili en azından kont-
rol mekanizması olarak bir çok 
batılı ülkenin önünde. Bunu 
doğru kontrol etmek ve bilinç-
li uygulamak gerekiyor. Biz de 
bu konudaki deneyimlerimizi, 
bilgimizi paylaşıyoruz. 

Kendi kendine eğitimin öne-
minin de farkındayız. Bunun 
için Youtube bizim için ak-
tif kullanılan bir eğitim aracı. 
Deneyimlerimizi aktarmak is-
tediğimiz teknik bilgileri You-
tube’da yüklenen videolarla 
paylaşıyoruz. Artias’da oldu-
ğu gibi, geliştirmiş olduğumuz 
artırılmış gerçeklik uygulama-
larını eğitim videolarında da 
kullanıyoruz. Eğitimleri Artias 
üzerinden verdiğimizde, kişi 
unuttuğu şeyi dönüp keşfede-
biliyor. 

İHRACATTA 
UYGUN PAZARA 

ODAKLANIYORUZ 

Haber Asansörü: İhracat ağı-
nız hakkında bilgi verir misi-
niz?
Cenk Ceylan: Yakın Doğu ih-
racatımızın en önemli parça-
sı. Bununla birlikte Avrupa’da 
çok büyük bir ayak izinimiz var. 
Asya-Pasifik ve Afrika’nın ge-
neli ise bizim hedef olarak ge-
liştirmeyi planladığımız bölge-
ler. Mesut Bey ve ekibini bu 
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konuda tebrik etmem lazım. 
Geçtiğimiz dönemde satış ve 
pazarlama faaliyetlerine odak-
lanmada sıkıntılarımız vardı. 
Mesut Bey geliştirdiği sistem-
de ekibinin çok doğru yerle-
re odaklanmasını sağladı. Bu 
odaklanma bize başarı getirdi. 
Kendi potansiyelinize uygun 
olan ve başarılı olabileceğini-
zi hissettiren pazarları odağı-
nıza almanız, iş gücünüzü, mo-
tivasyonunuzu ve imkânlarınızı 
doğru kanalize etmeniz için ol-
dukça önemli. Uygun olmadı-
ğınız yerde efor yapılması an-
lamlı değil. Satış pazarlama 
başarımızdaki kilit noktalardan 
biri buydu. 

Haber Asansörü: Arkel dün-
yaca bilinen bir marka olma-
yı başardı. Tanınırlığınızı na-
sıl sağladınız? 
Cenk Ceylan: Bilinirliği artır-
manın iki yolu vardır. Birisi işi la-
yıkıyla yapıp iletişim ağı sağlar, 
tavsiye düzeyinde bilinirlik sağ-
lamaktır, diğeri ise pazarlama 

faaliyetidir. Arkel, marka bili-
nirliği programı uygulamadı ve 
buna ihtiyaç hissetmedi. Marka 
bilinirliğimizin alt yapısını ürün 
ve hizmet tarafında oluşturduk. 
Asya-Pasifik’ten Amerika kıta-
sına kadar asansör sektöründe 
Arkel dediğinizde kim olduğu-
muzu ve ne iş yaptığımızı bili-
yorlar. Bu yaptığımız işin mem-
nuniyetiyle yayılan bir durum 
olarak gelişti. 

Haber Asansörü: TASFED’in 
faaliyetlerini ve TASFED ile 
ilişkilerinizi nasıl değerlendi-
riyorsunuz?
Cenk Ceylan: Dernek ve fe-
derasyon gibi sivil toplum ku-
ruluşlarının çok daha sistem-
li hareket etmesini bekliyoruz. 
İhracat potansiyeli yüksek 
bir sektördeyiz ve işbirlikleri-
nin artırılabileceği platformla-
rın kurulacağı sistemlerin in-
şaa edilmesi gerekli. Eldiveni, 
maskeyi çıkarıp biz bize or-
tamların kurgulanması lazım. 
İş geliştirme semineri gibi bir-

birimize destek olacağımız 
platformlar oluşturulmalı. Biz 
çalıştığımız firmalarla bunu ha-
yata geçiriyoruz, ama bunu bir 
kuruluş altında yapmak daha 
ciddi olur. Buradan çıkacak ih-
tiyaçlarla devlete gidip talep-
lerimizi iletmek daha ciddi bir 
hâl almış olur.  

Farklı coğrafyalarda üretim 
veya satış öncesi, o ülkeleri 
mevzuat açısından çok iyi ana-
liz etmek gereklidir. Bazı ülke-
ler bizim ürünlerimizi kompo-
nent ya da sistem olarak kabul 
ettiğinden düşük vergi uygu-
larken, bazı ülkeler ise bunu 
komple asansör sistemi için-
de kumanda sistemini düşük 
vergiyle kabul edebiliyor. Ül-
kelerin dinamikleri çok farklı 
olduğu için bu ülkeleri geniş 
anlamda analiz etmek, hangi 
ülkeye ne şekilde ulaşılması 
gerektiğini çözümlemek gere-
kir. Bu başarıya ulaşan önemli 
bir adımdır.
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 � AKASDER [Akdeniz Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayici ve İşadamları Derneği]

 � ANASDER [Anadolu Asansörcüler Derneği] 

 � ADASİAD [Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği]

 � AYSKAD [Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği] 

 � BURSAD [Bursa Asansör Sanayicileri Derneği]

 � 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]

TASFED Üyesi Dernekler



DOKAS BAŞKANI SANCAK’TAN ‘FIRSATÇILIK’ UYARISI; 
‘FİYAT FARKLARI YANSITILIRKEN  

İNSAFLI OLUNSUN’

Ham madde fiyatlarında yaşanan artış, kur fiyatlarındaki 
yükseliş asansör sanayisini de düşündürmeye başladı. Doğu 
Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği 
(DOKAS) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Sancak, fiyat farklarının 
ürünlere yansıtılırken, “insanflı” olunmasını istedi. Küçük ve orta 
ölçekli firmaların durumuna dikkat çeken Sancak, “Ekonomimizi 
yönetenlerin, küçük ve orta ölçekli firmaları düşünerek hamleler 
yapmalarını umuyorum” diye konuştu. 
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DOKAS Yönetim Kurulu Baş-
kanı Barış Sancak, fiyat farkla-
rının ürünlere yansıtılırken, “in-
sanflı” olunmasını istedi. 

Ham madde fiyatlarında ya-
şanan artış, kur fiyatlarında-
ki yükseliş asansör sanayisini 
de düşündürmeye başladı. Bu 
duruma dikkat çeken Sancak, 
ham madde fiyatlarındaki yük-
seliş trendinin asansör sana-
yisini olumsuz etkilediğini ve 
üretimin yavaşladığını söyledi. 

Yaşanan fiyat artışından sade-
ce üreticinin değil, tüketicinin 
de olumsuz etkilendiğinin al-
tını çizen Sancak, şunları söy-
ledi: 

“Salgın sonrası normalleşme-
ye hazırlanan dünyanın en bü-
yük üreticilerinin ham mad-
delere olan aşırı talebi ve 
lojistikte yaşanan konteyner 
krizi gibi problemler dünyada 
emtia fiyatlarının hızla yüksel-
mesine yol açtı. Sanayi sektör-
lerinde kullanılan ham madde-
lerin fiyatlarında yüzde 100’ü 
aşan artışlar oldu. İthal ham 
maddeye bağımlı sanayi sek-
törleri bu durumdan etkilen-

di, etkilenmeyene de devam 
edecekmiş gibi görünüyor.”

“TAHMİNE GÖRE ZAM 
YAPILIYOR”

Yükselen fiyatların satışlara 
yansıtılmasıyla ilgili konuşan 
Sancak, “Döviz kurundan ya 
da ham maddeden gelebile-
cek zamlar reel duruma göre 
değil; gelecek tahmin edilerek 
yansıtılıyor” dedi. 

“İMALATÇI 
KAZANCINDAN BİR ŞEY 

KAYBETMİYOR”

İmalat firmalarına sitem eden 
Sancak, üretilen ürünlerin hak 
ettiği fiyatlara satılmadığı-
nı vurguladı ve “Mevcut du-

rum endişe verici olabilir, ama 
ürünlerin ederleri belli. İthal 
malzemeyi para birimi olarak 
değerlendirip karşılaştırırsak 
yerli imalattan daha uygun be-
deller karşımıza çıkıyor. Yani 
her durumda imalat yapan ka-
zancından bir şey kaybetmi-
yor, fiyatlara yansıtıyor” dedi.

KÜÇÜK FİRMALAR 
KEPENK İNDİRECEK

Fiyat değişkenliğindeki dina-
miklere dikkati çeken Sancak, 
COVID-19 öncesi dönemden 
bugüne kadar yüzde 150-200 
aralığında fiyat geçişlerinin 
yaşandığını hatırlattı. Yaşa-
nan dalgalanmalar sonucun-
da bazı küçük ölçekli firmala-
rın kepenk indireceği uyarısını 
yapan Sancak, sözlerine şöyle 
devam etti: 

“DOKAS montaj yapan firma-
ların bir araya gelerek kurmuş 
olduğu bir dernek olduğu için 
ben konuyu montaj firmaları 
tarafında değerlendireceğim. 
Pandeminin en büyük etkile-
rinden biri, gelir-gider den-
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gesinin bozulması. Montaj 
firmalarında süreç montaj-ba-
kım-modernizasyon şeklinde 
ilerler. Karadeniz bölgesinde 
inşaat sektörü 2018 yılından 
itibaren kriz içerisinde. 2018-
2019 yılları arasında kriz ya-
bancı yatırımcılara satılan dai-
reler sebebiyle fark edilmedi. 
2019 yılının sonunda maliyet-
lerin artması COVID-19 salgı-
nının yayılması sebebiyle dai-
re satışları durdu, yeni binalar 
üretilememeye başlandı, hâ-
liyle asansör montaj faaliyetle-
ri durma noktasına geldi. 

Maliyetlerinin yüksek olması, 
kaliteli malzeme tercih eden 
büyük firma fiyatlarının yük-
sek olmasına sebep olurken;  
küçük firmaların malzeme ter-
cileri fiyat politikaları ayakta 

kalmalarına sebep oldu. Lâkin 
gelinen noktada artık montaj 
yok. Bitti! Önümüzdeki bir-
kaç yıl içerisinde olacağını da 
tahmin etmiyorum. Küçük öl-
çekli firmaların elinde bakım, 
arıza, modernizasyon işi kal-
dı.  İşçilik, yakıt, enflasyon, 
genel giderler, hatalı olmaları 
durumunda İl Müdürlükleri ta-
rafından yazılacak olan cezalar 
ile beraber; bakım gelirleri, gi-
derlerini karşılamayacağı için 
kapanmak zorunda kalmala-
rı kaçınılmaz son olarak görü-
nüyor.”

UÇURUMA DOĞRU 

GİDİYORUZ

Montaj firmalarının geleceğin-
den kaygı duyduğunu söyle-
yen Sancak, “Sektör  o kadar 

sıkıştırıldı ki;  piyasa şartları, 
personel kalitesinin düşme-
si, yükselen maliyetler sonu-
cu asansör montaj ve malze-
me kalitesinin düşmesi, ithal 
firmaların piyasa baskıları, son 
hâli bir türlü netleşmeyen yö-
netmelikler neticesinde son 
sürat uçuruma doğru gidiyor. 
Montaj firmalarının bir çoğu 
isyan bayrağını çekmek üze-
re” dedi. 

Yaşanan krizin bir an önce bit-
mesi için temennilerini dile 
getiren Sancak, sorumlulara 
seslendi, “Fiyat farkları yansıtı-
lırken biraz daha insaflı davra-
nılmasını, ekonomimizi yöne-
tenlerin küçük ve orta ölçekli 
firmaları düşünerek hamleler 
yapmalarını umuyorum” diye 
konuştu.
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HABER ASANSÖRÜ (İSTAN-
BUL) — TASİAD Yönetimi, 
COVID-19 pandemisi sebe-
biyle yaklaşık iki yıllık aradan 
sonra ilk yüz yüze toplantısı-
nı gerçekleştirdi. Toplantıda, 
sosyo-ekonomik ve sektörel 
sorunlar konuşuldu. 

TASİAD üyeleri, bu süreçte ya-
şanan sorunları değerlendir-

mek üzere Pendik The Gre-
en Park Hotel’de düzenlenen 
kahvaltıda bir araya geldi.  

AHMET FİKRET GÖKHAN: 
“BU TOPLANTI BİR 

BAŞLANGIÇ”

TASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Fikret Gökhan, 
COVID-19 pandemisinin göl-
gesinde çevrim içi platform-

TASİAD ÜYELERİ YENİ 
NORMALLEŞME SÜRECİNİN İLK 

TOPLANTISINI YAPTI

TASİAD, COVID-19 pandemisi sebebiyle yaklaşık iki yıllık aradan 
sonra ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, sosyo-
ekonomik ve sektörel sorunlar konuşuldu. 

AHMET FİKRET GÖKHAN 
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lar üzerinden yönetim kurulu 
toplantılarına devam edildiği-
ni hatırlattı ve “Etkinliklerimi-
zi sürdürmeye çalıştık” dedi. 
Gökhan, Temmuz ayında ger-
çekleşen TASİAD 29’uncu Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısının 
detayları hakkında konuştu. 
“Sağ olsun genel kurul tevec-
cüh gösterdi, beni başkan seç-
ti. Asansör sektörüne hizmet 
verebilecek kuruluşlardan en 
önde geleninin TASİAD ol-
duğunu düşünüyorum. Onun 
için sizlerden desteğinizi bek-
liyorum. Çalışmalarımıza daha 
hızlı ve daha güçlü bir şekilde 
devam edeceğiz. Arkadaşla-
rımızdan bu konuda ciddi bir 
özveri bekliyorum. Bugün bu-
rada olduğunuz için hepinize 
teşekkür ediyorum. Bu toplan-
tı bir başlangıç olacak ve de-
vamı gelecek” dedi.

YASEMİN BULUT: 
“ÜYELERİMİZDE AİDİYET 
DUYGUSU OLUŞTURDUK”

TASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Yasemin Bulut, 

pandemi sürecinden hem ti-
cari hem sosyal koşulların etki-
lendiğini vurguladı. COVID-19 
sürecinde aksayan dernek faa-
liyetlerine dikkat çeken Bulut, 
yeni normalleşmeyle birlikte 
çalışmaların tüm hızıyla devam 
edeceğini vurguladı.  

Yeni yönetim dönemde yapıl-
ması planlanan faaliyetler hak-
kında bilgi veren Bulut, “Üye-
lerimizle ilişkilerimizi daha 
sıcak bir duruma getirmek ve 
yeni üyelerimizi derneğimize 

katmak üzere çalışmalarımıza 
başladık. Üyelerimizde aidi-
yet duygusunu oluşturduğu-
muzu görüyorum. Çok güzel 
geri dönüşler alıyoruz. Siz üye-
lerimizin vereceği yeni fikirler, 
yapacağımız yeni çalışmala-
rın önünü açacak” dedi. Bu-
lut, COVID-19 öncesi dönem-
de olduğu gibi, yeni dönemde 
de yönetim kurulu toplantıları-
nın TASİAD üyelerinin ofisle-
rinde organize edilmeye de-
vam edileceğini duyurdu. 

SERVET KARABACAK: 
ÖĞRENCİLERİ SEKTÖRE 

KAZANDIRMAYI 
AMAÇLIYORUZ

TASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Servet Kara-
bacak, geçen sene Istanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
imzaladıkları protokolün de-
tayları hakkında bilgi Verdi. 
Haydarpaşa Meslekî ve Tek-
nik Anadolu Lisesi ile İMMİB 
Erkan Avcı Meslekî ve Teknik 

YASEMİN BULUT

SERVET KARABACAK
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Anadolu Lisesinde yürütülen 
çalışmalara değinen Karaba-
cak, şunları söyledi:

“Çalışmalarımıza öncelikle 
Haydarpaşa’dan başladık. Bu-
ralardaki atölyeleri ele aldık ve 
kullanılmayan atıl malzemeleri 
attık. İhtiyaç duyulan asansör 
malzemelerini yine üyelerimi-
zin desteği ile temin ederek 
okula yerleştirmeye başladık. 
Derneğimizce buradaki öğ-
rencilerimize TASİAD logo-
lu önlük yaptırıp hediye ettik. 
Amacımız, önümüzdeki sene 
öğrencilerin staj sürelerine 
destek olmak ve sonrasında 
sektörde istihdam edilmelerini 
sağlamak.”

BAKIM TABAN FİYAT 
UYGULAMASI ÜZERİNE 

ÇALIŞIYORUZ

Montaj firmalarının sorunları 
üzerine çalışma yürüttüklerinin 
altını çizen Karabacak, “Bakım 
taban fiyat uygulaması konu-
sunda Türkiye Asansör Sana-
yicileri Federasyonu nezdinde 
bir çalışma yürütüyoruz. Bu-
nunla ilgili bir maliyet çalışma-
sı yaptık. Bakanlığa giderek bu 
konu hakkındaki görüşlerimizi 
arz edeceğiz” dedi. 

“BAKIMI MONTE 
EDEN TARAFINDAN 
YAPILMIYORSA PGD 

YAPILMAMALI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
nın Asansör Piyasa Gözetimi 
ve Denetimi Yönetmeliği’nde    
yeni bir düzenlemeye hazır-

landığını hatırlatan Karabacak, 
Bakanlık tarafından konuyla il-
gili ilgili dernek ve federasyon 
kanalından görüş istediğini 
ifade etti. Karabacak, “Üyele-
rimizden bu konuda görüşle-
ri topladık. Bizim için bir tane 
çok önemli madde var. Ga-
ranti kapsamı dışındaki asan-
sörlere PGD yapılmamalı-
dır. Ayrıca ‘garanti süresince 
bakımı, monte eden tarafın-
dan yapılmıyorsa o asansörde 
PGD yapılamaz’ diye bir ibare 
koydurmak için bakanlığa gö-
rüşümüzü bildirdik” diye ko-
nuştu. 

MUSTAFA UÇAR: 
“KOMPONENTE DEĞİL, 

İŞ İSTASYONUNA 
İHTİYACIMIZ VAR”

TASİAD Fuar Komite Başkanı 
Mustafa Uçar, 1-4 Aralık 2021 
tarihinde düzenlenecek olan 
Avrasya Asansör Fuarı hakkın-
da üyeleri bilgilendirdi, yurt 
dışından önemli oranda katı-
lımcının beklendiğini söyledi. 

TASİAD’ın meslekî eğitim fa-
aliyetleri kapsamında yaptığı 
çalışmalara değinen Uçar, pro-
tokol kapsamında çalışmaları-
na başladıkları okullara ilişkin 
izlenimlerini paylaştı. “Haydar-
paşa projesinde şunu gördük: 
Herkes bağış yapmış, okulda 
çok ciddi ekipman var. Herkes 
bu konuda gayretli ama bize 
bir iş istasyonu gerekli. Biz de 
bunun çalışmasını yapmaya 
başladık” dedi.

Söz konusu okullardaki labo-
ratuvarların rehabilitesi süreci-
ne ilişkin izlenimlerini paylaşan 
Uçar, günün koşullarına uygun 
olarak öğretmenlerin güncel 
bilgiyle donatılmasını gerekti-
ğinin altını çizdi ve şunları söy-
ledi: 

“Herhangi bir bilginin gün so-
nunda yüzde 70, hafta sonun-
da yüzde 40, ay sonunda yüz-
de 20 olduğunu biliyoruz. Her 
iki okulun öğretmenlerine de 
meslekî yeterlilik belgesinin 
verildiği, aktif asansörün çalış-
tığı bir yerde kendi müfredat-

MUSTAFA UÇAR
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larını teorikte, pratikte veya 
yerinde nasıl anlatmaları ge-
rektiğini özel bir kurs ile anlat-
mak için çalışma yürütüyoruz. 
Eğitim sürecine ilişkin de kısa 
video çalışmaları yaparak, öğ-
retmenin derse hazırlanmadan 
önce YouTube’a girip bakabi-
leceği hâle getirmeyi amaçlı-
youz. Aslında yaptığımız ve-
rimliliği artırmak; öğrencide 
ve eğitimcide verimliliği artır-
mak, veliyi bilinçlendirmek ve 
laboratuvarın rehabilitasyonu-
nu sağlamak. Bize bağış ya-
pılmış bir dünya komponent 
lazım değil, bize iş istasyonu 
lazım. Bu konuda maddi tat-
minler yaşanıyor, manevi tat-
minler konusunda lütfen bize 
destek verin.”

LEVENT AKDEMİR: 
ETKİNLİKLERİMİZİ 
ÜYE SARMALINDAN 

ÇIKARMALIYIZ

TASİAD Denetim Kurulu Baş-

kanı Levent Akdemir, daha 
önce başkan olarak görev aldı-
ğı dönem için değerlendirme-
lerde bulundu. Akdemir, “Bu 
dönem bir çok açıdan şans-
lı bir dönemdi. Pandemi ve 
ekonomik sıkıntılar yoktu. İyi 
bir dönemdi ve iyi bir şekilde 
de değerlendirdik. Çok önem-
li aktivitelerde bulunduk. Ba-

kanlığımızın himayesinde yedi 
coğrafi bölgede yedi farkında-
lık semineri yaptık. TASİAD et-
kinliklerini, üye sarmalından çı-
karıp, biraz ülkemize yaymalı, 
başka bölgelerde başka der-
neklerle daha güzel aktiviteler, 
toplantılar yapmalıyız. Çünkü 
biz onların katma değerini çok 
fazla yaşadık” dedi.

LEVENT AKDEMİR
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Kendimizle ve çevremizle kurduğu-
muz iletişim, hayat kalitemizi de be-
lirlemektedir. Etkileşim, doğada ve 

evrende var olan her şey birbirini etkilemesi-
dir. Böylece her etki kendisine karşı bir tepki 
oluşturur. Etkileşim yasası insanın toplumsal 
çevresine de yansıyarak sosyal olayları etki-
ler. Dolayısıyla sözlü veya sözsüz, kurumlar-
la veya kişilerle olsun günümüzde iletişimin 
önemi iş ve özel hayatımızda çok önemli bir 
yere sahiptir.

Etkileşimin olması için bir olayı yaşayan ve 
paylaşan insanların temelde anlaşmaları ge-
rekmektedir. 

Anadolu’da bir söz vardır; “bir söyle, bir din-
le, dinlediğini de anla” diye… Bu sihirli ve 
çokça kafa patlatılan iletişimi ne güzel anla-

RASIME Sazak 
Türkiye ASFED Eğitim Komitesi Üyesi

İnsan Kaynakları Uzmanı

rsmszk@gmail.com

Sağlıklı çalışma ortamı, ekip ruhu ve 
şirket bağlılığı gibi tüm kavramların 
altında yatan temel unsur; iletişim ve 
doğru iletişimden ortaya çıkan pozitif 
faydalardır.

İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM BAĞI
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tıyor. Kendini doğru ifade et-
mek ve dinlemek; yani anla-
mak ve anlaşılmak. Etkileşimin 
olması için bir olayı yaşayan ve 
paylaşan insanların temelde 
anlaşmaları gerekmektedir. 

Şirketlerde; bir organizasyonel 
yapı çerçevesinde; iş tanımları 
hiyerarşik iletişimin sağlandığı 
ve kuralların net olduğu düşü-
nülebilir. Ancak bilgi akışının 
içeriği ve nasıl olduğunun da 
tanımlanması gerekmektedir. 
Özellikle çalışan sayısının fazla 
olduğu ve çalışan profillerinin 
farklılık gösterdiği şirketlerde 
kurallar ve hiyerarşi iletişimin 
sağlıklı olmasına yetmez.

Şirket İçi iletişimde;

 � Şirketin misyon ve vizyo-
nunun anlaşılması

 � Hedeflerin ve başarı bek-
lentilerinin doğru tanım-
lanması

 � Şirket kültürünün benim-
senmesi 

 � Ekip ruhunun sağlanma-
sı ve işbirliğinin artırılması 
esas alınmalıdır.

ŞİRKET İÇİ İÇ İLETİŞİMİ 
ARTIRMAK NEDEN 

ÖNEMLİ?

Çalışanların diğer çalışanlarla, 
yöneticilerle ve diğer paydaş-
larıyla kurduğu iletişim; hem 
çalışan hem de müşteri mem-
nuniyetini sağlaması açısından 
önemlidir. Motivasyonu yük-
sek, iş tatmini gerçekleşen ve 
kariyerini çalıştığı şirket için-
de anlamlı olduğunu düşünen 
bir çalışanın verimliliği aynı za-
manda şirketin de verimliliği 
anlamına gelmektedir. Bu ne-
denle şirket yöneticileri “insan 
odaklı” bir anlayışla, çalışan-

larla olan iletişimi iyileştirmek 
ve geliştirmek amacıyla prog-
ramlar uygulayabilir. Sağlıklı 
iletişim, içinden bütün yönet-
sel faaliyetlerin aktığı bir ka-
nal, etkileşim ise geri bildirim 
olarak kabul edilmektedir.

ŞİRKET İÇİ İLETİŞİM 
NASIL ARTIRILIR?

Çalışanların dinlenmesi

 � Paylaşım ve diyaloğun ar-
tırılması

 � Yöneticilerin olumlu ve 
destekleyici tarzı

 � Çalışanların sorunlar karşı-
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sında yalnız kalmaması

 � Şirket içindeki başarıların 
ortak kutlanması

 � Ödüllendirme sisteminin 
olması

 � Olumsuz sonuçların payla-
şılması

 � Çalışanların gelişimi için 
eğitim ve imkânların sağ-
lanması

 � Çalışanların katılımının 
sağlanması, öneri sistemi-
nin olması

GELECEĞİN RESMİ DAHA 

NET GÖRÜLEBİLİR

Bir şirketin başarı yolculuğun-
da nereye doğru gittiğini, pat-
ronlar kadar çalışanların da 

bilmesini gerekli kılmaktadır. 

Büyüme ve karlılık, güçlü ta-

kımlarla birlikte inşa edilecek 

bir gelecek hayalinde anlamlı 

bir hedef olabilecektir.  Çünkü 

iletişim her zaman iki yönlü ol-

malıdır. 

Çalışan sayısının artmaya baş-

ladığı ve çalışanların özellikle-

rinin farklılık gösterdiği ortam-

larda, çatışmalar kaçınılmazdır. 

Yanlış anlaşılmalar, fikir farklı-

lıkları, yıkıcı eleştiriler, işlerin 

aksamasına, müşteri memnu-

niyetsizliğine  kadar uzanabilir. 

Çatışmayı çözmek için de bi-

linçli olarak saygı, dinleme ve 

sorunları ele alma yaklaşımını 

benimsemesi, sinerji oluştura-

bilir. 

YÖNETİCİLER ÖRNEK 
OLMALI BAĞLARI 

KUVVETLENDİRMEK 
İÇİN…

Çalışanlardan ne bekleniyor-
sa, yöneticiler de aynı tutum 
ve davranışları göstermelidir. 
Eğer yöneticiler saygı, payla-
şım ve iyi bir performans bek-
liyorsa, çalışanlarına da aynı 
şekilde yaklaşım sergileyerek, 
çalışmayı özendirici bir gay-
ret içinde olmalıdır. Yöneticilik, 
sahip olunan bir koltuk değil, 
iletişim ve etkileşimin sağlan-
dığı bir kaynaktır. 

Ailemizden çok işyerinde za-
manımız geçiyor ise şirket ola-
rak bir aile olmayı hep birlikte 
başarmak zorundayız. Bol ka-
zançlı günler dileğiyle…
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NIDEC ELEVATOR NIDEC ELEVATOR

REV.2-Aug2017

NIDEC - KINETEK 
TÜRKİYE DE KUMANDA 
PANOSU ÜRETECEK

Nidec - Kinetek Türkiye’de kumanda panosu 
üretimine hazırlanıyor. Nidec - Kinetek 
İş Geliştirme Müdürü Bahadır Çiftçi, 
Çin’den ithal edilen kumanda panolarını 
Ocak 2021 itibarıyla Türkiye’de üretmeye 
başlayacaklarını duyurdu. Türkiye‘de 
üretilecek komple asansör çözümleri sunmak 
için de bir proje yürüttüklerini de söyleyen 
Çiftçi, 1-1.6 m/s hıza, 630-800-1000 kg ağırlığa 
ve azami 10 kat seyir mesafesine sahip 
asansörleri piyasaya sunacaklarını belirtti.
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HABER ASANSÖRÜ (İSTAN-
BUL) — Nidec Kinetek Türkiye 
de kumanda panosu üretimine 
hazırlanıyor. Nidec - Kinetek İş 
Geliştirme Müdürü Bahadır 
Çiftçi, Çin’den ithal edilen ku-
manda panolarını Ocak 2021 
itibarıyla Türkiye de üretme-
ye başlayacaklarını duyurdu. 
Türkiye‘de üretilecek komple 
asansör çözümleri sunmak için 
de bir proje yürüttüklerini de 
söyleyen Çiftçi, 1-1.6 m/s‘ye 
kadar, 630-800-1000 kg ağırlı-
ğa ve azami 10 kat seyir mesa-
fesine sahip asansörleri piya-
saya sunacaklarını belirtti.

Nidec - Kinetek, Türk organi-
zasyonunu yeniden yapılan-
dırdı. Nidec - Kinetek Türkiye 
İş Geliştirme Müdürü Bahadır 
Çiftçi, şirketin yeni yatırımlarını 
Haber Asansör‘e anlattı.

Haber Asansörü: Şirket hak-
kında bilgi verir misiniz? Ki-
netek’le birleşme süreci na-
sıl gelişti?
Bahadır Çiftçi: 20’nci yüzyılın 
başından beri Amerikan mar-
kalarına güç veren Kinetek, ti-
cari ve endüstriyel pazarlarda 
dünya standartlarında müş-
teriler için özel tasarlanmış 
kontrol, motor ve tahrik siste-
mi çözümleri sunan küresel 
bir şirket. Asansör pazarında 
Kinetek, ABD mer-
kezli Motion 
Control Engi-
neering (MCE) 
ve Imperial Ele-
ctric Compan-
y‘nin liderliğini; 

ve Çin merkezli KDS (Kinetek 
De Sheng) ve NKET (Nidec 
Kinetek Elevator Technology 
(Wuxi) ile birleştirerek yenilik-
çi ve kapsamlı ekip oluşturdu. 
2012 yılından bu yana, Kinetek 
Elevator Components, tüm 
dünyada yaklaşık 300 grup şir-
keti ile yakından ilişkili bir şir-
ket olan Nidec Corporation’ın 
bir parçasıdır. Nidec, minya-
türden devasaya „dönen ve 
hareket eden her şeyi“ işleyen 
dünyanın 1 numaralı kapsam-
lı motor üreticisidir. 2020 yılı 
finansal verilerine göre Nidec 
19 milyar dolarlık gelir elde et-
miştir. Nidec Group, 25 ülke-
de 200‘den fazla üretim ve sa-
tış lokasyonuna sahiptir ve 107 
binden fazla 

çalışanı vardır.

Haber Asansörü: Şirketin 
vizyonu ve misyonu nedir?
Bahadır Çiftçi: Türkiye paza-
rına asansör sektöründe ana 
pazarlardan biri olarak bakı-
yoruz. Türkiye pazarının büyük 
bir potansiyeli var. Türkiye pa-
zarına ürün tedarik ettiğinizde 
çok geniş bir coğrafyaya ürün 
tedarik ediyorsunuz. Bu ne-
denle Türkiye pazarına güve-
nilir ve yüksek teknolojili ürün-
ler sunmayı misyon edindik. 
Bu noktadan itibaren bu paza-
rın en güvenilir ve yüksek tek-
noloji tedarikçilerinden biri ol-
mayı hedefliyoruz.

Haber Asansörü: Ürün ve 
hizmetlerinizden bahseder 

misiniz? 
Bahadır Çiftçi: Türkiye pa-
zarına dört ana ürün te-

darik ediyoruz. Dişlisiz 
makineler, kontrol sis-
temleri, komple asan-
sör sistemleri ve yü-
rüyen merdivenler. 

Türkiye’deki en popüler 
ana ürünümüz dişlisiz ma-
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kinelerdir. Ayrıca Çin’den geti-
rilen kumanda panolarımız ve 
komple asansör sistemlerimiz 
yüksek hız ve yüksek seyahat 
gerektiren projelerde tercih 
edilmektedir. Alışveriş mer-
kezleri, altyapı projeleri gibi 
yerlerde çalışan yürüyen mer-
divenlerimiz var. 

“DEPO ALANIMIZI VE 
ÜRÜN STOĞUMUZU 
GENİŞLETİYORUZ”

Haber Asansörü: Son dönem 
faaliyetleriniz ve yeni proje-
leriniz nelerdir? Yatırım he-
deflerinizi anlatır mısınız? 
Bahadır Çiftçi: Şu anda gün-
demimizde birkaç önemli 
proje var. Bunlardan ilki, gü-
nümüzde yaşadığımız yoğun 
sevkiyat sürelerini telafi etmek 
için dişlisiz makine stoklarımı-
zı genişletmek. Eskiden stoğu-
muzda 250 – 300 makinemiz 
vardı. Bu sayıyı Kasım ayı 
sonuna kadar 500 parçaya 
çıkaracağız. Bu arada de-
pomuzu yaklaşık 700 met-
rekarelik yepyeni bir alana 
taşıdık. Dişlisiz makine pa-

zarında üç önemli faktör var; 
iyi bir ürüne, yeterli envantere 
ve rekabetçi fiyatlar sunabilme 
yeteneğine sahip olmak. Ni-
dec – Kinetek hepsini karşılı-
yor.

TÜRKİYE’DE ÜRETİME 
BAŞLIYORUZ

Kumanda panosu ürün grubu-
muz oldukça gelişmiş ve son 
teknolojik özelliklere sahiptir. 
Bununla birlikte, Çin’deki fab-
rikamızdan kumanda panosu 
ithal etmenin maliyeti, önem-
li ölçüde artan nakliye fiyatları 
nedeni ile büyük ölçüde arttı. 
Türkiye’de kumanda panosu 
üretmek, çok daha kısa teslim 
süreleri ile birlikte daha reka-
betçi fiyatlar sunmamızı sağ-
layacak. Bu neden le 

O c a k 

2022 itibarıyla Türkiye’de üre-
time başlayacağız. Böylece 
Türkiye pazarındaki müşterile-
rimiz, rekabetin ötesinde tek-
nolojiye sahip bir ürün gru-
buna çok daha hızlı ve uygun 
fiyat seviyesinde ulaşabilecek-
ler.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN 
KOMPLE SİSTEM

Kontrolörlere ek olarak, Avru-
pa ve Avrasya’daki ülkeleri he-
defleyen Türkiye’den komp-
le asansör sistemleri sunmak 
için çalışıyoruz. Bu projede de 
hızla ilerliyoruz. Ürün 2022’de 
piyasaya çıkacak. Piyasada-
ki ana akım yeni kurulumları 
ve modernizasyon projelerini 
hedefleyen rekabetçi bir fiyat 
seviyesinde bir ürün sunaca-
ğız.  Nidec - Kinetek markası 
ve kalitesi ile asansörleri Tür-
kiye’den sunabilmek ve temin 
edebilmek hem montaj firma-
ları hem de son kullanıcılar 
için kazanç olacaktır. Son ola-
rak, Türkiye’de üretilecek olan 
komple asansör ve kumanda 
panosunu Mart 2022’de dü-
zenlenecek Asansör İstanbul 
Fuarında sergileyeceğiz.

ULAŞILABİLİR FİYAT 
POLİTİKASI

Haber Asansörü: Türkiye pa-
zarında yaşanan fiyat reka-
betine karşı ne tür bir strate-
ji izliyorsunuz? 
Bahadır Çiftçi: Her ürünün 
pazarda bir yeri vardır. Bu ne-
denle ürünümüzün fiyat ko-
numlandırması, fiyat rekabe-
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tinin altında kalmayacaktır. 
Ancak, herkes için uygun ola-
cak bir fiyat belirleyeceğiz.

Haber Asansörü: COVID-19 
pandemi sürecinden nasıl et-
kilendiniz?
Bahadır Çiftçi: COVID-19, 
ham madde fiyatlarındaki ar-
tışlar, alt bileşen tedarik sıkıntı-
sı ve aşırı genişleyen denizaşırı 
sevkiyat süreleri ve maliyetleri 
gibi birçok farklı şekilde tüm 
dünyada işletmeleri etkiliyor. 
COVID-19 döneminde müş-
terilerimizin ihtiyaç ve gerek-
sinimlerini karşılamak için fi-
yatlarımızı birkaç kez revize 
etmek ve yeni stratejiler geliş-
tirmek zorunda kaldık.

YILIN İKİNCİ YARISINDA 

HAREKETLİLİK 

SAĞLANDI 

Haber Asansörü: 2021 yılını 
geride bırakmaya çok az kal-
dı. Genel bir değerlendirme 
yaparsanız, Nidec - Kinetek 
bu yılı nasıl geçirdi? 
Bahadır Çiftçi: Yıla COVID-19 
pandemisinin tüm şiddetini 
üzerimizde hissederek başla-
dık. Artan vakalar ve hastane 
yataklarının ve acil servisleri 
tamamen dolması ve ardından 
yaz başına kadar sokağa çıkma 
yasakları… Dolayısıyla yılın ilk 
yarısı pek iyi geçmedi. Ancak, 
Mayıs ayı sonunda başlatılan 
aşı kampanyasından bu yana 
piyasa toparlandı. O zaman-
dan beri satışlarımız önemli öl-
çüde arttı. Aynı zamanda bu 

dönemi Türkiye pazarına yö-

nelik organizasyonumuzu ve 

stratejilerimizi yeniden şekil-

lendirmek için kullandık.

BEŞ SENEDE BEŞ KAT 

BÜYÜME HEDEFLİYORUZ

Haber Asansörü: Şirketinizin 
gelecek beş yıllık hedefi ne-
dir? 
Bahadır Çiftçi: Türkiye üze-

rinden Orta Doğu, Avrupa ve 

hatta Doğu Avrupa‘daki faali-

yetlerimizi önemli ölçüde ar-

tırmayı hedefliyoruz. Mevcut 

büyüklüğümüzün beş katı bü-

yümeyi hedefliyoruz.

Haber Asansörü: Kullancılar 
neden sizin ürünlerinizi ter-
cih etmeliler?
Bahadır Çiftçi : Asansör sek-

töründe geçmişimiz 1908 yılı-

na kadar uzanmaktadır. Bu işin 

en eskilerinden biriyiz. Know-

how olarak bizim kadar do-

nanımlı çok az firma var. Ürü-

nümüzün Çin‘de üretilmesine 

rağmen, bu kadar çok satılma-

sının nedeni kullanan herkesin 

memnun olmasıdır. Avrupalı-

lardan çok daha düşük bir fi-

yata en yüksek kaliteyi pazara 

sunuyoruz. Ürün çeşitliliği açı-

sından pazarda en geniş çeşi-

de sahip firmalardan biriyiz. 

Sektörde çok daha hazır, çok 

daha güçlü, rekabet koşulla-

rına eskisinden çok daha iyi 

ayak uydurabilen bir firma ola-

rak ürün ve hizmetlerimizi sun-

maya devam edeceğiz.

BAHADIR ÇIFTÇI 
KIMDIR? 

1982 doğumlu Bahadır Çiftçi, 
asansör sektörü ile 2012 yılın-
da tanıştı. Sekiz yılı aşkın süre 
boyunca Wittur’da Orta Doğu 
bölgesi satışlarından sorumlu 
olan Çiftçi, görev süresi içeri-
sinde Orta Doğu Bölge Müdü-
rü olarak çalışmaya devam etti. 
Çiftçi, 2021 yılı başlarında Ki-
netek’te İş Geliştirme Müdürü 
olarak göreve başladı. 
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Türk müteahhitler yıllık 20 milyar dolarlık yeni 
proje hedefi 10 ayda yakaladı. Bu yılın Ekim 
ayı sonu itibarıyla yurt dışında aldıkları 196 
yeni projeyle 20,3 milyar dolarlık iş üstlenen 
Türk müteahhitler, 103 milyon doların üstün-
de ortalama proje bedeli ile de tüm zamanla-
rın en yüksek ortalama bedeline ulaştı.

Türk müteahhitlerin yurt dışında yakaladığı bu 
başarı hakkında değerlendirmelerde bulunan 
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. 

YILLIK 20 MİLYAR 
DOLARLIK HEDEF 10 
AYDA YAKALANDI

Türk müteahhitler yıllık 20 milyar dolarlık 
yeni proje hedefini yılın son çeyreğinde 
gerçekleştirdi. Bu yılın Ekim ayı sonu 
itibarıyla yurt dışında aldıkları 196 yeni 
projeyle 20,3 milyar dolarlık iş üstlenen 
Türk müteahhitler, 103 milyon doların 
üstünde ortalama proje bedeli ile de 
tüm zamanların en yüksek ortalama 
bedeline ulaştı.
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Erdal Eren, “Küresel pazardaki sorunlar ve 

ardından pandemi şartlarının etkisiyle iki 

yıllık aranın ardından 20 milyar dolarlık he-

defi yıl bitmeden yakalamış olmak, müte-

ahhitlerimizin iş azmini göstermektedir” 

dedi.

Yıllık 20 milyar dolarlık yeni proje hede-

fi, 2021 yılının ilk 10 ayında yakalayan Türk 

müteahhitler, üstlendikleri 196 yeni projey-

le 20,3 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. Bu 

projelerde 103 milyon doları aşan ortalama 

proje bedeli de tüm zamanların en yüksek 
rakamı oldu. 

130 ÜLKEDE 10 BİN 890 PROJE 

Ortalama proje bedeli en son 2015 yılında 
83 milyon dolara kadar yükselmiş, ardın-
dan geçen süreçte yarıya kadar düşmüştü. 
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türk 
müteahhitler, böylece 1972’den 2021 Ekim 
ayı sonuna kadar toplam 130 ülkede 442,2 
milyar dolar değerinde 10.890 proje üst-
lendi.
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RUSYA 10 AYDA 7 MİLYAR 

DOLARLIK PROJE 

BEDELİ İLE REKOR KIRDI

Eren, COVID-19 sürecinin etki-
lerine değindiği konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 

“Küresel pazarda salgın önce-
si yaşanan sorunlar ve ardın-
dan pandemi şartlarının da et-
kisiyle 2 yıllık aranın ardından 
20 milyar dolarlık hedefi yıl bit-
meden yakalamış olmak, Türk 
müteahhitlerin iş azmini gös-
termektedir. Ortalama proje 
bedelinde tüm zamanların en 
yüksek rakamına ulaşılmış ol-
ması, müteahhitlerimizin dün-
yada giderek daha büyük işle-
re imza attığını gösteriyor. 

Ayrıca en büyük pazarımız 

olan Rusya’da 10 ayda üstle-
nilen yaklaşık 7 milyar dolarlık 
proje bedeli de bir rekor oldu. 
Petrol fiyatlarında son dönem-
deki artışın sektörün öne çıkan 
pazarlarını yeniden canlandır-
maya başladığını izliyoruz. Bu 
gelişmenin olacağına da hep 
dikkat çekmiştik.” 

AFRİKA’DAKİ İŞ HACMİ 
ARTIYOR

Sektörün geleneksel pazarı 
olan Irak’ın önemini korudu-
ğuna dikkati çeken Eren, “Irak, 
en çok iş üstlenilen ikinci pa-
zar konumuna tekrar yüksel-
miştir. Ayrıca kalkınma planla-
rı kapsamında tüm dünyanın 
odağında yer alan Afrika’nın 
Sahra-altı bölgesinde de mü-
teahhitlerimizin artan sayıda iş 

aldığı görülmektedir” dedi. 

“YILLIK 50 MİLYAR 

DOLAR TUTARINDA YENİ 

PROJE ÜSTLENEBİLİRİZ”

Esas hedeflerinin, uluslararası 
pazarda daha çok sayıda işçi-
nin istihdam edilmesi olduğu-
nu vurgulayan Eren, şu değer-
lendirmelerde bulundu: 

“Yurt dışında Türk iş gücü is-
tihdamının artırılması konusu-
nun üzerine hassasiyetle eği-
liyor, imkan ve kabiliyetlerimizi 
ilgili tüm makamların dikkatine 
getiriyoruz. Orta vadede ise 
yıllık 50 milyar dolar tutarında 
yeni proje üstlenebiliriz. Bu-
nun için diplomaside temkinli-
lik ve finansman kaynaklarımı-
zın çeşitlendirilmesi önemli.”
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PROSİS ASANSÖR’DEN E-TİCARET HAMLESİ; 
‘DİJİTALLEŞEN DÜNYANIN SEKTÖR 

ÖNCÜLERİNDEN OLACAĞIZ’  

Çevrim içi Asansör Market uygulamasında 
Türkiye’nin öne çıkan firmalarından Prosis 
Asansör, e-ticaret atılımı ‘AsansorMarket.
net’ ile sektörün güvenini kazanmaya devam 
ediyor. E-ticaret yolunda istikrarla ilerleyen 
Prosis Asansör’ün Genel Müdürü İbrahim 
Yürekli, “Uzun vadede sektörün önemli bir 
kısmı satın alımlarını ‘AsansorMarket.net’ 
gibi e-ticaret siteleri üzerinden yapacak, 
firma olarak biz de yaklaşan bu gelecek için 
oluşumumuzu tamamladık ve kullanıcıların 
huzuruna çıktık” dedi. 

®
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Haber Asansörü (İSTANBUL) 
— Çevrim içi Asansör Market 
uygulamasında Türkiye’nin 
öne çıkan firmalarından Pro-
sis Asansör, e-ticaret atılımı 
‘AsansorMarket.net’ ile sek-
törün güvenini kazanmaya de-
vam ediyor. 

Prosis Asansör Genel Müdürü 
İbrahim Yürekli, “Uzun vade-
de sektörün önemli bir kısmı 
satın alımlarını ‘AsansorMar-
ket.net’ gibi e-ticaret siteleri 
üzerinden yapacak, firma ola-
rak biz de yaklaşan bu gelecek 
için oluşumumuzu tamamladık 
ve kullanıcıların huzuruna çık-
tık” dedi.

Yürekli, AsansorMarket.net’in 
ve Prosis Asansör’ün işleyiş 
süreciyle ilgili detayları Haber 
Asansörü’ne anlattı. 

Haber Asansörü: Prosis 
Asansör’ün kuruluş sürecini 
sizden dinleyebilir miyiz?
İbrahim Yürekli: Prosis’in sek-
törle ilişkisi 1989 yılına kadar 
dayanıyor, ancak şirketimi-
zin kuruluşu 2007 yılında ger-
çekleşiyor. O zamanlar Prosis 
Elektrik olarak hizmet veren 
firmamız daha sonra 2012 yı-
lında günümüzdeki adıyla Pro-

sis Asansör ismini alarak ticari 
hayatına devam ediyor.

Prosis Asansör olarak ülkemiz-
de tüm sektör paydaşlarıyla; 
küresel anlamda ise 50’den 
fazla ülke ile çalışmalarımız 
bulunmaktadır. Firmamız Al-
manya’dan Kazakistan’a, Sri 
Lanka’dan Arjantin’e ihracat 
yapmış, hatta geçtiğimiz sene 
Çin’e dahi ürünlerini gönder-
me şansı bulmuştur. Bunlara 
ek olarak Rusya’da bayimiz ve 
Nijerya’da farklı bir iş kolu ola-
rak “kaynak sektörü” alanında 
bir iştirakimiz mevcuttur. Özel-
likle Rusya’da Asansör sektö-

ründe bir isim edinmiş bulun-
maktayız. Rusya’da bulunan 
bayimize iç piyasalarının ihti-
yaç duyduğu tüm asansör mal-
zemelerini sevk etmekteyiz. 
Öncelikle firmamızın ürettiği 
ürünler başta olmak üzere iş 
birliği yaptığımız önde gelen 
diğer yerli firmalarımızın ürün-
lerini de orada bulunan kul-
lanıcılara ulaştırma başarısını 
göstermekteyiz. Nijerya’da ise 
ülkenin imalat sanayisinin he-
nüz yeterli bir noktaya gelme-
mesinden dolayı henüz kendi 
sektörümüzle alakalı bir çalış-
ma şansımız olmamıştır ancak 
bu konunun üstünde odaklan-
maya devam ediyor, çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Umut edi-
yoruz ki belki de bu bölgede 
ilk iş yapacak yerli asansör fir-
malarından birisi olacağız.

Haber Asansörü: Ürün ve 
hizmetleriniz hakkında bilgi 
verir misiniz? 
İbrahim Yürekli: Firmamız ku-
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manda panosu parçaları üre-
timi konusunda profesyo-
nelleşmiştir. Manyetik şalter, 
frenleme direnci, filtre, kurtar-
ma sistemleri ve çeşitli elekt-
ronik kartların olduğu geniş 
bir üretim yelpazemiz var. Bun-
ların satışını hem yurt içinde 
hem de yurt dışında yapıyoruz. 
Üretim gamımıza ek olarak, 
müşterilerimizin talepleri doğ-
rultusunda onların ihtiyaç duy-
dukları diğer asansör ürünleri-
ni de piyasamızdan partnerlik 
yapmakta olduğumuz firmalar 
üzerinden temin ederek ken-
dilerine sunuyoruz. Müşteri-
lerimizin güvendikleri tek bir 
yerden, ülkemizden alacakları 
tüm malzemeleri sipariş ede-
rek hatasız bir şekilde teslim 
almaları, sipariş sürecinden 
malzemelerin kendi firmaları-
na teslim edilene kadar geçen 
sürede gerekli tüm hizmetlerin 

en yüksek seviyede kendileri-
ne sunulması, firmamızın ter-
cih edilmesine sebep olan en 
öne çıkan sebeplerden biridir. 
Bu uygulamamız ile yurt dışın-
dan istenen her türlü asansör 
malzemesinin tedariğini ken-
dilerine sağlayarak müşteri-
lerimizin yoğun memnuniye-
tini alıyor, müşterilerimize bu 
sayede çözüm ortaklığı yapı-
yor ve bir nevi asansör market 
görevini de yerine getiriyoruz. 
Tüm bu çalışmaları yaparken 
de marka değeri ve bilinirli-
ği yüksek firmalarla partnerlik 
gerçekleştirerek, firmamızın ve 
ülkemizin tanıtımını en doğru 
şekilde yapmaya gayret gös-
teriyoruz.

“DİJİTALLEŞEN 
DÜNYANIN SEKTÖR 

ÖNCÜLERİNDEN 
OLACAĞIZ”

Haber Asansörü: Prosis 
Asansör olarak sizi e-ticare-
te yönlendiren faktörler ne-
lerdi? 
İbrahim Yürekli: Dünya tekno-
loji merkezli bir hareket içeri-
sinde. Artık internet üzerinden 
alışveriş yapmak tüm dünya-
ca kabul görmüş bir olgu. Fi-
zikî dükkan modeli, günümüz 
koşullarında yerini sanal dük-
kanlara bırakıyor. Bu yönde 
firmamız ilk adımını 2015 yı-
lında attı. O zamanlar “Giri-
simHirdavat.com” adıyla kuru-
lan sayfamız, 2018 yılı itibarıyla 
“AsansorMarket.net” ismini 
alarak, tamamen asansör sek-
törü özelinde hizmet vermeye 
başladı. Asansör Market ismi-
ni aldıktan sonra bu ismin içini 
doldurmak ve üzerimize yükle-
diği sorumluluğu en iyi şekil-
de yerine getirebilmek için o 
zamandan itibaren sayfamız, 
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ürün yelpazesini her geçen 
gün genişletti ve çeşitlendirdi.

Bizim e-ticarete girdiğimiz 
“GirisimHirdavat.com” döne-
minde sektörümüzde inter-
net satışı yapan başka bir say-
fa bulunmamaktaydı. Biz bu 
anlamda ülkemizde ilk adı-
mı atmış olan firmayız. Küre-
sel olarak değişimi gözlem-
leyip bu alanda adım atan ilk 
firma olarak, bu hamlemizi 
daha kurumsal ve daha pro-
fesyonel yapmak için gerekli 
plan ve projelerimizi o günler-
den tasarladık. Gerçekleştir-
miş olduğumuz bu girişimimiz 
ile sektörümüzün kullanmakta 
olduğu ürünlerin tek bir plat-
formda olmasını, müşterile-
rin en hızlı şekilde bu ürün-
lere ulaşıp satın alabilmesini 
ve tüm çalışmalarında ihtiyaç 
duydukları her an, anında ya-
nıt alabildikleri bir hizmet ve-
rebiliyor olmasını amaçladık 
ve planladık. Sektörün mer-

kezi bir satın alma platformu 
olmasını arzu ettik. Dijitalle-
şen dünyanın sektör öncüle-
rinden olmayı hedefliyoruz. 
Uzun vadede sektörün önemli 
bir kısmı satın alımlarını ‘Asan-
sorMarket.net’ gibi e-ticaret 
siteleri üzerinden yapacak, fir-
ma olarak biz de yaklaşan bu 
gelecek için oluşumumuzu ta-
mamladık ve kullanıcıların hu-
zuruna çıktık.

“ASANSÖR SEKTÖRÜ 
ÖZELİNDE SATIŞ 

YAPIYORUZ”

Haber Asansörü: Asansor-
market.net platformunun 
kullanıcılara sağladığı kolay-
lıklar nelerdir? 
İbrahim Yürekli: Bu bir çev-
rim içi satış sitesi ve girdiği-
nizde ilk görmek isteyeceğiniz 
şey ürün fiyatları olabilir; an-
cak bizim sitemiz üyelikle ça-
lışan bir sisteme sahip. Say-
famıza üyelik başvurusunun 
yapılmasıyla birlikte kayıt olan 

kişi arkadaşlarımız tarafından 
aranıyor ve kendisine yönelti-
len birkaç soru ile hangi alan-
da hizmet ettiği öğreniliyor. 
Eğer üye olan kişi asansör sek-
törüne hizmet veren bir firma 
değilse, üyelik başvurusu sis-
tem üzerinden onaylanmıyor 
ve bu kişi fiyatlarımıza ve sa-
tın alma opsiyonuna ulaşım 
sağlayamıyor. Bu uygulama-
daki amacımız, sektörümüzü 
ve sektör paydaşlarımızı koru-
mak. Bunun bir takım sebep-
leri var. Bunlardan bir tanesi 
asansör ürünlerini kullanmak 
için asansörü bilen ehil kişiler 
olması gerekliliğidir. Biz geliş-
tirmiş olduğumuz bu sistem ile 
beraber montaj yapan, bakım 
ve revizyon gerçekleştiren fir-
malarımızı korumaya çalışıyo-
ruz. Ne yazık ki son kullanıcılar 
ürün maliyetlerine ek olarak 
bu firmalarımızın genel gider-
lerinin, işçilik maliyetlerinin, 
teknik bilgi birikimlerinin, gidiş 
geliş yol masraflarının ve har-
canan emeklerin karşılığını bi-
rim fiyat üzerinden hesaplamı-
yorlar, biz bunların hepsinin bir 
maliyeti ve ederinin olduğunu 
biliyor ve bu sebeple her işin 
kendi ustası ve profesyoneli 
tarafından fiyatlandırılıp, servis 
edilmesini doğru buluyoruz. 

Özellikle sektörümüz riskli bir 
iş kolu olarak kabul edilmek-
te olduğundan, güvenlik ön-
lemlerini almak için bu işi bi-
len insanların ürünleri alıp 
montajlarını gerçekleştirme-
sini zorunluluk olarak görüyo-
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ruz. Bununla birlikte ürünlerle 
ilgili teknik uyum sağlama du-
rumunu da es geçmemiz ge-
rekiyor. Bizden alınan bir ürün 
yanlış bir şekilde yanlış bir uy-
gulamaya montaj edilmesi hâ-
linde sistemin arızalanıp ça-
lışmamasına ve istenmeyen 
tehlikeli sonuçların doğması-
na sebep olabilir. Böyle olması 
hem kullanan kişi için hem de 
ülkenin varlıklarının korunması 
noktasında zararlar oluşturabi-
lir. Saydığım tüm bu sebepler 
neticesinde, biz firma olarak 
hem ürettiğimiz hem de Asan-
sorMarket.net üzerinden satı-
şını gerçekleştirdiğimiz ürün-
leri sadece asansör sektörüne 
özel sunuyoruz.

ASANSÖRCÜLER İÇİN 
EL TERMİNALİ

Bir asansör bakımcısı, bir bi-
naya gittiğinde ve bir sorun-
la karşılaştığında, hangi ürün 
ile ilgili sıkıntı yaşanıyor ise o 
ürünün fiyatını kendisine bir 
tıkla sunuyoruz. Bir kullanıcı 
kendisine gerekli tüm ürün-
leri seçerek alt toplamda bu 
işin kendisine ne kadara mal 

olacağını uygulamamız üzerin-
den hesaplayabiliyor. Sitemiz-
de yer alan tüm ürünler gerçek 
görselleri ile müşterilerimizin 
seçimine sunuluyor. Sahada-
ki bir kişi gerek duyduğu tüm 
bilgilere anında ulaşabiliyor. 
Asansörcülerimiz için bu site 
ve mobil uygulama, el termi-
nallerinden farksız çalışıyor.

“KAMPANYALARLA 
FARKIMIZI GÖSTERMEYE 

ÇALIŞIYORUZ”

Belirli dönemlerde indirim 
kampanyaları yönetiyoruz. Za-
man içerisinde anlaştığımız, 
sektörün ihtiyacına göre kul-
lanı artışı gösteren ve satışını 

hızlandırmak istediğimiz ürün-
ler üzerinde indirimler yapa-
biliyoruz. Şu anda bakım ve 
revizyon işleri gibi var olanı 
düzeltmek üzere yoğunlaşan 
bir dönem var. Bu dönem pan-
deminin getirdiği yeni işlere 
yönelimin azalması, eldekinin 
revize veya modernize edi-
lerek kullanımını iyileştirmek 
felsefesinden ortaya çıkıyor. 
Yayınladığımız bir çok kam-
panya, bu tarz yerlerde yeni-
lenmesi gereken ürünler üze-
rine yapılıyor. Bununla birlikte 
bir firma bir ürünü yılda üç beş 
tane kullanıyor ise bu tür alım-
lara göre de paket seçenekleri 
üretiyoruz. Kullanıcılara doğ-
rudan bir fayda sağlayabilme-
yi ve onların işlerini kolaylaştır-
mayı, karlılıklarını maksimize 
etmeyi hedefliyoruz.

“YUKARILARA ÇIKMAK 
İÇİN ASANSÖRLERİ, 

HEDEFLERİMİZE 
ULAŞMAK İÇİN 
MERDİVENLERİ 
KULLANIYORUZ”

Haber Asansörü: Çevrim içi 
alışverişte istediğiniz başa-
rıyı yakalayabildiniz mi? Bu 
süreçte karşılaştığınız so-
runlar nelerdi?
İbrahim Yürekli: Alım yapa-
cak firmaların, ihtiyaç duy-
dukları her ürün için farklı bir 
üreticiyi gezmesini gerektir-
meyen bir sistemi inşa etme 
hedefiyle yola çıktık. Kulla-
nıcılara kolaylık sağlayacak 
aynı zamanda maddi olarak 
da kazançlarına katkıda bu-
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lunacak bir ortam yaratmaya 
gayret gösterdik. Sayfamız şu 
an bebek adımlarıyla ilerliyor. 
Biz başarıya giden yolun asan-
sörden değil, merdivenlerden 
geçtiğini düşünen bir firmayız. 
Hiçbir zaman bir fırsatını bu-
lupta çok hızlı başarılar elde 
etmeyi değil, çalışıp çabalaya-
rak inandığımız şeyler uğrun-
da emek harcayarak doğru ve 
emin adımlarla başarıların ge-
leceğine inandık. Kalkıştığımız 
bu girişimimizde de beklenti-
miz yine aynı şekilde. Çünkü 
özellikle bu alanda internetten 
alışveriş yapmak henüz sektö-
rümüze uzak bir bilinç, çok alı-
şagelmiş bir durum değil. Biz 
bunun aşılması için çok cid-
di emek ve mesai harcıyoruz. 
Yeni girişimimizin doğru bir 
yolda gittiğine, her geçen gün 
üstüne koyarak belirli bir sevi-
yeye ulaştığına, gelecek gün-
lerde ise çok daha yukarılarda, 
çok daha bilinir ve çok daha 
fazla kişiye dokunmuş bir olu-
şum ortaya çıkardığımıza ina-
nıyoruz.

“FRENLEME 
DİRENCİNDE 

ALÜMİNYUM MALZEME 
KULLANDIK”

Haber Asansörü: Ar-Ge çalış-
malarınız hakkında bilgi verir 
misiniz? 
İbrahim Yürekli: Ürettiğimiz 
ürünlerimizin yarısını yurt içi-
ne, yarısını da yurt dışına sa-
tıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde 
şu anda fırsatın Avrupa’da ve 
Balkan ülkelerinde yoğunlaş-

tığını görüyoruz. Bu ülkelerin 
kalite konusunda beklentileri 
var. Teknolojik anlamda daha 
gelişmiş, uzun ömürlü ürünle-
re ve en önemlisi küresel fir-
maların geliştirdiği ürünlere 
muadil olabilecek olan ürün-
lere talepler var. Bu ürünlerin 
geliştirilmesi üzerine çalışıyo-
ruz. En önde gelen ürünleri-
mizden bir tanesi olan Prosis 
markasıyla özdeşleşmiş “Pro-
bis Manyetik Şalter” ürünü-
müz. Bu ürünün daha gelişmiş 
versiyonları üzerinde çalışıyo-
ruz. Bir kaç tanesini hâlihazırda 
zaten firmalarımızın kullanımı-
na sunduk. Farklı çalışmala-
rımız da var. Hem montaj ko-
laylığı sağlayacak hem daha 
güvenli bir sistem olacak hem 
de uzun ömürlü olup, fiyat an-
lamında da kullananlara avan-
tajlar sağlayacak.

Bununla birlikte bildiğiniz üze-
re kurulduğumuz günden beri 
frenleme direnci üretiyoruz, 
orada da gelişen bir teknoloji 
var. Sektörün nabzını tutmaya 
çalışıyoruz ve fuarlarda gördü-
ğümüz teknolojiler üzerinden 
ürünlerimizi geliştirmeye çalı-
şıyoruz. Frenleme direncinde 
alüminyum gövdeye doğru bir 
geçiş söz konusu. Biz de yeni 
üretim modellerimizde alü-
minyum malzeme kullandık. 
Yurt dışında hatrı sayılır firma-
larla çalışmaya başladık. Yeni-
likçi bir ürün, daha önceden 
tüm ısı dışarı çıkıyor ve rahat-
sızlık verici bir noktaya gele-
biliyordu. Alüminyum malze-

mele sayesinde dirençler daha 
rahat bir soğuma sağlayabili-
yor ve dışarıya çok fazla ısı ver-
miyor, daha verimli bir soğut-
ma elde ediliyor, ek olarak dış 
ortam değişkenlerinden diğer 
modellere nazaran çok daha 
az oranda etkileniyor. Bu ürün-
le beraber farklı kullanım alan-
larına uygun IP Standartların-
da bir ürün üretmiş olduk ve 
müşterilerimizin beğenisini ka-
zandık. Bu model ürünleri yak-
laşık iki senedir seri üretim ola-
rak üretmeye devam ediyoruz.

Haber Asansörü: Ürünlerini-
zin kullanıcılar için sağladığı 
kolaylıklar nelerdir? Neden 
sizin ürünlerinizi tercih etme-
liler? 
İbrahim Yürekli: Bizim uzun yıl-
lardır süregelen bir marka de-
ğerimiz var. Bu marka değerini 
istikrarlı tedarik, uzun ömürlü 
kullanım, kaliteli üretim ve ürün 
yelpazemizdeki çeşitlilik saye-
sinde sağladık. Kaliteli üretim 
Prosis markasının oluşmasın-
daki en büyük etkenlerdendir. 
Bizim ürettiğimiz ürünler çok 
maddi değerleri olmasa dahi 
çalışmaz iseler büyük bir çaba 
ile oluşturulmuş asansörün ça-
lışmasını durduran ürünlerdir, 
aynı zamanda ciddi güvenlik 
özelliklerine sahiptirler. Burada 
müşterilerimizin beklenmedik 
sorunlarla karşılaşmasının önü-
ne geçmek için firmamızda üre-
tilen tüm ürünler tek tek gerekli 
testlerden geçmekte ve müşte-
rilere bu şekilde ulaştırılmakta-
dır. Ürünlerimiz kullanılacakları 
sahaya montajları yapıldıktan 
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sonra tam olarak alışılagelmiş 
şekilde çalışmakta, kullanıcıla-
ra beklenmedik sürprizler ya-
şatmamakta ve uzun yıllar so-
run çıkarmayarak kendisinden 
beklenen gerekli hizmeti sağ-
lamaktadır. Belirtmiş olduğum 
tüm bu sebeplerden dolayı 
sektörümüz, her geçen gün fir-
mamız ürünlerini daha çok ter-
cih etmekte, kullanmakta olan 
halihazırdaki müşterilerimiz ise 
Prosis markasından vazgeçme-
mektedirler.

“KURT AYAKLARIYLA 
BESLENİR” FELSEFESİNİ 

BENİMSİYORUZ

Haber Asansörü: Sizinle aynı 
üretimi yapan firmaların ge-
liştirdiği teknolojileri takip 
ediyor musunuz?
İbrahim Yürekli: Her firma-
nın yapması gerektiği gibi ra-
kiplerimizi takip ediyor, “Kurt 
ayaklarıyla beslenir” felsefe-
sini benimsiyoruz. Bu felsefe 
doğrultusunda sürekli olarak 
müşteri ziyaretleri gerçekleşti-
riyor, çok araştırıyor ve bu bil-
giler doğrultusunda yol harita-
larımızı belirleyerek ilerliyoruz. 

Sektörün dinamiklerini ve ru-
hunu takip eden bir noktada 
olmaya gayret gösteriyor, her 
zaman içinde, her zaman ileti-
şim halinde ve her zaman bir 
partner olarak faaliyetlerimi-
zi gerçekleştiriyoruz. Yapılan 
yeni ürünlerdeki eksikliklere 
ve artılara bakarak değerlen-
diriyoruz. Burada kullanıcıla-
rın yorumlarını gezerek, do-
laşarak öğreniyoruz, bir nevi 
sektörün nabzını tutuyoruz. En 
büyük hedeflerimizden biri, en 
önde gelen firmalarla işbirlik-
leri yapmak. Bu noktada rakip-
lerimizin sağlayamadığı kolay-
lık veya avantajları biz onlara 
sağlayıp önlerine geçmeye ça-
lışıyoruz.  Bizim odak nokta-
mız yüksek teknolojiler ve 
daha kabul edilebilir maliyet-
ler. Dünyanın gittiği yöne doğ-
ru yatırımlar yapmak ve bunu 
sürdürülebilir kılmak istiyoruz. 
Gelişen teknolojiye ayak uy-
durmaya çalışıyoruz. Tüm Ar-
Ge çalışmalarımız bu yönde 
gelişiyor. Piyasaya sunacağı-
mız ürünlerin firma ve firma-
larımızı geliştiren ürünler ol-

masına özen gösteriyor, bunu 
yaparken de onları ekono-
mik olarak daha çok memnun 
ederek, rekabet güçlerini art-
tırmak üzerine yoğunlaşıyoruz.

HABER ASANSÖRÜ: 
VİZYONUNUZ VE 

MİSYONUNUZ NEDİR?

İbrahim Yürekli: En başından 
beri biz müşteri memnuniye-
tini gözettik. Yurt içinde ya-
kaladığımız hareketi, yurt dışı 
pazarında da sağlayabilme-
yi hedefliyoruz. Türk malının 
marka değerini artırmaya çalı-
şıyoruz. Bu anlamda yurt dışı-
na özellikle eğiliyoruz. Yaptığı-
mız işin üzerine ekleyebilmek 
için var olanı koruyabilmek ge-
rekiyor. Dolayısıyla, doğru çö-
zümleri sunarak iyi bir hizmet 
vermeye çalışıyoruz. Böylece 
hem var olan müşterilerimizi 
koruyor hem de yeni firmalarla 
çalışma şansları elde ediyoruz.

Çevrim içi satış sitemiz de 
misyonlarımızdan birisi. Sek-
törü bu koşullara adapte et-
meye gayret ediyoruz. Şir-
ketimizi dijitalleştirmeye 
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çalışıyoruz. Hem Prosis Asan-
sör tarafında hem de Asan-
sorMarket.net tarafında diji-
talleşme adımları atıyoruz. Her 
zaman her yerden bulunabilir, 
kolay iletişime geçilebilir, ko-
lay sipariş verilerek müşterile-
rimize zaman kazandırır, müş-
teri-satıcı ilişkisinden ziyade iş 
ortağı ilişkisi kurar bir noktada 
olmaya çalışıyoruz.

Haber Asansörü: İhracat ağı-
nızı geliştirmek ve çeşitlendir-
mek için neler yapıyorsunuz?

İbrahim Yürekli: Ellinin üze-
rinde ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Tarafımıza iletilen hiçbir ihtiya-
cı karşılıksız bırakmamaya çalı-
şıyoruz. Bu anlayışımız netice-
sinde çoğunlukla teklif veren 
değil, talep alan konumunda 
kendimizi buluyoruz. Geçtiği-
miz sene Çin’e küçük miktar-
larda olsa bile ihracat yapma 
başarısını gösterdik. Bizimle 
çalışan firma kendilerine sun-
muş olduğumuz hizmet ve 
ürünlerden memnun kaldı ve 
şu an gelinen noktada sürekli 
alım yapan daimi bir müşteri-
miz hâline dönüştü. Bunun alı-
şageldik tarafı Çin’den ithalat 
yapmaktır. Bu iş birliği için de 
talep karşı taraftan geldi. Bu 
durum da ürettiğimiz ürünle-
rin kalitesi ve ülkemizin üret-
tiği ürünlerin kaliteli algısına 
sahip olması sayesinde ger-
çekleşti. Çin’e mal satabilmek 
bizim için gurur verici.

Firmamız ilk zamanlarında, 
sadece yurt içerisine üretti-

ği kumanda panosu parçaları-
nı satıyordu. Zaman içerisinde 
ürettiği ürünleri yurt dışına sat-
makla başladı. Sonrasında yurt 
dışından aldığımız talepler 
arasında ürettiğimiz ürünlere 
ek olarak başka üretici firmala-
rın malzemeleri de talep edil-
di. Onları sistemimize ekleye-
rek devam ettik. Geldiğimiz 
noktada asansöre dair A’dan 
Z’ye tüm ürünleri yurt dışına 
satabiliyoruz. Bu durum, talep 
odaklı gelişti ve müşterilerimiz 
bizi bu ürünlerinin satışına yö-
neltti. Yurt dışında bu hacmi 
yakaladıktan sonra yurt içinde 
de bu avantajlı ürün ve fiyat-
larımızı yerli firmalarımızın kul-
lanımına sunma kararı verdik. 
İçinde bir çok ürünü bulundu-
ran profesyonel bir platformu 
devreye almak istedik. Böyle-
ce çevrim içi satış sitemizi kur-
duk ve yayına aldık.

“HIZLI İNİŞ VE 
ÇIKIŞLARDAN 
ÇEKİNİYORUZ”

Haber Asansörü: Yurt içi ve 
yurt dışı satış hedefleriniz-
den bahseder misiniz?
İbrahim Yürekli: Yurt dışında 
iş yapmaya başladığımız ilk za-
manlarda ciromuz, yurt içi sa-
tışlarımızın yüzde 10’unu belki 
kapsamıyordu. Zaman içerisin-
de yüzde 20-30’lar seviyesine 
yükselen hacmimiz bugün gel-
diğimiz noktada yarı yarıya bir 
orana sahip oldu ve giderek 
yükselen bir grafik gösterdi. 
Biz hızlı yükselişlerden hem de 
hızlı düşüşlerden çekinen bir 

firmayız. Her şeyin olması ge-
rektiği gibi zaman içerisinde 
gerçekleşmesi gerektiği gibi 
gerçekleşmesini doğru bulu-
yoruz. Ayağı yere basan büyü-
me hedeflerimiz var, bu doğ-
rultuda firmamızı yükseklere 
çıkarmaya gayret gösteriyor 
ve bu yol haritası doğrultu-
sunda ne mutlu ki hayallerimi-
zi adım adım gerçekleştirme 
şansı buluyoruz.

PROSIS ASANSÖR 
GENEL MÜDÜRÜ 

IBRAHIM YÜREKLI 
KIMDIR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslara-
rası İlişkiler bölümünden mezun ol-
duktan sonra Marmara Üniversite-
sinde Uluslararası Ticaret ve Para 
Yönetimi üzerine yüksek lisans eği-
timini tamamladı. Asansör sektö-
rüne Prosis Asansör ile adım atan 
İbrahim Yürekli, bugün firma  ortak-
larından birisi.

133
Kasım • Aralık 2021 • Haber Asansörü



Avrupa’ya uygunluk anlamına gelen CE 
işareti Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) 
serbest dolaşımda bulunan birçok ürün-

de mevcuttur. CE işareti satılan ürünlerin asga-
ri güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine 
göre uygun olduğunu gösterir. Ürünlerin üzerin-
de CE işareti olmaması hâlinde ürünler Avrupa 
Birliğine üye olan ülkelerde ve Türkiye’de piya-
saya arz edilemez. Üretilen ürünler eğer ki CE 
belgesi olmadan piyasaya sürülmüş ise ilgili ba-
kanlıkça ürünün piyasadan çekilmesi, idari yaptı-
rım cezası vb. cezalara tabi tutulabilmektedir. CE 
işareti ile alakalı zorunluluk yalnızca Avrupa birli-
ğine üye olan ülkelere özgü bir durum değildir. 
Aynı zamanda ürün dağıtımları sırasında ülke-
mizde de gümrük işlemleri kapsamında üretici-
lerin karşısına CE işareti zorunluluğu çıkmaktadır. 
CE işareti Türkiye’de ürün güvenliği açısından 
hem mevzuat boşluğunun doldurulması hem de 
Avrupa’daki standartların yakalanabilmesi açı

BahaR akın GödEk 
Kimya Yüksek Mühendisi 

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dört Mevsim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

4mevsim@dortmevsimosgb.com 

İşverenin pandemi sırasında ve 
sonrasında alması gereken iş sağlığı 
ve güvenliği önlemleri çok çeşitlidir. 
İşverenin öncelikli yükümlülüğü 
iş yerinde virüsün yayılmasını 
engelleyecek tedbirler almaktır. Bu 
noktada, en önemlisi maske kullanımı 
ve el hijyenidir. İşveren, işçilerin 
maske kullanımını sağlamalı ve temin 
etmelidir. Aynı zamanda çalışanların 
el hijyenlerini sağlamak üzere gerekli 
uygun koşulları sağlamalıdır. 

İŞ YERLERİNDE ALINMASI 
GEREKEN COVID-19 TEDBİRLERİ VE 
İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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Dünyayı ve ülkemizi 
etkisi altına alan CO-
VID-19 (koronavirüs) 

salgını nedeni ile tüm dünya-
da olduğu gibi ülkemizde de 
hiç beklenmeyen olağanüstü 
durumlar yaşanmıştır.

COVID-19 pandemisinin iş ha-
yatı üzerinde büyük etkileri ol-
muştur. Salgını kontrol altına 
alabilmek için birçok iş yerin-
de online çalışma sistemine 
geçilmiştir. Ancak bazı sektör-
lerde çalışmanın devam etmek 
zorunda olması ve işin niteliği 
gereği uzaktan çalışmaya el-
verişli olmaması nedeni ile iş 
yerlerinde pandemiye karşı 
iş sağlığı ve güvenliği konusu 
gündeme gelmiştir. İşçi ile iş-
veren arasında kurulan karşı-
lıklı sorumluluklar kapsamında 
işveren, işçiyi korumak, yap-
tığı iş dolayısıyla işçinin uğra-
yacağı zararlara karşı önlem-

ler almak zorundadır. İşverenin 
alması gereken iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirleri yasal ola-
rak düzenlenmiştir.

İşveren çalışanların işle ilgi-
li sağlık ve güvenliğini sağla-
makla yükümlü olup bu çerçe-
vede;

 � Meslekî risklerin önlenme-
si, eğitim ve bilgi verilme-
si dâhil her türlü tedbirin 
alınması, organizasyonun 
yapılması, gerekli araç 
ve gereçlerin sağlanma-
sı, sağlık ve güvenlik ted-
birlerinin değişen şartlara 
uygun hâle getirilmesi ve 
mevcut durumun iyileşti-
rilmesi için çalışmalar ya-
par. 

 � İşyerinde alınan iş sağlığı 
ve güvenliği tedbirlerine 
uyulup uyulmadığını izler, 
denetler ve uygunsuzluk-
ların giderilmesini sağlar. 

 � Risk değerlendirmesi ya-
par veya yaptırır. 

 � Çalışana görev verirken, 
çalışanın sağlık ve güven-
lik yönünden işe uygunlu-
ğunu göz önüne alır. 

 � Yeterli bilgi ve talimat ve-
rilenler dışındaki çalışan-
ların hayati ve özel tehlike 
bulunan yerlere girme-
mesi için gerekli tedbirle-
ri alır. 

İşverenin iş sağlığı güvenli-
ği konusunda alması gereken 
önlemler bilimsel çalışmalar 
doğrultusunda sonuç verir. 

Pandemi döneminde işveren, 
iş sağlığı ve güvenliği tedbirle-
ri kapsamında işçilerin sağlığını 
koruyabilmek için her türlü sağ-
lık ekipmanını bulundurmakla 
yükümlüdür. Buna örnek olarak 
işçilere tek kullanımlık maske, 
eldiven, siperlik, galoş, pande-
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miye özgü koruyucu giysi, tu-
lum tedarik edilmesi gösterile-
bilir. Kişisel koruyucu ekipman 
iş sağlığı ve güvenliği bakımın-
dan büyük önem taşımakta-
dır. Bu tedbirler Sağlık Bakan-
lığı tarafından tüm işyerleri için 
önerilmektedir.

Tüm sektörlere yönelik bilim 
kurulu tarafından iş yerlerinde 
uyulması gereken COVID-19 
tedbirleri ile ilgili rehber ya-
yımlanmıştır. Rehberin içeri-
ğinde çalışma yerlerine özgü 
tavsiye niteliğinde tedbir-
ler bulunmaktadır. İşverenler 
kendi iş yerlerine yönelik ted-
bir ve önerilere uymak duru-
mundadırlar. İşveren iş yerinde 
düzenli aralıklarla dezenfek-
te işlemi yaptırmalıdır. Bunun 
yanında günlük iş yeri temiz-
liğine olduğundan daha faz-
la özen gösterilmelidir. Hijyen 
çalışmaları özellikle ortak kul-
lanım alanlarında önem taşı-
maktadır. Virüsün insan tema-

sının olduğu her ortamda hızla 
yayıldığı bilinmektedir. Bu ne-
denle ortak kullanılan servisler, 
cihazlar, kapı kolları, yemekha-
neler, yatakhaneler, asansörler, 
merdiven korkulukları, banyo, 
tuvalet gibi ortak kullanımın 
olduğu tüm alanlar titizlikle vi-
rüsle mücadeleye uygun ola-
rak temizlenmelidir. Ayrıca iş 
yerinde el dezenfektanları kul-
lanılmalı, girişlerde parmak izi 
okuma cihazı gibi elle temas 
edilen yüzeyler kullanılmama-
lı veya her kullanımdan sonra 
dezenfekte edilmelidir. 

Pandemi nedeni ile alınacak iş 
sağlığı ve güvenliği önlemleri 
konusunda işçilerin bilgi dü-
zeyinin artırılması sağlanmalı-
dır. Pandemi nedeni ile toplu 
eğitimlerin verilmesi sakıncalı 
olabilir. Bunun yerine işçilerin 
bireysel olarak bilinçlendiril-
mesine ağırlık verilmelidir. İşin 
yürütümü sırasında sosyal me-
safenin korunması için işvere-

nin işle ilgili ilave tedbirler al-
ması gerekmektedir.

Pandemi nedeni ile alınacak 
iş sağlığı güvenliği önlemle-
rinin odak noktası, işçinin bi-
linçlendirilmesi ve tedbir alma 
konusunda alışkanlık kazandı-
rılması olmalıdır. Dünya Sağ-
lık Örgütü’ne göre virüsün et-
kisini ne zaman azaltacağı, 
öldürücülüğünün ne zaman 
ortadan kalkacağı belli değild-
ir. Pandeminin ne zaman bite-
ceği ve nasıl etkiler bırakaca-
ğı, iş hayatına neler katacağı 
henüz bilinmemektedir. Bu 
nedenle, pandemi sonrasında 
da şüphesiz önlemler alınma-
ya devam edecektir. 

Önlemlere gereken önemin 
verilmemesi durumunda virü-
sün tekrar salgına yol açması 
olasıdır. Bunu önlemek için iş 
sağlığı ve güvenliği önlemle-
rine kalıcı olarak yenilerini kat-
mak gerekmektedir.
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HABER ASANSÖRÜ (İSTAN-
BUL) — Teori Mühendislik 

Asansör Genel Müdürü İbra-

him Yılmaz, şirketin beş yıllık 

hedefini açıkladı. Satışların 

yüzde 60’ını dış piyasaya ihraç 

etmeyi hedeflediklerini söyle-

yen Yılmaz, hedef pazar olarak 

Avrupa’yı işaret etti. “Hedefi-

miz, ihracatımızın devamlılığı-

nı sağlayarak, yüzde 60 olan 

ihracat hedefimizi Avrupa ge-

neline çevirebilmek” dedi. 

Haber Asansörü: Sizi tanıya-
bilir miyiz? Kariyer hayatınız-
dan bahseder misiniz? 

İbrahim Yılmaz: 1997 yılın-

da Kayseri Erciyes Üniversite-

si Makine Mühendisliği bölü-

mü mezunuyum. 1998 yılında 

Meksan Asansör’de mühendis 

olarak işe başladım. 2005 yılı 

yarısına kadar üretim ve satış 

sorumlusu olarak çalıştım. Ay-

TEORİ MÜHENDİSLİK ASANSÖR AVRUPA’DA 
YÜZDE 60 İHRACAT HEDEFİ KOYDU

Teori Mühendislik Asansör 5 yıllık hedefini açıkladı. 
İhracatta Avrupa pazarına yönelen şirket, genel 
satışlarının yüzde 60’ını dış piyasaya sunmayı 
hedefliyor. Teori Mühendislik Asansör Genel Müdürü 
İbrahim Yılmaz, “Hedefimiz, ihracatımızın devamlılığını 
sağlayarak, yüzde 60 olan ihracat hedefimizi Avrupa 
geneline çevirebilmek” dedi.
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rıldıktan sonra Teori Mühen-
dislik Asansör’ü kurdum. Fer-
hatpaşa’da 600 metrekare bir 
alanda üretime başladım. 

Haber Asansör: Teori Mü-
hendislik Asansör’ün kurulu-
şunu anlatır mısınız?
İbrahim Yılmaz: Kurulduğu-
muz ilk yıl kabin üreterek sek-
töre hizmet verdik. Bu bir yıl-
lık süre içerisinde de kramer 
kapı dediğimiz otomatik ka-
bin kapısı üzerine Ar-Ge ça-
lışması gerçekleştirdik. Kendi 
ürünümüzü geliştirmemizin ar-
dından kullanıcıların beğenisi-
ne sunduk. O dönemler kabi-
ni de aynı ortalamada üretiyor 
olmamıza rağmen, Teori Mü-
hendislik Asansör dediklerin-
de kabinden çok kramer kapı 
üreticisi olarak akıllara geli-
yorduk. Çalışmalarımızın güç-
lenmesi ve tanınırlığımızın art-
masıyla birlikte 2016 yılında şu 
anki mevcut yerimize taşındık. 
O dönemlerden bu yana iç ve 
dış piyasaya kaliteli ve güveni-

lir hizmet veriyoruz. 

Haber Asansörü: Ürün ve 
hizmetleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 
İbrahim Yılmaz: Kabin ve 
kapı imalatımızın yanına Tdo-
or markasıyla otomatik kapı 
ilave ettik. Bundan bir önce-
ki aşamada Fermator’un Tür-
kiye’de kendi kasa panelinin 
üretimi noktasında sertifikası-
nı ve onay belgesini alan fir-
malardan bir tanesi olmayı ba-
şardık. O dönem bu ürünü de 
çok fazla sattık. Fermator’un 
yüksek fiyatlarına karşı ise al-
ternatif bir arayışımız söz ko-
nusuydu. Dolayısıyla, Tdoor 
markasını bünyemize kattık. 
Böylece, fiyatlar piyasa şartla-
rına uyum sağladı. 

Haber Asansörü: Şirketinizin 
vizyonu nedir?
İbrahim Yılmaz: Başlangıçtan 
itibaren hep “kalite” dedik. Şu 
anda da belirli standartların al-
tında talep edilse de malzeme 
kullanmamakta ısrar ediyoruz. 

Piyasa şartları bizi zorlasa bile 
kaliteden kesinlikle ödün ver-
meyeceğiz. Fiyat politikamızı, 
daha önce de olduğu gibi fir-
maların ne çok üzerinde ne de 
çok altında olmamasına dikkat 
ediyoruz. Bunun yanında, satış 
sonrası hizmetimiz çok hızlı ve 
iyi olmak zorundadır. Hata ol-
duğunda hızlı bir şekilde mü-
dahale ediyor, söz konusu so-
run yurt dışında gerçekleşse 
bile hemen çözüm sağlıyoruz. 
Ancak önceliğimiz hep “kalite” 
ve bunu belirli bir disiplin içeri-
sinde yürütmeye çalışıyoruz. 

AUGUSTA KAPILARIN 
KASA PANELİNİ 

ÜRETİYORUZ 

Haber Asansörü: Şu anda 
sunmaya hazırlandığınız yeni 
bir ürün veya hizmetiniz var 
mı?
İbrahim Yılmaz: Wittur ile 
“Augusta” isimli kapıları için 
bir anlaşmamız söz konusu. 
Bundan 3-4 ay önce Wittur, 
Augusta’nın mekanizmasını 
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verip, kasa panelini üretme-
miz hususunda bizi yetkilen-
dirdi. Şu anda Augusta kapı-
larının kasa panelini kendimiz 
üretiyoruz. Bu, bizim için yeni 
bir süreç. Anlaşmamız gereği 
yıl sonuna kadar hedeflediği-
miz satışı gerçekleştirmek üze-
reyiz. 

VİDASIZ MONTAJLA 
PANORAMİK ASANSÖR 

YAPIYORUZ

Panoramik asansörlerle ilgili 
çalışmalarımız mevcut. Kesin-
likle hiçbir yerinde vida görün-
müyor. Vidasız montajla hem 
düz panoramik hem yuvarlak 
panoramik asansör yapabili-
yoruz.

Kabin detaylarında farklı çö-
zümler getirmeye çalışıyoruz. 
Tonajlı asansörlerde 1/4 asan-
sör MRL sistemi dediğimiz sis-
temi yapmaya başladık. En 

son 8 tonda 1/4 uygulaması 
yaptık. Hatta bunlardan bir ta-
nesini Yunanistan’a gönderdik 
ve olumlu tepkiler aldık. 

“YÜZDE 60 İHRACAT 
HEDEFLİYORUZ”

Haber Asansörü: İhracatınız-
dan bahsedebilir misiniz? İh-
racat ağınızı çeşitlendirmek 
için izlediğiniz strateji nedir? 
İbrahim Yılmaz: İlk ihracatı-
mızı 2011 yılında kramer kapı 
ile yaptık. İran ile başlayan ih-
racat serüvenimizi, Kosova’ya 
paket malzeme satışımız izle-
di, ardından Bulgaristan takip 
etti. Yeni yerimize taşındığımız 
2016 yılından bu yana da ih-
racata ağırlık verdik. Tabii bu 
süreçte fuarların önemli kat-
kısı oldu. Uluslararası alıcılarla 
bir araya gelmek, ihracatımızın 
büyümesini önemli derecede 
etkiledi. İlk başlarda yüzde 10 
civarında olan ihracat hacmi-

mizi, geçtiğimiz yıl yüzde 40 
seviyelerine çıkardık. 

Avrupa’da kabul görmemiz ve 
ürün ulaştırabiliyor olmamız 
bizi heyecanlandırıyor. Dolayı-
sıyla, şu anki hedefimiz yüzde 
60 dış piyasaya, yüzde 40 da iç 
piyasaya satış yapmak. Sürdü-
rülebilir bir ihracatımız var ve 
buna daha çok yoğunlaşmayı 
planlıyoruz. 

“ÜRÜNLERİMİZ KABUL 

GÖRDÜ”

Haber Asansörü: En çok han-
gi bölgelere ihracat yapıyor-
sunuz? 
İbrahim Yılmaz: En çok ihra-
cat yaptığımız yerlerde birin-
ci sırada Fransa var. Fransa’yı 
Avusturya, Ukrayna, Bosna, 
Yunanistan, Romanya, Filis-
tin, Katar, Libya, Cezayir, İran, 
Irak gibi yerler takip ediyor. İh-
racatımız başlarda Orta Doğu 
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ağırlıklıydı. Son iki yıldır Avru-
pa ağırlıklı ihracat yapıyoruz. 
Orta Doğu’daki rekabet orta-
mı fiyatların kırılmasına sebep 
oldu, biz de bu sebeple ihra-
catımızı Avrupa eksenine kay-
dırdık. Avrupa’daki projelerin 
finans anlamında katma değe-
ri daha fazla. Biz bugün Avru-
pa’ya ürün satıyoruz, dünya-
nın herhangi bir noktasında da 
ulaşılabilir olmak için çalışıyo-
ruz. Ürünlerimiz kabul gördü. 
Doğru ve hatasız üretim yapı-
yor, hata olursa da hızla telafi 
edebiliyoruz. Bu yeterliliğimiz 
oluştuğundan dolayı kendimi-
ze güveniyor ve yurt dışında 
da tutuluyoruz. 

“BİZ TERZİYİZ; NE 
İSTENİRSE KESER, 
BİÇER VE TESLİM 

EDERİZ”

Haber Asansörü: Kullanıcılar 
neden sizin ürünlerinizi ter-
cih etmeliler? 
İbrahim Yılmaz: Biz kendimi-

zi bir terzi gibi kabul ediyoruz. 
Her şeyi yapabiliriz. Bize gelen 
projeyi biz nasıl isteniyorsa o 
şekilde yapabiliriz. Bu yüzden 
bizim artımız, standart ürünün 
dışına çıkabiliyor olmamız. Biz 
terziyiz; bizden ne istenirse 
ona göre keser, biçer ve ka-
lıbına uygun çıkartarak teslim 
ederiz noktasındayız. Bu du-
rum bizim kabul görmemiz 
noktasında önemli avantajlar 
sağladı. Teknik alt yapı olarak 
yapamayacağımız bir şey yok. 

İHRACATTA HEDEF 
PAZAR AVRUPA 

Haber Asansörü: Gelecek 
beş yıllık hedefleriniz neler-
dir? 
İbrahim Yılmaz: İhracatımızın 
devamlılığını sağlayarak, yüz-
de 60 olan ihracat hedefimizi 
Avrupa geneline çevirebilmek. 
Şu anda ihracatımızın yüzde 
40’ı Avrupa, yüzde 20’si Orta 
Doğu. Cirosal anlamda da beş 
yıl içerisinde ulaşmayı hedef-
lediğimiz noktalar var. 
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Tüm bu şartları sağlarsak, şu 
anki yerimiz bu üretimleri sağ-
layacak yeterliliğe sahip olma-
yabilir. O noktada, yeni bir ad-
res değişikliği daha yapmak 
zorunda olacağız. Şu an kapalı 
2 bin 500, açık 2 bin 200 met-
rekarelik yerimizi minimum 5 
bin metrekare kapalı alana dö-
nüştürmeyi planlıyorum. Beş 
yıl içerisinde yapmamız gere-
ken bir oluşum var. Ben bir ter-
ziyim, her şeyi yapabiliyorum 
ve burada yapamadığım hiç-
bir şey kalmasın istiyorum. 

“FİYAT REKABETİ BİZİM 
İÇİN BİR ÖLÇÜ DEĞİL”

Haber Asansörü: Satış ve pa-
zarlama ağında karşılaştığı-
nız sorunlar nelerdir? 
İbrahim Yılmaz: İç piyasa ko-
şullarında yaşanan rekabet 
koşulları maalesef önemli bir 
sorun. Yaklaşık bir yıl içerisin-
de ham madde fiyatları kor-
kunç seviyelerde arttı. Bazı 
projelerden veya bazı firma-
lardan fiyat odaklı teklifler ge-
liyor olması güven sorununu 

ortaya çıkarıyor. 

Bizi fiyat üzerinden kabul et-
tirmeye çalıştıklarında her za-
man geri durduk. Çünkü fiyat 
hiçbir zaman önceliğimiz ol-
madı. Önceliğimiz, ürünümü-
zün kabul edilebilirliği oldu. 
Fiyatımızın bundan sonra de-
ğerlendirilmeye alınması la-
zım. Bize, “Sizin fiyatınız şu 
firmaya göre yukarıda” de-
diklerinde çizgimizi her za-
man koruduk. Bu gelişmeleri 
kendimize referans almıyoruz. 
Her ürünün kendisine göre bir 
alıcısı olur. Biz mümkün oldu-
ğu kadar iyi iş yapma çalışıyor-
sak, o işin hakkını verebilecek 
firmalara ulaşmaya çalışıyoruz. 
Elbette bu gün geçtikçe zor-
laşıyor. İç piyasanın daralma-
sından dolayı rekabet artıyor. 
Yine de terzi oluşumuzdan do-
layı fiyat rekabetinin üstesin-
den geliyoruz. 

Yaptığımız iş çok değerli. Biz 
kullanılan malzemenin kalite-
sinden taviz vermiyoruz. Diğer 
firmaların yaptığı fiyat rekabeti 

bizim için bir ölçü değil. Marka 
bilincimiz kalite odaklı gelişti. 

UKRAYNA’DA FUTBOL 
TAKIMINA SPONSORLUK 

Haber Asansörü: Ukrayna’da 
Şçıretz futbol takımına spon-
sor oldunuz. Neden? 
İbrahim Yılmaz: Yaklaşık dört 
senedir Ukrayna ile yoğun te-
mas hâlindeyiz. Ukrayna’da in-
şaat sektöründe ciddi bir yapı-
laşma var.  Biz her gittiğimizde 
farklı bir algı oluştu ve her git-
tiğimizde daha çok yere temas 
etmeye başladık. Daha önce-
ki çalışmalarımızdan kaynaklı 
da Ukrayna’da ismimiz kabul 
görmeye başladı. İlişkilerimi-
zin gelişmeye başlaması bizim 
için olumlu etkiler yarattı. Bir 
inşaat firması bize amatör fut-
bol takımı olduğunu söyledi. 
Takıma sponsor olmamız tek-
lif edildi, biz de seve seve ka-
bul ettik. Tamamen spontane 
gelişti. Şçıretz aracılığı ile Teo-
ri Mühendislik Asansör marka-
sını orada daha çok tanıtmak 
istedik. Olumlu geri dönüşler 
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kazandık ve güzel bir algı oluş-
turduk. 

CİROYU DEĞİL, ÜRÜN 
ADEDİNİ REFERANS 

ALIYORUZ

Haber Asansörü: COVID-19 
pandemisi ticaretinizi olum-
suz etkiledi mi? 2021 yılında 
hedeflediğiniz satış rakamla-
rına ulaşabildiniz mi? 
İbrahim Yılmaz: 2020 yılı CO-
VID-19 kaynaklı sancılı bir sü-
reç oldu. İş yoğunluğumuz ve 
dolayısıyla ciromuz bu süreç-
ten etkilendi. Buna rağmen, 
2021 yılına iyi bir başlangıç 
yaptık. Ciro bizim için referans 
değil, ciro ham maddenin ge-
tirdiği katma değerle artmış 
olabilir. Biz, her yeni yıl, bir ön-
ceki yılda ürettilen ürün ade-
dinin üzerine çıkmayı hedef 
koyuyoruz. Bu yıl bu anlamda 
çok artıya geçtik. Bunun pa-
yının çoğunun ihracat olması 
bizi keyiflendiriyor. 2022 yılın-
da bundan çok daha iyi sevi-

yelere geleceğiz. Daha hare-
ketli günler geçireceğimize 
inanıyorum. 

SORUNLU FİRMALAR 
ELENEREK OTOKONTROL 

OLUŞTURULMALI

Haber Asansörü: Meslektaş-
larınıza vermek istediğiniz 
bir mesaj var mı?
İbrahim Yılmaz: Yeterliliği 
olan, alt yapısı olan kişilerin 
bu sektörde iş yapması gerek-
tiğine inanıyorum. “Az olsun, 
benim olsun” mantığı ile bu 
iş yapılmaz. Bu işler güç birli-
ği ile yapılacak işlere dönüş-
tü. Her firma farklı alternatifler 
arama yoluna gitti. Dağılmak 
yerine birleşme, bütünleşme 
zamanı. Ortak çalışma zamanı. 
Başka firmanın müşterisine gi-
dip onun fiyatını kırmak zama-
nı değil. Firmaların ortak bir 
akılla, sorunlu firmaları eleye-
rek otokontrol yapması lazım. 
Çünkü bunu yapmayarak bir 
sonraki aşamada kendini ris-

ke atıyor. Sektörün bu sıkıntısı-
nı düzeltecek olan üreticiler ve 
pazarlama yapan satış firmala-
rıdır. Montaj firmaları sektörü 
düzeltemez ama üretici ve sa-
tış firmaları yere doğru adım-
larla basarlarsa, ticareti doğru 
yönetirlerse montaj firmala-
rını doğru kanalize ederlerse 
hem fiyat politikaları olarak 
hem finansman olarak arada-
ki montaj firmaları da müteah-
hite gittiğinde o doğrultuda 
gidecekler. Ama imalat firma-
ları veya satış firmaları ne ka-
dar toleranslı davranırsa, al-
dıkları krediyi taahhüt firmaları 
müteahhite gidip aynı şekilde 
aktarıyorlar. Burada kaybeden 
taahhüt firmaları, üretim firma-
ları. Ham maddeci ve müteah-
hit ise kazanıyor. Biz taahhüt 
firmalarıyla beraber bu boca-
lamanın içerisinde birbirimizi 
yorup kavga edecek pozisyon-
lara geliyoruz. O yüzden tica-
ret doğru yapılmalıdır.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ürün Gü-
venliği Genel Müdürlüğü, 2021 yılının 
ilk altı aylık dönemini kapsayan piyasa 
gözetimi, muayene ve denetim sonuç-
larını açıkladı. 

EN ÇOK ASANSÖRLER 
DENETLENDİ

Rapora göre en çok denetlenen ürün 
grubu arasında bulunan asansörler, 
aynı zamanda en çok idari para ceza-

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü, 
2021 yılı ilk altı aylık piyasa gözetimi, muayene ve denetim 
sonuçlarını açıkladı. En çok idari para cezası uygulanan ürün 
grubu 3 milyon 179 bin 427 TL ile asansörler oldu. 

2021 YILI İLK 6 AYLIK  
PGD SONUÇLARI AÇIKLANDI
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sı uygulanan ürün grubu ola-
rak diğerlerinden ayrıldı. 2021 
yılı Ocak - Haziran aylarını kap-
sayan rapora göre, idari para 
cezalarındaki tırmanış dikkat 
çekti. Geçen yılınının aynı dö-
neminde 2.192.809 TL’yi bulan 
idari para cezası, 2021 yılının ilk 
altı aylık döneminde 3 milyon 
179 bin 427 TL’ye yükseldi. 

BİNLERCE SANAYİ 
ÜRETİMİNE DENETİM 

2021 yılının ilk altı aylık döne-
minde, toplam 11 bin 941 fark-
lı modelde sanayi ürünü de-
netlendi, bunlardan 2 bin 285’i 
uygunsuz bulundu, 211 farklı 
ürün teste gönderildi, 62 fark-
lı marka/model hakkında top-
latma kararı verildi. 271 adet 

üründeki uygunsuzluğun dü-

zeltilmesi için süre verildi ve 

tespit edilen uygunsuzluklara 

ilişkin toplam 3 milyon 633 bin 

529 TL idari para cezası uygu-

landı.

Rapora göre, denetlenen her 

100 üründen yaklaşık 19 tanesi 

uygunsuz.
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X. Asansör Sempozyumu
18-20 Kasım 2021
Çevrim içi
www.mmo.org.tr

Avrasya Asansör Fuarı 
1-4 Aralık 2021
İstanbul, Türkiye
www.asansorfuari.com

Uluslararası Asansör & Yürüyen Merdiven Sempozyumu 
6-7 Aralık 2021 
Amsterdam, Hollanda
https://www.elevatorsymposium.org 

ISEE 2021
9-11 Aralık 2021 
Mumbai, Hindistan  
http://tak-expo.net

2021

2022

IEE Expo -
16-18 Şubat 2022
Mumbai, Hindistan  
https://ieeexpo.in.messefrankfurt.com 

Uluslararası İran Asansör ve Yürüyen Merdiven Sempozyumu
Tahran, İran  
20 Şubat 2021
http://en.kt-uast.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&page-
id=3043
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Asansör İstanbul 
10-13 Mart 2022 
İstanbul, Türkiye
www.asansoristanbul.com

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

Anmeldung Messestand

Stand registration

Medien-Pflichteintrag
Der Medien-Pflichteintrag umfasst Firma, Hallen- und Standnummer  
sowie bis zu 5 Exponate aus Anlage C. Er wird jeweils für Aussteller und  
Mitaussteller oder vertretene Firmen erhoben und im Messekatalog, 
VisitorGuide und auf www.interlift.de veröffentlicht.

Zusätzliche Einträge im Warengruppenverzeichnis
Zusätzlich zu den 5 im Medien-Pflichteintrag enthaltenen Exponaten  
können weitere Eintragungen zu je € 50,- pro Warengruppe erfolgen.

Obligatory media entry
The media entry consists of the company name, exhibition hall number
and booth number, as well as up to 5 exhibits from the list in Annex C. 
It is charged both for exhibitors and co-exhibitors or represented com-
panies and published in the trade fair catalogue, in the VisitorGuide  
and on www.interlift.de .

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

Unsere Exponate / Our exhibits Zusätzliche Einträge / additional entries
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kennziffern aus der Warengliederung (Anlage „C“) / Code numbers from the index of exhibits (annex ”C“)

Nicht in der Nomenklatur enthaltene Exponate / Exhibits not included in the List of Exhibits

Kennziffern aus der Warengliederung (Anlage „C“) / Code numbers from the index of exhibits (annex ”C“)

Nicht in der Nomenklatur enthaltene Exponate / Exhibits not included in the List of Exhibits

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exponate / Exhibits Zusätzliche Einträge / additional entries

Firma / Company   |   Ansprechparnter / Contact

Straße / Street   |   PLZ / Postcode   |   Ort / Place   |   Land / Country

Telefon / Telephone   |   Fax   |   E-Mail   |   Internet

Mitaussteller / vertretene Firma / Co-exhibitors / Represented company
Bei mehr als einer Firma bitte eigenes Blatt verwenden / For more than one company please use a separate sheet of paper

Alle Preise zuzüglich gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer.

Mit dieser Anmeldung erkennen wir die allgemeinen Messe- und Aus- 
stellungsbedingungen des FAMA und die besonderen Teilnahme-
bedingungen der AFAG Messen und Ausstellungen GmbH an.

The statutory VAT has to be added to all prices quoted.

This application confirms our acceptance of the General Terms and  
Conditions for Exhibitions of the FAMA and of the Special Terms for  
Participation of the AFAG Messen und Ausstellungen GmbH.

Umsatzsteuer ID-Nr. Ort und Datum Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel 
VAT-Identification No Place and date Legally binding signature and stamp

A 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

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

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

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

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

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

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

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

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

HEDEF
İLK 500

TASFED AKADEMİLERİNİN 3’ÜNCÜSÜ KAYSERİ’DE AÇILDI

Y I L :  4  •  S A Y I :  2 5  •  K A S I M  -  A R A L I K  2 0 2 1  •  I S S N :  2 6 0 2 - 2 8 2 6

TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ 
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

 � ASANSÖR ÖĞRETMENLERİ KAMPA GİRDİ 

 � TASFED’DEN ‘’MONTAJ VE BAKIM’’ İÇİN 
ÖRNEK SÖZLEŞME

 � TASFED AKADEMİLERİNİN 3’ÜNCÜSÜ 
KAYSERİ’DE AÇILDI

 � INTERLIFT, KENDİ TARİHİNDE HİBRİT ETKİNLİĞİNİ DÜZENLEDİ

 � ARKEL’E YILIN ‘İŞ UYGULAMALARI’ DALINDA  
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 � NIDEC - KINETEK TÜRKİYE’DE KUMANDA  
PANOSU ÜRETECEK



+

+

+1977’DEN BUGÜNE

KUSURSUZ BİR
ASANSÖR DENEYİMİ

+90 (312) 640 15 60 
www.merihasansor.com

YI
L:

 4
 •

 S
AY

I: 
24

 •
 K

AS
IM

 -
 A

RA
LI

K 
20

21
 •

 IS
SN

: 2
60

2-
28

26
TÜ

RK
İY

E 
AS

FE
D 

İK
Tİ

SA
Dİ

 İŞ
LE

TM
ES

İ Y
AY

IN
 O

RG
AN

I




