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ÜSTÜN KALİTE
ANLAYIŞI

MODERN ÜRETİM
TEKNOLOJİSİ

%100 MİLLİ
SERMAYE

1977 yılında kurulan Merih Asansör, 40 yılı aşkın tecrübesi ile otomatik kapı, kabin ve komple asansör sistemleri üretimiyle

asansör sektörüne hizmet eden öncü bir firmadır. Modern kentlerin ve dikey yapıların asansör ihtiyacını karşılamak için 

yeni teknolojilerin ışığında sürekli gelişmeyi hedefleyen Merih Asansör, kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışı ile 

müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. Merih Asansör uzman üretim, yönetim ve satış ekibinin yanı sıra AR-GE Merkezi ile 

de EN 81-20/ 50 ve En 81-58 uluslararası standartlarına uygun yenilikçi projeler üretmekte, sektörüne yön vermektedir.
devamı

Başkent OSB R.T. Erdoğan Blv. No: 8 Sincan - Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 640 15 60  •  Faks: +90 312 640 15 67

www.merihasansor.com  •  info@merihasansor.com

40 YILI AŞKIN 
TECRÜBESİYLE ASANSÖR 
ÜRETİMİNDE LİDER MARKA
MERİH ASANSÖR!

 � TASFED’DEN, BÜYÜKDEDE’YE ZİYARET

 � TASFED, CNR FUARI’NDAN ÇEKİLDİ

 � INELEX 2022 EYLÜL’DE KAPILARINI AÇIYOR

 � ASANSÖR SANAYİ TEKNİK KOMİTE YAPISINDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

 � TÜRK ASANSÖR FİRMALARI CEZAYİR’DE BOY GÖSTERDİ

PGD’DE YENİ DÖNEMİN 
DETAYLARINI SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMANI 
MURAT YAZGAN ANLATTI

 DOSYA KONUSU: PGD’DE YENİ DÖNEM 



ESCALATOR & MOVING WALK  S Y S T E M S

MP YENER ÖVÜNÇ ASANSÖR

P A C K A G E  E L E V A T O R  S Y S T E M S

www.mpyenerovunc.com

info@mpyenerovunc.com
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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… 

Stratejik sektörlerden biri olmayı başaran ve her geçen gün teknolojisini daha 
yukarıya taşıyan asansör sanayisi, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlama-
yı sürdürüyor. 

Yerli asansör sanayimiz, Aralık 2019’da başlayan ve dünya ticaretini olumsuz 
etkileyen pandemi krizini fırsata çevirerek, Çin’deki sanayi hacmini Türkiye’ye çekme-
yi başardı. Kendi alt yapısını ve üretim potansiyelini küresel piyasalara kanıtlayan yerli 
asansör sanayimiz, bugün dış ticaret rakamlarındaki başarısıyla gücünü bir kez daha 
gösterdi. Dış ticaret hacmi toplamına baktığımızda, asansör sanayimizin cirosu 3 mil-
yar dolar seviyelerine tırmanarak bayrağımızı göklere çıkardı. 

Pandemi nedeni ile uzunca bir süredir ertelenen fuar organizasyonları, sektörün yeni 
pazarlara açılması konusunda farklı stratejiler geliştirmesine de katkı sundu. 2022 yılı-
nın gelmesiyle birlikte peş peşe hayata geçirilen fuarlara duyduğumuz heyecan, küre-
sel piyasalarda yeniden hareketlenmeyi sağlamış olsa da görüyoruz ki ziyaretçiler ka-
dar katılımcı firmalar da bu süreçten yorulmaya başladı. Sınırları aşan ihracatımıza en 
büyük katkıyı sağlayan fuarlar, sektörümüzü daha iyisi ve daha fazlası için zorluyor olsa 
da ertelenen tüm organizasyonların peş peşe düzenleniyor olması, katılımcı firmala-
rın iş verimliliğini düşürüyor ve maddi/manevi zorlukların yaşanmasına neden olabili-
yor. Fuar organizatörlerinin kendi ticari devamlılıklarını gözettikleri bu süreçte, siste-
min sürdürülebilirliğini yönetebilmek için daha elverişli fuar takvimlerinin belirlenmesi, 
sektör temsilcilerini önemli ölçüde rahatlatacağına inanıyorum. 

Değerli sektör paydaşlarım,

Nitelikli personel istihdamı ve ara eleman açığında yaşadığımız sıkıntıları önlemek, 
genç ve dinamik yeni neslin çıtayı daha üst seviyelere taşımasını beklediğimiz asansör 
akademilerinde öğrencilerimiz diplomalarını aldı. TASFED Asansör Akademi’lerde ye-
tiştirdiğimiz öğrencilerimizin yüzde 95’den fazlası sektöre kazandırılıyor. 

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde Anka-
ra, Eskişehir ve Kayseri’den sonra Gaziantep’e açmayı planladığımız akademi için ça-

lışmalarımız hız kazandı. Gaziantep ilimizde bulunan Abdülhamithan Meslekî ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde asansör sistemleri alt dalında öğrenim görecek olan 
öğrencilerimiz, kendi bölgelerinde istihdam edecek ve bölgenin gelişen sana-
yisine katkı sağlayacaktır. 

Sektör paydaşlarımız, açtığımız TASFED Akademi’lerine ne kadar yakın olur-
sa, sanayimiz o kadar gelişecek, küresel pazarda yaptığımız Ar-Ge çalışma-
larıyla parlayan bir yıldız olacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de 

söylediği gibi; “Biz, her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi 
unutmayacaktır, geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümi-
dim gençliktedir.”

İthalatçı konumda olan sektörümüzü, dünya çapında küresel oyuncular-
la rekabet edebilen ihracatçı bir yapıya bizler taşıdık, gençlerimiz ise ya-

rın teknolojik hamlelerle çok daha iyi hedefler başaracak. Gençlerimize ve 
onlarla gelecek yarınlara güveniyor, sizlerin de öğrencilerimizi destekleme-

sini bekliyorum. 

Hepinizi saygı ve iyi dileklerimle selamlıyorum…

KATMA DEĞER ÜRETMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ

BAŞYAZI

Yusuf Atik
Türkiye Asansör 

Sanayicileri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı



Sektörün Birleştirici Gücü
www.tasfed.com

TÜRKİYE 
ASANSÖR 
SANAYİCİLERİ 
FEDERASYONU



SUNUŞ
Değerli okurlar,

Saygıdeğer sektör paydaşları; 

Asansör sektöründen  gelişme-
lere yer verdiğimiz zengin ve 
dopdolu bir içerikle yine birlik-
teyiz.

Geride bıraktığımız Mayıs-Haziran ay-
ları içerisinde sektörde hareketli geliş-
meler vardı. Türkiye Asansör Sanayicileri 
Federasyonu (TASFED) sektörün içinde 
bulunduğu sorunlara dikkat çekmek ve 
çözüm üretmek için adeta mekik diplo-
masisi yürüttü. TASFED Başkanı Yusuf 
Atik ve yönetim kurulu üyeleri hem bü-
rokrasi de hem de sektör paydaşlarıyla 
sürekli mesai halindeydi. En büyüğün-
den en küçüğüne kadar asansör sektö-
rünün temsilcileri de adeta fuardan fua-
ra koştu. Bol hareketli geçen iki aya dair 
yaşanan tüm gelişmeleri sizler için der-
ledik.

TASFED, üyesi olan derneklerin başkan-
larını bir araya topladı; bölge bölge ya-
şanan gelişmeler o toplantıda mercek 
altına alındı. Dernek başkanlarıyla yapı-
lan değerlendirme sonucu yol haritasını 
netleştiren TASFED, Belediyeler Birliği 
ile görüşmeye hazırlanıyor. Asansör fir-
malarının kendilerine en yakın dernekte 
kayıtlı olması şartının talep edileceği gö-
rüşme ile artan firma sayısının ve haksız 
rekabet sorununun getirilecek kriterlele 
engellenmesi hedefleniyor. 

TASFED Yönetim Kurulu, Uluslararası 
CNR Avrasya Asansör Fuarı’ndan da çe-
kilme kararı aldı. Ayrıca süresi dolan söz-
leşme de yenilenmeyecek. 

TASFED yönetimi Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye 
yaptığı ziyarette sektörde yaşanan so-
runlarını bir rapor halinde sundu.

Pandemi nedeni ile ertelenen fuar orga-
nizasyonları da teker teker hayata geçi-
rildi.

2022 yılının gelişiyle birlikte aralıksız de-
vam eden bu etkinliklere yeni sayımızda, 
Augsburg’da gerçekleşen Interlift, Ce-
zayir’de Lift Expo, Yunanistan’da ise As-
cen.tec yer buldu. Renkli görüntülere ve 
yeni ticari anlaşmalara imza atılan bu et-
kinliklerin detaylarını sizin için derledik. 

Bu sayımızın kapak konuğu olan Aterya 
Asansör Sistemleri Genel Müdürü Mu-
hammed Sabri Karataş, yeni 1,5 Milyon 
Euro’luk makina yatırımının detayların-
dan ve ihracat hedeflerinden söz etti. 

Dergimizin özel dosya konusu “PGD’de 
Yeni Dönem” ile asansör sektörünün 
gündeminden hiç düşmeyen risk temel-
li asansör denetimlerine ışık tutmaya ça-
lıştık. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
ve Teknoloji Uzmanı Murat Yazgan, siz 
okurlarımız için yeni dönemin detayları-
nı kaleme aldı. Dosya konumuza verdi-
ği destekten dolayı Murat Yazgan’a şük-
ranlarımı sunuyorum. 

D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme 
Teknik Müdürü Mustafa Görmüş, TAS-
FED Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öz-
çakır ve ANASDER Yönetim Kurulu Üye-
si Zafer Karabay’a da dergimize verdiği 
katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

Mali Perspektif köşemizde “Üretici ve 
İhracatçı Şirketlerde Kurumlar Vergisi 
Oranı İndirildi; Şirketler Dört Ayrı Gelir 
Tablosu Hazırlamak Zorunda Kalacak” 
başlıklı yazısı ile faydalı bilgiler paylaşan 
Mehmet Öner’e, Avukatınız Cevaplıyor 
köşesinde kadına karşı şiddetin başlıca 
sonuçlarını ele alan Avukat Erdem Ser-
dar Vurgun’a, İş Sağlığı Güvenliği köşe-
sinde iş yerlerinde yangın konusunu ele 
alan Eralp Doğanalp’e, İnsan Kaynak-
ları köşesinde e-dönüşümü ele alan Ali 
Yılmaz’a ve içsel ve dışsal motivasyona 
yönelik faydalı bilgilerle karşımıza çıkan 
Rasime Sazak’a teşekkür ederim. 

Keyifli okumalar diliyorum…

Yaprak Aktaş
Genel Yayın Yönetmeni

haberasansoru@gmail.com
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HABER ASANSÖRÜ (ANKA-
RA) Türkiye Asansör Sanayicileri 
Federasyonu (TASFED) Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede’yi ziyaret etti. Ziyaret-
te asansör sektöründe yaşanan 
gelişmeler masaya yatırıldı.

TASFED’in sektörde yaşanan so-
runlara karşı çözüm önerilerini 
sunduğu toplantıya, Sanayi Genel 
Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin de 
katıldı.

Toplantıda masaya yatırılan konu-
lardan ilki artan firma sayısı oldu. 
Haksız rekabetin önüne geçebil-
mek için hem bakım, onarım ve 
montaj hem de komponent üre-
timi yapan kaliteli firma sayısının 
artırılması gerektiğinin altı çizildi. 
Toplantıda ayrıca, TASFED’in yeni 
firma kurulmasının önüne geçmek 
için hazırladığı tavsiye tedbirler 

de gündeme alındı. 

TASFED’DEN SEKTÖR 
İÇİN ÖNEMLİ 
TAVSİYELER

Toplantıda TASFED yönetimi yeni 
firma kurulmasının önüne geçe-
bilmek için “şirket sermayesinin 
yüksek tutulması, firma sahibinde 
ve çalışacak personelde belli ka-
lifiyelik şartlarının aranması (En az 
bir makine ve/veya elektrik-elekt-
ronik mühendisinin tam zamanlı 
çalışmasının zorunlu kılınması), iş-
yeri fiziki şartlarının zorlaştırılması, 
illerdeki nüfus oranına göre asan-
sör sayıları göz önüne alınarak fir-
ma kotası konulması, montaj ve 
bakım hizmeti sunan firmaların 
belirli bir limitte (ilgili kuruma) te-
minat mektubu veya nakden ya-
tırması sağlanması” gibi bir dizi 
önerilerde bulundu. 

Bina yöneticilerinin vergi mükel-
lefi olmaması durumunun haksız 
rekabeti artırdığına dikkat çeken 
TASFED yönetimi devletin de bu 
konuda zarara girdiğine dikkat 
çekti.

İHALE 

ŞARTNAMELERİNDE 

KÜRESEL FİRMA 

ÖNCELİĞİ GÜNDEME 

ALINDI 

Toplantıda, kamu kurum ve ku-
ruluşlarının şartnamelerinde yer 
alan maddelerin yerli firmaların 
ihaleye girmesini engellediğine 
dikkat çekildi. Konuyla ilgili olarak 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi 
Yurtlar Kurumu ihale şartnamele-
ri ile Sağlık Bakanlığı ihale şartna-
meleri örnek gösterildi. 

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi ziyaret etti. 
Ziyarette asansör sektöründe yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

TASFED’DEN, BÜYÜKDEDE’YE ZİYARET
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İhale şartnameleri ile ilgili Çevre 
Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
ortak bir çözüm üretmesi önerildi. 

İTHAL ÜRÜNLER İÇİN 
GÜMRÜK KONTROLÜ 

TALEBİ

TASFED, ithal malzemelerin güm-
rük kontrolünden geçmesi gerek-
tiğinin altını çizdi ve kaliteli olma-
yan, standart dışı malzemelerin 
yurda girmesinin önlenmesi ge-
rekliliğini vurguladı.

YERLİ ÜRÜNLERE 
DENETLEME VE 

YAPTIRIM TALEP EDİLDİ  

Yerli ürün üreten firmaların ürün-
leri ve üretim yerleri ile satış ya-
pan asansör marketlerin sattıkları 
ürünlerin kontrolden geçmesi ge-
rektiği kaydedildi. Böylece uygun 
ürün üretmeyen firmalara ceza 
kesilmesi hatta kapatılması talep 
edildi. 

TEST MERKEZLERİNDE 
ŞARTLAR EŞİTLENMELİ 

TASFED, şu anda hizmet vermek-
te olan dört test merkezinin eşit 
düzeyde test yapmasının sağlan-
ması talebinde bulundu.  

PGD CEZALARININ 
TARAFLARA PAY 

EDİLMESİNE YÖNELİK 
DÜZENLEME 

Asansör sektörüne kesilen ce-
zaların yüksekliğini masaya yatı-
ran TASFED, sorumluluğun ilgili 
taraflara kusurları oranında pay 
edilmesi gerektiğini dile getirdi. 
Sanayi ürünlerine kesilen cezala-
rın yüzde 80’ine yakınının asan-
sör sektörüne kesildiğini hatır-
latan TASFED, PGD cezalarının 
sadece asansör firmasına de-
ğil, kusurlu bina için müteahhi-
te, yapı denetim firmalarına, yö-
neticiye ya da kontrolleri yapan 
A tipi muayene kuruluşlarına da 
kusurları oranında yansıtılması 
gerektiğini bildirdi. 

HAKSIZ REKABETE 
KARŞI TABAN FİYAT 

UYGULAMASI 

Haksız rekabet koşullarına deği-
nen TASFED, maliyetinin altın-
da yapılan bakımlara dikkat çekti, 
bakım firmalarının denetlenmesi 
talebinde bulundu. TASFED, he-
men her platformda dile getirdi-
ği taban fiyat uygulaması için de 
çalışma yürütülmesi gerektiğinin 
altını çizdi. 

ASANSÖR PERİYODİK 
KONTROL YÖNETMELİĞİ 

TASLAĞI İÇİN GÖRÜŞ 
BİLDİRİLDİ 

TASFED, taslağı hazırlanan Asan-
sör Periyodik Kontrol Yönet-
meliği’ne ilişkin de görüşleri-
ni paylaştı. Asansörün periyodik 
kontrolünü yapan A tipi muayene 
kuruluşlarının, muayene için ücret 
aldığını ancak bu kontrollere ne-
zaret eden bakım ve montaj fir-
malarının ücretsiz hizmet verdiği-
ni dile getiren TASFED, bakım ve 
montaj firmalarının bu kontroller 
kapsamında ücrete tabii tutulma-
sını veya bu görevden azledilme-
sini talep etti.

TASFED, A tipi muayene kuruluş-
larının muayeneye gelirken kendi 
avadanlıklarını (kalibreli ölçüm ci-
hazları, kişisel koruyucu donanım-
ları ve yük testlerini yapacakları 
kalibreli ağırlıklar) getirerek mua-
yeneleri gerçekleştirmesi gerekti-
ğini bildirdi.

Kamu kurum ve kuruluşları, özel 
hastaneler, iş hanları ve alışveriş 
merkezlerinin dışında kalan piya-
saya arz edilmiş asansörlerin peri-
yodik kontrollerinin 2 yılda bir ya-
pılması talep edildi.

Zafer Karabay, Yusuf Atik, Hasan Büyükdede, Gülay Pala
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HABER ASANSÖRÜ (ESKİŞE-
HİR)  Kurulduğu 2019 yılından bu 
yana Türkiye’nin en büyük asan-
sör akademisi olma özelliğine sa-
hip Eskişehir TASFED Akademisi, 
öğretmenlerin eğitimi programın-
da sona geldi. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile TASFED 
arasında imzalanan protokol kap-
samında Ankara, Eskişehir, Kayse-
ri ve Gaziantep’te bulunan dört 
pilot okuldan 17 eğitimci asan-
sör montaj teknikleri alanında te-
orik ve uygulamalı eğitim süreci-
ni tamamladı. Program sonunda 
eğitimciler, sertifikalarını almaya 
hak kazandı. Düzenlenen sertifi-
ka törenine TASFED Denetleme 
Kurulu Üyesi ve Tepe Asansör’ün 

ASANSÖR ÖĞRETMENLERİ MONTAJ 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

Asansör sistemleri dalında sektöre öğrenci kazandıran Eskişehir 
TASFED Akademisi’nde asansör öğretmenlerinin eğitimleri 
tamamlandı. Asansör montaj teknikleri eğitimini tamamlayan 
asansör öğretmenleri, program kapsamında sertifikalarını aldı.

16
Haber Asansörü • Mayıs • Haziran 2022

 TASFED BASIN 



Kurtuluş Mah. Şht. Ateşe  Reşat Moralı Blv. No:5 Merkez / KARABÜK
Tel: +90 (370) 712 02 70     Fax: +90 (370) 424 22 47  
info@aygunray.com     www.aygunray.com

Dünyanın Yükselen Markası
Rising Brand of the World



kurucusu Sinan Tepe de katılım 
sağladı. 

FARKLI KONU 
BAŞLIKILARI İLE 

EĞİTİMLER DEVAM 
EDECEK

Programın kapanış töreninde ko-
nuşan TASFED Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim Özçakır, gelecek 
eğitim öğretim sezonunda yeni 
konu başlıkları ile eğitim süreci-
nin devam edeceğine işaret etti. 
Özçakır, “Egitimler sonrası okul-
larımızda gördüğümüz görsel ve 
ekipman  eksiklikleri ile  ilgili ça-
lışmalar  yapmak üzere malzeme 

listeleri hazırlanarak firmalarımızın 
desteği ile eksiklikler tamamlana-
caktır. Öğretmenlerimizden olum-
lu görüşler alınmış bu da bizleri 
mutlu etmiştir. İleride farklı konu 
başlıklarında tekrar bir araya gel-
me umuduyla eğitimimizi tamam-
ladık” dedi. 

TEPE ASANSÖR ZİYARET 
EDİLDİ

Montaj teknikleri konusunda An-
kara, Eskişehir, Kayseri ve Ga-
ziantep’ten asansör dalı öğret-
menlerinin katıldığını ifade eden 
Özçakır, “Uygulamalı yaptığımız 
bu eğitimlerin son aşamasında 
öğretmenlerimiz, Eskişehir ilimiz-

de bulunan Tepe Asansör firma-
sına düzenlediğimiz ziyaret kap-
samında kabin, kapı ve pano 
imalatları hakkında daha kapsamlı 
ve uygulamalı bilgi edinme imkâ-
nına sahip oldu” dedi.

ARKEL’DEN EĞİTİME 
DESTEK 

“Bununla birlikte okullarımıza 
malzeme desteği veren Arkel fir-
masından gelen teknik personel 
sayesinde sahadan gelen şika-
yetler, montaj ve bakımda yapılan 
hatalar ile pano konusunun gele-
ceği üzerine öğretmenlere yarım 
günlük bilgilendirme eğitimi ve-
rildi.” 

PALA: “2023 YILI İÇİN 
YENİ BİR PROGRAM 
HAZIRLAYACAĞIZ”

TASFED Müdürü Gülay Pala, yap-
tığı konuşmada, gelecek sezonda 
da eğitimcinin eğtimi programına 
devam edebileceklerini vurgula-
dı. Pala, şunları söyledi: 

“2022 yılında tamamlanmasını 
planladığımız eğitimcinin eğitimi 
programını gerçekleştirdik. MEB 
ile yapacağımız görüşmede ih-
tiyaç duyulması hâlinde 2023 yılı 
için de yeni bir program hazırla-
yacağız. 
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TASFED olarak bugüne kadar 
Kayseri’nin eklenmesiyle birlikte 
toplamda üç TASFED akademisi-
ni hayata geçirdik. Tüm akademi-
lerdeki süreç kontrolümüz altında. 
Akademilerin eksikleri ve öğrenci-
lerin gelişimlerini takip ediyoruz 
ve etmeye devam edeceğiz. Ni-
telikli ara eleman açığını Akade-
miler sayesinde minimize ederek, 

sektörün en önemli boşluğunu 
kapatmayı hedefliyoruz.” 

GAZİANTEP İÇİN 
HAZIRLIKLAR BAŞLADI

“Gaziantep ilimizde hayata geçir-
meye hazırlandığımız yeni akade-
mimiz için de müjdemizi verelim. 
Abdülhamithan Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nde kurulacak 

olan TASFED Akademi’nin çalış-
malarına hız verdik. Öğrencilerin 
pratik eğitimleri TASFED Akade-
mi’mizde yeni eğitim öğretim se-
zonunda hayat bulacak.”

Eğitimcilerden okullarındaki mal-
zeme eksiklikleri hakkında veri 
toplayan Pala, atölyelerdeki eksik 
malzemelerin tamamlanması için 
çalışmala yapacaklarını duyurdu.
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HABER ASANSÖRÜ (ANKARA) 
TASFED Yönetim Kurulu ve Üye 
Dernek Başkanları bir araya gel-
di; Başkanlar toplantısında, sektör 
için önemli kararlara imza atıldı. 
Alınan kararlara göre, Belediye-
ler Birliği ile görüşme sağlanacak, 
firmaların dernek üyesi olma şar-
tı aranması talebinde bulunula-
cak. Federasyon ve kamu tarafın-
da yaşanan gelişmelerin üyelere 
bildirilmesi için dernekler çalışma 
yürütecek ve üye firma bilgilerini 

TASFED’e liste hâlinde sunacak. 
Bununla birlikte PGD cezalarına 
karşı dava açarak kazanan üye-
lerin, emsal teşkil etmesi açısın-
dan dava dosyalarının TASFED ile 
paylaşılması da kararlaştırıldı.

TASFED Yönetim Kurulu ve Üye 
Dernek Başkanları 21 Mayıs 2022 
tarihinde bir araya geldi. TASFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik 
başkanlığında gerçekleşen top-
lantıda 2021-2022 yılında sek-

törde yaşanan gelişmeler ve üye 
derneklerin çalışmaları değerlen-
dirildi. 

TOPLANTIDA 
AYRICA 2022 YILININ 

YOL HARİTASI DA 
BELİRLENDİ. 

Toplantıya; Anadolu Asansörcü-
ler Derneği (ANASDER), Asan-
sör ve Yürüyen Merdiven Sana-

TASFED Yönetim Kurulu ve Üye Dernek Başkanları bir araya geldi; 
Başkanlar toplantısında, sektör için önemli kararlara imza atıldı. 
Alınan kararlara göre, Belediyeler Birliği ile görüşme sağlanacak, 
firmaların dernek üyesi olma şartı aranması talebinde bulunulacak. 
Federasyon ve kamu tarafında yaşanan gelişmelerin üyelere 
bildirilmesi için dernekler çalışma yürütecek ve üye firma bilgilerini 
TASFED’e liste hâlinde sunacak. Bununla birlikte PGD cezalarına 
karşı dava açarak kazanan üyelerin, emsal teşkil etmesi açısından 
dava dosyalarının TASFED ile paylaşılması da kararlaştırıldı.

TASFED BAŞKANLAR KURULU 
ÖNEMLİ KARARLARA İMZA ATTI
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yi İş Kadınları Derneği (AYSKAD), 
Bursa Asansör Sanayicileri Der-
neği (BURSAD), Denizli Asan-
sörcüler Derneği (DENASDER), 
Doğu Karadeniz Asansör Sanayi-
cileri Derneği (DOKAS), Eskişehir 
Asansörcüler Derneği (ESASDER), 
Kayseri Asansör ve Yürüyen Mer-
diven Sanayicileri Derneği (KAY-
SAD), Kırıkkale Asansörcüler Der-
neği (KIRASDER), Mersin Asansör 
Sanayiciler Derneği (MERSİN AS. 
DER.), Tüm Asansör Sanayici ve 
İş İnsanları Derneği (TASİAD), 
Orta Karadeniz Asansör ve Yürü-
yen Merdiven İş İnsanları Derne-
ği (OKASDER) temsilcileri katıldı.

ATİK: “FİRMA 
BİRLEŞMELERİ 
KAÇINILMAZ”

TASFED Yönetim Kurulu Başka-
nı Yusuf Atik, dünya genelinde 
yaşanan hareketliliğe dikkat çek-

ti, “Asansör sektörünün her ge-
çen gün iyiye gittiğini gözlemli-
yoruz. Ülkemizin stratejik coğrafi 
konumunu başarılı bir şekilde kul-
lanabiliyoruz” dedi. Artan firma 
sayısından yakınan Atik, ithalat 
ağırlıklı olan piyasa koşullarının 
günümüzde ihracat ağırlıklı bir 
pazara evrildiğine dikkat çekti. 
Atik, şunları söyledi: 

“Bu sektörümüzün kendini kanıt-
laması açısından yakalanan güzel 
bir başarı. Bizim görevimiz, bu ra-
kamları daha üst seviyelere çıkar-
tarak ülkemizden küresel birkaç 
firma çıkarmaktır. Dünya pazarın-
da daha güçlü adımlar atabilmeli-
yiz. Küresel firma tek bir üreticinin 
çalışmaları ile gerçekleşemez. Bu-
nun için firma birleşmeleri kaçınıl-
mazdır. Türkiye’nin de bir küresel 
firması olsun istiyorsak, güçlerimi-
zi birleştirmeliyiz. Bunun başka bir 
çaresi yok. Birleşmeden güç do-

TASFED,  
CNR FUARI’NDAN 

ÇEKİLDİ 
Türkiye Asansör 

Sanayicileri 
Federasyonu Yönetim 
Kurulu, CNR Fuarı’ndan 

çekilme kararı aldı. 

HABER MERKEZİ — Türkiye 
Asansör Sanayicileri Federas-
yonu (TASFED) Yönetim Kuru-
lu, 21 Mayıs 2022 tarihinde Fe-
derasyon merkezinde bir araya 
geldi. 

Yapılan toplantıda bu sene 
6’ncısının düzenlenmesi planla-
nan Uluslararası CNR Avrasya 
Asansör Fuarı’na Federasyon 
olarak destek verilmemesi oy 
çokluğu ile kararlaştırıldı. 
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ğar. Birleşmediğimiz sürece etkin-
liğimizi artıramayız.

“HİSSE PAYI 
GÖZETİLİYOR”

Ben değil, biz diyeceğiz. Avru-
pa’da yüzde 5 hissesi olan o fir-
manın en büyük hissedarı oluyor. 
Biz birleşmeye kalktığımızda hisse 
payı gözetiliyor. Küçük olan biziz, 
büyük zannediyoruz. Şirketlerimi-
zi kurumsallaştırmanın peşinden 
gitmeliyiz, bununla birlikte birleş-
menin yolunu bulmamız lazım. Ya-
pabiliyorsanız, küçük firmaları sa-
tın olarak birleşmeye gidin. Yoksa 
hepimiz eriyeceğiz.” 

BAKANLIKTA KULİS 
ÇALIŞMALARI 

TASFED’in ANASDER ile bera-
ber Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’na sık sık ziyarete giderek kulis 
çalışması yürüttüklerinin altını çi-
zen Atik, “Yakın dönemde de Ba-
kan ve Bakan Yardımcısından ayrı 
ayrı randevu talebimiz oldu. Bu 
rakamların yükseldiğini, bir ürü-
nün fiyatından daha fazla cezanın 
kesilemeyeceğini gündeme ge-
tireceğiz. Kesilen PGD cezaların-
daki miktarın düşürülmesi gere-
kiyor. Buna itiraz edeceğiz” diye 
konuştu. 

Zafer Karabay 
Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER)  

Yönetim Kurulu Üyesi

ANASDER: “PGD’Yİ DURDURMAK İÇİN  
DAVA AÇTIK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 
görüşerek artan firma sayısını en-
gellemek için yaptırım talebin-
de bulunduk. Ticaret Bakanlığı’na 
gittik ve PGD cezaları ile ilgili ola-
rak görüşlerimizi ilettik. Rakamlara 
baktığımızda en fazla cezayı yiyen 
asansör firmaları. Cezalardaki tah-
sil kabiliyeti yüzde 10-20 arasında 
kalıyor; çünkü firma ertesi gün baş-
ka bir isimle hizmet veriyor. Ayrıca 
PGD ile alakalı olarak yürütmeyi 
durdurmak için Danıştay’a dava 
açtık. Yeni taslak talebinde bulun-
dular. Asansör Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği ile alakalı olarak bir 
çalışma yaptık. TASFED teknik ko-
miteye sunduk. Bu çalışma, TAS-
FED nezdinde düzenlenerek Sa-
nayi Bakanlığı’na gönderildi. 

“CEZA MİKTARINDA KÂR 
ELDE EDEN VAR MI?”

PGD’de kontrol listesinin olmayı-
şından dolayı itiraz ediyoruz. Bu 
liste var ama kontrol listesi ek ola-
rak yayınlanmadı. Bu kontrol lis-
tesine ekleme veya çıkarma da 
yapabileceklerini dile getirdiler. 
Hafif kusurlu bir asansörün PGD 
cezası 50 bin TL’den başlıyor, orta 
kusurlu asansörün 94 bin TL, yük-

sek kusurlu asansörler ise 150 bin 
TL’den başlıyor. 2022 yılı Nisan ayı 
itibarıyla tescili yapılacak asan-
sörlerdeki PGD cezaları artacak. 
Montaj yapan arkadaşlarımız var; 
bu işin tavanı da 650 bin TL. Ba-
kanlık istediği takdirde hafif ku-
surlu asansöre bile veya şirketin 
durumu iyiyse ki bu da yanlış bir 
kriter; bu 50 Bin TL’yi 650 Bin TL’ye 
kadar çıkarabilir. Bir asansörde 50 
Bin ila 650 Bin TL arasında kâr 
eden bir arkadaşımız var mı?

“HYB ASKIYA 
ALINDIKTAN 1 AY 

SONRA CEZAYA TABİİ 
TUTULSUN”

Bunlarla birlikte, HYB vize tarihi 
gelmeden 1 y önce müracat edil-
mesine karşın bu 1 ay sık süreç-
te TSE’den personel gelmediği 
bundan dolayı HYB denetimi ya-
pılamadığı, vize işleminin de ge-
cikmesinden dolayı HYB Belge-
lerinin askıya alındığı, HYB vize 
tarihi ile alttaki onay tarihinin fark-
lılık göstermesinden dolayı ceza-
lar kesildiği görülmüştür. HYB’nin 
askıya alındığı tarihten bir ay son-
ra cezaya tabii tutulması daha 
mantıklı olacaktır. 
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ESASDER: “ÇIRAKLIK YASASI SEKTÖRE AĞIR 
DARBE VURDU”

İlimizdeki TASFED Akademisi 
bünyesinde eğitim gören öğ-
rencilerimizi de yakından ilgilen-
diren, Mesleki Eğitim Merkezle-
ri’ne kaydırılma yöntemiyle çırak 
yetiştirmeyi esas alan program-
dan yana sıkıntılarımız oldu. Bu 
yasa, sektöre büyük bir darbe 
vurdu. Devamsızlığı olan çocuk-
lar yasaya uyum sağlayarak ça-
lışma hayatına atılmayı tercih 
etti. 

MEZUN 
ÖĞRENCİLERİMİZİN 
YÜZDE 80’İ SAHADA 

ÇALIŞIYOR

Az sayıda çocuk olduğu için gi-
decekleri firmayı biz seçiyoruz, 

çocuklardan bir şikâyet gelirse 
firmayla konuşuyor veya çocu-
ğumuzu geri çekiyoruz. Biz, bu 
çocukları sektöre kazandırmaya 
çalışıyoruz. Geçen sene mezun 
olan grubun yüzde 80’i sahada 
kaldı. Bu bizi oldukça mutlu etti. 

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ 
TAMAMLANDI

Öğretmenlerin eğitimine, yine 
pilot okul seçtiğimiz Eskişe-
hir’de ev sahipliği yaptık. Son 
eğitimimizde sektörün daha iyi 
tanıtılması için bir fabrika gezisi 
de yaptık. Biz, öğrencilerimizin 
ustalardan ziyade, okulda ho-
calarımızdan alacakları eğitim-
le sahaya çıkmalarını istiyoruz. 
Çünkü sahadaki bilgi kirli bilgi.

TASİAD: “KURULACAK FİRMANIN ALACAĞI 
CEZAYI ÖDEME KABİLİYETİ OLMALI”

Yeni firmaların hiçbiri yaptığı 
işin sorumluluğu ve PGD sonu-
cu alabileceği cezanın farkında 
değil. Bu firmaların bu kadar so-
rumluluğu varsa, bunu kuracak 
firmanın alacağı cezayı ödeme 
kabiliyetinin olması lazım. Bir in-
şaat projesinde verilecek teklif-
lerde iş bitirme belgesi gözetili-
yor. Burada, projeye teklif veren 
firmanın potansiyeli, seviyesi öl-
çülüyor. Bizim de bir ön çalışma 
yapmamız gerek ki içimizdeki 
firmaları bir derecelendirmeye 
tabii tutalım. 

ÜYE BİLGİLERİNİN 
GÜNCELLENMESİ İÇİN 

ÇAĞRI

TASFED’de bir yazılım alt yapı-
sı kurduk. Buradaki iletişimi ar-
tırmak için son güncellenmiş 

hâliyle üyelerin ve yetkililerinin 
isim soyismi, adresi, telefonu 
gibi bilgilerin derneklerimiz ta-
rafından TASFED’e bildirilmesi 
önemli. Böylece, burada yapılan 
çalışmaları ve sektördeki geliş-
meleri aktarmamız kolaylaşacak. 
Federasyon’umuz aslında çok iş 
yapıyor ama bilinmiyor. Bu akta-
rım hızını artırmalıyız. 

TASİAD olarak toplantılarımızı 
çevrim içi bile olsa haftalık yap-
maya gayret ettik. Eğitim ko-
mitemizle birlitke, Haydarpaşa 
Teknik Anadolu Lisesi’ndeki ça-
lışmalara pandeminin izin ver-
diği ölçüde devam edildi. Baş-
kan Yardımcımız Yasemin Hanım 
uzun bir süre bizim dernekleri-
mizi güçlendirme için üye ka-
zandırma, üyelere de yapılan 
projeleri ve gelişmeleri anlatma 
gibi önemli bir görevi icra etti. 

İbrahim Özçakır 
Eskişehir Asansörcüler Derneği (ESASDER) Eski 

Yönetim Kurulu Üyesi ve TASFED Yönetim Kurulu 
Üyesi

Mustafa Uçar 
Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği  

(TASİAD) Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
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OKASDER: “ÜYE FİRMALARIMIZI AHLÂK 
SÖZLEŞMESİ İLE KORUMA ALTINA ALDIK”

Bakım fiyatlarıyla ilgili Samsun Sa-
nayi ve Ticaret Odası’ndan tavsiye 
kararı çıkarttık. Yaşanan enflasyon 
nedeni ile bu tavsiye kararının da 
bir önemi kalmadı. O gün çıkan fi-
yatlar bugün düşük gelmeye baş-
ladı. Dolayısıyla da uygulanabilir-
liği kalmadı. Biz de bir takım ahlâk 
sözleşmeleri ile bu sorunların üs-
tesinden gelmek istedik. 

Dernek üyeleri birbirlerinden al-
dıkları bakımları o fiyatların altın-
da almayacaklar, ama derneğe 
üye olmayan veya bu ahlâk söz-

leşmesinin dışında kalan firmala-
rın bakımlarını istediği paraya ala-
bilecekler. Önemli olan, düzgün 
firmaları korumak. Çünkü en bü-
yük zararı yine onlar görüyor. Biz, 
dernek olarak üyelerimizi ve ah-
lâklı iş yapan firmalarımızı bu yön-
temle korumaya çalıştık. 

ŞİKÂYET EDİYORUZ!

Dernek olarak haksız rekabete yol 
açan firmaları şikayet ediyoruz. Bu 
yeni bir uygulama ama işe yaraya-
cak gibi görünüyor. 

Atilla Verim 
Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İş 

İnsanları Derneği (OKASDER)  
Yönetim Kurulu Başkanı

AYSKAD: “ODA OLMA TALEBİNDE BULUNDUK”
Biz 2018 yılında kurulmuş bir der-
neğiz, 2019 yılı Aralık ayında Mes-
leki Eğitim İş Birliği Protokolü im-
zalamak üzere Ankara’ya geldik. 
Aynı gün Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan Yardımcımız Hasan Büyük-
dede’yi de ziyaret ettik. Bu ziya-
retimizde sektör sorunlarımızın 
çözümü için oda olmamız gerek-
tiğini ifade ettik. 

Biz aynı gün TBMM’ye giderek Di-

lekçe Komisyonu Başkanı Belma 
Satır Hanımefendiyi ziyaret ettik. 
Orada da çok uluslu firmalar kar-
şısında devlet tarafından yeterin-
ce desteklenmediğimizi söyledik. 
Kendisi de bize konunun detayla-
rını bilmediği için dosya hazırlanıp 
yapılması gerekenler konusunda 
başvuru yapmamızı istedi. Bugün 
eğer oda olamıyorsak, biz bir dos-
ya hazırlayalım. Yasemin Bulut 

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları 
Derneği (AYSKAD) Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Cirit 
Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir 

Malzemeleri Sanayicileri Derneği (DENASDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı

DENASDER:  
“FATURASIZ HİZMETİ BELGELEYEMİYORUZ”

Ne yazık ki bakım fiyatı belirleye-
miyoruz. Denizli’de kimseye ceza 
kesmiyorlar. Kurumlara giderek 
şikâyetlerimizi ilettik. Bir firma yıl-
da 10 tane asansör yapıyorsa, 
1,5 trilyon teminat göstermesi la-
zım. Faturasız iş yaptırılıyor ve or-

tada sunabileceğimiz delil yok. 
Denizli’de bu sorunların önüne 
geçmekte zorlanıyoruz. Denetim-
lerin sıklaştırılması ve ilgili kamu 
kurumlarının bu konuya yönelme-
si şart. 
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DOKAS:  
“ODA OLMA TALEBİNDE BULUNDUK”

Göreve geldiğim 2020 yılından 
bu yana bakım fiyatlarıyla alaka-
lı güzel çalışmalar yaptık. Der-
neğe üye olan veya olmayan 
firmalar hemen hemen bizim ya-
yınladığımız listeye uymaya çalı-
şıyor. Bu konuda güzel bir başarı 
elde ettik, ancak bir araya gel-
me konusunda yeterince başarı-
lı olamıyoruz.

Yeni arkadaşlarla görüşüyoruz, 
derneğimizi ve federasyonumu-
zu anlatıyoruz. Burada konuştu-
ğumuz konuların kitapçık hâline 
getirilmesi, firmalara dağıtılma-
sı, panolara asılması, sektörün 
ve yöneticilerin bilinçlendirilme-
si gibi konularda desteğe ihtiya-
cımız var.

MERSİN AS. DER.: 
“BELEDİYELER BİRLİĞİ DERNEK ÜYELİĞİ 

ŞARTI ARASIN”
Belediyeler Birliği’nin çıkaraca-
ğı bir yazı ile asansörcü firma-
nın derneğe ve federasyona 
kayıtlı olduğuna dair bir yazı is-
tensin. Böylece tescil dosyası-
nı alacak belediyeye verecek, 
ama belediyeden dernek üye-
liği belgesi istenecek. Değilse 
bölgesindeki en yakın derneğe 
üye olma zorunluluğu doğacak. 
Biz de diyeceğiz ki derneğimi-
ze üye olman için bu kriterleri 
tamamlaman lazım.

PROFESYONEL 
TESİS YÖNETİCİLERİ 

MALİYEYE ŞİKÂYET 

EDİLMELİ

Tüm asansör firmalarının diğer 
bir sıkıntısı ise şehirlerdeki pro-
fesyonel tesis yönetim firmala-
rı… 100 tane apartmanın işini 
aldığı zaman, ikişer asansörden 
ortalama 200 asansör geliyor. 
Bakım fiyatlarını soruyor, pazar-
lık yapıyor. Ne teknik sorgulanı-
yor ne de yönetmelik… Apart-
man yöneticileri ile profesyonel 
yöneticilerini maliyeye şikâyet 
etmek gerekir.

KIRASDER:  
“YAPTIRIMLAR KONUSUNDA DEVLET 

DESTEĞİ BEKLİYORUZ”
Ticaret Odası ile görüşmeleri-
miz oluyor. Bakım fiyatları ko-
nusunda görüş alışverişinde 
bulunuyoruz. Onların tavsiye ni-
teliğinde bir belge vermelerini 
istiyoruz. Bununla ilgili bir ça-
lışma yaptık. Şu an Kırıkkale’de-
ki firma sayısı 13’e çıktı. Temizlik 
firmaları asansör firmaları kur-
maya kalkıyor. Asansörcülerle 

ortak iş yapmaya çalışanlar var. 
Bunun tam tersi, temizlik firma-
sı kurmaya yönelenler de var. İh-
tisas gerektiren bir iş yapıyoruz, 
mesleğimizi seviyoruz. Rekabet 
yapacağımız çok büyük firmalar 
varken, küçük şeylerle didişiyo-
ruz. Yaptırım konusunda maale-
sef elimiz zayıf. Bu konuda dev-
let desteği bekliyoruz. 

Barış Sancak  
Doğu Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven 

Sanayileri Derneği (DOKAS)  
Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer Hızarcı 
Mersin Asansör Sanayiciler Derneği  

(MERSİN AS. DER.) Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Yıldırım 
Kırıkkale Asansörcüleri ve Asansör Kullanıcıları 

Geliştirme Derneği (KIRASDER)  
Yönetim Kurulu Başkanı

PGD cezalarına karşı dava açarak 
kazanan üyelerin, emsal teşkil etmesi 
açısından dava dosyalarının TASFED 
ile paylaşılması kararlaştırıldı.
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KAYSAD: 
“BAKIM FİYATLARININ YÜKSELMESİ FİRMA 

SAYISINI ARTIRDI”
Kayseri bir çok şeyi denedi. Be-
lediye 4-5 yıl boyunca dernek 
kaşesi olmadan ruhsat vermedi. 
Derneğe üye değilse veya para-
sını ödemediyse ruhsatını alama-
dı. Bunu biz Kayseri’de başardık. 
Taban fiyat uygulamasını biz yine 
Kayseri’de yaptık. 3 yıl boyunca 
fiyat hiç değişmedi. Ama sonra 
bakım fiyatlarının yükselmesi so-
nucu olarak firma sayısının ço-
ğalması ile karşılaştık. Farklı il-
lerden bile şikâyet edildik. Daha 
sonra resmî olarak Ticaret Oda-

sı’ndan da fiyat listesi oluşturduk. 
Biz dernek üyeleri olarak tabanı 
belirlemiştik. Uzun yıllar bu böy-
le gitti ama firma sayısının çoğal-
ması kaynaklı bunu sürdüreme-
dik. Yine buradan çıkan sonuç 
muhtemelen, Federasyon oda 
kriterlerine ulaşmadığı sürece uy-
gulanacak hiçbir taban fiyat uy-
gulaması başarılı olamayacak. 
Biz, çalışmalarımızı bu doğrultu-
da ilerletmeliyiz. Ancak bu şekil-
de sonuç alabiliriz. 

Naim Pedük 
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri 

Derneği (KAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı 

CEZALARA İTİRAZ ETMEK MÜMKÜN
Yeni Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile 3 risk grubuna göre ayrılan 50-650 bin TL 
arası cezalara ilişkin değerlendirme yapan TASFED Vekili Avukat Erdem Serdar Vurgun, 
verilen ceza miktarlarına karşı itiraz etmenin mümkün olduğunun altını çizdi. Ceza miktarı-
nın belirsizliği eleştirilerine cevap veren Vurgun, şunları söyledi: 

“Yönetmelikte belirtildiği gibi arası bu kadar açık bir makasın mevzuata uygun olduğunu 
düşünmüyorum. Cezayı alan firmanın büyük ya da küçük olması ceza miktarının tespitinde 
önemli değildir. Bu durumlarda mahkeme bu kararı iptal eder. Böyle bir idari ceza söz ko-
nusu olursa mutlaka dava açılmalı. Mahkeme idareye neden alt sınırdan uzaklaşarak ceza 
verdiğini sorar. İdare tarafından bu soruya verilecek ceza yetersiz kalırsa, mahkeme o ce-
zayı iptal eder. Bunun objektif bir nedeninin olması gerekir. Mahkemelerin bile bu kadar 
geniş takdir yetkisi yokken, idarelere böyle geniş takdir yetkisi verilemez.” 
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HABER ASANSÖRÜ (ANKA-
RA) — Türkiye Asansör Sanayici-
leri Federasyonu (TASFED), Mart 
ayında yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren Asansör Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Yönetmeliği hakkında 
görüşlerini bildirmek üzere Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji 
ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Ge-
nel Müdürlüğü’ne ziyarette bu-
lundu. 

Asansör ve Makine Dairesi Baş-

kanı Dr. Şakir Karakaya’yı maka-
mında ziyaret eden TASFED’in 
gündeminde piyasa gözetimi ve 
denetiminde yaşanan aksaklıklar 
ile son dönemlerde sektörün di-
linden düşmeyen PGD cezaları 
vardı. 

TASFED’e üye derneklerden ve 
sektör paydaşlarından kesilen ce-
zaların niteliğine ve mahkemeye 
taşınan dava konularının içerikle-
rine ilişkin bilgi toplamaya çalış-

tıklarını belirten TASFED üyeleri, 
yönetmelikle birlikte gelen yeni 
düzenlemeleri de masaya yatırdı. 

Yeni Asansör Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Yönetmeliği’nin yayım-
lanması öncesinde görüş ve öne-
rilerini Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’na gönderdiklerinin altını 
çizen TASFED üyeleri, sahada gö-
rülen aksaklıklar ve eksikler hak-
kında Karakaya’yı bilgilendirdi. 

TASFED’DEN SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI’NA ÖNEMLİ ZİYARET

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED), Mart ayında yayımlanarak 
yürürlüğe giren Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hakkında 
görüşlerini bildirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi 
Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. 
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Sektörün çatı kuruluşu olan TAS-
FED, geleneksel iftar yemeğini 
Ankara’da döneriyle ünlü Peçe-
nek Restoran’da gerçekleştirdi. 
TASFED’in davetinde Ankara Sa-
nayi Odası Başkanı Nurettin Öz-
debir, Ankara Sanayi İl Müdürü 
Muhammed Polat, 27’nci Dönem 
Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’ndan temsilciler katıldı.

TASFED VE ÜYE DERNEKLER İFTARDA BULUŞTU

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) ve üye 
dernekleri geride bıraktığımız Ramazan ayında düzenledikleri iftar 
programlarında bir araya geldi. Sektör paydaşlarını buluşturan iftara 
kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler de katıldı. 
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İç Anadolu’yu temsil eden Anadolu Asansör Sana-
yicileri Derneği (ANASDER) Ankara Konağı’nda dü-
zenledikleri yemek davetinde buluştu. ANASDER’in 
iftar yemeğine ise Ankara Sanayi Odası Başkanı Nu-
rettin Özdebir, Ankara Sanayi İl Müdürü Muhammed 
Polat, TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı En-
düstriyel Ekipmanlar Müdürü Oktay Akman katıldı. 

İSTANBUL’DA İFTAR BULUŞMASI 

Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TASİ-
AD) Cemile Sultan Korusu’nda üyeleriyle bir araya 
geldi. Düzenlenen iftar programına Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı İstanbul Sanayi İl Müdürlüğü Müdür Yar-
dımcısı Şevki Şarlıoğlu, Piyasa Gözetimi ve Denetim 
Şube Müdürü Gülderen Oğuz, TSE Marmara Bölge 
Koordinatörü Hüseyin Taşan ve CNR Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ceyda Eren katıldı. TASİAD Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Karabacak, iftar 
sonrasında yaptığı konuşma ile üyelerini TASİAD’ın 
çalışmaları konusunda bilgilendirdi. 
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HABER ASANSÖRÜ (ANKARA) TAS-
FED Akademilerinin ilki olan Merih Asan-
sör Akademi öğrencileri, Ostim Teknik 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde mezuni-
yet törenini gerçekleştirdi. Anadolu Mes-
lek Programı kapsamında öğrenim gören 
asansör sistemleri bölümü öğrencileri, 
diplomalarını TASFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Atik’ten aldı. 

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mes-
lekî ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesin-
de 2018 yılında faaliyete geçen Merih 
Asansör Akademi’nin 12’inci sınıf öğ-
rencileri mezun oldu. Ostim Teknik Üni-
versitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
törende öğrencilere seslenen TASFED 

MERİH ASANSÖR AKADEMİ YENİ 
MEZUNLARINI VERDİ

TASFED Akademilerinin ilki olan Merih Asansör Akademi öğrencileri, 
Ostim Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde mezuniyet törenini 
gerçekleştirdi. Anadolu Meslek Programı kapsamında öğrenim 
gören asansör sistemleri bölümü öğrencileri, diplomalarını TASFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik’ten aldı. 
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WE PRODUCE FOR YOU..



Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Atik, Milli Eğitim Bakanlığı ile im-
zalanan protokole değindiği ko-
nuşmasında asansör sektörüne 
donanımlı bir nesil yetiştirme he-
defiyle yola çıktıklarını söyledi. 

ATİK: “VİZYONUNUZU 
GENİŞ TUTUN”

Öğrencilere hayal kurmaktan vaz-
geçmemelerini öğütleyen Atik, 
“Vizyonunuzu geniş tutun, yapa-
bileceğiniz pek çok şey var” dedi. 
Atik, şunları söyledi:

“Bugün hâlâ asansör mesleğim 
üzerinden yapabileceklerimin ha-
yalini kuruyorum. Bir kadının tek 
başına bir asansörü montaj ede-
bildiğini ve asansör kabinleri-
nin ağırlığını 300 kilonun altına 
indirmeyi planlıyorum. Yerin al-
tında ilerleyecek bir asansör va-

sıtasıyla Ankara-İstanbul arası 
mesafeyi neden 20 dakikaya indi-
remeyelim? Ben bunların hayalini 
kuruyorum. Sizler kendinizi yetiş-

tirip, imkânsız denilen projelere 
imza atabilirsiniz. Sektörümüzü 
güçlendirecek ve daha ileriye taşı-
yacağınızdan şüphem yok. Fede-
rasyonumuz, her zaman yanınızda 
olacak. Her zaman size yol göste-
receğiz. Mezun olan tüm öğrenci-
lerimizi başarılarından dolayı teb-
rik ediyorum.”

REKTÖR YÜLEK’TEN, 
ÖĞRENCİLERE 

TAVSİYELER

Ostim Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Murat Yülek, öğrencilere tav-
siyelerde bulundu; “Üniversite-
nizi, bölümünüzü çok iyi seçin. 
Sanayiyle, teknolojiyle, piyasay-
la ne kadar ilintili bir üniversite-
de olursanız, geleceğe o kadar iyi 
hazırlanma imkânınız olur” dedi. 
Öğrencilere, Elon Musk örneği 

Murat Yülek 
Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü

40
Haber Asansörü • Mayıs • Haziran 2022



veren Yülek, sözlerini şöyle sürdür-
dü: 

TÜRKİYE’NİN ELON 
MUSK’I OLMAMANIZ İÇİN 

NEDEN YOK 

“Elon Musk, Güney Afrika’dan 
çıkmış, Amerika’ya gelmiş. Ame-
rika’da bir yaptığı iş uzaya dol-
muş seferi. Biz, Sincan’dan Fa-
tih’e dolmuş seferi yapar mıyız 
diye düşünüyoruz. Elon Musk, aya 
seyahati düşünüyor. Güney Afri-
ka, ekonomik ve teknolojik olarak 
Türkiye’den daha ileri değil. Elon 
Musk’un babasının sizin babanız-
dan daha büyük imkânları yoktu. 
Elon Musk’un yaptığı işleri sizin de 
yapmamanız için bir sebep yok.”

OKUL MÜDÜRÜNDEN 
ÖĞRENCİLERE SON DERS 

Yenimahalle Şehit Mehmet Şen-
gül Meslekî ve Teknik Anadolu Li-
sesi Müdürü Bayram Arslanoğlu, 
“Dört yıl önce ilk dersi okulumuz-
da aldınız, bugün burada yapılan 
ilham verici konuşmalar sizin son 
ders olarak geleceğinize nitelikli 
bir adım atmanız için katkı sağla-
yacak. Umuyorum, geleceğiniz için 
atacağınız adımlarda buradaki de-
ğerlendirmelerin faydası olacak-
tır. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. 
Güçlü olmak için üretmek, üret-
mek için mesleki eğitim. Sizler bu 
adımı attınız, güzel yarınlarınızın 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 
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HABER ASANSÖRÜ (ANKA-
RA) — Aterya Asansör Sistemle-
ri, yüzde 25 olan ihracat bandında 
çıtayı yükselterek yeni hedefi “en 
az” yüzde 50 olarak duyurdu. 8 ay 
önce 1,5 milyon Euro’luk makine 
yatırımı yaptıklarını belirten Ater-
ya Asansör Sistemleri Genel Mü-
dürü Muhammed Sabri Karataş, 
yeni yatırımları sonrası üretim ka-
pasitesinin yüzde 100 oranda ar-
tacağını söyledi.

Kurulduğu 1998 yılından bu yana 
asansör kapı ve kabin üretimin-

de kendi markasını oluşturan sek-
törün önemli yapı taşlarından biri 
olan Aterya Asansör Sistemleri 
Genel Müdür Muhammed Sabri 
Karataş, Haber Asansörü’nün so-
rularını yanıtladı. 

Karataş, “Şu an yüzde 25 olan 
ihracatımızı 2022 yılı içerisin-
de yüzde 50’nin üzerine taşımayı 
planlıyoruz. Bunun için ekip arka-
daşlarımız sıkı bir çalışma içerisin-
de. Hedefe emin adımlarla iler-
liyoruz ve olumlu geri dönüşler 
alıyoruz” dedi. 

“YURT İÇİNDE BAŞARILI 

OLAMAYAN, YURT 

DIŞINDA BAŞARI 

GÖSTEREMEZ”

Yurt içinde çok güçlü bayi ağına 
sahip olduklarını belirten Karataş, 
“Yurt içinde başarılı olamayan bir 
firmanın yurt dışında başarı gös-
termesi imkânsız. Biz yurt içinde-
ki müşterilerimize güven sağladık, 
ürünlerimizin sürdürülebilirliğini 
ve kalitesini deneyimlemelerini 
sağladık. Buradan edindiğimiz öz-

ATERYA ASANSÖR İHRACATTA ÇITAYI YÜKSELTTİ: 
HEDEF YÜZDE 50

Aterya Asansör Sistemleri, yüzde 25 olan ihracat bandında çıtayı 
yükselterek yeni hedefi “en az” yüzde 50 olarak duyurdu. 8 ay 
önce 1,5 milyon Euro’luk makine yatırımı yaptıklarını belirten 
Aterya Asansör Sistemleri Genel Müdürü Muhammed Sabri Karataş, 
yeni yatırımları sonrası üretim kapasitesinin yüzde 100 oranda 
artacağını söyledi.
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güven ile ürünlerimizi yurt dışında 
da tanıtmayı başardık” dedi.

“DIŞ TİCARET 
KADROMUZ ARTIK DAHA 

GÜÇLÜ”

Dış ticaret kadrolarını güçlendir-
diklerini söyleyen Karataş, “Çok 
daha güzel rakamlara ulaşacağız. 
Hedeflediğimiz rakamlar öngö-
rülebilir ve gördüğümüz ilginin 
karşısında beklenebilir rakamlar” 
dedi. 

HEDEF PAZAR AVRUPA

İhracat yoğun bölgenin dönemsel 
olarak değişkenlik gösterdiğini 
söyleyen Karataş, 2022 yılında Av-
rupa’yı hedef pazar olarak belirle-
diklerini anlattı. 

Karataş şunları söyledi; 

“Irak, İran, Kosova, Çek Cumhu-
riyeti, Arnavutluk, Makedonya, 
Gana, Gine, Nijerya, Fil Dişi Sahil-
leri, Kongo, Brezilya veya İspanya 
gibi bölgelerde ürünlerimiz kulla-
nılıyor. Doğrudan ve dolaylı ola-
rak hizmet sunuyoruz. Son dö-
nemlerde Avrupa pazarına ağırlık 
veriyoruz. Çünkü kaliteli ürünle-
rin rahatlıkla satılarak kullanıcılar-
la buluşturulabildiği bir pazar. Bu 
sene Avrupa özelinde önemli bir 
ihracat bekliyoruz.

1,5 MİLYON EURO’LUK 
MAKİNE YATIRIMI 

YAPILDI 

Üretim hattını güçlendirmeyi he-
deflediklerini söyleyen Karataş, 
2021 yılının son aylarında 1,5 Mil-
yon Euro’luk makine yatırımına 
dikkat çekti. Beş farklı makinenin 
üretim hattına kazandırılacağını 
söyleyen Karataş, bunlardan ikisi-
nin makine parkuruna dâhil edil-
diğini, diğer iki makinenin ise ge-
lecek üç ay içerisinde fabrikadaki 
yerini alacağını belirtti. Karataş, 
“Bu iki makinenin termin süresinin 
uzun olması kaynaklı bekleyişimiz 
devam ediyor. Önümüdeki 2 ay 
içerisinde üretim hattındaki yeri-

ni almış olacak. Üretim hattımızda 
yeniliğe gittik. Böylece son tekno-
loji sac işleme makinaları üretim-
de yerini aldı. 

ÜRETİM RAKAMLARINDA 
YÜZDE 100 ARTIŞ 
HEDEFLENİYOR 

Karataş, yeni makinelerin devre-
ye girmesiyle birlikte üretimde ar-
tış hedeflediklerini açıkladı; “Ma-
kina parkuruna yaptığımız yatırım 
sonrası üretimlerimizi yüzde 100 
oranda artırmayı planlıyoruz. Ma-
kine parkurunun tamamlanmasıy-
la aylık 3 bin olan kapı üretiminin 
minimum 6 binli rakamlara çıkma-
sını bekliyoruz” diye konuştu. 

SATIŞLARDA YÜZDE 40 
ARTIŞ KAYDEDİLDİ 

Geçtiğimiz 2021 yılında yaşanan 
dalgalı döviz kuru ve koronavi-
rüs salgınına rağmen satışlarda 
önemli artışlar yaşadıklarının al-
tını çizen Karataş, 2021 yılı satış 
rakamlarının 2020 yılına oranla 
yüzde 40 arttığını söyledi. Kara-
taş, “Bu yıl yine geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine oranla yine yüzde 
40’lar civarında artışımız var. Üze-
rine ilave ederek yola devam edi-
yoruz. Sektörde eski bir markayız 
ve adımıza duyulan bir güven var. 
Sürekli olarak markamıza ve tek-
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nolojiye yatırım yapıyoruz. Daha 
stabil ve kaliteli ürünler ile portfö-
yümüzü güçlendiriyoruz. Çalışma-
larımızın karşılığını alıyor olmak-
tan dolayı mutluluk duyuyoruz” 
dedi.

Döviz kurundaki artış karşısında 
süreç yönetimleri hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan Kara-
taş, şunları söyledi: 

“İster istemez karşılaştığımız 
olumsuz ekonomik koşullar olu-
yor. Enerjiden, yakıta ve diğer gi-
derlere değin maliyetlerimiz dü-
zenli olarak artıyor ve tüm üretim 
bu gelişmelerden olumsuz etkile-
niyor. 

“YÜZDE 100 İADE 
GARANTİLİ ÜRÜNLER 

SUNUYORUZ”

Aterya Asansör Sistemleri, her ne 
olursa olsun ürününün yüzde 100 
arkasında duran ve herhangi bir 
sebep göstermeksizin yüzde 100 
iade garantisi sunan bir firma. Biz, 
iyi niyet garantisi sunuyoruz. Müş-
terilerimizin satış sonrası ürünle il-
gili bir sorunu olursa, hemen mü-

dahale ediyor ve en hızlı çözüm 
için arkadaşlarımızı görevlendiri-
yoruz”

“MALİYETLERİ 
TEKNOLOJİ YATIRIMIYLA 

DÜŞÜRÜYORUZ”

“Biz maliyetlerimizi teknoloji ya-
tırımıyla düşürmeye çalışıyoruz, 
ürün farklılaştırarak değil.

Müşteriye ekonomik ürünler sun-

mak için Ar-Ge yatırımı yapıyo-
ruz ve bunun her zaman karşılığını 
bulduk. Çizgimizi bozmadan tek-
noloji yatırımlarına devam ede-
ceğiz. Sektörden gelen hiçbir so-
runu göz ardı etmedik. Müşteri 
memnuniyeti bizim için önemli. 
Aterya, ürününün arkasında du-
ran bir marka. Kaliteli ürün ve gü-
nünde teslimata özen gösteriyo-
ruz. Aterya’nın adını marka yapan 
en önemli etken bu oldu.”
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Geleneksel hâle gelen ve hemen her yıl yapılan 
mezuniyet töreni asansör sektörünün önde 
gelen firmaların da katılımlarıyla gerçekleşti. 

Yapılan mezuniyet törenine; Bursa Asansör Sanayici-
leri Derneği başkanı Ali Baki Gültekin, HKS Has Asan-
sör Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keşanlı, asansör 

sektörün önde gelen temsilcilerinden ve Bursa Ti-
caret ve Sanayi Odası Makine Konseyi Başkanı Cem 
Bozdağ başta olmak üzere Yıldırım İlçesinde bulunan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürleri, öğret-
menler, mezun olan öğrenci velilerin de olduğu çok 
sayıda davetli katıldı.

Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu dönem 
mezunlarını verdi. 15 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen mezuniyet 
töreninde renkli görüntüler kaydedildi.

“HAS” MEZUNLARI KEP ATTI
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OKUL MÜDÜRÜ 
GÜNDOĞDU: “YAKIN 

ZAMANDA SEKTÖRÜN 
YENİ USTLARI 
OLACAKLAR”

Programda açılış konuşması ya-
pan Okul Müdürü Ese Gündoğ-
du, sanayicilere seslendi; “Temel 
mesleki eğitimlerini okulumuz-
dan, öğretmenlerinden alan öğ-
rencilerimiz, Ustalık eğitimleri-
ni 12›nci sınıfta işletmelerde siz 
ustaları sayesinde tamamladılar. 
Başarı ile okulu bitirip usta olma-
ya hak kazandılar. Bu başarı hepi-
mizin. Bu gençler, yakın zamanda 
sektörün yeni ustaları olacaklar. 
Sizler, öğrencilerimizin eğitimine 
maddi manevi destek verdiniz, 
her zaman yanımızda oldunuz. En 
iyi yatırımı yaptınız” diye konuştu. 

Okulda alınan eğitim ile öğren-
cilerin mesleki hayatlarında elde 
edecekleri başarıya kapı araladı-
ğını söyleyen Gündoğdu, “Bun-
dan sonraki hayatlarınız daha 
kolay olmayacak ama aldığınız 
eğitimle mesleğinizde başarı-
lı olacağınızdan eminim. Sevgili 
gençler, ne yaparsanız yapın ama 

en iyisini yapın, bu sizi iyi usta ya-
par. Mezun olduğunuz okulumu-
zu unutmayın, okulumuz her za-
man size açık olacaktır” dedi.

BOZDAĞ: “ARANAN 
ELEMANA İHTİYAÇ VAR”

Asansör sektörünü temsilen kür-
süye çıkan Bursa Ticaret ve Sana-
yi Odası Makine Konseyi Başka-
nı Cem Bozdağ, “Asansör Meslek 
Lisesi olarak açılan tek okul Has 
Asansör Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesidir.  Bu bizim 
için çok önemli ve değer-
lidir. Mezun olan değerli 
öğrenciler, sanayi sektö-
rünün, özellikle asansör 
sanayisinin sizin gibi ara 
elemanlara değil, ‹aranan 

elemanlara’ çok ihtiyacı var. Bu-
nun farkında ve bilincinde olun” 
diye konuştu.

Mezuniyet törenine katılan sek-
törün önemli temsilcilerine, öğ-
retmenlere ve velilere katılımla-
rımdan çok mutlu olduğunu ifade 
etti.

Program, Has Asansör Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesinde gö-
rev yapan halk ozanı Zafer Kazan-
cı’nın verdiği konserle devam etti. 

Mezun olan öğrenciler,  Halk oza-
nı Zafer Kazancı’nın her öğrenci 
için ayrı ayrı yazdığı dörtlüklerle 
sahneye mezuniyet belgesi alma-
ya davet edildi. Tören, öğrencile-
rin coşkuyla kep fırlatmasıyla sona 
erdi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda faaliyet 
gösteren, aralarında Asan-

sör Sanayi Teknik Komitesinin 
(ASTEK) de bulunduğu beş teknik 
komitenin oluşumu ve görev ta-
nımları yeniden düzenlendi. 

Resmî Gazete’de yayımlanan de-
ğişikliğe göre daha önce asan-
sör sektör derneklerini temsilen 
beş üye bulunurken, yeni tebliğ-
de; Türkiye Asansör Sanayicileri 
Federasyonunu (TASFED) temsi-
len iki üye ve Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneğini 
(AYSAD) temsilen ise bir üye yer 
alacak.

Yeni tebliğe göre: ASTEK’te;

• Genel Müdür veya Genel 
Müdürlüğü temsilen bir üye, 

• Bakanlık Metroloji ve Sana-
yi Ürünleri Güvenliği Genel 
Müdürlüğünü temsilen bir 
üye, 

• Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğünü 
temsilen bir üye, 

• Strateji ve Bütçe Başkanlığını 
temsilen bir üye, 

• Ticaret Bakanlığı Ürün Gü-
venliği ve Denetimi Genel 
Müdürlüğünü temsilen bir 
üye, 

• Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı Yerel Yöne-
timler Genel Müdürlüğünü 
temsilen bir üye, 

• Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı Yüksek Fen 
Kurulu Başkanlığını temsilen 
bir üye, 

• Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı Engelli ve Yaşlı Hiz-
metleri Genel Müdürlüğünü 
temsilen bir üye, 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Genel Müdürlüğünü 
temsilen bir üye, 

• Türk Standardları Enstitüsünü 
temsilen bir üye, 

• Toplu Konut İdaresi Başkanlı-
ğını temsilen bir üye, 

• Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-
meleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığını 
temsilen bir üye, 

• TMMOB Makina Mühendis-
leri Odasını temsilen bir üye, 

• TMMOB Elektrik Mühendis-
leri Odasını temsilen bir üye, 

• Türkiye Belediyeler Birliğini 
temsilen bir üye, Vilayetler 
Birliğini temsilen bir üye, 

• Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve 
Uygulama Dairesi ile Sektör-
ler ve Girişimcilik Dairesini 
temsilen birer üye, 

• Türkiye Asansör Sanayicile-
ri Federasyonunu (TASFED) 
temsilen iki üye, 

• Asansör ve Yürüyen Merdi-
ven Sanayicileri Derneğini 
(AYSAD) temsilen bir üye, 

• Makine ve Aksamları İhra-
catçıları Birliğini temsilen bir 
üye, 

• Makine İmalatçıları Birliği-
ni temsilen bir üye, Anadolu 
Aslanları İş Adamları Derne-
ğini temsilen bir üye, 

• Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneğini temsilen bir 
üye yer alacak. 

ASANSÖR SANAYİ TEKNİK KOMİTESİ 
YAPISINDA DEĞİŞİKLİK
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HABER ASANSÖRÜ (AUGS-
BURG/ALMANYA) — Dünya-
nın çeşitli ülkelerinden önde ge-
len asansör firmaları interlift Fuarı, 
Almanya’nın Augsburg kentinde 
26-29 Nisan 2022 tarihleri arasın-
da gerçekleşti. Yeni teknolojile-
rin sergilendiği, uluslararası ticari 
anlaşmaların ve işbirliklerinin hay-
ta geçirildiği fuar katılımcılardan 
tam not aldı.

87 ÜLKEDEN 11 BİN 800 
ZİYARETÇİ KATILDI

Interlift Fuarı, 87 ülkeden 11 bin 
800 ziyaretçinin asansör teknolo-
jileri ile buluşmasını sağladı. Dört 
gün boyunca VFA Forum’da dü-
zenlenen seminerle de sektör bi-
leşenlerini bir araya getirdi. 

Interlift Fuarı ile eş zamanlı düzen-

lenen VFA-Forum’da katılımcıla-
rın sunumları gerçekleşti. 

TÜRKİYE’DEN 53 

KATILIMCI FİRMA  

STANT AÇTI

Fuara, Türkiye’nin yoğun ilgisi dik-

kat çekti. Bir önceki interlift Fua-
rı’na 58 firma ile katılan Türkiye, 
bu sene 53 firma ile ziyaretçilerini 
karşılamak için yerini aldı.

INTERLIFT 2022  
SONUÇ RAPORU 

Interlift 2022 sonuç raporunda şu 

ASANSÖR DÜNYASI INTERLIFT 
FUARI’NDA BULUŞTU

Dünyanın çeşitli ülkelerinden önde gelen asansör firmaları interlift Fuarı, 
Almanya’nın Augsburg kentinde 26-29 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. 
Yeni teknolojilerin sergilendiği, uluslararası ticari anlaşmaların ve işbirliklerinin 
hayata geçirildiği fuar katılımcılardan tam not aldı.
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ifadelere yer verildi: 

Augsburg – EVET! Interlift’in dü-
zenlenmesi ilgili herhangi bir şüp-
he varsa, interlift’in bu çok özel 
bir fuar olan interlift 2022 sonun-
da şüpheleri ortadan kaldırdı. 
Sektörün ilk büyük etkinliği olan 
fuar, uluslararası asansör ailesini 
iki buçuk yıl aradan sonra ilk kez 
bir araya getirdi. Ve muhtemelen 
dâhil olan herkesin beklentileri-
ni aştı. Gelszus Ticaret Fuarı Pa-
zar Araştırması tarafından gerçek-
leştirilen ankette de katılımcıların 
ve ziyaretçilerin Augsburg’da bu-
lunmalarının ne kadar önemli ol-
duğu açıkça görülmektedir. Zorlu 
genel koşullara rağmen, 87 ülke-
den 11 bin 800 ticaret ziyaretçisi, 
asansör endüstrisindeki yenilikle-
ri ve trendleri öğrenmek için Au-
gsburg’a geldi. Ve bu gelenlerin 
düşünceleri açıkça olumluydu. Bu 
aynı zamanda 350 katılımcının de-
ğerlendirmesi için de geçerli.

ÜST DÜZEY KARAR 
VERİCİLERİN ORANI 
YÜKSEK KALMAYA 

DEVAM EDİYOR

Ziyaretçilerin profesyonel kalitesi 
ve karar verme yetkinliği, en ba-
şından beri interlift’in başarısın-
daki en önemli faktörlerden biri 
olmuştur. Bu, 2022’de de değiş-
medi: ziyaretçilerin yüzde 68’i sa-
tın alma kararlarında belirleyici 
veya ortak karar verici bir şekilde 
katılım sağlıyor! Ziyaretçilerin ila-
ve yüzde 17’si, en azından danış-
manlık anlamında olmak üzere, 
yatırımlara katılmaktadır. Nere-
deyse her iki ziyaretçiden biri bir 
yatırımın altyapısını hazırlamak ya 
da imzalamak için geliyor ki yüz-
de 30’u şimdiden fuarda anlaşma-
lar imzalamış durumda. Ziyaretçi-
lerin yüzde 71’i, interlift’ten sonra 
anlaşmalara yol açabilecek katı-
lımcılarla temas kurdu. Son ola-

rak; yüzde 57’si yalnızca asansör 
sektöründeki en son gelişmele-
ri öğrenmek için interlift’i ziyaret 
ediyor.

SEKTÖR İÇİN OLUMLU 
GÖRÜNÜM

Anketin belki de biraz şaşırtı-
cı bir sonucu: Çoğunluk, asan-
sör endüstrisinin gelecekteki ge-
lişimi konusunda 2019’dakinden 
daha iyimser. Ziyaretçilerin yüzde 
67’si önümüzdeki birkaç yıl için-
de güçlü veya biraz artan bir ge-
lişme bekliyor – bu rakam 2019’da 
“sadece” yüzde 62 idi. Dörtte biri 
(yüzde 24) ekonomik gelişmenin 
sabit kalacağını varsaymakta, yüz-
de 9’u hafif bir zayıflama ve yüz-
de1’i ise güçlü bir zayıflama bek-
lemektedir.

KATILIMCILAR: 2023’TE 
GERİ DÖNECEĞİZ!
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Katılan 350 asansör şirketinin çoğunluğu da Augs-
burg’da bulunmaktan memnundu. Şirketlerin çoğu 
için İş kapasitesi iyiydi. Her dört katılımcıdan üçü çok 
memnun ya da memnun olduğunu bildirdi. 

Fuar sonrası iş için beklentiler de yüksek: Yüzde 78’i 
“çok iyi”, “iyi” veya “tatmin edici” iş bekliyor. O hâl-
de, yüzde 85’inin interlift 2023’e katılacaklarını söyle-
mesi şaşırtıcı değil - sadece yüzde 3’ü bunu yapmayı 
planlamıyor.

YENİDEN REZERVASYON: INTERLIFT 
2023 İÇİN ŞİMDİDEN YAKLAŞIK 200 

KATILIMCI YER AYIRTTI

Interlift Proje Yöneticisi Joachim Kalsdorf yaptığı 
açıklamada “Yeni rezervasyon değişikliği kampanyası 
büyük bir başarıydı!” dedi. “İçlerinde Wittur, Orona, 
Meiller ve Schmersal’ın da bulunduğu interlift 2023 
fuarı için şimdiden 200’e yakın şirket katılım rezervas-
yonu yaptı. Ve hiçbiri bu kadar çok sayıda ziyaretçi 
beklemiyordu. İki İtalyan derneği ANICA ve ANA-
CAM da orada olacak. Hâlihazırda bin 500 metreka-
resi ayrılmış olan Çin’den önemli bir katılım olacak”.

VFA FORUM 

Interlift Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen VFA Forum da 
ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Dört gün bo-

yunca Salon 2’de gerçekleşen VFA Forum’da uzman 
konuklar çeşitli konularda sunum yaptı. 80’in üzerin-
de uzmanın sunumunu gerçekleştirdiği Forum’da di-
jitalleşme ve güvenlik konuları ön plana çıktı. 

VFA Forum’da Türkiye’den konuşmacı olarak katılan 
Liftinstituut Avrasya Bölge Müdürü Süleyman Özcan 
da “Türkiye’de Asansör Sektörü: Bir Bakışta Kapasi-
teler ve Fırsatlar” konulu sunumu ile katılımcıları bil-
gilendirdi.
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AH&MET Asansor San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ah&met İthalat ve İhracat Hidrolik Asansör Tic. Ltd. Şti.

Akis Asansör Makina Motor Döküm San. Tic. Ltd. Şti.

Akis Hidrolik Asansör ve Kaldirma Araclari San. Tic. Ltd. Şti.

Akra Asansör San. ve Tic. A.Ş.

Aksoz Makina San. Tic. Ltd. Şti.

Aktıf Güç Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

ALAM ASANSÖR SAN. LTD. ŞTİ.

ALI ONUR ASANSÖR San. Tic. Ltd. Şti.

Amada Tech Asansör A.Ş.

Ametal Asansör San ve Tic. A.Ş.

Arkel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Arti Kasnak Asansör Makine Imalat

ASGE Metal IC VE Dis Tic Ltd.

ASPAR Asansor Aksamlari Paz. San. Tic. A.Ş.

Atik Asansör Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aybey Elektronik San Tic. A.Ş.

Blues of Istanbul Yapı A.Ş.

Bulut Makina Asansör Ltd. Şti.

Butkon Asansör Müh.Ins. Dogalgaz Gıda San. ve Tic.Ltd. Şti.

CEL-MER Steel Factory Çelik Endustrisi A.Ş.

Cokyasar Halat Makina Tel. Galvanizleme San. Tic. A.Ş.

DI-MA Asansör Ins. Elekt. Elk. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekdöksan Döküm Metal Otomotiv San. ve. Tic. Ltd. Şti.

Fenac Muhendislik San. ve. Tic. Ltd. Şti.

Genadoor Makina Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

GENEMEK GEN Elektromekanik San. ve Tic. Ltd. Şti.

GUVEN CELIK HALAT Ltd. Şti.

HASPAR Asansör San. Tic. ve. Ltd. Şti.

Hedefsan Elektronik Asansör Turizm San. ve. Tic. Ltd. Şti.

HKS HAS ASANSOR Plastik Metal San. ve. Tic. A.Ş.

IDA Asansör San. ve. Tic. Ltd. Şti.

Integra Asansor San. Tic. Ltd. Şti.

Kormas Elektrikli Motor San. ve Tic. A.Ş.

Liftern Elevator & Automation Technologies

LIFTTECH Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti.

Lift Vision

Mars Elevator Dış. Tic. ve. San. A.Ş.

Merih Asansor San. ve Tic. A.Ş.

Mik-El Elektronik San.Tic. Ltd. Şti.

Onder Lift Celik Mak. San. ve. Tic. Ltd. Şti.

Poltime Asansör Makina İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Prolift Asansör San. ve Tic. A.Ş.

Prolift Global Dis Ticaret A.Ş.

Prosis Asansör Muhendislik Elektr. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

RATE Asansör Sanayi Ticaret A.Ş.

Tekin Makina Sanayi A.Ş.

Teori Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Türkeli Ray San ve Tic. A.Ş.

Önersan Asansör Insaat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.

Özbeşler Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti.

Özbesler Makina Asansör San. Tic. Ltd. Şti.

INTERLIFT 2022’DE STANT AÇAN TÜRK FİRMALARI
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HABER ASANSÖRÜ (ALMAN-
YA-CEZAYİR) — Avrupa ve Orta 
Doğu bölgelerinde yükselen mar-
ka kimliği ile ürünleri kabul gören 
Teori Mühendislik Asansör, 2022 
yılına hızlı bir giriş yaptı. Yılın ba-
şından bu yana düzenlenen tüm 
sektörel etkinliklerde hazır bulu-
nan Teori Mühendislik Asansör, ih-

racat hacmini güçlendirdi.  

Mart ayında Uluslararası Asansör İs-
tanbul Fuarı, Nisan ayında Alman-
ya’da Interlift Fuarı ve Mayıs ayın-
da Cezayir’de Lift Expo Fuarı’nda 
ürünlerini sergileyen ve yeni pazar-
lara yelken açan Teori Mühendislik 
Asansör Genel Müdürü İbrahim Yıl-
maz, paket asansör sistemlerine ta-

lebin arttığını söyledi. 

1/4 PALANGALI 10 TONA 

KADAR ÜRETİM 

Teori Mühendislik Asansör Genel 
Müdürü İbrahim Yılmaz panora-
mik kabin, yük kabinleri ve has-
tane kabinleri gibi spesifik üre-
timler de yaptıklarının altını çizdi. 

TEORİ MÜHENDİSLİK ASANSÖR, 
İHRACAT HACMİNİ GÜÇLENDİRDİ

Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde yükselen marka kimliği ile ürünleri 
kabul gören Teori Mühendislik Asansör, 2022 yılına hızlı bir giriş yaptı. 
Yılın başından bu yana düzenlenen tüm sektörel etkinliklerde hazır 
bulunan Teori Mühendislik Asansör, ihracat hacmini güçlendirdi.  
Mart ayında Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, Nisan ayında 
Almanya’da Interlift Fuarı ve Mayıs ayında Cezayir’de Lift Expo 
Fuarı’nda ürünlerini sergileyen ve yeni pazarlara yelken açan Teori 
Mühendislik Asansör Genel Müdürü İbrahim Yılmaz, paket asansör 
sistemlerine talebin arttığını söyledi. 
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Yılmaz, “Yük kabinlerinde 1/4 pa-
langalı 10 tona kadar üretimler 
yapmaktayız” dedi.

SON KAT VE KUYU DİBİ 
DÜŞÜK ASANSÖRLERE 

ÖZEL ÇÖZÜMLER

Son kat ve kuyu dibi düşük asan-
sörlerde özel çözümlerin yanı 
sıra tasarım anlamında terzi mi-
sali üretim yapabildiklerine dik-
kat çeken Yılmaz şunları söyledi:

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ 
BİRLİĞİ YAKLAŞIMI 

“Pazarda kalıcı olabilmeyi hedef-

liyoruz. Yeni müşterilerimize bir 
seferlik satış yapmayı tercih etmi-
yoruz. Bugüne kadar çalıştığımız 
yurt içi ve yurt dışı müşterilerimiz-
le uzun soluklu iş birliktelikleri ya-
şadık. İlişkilerimizi iyi bir seviyeye 
oturtarak sürdürülebilir hâle ge-
tirmenin gayretindeyiz.” 

“İHRACATIMIZ, 
CİRONUN YÜZDE 60’INI 

YAKALADI”

“Çalışmaya başladığımız yıllar 
itibarıyla üretimlerimizi kalite ve 
kapasite olarak artırdık. Başlan-
gıç yıllarında iç piyasaya çalıştık. 

Kurulduğu 2005 yılından 
bu yana asansör kabin, 
karkas ve katlanır kabin 
kapısı üretimi ile başlayan 
yolculuğuna daha sonralarda 
tam otomatik kapı üretimini de 
dâhil eden Teori Mühendislik 
Asansör, ürün kalitesi ve satış 
sonrası hizmetleri ile müşteri 
memnuniyetini artırmaya devam 
ediyor.

Şu anda 2 bin 
500 metre kare kapalı, 2 bin 200 metre kare açık alanda hizmet veriyoruz.  Aylık kabin kapasitemiz 70 adet dolay-larında ancak bu kabinler standart kabin değil; özellikli ve kapasitesi yüksek kabinlerden oluşuyor. Oto-matik kapıda 300 adet, katlanır kabin kapısında ise 350 adet kapasite ile hizmet veri-

yoruz.
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Sonraki yıllarda ise ihracat yapma-
ya başladık. Geldiğimiz süreç içe-
risinde ihracatımız, yaptığımız ci-
ronun yüzde 60’ını yakaladı. Teori 
Mühendislik, geldiği noktanın çok 
üstünde olmalı, bunu yaptığı ürün 
kalitesi ve hizmeti ile hak ediyor.”

“İhracat yaptığımız ülkeler çoğun-
lukla Avrupa ve Orta Doğu ülke-
lerinden oluşuyor. Kalitemiz ve 
çözüm odaklı yapımız sayesinde 
satış miktarımız ve bununla doğ-
ru orantılı olarak ürün gönderdiği-
miz ülke sayımız artıyor.”

YURT DIŞINDA PAKET 

ASANSÖR SİSTEMLERİ 

TERCİH EDİLİYOR

“Firma olarak salgın dönemin-
den fazla etkilenmedik ama salgın 
süreci hafifledikçe satışlarımızda 
gözle görülür bir artış kaydedildi. 
Bu yıl ihracat ağırlıklı satışlar yapı-
yoruz ve bu satışlar daha çok pa-
ket asansör sistemlerinde yoğun-
luk kazanıyor.”

YÜKSEK HIZLI 

ASANSÖRLER İÇİN AR-GE 

Ar-Ge konusunda attıkları adım-
lardan söz eden Yılmaz, “Biz yap-
tığımız ürünlerde sürekli kalitemizi 

ve kolay montaj çalışmaları yap-
maktayız. Ayrıca kaliteyi düşür-
meden maliyetleri azaltmak an-
lamında da çalışmalar yapıyoruz. 
Özellikle yüksek hızlı asansörlerde 
ve askılama sistemi fazla kapasi-
teli asansörlerde önemli çalışma-
larımız olduğunu söyleyebilirim” 
diye konuştu.  

Marka bilinirliğini artırmak için 
yapılan çalışmalar hakkında bil-
gi veren Yılmaz, markalaşmanın 
kolay bir süreç olmadığının altı-
nı çizdi. “Yaptığımız ürün ve hiz-
met kalitesi sizi marka yapabiliyor. 
Bu anlamda iyi şeyler yaptığımızı 
düşünüyorum. Yaptığımız işlerle 
beraber reklam ve fuar katılımla-
rı ile kendimizi ve yaptığımız işleri 
iyi sunmaya çalışıyoruz” dedi.

FUARDAN BEKLEDİĞİMİZ VERİMİ ALDIK 

Interlift Fuarı’na ilk kez katıldıkları belirten Yılmaz, verimli bir 
fuar geçirdiklerini söyledi. Kabin, katlanır kabin kapısı ve özellikle 
C tipi karkas sistemi ile sunum yaptıklarını belirten Yılmaz, fuar 
hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Interlift Fuarı bu yıl beklenen düzeyde değildi, katılımcı ve ziya-
retçi anlamında biraz zayıf  gördüm. Ancak ilk defa katılmamıza 
rağmen iyi hazırlandığımızdan sipariş bazında iyi bir fuar geçir-
dik, beklediğimiz siparişleri aldık.” 
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Murat Yazgan

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı 
murat.yazgan@sanayi.gov.tr

7223 sayılı Kanun gereği asansörde 
uygunsuzluk tespiti yapıldığı anda risk seviyesi 
ne olursa olsun (düşük, orta, ciddi) düzeltme 
işlemi beklenmeksizin sorumluya idari para 
cezası uygulanmaktadır. Uygunsuzluğa 
sebebiyet veren sorumlunun düzeltmeyi 
gerçekleştirmemesi ayrı bir idari para cezası 
işlemini zorunlu kılmaktadır. Kanunda 
idari para cezaları için geniş bir aralık 
belirlenmiş olup uygulanacak ceza miktarının 
belirlenmesinde cezaya konu aykırılığın 
büyüklüğü ve yaptırım uygulanacak gerçek 
veya tüzel kişinin ekonomik durumu dikkate 
alınmaktadır.

Bilindiği üzere, ülkemizde 12.03.2021 tarihi 
itibarıyla 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına 

Dair Kanun yürürlükten kalkarak 7223 sayılı Ürün 
Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu yürürlü-
ğe girmiş olup piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) 
faaliyetleri bu Kanun kapsamında gerçekleştirilmek-
tedir.

7223 sayılı Kanun ile 4703 sayılı Kanundan farklı ola-
rak üründe tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin risk 
esaslı bir yaklaşım belirlenmiş ve yaptırımların nite-
liği yapılacak risk değerlendirmesine dayandırılmış-
tır. 7223 sayılı Kanunun, mülga 4703 sayılı Kanundan 
tamamen farklı bir bakış açısı ile hazırlanmış olma-
sı ve PGD faaliyetlerinde ilk defa uygulanacak yön-
temleri düzenlemesi nedeni ile mülga Asansör Piya-
sa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 7223 sayılı 
Kanuna ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi-
ne Dair Çerçeve Yönetmeliğe uygun olarak yeniden 
güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda, 7223 sayılı Kanun ile uyumlu yeni 
Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 
11.03.2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de 

ÜLKEMİZDE ASANSÖR 
DENETİM FAALİYETLERİ
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yayımlanarak yürürlüğe girmiş bu-
lunmaktadır. Mezkûr Yönetmelik 
asansöre yönelik PGD faaliyetle-
rini kapsarken, asansör güvenlik 
aksamlarına ilişkin PGD, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözeti-
mi ve Denetimi Yönetmeliği kap-
samında gerçekleştirilmektedir. 
Bu bakımdan, asansör güvenlik 
aksamlarının PGD’sinin Asansör 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yö-
netmeliği kapsamında olmadığı-
nın bilinmesi önem arz etmekte-
dir.

PGD’nin temel amacı insan sağ-
lığı ve can güvenliğini korumak-
tır. PGD aynı zamanda, piyasada 
haksız rekabeti önleyerek sektör-
de öncü firmaların gelişmesine 
ve rekabet gücünün artırılmasına 
katkıda bulunarak ihracatın sağ-
lıklı bir şekilde artışına zemin ha-
zırlamaktadır.

PGD, uygunluk değerlendirme 
işlemleri sonucunda üretilen ve 
piyasaya arz edilen ürünün ilgi-
li teknik mevzuatına uygun olup 
olmadığının doğrulamasının ya-
pılması şeklinde gerçekleştiril-
mektedir. Yapılan denetim faa-
liyetlerinin asıl amacı piyasada 
yalnızca güvenli ürünlerin bulun-
masını temin etmek ve güvensiz 
olduğu tespit edilen ürünlerin pi-
yasada yer almamasını sağlamak-
tır. Bu hedef doğrultusunda çeşitli 
tedbirleri ve para cezalarını içe-
ren idari yaptırımlara başvurula-
bilmektedir. Ancak asıl amaç hiç-
bir zaman iktisadi işletmeleri zor 
durumda bırakacak bir cezalan-
dırma ve yaptırım uygulamak de-
ğildir. Sistemin ruhuna göre idari 
önlemler ve yaptırımlar uygunsuz-
luğun niteliği gözetilerek orantılı 
bir biçimde uygulanmaktadır.

PGD, ilgili teknik düzenlemenin 
öngördüğü işaretler ve/veya bel-
geler üzerinden inceleme, dene-
tim personelinin beş duyusu veya 
kullanımda olan basit ölçme ci-
hazları ile yapılan değerlendirme-
yi ifade eden duyusal inceleme, 
onaylanmış kuruluş veya uygun-

luk değerlendirme kuruluşu tara-
fından gerçekleştirilen test ve mu-
ayene ile asansör monte edenin 
ilgili mevzuat ve teknik düzenle-
meler hakkında bilgilendirilme-
si faaliyetlerinin bir veya birkaçını 
kapsayacak şekilde yapılmaktadır.

Yeni Asansör Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Yönetmeliği ile asansö-
rün insan sağlığı ve güvenliğine 
risk teşkil ettiğine dair yeterli se-
bep bulunması halinde, asansör 
risk değerlendirmesine tabi tutul-
maktadır. Bu Yönetmelik kapsa-
mındaki risk değerlendirmesi; dü-
şük risk taşıyan uygunsuzluk, orta 
risk taşıyan uygunsuzluk ve ciddi 
risk taşıyan uygunsuzluk olmak 
üzere 3 kategoriye ayrılmaktadır. 
Asansörün taşıdığı risk derecesi 
denetim personeli tarafından tes-
pit edilen uygunsuzluklar doğrul-
tusunda belirlenmektedir. Uygun-
suzlukların hangi risk derecesine 
sebebiyet verebileceğine yöne-
lik rehber dokümanlar hazırlanmış 
olup asansörün risk derecesi, en 
yüksek riskli uygunsuzluğun risk 
derecesine göre tespit edilmek-
tedir. Uygulanacak idari yaptırım-
lar risk derecesine göre farklılık 
göstermektedir.

Asansör Piyasa Gözetimi ve De-
netimi Yönetmeliği kapsamında 
tespit edilen tüm uygunsuzluk-
lar için öncelikle asansör monte 
edenden savunma talep edilmek-
tedir. Savunmanın değerlendiril-
mesi neticesinde asansörde uy-
gunsuzluğa sebebiyet veren kişi/
firma belirlenmekte ve “sorumlu” 
olarak adlandırılmaktadır. Sorum-
luya düzeltme faaliyetlerinin ger-
çekleştirilmesi maksadıyla otuz iş 
günü düzeltme süresi verilmekte-
dir.

Düşük risk taşıyan uygunsuzluk-
larda asansörün kullanımı kısıt-
lanmamakta olup orta risk taşıyan 
asansörlerde düzeltme işlemle-
rinin gerçekleştirilmemesi duru-
munda asansör hizmetten men 
edilmektedir. Ciddi risk taşıyan 
asansörlerde ise asansör, tespi-

tin yapıldığı anda hizmetten men 
edilmektedir. Mühürlenmek su-
retiyle hizmetten men edilen 
asansörde düzeltme işlemlerinin 
başlatılabilmesi için ilgili idare ta-
rafından hizmetten men edilen 
asansörün mührünün bozulması 
amacıyla bina sorumlusunca ilgili 
idareye başvuru yapılması gerek-
mektedir.

7223 sayılı Kanun gereği asansör-
de uygunsuzluk tespiti yapıldığı 
anda risk seviyesi ne olursa olsun 
(düşük, orta, ciddi) düzeltme işle-
mi beklenmeksizin sorumluya ida-
ri para cezası uygulanmaktadır. 
Uygunsuzluğa sebebiyet veren 
sorumlunun düzeltmeyi gerçek-
leştirmemesi ayrı bir idari para ce-
zası işlemini zorunlu kılmaktadır. 
Kanunda idari para cezaları için 
geniş bir aralık belirlenmiş olup 
uygulanacak ceza miktarının be-
lirlenmesinde cezaya konu aykırı-
lığın büyüklüğü ve yaptırım uygu-
lanacak gerçek veya tüzel kişinin 
ekonomik durumu dikkate alın-
maktadır.

Asansörde, Asansör Yönetmeli-
ği’nin (2014/33/AB) 43’üncü mad-
desinde belirtilen şekli uygunsuz-
luklardan (AB uygunluk beyanının 
doğru biçimde düzenlenmemiş 
olması, “CE” işaretinin, “CE” İşa-
reti Yönetmeliğine uygun olmaya-
cak bir şekilde asansöre iliştirilmiş 
olması vb.) herhangi birinin tespit 
edilmesi durumunda, bu uygun-
suzluklar Asansör Piyasa Gözeti-
mi ve Denetimi Yönetmeliği kap-
samında risk değerlendirmesine 
tabi tutularak asansörün risk sevi-
yesi belirlenmekte ve işlemler bu 
risk seviyesi doğrultusunda yürü-
tülmektedir.

Yıllar bazında asansör monte 
eden, yetkili servis, bina sorum-
lusu ve A tipi muayene kuruluşu 
denetimi verileri de dahil edilerek 
hesaplanmış olan asansör ürün 
grubu toplam (ürün ve hizmet 
denetimi) denetim verileri Tablo 
1’de yer almaktadır.
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2009 ila 2021 yılları arasında asan-
söre yönelik PGD sayısında ve uy-
gulanan idari para cezası mikta-
rında artış yaşanmıştır. Bu süreçte, 
geniş katılımlı toplantılar düzen-
lenmiş ve paydaşların katkılarıyla 
gerekli mevzuat değişiklikleri ya-
pılmış, test ve muayene altyapı-
sı güçlendirilmiş, asansör ürün ve 
hizmet denetimi konusunda ye-
terli teknik bilgi ve tecrübesi bu-
lunan personel sayısında artış ya-
şanmış ve idari işlemlere ilişkin 
süreçler kısaltılarak iş ve işlemle-
rin hızlı bir şekilde gerçekleştiril-
mesi sağlanmıştır. Bu alanda test 
imkân ve kabiliyetleri ile yetkin 
personel sayısının artırılması nite-
likli denetimlerin ortaya çıkmasına 
vesile olmuştur. Periyodik kontrol 
faaliyetinin de etkisi ile son yıllar-
da uygunsuzluk oranlarında azal-
ma görülmüştür.

2021 yılında asansörün uygunsuz-

luğu ve/veya ürün özelinde düzel-
tici faaliyetin gerçekleştirilmemesi 
gibi sebeplerden kaynaklı toplam 
denetim sayısı 1.353 olup tespi-
ti yapılan sorumluya toplamda 
7.239.405 TL idari para cezası uy-
gulanmıştır.

Diğer taraftan, güvenlik aksam-
larına ilişkin PGD faaliyeti kapsa-
mında Asansör Yönetmeliği’nin 
(2014/33/AB) Ek III’ünde yer alan 
güvenlik aksamlarından; hız re-
gülatörü, güvenlik tertibatı ve 
tampona yönelik denetim süre-
ci 2021 yılında başlatılmıştır. Söz 
konusu denetim; 7223 sayılı Ürün 
Güvenliği ve Teknik Düzenleme-
ler Kanunu, Asansör Yönetmeli-
ği (2014/33/AB), Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi 
ve Denetimi Yönetmeliği, TS EN 
81-20:2020 ve TS EN 81-50:2020 
standardı kapsamında yürütül-
mektedir.

Faaliyetin öncesinde, denetime 
konu ürünlerin envanterinin çıka-
rılması amacıyla öncelikle gerçek-
leştirilen gözetim faaliyeti ile pi-
yasadan ve gümrük kayıtlarından 
envanter bilgisi edinilmiştir. Ayrı-
ca, asansör periyodik kontrollerin-
de yetkili A tipi muayene kuruluş-
ları tarafından Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği kapsamın-
da gerçekleştirilen ilk periyodik 
kontrol/periyodik kontrol faaliye-
ti esnasında asansöre monte edil-
miş olan güvenlik aksamları tespit 
edilerek verilerin Asansör Takip 
Sistemi’ne (ASTAK) aktarılması sü-
reci işletilmiştir. Bu kapsamda; hız 
regülatörü için 72 farklı marka 560 
farklı model, güvenlik tertibatı için 
98 farklı marka, 499 farklı model, 
tampon için ise 88 farklı marka 
457 farklı model envanter bilgisi-
ne ulaşılmıştır.

11.05.2022 tarihi itibarıyla asan-

Tablo 1 Yıllar bazında asansör ürün grubu denetim verileri

Uygun Uygunsuz
Toplam Dene-
tim ve Göze-

tim*

Teste Tabi Tu-
tulan**

İdari Para Ceza-
sı (TL)

Uygunsuzluk 
oranı

2009 480 137 617 44 280.988 22,20%

2010 560 261 821 46 363.647 31,79%

2011 956 666 1.622 60 372.623 41,06%

2012 706 294 1.000 33 180.343 29,40%

2013 819 411 1.230 130 1.130.254 33,41%

2014 1.098 903 2.001 367 1.751.600 45,12%

2015 2.064 1.918 3.982 711 6.318.977 48,16%

2016 3.422 2.635 6.057 490 9.015.656 43,50%

2017 4.965 2.243 7.208 375 7.346.796 31,12%

2018 4.082 1.940 6.022 319 6.295.527 32,22%

2019 5.415 2.541 7.956 237 7.908.102 31,94%

2020 3.984 1.947 5.931 268 5.714.134 32,83%

2021 5.588 2.259 7.847 341 14.000.468 28,79%

* Toplam ürün, hizmet denetimi ve gözetim sayısı
** Teste tabi tutulan asansör sayısı
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sör güvenlik aksamlarına yönelik 
28 test ve muayene gerçekleştiril-
miştir. Bu testlerden 11 adedi hız 
regülatörü, 8 adedi fren ve 9 ade-
di tampona yöneliktir.

Diğer taraftan, 06/04/2019 ta-
rihli ve 30737 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanmış olan Asansör 
İşletme ve Bakım Yönetmeliği 
ve 04.05.2018 tarihli 30411 sayı-
lı Resmî Gazete’de yayımlanmış 
olan Asansör Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği kapsamında asan-
sörlerin güvenliğinin sürdürülebi-
lirliğine yönelik bakım, onarım ve 
periyodik kontrol faaliyetleri ger-
çekleştirilmekte olup bakım ve 
onarım faaliyetlerini yürüten yet-
kili servise, bina sorumlusuna ve 
A tipi muayene kuruluşuna yöne-
lik hizmet denetimi de söz konusu 
mevzuat kapsamında gerçekleşti-
rilmektedir.

2021 yılında 2.790 adet TSE Hiz-
met Yeri Yeterlilik Belgesine sahip 
asansör yetkili servisi bulunurken 

2022 yılında 3.041 adet yetkili ser-
visi asansör bakım ve onarım işi 
ile iştigal etmektedir. Söz konusu 
firmalara yönelik gerçekleştirilen 
denetim faaliyeti ihbar, şikâyet ve 
programlı denetimler kapsamın-
da yürütülmektedir. 2021 yılında 
yetkili servise, bina sorumlusuna 
ve A tipi muayene kuruluşuna yö-
nelik denetim sayısı toplam 5.646 
adettir.

Bu denetimler doğrultusunda, 
yetkili servislere yönelik 2.158 
adet denetim gerçekleştirilmiş 
olup 5.000.226 TL idari para ceza-
sı uygulanmıştır.

Aynı yıl için bina sorumlusuna yö-
nelik gerçekleştirilen 1.013 adet 
denetimde uygulanan idarî para 
cezası miktarı ise 966.043 TL’dir.

Asansör ekosisteminde yer alan 
bir diğer aktör olan A tipi muaye-
ne kuruluşları asansörlerin periyo-
dik kontrollerini gerçekleştirmek-
te ve neticesinde asansörlerin 

güvenlik seviyesini etiket rengi-
ne göre yeşil, mavi, sarı ve kırmı-
zı olmak üzere dört farklı şekilde 
gruplandırmaktadır. 2021 yılında 
A tipi muayene kuruluşlarına yö-
nelik 81 İl Müdürlüğü ve Bakanlı-
ğımız tarafından 2.475 adet dene-
tim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup 
toplamda 794.793 TL idari para 
cezası uygulanmıştır.

Diğer taraftan, 113 adedi asan-
sör ürünü özelinde, 735 adedi ise 
hizmet denetimi faaliyetleri hak-
kında olmak üzere toplamda 848 
adet gözetim faaliyeti gerçekleş-
tirilerek paydaşların bu alandaki 
bilgi birikiminin artırılması amaç-
lanmıştır.

Bakanlığımız, PGD faaliyetlerini; 
insan can ve mal güvenliğini koru-
mak, haksız rekabeti önlemek ve 
sektörün gelişmesine katkı sağla-
mak amacıyla gerçekleştirmekte 
olup denetimler ve gözetim faali-
yetleri tüm hızıyla devam etmek-
tedir.
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PİYASA GÖZETİMİ NEDİR KİM YAPAR?
Ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genci ürün 
güvenliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun 
olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında 
yer alan kamu yararını korumak amacıyla yetkili ku-
ruluşlar tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan 
tedbirlere piyasa gözetimi ve denetimi denir.

Bu tanımda yer alan yetkili kuruluş ürünün teknik 
düzenlemesini yani yönetmeliğini yayınlayan ba-
kanlıkları ifade eder.  Asansörler için bu yetkili ku-
ruluş T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. Piyasa-
ya arzı tamamlanmış olan Asansör veya Asansör 
Güvenlik Komponentlerinin ilgili teknik düzenle-
me olan 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinde be-
lirtilen gerekleri karşılayıp karşılamadığını denet-
lemek ve denetim sonucu uygulanması gereken 
tedbirleri almak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
görevidir.

Bakanlık bu denetimi aşağıda belirtilen denetim 
metotlarından biri veya birkaçını uygulayarak ger-
çekleştirir.

a. İlgili teknik düzenlemenin öngördüğü işaret-

5 SORUDA PİYASA GÖZETİMİ 
VE DENETİMİNE BAKIŞ

Mustafa GörMüş 
D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme
Teknik Müdür
mustafa@dsq.com.tr

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı PGD Yönetmeliği 
kapsamında yapılan PGD faaliyeti sonrasında 
ciddi risk taşıdığı tespit edilen bir güvenlik 
aksamı için bakanlık tarafından toplatma kararı 
uygulanmaktadır. Bu karara bağlı olarak da eğer 
bir asansörde ciddi risk taşıyan aksam mevcut ise 
herhangi bir muayene ve deneye gerek olmaksızın 
asansör ciddi risk taşıyan asansör statüsünde 
değerlendirilir. Bu durumda asansörü monte eden 
ciddi risk taşıma durumunun düzeltmek için gerekli 
işlemleri başlatır. Risk taşıyan güvenlik aksamının 
değişimini gerçekleştirir. Bu durumda asansörü monte 
eden herhangi bir idari para cezası ile karşılaşmaz.

Dünyayı Sigortalıyoruz...

Dünyayı Sigortalıyoruz...
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ler ve/veya belgeler üzerin-
den inceleme

b. Duyusal inceleme

c. Test ve muayene

Burada belirtilen metotlarda ilk 
ikisi Sanayi ve Teknoloji il Müdür-
lüklerinde görev alan denetim 
personeli tarafından gerçekleş-
tirilir. Denetim Personeli PGD’ye 
tabii tutulacak asansörü yerinde 
inceleyerek gerek etiket ve işaret-
lemeler açısından gerekse çalış-
ma güvenliği açısından denetler, 
il müdürlüğü denetim persone-
lince yapılan risk değerlendirmesi 
ile diğer incelemeler neticesinde 
asansörde orta risk veya ciddi risk 
şüphesi tespitinde bulunulması 
halinde asansör test ve muayene-
ye yönlendirilir. Ciddi risk şüphesi 
tespiti durumunda, test ve mua-
yene faaliyeti gerçekleştirilinceye 
kadar asansörün kullandırılmasına 
bina sorumlusunca izin verilmez. 
Asansörün duyusal inceleme so-
nucunda uygun veya düşük riskli 
olduğuna ilişkin bir tespit yapıl-
ması durumunda, denetim perso-
neli tarafından test ve muayeneye 
yönlendirilmeden de denetim so-
nuçlandırılabilir.

Orta risk veya ciddi risk tespit 
edilmesi durumda asansörün test 
ve muayene işlemlerini gerçekleş-
tirmek üzere il müdürlüğü tarafın-
dan belirlenen onaylanmış kuru-
luş veya uygunluk değerlendirme 
kuruluşuna test muayene işlemini 
gerçekleştirmesi talep edilir.

PİYASA GÖZETİMİ KAPSA-
MINDA TEST MUAYENE NASIL 
GERÇEKLEŞTİRİLİR?
İl müdürlüğü tarafından görevlen-
dirilen onaylanmış kuruluş veya 
uygunluk değerlendirme kuru-
luşu, talebin alınmasından son-
raki 10 iş günü içerisinde test ve 
muayene işlemini gerçekleştirir. 
Test ve muayene işlemi sırasında 
il müdürlüğü personeli de test 
ve muayene faaliyetlerine eşlik 
eder. Onaylanmış kuruluş veya 

uygunluk değerlendirme kurulu-
şu gerçekleştirdiği test ve muaye-
ne işleminden sonraki üç iş günü 
içerisinde bulguları raporlayarak 
görevlendirmeyi yapan il müdür-
lüğüne iki nüsha olarak iletir.  İl 
müdürlüğü, test ve muayene ra-
porunun kendisine ulaşmasın-
dan itibaren rapora ilişkin değer-
lendirmesini 3 iş günü içerisinde 
tamamlar ve sonucunu asansör 
monte edene iadeli taahhütlü 
posta yolu ile veya Elektronik Teb-
ligat Yönetmeliği hükümleri kap-
samında bildirir.

İl müdürlüğü, test ve muayene 
planını asansör monte edene ve 
bakım faaliyetini yürüten yetki-
li servise ileterek test ve muaye-
neye davet eder. Asansör monte 
edenin veya asansör monte ede-
nin yetkili servisinin test ve mua-
yeneye iştirak etmesi zorunludur. 
Ancak test ve muayeneye katılım 
sağlanmamış olması, söz konusu 
işlemin gerçekleştirilmesine en-
gel teşkil etmez.

Onaylanmış Kuruluş veya uygun-
luk değerlendirme kuruluşu tara-
fından gerçekleştirilen test mua-
yene işlemleri sonrasında tespit 
edilen uygunsuzlukların gideril-
mesini takibe, bina sorumlusu il-
gili onaylanmış kuruluşa eksikleri 
giderdiğine dair beyanda bulu-
nup tekrar muayene talep eder ve 
kuruluş 3 iş günü içerisinde bu ta-
lebi yerine getirerek takip muaye-
nesini gerçekleştirir.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE 
SONUÇLARI NELERDİR?
Sanayi Genel Müdürlüğü tara-
fından oluşturulan risk değerlen-
dirme usullerine göre muayene 
deneyler sonucu bulgulara göre 
asansörler 3 risk grubuna ayrılır.

Düşük risk taşıyan 
uygunsuzluk

Tespit edilen uygunsuzluk için 10 
gün içerisinde sorumlulardan sa-
vunma talep edilir. Asansör mon-

te eden, verilen süre içerisinde 
herhangi bir savunmada bulun-
maz veya savunma yeterli görül-
mez ise tespit edilen uygunsuz-
lukların asansör monte edenden 
kaynaklandığı kabul edilir. Savun-
manın yeterli görülmesi halinde 
ise uygunsuzluğa sebep olan ger-
çek ya da tüzel kişi sorumlu olarak 
kabul edilir. 

Sorumlu tespit edildikten sonra 
tespit edilen sorumludan gerekli 
düzeltmeleri yapması ve il müd-
ürlüğü denetim ekibine takip için 
bilgi vermesi istenir. Eğer uygun-
suzluk muayene ve deney sonucu 
tespit edilmiş ise, takip kontrolü 
için test muayeneyi gerçekleşti-
ren onaylanmış/uygunluk değer-
lendirme kuruluşundan takip ta-
lep edilmesi ve takip raporunun 
il müdürlüğüne sunulması gerekir.

Sorumlu hakkında, tespit edilen 
uygunsuzluk türüne göre Kanu-
nun 20’nci maddesinde düzenle-
nen idari para cezası uygulanır.

Orta risk taşıyan 
uygunsuzluk

Bu tür uygunsuzluklarda da yine 
yukarıda belirtilen prosedür uy-
gulanır ancak düşük riskten farklı 
olarak sorumlunun düzeltme faa-
liyetini gerçekleştireceğini taah-
hüt etmemesi veya verilen süre 
içerisinde orta risk seviyesine ne-
den olan uygunsuzlukları gider-
memesi durumunda, il müdür-
lüğünce ilgili idareye asansörün 
hizmetten men edilmesi için bildi-
rimde bulunulur. Tespit edilen uy-
gunsuzluklar ve düzeltme faaliye-
tine ilişkin süreç bina sorumlusuna 
iletilir. Belirtilen süre sonrasında 
asansörde düzeltme işlemlerinin 
başlatılabilmesi için, ilgili idare ta-
rafından mühür bozma işlemleri-
nin yapılması gerekmektedir.

Sorumlu hakkında, tespit edilen 
uygunsuzluk türüne göre Kanu-
nun 20 nci maddesinde düzenle-
nen idari para cezası uygulanır.
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Ciddi risk taşıyan 
uygunsuzluk

Bu tür uygunsuzluk tespit edilme-
si halinde orta riskten farklı olarak 
asansörün hizmetten men edilme 
süreci uygunsuzluğun tespit edil-
diği anda başlatılır. İl müdürlüğü 
ilgili idareye asansörün hizmetten 
men edilmesi için anında bildi-
rimde bulunur. Asansörde gerek-
li düzeltmelerin başlatılabilmesi 
için bina sorumlusu tarafından il-
gili idareye başvuruda bulunarak 
mühür açma işlemleri başlatılı ve 
akabinde düzeltme işlemleri ger-
çekleştirilir. Bu süreçten sonra tek-
rar değerlendirme işlemleri diğer 
risklerle aynı şekilde sürdürülür.

Sorumlu hakkında, tespit edilen 
uygunsuzluk türüne göre Kanu-
nun 20 nci maddesinde düzenle-
nen idari para cezası uygulanır.

GÜVENLİK AKSAMLARI/KOM-
PONENTLERİ PGD KAPSAMI-
NA GİRMEZ Mİ?
11 Mart 2022 tarihinde Asansör 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yö-
netmeliğinin Resmî Gazete’de 
yayınlanması ile birlikte asan-
sör sektöründe özellikle asansör 
montaj faaliyeti yürüten firmalar 
ve onları temsil eden bazı STK’lar 

bu konuda ciddi bir tepki gös-
terdiler. Tepkileri bu yönetmelik 
neden hep asansör monte ede-
ne çıkıyor, imalatçılara PGD ne-
den yapılmıyor vb. şeklinde oldu. 
Ama bu kişilerin atladığı çok te-
mel bir nokta vardı, 11 Mart 2022 
tarihinde yayınlanan yönetmelik 
sadece monte edilen asansörle-
re dair bir yönetmelikti ve haliyle 
montaj ve onların yetkili servisle-
rini ilgilendirmekteydi.

Peki Güvenlik aksamları/kompo-
nentleri PGD’ye tabi değiller miy-
di? Elbette ki hayır, 14 Temmuz 
2021 Çarşamba tarihli Resmî 
Gazete’de yayınlanan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gö-
zetimi ve Denetimi Yönetmeliği, 
asansör güvenlik aksamlarının 
PGD faaliyetleri için gerekli ku-
ralları içermekte ve T.C Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bu yönetmelik 
kapsamında asansör konponent-
leri için PGD faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ 
VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 
KAPSAMINDA GÜVENLİK AK-
SAMLARINA HERHANGİ BİR İŞ-
LEM YAPILABİLMEKTE MİDİR?
Bir önceki başlıkta da belirtildi-
ği gibi Asansör Güvenlik aksam-

larının PGD faaliyetleri Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözeti-
mi ve Denetimi Yönetmeliği kap-
samında gerçekleştirilmektedir. 
Bahsi geçen yönetmelikte piyasa-
dan numune almadan muayene/
deney süreçlerine kadar tüm sü-
reçler detaylı olarak anlatılmakta 
olup, bu faaliyetler 2020 yılı itiba-
ri ile uygulamaya devam etmek-
tedir. O yönetmelik ile Asansör 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yö-
netmeliği arasında direkt bir bağ 
olmamakla birlikte çok önemli 
bir ilişki bulunmaktadır. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı PGD Yönet-
meliği kapsamında yapılan PGD 
faaliyeti sonrasında ciddi risk taşı-
dığı tespit edilen bir güvenlik ak-
samı için bakanlık tarafından top-
latma kararı uygulanmaktadır. Bu 
karara bağlı olarak da eğer bir 
asansörde ciddi risk taşıyan ak-
sam mevcut ise herhangi bir mua-
yene ve deneye gerek olmaksızın 
asansör ciddi risk taşıyan asansör 
statüsünde değerlendirilir. Bu du-
rumda asansörü monte eden cid-
di risk taşıma durumunun düzelt-
mek için gerekli işlemleri başlatır. 
Risk taşıyan güvenlik aksamının 
değişimini gerçekleştirir. Bu du-
rumda asansörü monte eden her-
hangi bir idari para cezası ile kar-
şılaşmaz.
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İbrahiM özçakir 
TASFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Teknik Komite Başkanı 
ozcakiribrahim@gmail.com

Savunma hakkımız olsa da hata 
yaptığımızda ceza kaçınılmaz olacaktır. 

Bilindiği üzere, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve 
Teknik Düzenlemeler Kanunu hükümleri çerçe-
vesinde yeni Asansör Piyasa Gözetimi ve De-

netimi Yönetmeliği 11 Mart 2022 tarihli Resmî Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yeni yönetmelik doğrultusunda asansörlerde sapta-
nan uygunsuzlukların risk temelli değerlendirilmesi-
ne yönelik getirilen maddeler, sektörün ana gündem 
maddesi olarak yerini almıştır. 

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) 
olarak yayımlanan yönetmeliğin taslak metni üzerin-
de çalışma yaparak, görüşlerimizi Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’na iletmiştik. Ancak yayımlanan PGD 
Yönetmeliği ile mercek altına alınan risk faktörleri ya-
sada yeni belirsizliklerin oluşmasına zemin hazırlar ni-
teliktedir. Yayınlanan yönetmelikte belirtilen duyusal 
inceleme kontrol yapan görevlilerin bakış acılarına 
ve yorumlarına göre değişiklik gösterecektir. Zira yö-
netmelik ekinde paylaşılmayan kontrol listesinin var-
lığından bahsedilmektedir. Yönetmelikte bu formun 
günün şartlarına göre güncellendiği bilgisi bizim için 
yetersizdir. Sektör temsilcileri olarak, söz konusu for-
mun bizlerle paylaşılması tercihimizdir! 

Yine taslak metin üzerinde sunduğumuz talepler-
den birisi de piyasaya arz edilen asansörün sorum-
lusunun belirlenmesi konusunun netlik kazanmadı-

PGD’NİN GETİRDİKLERİ
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ğıdır.  Asansörün montajını yapan 
firmalar tüm sorumluluğu alırken 
bakımcı firması değişen asansör-
lerde yine sorumluluk montaj fir-
masına kalmaktadır.  Piyasaya arz 
edilen asansör montaj yapan ya-
pan firmanın sorumluluğundan 
çıkmalı ve bakım yapan firma so-
rumlu olmalıdır. 

Ayrıca Asansör Yönetmeliği 
(2014/33/AB)’nin 43’üncü madde-
sinde belirtilen şekli uygunsuzluk-
ların herhangi birinin tespit edil-
mesi durumunda, İl Müdürlüğü 
bu uygunsuzlukları risk değerlen-
dirmeye tabi tutar ifadelerine yer 
verildiğini görüyoruz. 

Asansör Yönetmeliği’nde;

ŞEKLİ UYGUNSUZLUK

MADDE 43 – (1) 40’ıncı maddede 
belirtilen hususlara aykırı olma-
mak koşuluyla Bakanlık, aşağıda 
yer alan uygunsuzlukların tespit 
edilmesi durumunda iktisadi iş-
letmeciden söz konusu uygunsuz-
lukların giderilmesini talep eder:

a) “CE” işaretinin, “CE” İşareti Yö-
netmeliğine uygun olmayacak bir 
şekilde asansöre veya asansör gü-
venlik aksamına iliştirilmiş olması,

b) “CE” işaretinin, asansöre veya 
asansör güvenlik aksamına iliştiril-
memiş olması,

c) “CE” işaretinin, 22’nci madde-
ye uygun olacak şekilde onaylan-
mış kuruluş kimlik kayıt numarası 
ile birlikte iliştirilmemesi veya söz 
konusu maddeye aykırı olacak şe-
kilde iliştirilmiş olması,

ç) AB uygunluk beyanının düzen-
lenmemiş olması,

d) AB uygunluk beyanının doğru 
biçimde düzenlenmemiş olması,

e) Ek-IV’ün Bölüm A’sı ve B’si, Ek-
VII, Ek-VIII ve Ek-XI’de yer alan 
teknik dosyanın mevcut olmaması 
veya tamamlanmamış olması,

f) Asansör monte eden, imalat-
çı veya ithalatçının adının, ticari 
unvanının veya tescilli ticari mar-
kasının veya adresinin, 10 uncu 
maddenin altıncı fıkrasına, 11 inci 
maddenin altıncı fıkrasına ve 13 
üncü maddenin üçüncü fıkrasına 
uygun olacak şekilde belirtilme-
miş olması,

g) Asansör veya asansör güven-
lik aksamının tanımlanmasını sağ-
layan bilginin, 10 uncu maddenin 
beşinci fıkrasına ve 11 inci mad-
denin beşinci fıkrasına uygun bir 
şekilde yer almaması,

ğ) Asansör veya asansör güvenlik 
aksamı için düzenlenen talimatın, 
10 uncu maddenin yedinci fıkra-
sında ve 11 inci maddenin yedinci 

fıkrasında belirtildiği şekilde bir-
likte bulunmaması veya belgele-
rin uygulanabilir gerekliliklere uy-
gun olmaması.

(2) Bakanlık, birinci fıkrada belir-
tilen uygunsuzluğun devam et-
mesi durumunda, asansörün kul-
lanımının kısıtlanmasına veya 
yasaklanmasına; asansör güvenlik 
aksamının piyasada bulunmasının 
yasaklanmasına veya kısıtlanma-
sına veya piyasadan çekilmesine 
veya geri çağrılmasına dair bütün 
uygun tedbiri alır.

CEZA MİKTARLARI KÂR 
ORANLARININ ÜZERİNDE

Evet! 43’üncü maddeye dikkat 
çekmek istiyorum. 7223 sayılı Ka-
nun gereği asansör de uygunsuz-
luk tespiti yapıldığı anda risk se-
viyesi ne olursa olsun, düzeltme 
işlemi beklenmeksizin sorumluya 
idari para cezası uygulanmaktadır. 
Aşağıdaki tablo incelendiğinde 
ceza miktarlarının bir asansörün 
montajından elde edilen kar mik-
tarlarından çok daha fazla olduğu 
görülmektedir. Bunu göz önüne 
alarak bu sorumluluğu alan Fir-
malarımızın iş ve işleyişlerini çok 
daha düzgün, yönetmeliklere, ka-
lite yönetim sistemine ve  stan-
dartlara uygun olarak yapması ge-
rektiği görülmektedir. 

CEZA MİKTARLARI
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zafer karabay 
TASFED ve ANASDER Yönetim Kurulu Üyesi 
Makine Mühendisi 
info@zirveasansor.com

Mart ayında yürürlüğe giren Asansör 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 
ile getirilen risk temelli yaklaşım yeni 
soru işaretlerine neden oldu. Kontrol 
listesinin yönetmelikte yer almayışı konusu 
ise derin bir belirsizlik ortamı yarattı. 
PGD sorunlarının çözümüne ilişkin 
gerçekleşmesini beklediğimiz düzenlemelere 
ışık tutması dileğiyle. Keyifli okumalar...

Asansör sektörünün “stratejik sektör” ilan 
edilmesinden bu yana süregelen pek çok 
çalışma, şüphesiz sektörün geleceğini be-

lirlemekte ve güvenli asansörlerin piyasaya arzı 
ve kullanımı noktasında önemli atılımların yapıl-
masına yol açmaktadır. Bakanlık nezdinde yapılan 
çalışmalar, Türkiye Asansör Sanayicileri Federas-
yonu (TASFED) ve üyesi olan 18 derneğin eş gü-
dümü ile güçlendirilmeye çalışıldı, uygulamada 
görülen aksaklıklar raporlanarak yine TASFED ka-
nalı üzerinden ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek 
yeni düzenlemelerin yapılması sağlandı. 

Her ne kadar yeni düzenlemeler asansör sektörü-
nün daha ileri gitmesinde etken rol oynuyor olsa 
da çözülmeyi bekleyen problemlere zaman za-
man yenileri de eklenebilmektedir. Malûmunuz 
üzere, geride bıraktığımız Mart ayında Asansör 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yayım-
lanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik sektör tara-
fından dikkatle incelendikten sonra, yeni getiri-
len risk temelli yaklaşım yeni soru işaretlerine ışık 
tuttu.

PGD’DE  
YENİ DÖNEME  
HAZIR MIYIZ? 
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Asansörlerin piyasaya arzıyla baş-
layan süreç; asansörün A tipi mua-
yene kuruluşlarının kontrolünden 
geçmesi, yeşil etiket alınması ve 
ilgili belediyelerden tescil edilme-
si aşamalarının hayata geçirilme-
si ile mümkündür.  Asansörlerde  
tam muayene yapılmadığından, 
risksiz gibi görünse de şikâyet 
üzerine PGD yapılmakta ya da 
yapılan PGD kontrolünde tespit 
edilen eksikler karşısında Piyasa 
Denetim ve Gözetim Yönetmeli-
ği’nde belirtilen 3 farklı risk fak-
törüne göre ceza kesilmektedir.  
İl Müdürlükleri yapılan testler ve 
duyusal  muayeneden sonra gü-
vensizlik tespit ettiği asansörleri, 
anlaşmalı oldukları A tipi muaye-
ne kuruluşuna  havale etmektedir.  

Yayımlanan yönetmelikle beraber,  
İl Müdürlükleri bu test ve duyusal 
muayenelerde çıkan riskleri kendi 
içlerinde bulunan kontrol listele-
rine göre gerçekleştirebilecektir. 
Ancak bu kontrol listelerinin yö-
netmeliğe ek olarak konulmaması 
sektör temsilcilerini paniğe sürük-
lemekle birlikte, bir belirsizlik de 
oluşturmaktadır. 

Kontrolü yapan A tipi muayene 
kuruluşu PGD denetimi yapılıyor-
sa “mutlaka uygunsuzluk çıkacak” 
gibi bir önyargı ile asansör kont-
rolünü yapmaktadır. Asansörlerin 
piyasa gözetimi ve denetimi es-
nasında, tespit edilecek olası uy-
gunsuzlukların ilk montaj kaynaklı 
yapısal/tasarım sorunu olup olma-
dığı ya da servis bakım firmasının 
ihmâl veya eksik iş yapmasından 
olup olmadığının net olarak ra-
porlanması kritik bir husustur.

PGD denetimi  yapılan asansör-
lerde risk durumuna göre veri-
len cezaların büyük kısmı, asan-
sörü monte edene kesilmektedir. 
Montaj firmaları her ne kadar tek 
asansör piyasa arz etmiş olsalar 
da Ticaret Bakanlığı’nın yayımla-
mış olduğu Kanun gereği, mon-
taj fiyatlarının üzerinde kesilen 
ceza miktarlarıyla karşı karşıya ka-

lınmaktadır. Asansörlere  kesilen 
cezalar her ne kadar kategorile-
re ayrılmış olsalar da bu cezaların 
yüksekliği düşündürücüdür.  

CEZALARDA MAKAS 
50 BİN TL’DEN 650 BİN 

TL’YE KADAR AÇIK

Düşük riskli bir asansör her ne ka-
dar 50 Bin TL’den başlasada  ke-
silecek ceza oranı, puanlama 
oranlarına göre artmakta; böyle 
olunca da minimum ceza mikta-
rı 60-70 bin TL’lerden başlamak-
ta, orta riskli asansörler 94 bin TL 
ve yüksek riskli asansörlerde eksik 
tespit edilmesi durumunda 150 
bin TL’den başlayıp tavan olarak 
650 bin TL’lere kadar çıkan cezalar 
yazılmaktadır.  

Piyasa arz edilen asansör bedelle-
ri ve kar marjları göz önüne alın-
dığında, ortada büyük bir ada-
letsizliğin olduğu aşikârdır.  Ceza 
kesilerek firma sayısının azaltıla-
cağı algısı da tamamen bir yanıl-
samadır. Kesilen cezaların tahsil 
kabiliyetinin ne kadar az olduğu 
hem sektör hem kamu tarafından 
deneyimlenerek öğrenilmiştir.  İşi-
ni ciddi yapan firmaların bu ceza-
ları ödediği; ancak diğer firmala-
rın, bu cezaları ödemediği ve yeni 
bir firma kurarak ticari hayatlarına 
devam ettikleri gözlemlenmekte-
dir. Tüm bu olumsuz koşullar yine 
başlıca sorunlardan birisi olan 
haksız fiyat rekabeti sorununu or-
taya çıkarmaktadır. Oysa, binler-
ce ürün imalatı yapıp piyasaya arz 
eden diğer sektörlerdeki firmalar 
da aynı ceza miktarıyla karşılaşsa-
lar da, ürünlerinin sayısı baz olarak 
alındığında, bu rakamları ürün sa-
yısının fazlalığından dolayı rahat-
lıkla karşılamaktadır. 

Asansör firmalarının fazlalığı, fir-
ma kurma kriterlerinin olmayı-
şı, asansör modernizasyonlarının 
belgesi olmayan firmalara yaptırıl-
ması kabul edilemez bir gerçektir. 
Piyasaya arz edilen asansörlerin 
en azından montajı yapan firmalar 

tarafından, garanti süresince, üç 
yıl bakımlarının üstlenilmesi ge-
rekmektedir. Oysa  sahada yaşa-
nanlar bundan oldukça bağımsız 
ilerlemektedir. Montaj sonrasında 
asansör bakımlarının büyük kıs-
mı montaj firmalarından alınarak 
başka firmalara verilebilmekte, 
hatta belgesi olmayan firmalara 
asansörler emanet edilebilmekte-
dir.  Bu da piyasa arz edilmiş asan-
sörlerdeki riskleri artırmakta ve 
şikâyetlerin çoğalmasının yaygın-
laşmasına sebep olmaktadır. Bina 
yöneticisi, müteahhit, bakım yada 
montaj firmasına  ödeme yapmak 
istemediğinde  PGD  denetimi is-
temekte ve kamuya açık olduğu 
için gerekli gereksiz şikâyet yapı-
larak hem Bakanlık meşgul edil-
mekte hem de asansör montaj ve 
bakım firmaları mağdur edilmek-
tedir. Yapılan şikâyetlerin büyük 
kısmının asansörlerin emniyeti ile 
alakalı olmaması ve PGD deneti-
mi yapıldıktan sonra bu asansör-
lerde tespit edilen eksiklerinin 
giderilmesine karşı şikâyet konu-
sunun hâlen devam etmesi de dü-
şündürücüdür. 

ÇÖZÜM NE OLMALI? 

PGD cezaları büyük ölçüde mon-
te edene kesilmekte olup, güven-
lik aksamlarından kaynaklanan 
uygunsuzluk üretici firmalara,  in-
şaattan kaynaklanan sıkıntılar ise 
bina sahibi müteahhit yada yapı 
denetim firmalarına ve kontrolleri 
yapan A tipi muayene kuruluşları-
na rücû edilmemektedir. Firma sa-
yısında yaşanan artış önlenmediği 
sürece taban fiyat belirlenmediği 
sürece kaliteli iş yapan firmaları-
mız  haksız rekabetten dolayı eri-
yip gidecektir.

Umuyorum ki her geçen gün iyi-
ye gitmesini beklediğimiz asansör 
sektörümüz, hak ettiği yere ge-
lecek ve bugüne kadar yaşadığı 
tüm sorunlar teker teker bertaraf 
edilecektir. 

Saygılarımla… 
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HABER ASANSÖRÜ (ALMAN-
YA) — İtalya merkezli Omarlift, 
akıllı telefondan programlanabi-
lir yapısıyla çevre dostu tekno-
lojiyi içinde barındıran yeni He-
vos elektronik valfli akıllı hidrolik 
pompa ünitesi ile ön yargıları yı-
kıyor. Omarlift Türkiye Satış Di-
rektörü Melih Kocabey, yılda 500 
adet Hevos ürününün kullanımda 
olmasının beklendiğini açıkladı. 

Hidrolik asansör sistemleri üreten 
İtalya merkezli Omarlift, yeni mar-
kası Hevos ve gözde projesi Elekt-
ronik Valfli Akıllı Hidrolik Pompa 
Ünitesi ile Interlift Fuarı’nda dik-
katleri üzerine toplamayı başar-
dı. Beş kıtada 10 ayrı ülkede bu-

lunan distribütörlükleri vasıtasıyla 
dünyaya hizmet taşıyan Omarlift, 
pandemi sonrası düzenlenen fuar 
organizasyonlarında ürünlerini 
görücüye çıkardı. 

HİDROLİKTE SON NOKTA 

“HEVOS”

Elektronik valf üzerine yaklaşık 5 
yıl Ar-Ge çalışmasının yapıldığını 
söyleyen Kocabey, “Ümit ettiği-
min daha da ötesinde bir iş ortaya 
çıktı ve kullanıcılara yeni  bir kon-
for seçeceği sunuldu. Hevos saye-
sinde artık el terminali kullanmak-
sızın, tamamen cep telefonundan 
bağlanarak, tüm ayarları telefon-
dan yapmak mümkün. Konfor an-

lamında hidrolikte olabilecek son 
nokta Hevos ile özetlenmiş du-
rumdadır” diye konuştu. 

Hevos’un mekanik sistemlere çev-
re dostu bir ürün sunduğunun al-
tını çizen Kocabey, ilk kalkış anın-
da demaraj yapmadığı için de 
önemli ölçüde bir enerji tasarrufu 
sağladığını anlattı. 

HEVOS’A İLGİ GİDEREK 

ARTIYOR

Kocabey, Hevos’un Türkiye öze-
lindeki hedeflenen satış rakamla-
rından söz etti ve şunları söyledi: 

“Biz 2022 yılında Türkiye gene-
linde Hevos’un 500 adet seviye-

OMARLİFT’TEN HİDROLİK ATAĞI; 
HEVOS İLE YENİ BİR DÖNEM START ALDI

İtalya merkezli Omarlift, akıllı telefondan programlanabilir yapısıyla 
çevre dostu teknolojiyi içinde barındıran yeni Hevos elektronik valfli 
hidrolik pompa ünitesi ile ön yargıları yıkıyor. Omarlift Türkiye Satış 
Direktörü Melih Kocabey, yılda 500 adet Hevos ürününün kullanımda 
olmasının beklendiğini söyledi. 
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sinde satışını bekliyoruz. Bundan 
sonraki senelerde bizim daha ön-
celerde yoğun kullandığımız me-
kanik valf yerini Hevos’a bırakacak 
diye düşünüyoruz. Yıllık bin adet-
lerin üzerinde olacaktır. 

Tanıtımını yaptığımızdan bu yana 
sadece Türkiye’de 30 adet Hevos 
şu an kurulu sistemlerdeki yerini 
aldı, aktif olarak çalışıyor. Hevos’a 
giderek artan bir ilgi durumu var.”

PATENSİZ KARKAS 

ÜRETİMİ

“Ürettiğimiz hidrolik karkasları biz 
İtalyan şirket Vipal S.p.A. ile yap-
tığımız işbirliği sonucu Avrupa’ya 
ihraç etmeye başladık. Güzel dö-
nüşler alıyoruz, ürünümüz beğe-
nildi. Ürettiğimiz karkasta paten 
yok, biz pateni kaldırdık. Bunu Av-

rupa’da bir iki firma yapıyor, Tür-
kiye’de ise sadece biz yapıyoruz. 
Pateni  kaldırdığımız için tama-
men roller devreye giriyor. Sürüş 
konforu sadece üniteyle ilgili de-
ğil, karkasın büyük bir fonksiyonu 
var. Karkasımızı şu anda dünyanın 
çeşitli noktalarına servis ettik. İle-
riki hedeflerimizde kabinle başla-
yıp, elektrikli süspansiyon, elekt-
rikli malzeme paket sistemine 
geçeceğiz.”

TÜRKİYE’DE 
HİDROLİĞİ HEVOS İLE 

SEVDİRECEĞİZ

“Başka hidroliklerin kullanıcıla-
rı dahi Hevos’u deneyimledikten 
sonra aradaki farkı gözlemleme 
şansını buldu. Ülkemizde hidro-
liği Hevos ile sevdireceğiz. Bunu 
ancak müşterinin deneyimlemesi 
lazım.“

“YOLCU KABİNLERİNE 
BAŞLIYORUZ”

Kocabey, Türkiye’de Omar Asan-
sör olarak var olduklarını ve kabin 
üretimlerini Kayılift markası üze-
rinden piyasaya sunduklarını kay-
detti. Kocabey, marka tescilini al-
dıkları Kayılift için

“Sistemlerin taşıyıcı karkaslarını, 
süspansiyonlarını, tonajlı kabinle-
rini yapıyoruz. Önümüzdeki aylar-
da da yolcu kabinlerinin üretimine 
başlayacağız” dedi. 

HEDEF, HİDROLİK 
SİSTEMLERDE LİDER 

MARKA OLMAK 

Geçen sene bir milyon Euro’luk 
hidrolik sistemin piyasaya sunul-
duğunu kaydeden Kocabey, ma-
kine parkuruna yatırımlarını ta-
mamladıklarını söyledi. Kocabey, 
gelecek 5 yıllık hedefini açıkladı; 
“Hidrolik sistemlerde 4-5 sene 
içerisinde Türkiye’de lider marka 
olmayı hedefliyoruz” diye konuş-
tu.

MELİH KOCABEY  
OMARLİFT TÜRKİYE 
SATIŞ DİREKTÖRÜ

Hevos ürünü gelişirken denemek için 
30 tane hatrı sayılır müşterilerimize 
verdik ve ürünün denemelerini yaptık. 
Teknik olarak çok güçlüyüz ve İtalya 
bizim teknik bilgimizden faydalana-
rak Hevos ürününü Türkiye’de de test 
ettik. Beraber Ar-Ge yaparak ürünü 
kusursuz hale getirdik. Ocak ayından 
bu yana piyasaya 30 adet Hevos sür-
dük. Yıllık bazdan 500 Hevos’u kul-
lanıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz.  

Bu sene ihracatımızı artırmaya baş-
ladık. Bu sene içerisinde ihracatımız-
da yoğun bir artış hedefliyoruz. Bizi 
duymayan firmalarla irtibata geçmek 
bizim önceliğimiz. Fuarlardan güzel 
dönüşler aldık. Portföyümüze Rus-
ya’yı da eklemiş olduk. Omar kalite 
olarak kendisini ispat etmiş bir mar-
ka. Satış sonrası hizmetler bizim Tür-
kiye’de büyümemizi sağlayan temel 
unsurlardan birisi. Türkiye’de servis 
konusunda çok iddialıyız, en iyi servi-
si biz sağlıyoruz ve müşterilere en iyi 
eğitimleri biz veriyoruz.

Omarlift’in yaklaşık 
40 yıllık sektörel 
deneyime sahip 
olduğunu hatırlatan 
Kocabey, “Omarlift, 
otomotiv yan sanayisi 
ile hizmete başlıyor. 
Daha sonra tecrübesini 
asansör sanayisinde 
hidrolik alanı üzerinde 
geliştirerek sektörün 
önemli üreticilerinden 
biri olmayı başarıyor. 
Biz de yaklaşık 10 yıldır 
Omarlift’in Türkiye 
distribütörlüğünü 
yapıyoruz. Emin 
adımlarla Türkiye’de 
Omarlift’in güçlenmesini 
destekledik” dedi.  
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eralp Doğanalp

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
Ziraat Mühendisi 
eralpdoganalp@merihasansor.com

Çalışanlar, daima yangın tehlikesine 
karşı hazırlıklı olmalı ve yılda en 
az bir kez tatbikatlar yapılarak 
gerçekleşebilecek bir yangın tehlikesine 
karşı hazır olmalıdır. Acil durum 
ekipleri oluşturulmalı ve 2021 
yılında yayımlanan ‘’İşyerlerinde Acil 
Durumlar Hakkında Yönetmelik’’ 
revizyonuna göre dokümanlar 
güncellenmelidir.

  
 

İş rutinimiz, iş yerlerinde mevcut olan önem-
li tehlikelerin algılanmasını zorlaştırır. Asan-
sör imalatı, montaj bakım işleri içerisinde bu 

önemli risklerden biri olan yangına önlemler al-
mamız gerekmektedir. 

2020 yılı endüstriyel yangın ve patlamaların sek-
törel dağılımına göre, metal sanayi %14’lük bir 
oranla 4’üncü sıradadır. 
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Grafik 1- (2020 Yılı Endüstriyel Yangın ve Patlamala-
rın Sektörel Dağılımı)

Grafik- 2(2020 Yılı Endüstriyel Yangın ve Patlamaların 
Tutuşturma Kaynakları)

 � Elektik tesisatlarından kaynaklanan arızalar nede-
niyle meydana gelen yangınlar ilk sırayı oluştur-
maktadır. Elektrik kaynaklı yangınların temel ne-
denleri arasında dağıtım panolarında otomatik 
yangın algılayıcı ve söndürücü sistemlerin kulla-
nılmaması, panolarda yangından koruma röleleri-
nin (300 mili ampere duyarlı) bulunmaması, bakım 
onarım çalışmaları öncesinde risk değerlendirme 
çalışmalarının yapılmaması, elektrik panolarının 
ehil olmayan kişiler tarafından düzensizce yapıl-
ması, mühendisliğe uygun olmayan yetersiz kesit-
te kablo ve hatalı bağlantı elemanlarının kullanıl-
ması ve panoların düzenli aralıklarla bakımlarının 
yapılmamasını sayabiliriz.

 � İşyerlerinde yaşanan yangınların diğer bir önemli 
nedeni de önlem alınmadan yapılan bakım-ona-
rım işleri ve sıcak çalışma yöntemleridir. Özellik-
le kimyasal maddeler ve benzer çabuk alevlenir 
maddelerin bulunduğu alanlarda yapılan kaynak, 
taşlama ve buna benzer işler yapılmadan önce 
risk değerlendirme çalışmaları yapılmalı, yapılan 
sıcak işlerle çalışmalar çalışma izin prosedürüne 
dahil edilmelidir. Bakım onarım birimleri bu konu-
da eğitilmelidir.

 � Gözden kaçabilen diğer önemli bir risk ise özellik-
le depo personellerinin kimyasal maddelerin de-
polanma prosedürleri hakkında bilgisiz olabilme-
sidir. Çalışanlar hangi kimyasal maddelerin hangi 
kimyasal maddelerle birlikte depolanacağı, par-
layıcı ve oksitleyici kimyasalların bir arada depo-
lanmaması gibi konularda malzeme güvenlik bilgi 
formlarına bağlı kalarak eğitilmedir. Özellikle bo-
yahane tesislerinin olduğu işletmelerde boyaha-
ne personelleri yangın tehlikeleri ve tehlike kay-
nakları hakkında (statik elektrik boşalması, yanıcı 
parlayıcı kimyasallarla çalışmalar, yangın söndürü-
cülerin kullanımı vb.) konusunda eğitilmelidir. 

 � Çalışanlar, daima yangın tehlikesine karşı hazırlık-
lı olmalı ve yılda en az bir kez tatbikatlar yapıla-
rak gerçekleşebilecek bir yangın tehlikesine karşı 
hazır olmalıdır. Acil durum ekipleri oluşturulmalı 
ve 2021 yılında yayımlanan ‘’İşyerlerinde Acil Du-
rumlar Hakkında Yönetmelik’’ revizyonuna göre 
dokümanlar güncellenmelidir.

 � Asansör bakım veya revizyon işlerinde kuyu içe-
risinde sıcak çalışma yapılması gerekli durumlar-
da oluşabilecek yangın tehlikelerine karşı bakım 
onarım personelleri eğitilmeli, çalışmaya başlanıl-
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madan önce risklerin tespit edilmesi konusunda 
bilinçlendirilmelidir.

 � 18 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan ‘’İş Ekipman-
larının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik’’ gereği işyerlerinde yangın algılama ve 
uyarı sistemleri ile yangın söndürme cihazları da 

(portatif yangın söndürücüler) periyodik kontrol 
yönetmeliğine dahil edilmiştir. 

 � Yangına karşı alınabilecek önlemlerin sınırı olma-
makla beraber işyerlerinde yangın tehlikelerine 
karşı fark yaratabilecek bazı örnekler aşağıdaki 
gibidir;

Resim 1 – Elektrik Panosu

Resim 2: Boya Uygulama Kabini 

Elektrik panosu yangın söndürme sis-
temi kurulması.

Boya uygulama kabinleri ve boya hazırlama tez-
gâhları statik elektriğe karşı topraklanmalıdır.  
Parlayıcı kimyasalların depolandığı metal raflar 
statik elektrik boşalmasına karşı topraklanmalı-
dır. Boya uygulama kabinleri havalandırma mo-
torları ve aydınlatma ürünleri exproof özellikte 
olmalıdır. 
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Resim 3: Boya Uygulama Tabancası

Boya uygulama tabancaları uygun 
standartlarda ve exproof olmalıdır.

Resim 4: Sprink Tipte Yangın Söndürücü

Resim 5: Forklift

Resim 6: Davlumbaz İçi Yangın Söndürme

İşyerlerinde kullanılan elektrikli forkliftlerin şarjı 
sırasında oluşan hidrojen gazının patlayıcı nite-
likte olması sebebiyle şarj istasyonlarının hava-
landırması iyi olan ve sıcak işlerle çalışılmayan 
alanlarda olması tercih edilmelidir.

İşyerlerinde bulunan mutfaklarda davlumbaz 
içi yangın söndürme sistemleri kurulması ve 
davlumbaz havalandırma baca girişlerinde 
yağ filtrelerinin olması ve bu filtrelerin düzen-
li olarak temizlenmesi önemlidir. Mutfaklarda 
yangın battaniyesi bulundurulmalı ve çalışan-
lar yağ yangınlarına su ile müdahale etme-
meleri konusunda eğitilmelidir.

Yanıcı parlayıcı kimyasalların uygulama alanları 
üzerinde sprink tipte yangın söndürücülerin ko-
numlandırılması meydana gelebilecek parlama-
larda hızlı müdahale imkânı sağlayacaktır.
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35 yıl önce Türkiye asansör 
pazarında adını duyurmayı 
başaran ve bugün dünyaya 

kabin, kumanda panosu ve buto-
niyer üretiminin yanında komple 
asansör hizmeti ulaştıran Ametal 
Asansör, Interlift Fuarı’nda en çok 
ilgi gören yerli firmalardan biri ol-
mayı başardı. Haber Asansörü’ne 
özel açıklamalarda bulunanan 
Ametal Asansör Genel Müdür 
Yardımcısı İlkim Yıldırım Gökalp, 
Interlift Fuarı’nda sergiledikleri 
ürünlere ilişkin şunları söyledi: 

“SON KATI 2600 MM 

KUYU DİBİ 200 MM 

ASANSÖR PROJELERİ 

İÇİN ÜRETİLDİ”

“Ametal, son 5 yıldır, çalışmala-
rındaki ağırlığı “Komple Asansör 
Çözümleri” üzerine kurguladı. Bu 
nedenle Interlift 2022 Fuarında 
özellikle öne çıkarmak istediğimiz 
ürünümüz çalışan bir asansör sis-
temi sergilemek oldu. Biz Ame-
tal’de, montaj firmalarına fayda 
ve değer üretmek için çalışıyor, 

ürün geliştiriyoruz. Fuarda çalı-
şır durumda sergilediğimiz ARIES 
350+ Homelift+ Makine dairesiz 
komple asansör sistemimiz, son 
katı (2600 mm) ve kuyu dibi (200 
mm) çok kısıtlı olan asansör pro-
jeleri için geliştirildi. Bu tür zorlu 
projelerde amaç yalnızca asansö-
rü kuyuya sığdırmak değil, asan-
sör standartlarına (EN81-20 / 21) 
uygun ve konforlu çalışan bir sis-
tem yaratmak olmalı. ARIES 350+ 
bu özellikleri tamamen karşılayan 
sertifikalı bir üründür.

Ametal Asansör, Interlift Fuarı’nda çalışan asansör sistemi ARIES 
350+ Homelift makine dairesiz komple asansör sistemini ve 1/8 
ölçekte ürettikleri NANOLIFT+ model ürünü ile dikkatleri üzerine 
çekmeyi başardı. 

AMETAL ASANSÖR’E INTERLIFT FUARI’NDA YOĞUN İLGİ
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Dikkat çeken bir diğer mini ürü-
nümüz de; 1/8 ölçekte ürettiği-
miz NANOLIFT+ Model Asansö-
rümüzdü. Masa üstü sunum için 
tasarladığımız bu hareketli model 
asansör, yalnızca 15 kg ağırlığı ve 
kolay taşıma çantası ile dünyanın 
her yerine satılabilir durumda. Bu 
ürünün global satışı için Elevator 
World dergisi ile işbirliğimiz var.”

ÜRETİM KAPASİTESİNDE 
YÜZDE 20 ARTIŞ YAŞANDI

Ametal Asansör’ün 2020 yılında 
kendi fabrikasına taşındığını ha-
tırlatan Gökalp, taşınma sürecinin 
ardından kapasite artırımına gidil-
diğinin altını çizdi. Üretim kapasi-
tesinde yüzde 20 artış yaşandığı-
na dikkat çeken Gökalp, sözlerine 
şöyle devam etti: 

“Özellikle asansörle ilgili meka-
nik ürün gruplarına yönelik üre-
tim imkânını artırdık. Kabin ve kar-
kas grubunda eklentilerimiz oldu. 
Yurt dışıyla ilgili bir üretim hattı-
mız varken, yeni tesisimizle birlik-
te bu ürünleri yurt içine de üret-
meye başladık. Yeni ürün serileri 
geliştirdik.”

İNGİLİZCE VE 
FRANSIZCA DİLLERİNDE 

DESTEK SUNULUYOR 

Satış sonrası hizmetlerde İngilizce 
ve Fransızca olarak iki ayrı dilde 
destek sunduklarının altını çizen 
Gökalp, “Asansör montajcısının 
gözüyle onların yanında olduğu-
muzu hissettirerek işlerimizi yü-
rütüyoruz ve bunun artılarını ka-
zandığımıza inanıyorum. Bence 
farklarımızdan biri de sattığımız 

paket asansörlerin sertifikalı ol-
ması. Bu da müşterilerimize gü-
ven aşılıyor. Standartlara, normla-
ra uygun garantili ürün veriyoruz” 
dedi.

PİYASALARDAKİ 
HAREKETLİLİĞE KARŞI 

PROAKTİF STRATEJİ 

Koronavirüs salgını nedeni ile 
2020 yılında duraksamaların kay-
dedildiğini, 2021 yılında ise sü-
reçlerde iyileşmelerin gözlen-
diğini belirten Gökalp, ihracat 
oranlarındaki hareketlerin detaylı 
olarak incelendiğini söyledi. Gö-
kalp, “Fiyat ve maliyet analizleri-
nin her zamankinden daha fazla 
gündemde olduğu bir dönemde-
yiz. Rekabetçi bir ortamda iş ya-
pıyoruz, dolayısıyla müşterilerimi-
ze sağlayacağımız marjinal fayda, 
her zamankinden çok daha fazla 
önemli. Herkes ürün satabilir ama 
detaya indiğinizde, kurumsal de-
ğerler, etik ve teknik konular dev-
rede olduğunda bir çoğu elenir. 
Bizim stratejimiz her zaman müş-
teriyi dinlemek, geri bildirimine 
önem vermek üzerine kuruludur 
ve bu yolla geliştirdiğimiz çözüm-
ler müşterilerimizi ve bizi her za-
man ileriye taşır” diye konuştu.

INTERLIFT 2022’YE 
KATILIMIMIZDAN ÇOK 

MEMNUNUZ

Interlift Fuarı’na ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunan Gökalp, şun-
ları söyledi: 

“Bir çok tanıdık yüzle bir arada ol-
mak, sohbet etmek ve onlara ye-
niliklerimizden bahsetmek çok 
değerliydi. Ametal olarak, Interlift 
2022’ye katılımımızdan çok mem-
nunuz. İstatistiklere göre 87 ülke-
den 11 bin 800 ziyaretçi asansör 
endüstrisindeki trendleri öğren-
mek için Augsburg’a geldi. Salon 
1’deki değişmeyen konumumuz 
sayesinde standımızda tüm müş-
terilerimizi zevkle karşıladık, bir o 
kadar da yeni firmayla tanıştık. Fu-
arı takip eden sürecin sektörümüz 
ve ülke firmalarımız için güzel so-
nuçlar doğurmasını dilerim.”
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MehMet öner

Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı
Yeminli Mali Müşavir
moner@monerymm.com

Yaklaşık üç yıldır devam eden korona 
salgınının tedarik zincirinde oluşturduğu 
sıkıntılar sonucu ithal ürünlere ulaşmakta 
yaşanan zorluklar ve cari açığı kapatmak, 
döviz kazanmak amaçlı daha çok üretmek 
ve ihraç etme ihtiyacı, üretim ve ihracatın 
önemini, yaşamakta olduğumuz günlerde 
çok sert biçimde bize tekrar hatırlattı.

Ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamak, 
şirketimiz karlılığı ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak açısından önemini bir kez daha 
hatırladığımız üretim ve ihracata bir destek 
de devlet tarafından geldi. 7351 sayılı 
Kanunun 15 inci maddesiyle Kurumlar 
Vergisi Kanununun 32. maddesine eklenen 
fıkralar ile şirketlerin üretim faaliyetinden 
elde ettikleri kazançlar ile ihracattan elde 
ettikleri kazançlar 1 Ocak 2022’den itibaren 
% 23 yerine % 22 kurumlar vergisine tabi.

Yaklaşık üç yıldır devam eden korona salgını-
nın tedarik zincirinde oluşturduğu sıkıntılar 
sonucu ithal ürünlere ulaşmakta yaşanan 

zorluklar ve cari açığı kapatmak, döviz kazanmak 
amaçlı daha çok üretmek ve ihraç etme ihtiyacı, 
üretim ve ihracatın önemini, yaşamakta olduğu-
muz günlerde çok sert biçimde bize tekrar hatır-
lattı.

Ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamak, şirketimiz karlılığı 
ve sürdürülebilirliğini sağlamak açısından önemi-
ni bir kez daha hatırladığımız üretim ve ihracata bir 
destek de devlet tarafından geldi. 7351 sayılı Ka-
nunun 15 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanu-
nunun 32. maddesine eklenen fıkralar ile şirketle-
rin üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlar ile 
ihracattan elde ettikleri kazançlar 1 Ocak 2022’den 
itibaren % 23 yerine % 22 kurumlar vergisine tabi.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

İhracat yaparak kazanç elde eden veya üretim faa-
liyetleri sonucu kazanç elde eden kurumlar vergisi 
mükellefleri 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygu-
lamasından yararlanabilecekler.
Üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların bu hak-
tan yararlanabilmeleri için  
- Sanayi sicil belgesine sahip olmaları ve
- Fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmeleri 

gerekiyor.

Sanayi sicil belgesini sahip olmasına rağmen fiilen 
üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen veya fiilen üre-
tim faaliyetiyle iştigal etmesine rağmen sanayi si-
cil belgesi olmayan şirketler bu indirimden yarar-
lanamayacak. 

ÜRETİCİ VE İHRACATÇI ŞİRKETLERDE 
KURUMLAR VERGİSİ ORANI İNDİRİLDİ 
ŞİRKETLER DÖRT AYRI GELİR TABLOSU 
HAZIRLAMAK ZORUNDA KALACAK
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HANGİ KAZANÇLAR % 22 
KURUMLAR VERGİSİNE 

TABİ OLACAK?

Şirketler ihraç etmiş oldukları ti-
cari mallar sebebiyle elde ettikleri 
kazançlar için % 22 kurumlar ver-
gisi uygulamasından yararlanabi-
lecek. 

Bunun yanında şirketler eğer yurt 
dışında yararlanılan mimarlık, mü-
hendislik, tasarım, yazılım gibi hiz-
met ihraç ediyorlarsa hizmet ih-
racından kaynaklanan kazançları 
için de % 22 kurumlar vergisi uy-
gulamasından yararlanabilecektir. 
Kurumlar vergisi kanununun 10. 
Maddesinde sayılan hizmetler için 
elde edilen kazancın % 50’sinin is-
tisna olarak kurumlar vergisine 
tabi tutulmayabileceğini hatırlat-
mak isterim. Buradaki önemli hu-
sus % 50 kazanç istisnasına konu 
olsun olmasın tüm hizmet ihra-
cından kaynaklı kazançların % 22 
kurumlar vergisi uygulamasından 
yararlanabilecek olmasıdır.

İhracat kazançlarında % 22 kurum-
lar vergisi uygulamasından yarar-
lanabilmek için ihracı yapılan ti-
cari malların ihracatı yapan şirket 
tarafından üretilmiş olma zorunlu-
luğu yok. Yurtiçinden satın alınan, 
yurt dışından satın alınan tüm 
malların ihraç edilmesi durumun-
da “ihracatçı olma” şartının yeri-
ne getirilmesi sebebiyle uygula-

madan yararlanılabilecektir.

İhraç edilen ürünü üreten şirket 
“üretici şirket” olarak, aynı ürünü 
üretici firmadan satın alarak ihraç 
eden şirket ise “ihracatçı şirket” 
olarak ayrı ayrı % 22 oranını uygu-
layabilecektir.

Ancak ihraç ettiği ürünü kendi-
si üreten şirketler hem üretici şir-
ket olarak hem de ihracatçı şirket 
olarak 1 puanlık indirimden iki kez 
yararlanamayacaklardır. Bu du-
rumdaki şirketler, üreterek ihraç 
ettikleri mallar için “üretici şirket” 
olarak bir defa 1 puanlık indirim-
den yararlanabilecek. 

Üretici şirketler 

 � yurtiçine sattıkları mallar için 
“üretici şirket” olarak, 

 � üretip ihraç ettikleri mallar 
için yine “üretici şirket” ola-
rak, 

 � aynı zamanda ticari mal ola-
rak alıp ihraç ettikleri mallar 
için “ihracatçı şirket” olarak, 

1 puanlık indirimden yararlanabi-
lecek.  

% 22 ORANINDA 
KURUMLAR VERGİSİNE 

TABİ İHRACATTAN 
ELDE EDİLEN KAZANÇ 
İLE ÜRETİMDEN ELDE 

EDİLEN KAZANÇ NASIL 
HESAPLANACAK?

% 22 oranında kurumlar vergisi-
ne tabi, şirketlerin üretim faaliye-
tinden elde ettikleri kazançlar ile 
ihracattan elde ettikleri kazançla-
rının hesaplanması sanıldığı kadar 
kolay değil. Satışlarının tamamı 
kendi ürettiği ürünlerden oluşan 
bir şirkette kurumlar vergisine 
tabi matrahın tamamı % 22 oranı-
na tabidir diyemiyoruz maalesef. 

Gelir İdaresi Başkanlığının konu 
hakkındaki açıklamalarının yer al-
dığı 14 Mayıs 2022 tarih ve 31835 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
20 seri numaralı tebliğ ile hesap-
lamanın nasıl yapılacağı ayrıntılı 
olarak açıklanmıştır.

Öncelikle temel kural olarak % 
22 oranına tabi ihracat kazançları 
ile üretim faaliyetinden elde edi-
len kazançların hesaplanarak, bu 
kazançların ticari bilanço karına 
oranının hesaplanması ve buluna-
cak bu orandaki kurumlar vergisi 
matrahının %22 oranında kurum-
lar vergisine tabi olacağı belirtil-
mektedir.

Bu açıklamalarda ihracat ve üre-
tim yapan şirketlerin % 22 oranına 
tabi ihracat kazançları ile üretim 
faaliyetinden elde edilen kazanç-
ların şirketlerin kanuni defterle-
rinde ayrı olarak görülebilmesinin 
esas olduğu belirtilmiştir. Fakat şu 
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anda şirketlerin nerdeyse tama-
mı üretim, üretimden satış, ticari 
mal satışı, üretimden ihracat, ti-
cari mal olarak ihracat kazançları-
nı tek bir ticari kar, şirketin toplam 
ticari karını, hesaplamak üzere ka-
yıtlarını tutmaktadır. Bu satışların 
hasılatlarını, yani düzenlenen fa-
turalarını mevcut sitem içinde ay-
rıştırmak mümkündür. Aynı şekil-
de üretimden satışların maliyetini 
“satılan mamül maliyeti” olarak 
ve ticari malların maliyetini “satı-
lan ticari mallar maliyeti” olarak 
ayrıştırmak da mümkün mevcut 
sistemde. Ancak “Genel yönetim 
giderleri” ile “Pazarlama satış da-
ğıtım giderleri”ni elde edilen ka-
zancın türüne göre ayrıştırmak 
çok mümkün değil.

Bu konuya ilişkin çözüm olarak 
tebliğde

“Gider ve maliyet unsurlarının ayrı 
hesaplarda izlenmek suretiyle tes-
pitinin mümkün olmadığı hallerde 
ise müşterek genel giderler, indi-
rim kapsamında olan faaliyetler 
ile indirim kapsamında olmayan 
faaliyetler arasında uygun bir da-
ğıtım anahtarı tespit edilerek da-
ğıtılabilecektir.

Öte yandan, indirim kapsamın-
daki faaliyetler ile bu kapsamda 
değerlendirilmeyen faaliyetlerde 

müştereken kullanılan tesisat, ma-
kine ve ulaştırma vasıtalarına iliş-
kin amortismanların ise bunların 
her bir işte kullanıldıkları gün sa-
yısına göre dağıtımının yapılması 
gerekmektedir. Hangi işte ne ka-
dar süreyle kullanıldığı tespit edi-
lemeyen sabit kıymetlere ilişkin 
amortismanlar ise müşterek genel 
giderlerle birlikte dağıtıma tabi 
tutulacaktır.”

açıklaması yer almaktadır.

ŞİRKETLER DÖRT 
AYRI GELİR TABLOSU 

HAZIRLAMAK ZORUNDA 
KALACAK

Gelir İdaresinin açıklamalarından 
çıkan sonuç şudur: % 22 kurum-
lar vergisi oranından yaralanmak 
isteyen şirketler mevcut gelir tab-
lolarında topluca görünen şirket 
kazancını

 � üretip yurtiçine sattıkları mal-
lar için “üretimden kaynaklı 
yurtiçi satış kazancı” olarak, 

 � üretip ihraç ettikleri mallar 
için yine “üretimden ihraç 
edilen mallar satış kazancı” 
olarak,

 � ticari mal olarak alıp ihraç et-
tikleri mallar için “ticari mal 

ihracından kaynaklı satış ka-
zanç” olarak,

 � ticari mal olarak alıp yurtiçi-
ne sattıkları mallar için “ticari 
mal yurtiçine satışından kay-
naklı satış kazancı” olarak

dört ana başlığa ayırarak “Genel 
yönetim giderleri” ve “Pazarlama 
satış dağıtım gideleri”ni de dikka-
te alarak yeniden hesaplayacak, 
ayrıştıracaktır. Daha basit söyler-
sek, her şirket için bir tane hazır-
lanan gelir tablosu dört parçaya 
ayrılarak yukarıdaki kazanç grup-
larına göre ayrı ayrı dört tane ha-
zırlanacaktır.

Kanun maddesindeki yazıma bak-
tığımızda çok basit ve uygulama-
sı kolay gibi görünen, ancak Ge-
lir İdaresinin açıklamalarını içeren 
tebliğe baktığımızda şirketlerin 
kullandığı muhasebe hesap pla-
nında önemli değişiklik yapmala-
rını ve alışık olunmayan biçimde 
satış türleri itibariyle “ticari kar” 
hesaplamayı gerektirecek yeni bir 
uygulamamız oldu. Hesaplamala-
rı yapan şirketlerin, meslek men-
suplarının ve ilgili herkesin konu-
yu etraflıca değerlendirmesi ve 
yazımız sınırları dışına taşan çok 
sayıdaki özellikli durum için pro-
fesyonel destek almasında fayda 
görünüyor. 
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Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği (EAYSAD) 21 
Nisan 2022 tarihinde Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı’nda yeni baş-
kanını seçti. Derneğin yeni Yöne-
tim Kurulu Başkanı Selda Tokoğlu 
oldu. 

Haber Asansörü’ne özel açıkla-
malarda bulunan Tokoğlu, “Böl-
gemizde sektörel sivil toplum 
kuruluşu olarak uzun yıllar aynı 
çizgide devamlılığını sağlayan, 
kadın ve erkeğin her alanda adil 
ve eşit imkânlara sahip olması ge-
rektiği bilincine sahip sektör tem-
silcilerimizin yer aldığı EAYSAD’ın 
kuruluşundan bu yana üyesi olma-
mızdan, ayrıca bana başkanlık gö-
revini layık görmelerinden dolayı 

gurur duyduğumu ifade etmek is-
terim” diye konuştu.

BİRLİK VE DAYANIŞMA 
RUHU SEKTÖRÜN 

SAYGINLIĞINI 
ARTIRACAK 

Birlik ve dayanışma ruhu ile asan-
sör mesleğinin saygınlığının artı-
rılabileceğini söyleyen Tokoğlu, 
asansör sektörünün erkek ege-
men bir sektör olduğuna dikkat 
çekti. Tokoğlu, şunları söyledi: 

“Ancak kadınlara eşit fırsatlar ve-
rilerek ve çalışma hayatında daha 
fazla desteklenerek istihdam edil-
mesi, kadın erkek dengesini sağ-
layıp mesleğimize olan ön yargıyı 

da ortadan kaldıracaktır.

KADIN GÜCÜNDE 
FARKINDALIK

Sektörümüzde kadın girişimci ol-
mak veya yönetici olmanın el-
bette zorlukları bulunmaktadır. 
Ancak zor durumlarla mücadele 
edebilecek kadın gücümüzün ol-
duğunu düşünüyorum. Aynı za-
manda kadınların daha detaycı, 
daha çok görev becerisine sahip, 
tutumlu, ayrıntılara odaklanabil-
mesi, başarılı duygusal zekâ yö-
netimleri, yüksek liderlik ve proje 
yönetebilme potansiyelleri hem 
kendilerine hem şirketlerine hem 
de sektörümüze çok büyük fayda 
sağlamaktadır.”

EAYSAD’DA SELDA TOKOĞLU DÖNEMİ 
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TEKNİK ARA ELEMAN 

SORUNUNA İŞBİRLİĞİ 

MODELİ  

Yasal mevzuatlara uygun çalışma-
yan asansör firma sayısında artış 
olduğuna dikkat çeken Tokoğlu, 
düşük fiyat politikaları ile haksız 
rekabete zemin sağlayan bu fir-
maların hizmet kalitesinin düşük 
olması, belgeli ve tecrübeli per-
sonel çalıştırma imkânını ortadan 
kaldırdığını söyledi. Teknik ara 
eleman sıkıntısına dikkat çeken 
Tokoğlu, EAYSAD’ın İzmir’de Çı-
narlı Endüstri Meslek Lisesi ile Se-
yit Şanlı Meslek Lisesi’ne burs ve 
malzeme desteği verdiğini ancak, 
uzun vadede hedefe ulaşılamadı-
ğını kaydetti. Çözüm arayışlarının 
sürdüğünü ifade eden Tokoğlu, 
“Okullarda meslek liselerinin ter-
cih edilmesi yönünde kamu ku-
rumlarının açacağı kurslarla öğ-
renci ve velilerin bilgilendirilmesi, 
meslek sahibi olmak isteyen be-
lirli kriterlere sahip gençlerimize 
mesleki kursların açılması amacıy-
la ilgili kurumlarla iş birliği yapma-
yı planlıyoruz” dedi.

Selda Tokoğlu: “Derneğimiz öncülüğünde 12. INELEX Ulusla-
rarası Asansör Teknolojileri Fuarı, 15-16-17 Eylül 2022 tarihleri 
arasında gerçekleşecektir. Markalaşan ve bölgemiz için sektörü-
müzün tartışmasız yegâne fuarı olan İnelex Fuarımız, yeniden 
katılımcı ve ziyaretçilerine kapılarını açacak olup, tüm sektör pay-
daşlarımızın bu fuara destek olması ve katılımın sağlanması konu-
sunda iş birliklerini bekliyoruz. Sanayi Teknoloji Bakanlığı başta 
olmak üzere onaylanmış kuruluşlar ve belediye yetkililerinin katı-
lacağı fuarda, sektör sorunları ve gelişmeleri ele alınacak, ayrıca 
bina sorumlularına yetki ve sorumlukları hakkında çeşitli paneller 
ve sunumlar gerçekleştirilecek.”
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INELEX 2022  “12. Uluslararası 
İzmir Asansör ve Asansör Tek-
nolojileri Fuarı”, Türkiye’nin 

ve Avrupa’nın önemli kompleksi 
Fuar İzmir’de 15- 17 Eylül 2022 
tarihlerinde kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. Efor Fuarcılık tarafın-
dan  iki yılda bir düzenlenen Ege 
Zirvesi, bu sene de Türkiye’nin ve 
dünyanın dört bir yanından sektör 
profesyonellere önemli iş fırsatları 
sunmayı hedefliyor. 

150 FİRMA KATILIMI 
BEKLENİYOR

TASFED, EAYSAD, TASİAD, AY-
SKAD, ASDER, MMO, EMO ta-
rafından desteklenen ve asansör 
endüstrisine dair en yeni ürün, 
teknoloji ve uygulamaların sergi-

12. Uluslararası İzmir Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı INELEX 
15-17 Eylül 2022  tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. İki yılda 
bir düzenlenen Ege Zirvesi, bu sene de Türkiye ve dünyanın dört bir 
yanından profesyonellere ev sahipliği yapmayı bekliyor. 

INELEX 2022 EYLÜL’DE KAPILARINI AÇIYOR
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leneceği INELEX 2022’de yaklaşık 
150 firmanın ürününlerini görücü-
ye çıkarması bekleniyor. Sektörün 
seçkin katılımcılarına, yüksek bilgi 
birikimiyle ortaya koydukları ürün 
ve hizmetlerini tanıtma, piyasa 
analizi yapma fırsatı sunacak olan 
fuar,  ziyaretçilere ise sektörün ge-
lişen teknolojilerini yakından takip 
edebilmenin yanı sıra yeni işbirli-
ği ve yatırım olanaklarını sunacak.

Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nu-
ray Eyigele, kentsel dönüşüm ile 
birlikte asansör ihtiyacında ciddi 
bir artışın yaşandığına dikkat çek-
ti ve sektör paydaşlarını INELEX 
2022 Fuarı’na davet etti. İşleyen, 
“İnşaat sektöründeki projeler, 
modernizasyon ve çevre ülkeler-
deki gelişmeler pazarın büyüme-
ye devam edeceğini gösteriyor. 
Sektör INELEX 2022 Uluslarara-
sı İzmir Asansör ve Asansör Tek-
nolojileri Fuarı’nda geldikleri son 
noktayı ortaya koyacaklar.  Katı-
lımcılarımız gelişime ayak uydur-
ma ve yön verme kabiliyetlerini, 
pazara hakim olma güçlerini bir 
kez daha kanıtlayacaklar. Asansör 
Aksamı Üretici ve Tedarikçilerini, 
Asansör Taahhüt Firmalarını mü-
teahhitleri, mimarları, mühendis-
leri, emlak yatırımcılarını, kamu 
yöneticilerini, yerel yöneticile-

ri, bina yöneticileri ve akademis-
yenleri sektörün 2022 yılı Zirvesi 
niteliğindeki fuarımızda buluştu-
racağız. Yurt içi ve yurt dışından 
ziyaretçi ve katılımcılarımızın yer 
alacağı fuarımızda, katılımcıları-
mız 3 önemli iş gününde fırsatlar 
yakalayacak olup ziyaretçilerimiz 
önemli kararlarını bu organizas-
yonda vereceklerdir ”dedi.  

PANEL VE 
KONFERANSLAR 
DÜZENLENECEK

Ticari Bakanlığı’nın belirlediği he-
def pazarlarda tanıtım çalışmaları 

sürdürülen organizasyona, sektö-
rün önde gelen marka ve firmaları 
katılımcı olacak. Organizasyonda 
sektördeki yenilikler, pazar ana-
lizleri ve uygulamalar hakkında 3 
gün süreyle sektör için önemli ko-
nularda ilgili kurum ve kuruluşla-
rın katılımıyla panel ve konferans-
lar düzenlenecek. 

15- 17 Eylül 2022 tarihlerinde Fuar 
İzmir C Holünde gerçekleşecek 
olan INELEX 2022 12. Uluslarara-
sı İzmir Asansör ve Asansör Tek-
nolojileri Fuarı her gün 10:00 ile 
18:00 saatleri arasında ziyaret edi-
lebilecek.
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HABER ASANSÖRÜ (ALMAN-
YA) — Mik-el Elektronik, Alman-
ya’nın Augsburg kentinde düzen-
lenen Interlift Fuarı’nda tanıttığı 
yeni ürünleriyle ses getirdi. Fu-
arda, U-STO adlı tümleşik asan-
sör kumanda ve sürücüsünün 
daha küçük boyutlusu olan “Mini 
U-STO” Interlift’te ilk defa sergi-
lenirken,“Mobil Akıllı El terminali 
Uygulaması” da kullanıcıların be-
ğenisine sunuldu. 

Türkiye asansör pazarının en kök-
lü kumanda sistemi üreticilerin-
den olan, aynı zamanda akıllı kat 

ve kabin butonyeri kartları ile ka-
bin pozisyonu sensörü gibi bir 
çok tamamlayıcı ürünüyle sektör-
de önemli bir yer edinen Mik-el 
Elektronik, Almanya’da düzenle-
nen Interlift Fuarı’nda yeni ürünle-
rini görücüye çıkardı. 

Interlift Fuarı’nda Haber Asansö-
rü’nün sorularını yanıtlayan Mik-
el Elektronik Yönetim Kurulu Üye-
si ve Genel Müdürü Nihat Güven, 
“Mini U-STO”nun yakın zaman-
da seri üretime gireceğini duyur-
du ve tanıtım için hazırlandıkları-
nı söyledi. 

FARKEDİLEBİLİRLİK 

BAKIMINDAN FIRSAT 

YARATTI

Interlift Fuarı hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Güven, şun-
ları söyledi: 

“Bu seneki Interlift öncekilere 
göre çok daha sönük geçti. Arala-
rında önemli firmalar da bulunan 
birçok katılımcı bu fuarda yer al-
mamayı tercih etmişti. Ancak bu 
durum bizim için farkedilebilirlik 
bakımından bir fırsat yarattı diye-
biliriz. Gelen ziyaretçi sayısı ola-

MİK-EL MİNİ U-STO ÜRÜNÜNÜ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

Mik-el Elektronik, Almanya’nın Augsburg kentinde düzenlenen 
Interlift Fuarı’nda tanıttığı yeni ürünleriyle ses getirdi. Fuarda, 
U-STO adlı tümleşik asansör kumanda ve sürücüsünün daha küçük 
boyutlusu olan “Mini U-STO” Interlift’te ilk defa sergilenirken,“Mobil 
Akıllı El terminali Uygulaması” da kullanıcıların beğenisine sunuldu. 

102
Haber Asansörü • Mayıs • Haziran 2022

 SEKTÖR HABER 



ğan seviyesinin altında olsa da 
gelenlerle daha etkin görüşmele-
re yapma fırsatı bulduk.”

YÜKSEK HIZLI 
ASANSÖRLER İÇİN HÂLÂ 

ZAMAN VAR

Küresel rakipleriyle aralarında tek-
noloji seviyesi açısından önemli 
farklılıkların olmadığını söyleyen 
Güven, “Ancak, hedef pazarlara 
dönük olarak teknolojilerin farklı 
kullanılması söz konusu tabii. Ör-
neğin çok yüksek duraklı, çok hızlı 
ve 4’lü/6’lı gruptaki asansörler için 
tercih edilen -destination control- 
kumanda yöntemi bizim için şim-
dilik çok öncelikli değil. Ar-Ge 
kaynaklarımızı, hedeflerimiz doğ-
rultusunda doğru ve verimli kul-
lanmamız gerekiyor” dedi.

Ar-Ge çalışmalarına dair hassas 
yaklaşım içinde bulunduklarının 
altını çizen Güven, “Sektöre bu 
teknolojiyi yaklaşık 35 sene önce 
ilk getiren firma olarak her zaman 
Ar-Ge çalışmalarına önem vermi-
şizdir. Öncelikle Avrupa pazarı ol-
mak üzere farklı pazarların mev-
zuat ve yerel taleplerine cevap 
verecek şekilde ürün geliştirme 
yapabiliyoruz. Bu sayede sade-
ce Avrupa ve Orta Doğu’da de-
ğil Asya ve Güney Amerika pazar-
larına da uygun ürün çeşitlerimiz 
mevcut ve bunlar sürekli gelişim 
hâlinde” diye konuştu.

YÜKSEK KAPASİTELİ 
ÜRETİM 

“10 binin üzerinde tümleşik asan-
sör kumanda/sürücü cihazı, 3 bi-
nin üzerinde asansör kumanda 
panosu, 4 binin üzerinde asan-
sör kumanda kart takımı ve akıllı 
butonyer kartları, kabin pozisyon 
sensörleri gibi çok sayıda aksesu-
ar ürün üretim kapasitemiz mev-
cut” diye konuşan Güven, “Oto-
matik SMD dizgi hattı, yüksek 
çözünürlüklü optik kalite kontrolü 
sistemi, dalga lehim sistemi, ma-
nuel lehim istasyonları, çok sayıda 

otomatik test düzeneği ile üretim 
yapıyoruz” dedi. 

“DÜNYADA GÜVENİLİR 
MARKA HÂLİNE GELDİK”

1988 yılında kurulan Mik-el Elekt-
ronik’in Türkiye’nin ilk mikroiş-
lemci temelli elektronik asansör 
kumanda sistemi üreticisi olarak 
sektörde yer aldıklarını belirten 
Güven,  ‘’ Teknolojiyi yakından 
takip ederek ve ürün portföyünü 
sürekli yenileyerek çağdaş ürün-
ler çıkarttık. Bunun yanında sağla-
dığımız etkin satış ve satış sonra-
sı destek hizmetlerimizle sadece 
Türkiye’de değil, dünyanın çok 
farklı bölgelerinde müşterile-
ri olan güvenilir bir marka hâline 
geldik” diye konuştu. 

Mik-el Elektronik’in hizmet politi-
kasından ve gelişim süreçlerinden 
söz eden Güven, “Hizmetlerimiz 
öncelikle müşterinin ihtiyaçları 
doğrultusunda doğru ürünü seç-
meyi hedefleyen etkin satış eki-
bimiz ile başlar. Sonrasında sıkı 
kalite kontrolü ve takip edilebi-
lirlik içeren üretim bölümümüzle 
devam eder. Son aşamada satış 
sonrasında teknik destek birimi-
miz müşterilerimize hızlı ve etkin 
bir devreye alma ve arıza gider-
me hizmeti sunar” ifadelerini kul-
landı. 

MİK-EL ELEKTRONİK 
SATIŞ MÜDÜRÜ EMRAH 
TERZAN: “MİNİ U-STO 
ÜRÜNÜMÜZ 4-7,5 KW 

ARASINDA 1,6 M/S HIZA 
KADAR DESTEKLİYOR”

Fuarda sergilenen yeni tümleşik 
asansör kumanda sistemi “Mini 
U-STO” hakkında bilgi veren Mik-
el Elektronik Satış Müdürü Emrah 
Terzan, daha önce piyasaya sunu-
lan “U-STO”’nun kompakt yapısı-
nın daha ince bir gövdeye yerleş-
tirildiğini hatırlattı. Ürünün teknik 
detayları hakkında bilgi veren Ter-
zan, şunları söyledi: 

“Mini U-STO ile 4-7,5 kW arasın-
da ve 1,6 m/s kabin hızına kadar 
asansörlere hizmet verecek bir 
ürün. Kompakt yapısı sayesinde, 
performanstan ödün vermeden 
kumanda panolarının daha da kü-
çülmesini sağlıyor. Böylece home-
lift dediğimiz ev tipi asansörler ve 
yer sıkıntısı olan modernizasyon 
projeleri için de çok uygun bir çö-
züm sunuyoruz.”

30 ÜLKEYE DOĞRUDAN 
İHRACAT 

Yaklaşık 30 ülkede çok sayıda 
müşteriye doğrudan hizmet ver-
diklerini söyleyen Terzan, şunları 
söyledi:
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 “Ürünlerimiz bu ülkelerin dışında 
çok daha fazla ülkeye dolaylı ola-
rak da ulaşıyor. Portföyümüzü ko-
rumak ve geliştirmek için önce-
likle müşterilerimizle ilişkilerimizi 
sıcak tutmaya çalışıyoruz. Her ihti-
yaç duyduğunda bize ulaşabilen, 
mutlu ve memnuniyetini etrafla-
rındaki firmalarla paylaşan müş-
teriler bizim ihracat portföyümüzü 
geliştirmemiz için en etkili tanı-
tımdan daha önemli. Teknik des-
tek hizmetimizi de en üst düzeyde 
sağlamaya çalışıyoruz.”

Salgının hafiflemeye başlamasıy-
la birlikte, sektörün en önemli et-
kinliklerinden Mart 2022’ye erte-
lenen Asansör İstanbul ve Nisan 
2022’ye ertelenen Interlift’te ye-
rimizi aldık. Çok sayıda yeni müş-
teri adayıyla ve mevcut müşterile-
rimizle yüz yüze görüşme imkânı 
bulduk. Bu fuarlar da iç ve dış pa-
zarlardaki hedeflerimizi geliştir-
memiz açısından en faydalı etkin-
likler arasında.”

PANDEMİYE RAĞMEN 
PORTFÖYÜMÜZ 

GENİŞLEDİ 

Pandemi döneminin sektörel or-
ganizasyonların gerçekleştirilme-
si noktasında çeşitli engeller oluş-
turduğunu vurgulayan Terzan, 
“Bu dönemde dahi bazı mevcut 
müşterilerimizle olan iş hacmimizi 
geliştirmeyi ve portföyümüze yeni 
bazı ihracat müşterilerini katmayı 
başardık” dedi. 

Terzan, 20 yılı aşkın süredir birlikte 
çalıştıkları ihracat müşterilerinin 
olduğuna değinirken, “Bu yap-
tığımız iş açısından bizi çok tat-

min eden bir tablo. Tabii bunu ke-
sinlikle bir rehavet sebebi olarak 
görmüyoruz. Aksine bunun çok 
çalışmaya devam ederek ve müş-
terilerimizle her zaman sıcak te-
masta kalmayı başararak sürdürü-
lebilir olacağının farkındayız” diye 
konuştu. 

YÜZDE 50 İHRACAT

Terzan, satışlarının yüzde 50’sinin 
ihraç edildiğini söyledi “Genel 

trende baktığımızda ise ihracat 
payımızın gerilerden gelip yavaş 
ama emin adımlarla iç pazar satış-
larımızı geçmeye başladığını göz-
lemliyoruz” ifadelerini kullandı. 

ÇİP KRİZİNİN OLUMSUZ 
ETKİLERİ SÜRÜYOR

Salgının ekonomideki etkileri üze-
rine konuşan Terzan, “Beklenme-
dik ve zor bir dönem oldu” dedi. 
Devam eden çip krizi ve ekonomi 
piyasalarındaki hareketlilik hak-
kında ise şunları söyledi: 

“Salgının ekonomide ve diğer 
alanlarda etkisini yitiriyor olma-
sı, gördüğümüz kadarıyla herke-
sin umutlarını tekrar yeşertme-
ye başlamasını sağlamıştı. Ancak 
pandemi sırasında başlayan ve 
hâlâ da devam etmekte olan ham 
madde açığı, bizim için özellikle 
çip krizi ve maliyet dalgalanma-
ları olumsuz etkilerini sürdürüyor. 
Bu ortam doğal olarak kısa vade-
li hedeflerimizi sık sık gözden ge-
çirmemize ve çeşitli değişiklikle-
re gitmemize neden oluyor. Ama 
orta ve uzun vadeli hedeflerimizi 
korumaya devam ediyoruz. Özel-
likle ürünlerimizin hâlihazırda 
standart uygunluğuna ve Liftins-
tituut onaylı sertifikalara sahip ol-
duğu, katma değeri yüksek Avru-
pa pazarlarını ön planda tutmaya 
çalışıyoruz.”
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ali yilMaz

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
e-smm@outlook.com

Türkiye ve Dünya genelinde karşılaşılan 
küresel salgın ile birlikte, hem var olan 
teknolojileri daha etkin kullanmaya, hem de 
teknolojiyi bir yaşam şekli olarak benimseyerek 
türlü zorlukların üstesinden gelebilmek için 
kullanmaya hız verdik.
Vergi mükelleflerinin de, teknolojik 
gelişmeleri bazen gönüllü, bazen ise yasal 
zorunluluklardan ötürü, iş ve işlemlerinde 
daha yüksek oranlarda “kaçınılmaz” olarak 
kullandıkları bir gerçektir.
Bu yazımızın konusu; Teknolojik gelişmelerden 
payını almış olan e-dönüşüm sürecinde, vergi 
mükelleflerinin yakın geleceğimizle ilgili bazı 
yükümlülükleri olacak.
Faydalı olması dileğiyle, e-dönüşüm sürecinin 
bugünü üzerinde durmak istiyorum.

E-DÖNÜŞÜM’E  
HAZIR MIYIZ?

İnsanlar bilinen tarihin her döneminde bilgiye 
daha hızlı erişme isteği ve çabası içerisinde ol-
muştur.  Günümüz dünyasında baş döndürücü 

hızda gelişen teknolojiler, insan olarak bizlerin bu 
istek ve çabasını sürekli olarak bir sonraki adıma 
taşımaktadır. Bilmeye ve öğrenmeye olan istekli-
liğimizle, her yeni teknolojiyi hayatımızın pek çok 
aşamalarına yaymak ve uygulamak kaçınılmaz bir 
dürtüdür. 

Türkiye ve Dünya genelinde karşılaşılan küresel sal-
gın ile birlikte, hem var olan teknolojileri daha etkin 
kullanmaya, hem de teknolojiyi bir yaşam şekli ola-
rak benimseyerek türlü zorlukların üstesinden gele-
bilmek için kullanmaya hız verdik.

Vergi mükelleflerinin de, teknolojik gelişmeleri ba-
zen gönüllü, bazen ise yasal zorunluluklardan ötürü, 
iş ve işlemlerinde daha yüksek oranlarda “kaçınıl-
maz” olarak kullandıkları bir gerçektir.

Bu yazımızın konusu; Teknolojik gelişmelerden pa-
yını almış olan e-dönüşüm sürecinde, vergi mükel-
leflerinin yakın geleceğimizle ilgili bazı yükümlülük-
leri olacak.

Faydalı olması dileğiyle, e-dönüşüm sürecinin bu-
günü üzerinde durmak istiyorum.

Bilindiği üzere, 22.01.2022 tarihli 31727 sayılı Res-
mi Gazetede yayımlanan V.U.K. 535 no’lu Tebliğ ile 
e-uygulamalarda önemli düzenlemeler yapılmıştır.
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E-dönüşüm uygulamalarına zo-
runlu olarak geçişlerde sektörel 
ayrımların yanında yıllık brüt sa-
tış hâsılatı limitleri kademeli ola-
rak düşürülmekte ve mükelleflerin 
e-dönüşüm sürecine daha hızlı ve 
etkin şekilde dâhil olmaları sağ-
lanmaktadır.

E-dönüşüm uygulamalarına ge-
çiş sürecinde özellikle yaklaşan 
01.07.2022 tarihi, bazı mükellefle-
rin başvurularını gerçekleştirmesi 
anlamında önem arz etmektedir.

Öncelikle E-Dönüşüm kavramı 
üzerine genel tanımlamalarımızı 
yapmamız uygun olacaktır.

E-DÖNÜŞÜM NEDİR?
En basit anlatımla e-dönüşüm, 
bilginin, değerin, varlığın, girişim-
ciliğin ve ihtiyaçların dijital dün-
yada gerçekleştirilmesi ve hız ile 
tasarrufun temel bir ihtiyaca evril-
mesi olarak tanımlanabilir.

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE 
PROJESİ NEDİR?

2003/12 sayılı Başbakanlık Genel-
gesi’nde belirtildiği üzere, e-Dö-
nüşüm Türkiye Projesi’nin başlıca 
hedefi; vatandaşlarımıza daha ka-
liteli ve hızlı kamu hizmeti suna-
bilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, 
etkin ve basit iş süreçlerine sahip 
olmayı ilke edinmiş bir devlet ya-
pısı oluşturacak koşulların hazır-
lanmasıdır. (Devlet Planlama Teş-
kilatı Müsteşarlığı - E-Dönüşüm 
Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem 
Planı 2003-2004)

E-DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİ 
NELERDİR?

E-Dönüşüm, Maliye Bakanlığı Ge-
lir İdaresi Başkanlığınca hayata 
geçirilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, 
e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Ser-
best Meslek Makbuzu (e-SMM), 
e-Müstahsil makbuzu (e-MM), 
e-Adisyon ve benzeri dijital dönü-
şüm uygulamalarıdır. 

Yazımızın içeriği, e-Fatura, e-Ar-
şiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter 
uygulamalarına zorunlu geçiş sü-

reçleridir. 

E-Dönüşüm ile ilgili kısa bilgi not-
larımızdan sonra vergi mükellefle-
rinden e-dönüşüm uygulamasına 
zorunlu olarak geçmesi gereken-
lerin durumlarına göz atalım;

01.07.2022 ve 01.01.2023 tarihleri, 
e-dönüşüm süreci için önemlidir.

Zorunlu e-dönüşüm kapsamı şu 
şekildedir:

1. E-Fatura ve E-Defter uygulama-
larına geçiş zorunlulukları:

a. Sektör ayrımı olmaksızın tüm 
vergi mükellefleri;

2018, 2019 veya 2020 hesap dö-
nemleri için brüt satış hâsılatı 5 
Milyon TL ve üzeri, 2021 yılı brüt 
satış hâsılatı ise 4 milyon TL ve 
üzeri olan mükellefler, 01.07.2022 
tarihinden itibaren e-Fatura, 
01.01.2023 tarihinden itibaren 
e-Defter uygulamalarına geçiş 
yapmak zorundadırlar.

2022 yılı ve müteakip hesap dö-
nemlerinde geçiş sınırı için brüt 
satış hâsılatı 3 Milyon TL olarak 
belirlenmiştir.

Buna göre; her ne sektörde faali-
yet gösterirse göstersin tüm vergi 
mükelleflerinin yukarıda belirtilen 
hesap dönemlerindeki brüt satış 
hâsılatlarını gözden geçirmeleri 
önem arz etmektedir.

b. Gayrimenkul ve/veya motorlu 
taşıt, inşa, imal, alım, satım veya 
kiralama işlemlerini yapanlar ile 
bu işlemlere aracılık faaliyetinde 
bulunan mükellefler;

Brüt satış hâsılatı (veya satışları 
ile gayrisafi iş hasılatı); 2020 veya 
2021 hesap dönemi için 1 Mil-
yon TL ve üzerindeki mükellefler, 
01.07.2022 tarihine kadar e-Fatu-
ra, 01.01.2023 tarihinden itibaren 
ise e-Defter uygulamalarına geçiş 
yapmak zorundadırlar.

2022 yılı ve müteakip hesap dö-
nemlerinde geçiş sınırı için brüt 
satış hâsılatı 500 bin TL olarak be-
lirlenmiştir.

c. Kendilerine veya aracı hizmet 
sağlayıcılarına ait internet sitele-
rinde veya diğer her türlü elekt-
ronik ortamlarda mal veya hizmet 
satışını gerçekleştiren mükellefler;

2020 veya 2021 hesap dönem-
lerinde brüt satış hâsılatı 1 Mil-
yon TL ve üzerindeki mükellefler, 
01.07.2022 tarihine kadar e-Fatu-
ra, 01.01.2023 tarihinden itibaren 
ise e-Defter uygulamalarına geçiş 
yapmak zorundadırlar.

2022 yılı veya müteakip hesap dö-

Türkiye ve Dünya 
genelinde karşılaşılan 
küresel salgın ile birlikte, 
hem var olan teknolojileri 
daha etkin kullanmaya, 
hem de teknolojiyi bir 
yaşam şekli olarak 
benimseyerek türlü 
zorlukların üstesinden 
gelebilmek için 
kullanmaya hız verdik.

Vergi mükelleflerinin de, 
teknolojik gelişmeleri 
bazen gönüllü, bazen ise 
yasal zorunluluklardan 
ötürü, iş ve işlemlerinde 
daha yüksek oranlarda 
“kaçınılmaz” olarak 
kullandıkları bir 
gerçektir.

Bu yazımızın konusu; 
Teknolojik gelişmelerden 
payını almış olan 
e-dönüşüm sürecinde, 
vergi mükelleflerinin 
yakın geleceğimizle 
ilgili bazı yükümlülükleri 
olacak.

Faydalı olması dileğiyle, 
e-dönüşüm sürecinin 
bugünü üzerinde durmak 
istiyorum.
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nemlerinde geçiş sınırı için brüt satış 
hâsılatı 500 bin TL olarak belirlenmiştir.

d. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile be-
lediyelerden yatırım ve/veya işletme 
belgesi almak suretiyle konaklama 
hizmeti veren otel işletmeleri;

Brüt satış hâsılatına bakılmaksızın 
01.07.2022 tarihinden itibaren e-Fa-
tura, 01.01.2023 tarihinden itibaren 
e-Defter uygulamalarına geçiş yap-
mak zorundadır.

Anılan 22.01.2022 tarihli 31727 sayı-
lı Resmi Gazetede yayımlanan V.U.K. 
535 no’lu Tebliğin yayım tarihinden 
sonra faaliyete başlayanlar ise, faali-
yete başladıkları ayı izleyen dördün-
cü ayın başına kadar başvurularını ve 
fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak 
e-Fatura uygulamasına geçmek zo-
rundadır.

2. E-İrsaliye uygulamasına geçiş zo-
runlulukları:

Sektör ayrımı olmaksızın 2018, 2019 
veya 2020 hesap dönemlerine ait 
brüt satış hâsılatı 25 Milyon TL ve üze-
ri olan mükellefler ile 2021 yılı ve ta-
kip eden yıllar için brüt satış hasılatları 
10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 

01.07.2022 tarihinden itibaren e-İrsali-
ye uygulamasına geçiş yapmak zorun-
dadırlar.

E-Dönüşüm süreci için başvuru ve alt-
yapı hazırlıkları zaman alabilmekte-
dir. Bu nedenle zorunluluk kapsamın-
da olan mükelleflerin bir an önce mali 
mühür başvurularını yaparak e-fatura, 
e-irsaliye ve e-defter için altyapı yatı-
rımlarını tamamlamaları önemlidir.

Özellikle Mali mühür başvuru ve tes-
limat süreleri de dikkate alınarak, 
mümkün olan en kısa zamanda Kamu 
Sertifikasyon Merkezi’nin internet say-
fası üzerinden çevrimiçi (online) olarak 
mali mühür başvurularının yapılması, 
mali mühür teslim alınır alınmaz ge-
rekli kontrollerin yapılarak mali müh-
rünüzün çalışır hale getirilmesi, e-fa-
tura, e-irsaliye, e-defter başvurularının 
usulüne uygun olarak tamamlanması 
ve e-dönüşüm sürecinde çözüm orta-
ğınız olacak firma ve yazılımların ge-
rekli modüllerinin aktif hale getirilme-
si süreçlerinin zaman kaybedilmeden 
yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Detaylı bilgi ve başvurular için aşağı-
da yer alan bağlantıların faydalı olma-

sı dileğiyle.

22.01.2022 tarihli 31727 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan V.U.K. 535 no’lu 
Tebliğ 

https://www.gib.gov.tr/node/1583322

Kamu Sertifikasyon Merkezi (Ka-
muSM)

https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr

Kamu Sertifikasyon Merkezi (Ka-
muSM) Mali Mühür Çevrimiçi (Online) 
Başvuru Sayfası

https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/
edf.go

E-Belge İnternet Sayfası

https://ebelge.gib.gov.tr

E-Fatura Çevrimiçi (Online) Başvuru 
Sayfası

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturabas-
vuru.html

E-Defter İnternet Sayfası

https://www.edefter.gov.tr

E-Defter Çevrimiçi (Online) Başvuru 
Sayfası

https://www.edefter.gov.tr/edefter-
basvuru.html

MÜKELLEF GRUBU BRÜT SATIŞ HASILATI E-DÖNÜŞÜM 
UYGULAMASI

GEÇİŞ 
TARİHİ

Sektör Ayrımı Olmaksızın Tüm Vergi Mükel-
lefleri

2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri 
için brüt satış hâsılatı:
5 Milyon TL ve üzeri,
2021 yılı brüt satış hâsılatı: 
4 milyon TL ve üzeri.

E-Fatura 01.07.2022

E-Defter 01.01.2023

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, 
imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini 
yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde 
bulunan mükellefler

2020 veya 2021 hesap dönemi için brüt 
satış hâsılatı (veya satışları ile gayrisafi iş 
hasılatı):
 1 Milyon TL ve üzeri.

E-Fatura 01.07.2022

E-Defter 01.01.2023

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına 
ait internet sitelerinde veya diğer her türlü 
elektronik ortamlarda mal veya hizmet satı-
şını gerçekleştiren mükellefler

2020 veya 2021 hesap dönemlerinde brüt 
satış hâsılatı:
1 Milyon TL ve üzeri.

E-Fatura 01.07.2022

E-Defter 01.01.2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyeler-
den yatırım ve/veya işletme belgesi almak 
suretiyle konaklama hizmeti veren otel işlet-
meleri

Brüt satış hâsılatına bakılmaksızın.
(Yeni işe başlayanlar, faaliyete başladıkla-
rı ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar)

E-Fatura 01.07.2022

E-Defter 01.01.2023

Sektör Ayrımı Olmaksızın Tüm Vergi Mükel-
lefleri

2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerine 
ait brüt satış hâsılatı:
25 Milyon TL ve üzeri,
2021 yılı ve takip eden yıllar için brüt sa-
tış hâsılatı:
10 milyon TL ve üzeri

E-İrsaliye 01.07.2022
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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 !



HABER ASANSÖRÜ (KONYA) 
— İhracat hacmini karşılamak için 
yeniden yapılanma sürecine giren 
Çelikray, hedef büyüttü. Çelikray 
Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre 
Paşalak, ray üretiminin tamamın-
da otomasyon sistemlerini devre-
ye almayı hedeflediklerini, robotik 
üretimde dünya markası olmayı 
amaçladıklarını söyledi.

Çelikray, artan ihracat hacmini 
karşılamak için yeniden yapılan-
ma sürecine girdi; Konya Kara-
tay’daki 5 bin metrekarelik yeni 
yerine taşındı.

Çelikray Yönetim Kurulu Üyesi Yu-
nus Emre Paşalak, yeni merkez-
leriyle birlikte hedef büyüttükle-
rini söyledi, Haber Asansörü’ne 
önemli açıklamalarda bulundu. 
Paşalak, yeni üretim üslerinde yal-

nızca ray üretimi yaparak otomas-
yon sistemlerini devreye almayı 
hedeflediklerini açıkladı. Paşalak, 
dünya markası olma yolundaki 
hedeflerin yüzde 70’ini tamamla-
dıklarını, üç yıl sonra hedeflerinin, 
dünyada ray üretimini robotlar 
aracılığıyla üretmeyi başarmış en 
büyük firmalardan biri olmayı ba-
şarmak olduğunu vurguladı.

Paşalak, yeniden yapılanma sü-
recine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu; “Eski merkezimiz, artan 
talebe cevap vermek için gerek-
li personelin istihdamına elveriş-
li değildi. Bununla paralel olarak, 
40’dan fazla ihracatı olan Çelik-
ray’ın daha iyi temsil edileceği ku-
rumsal bir merkez tasarladık” diye 
konuştu.

Çelikray’ın üretim portföyünde 

yer alan demir-çelik üretimi ile ray 
üretimini tamamen ayırmayı he-
deflediklerini açıklayan Paşalak, 
şunları söyledi:

“Gelecekte bu iki üretim grubu-
nun ayrı ayrı üretimlerinin yapıla-
cağı bir yer olmasını planlıyoruz. 
Yeni taşındığımız yerde yalnızca 
ray üretimi yapıp otomasyon sis-
temlerini devreye sokmayı plan-
lıyoruz. İnsan gücünü minimuma 
indirgeyerek robotik üretime geç-
meyi hedefliyoruz.”

ÜRETİMDE İNSAN 
FAKTÖRÜ AZALIYOR

Otomasyon sistemleriyle birlik-
te insan gücüne duyulan ihtiyacın 
azaldığına dikkat çeken Paşalak, 
“Otomasyon sistemleri sayesinde 
500 personel ile başarabileceği-

ÇELİKRAY’DA HEDEF ROBOTİK 
ÜRETİMDE DÜNYA MARKASI OLMAK

İhracat hacmini karşılamak için yeniden yapılanma sürecine giren 
Çelikray, hedef büyüttü. Çelikray Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre 
Paşalak, ray üretiminin tamamında otomasyon sistemlerini devreye 
almayı hedeflediklerini, robotik üretimde dünya markası olmayı 
amaçladıklarını söyledi.
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miz bir işi, 100 kişi ile yapabiliyor 
hâle geleceğiz. Makineleşme her 
ne kadar ayrı bir yatırımı zorunlu 
kılıyor olsa da bu yöntem uzun 
vadede kendisini amorti edecek 
bir sistem haline gelecek” dedi.

HEDEF ROBOTİK RAY 
ÜRETİMİNDE EN BÜYÜK 

FİRMA OLMAK

Yaşanan koronavirüs pandemi-
sinden bu yana üretim modelin-
de yeniliklere gittiklerini kayde-
den Paşalak, üç yıllık hedefleri 
için şunları söyledi;

“Tahminen üç yıl sonra dünya ça-
pında ray üretimini robotlar ara-
cılığıyla üretmeyi başarmış en 
büyük firmalardan biri olmayı ba-
şaracağız. Bugün bu hedefi yüzde 
70 oranında gerçekleştirdik. Ka-
lan yüzde 30’u ise yaptığımız bu 
son girişimlerle birlikte üç yıl içe-
risinde gerçekleştirmiş olacağız. 
Asansörün olduğu her yerde ray 
üreticisi denince ‘Çelikray’ akla 
geliyor olacak. Bu konuda olduk-
ça iddialıyız.”

Avrupa ve Güney Amerika’da 
önemli satış rakamlarına ulaştık-
larını kaydeden Paşalak, yeni dö-
nemde gelişmekte olan ve geri 
kalmış ülkelere odaklandıklarını 
söyledi.

Son dönem faaliyetleri arasın-
da yabancı dil bilgisinin ön plana 
alındığı bir yapılanmayla kadro-
laşmaya gittiklerini açıklayan Pa-
şalak, tüm kıtalarda hâkim olunan 
dil ile müşterilere hizmet vermeyi 
planladıklarını ifade etti.

ÇEK CUMHURİYETİ’NDE 
OFİS AÇMA PLANI 

GÜNDEMDE

Paşalak, Çelikray’ın dünyada mar-
ka bilinirliğini ve ulaşılabilirliğini 
artırmaya yönelik hedefleri oldu-
ğundan söz etti ve Çek Cumhuri-
yeti örneğini verdi. Paşalak, “Yurt 
dışında ofis açma planlarımız var 
ama her şeyi zamanında sırasıy-
la yapmayı düşünüyoruz. Önü-
müzdeki beş yılda ilk olarak Çek 
Cumhuriyeti’nde bir ofis ve depo 
açmayı planlıyoruz. Çek Cumhuri-
yeti Avrupa’nın merkezinde, da-
ğıtım ağı çok kolay olan bir yer. 
Bununla birlikte Hindistan’da da 
şubeleşmeyi planlıyoruz. Ora-
da pazar payımız bizim için çok 
önemli” dedi.

HEDEF 15 MİLYON 
METRENİN ÜZERİNDE 

RAY ÜRETİMİ

Ray üretim miktarına ilişkin bilgi 
veren Paşalak, 2021 yılında 10 mil-
yon metre üzerinde ray üretimi-

ni gerçekleştirdiklerini söyledi ve 
2022 yılı için bu rakamın 15 milyon 
metrenin üzerinde olmasını he-
deflediklerini belirtti.

“KUR ARTIŞI OLUMLU 
YANSIDI”

Döviz kurlarında yaşanan artış kar-
şısında olumsuz bir tepki ile karşı-
laşmadıklarını kaydeden Paşalak, 
“Sadece iç piyasaya çalışıyor ol-
mamız sebebiyle, ihracat kaynak-
lı rekabet gücümüz arttı. Fiyatlan-
dırmalar da ona göre yapıldı. Tüm 
bu gelişmeler Türkiye asansör pi-
yasana olumlu yansıdı. Çelikray 
olarak biz de pozitif satışlar yapa-
rak varlığımızı güçlendirdik” dedi. 

“GELİŞİM TRENDİNİ 
PAZAR ANALİZİ 

SAYESİNDE YAKALADIK”

Çelikray’ın gelişim sürecine iliş-
kin değerlendirmelerde bulunan 
Paşalak, 30 yılı aşkın süredir hiz-
met veren bir aile firması oldukla-
rını hatırlatırken, ilk ihracatlarının 
2000 yılında yapıldığını anımsat-
tı. Paşalak, “Çelikray, Karabük’te 
üretimi olan Konya merkezde ise 
komple satış pazarlama ağı olan 
bir firma. Büyümesindeki en bü-
yük etken ise kazan kazan politi-
kası gütmüş olmasıdır. Kâr marj-
larını minimum seviyede tutarak 
pazar payını artırmasının büyük 
etkisi oldu. Müşteri ilişkilerini çok 
sağlam temeller üzerine kurduğu-
muzu söylemeliyim. Pazarı iyi ana-
liz etmemiz sayesinde de gelişim 
trendini yakaladık” diye konuştu.
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HABER ASANSÖRÜ ( ANKA-
RA) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Ürün Güvenliği Genel Müdürlü-
ğü, 2021 yılının ilk üç aylık döne-
mini kapsayan piyasa gözetimi, 
muayene ve denetim sonuçlarını 
açıkladı. 

EN ÇOK ASANSÖRLER 
DENETLENDİ

Rapora göre en çok denetlenen 
ürün grubu arasında bulunan 
asansörler, aynı zamanda en çok 
idari para cezası uygulanan ürün 

grubu olarak diğerlerinden ayrıl-
dı. 2022 yılı Ocak - Nisan aylarını 
kapsayan rapora göre, idari para 
cezalarındaki tırmanış dikkat çek-
ti. Geçen yılınının aynı dönemin-
de 1 milyon 739 bin 673 TL’yi bu-
lan idari para cezası, 2022 yılının 
ilk üç aylık döneminde 2 milyon 
33 bin 415 TL’ye yükseldi. 

BİNLERCE SANAYİ 
ÜRETİMİNE DENETİM 

2022 yılının ilk üç aylık dönemin-
de, toplam 9 bin 687 farklı mo-

delde sanayi ürünü denetlendi, 
bunlardan 988’i uygunsuz bulun-
du, 111 farklı ürün teste gönderil-
di, 32 farklı marka/model hakkın-
da toplatma kararı verildi. 60 adet 
üründeki uygunsuzluğun düzeltil-
mesi için süre verildi ve tespit edi-
len uygunsuzluklara ilişkin toplam 
2 milyon 908 bin 613 TL idari para 
cezası uygulandı.

Rapora göre, denetlenen her 100 
üründen yaklaşık 10 tanesi uygun-
suz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2021 
yılı ilk üç aylık piyasa gözetimi, muayene ve denetim sonuçlarını 
açıkladı. En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu 2 milyon 33 
bin 415 TL ile asansörler oldu. 

2022 YILI İLK 3 AYLIK PGD SONUÇLARI AÇIKLANDI

 

T.C 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

2022 YILI İLK 3 AYLIK DÖNEMİ PİYASA GÖZETİMİ, MUAYENE VE DENETİM SONUÇLARI 

A. SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ÜRÜN GRUPLARINA İLİŞKİN DENETİM SONUÇLARI 

Ürün Grubu Uygunsuz Uygun Toplam Uygunsuzluk 
Oranı Teste Giden Düzeltme 

Süresi Verilen 
Toplatma 

Kararı Verilen İdari Para Cezası 

AEROSOL KAPLAR 0 29 29 0% 0 0 0 ₺0 
ASANSÖR 531 1.477 2.008 26% 82 24 1 ₺2.033.415 
ATEX 0 6 6 0% 0 0 0 ₺0 
BASINÇLI EKİPMANLAR 7 442 449 2% 4 1 1 ₺264.711 
ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR 161 3.516 3.677 4% 21 19 14 ₺203.046 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ 20 77 97 21% 0 0 4 ₺0 
GAZ YAKAN CİHAZLAR 4 347 351 1% 0 1 0 ₺21.300 
MAKİNELER 248 1.467 1.715 14% 0 11 5 ₺230.050 
OTOMOTİV 7 128 135 5% 2 4 7 ₺124.000 
PİL VE AKÜLER 5 889 894 1% 2 0 0 ₺0 
PİROTEKNİK ÜRÜNLER 2 152 154 1% 0 0 0 ₺0 
SİVİL PATLAYICILAR 0 44 44 0% 0 0 0 ₺25.000 
TELEFERİK  3 5 8 38% 0 0 0 ₺7.092 
ZORUNLU STANDART-
DÜZENLENMEMİŞ ALAN 0 120 120 0% 0 0 0 ₺0 

TOPLAM 988 8.699 9.687 10,2% 111 60 32 ₺2.908.613 
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HABER ASANSÖRÜ (HABER 
MERKEZİ) — Lider asansör üre-
ticilerine, ithalatçılarına ve tem-
silcilerine yenilikçi teknolojilerini, 
ürünlerini ve çözümlerini sergile-
me imkânı sunan Ascen.tec, 3-5 
Haziran 2022 tarihleri arasında 
Atina’da gerçekleşti. 

Kilit piyasa oyuncuları, enstitüler, 

ATİNA’DA ASCEN.TEC RÜZGARI  

Bu sene ikincisi düzenlenen Yunan fuarı Ascen.
tec / Elevator Technologies, 3-5 Haziran 2022 
tarihlerinde Atina’da gerçekleşti. 
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bilim adamları ve teknisyenler gö-
rüşlerini analiz etme, sektörün so-
runlarını vurgulama ve insanların 
fiziksel bütünlüğü ve güvenliği ile 
ilgilenen özellikle kritik ve hassas 
bir sektör için çözümler önerme 
şansı buldu.

Fuar, tüm katılımcıların asansör 
pazarının artık bir referans nok-

tasına sahip olduğu konusun-
da hemfikir olmasıyla sona erdi. 
Serginin açılışı, ilk günün akşamı, 
Yunanistan’daki politikacılar ve 
sergiyi kendi himayelerinde des-
tekleyen kuruluşların temsilcileri-
nin huzurunda gerçekleşti.

Ascen.tec Forumu Bilim adamla-
rı, uzman şirketler ve kurumlar, üç 

günlük Ascen.tec Forumu sırasın-
da ortak zorluklar hakkında görüş 
alışverişinde bulundu. 

2024 YILINDA YENİDEN 
BULUŞMA SÖZÜ

Ascen.tec, 2024 yılında üçüncü 
kez kapılarını açmayı, sektör bile-
şenlerini ağırlamayı planlıyor.

Atina’da gerçekleşen fuara 
Türkiye’den; Artı Kasnak ve 

Genemek katıldı.
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ÜRETİM ÜSSÜNÜ YENİLEYEN ONAYLİFT, 
HEDEF BÜYÜTTÜ

Yeniden yapılanma sürecini tamamlayan Onaylift Asansör; 
üretim üssünü 5 bin metrekareden 20 bin metrekareye 
çıkardı. Yeni üretim merkezi ile ilgili bilgi veren Onaylift 
Asansör Genel Müdürü Mehmet İmamoğlu, “daha geniş alan, 
daha verimli üretim” mottosuyla yola çıktıklarını vurguladı. 

HABER ASANSÖRÜ (KONYA) 
— Yeniden yapılanma sürecini ta-
mamlayan Onaylift Asansör; üre-
tim üssünü 5 bin metrekareden 
20 bin metrekareye çıkardı. Yeni 
üretim merkezi ile ilgili bilgi veren 
Onaylift Asansör Genel Müdürü 
Mehmet İmamoğlu, “daha geniş 
alan, daha verimli üretim” motto-
suyla yola çıktıklarını vurguladı. 

Ana üretim kalemi asansör ka-
bini, asansör kapısı ve kumanda 
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sistemleri olan Onaylift, portfö-
yünde bulundurduğu insan asan-
sörleri, araç asansörleri, yük asan-
sörleri ve yürüyen merdiven gibi 
spesifik alanlarda da üretim yapa-
rak adından söz ettirmeyi başar-
dı. Asansör ekipmanları ve yedek 
parça desteği de sunan Onaylift 
Asansör, güçlendirilmiş hizmet 
politikası ile güven tazelemeye 
hazırlanıyor.  

Onaylift Asansör’ün kuruluş hikâ-
yesi hakkında bilgi veren İmamoğ-
lu, 2015 yılında başlayan serüve-
nin detaylarına ilişkin; ‘Asansör 
Market’ konseptiyle mütevazi bir 
işletme olarak yola çıktıklarını söy-
ledi. İmamoğlu, şunları  söyledi:

“Hedef kitlemize, kalite ve güven 
taşıma anlayışımızın arkasında la-
yıkıyla durabilme adına kısa süre-
de 2 bin metrekare fabrikamızda 
kabin üretimine başladık. Ardın-
dan iki sene sonra kabin ve pano 
üretimi ile 5 bin metrekare üretim 
sahasında üretimlerimize devam 
ettik.”

20 BİN METREKARELİK 
DEV TESİS

Bugün 20 bin metrekare kapalı 
alan üzerine kurulu yeni tesis üze-
rinden hizmete devam ettiklerini 
belirten İmamoğlu, “Kaliteyi daha 
üst seviyelere çıkarabilmek için 
çeşitli varyasyonlar yapmaktayız. 
Bu da onlardan biri… Üretim için 
hangi sektör olursa olsun ‘daha 
geniş alan, daha verimli üretim’ 
demektir. Biz de hedeflerimize 
daha sağlam ve güçlü adımlar-
la ulaşabilmek için daha geniş bir 
üretim tesisini kurmaya karar ver-
dik” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ MAKİNE 
PARKURU

İmamoğlu, makine parkurlarının 
son teknolojik ürünlerle güçlen-
dirildiğine vurgu yaptı ve tesisin 
üretim kapasitesine ilişkin şu bil-
gileri paylaştı: 

“Yılda 3 bin 500 adet asansör ka-
bini, 3 bin 500 kumanda panosu, 
30 bin adet asansör kapısı üret-
mekteyiz.”

ONAYLİFT “DÜNYANIN 

ONAYLADIĞI MARKA” 

OLMA YOLUNDA

Mevcut koşullarda 60’ın üzerin-
de ülkeye ihracat yaptıklarını kay-
deden İmamoğlu, ihracat yapı-

lan ülke sayısını daha da artırmayı 
planladıklarını söyledi. İmamoğ-
lu, “‘Dünyanın onayladığı marka’ 
olma yolunda ilerliyoruz” dedi. 
Daha fazla alıcıya, müşteriye ve 
firmaya ulaşmayı hedefledikleri-
ni kaydeden İmamoğlu, “Bu yüz-
den var gücümüzle daha verimli 
çalışarak dünyanın tanıdığı marka 
olma hedefinde ilerliyoruz” diye 
konuştu. 
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ULAŞILMAZI HEDEFLEYEN 
BİR YAKLAŞIM

Zirveye uzanan yolu işaret eden 
İmamoğlu, sözlerini şöyle devam et-
tirdi: 

“Bir şirketin belirlenen hedefe ula-
şabilmesi için tüm çalışanlarıyla bir-
likte hedefi anlaması ve bu hede-
fe odaklanacak motivasyona sahip 
olması gerekir. Gerekli motivasyon 
ise en iyiyi hayal ederken en kötü-
ye hazırlanmak ile olur.  Bu yıl için 
belirlenen hedeflerin, ölçülebilir ol-
masına ve yıl içinde düzenli olarak 
hedefe yaklaşımın ölçülmesine dik-
kat etmek performansı geliştirme-
nin temelidir. Onaylift’in hedef ya 
da hedefleri her zaman ulaşılmaza 
ulaşabilmektir.”

İLERİ TEKNOLOJİ 
ÜRÜNLER İÇİN 

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

“Mevcut üretimimizde insan asan-
sörleri, araç asansörleri, yük asan-
sörleri, hastane asansörleri, yürü-
yen merdivenler gibi çeşitli sınıfta 
ürünlerimiz bulunmakta. Yeni üretim 
tesisimiz ve makine parkurumuzla 
Ar-Ge’sini tamamlamakta olduğu-
muz yeni ileri teknoloji ürünlerimizi 
de sektör kamuoyuna sunacağız.”
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av. ErdEM 
SErdar vurgun

TASFED Vekili 
erdem@erdemserdarvurgun.av.tr

Medeniyet geldiği aşama ve insan 
onuru gereği kadının korunmasına 
yönelik mevzuat çalışmalarına 
2000’li yılların başından itibaren hız 
verilmiştir. 

Medeniyet geldiği aşama ve insan onu-
ru gereği kadının korunmasına yönelik 
mevzuat çalışmalarına 2000’li yılların 

başından itibaren hız verilmiştir. 

Kadının muhafaza edilmesi gerekmemekle bir-
likte müdafaa edilmesi gerektiği açıktır. Mede-
niyetin ulaşacağı aşamada, kadının müdafaa da 
edilmesine gerek duyulmaması umulmaktadır. 
O güne ulaşıncaya değin kadına yönelik ayrım-
cılık ve şiddete karşı yasal tedbirler zorunludur. 

Şiddetle ifade edilmek istenen sadece fiziki şid-
det değildir. Fiziksel şiddetin yanı sıra cinsel, 
psikolojik veya ekonomik açıdan kadının za-
rar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan 
veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna 
yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün key-
fî engellenmesini de içeren; fiziksel, cinsel, psi-
kolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve 
davranış, şiddettir. 

Şiddet toplumsal, kamusal veya özel alanda 
meydana gelebilir. 

Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygula-
nan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir 

KADINA KARŞI ŞİDDETİN KADINA KARŞI ŞİDDETİN 
BAŞLICA SONUÇLARIBAŞLICA SONUÇLARI
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ayrımcılık ile kadının insan hakları 
ihlaline yol açan her türlü tutum 
ve davranış, kadına karşı şiddet 
olarak ifade edilmektedir. 

Kadına karşı şiddetin, mevzuatı-
mızda pek çok sonucu öngörül-
müştür. Bunlardan başlıcalarına 
değinmek gerekirse: 

A. KADINA ŞİDDET 
DAHA FAZLA HAPİS 
CEZASINI GEREKTİRİR

Kadına karşı şiddet, bir suçun 
daha fazla hapis cezası gerekti-
ren nitelikli hali olarak düzenlen-
miş olabilir. Örneğin:

Kasten öldürme suçunun cezası 
müebbet hapis cezası iken suçun 
kadına karşı işlenmesi ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezasını ge-
rektirmektedir. 

Yaralama suçunun takibi şikayete 
bağlıdır ancak suç eşe veya eski 
eşe karşı işlenmişse takibi şikaye-
te bağlı değildir. 

Yaralama suçu için 1 yıl ile 3 yıl 
arasında hapis cezası öngörül-
müştür. Ancak suç eşe veya eski 
eşe karşı işlenmişse verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 

Basit tıbbi müdahaleyle giderile-
bilecek yaralamada hapis cezası-
nın alt sınırı 4 ay hapis cezası iken 
suçun kadına karşı işlenmesi du-
rumunda alt sınır 6 aydır. 

Eziyet suçunun cezası 2 yıl ila 5 
yıl arasında hapis cezasıdır. An-
cak suçun kadına karşı işlenmesi 
durumunda alt sınır 2 yıl 6 aydır. 

Tehdit suçunun cezası 6 ay ila 2 
yıl arasında hapis cezasıdır. An-
cak suçun kadına karşı işlenmesi 
durumunda alt sınır 9 aydır. 

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırak-
ma suçunun cezası 1 yıl ila 5 yıl 

arasında hapis cezasıdır. Ancak 
suçun eş veya boşandığı eşe kar-
şı işlenmesi halinde ceza 1 kat ar-
tırılır. 

Israrlı takip suçunun cezası 6 ay 
ila 2 yıl arasında hapis cezasıdır. 
Ancak suçun ayrılık veya boşan-
ma kararı verilmiş eşe karşı işlen-
mesi halinde ceza 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis cezasıdır. 

B. KADINA ŞİDDET 
BOŞANMA NEDENİDİR

Boşanma davalarında boşanma-
ya karar verilmesi için, evlilik birli-
ğinin katlanılmaz hale geldiğinin 
ispatlanması gerekmektedir. Şid-
det, evlilik birliğini katlanılmaz 
hale sokan bir durumdur. Şiddet 
uygulayan, kusuruyla evlilik bir-
liğini çekilmez hale getirmiştir. 
Boşanma davasının diğer sonuç-
ları bakımından kusur durumu 
önem arz etmektedir. Nafaka, 
maddi tazminat, manevi tazmi-
nat gibi taleplerde şiddete daya-
nan kusur, şiddet uygulayan aley-
hine sonuçlar doğurmaktadır. 

C. KADINA 
ŞİDDET TEDBİR 
UYGULANMASINI 
GEREKTİRİR

Şiddete uğrayan kadın, kendi-
si için koruyucu, şiddet failini de 
önleyici tedbirler uygulanmasını 
talep edebilir. Böyle bir talep ol-
masa da adli ve idari makamlar-
ca bu tedbirlere karar verilebilir. 

C.1. Kadını koruyucu tedbirler: 

Kendisine ve gerekiyorsa bera-
berindeki çocuklara, bulunduğu 
yerde veya başka bir yerde uy-
gun barınma yeri sağlanması,

Geçici maddi yardım yapılması,

Psikolojik, meslekî, hukukî ve 

sosyal bakımdan rehberlik ve da-
nışmanlık hizmeti verilmesi.

Hayatî tehlikesinin bulunması hâ-
linde, ilgilinin talebi üzerine veya 
resen geçici koruma altına alın-
ması,

Gerekli olması hâlinde, korunan 
kişinin çocukları varsa çalışma ya-
şamına katılımını veya devamını 
desteklemek üzere kreş imkânı-
nın sağlanması.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ida-
ri birimlerce karar verilebilir. Ayrı-
ca hakim tarafından aşağıda be-
lirtilen koruma tedbirlerine de 
karar verilebilir:

İşyerinin değiştirilmesi,

Kişinin evli olması hâlinde müş-
terek yerleşim yerinden ayrı yer-
leşim yeri belirlenmesi,

Tapu kütüğüne aile konutu şerhi 
konulması, 

Hayatî tehlikenin bulunması ve 
bu tehlikenin önlenmesi için di-
ğer tedbirlerin yeterli olmaya-
cağının anlaşılması hâlinde Ta-
nık Koruma Kanunu hükümlerine 
göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve 
belgelerinin değiştirilmesi.

C.2. Önleyici tedbirler: 

Hakim tarafından aşağıda belirti-
len tedbirlerin bir veya birkaçına 
karar verilebilir:

Şiddet mağduruna yönelik ola-
rak şiddet tehdidi, hakaret, aşa-
ğılama veya küçük düşürmeyi 
içeren söz ve davranışlarda bu-
lunmaması.

Müşterek konuttan veya bulun-
duğu yerden derhâl uzaklaştırıl-
ması ve müşterek konutun koru-
nan kişiye tahsis edilmesi.

Korunan kişilere, bu kişilerin bu-
lundukları konuta, okula ve işye-
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rine yaklaşmaması.

Çocuklarla ilgili daha önce veril-
miş bir kişisel ilişki kurma kararı 
varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eş-
liğinde yapılması, kişisel ilişkinin 
sınırlanması ya da tümüyle kaldı-
rılması.

Gerekli görülmesi hâlinde koru-
nan kişinin, şiddete uğramamış 
olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve 
kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâl-
ler saklı kalmak üzere çocuklarına 
yaklaşmaması.

Korunan kişinin şahsi eşyalarına 
ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

Korunan kişiyi iletişim araçlarıy-
la veya sair surette rahatsız etme-
mesi.

Bulundurulması veya taşınmasına 
kanunen izin verilen silahları kol-
luğa teslim etmesi.

Silah taşıması zorunlu olan bir 
kamu görevi ifa etse bile bu göre-
vi nedeniyle zimmetinde bulunan 
silahı kurumuna teslim etmesi.

Korunan kişilerin bulundukları 
yerlerde alkol ya da uyuşturucu 
veya uyarıcı madde kullanmama-
sı ya da bu maddelerin etkisinde 
iken korunan kişilere ve bunların 
bulundukları yerlere yaklaşmama-
sı, bağımlılığının olması hâlinde, 

hastaneye yatmak dâhil, muayene 
ve tedavisinin sağlanması.

Bir sağlık kuruluşuna muayene 
veya tedavi için başvurması ve te-
davisinin sağlanması.

Velayet, kayyım, nafaka ve kişisel 
ilişki kurulması. 

D. KADINA KARŞI 
ŞİDDETİN AHLAKİ 
YAPTIRIMI

Medeniyetin bugün ulaştığı aşa-
mada, güçlü olanın gücünü kul-
lanarak zayıf olanı incitmesi, ayıp-
lanacak bir davranış olarak kabul 
edilmektedir. Gücün fiziki, sosyal, 
psikolojik veya ekonomik olma-
sı önemli değildir. Herhangi bir 
nedenle diğerlerine göre güçlü 
olan bir kimsenin bu nedenle za-
yıf olan diğer bir kimseye gücünü 
kullanması, insanlık onuruyla bağ-
daşmayan bir hareket tarzıdır. Bu 
nedenlerle kadına karşı şiddet uy-
gulanması toplumca kınanmakta-
dır. İnsan hayatı toplum içerisin-
dedir; toplumdan bağımsız bir 
insan hayatı düşünülemez. Kadı-
na karşı şiddet uygulayan insanın 
toplum tarafından muaheze edil-
mesi, yukarıda özetlenen hukuki 
yaptırımlardan daha hafif bir yap-
tırım değildir. 

Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması 
yolunda insanlık mesafe 
almıştır. Ancak henüz bu 
yolculuk tamamlanmış 
değildir. Eğitim ve 
öğretim sistemlerinin 
yetersizliği, lümpenliğin 
şımartılması, hukuk 
sistemlerinin hantallığı, 
ahlak ve görgü 
kurallarının tek başına 
sonuç doğurmaması gibi 
nedenlerle insanlığın 
bu yolculuğundaki 
engellerdendir. Ne 
var ki gelişim ve 
değişim kaçınılmazdır. 
Kadının muhafaza 
edilmesi günümüzde 
tartışılmamaktadır; 
kadının müdafaa 
edilmesinin de 
tartışılmayacağı/ 
gerekmeyeceği günler 
de pek uzakta değildir. 
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Türkiye’de kurulan ilk hava 
ve uzay bilimleri üniversite-
si olma özelliği taşıyan Türk 

Hava Kurumu Üniversitesi, ha-
vacılık ve savunma sanayi sektö-
ründen öncü isimlerin katılımıyla 
11 Mayıs 2022 tarihinde “Kariyer 
Günleri” etkinliğini gerçekleştirdi. 
Etkinlikte Merih Asansör yöneti-
cileri de öğrenciler ile bir araya 
geldi. 

Kurulduğu günden bugüne asan-
sör sektörüne yön veren Merih 
Asansör davet üzerine Kariyer 
Günleri etkinliğinde stant açtı. Et-
kinlikte bulunan Merih Asansör 

İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet 
Altundal, “Kariyer Günleri etkinli-
ği hem firmaların kendilerini tanı-
tabilmek hem de staj ve işe alım 
süreçlerini anlatabilmek için öğ-
rencilerle bir araya geldiğimiz 
önemli bir etkinlik. Merih Asansör 
olarak bu etkinlikte bulunmaktan 
ve gençlerle buluşmaktan olduk-
ça mutluyuz. Öğrencilerle firma-
mızın kariyer planlaması, staj im-
kânı ve işe alım süreçleri hakkında 
sohbet etme şansımız oldu” dedi.

Asansör sektöründe gençlere 
sunduğu imkânlarla adından sık-
ça söz ettiren Merih Asansör’e 

öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Al-
tundal, “Firmamızın ismini duy-
muş fakat süreçlerimizi bilmeyen 
birçok öğrenci detaylı bilgi almak 
için bizi ziyaret etti. Öğrenciler 
özellikle bize üretim süreçlerimiz, 
Ar-Ge çalışmalarımız ve ihraca-
tımız ile ilgili soru sordular. Ge-
niş makine parkurumuzun olması, 
70’ten fazla ülkeye ihracat yapma-
mız ve tescilli Ar-Ge merkezimin 
olması en çok dikkat çeken başlık-
lardı. Öğrencilerin bilmedikleri bir 
sektöre olan ilgisini artırdığımızı 
görmek bizi bir hayli mutlu etti” 
diye konuştu.

MERİH ASANSÖR, TÜRK HAVA KURUMU 
ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

Türkiye’de kurulan ilk hava ve uzay bilimleri üniversitesi olma 
özelliği taşıyan Türk Hava Kurumu Üniversitesi, havacılık, savunma 
sanayi sektöründen öncü isimlerin katılımıyla 11 Mayıs 2022 
tarihinde “Kariyer Günleri” etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte 
Merih Asansör yöneticileri de öğrenciler ile bir araya geldi. 
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ÖZET

Yürüyen merdivenlerin icadı ve yaygınlaşması dün-
yada ve Türkiye’de önemli ancak fark edilmeyen de-
ğişimlere sebep olmuştur. Dünyadaki yürüyen mer-
divenlerin tarihi 1890’lı yıllara dayanırken Türkiye’de 
kullanıma açılması 1960’ları bulmuştur. Kullanılmaya 
başlaması başlıca İstanbul’daki Atalar Mağazası’nda 
ve Ankara Ulus’taki Anafartalar Çarşısı’nda olmuştur.

Yürüyen merdivenlerin kısa tarihi ile başlayan bu ma-
kalede 1960’lardan günümüze yürüyen merdivenle-
rin gelişimi, halkta yarattığı etkiler dönemin koşulları 
göz önüne alınarak çeşitli açılardan analiz edilmiş-
tir. Türkiye’deki üretim sürecini de ele alan analizin, 
yürüyen merdivenlerle gelen mimari değişimlerin ve 
yeniliklerin Türk halkının hafızasındaki eğlenceli yeri-
ne ışık tutması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yürüyen merdiven, çarşı, yerli 
üretim, sosyoekonomik, Baksan Şirketi

ABSTRACT

The invention and widespread use of escalators 
caused significant but unnoticed changes in the 
world and Turkey. While the history of escalators in 
the world dates back to the 1890s, it took the 1960s 
to be used in Turkey. It started to be used mainly in 
Atalar Store in Istanbul and Anafartalar Store in An-
kara Ulus.

In this article, which starts with a brief history of es-
calators, the development of escalators from the 
1960s to the present, and the effects they created 
on the public were analyzed from various perspec-
tives, taking into account the conditions of the pe-
riod. The analysis, which also deals with the pro-
duction process in Turkey, aims to shed light on the 
fun place of the architectural changes and innova-
tions that come with escalators in the memory of 
the Turkish people.
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GİRİŞ

Günümüzde büyükşehirlerin bir 
sonucu olarak kalabalık nüfusla 
birlikte yaşam hız kazanmıştır. Hız-
lanan gündelik hayatla birlikte in-
sanoğlu her aktivitesini en çabuk 
şekilde halletmenin yollarını ara-
maya koyulmuştur. Günümüzde 
hayatın birçok alanında yer alan 
yürüyen merdivenler insanların 
daha hızlı hareket edebilmesini 
mümkün kılmakla birlikte engelli 
ve yaşlıların hayatını da kolaylaş-
tırmıştır. Yürüyen merdiven fikrinin 
ilk kez ortaya çıkışı 1859 yılında 
yapılan bir patent başvurusuy-
la olmuştur.1 Sonrasında bu fik-
rin hayata geçirilmesi 34 yıl son-
ra tekrardan yapılan girişimlerle 
mümkün olmuştur.2 Kronolojik sı-
rayla Amerika Birleşik Devletle-
ri, İngiltere ve Fransa’da faaliyete 
geçen yürüyen merdivenler ülke-
mize 1964 yılında gelmiştir.3 Tür-
kiye’ye yürüyenin merdivenin ge-
lişinin halkta yarattığı etki tahmin 
edilenin çok üstünde olmuştur. 
Yürüyen merdiven olan çarşılarda 
yapılan satışların artması ve çarşı-
lara gelen müşteri sayısının mer-
divensiz çarşılara göre çok daha 
fazla olması halkın yürüyen merdi-
vene olan ilgisi sayesinde meyda-
na gelmiştir. Bütün bu durumların 
ortaya çıkmasında halkın sosyal, 
kültürel ve ekonomik durumunun 
etkisi büyük olmuştur.

1 “Yürüyen Merdiven 125 Yaşın-
da,” Asansör Dergisi, Erişim 
tarihi 1 Nisan 2022, https://
asansordergisi.com/yuruyen-mer-
diven-125-yasinda.

2 Sze Tsung Leong ve Srdjan Jo-
vanovic Weiss, “Harvard Design 
School Guide to Shopping,” Es-
calator, (2001): 22-55.

3 “Türkiye’de İlk Yürüyen Merdi-
ven Nerede ve Ne Zaman Yapıl-
dı?” Haber365, Erişim tarihi 2 Ni-
san 2022. https://www.haber365.
c o m . t r / t u r k i y e d e - i l k - y u r u -
yen-merdiven-nerede-ve-ne-za-
man-yapildi-.

Bu makalede yürüyen merdiven-
lerin dünyadaki ve Türkiye’deki 
tarihi incelenecek, yürüyen mer-
divenlerin geldiği ilk çarşılar ince-
lenip bu çarşılar üzerinde uygula-
nan politikalar analiz edilecektir. 
Ek olarak bütün bu süreçte halkın 
sosyoekonomik durumu incele-
necektir. Son olarak da ilk yerli yü-
rüyen merdiven üretim süreci üze-
rinde durulacaktır. Bu araştırmada 
kaynaklar geniş bir yelpazeden in-
celenmiş olup yazılı kaynakların sı-
nırlılığı dolayısıyla sözlü kaynaklar 
ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Sözlü 
kaynaklarda Anafartalar Çarşısı’na 
dair anılarından faydalanmak için 
gazeteci Funda Cantek ile çev-
rimiçi olarak ve Akın Kurtoğlu ile 
yazılı görüşme sağlanıp buna ila-
ve olarak Anafartalar Çarşısı esna-
fı Akif Gürses ve Timur Toprak ile 
sözlü görüşme yapılmıştır. Ek ola-
rak ilk yerli yürüyen merdiven üre-
timini yapan Baksan AŞ’nin yö-
netim kurulu üyeleri araştırmanın 
önemli sözlü kaynaklarındandır.

1. Yürüyen Merdivenin Kısa Ta-
rihi

a) Yürüyen Merdivenin İcadının 
Tarihi

Yürüyen merdiven sözcüğü Latin-
ce “scala” (adımlar) ve “elevatus” 
(yükselmek) kelimelerinin birle-
şimi sonucu meydana gelmiştir.4 

4 David A. Cooper,“The Histo-
ry of the Escalator,” In Eleva-

Yürüyen merdivenin ilk ortaya çı-
kışı 19. yüzyılın sonlarına dayan-
maktadır.5 1859 yılında, elekt-
rik erişiminin yaygınlığından çok 
daha önce Nathan Ames isimli 
bir mühendis yürüyen merdiven 
için patent başvurusunda bulun-
muştur.6 Ancak, Ames bu icadını 
hayata geçiremediğinden dola-
yı başarılı olamamıştır. Daha son-
ra, özellikle 1892 yılında yürüyen 
merdiven için farklı patent baş-
vuruları da yapılmıştır.7 Jesse W. 
Reno isimli başka bir mühendis 
yürüyen merdiven tasarımını iyi-
leştirip “tırmanan merdiven” is-
miyle başka bir patent girişimin-
de bulunmuştur.8 Bundan sadece 
1 yıl sonra 1893 yılında dünya-

tor Technology 9 Proceedings of 
Elevcon, no.1 (1998): 74-83.

5 “Yürüyen Merdiven 125 Yaşın-
da,” Asansör Dergisi, Erişim 
tarihi 1 Nisan 2022, https://
asansordergisi.com/yuruyen-mer-
diven-125-yasinda.

6 Sze Tsung Leong ve Srdjan Jo-
vanovic Weiss, “Harvard Design 
School Guide to Shopping,” Es-
calator, (2001): 22-55.

7 “Yürüyen Merdiven,” Asansör 
Dergisi, Erişim tarihi 1 Nisan 
2022. https://asansordergisi.com/
yuruyen-merdiven.

8 Leong ve Weiss, “Harvard De-
sign School Guide to Shopping,” 
22-55.

Görsel 3: Bakbak Kardeşler: Haşim Bakbak, Muzaffer Bakbak, paylaşan: 
Mehmet İbrahim Bakbak
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nın ilk yürüyen merdiveni Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nin Chicago 
kentinde düzenlenen bir panayır-
da kullanıma açılmıştır.9 Daha son-
rasında ise yürüyen merdivenin 
dünyadaki yaygınlığı hız kazan-
mıştır; 1898 yılında İngiltere’de ve 
1906 yılında Fransa’da da yürüyen 
merdivenler kullanıma açılmıştır.10 

b) Türkiye’deki Yürüyen Merdiven-
lerin Tarihi

Günümüzde büyükşehirlerde hız-
lanan yaşam ve artan nüfusun da 
etkisiyle birlikte alışveriş merkezi, 
hastane, metro ve üstgeçit gibi 
birçok farklı alanda kullanılan yü-
rüyen merdiven, basamaklarının 
elektrik enerjisiyle birlikte sonsuz 
bir döngü halinde hareketi sonu-
cu çalışmaktadır. Türkiye’de yü-
rüyen merdivene olan ihtiyacın 
ve merakın artmasıyla birlikte yü-
rüyen merdivenin dünyadaki ilk 
kullanımından yaklaşık 70 yıl son-
ra ilk yürüyen merdiven 1964 yı-
lında İstanbul’da bulunan Atalar 
Mağazası’nda kullanıma açılmı-
ştır.11 Türkiye’de ilk yürüyen mer-
divenin açılmasıyla birlikte başka 
şehirlerde de yürüyen merdiven-
ler kullanıma açılmaya başlamıştır. 
Bu yürüyen merdivenlerin halkın 
gündelik yaşamı ve alışkanlıkla-
rı üzerinde etkileri olmuştur. Ör-
neğin, Ankara’nın ilk çarşıların-
dan biri olan Anafartalar Çarşısı 
ilk açıldığı dönem içinde yer alan, 
şehrin ilk yürüyen merdiveninden 
dolayı halk arasında “Merdivenli 

9 Cooper, “The History of the Es-
calator,” 74-83. 

10 Leong ve Weiss,” Harvard De-
sign School Guide to Shopping,” 
22-55.

11 “Türkiye’de İlk Yürüyen Merdi-
ven Nerede ve Ne Zaman Yapıl-
dı?” Haber365, Erişim tarihi 2 Ni-
san 2022. https://www.haber365.
c o m . t r / t u r k i y e d e - i l k - y u r u -
yen-merdiven-nerede-ve-ne-za-
man-yapildi-.

Çarşı” olarak anılmıştır.12 Buna ila-
veten, yürüyen merdivenlerin hal-
kın, özellikle çocukların, eğlence 
anlayışını değiştirmesinden müte-
vellit içerisinde yürüyen merdiven 
bulunan çarşılar daha fazla müşte-
ri çekmeye başlamıştır. Hem hal-
kın bilgisiz olmasından hem de ilk 
açılan yürüyen merdivenlerin gü-
nümüzdekilere göre çok daha il-
kel olmasından dolayı birçok kaza 
yaşanmasına rağmen yine de in-
sanlar tatil günlerinde akın akın 
yürüyen merdivenlere binmeye 
gitmişlerdir.

2. Yürüyen Merdivenlerin Türki-
ye’deki Gelişiminin Arka Planı 

a) Uygulanan Ekonomi Politikala-
rı ve Açılan İş Hanlarının Büyükşe-
hirlerdeki Etkileri

1950’li yıllarda tüketimin ve tüke-
tim alışkanlıklarının ön plana çık-
masıyla beraber alışveriş mer-
kezleri yeni tüketim mekanları 
olarak hayatımıza girmiştir. Özel-
likle 1950’li yıllarda uygulanan 
hükumet politikaları neticesin-
de büyük kitleler köylerden ken-
te göç etmeye başlamış ve bu 
göç sonucunda kamusal mekan-
larda farklılaşma olmuştur. Bu yıl-
larda özel sektörün önem kazan-
masıyla birlikte iş hanları ve küçük 
ölçekli alışveriş merkezleri Anka-
ra gibi büyükşehirlerin meydan-
larını biçimlendirmeye başlamış-
tır.13 Bu dönemde açılan çarşılar 
halktan yoğun ilgi görmekteydi. 
Bu çarşılar günümüz AVM’lerinin 

12 “Türkiye’de İlk Yürüyen Merdi-
ven Nerede ve Ne Zaman Yapıl-
dı?” Haber365, Erişim tarihi 2 Ni-
san 2022. https://www.haber365.
c o m . t r / t u r k i y e d e - i l k - y u r u -
yen-merdiven-nerede-ve-ne-za-
man-yapildi-.

13 Nuray Bayraktar, “Tarihe Eş 
Zamanlı Tanıklık: Ulus ve Kızı-
lay Meydanlarının Değişim Süre-
ci”, Ankara Araştırmaları Dergisi, 
(2013): 28.

öncüleri sayılabilirdi.14 Bu çarşı-
lar, içinde satılan ürün çeşitliliği-
nin çokluğu özellikle düğün, kına 
vb. özel günler için alışveriş yap-
maya idealdi. Bu çarşılar, butikle-
re göre daha pahalıydı ve birçok 
insanın bütçesi buralardan alışve-
riş yapmaya uygun değildi. Buna 
rağmen insanlar AVM kültürünü 
yaşamak için bu çarşılara ilgiyle 
akın etmekteydiler. İnsanlar, çarşı-
ya gelip dükkânların vitrinlerini in-
celerlerdi. Bu mekânlar ayrıca sos-
yal bir buluşma mekânı olmuştur. 
Büyük alışverişlerde komşular ve 
akrabalar alışverişe beraber ge-
lirlerdi. Bu insanlar bir araya gelip 
yalnızca alışveriş yapmaz, birlikte 
vakit de geçirirlerdi.

1950’li yıllarda başlayan ve 1980’li 
yıllara kadar sürdürülen yeni eko-
nomik politikalar, yeni yapım pra-
tiklerinin doğmasına zemin ha-
zırlamıştır. Birçok insan döner 
kapı ve asansör gibi pratiklerle 
bu dönemde tanışmıştır15. Yürü-
yen merdivenlerin de hayatımıza 
girişi çarşılar vb. mekânların yay-
gınlaşmasıyla beraber olmuştur.  
1950’lerden itibaren Türkiye hızlı 
bir şehirleşme sürecine girmiştir. 
Bu süreç boyunca kent yaşamın-
da birçok değişiklik yaşanmıştır. 

b) Anafartalar Çarşısı Analizi

Yürüyen merdivenlerin hayatımıza 
girişini net bir şekilde gözlemle-
nebileceği yerlerden birisi de An-
kara’nın simgelerinden biri olan 
Anafartalar Çarşısı’dır. Ankara’nın 
ilk modern alışveriş merkezi ola-
rak tarif edilen Anafartalar Çarşısı, 
döneminin en büyük binalarından 

14 “Yürüyen Merdivenle Çocuklu-
ğa Yolculuk.” Gazete Duvar, Eri-
şim tarihi 11 Mayıs 2018. https://
www.gazeteduvar.com.tr/amp/
yuruyen-merdivenle-cocuklu-
ga-yolculuk-makale-448116. 

15 Funda Cantek, Görüşmeyi ya-
panlar Gülce Ergiz ve İlayda Kı-
ran, Çevrimiçi görüşme,17 Nisan 
2022.
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biri olmasının yanı sıra Ankara’nın 
ilk yürüyen merdivenlerinden biri-
ni içermesiyle de Ankara’nın tari-
hinin bir parçası olmuştur. Birçok 
insan yürüyen merdivenlerle ilk 
defa Anafartalar Çarşısı’nda ta-
nışmış olup yürüyen merdivenle-
rin insanların üzerinde ne kadar 
güçlü bir etki yarattığını Ankara 
sakinlerinin Anafartalar Çarşısı’nı 
“Yürüyen Merdivenli Çarşı” veya 
kısaca “Yürüyen Merdivenler” 
olarak anmasından çıkarabiliriz.16

Anafartalar Çarşısı mimari açıdan 
özellikle içerisinde bulunan yü-
rüyen merdivenlerin de etkisiy-
le insanlarda modern bir tasarım 
olarak güçlü bir etki bırakmıştır.17 
Yürüyen merdivenler, ayrıca bu 
icada alışık olmayan kent sakin-
leri için Anafartalar Çarşısı’nı bir 
cazibe merkezi haline getirmiş-
tir. Örneğin birçok insan alışveriş 
yapmadan yalnızca yürüyen mer-
divenlerden inip çıkmak için Ana-
fartalar Çarşısı’nı düzenli olarak 
ziyaret etmiştir.18 Yürüyen merdi-
venlerin kent sakinleri açısından 
cazibesini Ankaralıların kent dışın-
dan gelen misafirlerini Anafartalar 
Çarşısı’ndaki yürüyen merdiven-
leri görmeye getirmesinden an-
laşılabilir19. Ayrıca, yürüyen mer-
divenler çocuklar için yepyeni bir 
oyun deneyimi sunmuştur. Çarşı-

16 Elif Miray Kısaer, “The Conser-
vation Of ‘Anafartalar Çarşısı’ As 
An Example Of Modern Architec-
tural Heritage In Ankara”, (Yüksek 
Lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi, 2019), 104.

17 Elif Miray Kısaer, “The Conser-
vation Of ‘Anafartalar Çarşısı’ As 
An Example Of Modern Architec-
tural Heritage In Ankara”, 104.

18 Funda Cantek, Görüşmeyi ya-
panlar Gülce Ergiz ve İlayda Kı-
ran, Çevrimiçi görüşme, 17 Nisan 
2022.

19 Funda Cantek, Görüşmeyi ya-
panlar Gülce Ergiz ve İlayda Kı-
ran, Çevrimiçi görüşme, 17 Nisan 
2022.

nın açık olduğu saatlerde her za-
man yürüyen merdivenlerden inip 
çıkarak oyun oynayan çocuklar 
görmek mümkündü.20 

Anafartalar Çarşısı’nda bulunan 
yürüyen merdivenler Ankaralılar 
için birçok ilki barındırmış olup 
çarşı açıldıktan kısa süre sonra 
çarşının bir cazibe merkezi hali-
ne gelmesine yardımcı olmuştur. 
Öncelikle yürüyen merdivenlerin 
kullanılmasıyla iç mekân dolaşı-
mında köklü bir değişiklik yaşan-
mıştır. Yürüyen merdivenler, kulla-
nıma sunulduktan sonra mekânda 
katlar arası ulaşımda temel araç 
olmuştur. İlk aşamada, insanların 
yürüyen merdivene alışması ko-
lay olmamıştır. Mehmet İbrahim 
Bakbak’ın anlattığı üzere insan-
lar başta yürüyen merdivenlerden 
korku duyduklarından dolayı tek 
sıra olarak binerler ve binen kişiler 
üst tarafa geldiğinde ayağını atıp 
inemezlermiş.21 Ayrıca, birçok in-
san bu yeni araçla yön bulmakta 
sorun yaşamış ve yanlış katlarda 
inerek binada kaybolmuştur. Yü-
rüyen merdivenlerin kullanımı, ay-
rıca toplumu ekonomik olarak da 
etkilemiştir. 

3. Anılardaki Yerleriyle Yürüyen 
Merdivenler

Türkiye yürüyen merdivenle ilk 
olarak İstanbul’da bulunan Atalar 
Mağazası’nda ilk yürüyen merdi-
venin açılmasıyla tanışmıştır.22 29 

20 Funda Cantek, Görüşmeyi ya-
panlar Gülce Ergiz ve İlayda Kı-
ran, Çevrimiçi görüşme, 17 Nisan 
2022.

21 Mehmet İbrahim Bakbak, 
Görüşmeyi yapanlar Gülce Er-
giz ve İlayda Kıran, Çevrimiçi 
görüşme, 17 Nisan 2022.

22 “Türkiye’de İlk Yürüyen Merdi-
ven Nerede ve Ne Zaman Yapıl-
dı?” Haber365, Erişim tarihi 2 Ni-
san 2022. https://www.haber365.
c o m . t r / t u r k i y e d e - i l k - y u r u -
yen-merdiven-nerede-ve-ne-za-
man-yapildi-.

Nisan 1964 tarihinde açılan yürü-
yen merdiveni görebilmek ve bi-
nebilmek için halk kuyruğa gir-
miştir.23 Alman üretimi olan ve 
mağazanın birinci katı ile ikinci 
katını birbirine bağlayan yürüyen 
merdiven, Atalar Mağazası’nın 
çok yoğun bir şekilde müşteri 
çekmesini sağlamıştır. Ancak, bu 
müşterilerin asıl amacı alışveriş 
yapmaktan ziyade üst kata çıkma-
sı yaklaşık 10 saniye süren bu yü-
rüyen merdivene binebilmekti.24 
Akın Kurtoğlu bu durumu şöyle 
anlatıyor:

Mağazanın içi her zaman olduğu 
gibi yine kalabalık olurdu. Hani, 
iğne atsanız yere düşmez deni-
lir ya, tıpkı o tarzda bir curcuna. 
Ama zannetmeyin ki içeriyi dol-
duran bu kadar müşterinin hep-
si de alışveriş için gelmiş olsunlar. 
Asıl amaç; yürüyen merdivenle üst 
kata çıkabilmek…25

Aslında asıl amacı üst kata daha 
hızlı çıkılmasını sağlamak ve mer-
diven çıkamayan engelliler ve 
yaşlıların işini kolaylaştırmak olan 
yürüyen merdiven, halkın eğlen-
ce anlayışında kendine büyük bir 
yer edinmiştir. Çocukken Atalar 
Mağazası’na gitmeyi sabırsızlık-
la beklediğini anlatan Kurtoğlu, 
kendi gibi birçok çocuğun ve hat-
ta yetişkinlerin uzun kuyruğa aldır-
maksızın yürüyen merdivene bin-
mek için mağazaya akın ettiğini 

23 “İstanbul’un ve Türkiye’nin ilk 
‘Yürüyen Merdiven’i... ” wowTur-
key, Erişim Tarihi 15 Mayıs 2022. 
http://wowturkey.com/forum/
viewtopic.php?t=106657&start=0 

24 “İstanbul’un ve Türkiye’nin ilk 
‘Yürüyen Merdiven’i... ” wowTur-
key, Erişim Tarihi 15 Mayıs 2022. 
http://wowturkey.com/forum/
viewtopic.php?t=106657&start=0 

25 “İstanbul’un ve Türkiye’nin ilk 
‘Yürüyen Merdiven’i... ” wowTur-
key, Erişim Tarihi 15 Mayıs 2022. 
http://wowturkey.com/forum/
viewtopic.php?t=106657&start=0 
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söylemiştir.26  

Anafartalar Çarşısı Türkiye’nin ilk 
alışveriş merkezi olmasından mü-
tevellit tarihi anlamda büyük bir 
öneme sahiptir.27 Duvarlarında 
birçok tarihi eser bulunduran çar-
şı, günümüzde ne kadar popüler-
liğini yitirmişse de 1970’li yılların 
ortalarına kadar Ankara halkının 
uğrak yeriydi.28 Ankara’daki ilk 
yürüyen merdiven bulunan çarşı 
olması birçok insanı çarşıya çek-
miştir. Yürüyen merdiven ilk açıl-
dığında insanlar yürüyen merdi-
venle üst kata çıkıp sonra tahta 
merdivenden aşağıya iniyordu.29 
Özellikle çocuklar aileleriyle çar-
şıya gidip yürüyen merdivenleri 
görebilmek için sabırsızlanıyorlar-
dı. İlk açıldığı dönemde hem yeni 
bir teknoloji olduğundan hem de 
halkın bilinçsiz olduğundan dola-
yı birçok kaza meydana geldi. Bu 
durumu çarşıda yaklaşık 60 yıldır 
esnaflık yapan Akif Gürses şöyle 
açıklıyor: 

Bazıları binmekte zorlanıyordu. 
Düşenler oluyordu. Ama şu an-
dakinde değil. Şuandaki biraz 
daha korumalı. Bir sakatlıkta ani-
den durdurulur. Eskiden takır tu-
kur çalıştırılan merdivenlerde sa-
katlıklar çıkıyordu. Ayak sıkışması, 
düşüp parmak sıkıştırma vs. bura-
dan halkın üzüntü duyduğum bir 
yanı vardı.30

26 “İstanbul’un ve Türkiye’nin ilk 
‘Yürüyen Merdiven’i... ” wowTur-
key, Erişim Tarihi 15 Mayıs 2022. 
http://wowturkey.com/forum/
viewtopic.php?t=106657&start=0 

27 Funda Cantek, Görüşmeyi ya-
panlar Gülce Ergiz ve İlayda Kı-
ran, Çevrimiçi görüşme,17 Nisan 
2022.

28 Akif Gürses, Görüşmeyi Yapan-
lar Atakan Aşut ve Deniz Eren Öz-
ler, Ulus, 13 Nisan 2022.

29 Akif Gürses, Görüşmeyi Yapan-
lar Atakan Aşut ve Deniz Eren Öz-
ler, Ulus, 13 Nisan 2022.

30 Akif Gürses, Görüşmeyi Yapan-

Buna ilave olarak çarşının orta ke-
sime hitap ettiğini söyleyen Gür-
ses, her kesimden insanın çarşıya 
gelebildiğini ifade etti.31 Bu özel-
likleriyle çarşı, halkın farklı kesim-
lerinden insanların bir araya gel-
diği ve hem yürüyen merdivene 
binip eğlenmesi hem de çarşıda-
ki mağazalardan alışveriş yapması 
bakımından halkın gündelik yaşa-
mında önemli bir yere sahipti. 

4. Yürüyen Merdivenlere Veri-
len Tepkilerde Sosyoekonomik 
Koşulların Etkisi

Türkiye’de yapılan ilk yürüyen 
merdivenlerin halk üzerinde bı-
raktığı etkiler incelenmek isten-
diğinde, üstünde durulması ge-
reken bir bakış açısı da 1960’larda 
Türkiye’nin sosyoekonomik duru-
mudur. 1960’larda Türkiye’nin sos-
yoekonomik durumu incelendi-
ğinde ortada hiç iç açıcı bir tablo 
bulunmamaktadır. Yeni kurulmuş 
bir ülke, yeni yaşanmış bir aske-
ri darbe (1960 darbesi) ve kalkın-
ma planlarının yetersizliği gibi ko-
nular sosyoekonomik seviyenin 
düşük kalmasında önemli rol oy-
namıştır.32 Genel anlamda düşük 
seviyedeki sosyoekonomik durum 
da yürüyen merdiven gibi alışılmı-
şın dışında bir konsepte çok fark-
lı tepkiler verilmesinde büyük rol 
oynamıştır.

O dönemde neredeyse her ko-
nuda atılmak istenen adımlar ya 
sosyal tabakadaki kültürel ya da 
devlet bütçesindeki ekonomik ye-
tersizliklerden dolayı atılamıyor-
du. “Ama sosyal tabakada kültü-

lar Atakan Aşut ve Deniz Eren Öz-
ler, Ulus, 13 Nisan 2022.

31 Akif Gürses, Görüşmeyi Yapan-
lar Atakan Aşut ve Deniz Eren Öz-
ler, Ulus, 13 Nisan 2022.

32 Sinan Demirtürk, “1960-1980 
Döneminde Türkiye’de Sosyoe-
konomik Değişimin ve Dışa Yöne-
lişin Toplumsal Dinamikleri,” 21. 
Yüzyılda Eğitim ve Toplum, (2015): 
155-182. 

rel; devlet bütçesinde ise iktisadi 
yetersizlik olduğundan tam ma-
nasıyla gerçekleştirilemedi.”33 Bu 
da halkın kültürel seviyesinin ye-
rinde saydığı anlamına geliyordu. 
Kültürel seviyesi düşük ve yerinde 
sayan halk ilk kez yürüyen merdi-
ven ile karşılaştığında verdiği tep-
ki doğal olarak tahmin edilenin 
çok üstünde oldu.

Spesifik olarak teknoloji alanı-
na bakıldığında ise en kayda de-
ğer adımlar tarım alanında atı-
lıyordu. Ülkenin kalkınması için 
gelişmesi gereken en doğru ala-
nın tarım olduğu düşünülüyordu. 
“1960’lı yıllardan sonra artık ya-
vaş yavaş tarlalara traktör ve diğer 
makineli tarım araçları girmeye 
başlamıştır.”34 Dolayısıyla yürü-
yen merdiven gibi büyük oranda 
konforu amaçlayan bir makinenin 
halk üzerinde bıraktığı etki çok 
büyüktü. Halk, kültürel seviyesin-
den ve bir ilki görüyor olmaların-
dan kaynaklanan etkiyle yürüyen 
merdiveni bir eğlence aracı gibi 
kullanmıştır. 

5. İlk Yerli Yürüyen Merdivenin 
Üretimi

a) İlk Yerli Yürüyen Merdiven Üre-
timini Yapan Şirket: Baksan A.Ş

Türk halkının 1964 yılında tanıştığı 
yürüyen merdiven 1970’lerde yer-
li olarak üretilmiştir. 1950 yılında 
Haşim Bakbak tarafından kurulan 
1968 yılında ticari sicile kaydolan 
Baksan A.Ş bünyesinde gerçekle-
şen üretim35 Avrupa’daki yürüyen 
merdivenlere kıyasla %40 daha 
ucuza mal edilip satılmış ve bu 

33 Demirtürk, “1960–1980 Döne-
minde Türkiye’de Sosyoekonomik 
Değişimin ve Dışa Yönelişin Top-
lumsal Dinamikleri,” 155-182.

34 Mehmet İbrahim Bakbak, Gö-
rüşmeyi yapan İlayda Kıran, Çevri-
miçi görüşme, 1 Nisan 2022.

35 Mehmet İbrahim Bakbak, Gö-
rüşmeyi yapan İlayda Kıran, Çevri-
miçi görüşme, 1 Nisan 2022.
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yönüyle tercih sebebi olmuştur. 
Ankara’da Soysal Çarşısı’nda kul-
lanılan Türkiye’nin ilk yerli yürüyen 
merdiveni halk tarafından büyük 
ilgiyle karşılanmış, kullanıma açılış 
töreninde dönemin başbakanı 
Süleyman Demirel’den de büyük 
övgü almıştır.36 Torna ustası Ha-
şim Bakbak ve elektronik mühen-
disi Muzaffer Bakbak kardeşlerin, 
60’lı yıllardaki girişimleri, son de-
rece kısıtlı bilgi ve imkanlara rağ-
men başarıyla sonuçlandı. İmalat 
sektöründe 70 yıllık geçmişe sa-
hip köklü bir firma olan Baksan, 
günümüzde aktif bir şekilde ima-
latını Gaziantep’te Organize Sa-
nayi Bölgesi içindeki tesislerinde 
gerçekleştirmektedir.37

b) Yerli Malı Yürüyen Merdivenin 
Üretim Hikayesi

Ankara’daki ilk yürüyen merdiven 
özel bir izinle trampa ile (mal kar-
şılığı mal değişimi) alınarak hiz-
mete sunulmuştur. Değerli ürün-
ler karşılığında, bazı kaynaklara 
göre fındık, fıstık karşılığında38, 
edinilen yürüyen merdivenin, dö-
nemin Gaziantep milletvekili İh-
san Dai’nin dikkatini çekmesi üze-
rine yerli olarak üretilmesi için 
çeşitli girişimlerde bulunulmuş-
tur. Baksan firmasının yönetim 
kurulu üyelerinden Mehmet İb-
rahim Bakbak’ın aktarımına göre 
Dai “Bizde bir Haşim usta var, 
bunu yaparsa o yapar.” demiş-

36 “Yürüyen Merdiven 125 Ya-
şında,” Asansör Dergisi, Eri-
şim tarihi 3 Nisan 2022. https://
asansordergisi.com/yuruyen-mer-
diven-125-yasinda. 

37 “Hakkımızda,” Baksan A.Ş. – 
Araç Üstü Ekipman ve Yürüyen 
Merdiven, Erişim tarihi 15 Nisan 
2022, https://www.baksan.com.tr/
hakkimizda/.

38 “Mucizeyi Gerçekleştirdi,” Ga-
ziantep Telgraf Gazetesi, Erişim 
tarihi 1 Nisan 2022. https://telg-
raf.net/haber/mucizeyi-gercek-
lestirdi-haberi-38515.html. 

tir39. Bunun üzerine mesleki be-
cerileri ve üretimleriyle ünlenmiş, 
ilkokul mezunu Haşim Bakbak An-
kara’ya davet edilerek ve imalatı 
yapıp yapamayacağı sorulmuştur. 
Bu istek üzerine pasaport ve ter-
cüman talep eden Bakbak olum-
lu cevabıyla ilk yerli yürüyen mer-
diven imalatı serüvenini başlatmış 
olur. Almanya’da bir metro istas-
yonunda tamir edilen bir yürüyen 
merdiveni sigara paketi üzerine 
çizerek 6 yıl içinde ilk yerli malı yü-
rüyen merdiveni imal etmeyi ba-
şarmıştır. Haşim Bakbak’ın torunu 
İbrahim Bakbak teknik bilgiler ol-
madan daha ucuza mal edilebilen 
yürüyen merdivenlerin başarısını 
şu sözlerle açıklıyor:

Tamamen özgüven gücünün far-
kında olmak, pratik çözüm odaklı 
çalışmak, furyaları aşmak ve olum-
suz düşüncelerle uğraşmamak. 
Hatta dedem bize olumsuz cümle 
bile kurmazdı. Duası bile hep gü-
zel ve olumlu isteklerdi.40

Konya ve Kayseri başta olmak 
üzere İstanbul ve Adıyaman gibi 

39 Mehmet İbrahim Bakbak, Gö-
rüşmeyi yapan İlayda Kıran, Çevri-
miçi görüşme, 1 Nisan 2022.

40 Mehmet İbrahim Bakbak, Gö-
rüşmeyi yapan İlayda Kıran, Çevri-
miçi görüşme, 1 Nisan 2022.

Türkiye’nin birçok iline Gazian-
tepli torna ustası ve elektronik 
mühendisi kardeşi tarafından imal 
edilen merdivenler yapılmıştır. 
Baksan markasıyla üretilen yürü-
yen merdivenlerin yerli ekonomi-
ye kazandırılmasına karşın imalat 
sektörüne yeterli destek verilme-
miş bunun yerine tekstil makina-
larının ithalatını kapsayan tekno-
loji transferi teşvik edilmiştir. Kârlı 
bir şekilde üretilen ve Türkiye’ye 
katkı sağlayabilecek bu girişimin 
ihracatının desteklenmemesi ise 
başarının gölgede kalması olarak 
düşünülebilir.

c) Yerli Üretime Özgü Özellikler ve 
Baksan A.Ş. Gözünden Halkın Yü-
rüyen Merdivenlere Tepkisi

Teknoloji transferiyle Türkiye için 
üretilen yerli malı yürüyen merdi-
venin dünyadaki diğer örneklerin-
den daha ucuz oluşunun yanında 
farklı teknik özelliklere de sahip-
ti. Avrupa’daki merdiven basa-
makları tek parça olarak üretile-
rek kullanıma sunulmuştur. Ne 
var ki basamaklardan birinde olu-
şan hasar sebebiyle tüm parçanın 
değişmesi gerektiğinden tamir iş-
lemi masraflı ve külfetlidir. Üstüne 
üstlük Avrupa gibi temiz sokakla-
rı olmayan 70’li yılların Türkiye’si-
nin cadde ve sokaklarından taş, 
çamur benzeri ayaklardan gelen 

Görsel 1  Asansör Dergisinden alınmıştır. Gazete kupürü tarihi bilinmiyor.
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yabancı cisimlerin basamakla-
rı kırması daha olasıydı. Bu duru-
mu öngören Haşim Bakbak ken-
di üretimini Avrupa’daki yürüyen 
merdivenler gibi tek parça yerine 
dört parça halinde tasarlayarak kı-
rılan parçaların daha hızlı ve daha 
az masrafla tamir edilmesini sağ-
lamıştır.

Yürüyen merdivenlerden önce 
çarşıların üst katlarına merdiven-
le ulaşıldığından insanlar üst kat-
lardaki mağazaları daha az tercih 
ediyordu. Ne var ki bu durum yü-
rüyen merdivenlerin olduğu çar-
şılarda farklıydı. Üst katlara yorul-
madan erişilebildiği için çarşının 
tüm katlarındaki dükkanlar cazip 
hale gelmiş, üst katlardaki dük-
kanlar daha kolay satılmaya baş-
lanmıştı. İlgiyle ve heyecanla kar-
şılanan yürüyen merdivenlere 
binmek, görmek isteyen insan-
lar üst katlardaki esnafın kazancı-
nı arttırdı. Halkın ilk defa gördüğü 
yürüyen merdivenlerin bulunduk-
ları çarşıya olan olumlu etkileri 
halkın ilgisiyle katlandığı söylene-
bilir. Haşim Bakbak’ın torunu olan 
İbrahim Bakbak bu durumu şu şe-
kilde anlatıyor;

Çok ilginç anılar anlatırlardı bü-
yüklerim. Mesela yürüyen merdi-
vene binmek için çevre ilçelerden 
servis kalkarmış. Tek tek sıra ile bi-
nerlermiş. Binen kişiler üst tarafa 
geldiğinde ayağını atıp inemez-
lermiş. Korkup binmek istemez-
lermiş. Yürüyen merdiven nakli-
ye ile sevk edilirken uçak kanadı 
zannederlermiş. Merdivenin nasıl 
harekete ettiği hep merak konu-
su olmuş.41

6. Geç Kalınmış Bir Heyecan: 
Hakkari’nin Yürüyen Merdiven-
le Tanışması

Kentleşme ve yürüyen merdiven 
gibi modern yapım tekniklerinin 
hizmete sunulması Türkiye gene-

41 Mehmet İbrahim Bakbak, Gö-
rüşmeyi yapan İlayda Kıran, Çevri-
miçi görüşme, 1 Nisan 2022.

linde aşamalar şeklinde gerçek-
leşmiştir. Türkiye’de ilk önce 1964 
yılında yürüyen merdivenlerin İs-
tanbul’da hizmete sunulmasıy-
la başlayan bu süreç, kentleşme-
nin Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
farklı şekillerde gerçekleşmesine 
bağlı olarak hala devam etmek-
tedir. Türkiye’de gelişmişliğin böl-
geler arası dengesiz bir biçim-
de dağılmış olması kentleşmenin 
de farklı hızlarda gelişmesine yol 
açmıştır. Aynı şekilde, gelişmiş-
lik derecelerine bağlı olarak fark-
lı bölgeler altyapı hizmetlerine 
farklı oranlarda erişebilmişlerdir. 
Bu durumu, insanların yürüyen 
merdiven vb. yapım teknikleri-
ne ulaşma sürecinde de gözlem-
leyebiliriz. Türkiye’de insanların 
yürüyen merdivenlerle tanışma 
sürecinin 1960’lı yıllarda büyükşe-
hirlerde başlama sürecinin aksine 
kentleşmenin yavaş ilerlediği iller-
de bu süreç çok daha geç başla-
mıştır. Funda Cantek bu sürecin 
uzamasının en önemli sebebinin 
çoğu binanın yürüyen merdivenle 
donatılmaya imkân vermediğin-
den olduğunu belirtmiştir42. Can-
tek’e göre yürüyen merdiven an-
cak AVM, çarşı gibi mekânlarda 
kullanılmaya uygundur ve bazı il-
lerin henüz yürüyen merdivenle 
tanışmamasının arkasında yatan 
sebebin, o illerde AVM gibi ka-
musal mekânların henüz var ol-
mamasıdır.43 Nitekim Hakkâri ilin-
de insanların yürüyen merdivenle 
tanışması ancak, batı standartları-
na uygun ilk iş merkezinin 2015 yı-
lında açılmasıyla mümkün olmuş-
tur.44 Diğer illerden uzun bir süre 

42 Funda Cantek, Görüşmeyi ya-
panlar Gülce Ergiz ve İlayda Kı-
ran, Çevrimiçi görüşme, 17 Nisan 
2022.

43 Funda Cantek, Görüşmeyi ya-
panlar Gülce Ergiz ve İlayda Kı-
ran, Çevrimiçi görüşme, 17 Nisan 
2022.

44 “Hakkâri’ye yürüyen merdiven 
gelirse,” Haber7, Erişim tarihi 15 

sonra açılmasına rağmen yürüyen 
merdiven Hakkâri’de 1960’lı yıl-
larda İstanbul ve Ankara’da ya-
şanan görüntülere benzer gö-
rüntüler oluşmuştur. Yeni açılan 
yürüyen merdivenler hem çocuk-
ların hem de yetişkinlerin ilgi oda-
ğı olmuştur. Yine diğerlerine ben-
zer şekilde yürüyen merdivenler 
çocuklar için bir oyun alanı hali-
ne gelmiş ve çocuklar eğlenmek 
amacıyla yürüyen merdivenlerden 
inip çıkmışlardır45. Bu durum ayrı-
ca yürüyen merdivenlerin yalnızca 
dönemin ilgi çekici teknolojik bir 
gelişmesi olarak değerlendirile-
meyeceğini ortaya koymaktadır. 
Televizyon çağında bu insanların 
yürüyen merdivenleri daha önce 
en azından hiç görmemiş olma-
ları olası değildir. Buna rağmen 
sonunda yürüyen merdivenin ha-
yatlarına girmiş olmasına verilen 
tepkilerden, yürüyen merdiven-
lerin insanlar için birer mekân içi 
ulaşım aracından fazlası oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Bu durum yü-
rüyen merdivenlerin zaman fark 
etmeksizin insanların hayatında 
devrimsel bir fark yarattığını orta-
ya koymaktadır. Türkiye’de kent-
leşme hala devam eden bir süreç 
olduğundan ötürü gelecekte de 
yürüyen merdivenlerle ilk kez ta-
nışan insanlar olacağı ve yürüyen 
merdivenlerin yine insanlar tara-
fından benzer şekilde karşılanaca-
ğı beklenmelidir.

SONUÇ

Dünyanın ilk örnekleriyle 1890’lar-
da tanıştığı ve devamında büyük 
yankı uyandıran yürüyen merdi-
venler Türkiye’de de benzer bir 

Mayıs 2022. https://www.haber7.
com/guncel/haber/101197-hak-
kariye-yuruyen-merdiven-gelir-
se?ysclid=l37d4fd4zy.

45 “Hakkari ilk defa yürüyen mer-
divenle tanıştı,” Hürriyet, Erişim 
tarihi 15 Mayıs 2022. https://www.
hurriyet.com.tr/gundem/hakka-
ri-ilk-defa-yuruyen-merdivenle-ta-
nisti-30129215.
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süreçten geçmiştir. Sosyoeko-
nomik politikalar sonucu tüke-
tim alışkanlıkları artmıştır. Bunun 
sonucunda ilk modern alışveriş 
merkezleri olarak değerlendirile-
bilecek, Türkiye’nin büyükşehir-
lerinin kent meydanlarında boy 
göstermeye başlayan çarşılar ilk 
yürüyen merdivenlere ev sahipli-
ği yapmıştır. Dönemin ithalat po-
litikaları sebebiyle halkın birçok 
teknolojik gelişmeye büyük oran-
da yabancı olduğu ve her türlü ye-
niliğin büyük merakla karşılandığı 
bir atmosferde, yürüyen merdi-
ven gibi her kesim tarafından en-
teresan karşılanabilecek bir ica-
dın ilgi odağı olması kaçınılmazdı. 
Birçok kişinin çocukluk anılarında 
bu kadar yer kaplamasının nede-
ni de budur. Yürüyen merdiven-
lerle ilgili Türkiye’de bir diğer kı-
rılma noktası ise yerli üretimine 
başlanmasıdır. Baksan AŞ’nin ku-
rucularından Haşim Bakbak’ın ön-
derliğinde gerçekleşen bu atılım 
yabancı teknolojinin bir ülkenin 
kendi koşullarına uyarlanmasının 
oldukça kayda değer bir örneği-
dir. Üstünde durulması gereken 
bir diğer nokta ise büyükşehirler-
de yaygınlaşması 1960’ların orta-
larına tekabül eden yürüyen mer-
divenlerle Hakkari’nin tanışması 
2015 yılını bulmasıdır. Günümüz 
teknolojisinde her gün yeni bir 
gelişmeyle karşılaşılmasına rağ-
men yürüyen merdivenlerle ge-
cikmeli olarak tanışan bu şehirde, 
alışma sürecinin ve heyecanının 
elli yıl öncesiyle aynı olması yürü-
yen merdivenlerin gelip geçici bir 
gelişme olmak yerine özel bir yeri 

olduğunun kanıtıdır. 
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HABER ASANSÖRÜ (HABER MERKEZİ) 27-29 Ma-
yıs 2022 tarihleri arasında b yıl ikincisi düzenlenen Lift 
Expo Cezayir’de Türk asansör üreticileri yoğun ilgi 
gösterdi.

Fuarda Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Fransa, İspanya, 
İtalya, Çin ve Mısır’dan asansör üreticileri de yer aldı. 

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir 
Göktaş ve Cezayir Ticaret Müşaviri Murat Ersoy ile 
Cezayir Ticaret Müşavir Yardımcısı Mehmet Emin Yi-

ğitbaş’ın da  ziyaret ettiği Lift - Expo Algeria 2022’ye 
Türk firmalar adeta çıkarma yaptı.

İTHALATTA TÜRKİYE İLK SIRADA

2018’den 2021 yılına kadar yüzde 4 olan Cezayir 
asansör sektöründeki Türk markalarının payı yüzde 20 
artarak asansör ithalatında Türkiye 1’inci sıraya yerleş-
ti. Özellikle paket asansör konusunda ciddi bir pazar 
olan Cezayir’de, müteahhit firmalar ve asansör teda-
rikçileri için yeni fırsat pencereleri aralıyor.

TÜRK ASANSÖR FİRMALARI 
CEZAYİR’DE BOY GÖSTERDİ

2022 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında b yıl ikincisi 
düzenlenen Lift Expo Cezayir’de Türk asansör üreticileri yoğun 
ilgi gösterdi.

Fuarda Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Fransa, İspanya, İtalya, 
Çin ve Mısır’dan asansör üreticileri de yer aldı. 
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rasiMe sazak

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

“Pazartesi günü diyete başlıyorum” 
veya 
“her gün spor yapacağım” 
veya 
“bundan sonra erken yatıp, erken 
kalkacağım” 
diye aldığınız kararlar var mı? Peki bu 
kararlara ne kadar uyuyorsunuz veya 
1-2 gün sonra kararlılığınızda bir esneme 
oluyor mu?

Hepimizin kendi kendine verdiği sözler bir o 
kadar da tutamadıkları vardır herhalde… 
Bu öz disiplini sağlama çabalarımız aslında 

güzel.. Çünkü bir şeyler yapma ümidini ve gücünü 
içimizde hissediyoruz demektir. 

Anahtar bir kelime çıkıyor karşımıza “sürdürülebi-
lirlik”. Aldığımız kararların sürdürülebilirliğindeki 
aksamalara baktığımızda;

Kendimizden kaynaklı veya dış etkenlerden kay-
naklı  bir sürü nedenlerimiz söz konusu… 

İÇSEL VE DIŞSAL VİTAMİNLERİMİZ
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MOTİVASYON DEYİNCE 
AKLINIZA NE GELİYOR?

Benim aklıma beneklerle dolu 
mavi kanatlarını çırpan bir kele-
bek geliyor. Zorluğa, hayatın kısa-
lığına rağmen bir çaba,  bir gay-
retkeşlik hali…

Gerek özel hayat gerekse iş haya-
tında bizi bir tavşan gibi hızlı veya 
kaplumbağa gibi yavaşlatan bu 
motivasyonun tanımına bakarsak; 
bizi harekete geçiren içimizdeki 
güdü veya isteklilik halidir diyebi-
liriz.  Hedefler belirleyip, planlar 
yapmak ve kararlar almak yolculu-
ğun  ilk aşaması.  Ancak bu yeter-
li değil, isteklilik halinin davranışa 
dönüşmesi gerekiyor ki motivas-
yon görünür olabilsin.  

Motivasyon sözcüğü Latince bir 
sözcüktür ve “movere” , yani “ha-
reket ettirme, hareketlendirme” 
anlamına gelmektedir.

İÇSEL VE DIŞSAL 
MOTİVASYON

“Moral ve motivasyonu düşük 
veya yüksek” gibi söylemlere sık-
ça rastlıyoruz. Bu iki kelime de 
motivasyonun  içsel ve dışsal ola-
rak  yapılan etkenlerinde anlam 
buluyor. 

İç Motivasyon; kendi psikolojik 
dengemiz ile ortaya çıkan bir gü-
dülenme hali.  İçimizden gelen, 

yapmaktan keyif aldığımız ve iç-
sel tatmin duygusuna ulaşmak 
için bizi harekete geçiren güç. Et-
rafımızda böyle kendisiyle, hayat-
la barışık insanlar vardır. İşte zor 
şartlara veya olumsuzluklara rağ-
men, içinde beslediği bir moti-
vasyon tohumu olan insanlar. On-
lar güneşi gördüğünde hemen 
tomurcuk veren çiçekler gibidir. 
Yani günümüzde yaygın söylemle 
“dışarıya çıkmayı bekleyen içimiz-
deki güç”

Bireyin beklentilerini gerçekleş-
tirme yolculuğunda, karakteriy-
le ve yeteneğiyle örtüşen, eden 
hedefinin olması ve hayatını an-
lamlandırması motivasyonunu ar-
tıracaktır. Hedef belirlerken kendi 
seçimimizi yapabiliyor ve verdi-
ğimiz kararların sonuçlarına göre 
hayatımızı şekillendiriyorsak, he-
defe ulaşma arzusu  o kadar yük-
sek olacaktır. 

İçsel motivasyon:

 � Hedefler belirleme

 � Kararlı olma

 � Yetenek ve potansiyelini orta-
ya çıkartma

 � Pozitif düşünme

 � Duygusal Dayanıklılık

 � Kendine liderlik etme

İle ilgilidir.

Dışsal Motivasyon; dışarıdan ge-
len destek veya telkinlerle yakala-
dığımız bir iyi olma halidir. Yarış-
mada ödül kazanmak, işyerinde 
performans primi almak, güvendi-
ğimiz bir arkadaşımızın “sana ina-
nıyorum, başaracaksın” desteği  
gibi tek bir cümle gibi durumları 
dış etkenler olarak örneklendire-
biliriz. Dışsal motivasyon, davranı-
şın bir sonuç için gerçekleştirildi-
ği motivasyon çeşididir. Birey bir 
davranışı, davranıştan ziyade dav-
ranışın sonuçları için sergilemek-
tedir.

İçsel motivasyonda tatmin işin 
kendisinden kaynaklanmakta iken 
dışsal motivasyonda tatmin, mad-
di ve sözlü ödüller gibi dışsal bir 
aracıyla olmaktadır. Dolayısıyla,  
içsel motivasyon, genellikle kont-
rol edebileceğiniz olumlu veya 
anlamlı şeylere odaklandığından, 
dışsal motivasyondan daha sür-
dürülebilirdir. Dışsal motivasyon 
ise tersine  size bir başkası tarafın-
dan verilen ve bu nedenle doğru-
dan sizin kontrolünüzde olmayan 
şeylerden oluşur. 

MOTİVASYONU 
YÜKSELTMEK…

Bazen sadece nefes alın, doğada 
yürüyüş yapın, müzik dinleyin…

Bu harekete geçme güdüsünü ke-
miren iki kelime geliyor aklıma; 
birisi atalet diğeri de ertelemek… 
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Bu kemirgenleri tembellik, üşen-
geçlik, sorumluluktan kaçınma, 
bahanelere sığınma olarak çoğal-
tabiliriz. Hatta mükemmelliyet-
çi insanlarda da bu atalet ve er-
teleme özelliği görülebiliyormuş. 
Nedenleri de;  irade zayıflığı, kısa 
vadeli düşünmek ya da uzağı gö-
rememek, alınganlık, başarısız-
lık korkusu, öğrenilmiş çaresizlik 
duygusu, gerçeklerle yüzleşme 
cesaretine sahip olmamak gibi sı-
ralanabiliyor. 

Hani halsizlik, sinirlilik gibi  olum-
suz sinyaller veren bedenimiz-
de bir de bakarız ki bazı vitamin-
ler eksik, işte o zaman dışarıdan 
takviyeler alarak iyileşme yolunda 
adımlar atarız. Bu içsel motivasyo-
nu bedenimizin doğal yollardan 
edindiği organik vitaminlere, dış-

sal motivasyonu da takviye olarak 
aldığımız o tabletlere benzetiyo-
rum. Dolayısıyla kendinizde ruh-
sal ve fiziksel olarak  alarm veren 
durumlar olduğunda motivasyon 
vitamininizi de bir yoklayın diyo-
rum.

Motivasyon eksikliği veya coşku-
su kişiden kişiye bulaşabilir.  Yani 
toplum içerisinde insanlar birbir-
lerini çabuk etkileyebilirler. Bir 
kişinin bir konu için motive olup 
daha iyi çalıştığını gören başka 
bir kişi aynı konuda motive olabi-
lir. Ancak bir kişi için motivasyon 
kaynağı olan bir durum ya da olay 
başka bir kimsenin motivasyonu-
nu düşürebilir.

Her insanın motive olma şekli ve 
süreci farklıdır.  Kimileri için bir gü-
neş, bazen bir kelime içsel bir kı-

pırdanmayı sağlar veya bazı sihir-
li kişiler vardır konuştuğumuzda 
bize duygu veya hareket şifası ak-
taran. Dolayısıyla hangi duygu sizi 
hareket geçiriyor, ne yapmaktan 
mutlu oluyorsun? Kararlarını uy-
gularken neden odağını kaybe-
diyorsun? Acı söyleyen dostlarınız 
veya tatlı dille size enerji aktaran 
tanıdıklarınızı en son ne zaman 
aradınız? 

Korona’dan kaynaklı zor günler 
geride kaldı. Hayat aynı şekilde 
olmasa da normal akışına döndü.  
Mavi veya sizin sevdiğiniz renkler-
de kanatları olan kelebekleri iz-
lemeyi ve vitaminlerinizi almayı 
unutmayın. 

Sevgi ve esenlik dileklerimi sunu-
yorum.
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HABER ASANSÖRÜ (İSTAN-
BUL) — Geçtiğimiz yıl TASİAD’ın 
asansör sektörünü tanıtmak için 
öğrencilerle bir araya gelme-
si üzerine sayfalarımıza taşıdığı-
mız İMMİB Erkan Avcı Meslekî ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin asansör 
sistemleri dal öğretmenleri Ma-
lik Fırat ve İrfan Sak kalifiye per-
sonel açığını kapatmak için sektö-
re “destek” çağrısı yaptı.

Asansör sektöründeki kalifiye ele-
man açığına dikkat çeken Fırat ve 
Sak, “Firmalar kalifiye eleman is-
tiyorlarsa biraz daha ellerini taşın 
altına koymalı ve atölyelerimize 
gerekli donanım ihtiyaçlarını kar-
şılamakta yardımcı olmalılar” dedi.

Türkiye’de az sayıda asansör sis-
temleri dalı bulunan okullardan 
biri olmaktan gurur duyduklarını 
belirten Fırat, Sak ile birlikte 2010 
yılından bu yana asansör sektörü-
ne nitelikli ara eleman yetiştirmek 
misyonunu severek ve isteyerek 

yerine getirmeye çalıştıklarını söy-
ledi. 

FUAR VE 
SEMPOZYUMLARA YAKIN 

MARKAJ 

İMMİB Erkan Avcı MTAL’in fuar ve 
sempozyum gibi etkinlikleri yakın-
dan takip etmesi, sektör bileşen-
lerinin de dikkatinden kaçmıyor. 
Sektöre nitelikli ara eleman ka-
zandırmayı amaçladıklarını ifade 
eden Fırat ve Sak, şunları söyledi: 

“Bu hedefe ulaşmak, sektöre ya-
kın olmadığınız sürece gerçekle-
şemez. Bunun bilincinde olarak 
sektör fuarlarını yakından takip 
etmekteyiz. Öğrencilerimiz daha 
mezun olmadan sektörün çeşitli-
liğini ve büyüklüğünü görüyor ve 
ufuklarını açıyorlar. Potansiyel ola-
rak gelecekte içinde bulunacakla-
rı sektör elemanlarıyla tanışıyorlar. 
İşverenlerle diyaloglara girebili-
yorlar. Staj yeri ayarlayabiliyorlar. 

Bu kazanımları önemli kazanımlar 
olarak görüyoruz.” 

Fuarlara katılım noktasında, sek-
törün desteğini aldıklarını anla-
tan Fırat, “Asansör İstanbul Fu-
arı öncesi Sayın Seda Bozkurt’a 
ulaşarak, okulumuz adına ücret-
siz stant talebimizi ilettik. Talebi-
mizin olumlu karşılanması üzerine 
çok sevindik. Üstelik, stant temi-
ninin yanı sıra fuarda görevli öğ-
renci ve öğretmenlerimizi ücretsiz 
yemekten faydalandırdılar ve bir 
nevi sponsorumuz oldular. Burada 
özellikle Seda Hanım’a, Seda Ha-
nım’ın nezdinde Tarsus Turkey’e 
teşekkürlerimizi sunmayı borç bi-
liriz” dedi.

Fırat şunları söyledi: 
“OKULDA ÜRETTİĞİMİZ 

KUMANDA PANOLARI İLE 
FUARA KATILDIK”

“Öncelikle pandemi nedeni ile 
birkaç yıldır yapılamayan fuarları 

İMMİB Erkan Avcı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nin asansör 
sistemleri dal öğretmenleri Malik Fırat ve İrfan Sak kalifiye personel 
açığını kapatmak için sektöre “destek” çağrısı yaptı.

İMMİB ERKAN AVCI MTAL’DEN EĞİTİME 
DESTEK ÇAĞRISI 
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sektörümüz özlemiş. Hava muha-
lefetine  rağmen katılım olduk-
ça yüksekti.  Bizler ve öğrencile-
rimiz okulumuzu temsil etmenin 
tatlı heyecanını yaşadık. Okulda 
ürettiğimiz kumanda panoları ve 
maket asansörlerimiz ile fuara ka-
tıldık. Ayrıca standımızda uzak-
tan kumandalı PLC ile çalıştırılan 

asansör ile arduino kullanarak ve 
telefonla erişim sağlanan asansör 
maketlerimiz oldukça ilgi gördü.

Öğrencilerimizin standımızı zi-
yaret eden katılımcılara bilgi ve-
rirken ki heyecanları görülmeye 
değerdi. Katılımcıların pek çoğu 
okullarda asansör dalının okutul-

duğunu bilmediklerini çok şaşır-
dıklarını bizi orada görmekten 
memnun olduklarını belirttiler.” 

SEKTÖREL DERNEKLER 
TARAFINDAN 

DESTEKLENİYORUZ

“Asansör derneklerinden bugü-
ne kadar ne istek de bulunduysak 
geri çevrilmedik.  AYSKAD, AY-
SAD, TASİAD dernekleriyle ileti-
şim hâlindeyiz. Özellikle AYSKAD 
Başkanı Yasemin Bulut’a çok te-
şekkür ediyoruz. Mesleki eğitim 
için yaptıkları ve yapmaya devam 
ettikleri projeleri çok değerli. AYS-
KAD olarak, her yıl okulumuza ge-
lerek, dal seçimi yapacak öğren-
cilerimize sektörün tanıtılmasında 
katkı sağlıyorlar. Öğrencilerimizin 
doğru yönlendirilmesine destek 
oluyorlar. Bunun yanında asansör 
sistemleri dalında okuyan kız öğ-
rencilerimize karşılıksız eğitim bur-
su veriyor olmaları çok değerli. 

Firma olarak Arkel Elektrik Elekt-
ronik ve Metroplast Asansör’den 
ayrıca bahsetmemiz gerekiyor. 
Her ikisi de yardımlarını hiç esir-
gemediler. Her zaman yanımızda 
oldular. Bu güzide firmalarımızın 
eğitime bakışı her zaman takdire 
değer.

KALİFİYE PERSONEL 
İÇİN ATÖLYELER 
DESTEKLENMELİ 

Sonuç olarak biz bu sektöre yani 
asansör ve yürüyen merdiven sek-
törüne eleman yetiştiren meslek 
lisesi asansör sistemleri dalıyız. 
Bu daldan mezun olan öğrenci-
lerin donanımlı bir şekilde mezun 
olabilmesi için eğitim yaptığımız 
atölyelerin donanımlarının güç-
lü olması gerekir. Bunu da ancak 
sektördeki dernekler ve firmalar 
vasıtasıyla giderebiliriz. Firmalar 
kalifiye eleman istiyorlarsa biraz 
daha ellerini taşın altına koymalı 
ve atölyelerimize gerekli donanım 
ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı 
olmalılar.”

142
Haber Asansörü • Mayıs • Haziran 2022



LiftCity Expo Kahire
21-23 Temmuz 2022
Kahire, Mısır 
www.liftcityexpo.com

2. Bölgesel Asansör ve Yürüyen Merdi-
ven Sempozyumu SEELift 2022
7-8 Kasım 2022 
Zagreb, Hırvatistan
seelift.net

Endonezya Asansör ve Yürü-
yen Merdiven Fuarı
4-6 Ağustos 2022
Cakarta, Endonezya 
www.ina-liftescalator.com

Wee Expo 
16-19 Kasım 2022
Şangay, Çin 
en.elevator-expo.com

IEE Expo
6-8 Eylül 2022
Mumbai, Hindistan 
www.ieeexpo.com

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

Inelex 2022 & İzmir Asansör 
Sempozyumu
15-17 Eylül 2022 
İzmir, Türkiye 
inelex.com

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

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

Asansör Istanbul
9-12 Mart 2023 
İstanbul, Türkiye 
www.asansoristanbul.com

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

Expo Elevador 
23-25 Mayıs 2023  
Sao Paulo, Brazil 
www.expoelevador.com

Euro-Lift 
5-6 Ekim 2022 
Kielce, Polonya 
www.targikielce.pl/en/euro-lift

Elevcon
20-22 Haziran 2023
Prag, Çek Cumhuriyeti 
http://www.elevcon.com

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

Küresel Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Fuarı Afrika
22-24 Ağustos 2023
Johannesburg, Güney Afrika
www.gleexpo.com/africa

Küresel Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Fuarı Dakka
3-5 Kasım 2022 
Dakka, Bangladeş 
gleexpo.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
17-20 Ekim 2023
Augsburg, Almanya 
www.interlift.de

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

The Elevator Show Dubai 
16-18 Eylül 2024
Dubai, BAE 
www.elevatorshowdubai.com/en

2 0 2 2 - 2 3 - 2 4
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ESCALATOR & MOVING WALK  S Y S T E M S

MP YENER ÖVÜNÇ ASANSÖR

P A C K A G E  E L E V A T O R  S Y S T E M S

www.mpyenerovunc.com

info@mpyenerovunc.com
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asansör s İstemler İ  /  elevator solut ıons

www.aterya .com

ASANSÖR DÜNYASI INTERLIFT FUARINDA BULUŞTU
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TÜRKİYE ASFED İKTİSADİ 
İŞLETMESİ YAYIN ORGANI
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ÜSTÜN KALİTE
ANLAYIŞI

MODERN ÜRETİM
TEKNOLOJİSİ

%100 MİLLİ
SERMAYE

1977 yılında kurulan Merih Asansör, 40 yılı aşkın tecrübesi ile otomatik kapı, kabin ve komple asansör sistemleri üretimiyle

asansör sektörüne hizmet eden öncü bir firmadır. Modern kentlerin ve dikey yapıların asansör ihtiyacını karşılamak için 

yeni teknolojilerin ışığında sürekli gelişmeyi hedefleyen Merih Asansör, kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışı ile 

müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. Merih Asansör uzman üretim, yönetim ve satış ekibinin yanı sıra AR-GE Merkezi ile 

de EN 81-20/ 50 ve En 81-58 uluslararası standartlarına uygun yenilikçi projeler üretmekte, sektörüne yön vermektedir.
devamı

Başkent OSB R.T. Erdoğan Blv. No: 8 Sincan - Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 640 15 60  •  Faks: +90 312 640 15 67

www.merihasansor.com  •  info@merihasansor.com

40 YILI AŞKIN 
TECRÜBESİYLE ASANSÖR 
ÜRETİMİNDE LİDER MARKA
MERİH ASANSÖR!

 � TASFED’DEN, BÜYÜKDEDE’YE ZİYARET

 � TASFED, CNR FUARI’NDAN ÇEKİLDİ

 � INELEX 2022 EYLÜL’DE KAPILARINI AÇIYOR

 � ASANSÖR SANAYİ TEKNİK KOMİTE YAPISINDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

 � TÜRK ASANSÖR FİRMALARI CEZAYİR’DE BOY GÖSTERDİ

PGD’DE YENİ DÖNEMİN 
DETAYLARINI SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMANI 
MURAT YAZGAN ANLATTI

 DOSYA KONUSU: PGD’DE YENİ DÖNEM 




