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ASANSÖR VE ELEKTROMEKANİK 
TAŞIYICILAR KOMİSYONU

Görev Dağılımı Sicil No Adı Soyadı 
Başkan 14524 Fevzi Yıldırım
Başkan Yrd. 31127 Tonguç Ünal
Raportör 38992 Serhat Boztaş

8592 İbrahim Aksöz
10625 Apdullah Eskikaya
8138 Mehmet Bahadır Demir
24320 Halit Ortakcı
13979 Önder Özdipçiner
28993 Murat Çelik
7345 Zeki Müezzinoğlu
40368 Ümit Ertürk
4905 Halis Sarı
7229 Bülent Çarşıbaşı
46522 Tamer Bilal
31568 Emrullah İskender
12663 Mustafa Kavukcu

Komisyon 44. Dönem içerisinde,
• 20 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da,
• 20 Eylül 2014 tarihinde İzmir’de,
• 14 Mart 2015 tarihinde Ankara’da,

olmak üzere 3 kez toplanmıştır. Toplantılarda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
• Asansör Komisyonu bulunmayan şubelerde bu komisyonun kurulması için merkezi 
bilgilendirme yapılması,
• Asansör eğitim dokümantasyonu çalışması yapılarak kitapçık haline getirilmesi ve 
MİSEM Daimi Komisyonu’na iletilmesi, bu konuda şubelerden de görüş alınması,
• Asansörler konusunda kaza envanterlerinin şubelerden istenmesi,
• A Tipi muayene kuruluşlarının denetim sayıları ve içeriğinin internetten hızlı bir şekilde 
alınabilmesi için merkezi yazılım programının kullanılması,
• Asansörler konusunda Oda Genel Merkezi veya şubelere gelen kurumsal yazışma ve 
bilgilendirmelerin Asansör Daimi Komisyonu’na bilgi amaçlı gönderilmesi,
• Asansörlerde kaçak akım rölesi kullanılması hususunda çalışma yapmak ve komisyona 
sunmak üzere EMO İstanbul Şubesi Asansör Daimi Komisyonu üyelerinin görevlendirilmesi
• A tipi muayene kuruluşlarında elektrik mühendislerinin çalıştırılmasının sağlanması 
hususunda şubelerden görüş alınması,
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• Elektrik Mühendisleri Odası Asansör SMM belgesi ile Makine Mühendisleri Odası 
Asansör SMM belgelerinin karşılaştırılması çalışmasının Mehmet Bahadır Demir tara-
fından yürütülmesi,
• Şube başkanlarına aşağıdaki konu başlıklarını içerir bilgilendirme yazısı yazılması:

- Şube komisyon listelerinin, Daimi Komisyon’un talep etmiş olduğu formatta gün-
cellenmesi,
- Şube komisyon çalışmalarının Daimi Komisyon’ca belirlenmiş gündem ile aynı olması 
hususuna özen gösterilmesi,
- Şube komisyonlarına sektörden daha çok mühendis üye kazandırılması.

• Komisyon isminin “daimi” kısmı kalacak şekilde mevcut haliyle devamı,
• Artık akım anahtarlarının kullanımına ilişkin olarak; İstanbul Asansör Komisyonu 
tarafından hazırlanmış olan görüş ve öneriler içeren 19 Temmuz 2014 tarihli rapora 
son halinin verilmesi amacıyla Fevzi Yıldırım, Ersan Demirayak ve Sabri Günaydın’dan 
oluşan bir çalışma grubunun oluşturulması ve çalışma grubu tarafından 8 Ekim 2014 
tarihi mesai bitimine kadar raporun son halinin verilmesi ve raporun Oda Yönetim 
Kurulu’na sunulması,
• A tipi muayene kuruluşlarının yapmış olduğu asansör periyodik denetimlerinde elekt-
rik mühendislerinin de olması gerekliliğini teknik ve bilimsel açıdan ele alan bir rapor 
hazırlanabilmesi için, şube asansör komisyonlarının bu hususta bir çalışma yaparak nihai 
görüşlerin komisyon başkanları aracılığı ile Daimi Komisyon Başkanı’na aktarılmasına,
• İstanbul’da yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasının ardından henüz 
Türkçesi yayınlanmamış olan TS EN 12159 (Şantiye Asansörleri) No’lu standardın 
Türkçeye çevrilmesi hususunda, Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyon 
Başkanı Fevzi Yıldırım, TSE tarafından raportör olarak görevlendirilmiş olup;

- Bu çalışmanın EMO Daimi Komisyon faaliyeti olarak değerlendirilmesi ve bu konuda 
iç yetkilendirme için EMO Yönetim Kurulu’ndan görüş alınması,
- İlgili standardın özünde elektromekanik bir taşıyıcı olması sebebi ile bu sahada çalışan 
ve Odamıza kayıtlı mühendis olup olmadığı hususunda Daimi Komisyon’a bilgi vermesi 
için EMO Merkez Yönetimi’nden görüş istenmesi,
- Bu alandaki şirketlerde çalışan elektrik mühendislerinin, Odamıza üye yapılması ve 
ilgili komisyonlara davet edilmesi hususunda ekstra bir gayret gösterilmesi için, EMO 
şube başkanlarına, EMO Merkez Yönetimi’nden bir yazı yazılması,

• EMO İstanbul Şubesi Asansör Komisyonu tarafından yapılan Periyodik Kontrol formları 
çalışmasının diğer şubelere gönderilerek görüş istenmesine ve bu çalışmaların en geç 15 
Nisan 2015 tarihinde Daimi Komisyon’da toplanması, 
• Asansör firmalarına periyodik kontroller konusunda anket yapılması hususunda anket 
taslağı hazırlamak üzere Fevzi Yıldırım’ın görevlendirilmesi; anket taslağında özellikle A 
tipi muayene kuruluşlarında elektrik mühendisinin bulunmamasının yaratacağı sorun-
ların sorgulanması ve yapılan anketle sektörün konusunda uzman elektrik mühendisi 
eksikliğini vurgulayacağını tahminen yapılan çalışmanın Oda Yönetim Kurulu tarafından 
ilgili yerlere daha kolay iletebileceği, 
• Asansör sektöründe Elektrik-Elektronik Mühendisleri Raporu hazırlanması konusunda 
ön hazırlık yapmak üzere EMO Ankara Şubesi Asansör Komisyonu’nun görevlendiril-
mesinin EMO Yönetim Kurulu’na önerilmesi,
• İnsan taşıyan kablosuz sistemler üzerine geniş katılımlı bilgilendirme ve değerlendirme 
toplantısının gerçekleştirilmesi, konu içeriğine ilişkin Bülent Çarşıbaşı’nın görevlendi-
rilmesi.


