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Asansör Sempozyumu 23-25 
Mayıs 2008 tarihleri arasında 
İzmir Kültürpark Fuar Alanı’nda 

Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina 
Mühendisleri Odası tarafından İzmir’de 
gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum 15 kurum ve kuruluş 
tarafından desteklenmiş olup, sem-
pozyum boyunca 10 oturumda 34 
bildiri, 3 poster bildiri, 1 panel, 2 ça-
lıştay, 1 seminer, ilköğretim çağındaki 
çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla 
“asansör ve yürüyen merdivenlerin 
güvenli kullanımı” konusunda eğitim 
çalışması gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum’da ayrıca gençlerin bilgi 
birikimlerinin geliştirilmesi, sanatçı 
ruhlarının açığa çıkarılması amacı ile 
“Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin 
Güvenli Kullanımı” liseler arası poster 
yarışması düzenlenmiş, yarışmada 
dereceye giren posterler sergi alan-
da 3 gün boyunca sergilenmiştir. 
Sempozyum’un üçüncü günü poster 
yarışmasında dereceye giren öğrenci-
lere ödülleri verilmiştir. 

Oturumlarda asansör alanında bilim-
sel, teknik ve Ar-Ge kapsamında sektö-
rel ve akademik çalışmaların yanı sıra 
mevzuat, eğitim ve uygulamaya ilişkin 
özgün bilgi ve deneyimlerin paylaşıldı-
ğı ortamlar yaratılmıştır.

Sempozyum kapsamında düzenle-
nen “Ülkemizde Asansörlerin Ge-
leceği” başlıklı panelde ise; Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı, Makina Mühendisleri  
Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve 
Türkiye Asansör Platformu temsilcile-
rinin katılımıyla konu mevzuat, belge-

ASANSÖR SEMPOZYUMU 2008 
SONUÇ BİLDİRGESİ 

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tara-
fından 13 Temmuz 2004 tarihinde 
oluşturulan Asansör Teknik Komite-
si tarafından yapılan görevlendirme 
uyarınca EMO ve MMO’nun birlikte 
hazırladığı ve Bakanlığın onayına 
sunduğu “Asansör Tesis, İşletme 
ve Bakım Yönetmeliği” Taslağı’nın 
değerlendirilerek ivedilikle asansör 
mevzuatına yansıtılması gerektiği 
belirtilmiştir.
• Ülkemiz asansör sektörünün hızla 
gelişen bir imalat sektörüne dö-
nüştüğü, yapılan imalatların birço-
ğunun ihraç edilmeye başlandığı, 
yoğun rekabet ortamında sektörün 
ihracat yeteneğini sürdürüp gelişti-
rebilmesi için Ar-Ge çalışmalarına 
önem vererek teknolojisini geliş-
tirmesinin gerekliliği saptanmıştır. 
Yerli üretimin ulusal ve uluslararası 
rekabet ortamında etkinliğinin arttı-
rılması için Ar-Ge ve yüksek üretim 
teknolojisine yönelik yatırımlara 
destek verilmesinin devlet politikası 
olması gerektiği vurgulanmıştır.
• Sektörde finansman, sermaye ye-
tersizliği, düşük verimlilik, kalifiye 
iş gücü, teknolojik ve endüstriyel 
birikim ve paylaşım sorunlarına 
ilişkin kalıcı, köklü çözüm meka-
nizmalarının işlerliğinin artırılması 
gereksinimi vardır. Sektörde sahip 
olunan bilgi ve deney birikiminin 
uygulamaya ve katma değere dö-
nüştürülmesi için sistem tasarımın-
da ulaşılan seviyenin geliştirilerek 
yaygın kullanımının sağlanması, 
yerli malzeme üretim ve kullanımı-
nın teşvik edilmesi gerekmektedir.
• AB teknik mevzuatının uyum-
laştırılması, standartlara uygun 

lendirme, denetim, gözetim, hukuk ve 
uygulamalar açısından ayrıntılı olarak 
tartışılmış, görüş ve öneriler üretilmiş 
ve paylaşılmıştır.

Sempozyum sonucunda aşağıdaki 
konuların kamuoyuna sunulması karar 
altına alınmıştır.

• Ülkemizde İmar Kanunu ve Tip 
İmar Yönetmeliği’nin yanı sıra 15 
büyükşehir belediyesinin 12 ta-
nesinde de kendi Büyükşehir İmar 
Yönetmelikleri bulunmaktadır. Tip 
İmar Yönetmeliği ve Büyükşehir 
İmar Yönetmeliklerinin asansör de 
dahil olmak üzere bir çok teknik ko-
nuda farklı düzenlemeleri içerdiği 
tespiti yapılarak, hazırlıkları süren 
İmar Kanunu çalışmalarında ve 
bağlı yönetmeliklerinde özellikle 
teknik konulardaki farklılıkların gi-
derilmesi ve bu konuların ortaklaş-
tırılması gerektiği vurgulanmıştır.
• Günümüzde her alanda olduğu 
gibi asansör teknolojileri alanın-
da da çok hızlı bir gelişme ve 
değişim yaşanmaktadır. Bu geliş-
melere uyum sağlamak, ürün ve 
hizmet kalitesini arttırmak, rekabet 
edebilme gücünü sürekli olarak 
sağlayabilmek için sektörde bilgi, 
beceri ve iş alışkanlıklarına sahip 
nitelikli insan gücüne gereksinim 
vardır. Nitelikli insan gücü sağla-
mak konusunda üniversiteler, ara 
teknik eleman yetiştiren okullara ve 
meslek odalarına önemli görevler 
düşmektedir. Üniversitelerin ilgili 
bölümlerinde “Asansör Teknoloji-
si” seçmeli ders olarak yer almalı, 
meslek liselerinde ve meslek yük-
sek okullarında bu alandaki ders 
sayıları arttırılmalıdır.
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üretim ve haksız rekabet koşul-
larının giderilmesi konularının 
sektörün ilk gündem maddelerini 
oluşturmasına karşın mevcut 
sorunların çözümüne ilişkin etkin 
koordinasyon zeminlerinin isteni-
len oranda yaratılamadığı ve/veya 
değerlendirilemediği saptanmıştır. 
Bu nedenle öncelikle Bakanlık, 
üniversite, TMMOB’ye bağlı meslek 
odaları ve sektör derneklerinin sü-
rekli işbirliği ortamının geliştirilmesi 
gerekmektedir.
• AB teknik mevzuatı uyum süreci 
içerisinde, ulusal mevzuatın uyum-
laştırılması çalışmasının ülkemiz 
asansör sanayisinin koşulları da 
dikkate alınarak ivedi olarak ta-
mamlanması gerekmektedir.
• Asansör Yönetmeliği uyarınca Ma-
kina Mühendisleri Odası ve Elektrik 
Mühendisleri Odası bazı belediye-
lerle ortak protokoller yapmıştır. 
Yapılan yıllık periyodik denetimler 
sonucunda, mevcut asansörlerde 
imalat ve montajdan, yetersiz ba-
kım ve işletmeden kaynaklanan 
olumsuzlukların oranının oldukça 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Asansörlerin bakımının yetkin firma-
larca yapılmasının sağlanması yanı 
sıra ilgili kamu kuruluşları ve yerel 
yönetimler; asansör periyodik kont-
rollerinin düzenli olarak yaptırılması 

konusunda daha duyarlı olmalı, de-
netim süreçlerinde meslek odaları 
ile işbirliğini arttırmalı ve periyodik 
kontrollere ilişkin idari düzenleme 
Bakanlık tarafından ivedilikle ger-
çekleştirilmelidir. 
• Meslek odalarının kuruluş yasa-
larının verdiği görev çerçevesin-
de, kamu yararına ve kamu adına 
sürdürdüğü üretim ve hizmetlerin 
kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, 
mesleki denetim hizmetlerinin 
önündeki yerel ve merkezi siyasi 
iktidarlarca konulan tüm engeller 
ve sınırlamalar kaldırılması gerek-
tiği ve mesleki denetimin olmazsa 
olmaz koşulunun “uzmanlık ve bel-
gelendirme” olduğu belirtilmiştir.

• Asansörlerin ilk denetimleri bele-
diyelerce veya valiliklerce yapılarak 
ruhsat verilmekte, Odalarımız ise 
ancak yapılan protokoller çerçeve-
sinde ruhsatlandırma süreçlerinde 
devreye girebilmektedir. Oysa ül-
kemizde çok sayıda iskansız bina 
bulunmakta ve bu binaların asansör 
denetimleri yasal boşluklar nede-
niyle yapılamamaktadır. Bu durum 
birçok binadaki asansörlerin 
topraklamasız, emniyetsiz ve fren 
tertibatı bulunmaksızın çalışması 
anlamına da gelmektedir. Bu bina-
lara ve denetimsiz asansörlerine 

yönelik çalışmalar da yapılması 
gerekmektedir.
• Engelli standartlarına uyum, bir 
ülkenin çağdaşlığının ve insana 
verdiği değerin göstergesidir. 
Engelliler, yaşlılar ve hamileler 
başta olmak üzere tüm kesim-
lerin yapılarında, sokaklarında, 
iş yerlerinde ve asansörlerinde 
rahatça hareket edebildiği bir ül-
kede yüksek bir yaşam kalitesine 
sahip olunabilir. Fiziksel çevrenin 
engelliler açısından ulaşılabilir 
ve yaşanabilir kılınması için imar 
planlarının yapılmasında kentsel, 
sosyal, teknik altyapı alanlarında ve 
yapılarda engellilerin sosyal yaşam 
ile üretime katılmalarını sağlayacak 
düzenlemeler yapılmalı, var olan 
standart ve düzenlemelerin uygu-
lanmasında ilgili kurumlar, özellikle 
belediyeler sorumluluklarını yerine 
getirmelidir.
• Sektörle ilgili sorunların çözü-
münde bilginin paylaşılmasına 
önem verilmeli, sanayi, üniversite, 
ilgili kamu kuruluşları (Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, TSE, Bayındır-
lık Bakanlığı) sektör dernekleri 
ve meslek odaları işbirliği içinde 
çalışmalıdırlar.
• Asansör Yönetmeliği’nde, halen 
kullanılmakta olan asansörlere iliş-
kin bir yaptırım bulunmamaktadır. 
Mevcut asansörlerin iyileştirilmesi 
için Bakanlıkça ilgili yönetmelik-
lerde buna yönelik bir düzenleme 
yapılmalıdır. 
• Piyasa denetimi ve gözetimine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlı-
ğı’nın Yönetmeliği 16 Mayıs 2008 
tarihinde Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Bakan-
lık başta asansörler olmak üzere 
sorumluluk alanına giren ürünlere 
ilişkin piyasa denetim ve gözetim 
faaliyetlerini yaygınlaştırmalı, uygun 
olmayan ürünler ve kuruluşlara yap-
tırımlar uygulamalıdır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası <


