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ASANSÖR KONTROLÜNDE 
ELEKTRONİK İLE ELEKTRONİK ve 
HABERLEŞME MÜHENDİSLERİNİN 

MAĞDURİYETİNE SON

EMO Basın- Elektronik ile elektronik ve 
haberleşme mühendislerinin asansör 

kontrolü iş alanında yaşadıkları mağdu-
riyet giderildi. EMO tarafından yapılan 
bilgilendirmenin ardından Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, Asansör 
Periyodik Kontrollerini Gerçekleştire-
cek Muayene Personellerinin Belgelen-
dirilmesine Dair Tebliğ’in uygulamasına 
açıklık getirdi. Bakanlığın yazısına göre 
tebliğ kapsamında elektronik mühendisleri ile 
elektronik ve haberleşme mühendisleri eğitim alıp 
asansör kontrolü iş alanında faaliyet yürütebilecekler.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 15 Temmuz 
2015 tarihinde yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri 
İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair 
Tebliğ’de “Muayene elemanının makine veya elektrik veya 
elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında mühen-
dislik/teknoloji fakültelerinden birinde yükseköğrenimini 
tamamlamış olması ve görevlendirileceği tarihe kadar en 
az 100 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım şartını 
sağlaması gerekir” düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenlemeye 
atıf yapan yine Bakanlık tarafından 1 Ağustos 2016 tarihinde 
yayımlanan Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek 
Muayene Personellerinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ’in 
uygulamasında elektronik mühendisleri ile elektronik ve 
haberleşme mühendislerinin mağduriyeti sorunu ortaya 
çıktı. Tebliğdeki düzenlemelerin uygulamada elektronik 
mühendisleri ile elektronik ve haberleşme mühendislerinin 
bu iş alanında faaliyet yürütmeleri önünde engel olarak 
yorumlanmasının soruna neden olması üzerine EMO mes-
lektaşlarının haklarını korumak üzere girişimlerde bulundu.

Son olarak EMO, meslektaşlarımızın hak kaybına uğrama-
ması için 13 Eylül 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nı ziyaret ederek; mühendislik unvanları ve mes-
lektaşlarının yürüttükleri faaliyetler konusunda bilgilendir-
mede bulundu. Yapılan görüş alışverişinin ardından Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı A tipi muayene kuruluşlarının 
konuyla ilgili yaptıkları başvuruyu yanıtladı. Bu başvurularda 
15 Temmuz 2015 tarihli Tebliğ yürürlüğe girmeden önce 
A tipi muayene kuruluşlarında muayene elemanı olarak ça-
lıştığını kanıtlayan elektronik mühendisleri ile elektronik ve 
haberleşme mühendisleri için eğitim şartının aranmaması 
talep edilmişti.

Bakanlık ise EMO’nun yaptığı bilgilendirme kapsamında 
bu tebliğ öncesi ve sonrası fark etmeksizin elektronik mü-
hendisleri ile elektronik ve haberleşme mühendislerinin 
yayımlanmış olan tebliğ kapsamında asansör periyodik 

kontrolü alanında faaliyet yürütebileceklerini 
açıkladı. A tipi muayene kuruluşlarının il-

gili başvurularına 20 Eylül 2017 tarihinde 
yanıt veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. 
Dr. İbrahim Kılıçaslan, elektronik 
mühendisliği programı ile elektronik 

ve haberleşme mühendisliği programı 
mezunlarının da asansörlerin periyodik 

muayenesinde görev alabileceğini belirtti. 
Bu yazıya göre 15 Temmuz 2015 tarihli Tebliğe 

atıfta bulunan 1 Ağustos 2016 tarihli belgelendirme-
ye ilişkin Tebliğ kapsamında elektronik mühendisleri ile 
elektronik ve haberleşme mühendisleri de asansör periyodik 
kontrolünü gerçekleştirecek muayene elemanı olmak üzere 
eğitimlere katılıp, belge alabilecek ve bu alanda faaliyet 
yürütebilecekler.

Bakanlığın yazısında bu durum şöyle açıklandı: 
“… yapı/bina ile bütünleşik elektrik, elektronik ve me-
kanik sistemlerden müteşekkil mekatronik bir sistem 
olan asansörlerin periyodik muayenesinde elektronik 
mühendisliği programı ile elektronik ve haberleşme 
mühendisliği program mezunlarının da A tipi muayene 
kuruluşlarında istihdam edilmesi mümkün olup söz 
konusu Tebliğin yürürlüğe girmiş olduğu 15/9/2015 ta-
rihinden önce veya sonra A tipi muayene kuruluşlarında 
muayene personeli olarak görevlendirilen elektronik mü-
hendisleri ile elektronik ve haberleşme mühendislerinin 
de 01/08/2016 tarihli ve 29788 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçek-
leştirecek Muayene Personellerinin Belgelendirilmesine 
Dair Tebliğ (SGM: 2016/18) kapsamında belgelendirme 
programlarına dahil edilmesinde herhangi bir sakınca 
görülmemektedir.” 


