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ASANSÖR TEKNİK 
KOMİTESİ TOPLANTISI 

95/16/EC Asansör direktifinin 
15.02.2003 tarihli ve 25021 
sayılı Resmi Gazete'de 'Asan-

sör Yönetmeliği' olarak yayınlan-
masından sonra, bu yönetmeliğe 
istinaden, Asansör Teknik Komitesi 
kurulmasına ilişkin Sanayi Genel 
Müdürlüğü’nün 2004-6 tebliği de 
13 Temmuz 2004 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmişti. Asansör Teknik Komitesi, 
asansör sanayini düzenleyen 
mevzuatın uygulanması, asansör 
yönetmeliği kapsamında yer alan 
konularda ve asansörler ile ilgili 
olabilecek diğer teknik mevzuat 
ve uygulamalarda karşılaşılabile-
cek sorunların çözümlenmesi için, 
iki yıllığına, ilgili kurum 
ve kuruluşların temsil-
cilerinden oluşmakta-
dır. Komitede:

◊ Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nı temsilen 
iki üye
◊ Dış Ticaret Müs-
teşarlığı'nı temsilen 
bir üye
◊ Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı'nı 
temsilen bir üye
◊ Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nı temsilen bir 
üye
◊ Türk Standartları Enstitü-
sü'nü temsilen bir üye
◊ TMMOB Elektrik Mühen-
disleri Odası'nı temsilen 
bir üye
◊ TMMOB Makine Mühendis-

leri Odası'nı temsilen bir üye
◊ Belediyeler Birliği'ni temsilen 
bir üye
◊ Asansör Sanayici Dernek-
leri'ni temsilen –müştereken 
görevlendirecekleri –üç üye

bulunmaktadır.
Komite ilk toplantısını 30 Temmuz 
2004 tarihinde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ASO toplantı salonunda 
gerçekleştirdi.Toplantıya Sanayi 
Genel Müdürü Dinçer Kara, Genel 
Müdür Yardımcısı Mesut Gülcüler, 
Şube Müdürü Ömer Sarıtaş, Mü-
hendis Gül Arı, Şube Müdür Vekili 

Coşkun Kukul, Dış Ticaret Müs-
teşarlığı'ndan Dış Ticaret Uzmanı 
Mustafa Göker ve Uzman Devran 
Alp, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nı temsilen Mehmet 
Başar, TSE’den Hakan Ergin, 
Türkiye Belediyeler Birliği’nden 
Araştırma Uzmanı Duygu Dalgıç, 
AYSAD Adına Selçuk Dikmen ve 
Ercüment Hızal, ANASDER adına 
Akif Temelli (asil); Bahadır Altun 
(yedek), EAYSAD adına Altan Or 
(yedek), MMO adına Sezai Uysal 
(asil), EMO adına Serdar Tavaslı-
oğlu (asil), Ertuğrul Yemişçioğlu 
(yedek), Ertan Beyazıt (yedek) 
katıldılar.

Toplantı Gündemi

1- Komite başkan ve başkan 
yardımcısının seçilmesi,
2- Toplantı takviminin belirlen-
mesi,
3- Alt çalışma gruplarının ve bu 
grupların çalışma esaslarının 
görüşülmesi,
4- 15.02.2004 tarih ve 25021 
sayılı Resmi Gazete'de ya-
yımlanan asansör yönetme-
liğinde yapılması düşünülen 
değişikliğin görüşülmesi,
5- Montajı başlamış veya 
ruhsat aşamasındaki 
asansörlerin durumunun 
değerlendirilmesi,
6- Asansör yönetmeli-
ğinin uygulanması,o-
naylanmış kuruluş ve 
uygunluk değerlen-
dirme, kuruluşları ile 
test merkezlerinin 
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durumlarının görüşülmesi,
7- Daha sonraki toplantılarda 
gündeme alınması istenen 
konular hakkında görüşlerin 
alınması idi.

Komite, başkan olarak Sanayi 
Genel Müdürü Dinçer Kara’yı 
onaylarken, Genel Müdür Dinçer 
Kara’nın başkan yardımcısı seçil-
memesi yolundaki önerisi itirazlara 
karşın uygulandı.
Odamız temsilcisi Serdar Tavaslı-
oğlu başkan yardımcılığına sektör 
temsilcisi olarak ANASDER baş-
kanını önermesine karşın, Dinçer 
Kara, başkan yardımcısının da ba-
kanlık yetkililerinden olması gerek-
tiğini, başkan yardımcılığının çok 
da fonksiyonel ve karar verici bir 
işlev taşımadığını söyleyerek, baş-
kan yardımcısının kendi yardımcısı 
olduğunu yani ayrıca bir başkan 
yardımcısına ve bu konuda seçime 
gerek olmadığını belirterek konuyu 
sonuçlandırdı. 
Komite ikinci toplantı tarihini yine 
Dinçer Kara’nın önerisi ile 17 Eylül 
2004 olarak benimsedi. Bazı sektör 
temsilcileri ve oda temsilcilerinin 
Yönetmeliğin yol açtığı acil çözüm 
gerektiren sorunlar bulunduğunu 
belirtmelerine karşın, toplantı tari-
hi konusunda Genel Müdür Dinçer 
Kara’nın önerisi benimsenmek du-
rumunda kalındı.
Asansör İmalat Sanayi'ne ve AB 
Yeni Yaklaşım Direktifleri'ne yönelik 
sürdürülmekte olan, sürdürülmesi 
planlanan çalışmalara, sanayinin 
ve ilgili sektörde uzmanlaşmış ki-
şilerin katılması ve katkıda bulun-
masının amaçlandığı ve AB teknik 
mevzuatının hızlı ve etkin bir şekil-
de hayata geçirilmesine yardımcı 
olacağı düşünülerek oluşturulacak 
Çalışma Grupları için katılımcıların 
konu ve kişi adı önerme girişimleri, 
Dinçer Kara’nın, gündemde yürü-
tülecek ya da henüz yapılacak bir 
çalışma olmadığı gerekçesiyle, 
Eylül ayında yapılacak toplantıya 
katılımcıların konu ve isim önerileri-
ni taşımaları şeklinde sonuçlandı.
Odamızın, 1F-1V-5, 6, 7 mad-
delerinin iptali ve yürütmenin 

durdurulması istemiyle dava 
açtığı Asansör Yönetmeliği'nde 
Bakanlığın yapmayı düşündüğü 
değişikliğin, yönetmeliği imalat 
ve işletme yönetmeliği olarak 
ayırarak, imalat yönetmeliğinin 
Avrupa Birliği’ne birebir uygun 
olarak hayata geçirilmesi, işletme 
yönetmeliğinin ise yerel yönetim-
lere ya da Bayındırlık Bakanlığı’na 
yönlendirilmesi şeklinde olduğu 
Sanayi Ticaret Müdürü Dinçer 
Kara tarafından ifade edildi.
Asansör sektör temsilcilerinin 
üzerinde önemle durduğu, mon-
tajı yapılmış ruhsat aşamasındaki 
asansörlerin yeni yönetmeliğe 
tabi olup olmayacağı sorunu ise 
asansör derneklerinin üzerinde 
uzlaşamadığı bir konu olarak 
gündeme geldi. EAYSAD temsil-
cisinin “yönetmeliğin uygulamaya 
girmiş olduğu 15.02.2003 ya da 
15.08.2004 tarihinden önce inşa-
at ve temel üstü ruhsatı almış olan 
binalara kurulacak olan asansörler 
20-12-1995 tarih ve 22499 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanmış olan 
asansör yönetmeliği hükümlerine 
tabidirler” şeklinde geçici bir mad-
denin yönetmeliğe girmesi öneri-
si, AYSAD yetkilileri tarafından 
“pek çok firmanın yönetmeliğe 
uyum konusunda hazır olduğu, 
kendilerinin sektörün %70'ini tem-
sil ettiklerini, her bir asansöre 
300/400 Euro'luk ek bir harcama 
ile asansörleri CE'li yapmanın 
mümkün olduğu’’ gibi dayanak-
sız bir iddia ile itirazla karşılandı. 
AYSAD yetkililerinin, yönetmeliğin 
mutlaka 16 Ağustos sabahından 
itibaren uygulanması gerektiği 
yönünde açıklamaları karşısında 

komite başkanı Dinçer Kara, 
“ortaya böyle olumlu(!!) bir tablo 
çıktığına göre henüz belgelendiri-
lememiş asansörler ve firmalar için 
bir istisna sağlanmayacağını ama 
17 Eylül'deki toplantıya kadar bir 
yaptırım da uygulanmayacağını, 
bu firmaların ivedilikle belgelen-
dirme ve imalatın yeni yönetmeliğe 
uygun hale getirilmesi için hızlı bir 
çaba içinde olmaları gerektiğini 
belirterek madde görüşmesini 
bitirdi. Gündemin bu maddesinin 
görüşülmesi sırasında ortaya 
çıkan tablo, sektör temsilcilerinin 
kendilerinin temsilleri konusunda 
yaptıkları seçimin irdelenmesi ge-
rektiğini ortaya koydu.

Onaylanmış kuruluş atama kri-
terlerinin 21 Mayıs 2003 tarih ve 
25114 sayı ile Resmi Gazete'de 
yayınlanmasından sonra Bakan-
lığa bu doğrultuda 3 başvuru ya-
pıldığını belirten Dinçer Kara ,18 
Nisan 2003 tarihinde Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile Türk Akredi-
tasyon Kurumu arasında Uygunluk 
Değerlendirme Kuruluşlarının De-
ğerlendirilmesi ve Denetlenmesi 
Hakkında protokol imzalandığını, 
söz konusu başvuruların imzala-
nan protokol gereği bu kuruma 
gönderildiğini ve inceleme süre-
cinin devam ettiğini belirtti.

Asansörlere ilişkin, TSE (Tur-
kak’dan olumlu cevap alınmış olup 
Dış Ticaret aracılığıyle Komisyon'a 
gönderilmiş) –BEC Belgelendirme 
ve Muayene Hizmetleri Ltd ve 
MMO’nun onaylanmış kuruluş 
başvurusu yaptığı verilen bilgiler 
arasındaydı.

Sonuç olarak, Yönetmeliğin zo-
runlu kılınacağı, piyasa gözetimi 
ve denetimi başlangıç tarihi olan 
15 Ağustos 2004 tarihine çok faz-
la zaman kalmamışken, odaların 
sektörü ve ulusal çıkarları koruma 
çabalarına Bakanlık adeta kulak 
tıkamış, zaten alacağı kararlar 
tavsiye niteliğinde olan Asansör 
Teknik Komitesi Toplantısından 
bırakın verimli bir kararın çıkması, 
konuların tartışılması bile yapıla-
madan toplantı sona ermiştir.
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