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ASANSÖR SEMPOZYUMU VE 
SERGİSİ 2018 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) ve Makina 

Mühendisleri Odası’nın (MMO) 
birlikte düzenlediği “Tasarım 

ve Teknoloji" anatemalı 
Asansör Sempozyumu ve 
Sergisi 2018, 18-20 Ekim 

tarihleri arasında İzmir’de 
MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Üç gün süren sempozyumda, birçok oturum, panel ve çalıştayın yanı 
sıra “asansör ve yürüyen merdiven/bantlar üzerine çocuk eğitimi” ko-
nulu bir kurs da düzenlendi. Çok sayıda kurum, kuruluş ve üniversite 
tarafından desteklenen sempozyumun açış konuşmaları, EMO ve MMO 
İzmir Şube Başkanları ile EMO Başkanı Gazi İpek, MMO Başkanı Yunus 
Yener ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı (TMMOB) Emin 
Koramaz tarafından yapıldı. Asansörle ilgili tüm tarafların yer aldığı 
sempozyumda, mevcut sorunların çözümüne katkı konularak  asansör 
sektörünün geleceğini ilgilendiren kararlar alındı.

“Yerli üretimin ve ürün kullanımının teşvik edilmesi 
gerekmektedir.”

Açış konuşmasında MMO’nun 
asansörler üzerine çalışmaları 
hakkında ayrıntılı bilgiler ve-
ren Oda Başkanı Yunus Yener, 
sektör ve sorunları üzerine de 
şöyle konuştu: “Sektörde yılda 
en az 50 bin asansörün kuru-
lumu yapılmaktadır. Tahminen 
800 binin üzerinde asansörün 
işletme süreçlerinde gerçek-
leştirilen bakım ve onarımda 
kullanılan malzeme, cihaz ve 
ekipmanlarla birlikte sektör, 
yaklaşık 2 milyar dolarlık bir 
ekonomik hacme sahip bulunmaktadır. Sektördeki yetkili firma sayısı 
yaklaşık 3 bin civarındadır. Sektörde istihdam edilen makina mühendi-
si sayısı ise birkaç bini aşmıştır. Diğer taraftan sektörde ithalat rakamları 
artmaktadır. Yürüyen merdivenlerin ise yüzde 85’ine yakını ithaldir. Dışa 
bağımlılığın daha da azaltılması için finansman, kalifiye işgücü ve AR-GE 
desteklerinin artırılması, sektörde sahip olunan bilgi ve birikimin ortak 
bir çaba ile uygulamaya ve katma değere dönüştürülerek yerli üretimin 
ve ürün kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir. Son yıllarda özellik-
le elektrikli asansör aksamlarının yerli olarak üretiminde ciddi gelişmeler 
olmasına rağmen henüz yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir.”
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TMMOB Başkanı Emin Koramaz 
açılış konuşmasında özetle 
şunları söyledi:

“TMMOB emek haklarının korunma-
sı için mücadelesini sürdürürken, bir 
yandan da meslek alanları üzerinden 
ülke gerçeklerini tespit etmeye, çö-
züm önerileriyle ülke ve halkımız ya-
rarına bilimsel ve teknik çalışma üret-
meye devam etmektedir. 

Bugün gerçekleştirilen bu sempoz-
yum da bu anlayışın bir ürünüdür. 
Asansör sektörünün tüm bileşenlerini 
bir araya getiren bu sempozyumda 
“Tasarım ve Teknoloji” anatemasıyla 

sektördeki sorunlara ilişkin çözüm 
önerileri ortaya konacaktır.

Sizler de biliyorsunuz ki, tasarım ve 
teknoloji alanında yaşanan her ge-
lişme, o teknolojiye sahip olup kulla-
nanlarla kullanmayanlar arasındaki 
üretim ve gelişme hızını daha da ar-
tırmaktadır. Bu durum, AR-GE faaliyet-
leri, inovasyon ve teknoloji üretiminin 
önemini daha da artırmaktadır. Ülke-
mizin ekonomik öncelikleri ne yazık 
ki bu konuları içermiyor. Dolayısıyla 
bizim gibi teknolojik bağımlılığı olan 
ülkelerde, uluslararası alandaki yeni 
gelişmeleri takip etmek son derece 
önem kazanıyor.

Bununla beraber teknoloji iki aşama-
lı bir süreçtir. Teknolojiyi geliştirmek 
kadar, geliştirilen teknolojiyi kullan-
mak da o sürecin parçasıdır. Bunun da 
üretim, denetim, kontrol yöntemleri, 
kalite güvence sistemleri, eğitim, ak-
reditasyon ve belgelendirme gibi pek 
çok aşaması bulunmaktadır. 

İletim teknolojileri ve asansör alanın-
da gerçekleştirdiğimiz seminer ve 
sempozyumlarla alana ilişkin stan-
dartların ve mevzuatın geliştirilmesi-
ne önemli katkılarda bulunmaktayız.

Asansör tasarımı, projelendirilmesi, 
montajı, periyodik kontrolü elektrik ve 
makine mühendisliği disiplinlerinin 
konusuna girmektedir ve bu alanda 
çalışacak meslektaşlara yönelik eğitim 
ve belgelendirme faaliyetleri de Oda-
larımızca yürütülmektedir. Elbette, 
güvenli, verimli, konforlu ve ekono-
mik asansör hizmeti sunumunda bu 
eğitimlerin önemi büyüktür. Sektörün 
gereksinim duyduğu nitelikli araele-
man yetiştirme konusunda da Odala-
rımıza görev düşmektedir.

Ülkemizde kentsel dönüşüm projeleri 
ve dikey yapılaşmanın artması ile bir-
likte asansör sektörünün gelişimi de 
daha fazla önemli hale gelmiştir. Buna 
paralel olarak ülkemizde her yıl asan-
sör facialarında birçok vatandaşımız 
yaşamını yitirmekte, birçoğu engelli 
olmaktadır. Bunun nedeni asansör 
denetimlerinin yeterli kalite ve sıklıkta 
yapılmamasıdır.“

Konuşmaların ardından Oda ve sektör 
temsilcileri tarafından açılış kurdelesi 
kesilirken, daha sonra sergi alanı ge-
zildi. Üç gün süren sempozyumun son 
oturumunda hazırlanan sonuç bildirisi 
ise kamuoyuna ayrıca açıklanacak.


