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Tansa, 1962 yılında duvar saati yapmak için kurulmuştur. Ekonomik sebepler yüzünden yatırımını tamamlayamadığından eldeki tezgahlarla başta 
M.K.E.K olmak üzere, elektrik sayacı, gazsanayi ve ölçü aletleri sanayi için o güne kadar İsviçre’den ithal edilen hassas aksamlar yapmıştır. 
Çamaşır ve bulaşık makinesi imal eden fabrikalara Türkiye’de tek üretici olarak TİMER imal etmiştir. Makine parkurunu büyütüp eğittiği usta 
kadrosu ile, önce mekanik bekçi kontrol saati daha sonra da sarkaçlı bimbam saat makinesi imalatına girmiştir. Bu yıllarda yüksek maaşlı 130 
civarında çalışanın, maliyeden aldığı yüksek vergi verme ödülleri ile ekonomiye katkı sağlamıştır. İsviçre’de saatçilik müzelerini gezip İsviçre’nin 
geçmiş yıllardaki saat parçalarını üreten makine aparatlarını inceleyerek, bugünün bilgi ve tecrübeleri ile birleştirerek yaptığı tezgahları ile saat 
üretimini artırmıştır.

1983 yılından sonra ithalatın serbestleşmesi ve ülkemizin Alman ismine karşı aşırı tutkusu yüzünden satış fiyatlarını düşürerek rekabet edebilmek 
için sanayi yatırım bankasından aldığı 1.000.000 D.M kredi ile İsviçre’den tam otomatik tezgahlar alarak çalışan sayısını yarıya indirmesine rağmen 
üretimini iki misli artırmıştır. Tansa artık dünyadaki duvar saati makinası üreten ikinci büyük saat fabrikasıdır.

İsviçre’deki saatçilik fuarına katılmış, uzmanların Tansa kalitesinin İsviçre ile Almanya olduğu tespitinden sonra İsviçre’ye yapılan iki parti 
ihracatın hemen arkasından, Quartz saatlerinin yaygınlaşması ile (1989-1990’da) bütün dünyada mekanik saat sanayi çökmüştür. 

Tansa bekçi kontrol saatleri dışında Amerikan malı yüz tanıma sistemi de pazarlıyordu. Bu sistemle çalışacak turnike yapılması halince büyük 
bir sipariş alacağı garantisi verilince turnike imalatına başlandı. Takım tezgahları müsaitti, yıllarca hassas mekanik dalında yan sanayi olarak 
müşterilerinin farklı beklentilerini karşılayacak hassas mekanizmalar üreten Tansa; turnike ve turnikeyi çalıştıracak mekanizmayı kısa zamanda 
yaptı. İlk siparişi karşıladıktan sonra o güne kadar yapılmış turnike mekanizmalarını inceleyip, yapılan mekanizmalarla ezbere yapılan ilk 
mekanizmasını karşılaştırıp artıları ve eksileri mukayese ederek yepyeni bir mekanizma yarattı. 

Müşteri memnuniyeti dolayısı ile artan talebi karşılamak için mekanizma aksamlarını bilgisayar kontrollü CNC tezgahlarında üretmeye başlayan 
Tansa, bugün 5.000 m2’lik fabrikasında klasik Universal takım tezgahlarına ilave olarak CNC tornaları, frezeleri ve CNC kontrollü apkant presleri 
sayesinde zaman limitli siparişleri kolayca karşılıyor.

Ayrıca elektronik departmanımız da bütün elektronik sistem ve kartlarımızı kendimiz üretiyoruz. Tansa saat üretimi ile sanayi hayatına başladığından 
çalışanlarımız kalite ve hassasiyeyin nasıl gerçekleştirileceğinin bilincindedir. Dolayısıyla SAAT GİBİ ÇALIŞAN TURNİKELERİMİZ sayesinde dünya 
pazarlarında emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

Tansa was established in 1962 for the purpose of manufacturing clocks and desktop clocks. The company manufactured accurate wheels and 
automatons that had been imported from Switzerland for machinery and chemistry industry, electric meter factories and gas industry. As a result 
of the great demand for sensitive mechanical components, the company increased the investment made in sensitive machinery components and 
with the increased number and qualification of its employees, started manufacturing timers for washing machines and dish washers at first, and 
later started to manufacture a hundred percent.“Made in Turkey” pendulum clocks. 

Boosting its investments with a million german marks loan for its industrial investments after 1980. Tansa was now 2nd large factory worldwide 
that manufactured clocks. When the company participated in clock industry exhibition in Switzerland, teachers and students of clock making 
school visited the company’s stand, asking in astonishment: ”do Turks manufacture clocks too”? Afterwards Tansa began exporting mechanical 
pendulum clocks to Switzerland as well. With the Quartz technology that flourished through the end of 1980s. mechanical clock industry 
collapsed worldwide. 

Tansa was already a part of security sector as the company manufactured watchman clocks. Sector demanded from Tansa reliable turnstiles 
that could operate many years without compromise from performance. Firstly reviewing turnstiles and how they operate as well as complaints 
received about common turnstiles, Tansa manufactured a turnstile mechanism that would meet these demands, without even examining any 
other turnstile mechanism. Should the company have examined a turnstile mechanism, it would inevitably construct a similar mechanism. Main 
characteristic of clock components and machines that manufacture clock components is that they are able to operate with uncompromising 
sensitivity consistently. Surely, once we constructed our first mechanism, we started to examined turnstile mechanisms that were manufactured 
before, and further tuned our mechanism. Today, our turnstiles operating like a clockwork are being exported worldwide, and their appearance 
does not resemble any other domestic or import mechanism (saving imitation products). Manufacturing of our mechanisms is a bit harder. Coming 
from a tradition that operates on one fifty of thousand of a millimeter, Tansa is able to easily match any quality standard with classical and CNC 
benches, equipped with modern technology. I often tell our master craftsmen that they can’t be master craftsmen unless they apply this precision 
to cheese cutting while they’re having breakfast at home.

Altan Akçaylı
Makine Mühendisi / Yönetim Kurulu Başkanı
Mechanical Engineer M.Sc. / Chairman of Board
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HER YERDE GÜVENLİ GEÇİŞ
Tansa Turnike’nin yüksek kalitede ürünleri hem yerel hem de uluslararası pazarda tercih 
edilmektedir. Her yıl portföyümüzü genişletmek için tüm dünyada birçok fuara katılıyoruz.

Tansa Turnstile’s high quality products are preferred both local and international market. We 
participate many exhibitions all around the world to enlarge our portfolio every year.

SWING GATE TURNiKELERi

SWING GATE TURNSTILES

Swing Gate turnikelerimiz VIP ve engelli geçişleri için özel oalrak tasarlanmış ürünlerdir. 
Estetik görünüm ve dekorasyonun önemli olduğu mekanlarda kullanılmak üzere üretilmiş 
motorlu turnikelerimizdir.

Swing Gate Turnstiles are  designed for personal and VIP passages. These motorized 
turnstiles are prefered for handicapped passages also.
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BOY TURNiKELERi

FULL HEIGHT TURNSTILES

Boy turnikeleri, kontrollü geçişi sağlamak amacıyla genellikle stadyumlar, cezaevi ve tevkif 
evleri, aynı zamanda yüksek güvenlik ihtiyacı duyulan yerlerde kullanılmaktadır. İç ve dış 
ortamda kullanılabilen bu turnikeler 2, 3 veya 4 kanatlı modelli seçenekleri ile tercihe göre 
paslanmaz çelik veya boyalı olarak üretilmektedir.

Full Height Turnstiles are designed to be used both indoor and outdoor such as  stadiums, 
prisons and custody houses with high security requirements to ensure controlled passages. 
All the models are 2, 3 or 4 winged with straight or U shaped bars, which are combined 
with each other.



LTOP 101

LTOP 401 LTOP 501

LTOP 111

LTOP 201 LTOP 301

LTOP 101 H

LTOP 501 H

LTOP 111 H

LTOP 551 LTOP 551 H

HIZLI GEÇiŞ TURNiKELERi

SPEED GATE TURNSTILES

Hızlı geçiş turnikeleri bankalar, holdingler gibi lüks ve prestijin ön plana çıktığı yoğun 
ziyaretçi ve personel girişinin gerçekleştiği binalar için tasarlanmış iç ortam ürünleridir. 
Hızlı geçiş turnikeleri mimar ve dekoratörlere değişik tasarım imkanı sunmaktadır.

Speed Gate Turnstiles are designed specially for indoor  use, where  prestige and luxury 
is important such as banks, holdings and plazas. These models enable architects  and 
decorators to work with various types of designs for indoor use.
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TRiPOD TURNiKELERi

TRIPOD TURNSTILES

İç ve dış ortam için uygun olarak tasarlanmış olan turnikelerimiz farklı 
yapı ve amaçlarda kullanılabilir. Şirket genel merkezleri, plazalar, 
fabrikalar, okullar, spor salonları ve konut projelerinde güvenli ve pratik 
geçişler için kullanılmaktadır.

Tripod Turnstiles can be used in different structures and purposes 
since they have been designed and manufactured for both outdoor and 
indoor use. They can be used for safe and practical passages inside 
the headquarters of the companies, plazas, factories, schools and ext.



Tansa Güvenlik Sistemleri ve Saat San. Tic. A.Ş. 

Merkez Ofis ve Fabrika
Head Office and Factory

Eyüp Sultan Mahallesi Hoca Nasreddin Caddesi
No.10 Sancaktepe / İstanbul

P +90 216 561 96 71 - 72 - 73
F +90 216 561 96 74 - 75

Ankara Bölge Ofisi ve Showroom 
Anatolia Regional Branch and Showroom

Tepe Prime Eskişehir Devlet Yolu 9.km Mustafa Kemal Mahallesi 
B Blok No.226 Asma Kat No:20 Çankaya / Ankara

P +90 312 287 56 06
F +90 312 287 86 06
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