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İstanbul Mecidiyeköy‘de 10 kişinin 
hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan 
asansör "kaza"sından sonra önceki gün 
İzmir‘de bir inşaatta asansör/cephe vin-
ci (inşaat asansörü) düştü ve 4 işçi yara-
landı. Bu olayların süreklilik arz etmesi 
nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmek 
istiyoruz.

Öncelikle asansörlerin tasarımı, imala-
tı, montajı, bakım ve periyodik kontro-
lünü kapsayan sürecin bilimsel-teknik 
gerekliliklerce belirlenmiş mühendislik 
hizmetlerine ait bir alan olduğu ve bu 
hizmetlerin özel eğitim almış, yeter-
liliği Odalarca belgelendirilmiş mü-
hendislerce yürütülmesinin oldukça 
önemli olduğunu belirtmek isteriz. Bu 
kapsamda oluşturduğumuz Asansör 
Kontrol Merkezi Türkiye‘deki ilk yerli 
Onaylanmış Kuruluştur ve AT tip ince-
lemesi, son muayenesi, birim doğrula-
ması ve tam kalite güvence modülleri 

kapsamında asansörlerin üretiminden 
kullanımına dek CE işaretlemesi yap-
maktadır. Asansör firmalarına yönelik 
son muayene, tasarım ve montaj kural-
ları, iş güvenliği, risk değerlendirmesi 
ve kalite yönetim sistemi eğitimleri de 
Odamızca yapılmaktadır.

Periyodik kontrollerde kamusal dene-
tim piyasa lehine ortadan kaldırılıyor

Odamızın bu alandaki başlıca di-
ğer faaliyeti, "bakım" veya "periyo-
dik bakım"dan farklı olan "periyodik 
kontroller"e ilişkindir. Periyodik kont-
rol yapan tek kuruluş MMO değildir, bu 
alanda yüzlerce firma bulunmaktadır. 
Ancak MMO akredite bir kuruluştur 
ve kontrolleri tekniğe, bilime uygun bir 
şekilde yapmaktadır. Kamusal yarar ek-
seninde hizmet veren Odamız muayene 
kuruluşu, TS EN ISO/IEC 17020 stan-
dardına göre akredite olmuştur. Odamız 
uygulamalardan edindiği tecrübe ile 

kuralsızlıkları deşifre ederek bu alanın 
düzenlenmesi için üzerine düşeni yap-
maktadır. Bu noktada, "periyodik kont-
rol" hizmetinin kamusal bir denetim ve 
gözetim faaliyeti olmaktan çıkartıldığı-
nı, piyasa aktörlerinin taleplerine göre 
şekillendirildiğini belirtmeliyiz. Ayrıca, 
daha önce kaldırma araçlarının periyo-
dik kontrolleri en geç üç ayda bir kez 
yapılırken, periyodun Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı‘nca 25.04.2013 
tarihli yönetmelikle bir yıla kadar uza-
tıldığını ama Odamızın bu tür ekipman-
ların periyodik kontrolünü yine en geç 
üç ayda bir yapmaya devam ettiğini 
belirtmek isteriz. Bu olumsuz mevzuat 
düzenlemesi önemli bir güvenlik soru-
nu yaratmıştır. Yaşanan ve yaşanacak 
kazalarda asıl sorumluluk, kamusal de-
netimi ortadan kaldırmaya çalışan ikti-
dar ve onun yetkilendirdiği idareler ve 
Bakanlıklardır.

ASANSÖR “KAZA”LARI VE İŞ CİNAYETLERİ 
ENGELLENEBİLİR! 
ÇÖZÜM, KAMUSAL DENETİM VE KAMUSAL HİZMET 
PERSPEKTİFİNİN BENİMSENMESİNDE!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, İstanbul Mecidiyeköy'de yaşanan asansör kaza-
sına ilişkin 18.10.2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Günlük, haftalık, aylık, muayene/
bakım Odamızın sorumluluk alanında 
değildir

Diğer yandan "İş Ekipmanlarının Kul-
lanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği"nde iş ekipmanlarının 
günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve ben-
zeri düzenli aralıklarla muayenelerinin 
yapılması ve tüm bakım ve onarımların 
kayıt altına alınması gerekmektedir. 
Ayrıca iş ekipmanlarının çalışmaya 
başlamadan önce operatörleri tarafın-
dan kontrole tabi tutulmaları da gerekir. 
İnşaat vinçlerinin/cephe asansörleri-
nin günlük, haftalık, aylık bakımları 
sorumluluk alanımıza girmediği gibi 
bunların ne şekilde yerine getirildiğini 
bilmemekteyiz.

Asansörler üretim, montaj, periyodik 
bakım safhalarında yeterli denetimden 
geçmiyor

Belediyeler, 01.01.2012 tarihinden iti-
baren, sınırları içerisindeki her asan-
sörün yılda bir kez Odamız gibi bir 
A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından 
kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıl-
lık kontrolün yapılıp yapılmadığını 
denetlemekten sorumlu kılınmıştır. Bu 
kapsamda duyarlı az sayıda belediye ile 
Odamız arasında yapılan protokollere 
bağlı olarak 2012 yılında denetimle-
ri yapılan 44 bin 333 asansörün yüzde 
77,77‘sinin, 2013 yılında denetimleri 
yapılan 59 bin 706 asansörün yüzde 
63,30‘unun, 2014‘ün ilk sekiz ayı iti-
barıyla da denetimi yapılan 35 bin 575 
asansörün yüzde 68,38‘ünün kullanımı 
sakıncalı bulunmuştur. Bu sonuçlar, 
asansörlerin üretiminden montajına 
ve periyodik bakımlarına kadar yeterli 
denetimden geçmediğini açıkça göster-
mektedir.

Asansör firmalarında mühendis 
istihdamı ve firmaların denetimi 
dışlanıyor

Son 19 yılda Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı tarafından altı adet asansör 
yönetmeliği yayımlanmış; 1995 tarihli 
Yönetmelikte asansör imalat, montaj ve 
bakım firmalarının birer elektrik ve ma-
kina mühendisi istihdam etmesi ve bu 

firmaların Elektrik ve Makina Mühen-
disleri Odalarından Büro Tescil Belge-
si alması zorunlu tutulmuş ancak daha 
sonra bu gereklilikler yönetmeliklerden 
dışlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı da Odamızı 
dışlıyor

İnsan, yük, inşaat asansörü kullanan-
ların ve bakımını yapanların mesleki 
eğitim alması gerekmektedir. Tehli-
keli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Çalışa-
cakların Mesleki Eğitimlerine Dair 
Yönetmelik‘te mesleki eğitim verecek 
kurum ve kuruluşlar; "Millî Eğitim Ba-
kanlığının ilgili biriminin onayının alın-
ması şartıyla; kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı 
faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi 
ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde 
kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işve-
ren kuruluşları tarafından Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre kurulmuş 
eğitim amaçlı şirketler" olarak belir-
tilmiştir. Odamız, Anayasa‘nın 135. 
maddesi ile 6235 sayılı yasa uyarınca 
yönetmelikte belirtilen kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları‘nın 
en başında yer almaktadır. Üstelik söz 
konusu yönetmelik kapsamına giren 
birçok konuda eğitim ve belgelendirme 
çalışmalarımız da bulunmaktadır. Bun-
ların arasında iş makinaları operatör 
yetiştirme kursları, sanayi tipi kazan-
ların işletilmesinde yardımcı personel 
kursu, sanayide doğalgaz kullanımında 
teknik personel kursu, yüksekte em-
niyetli çalışma eğitimi, LPG yetkili 
personel kursları, dökme LPG kullanı-
mında teknik personel eğitimi, bakım 
personeli eğitimi, temel iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi, asansör montaj ve 
bakım uygulamalı eğitimi, teknisyenler 
için kaynak teknolojisi, temel hidrolik 
eğitimi ve temel pnömatik eğitimi de 
bulunmaktadır. Bu konuları kapsayan 
yönetmeliklerimiz bulunduğu gibi iş 
makinaları üzerine İş Makinaları Kurs 
Öğreticisi Mühendis Yetkilendirme Yö-
netmeliği ile İş Makinaları Kullanıcısı 
(Operatör) Kurs Yönetmeliği gibi özel 
yönetmeliklerimiz de bulunmaktadır. 
Ancak Bakanlık Odamızın yetkilendir-

me kapsamında protokol yapma istemi-
ni reddetmiştir. Bunun üzerine Odamız 
geçen ay bu tutumun nedenini bir yazı 
ile sormuş, Bakanlık ise "işbirliği ya-
pılması, tarafların takdirinde olup pro-
tokol yapılması hususunda herhangi bir 
zorunluluk bulunmamaktadır" şeklinde 
keyfiyete dayalı bir yanıt vermiştir. Ba-
kanlık, böylece yasa ve yönetmeliklere 
aykırı olarak kamu kurumu niteliğinde-
ki meslek kuruluşlarının başında gelen 
Odamızı "yetkilendirilen kurumlar" 
dan dışlamıştır. Odamız bu nedenle kul-
lanıcı ve bakımcılara yönetmelik çerçe-
vesinde eğitim verememektedir.

Çözüm, kamusal denetim ve 
kamusal hizmet perspektifinin 
benimsenmesinde!

Elektrik ve Makina Mühendisleri Oda-
larımız, üyelerimizin eğitilmesi ve mes-
leki yeterliliklerinin belgelendirilmesi 
yanı sıra asansör projelerinin teknik 
esas ve usullere uygunluğunun deneti-
minde etkin görev alacak bilgi ve de-
neyime sahip, ülkemizdeki en yaygın 
örgütlü kuruluşlardır. Ülke ölçeğinde 
yüzlerce şubesi ve temsilcilikleri bu-
lunan, binlerce uzman üyeyi aynı anda 
görevlendirme olanağına sahip meslek 
kuruluşları olarak Odalarımız, meslek 
alanlarımızın kamu ve toplum yararı-
na etkin denetimini yapmak üzere daha 
fazla sorumluluk ve görev üstlenmeye 
hazırdır. Yeter ki kamu kurum ve ku-
ruluşları duyarlılıklarını piyasa süreç-
lerine değil kamusal denetim yönünde 
geliştirsinler ve gereken önemi versin-
ler! Piyasaya hizmet etmeyen tarzda bir 
kamusal hizmet ve kamusal denetim 
perspektifi ve uygulamaları, asansörler 
ve iş ekipmanları kapsamındaki kaldır-
ma-iletme makinalarıyla ilgili iş kaza-
larını en aza indirebilecektir. Mevcut 
mevzuat sorunları ve uygulamaların 
sürmesi durumunda, ne yazık ki sorun-
lar üst üste yığılacak ve üretim süreci 
iş cinayetlerinin alanı olmaya devam 
edecektir.
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