
Makine Mühendisleri Odas› taraf›ndan yürütülen
asansör koordinatörlü€ü, 1 fiubat  2010 tarihi itibar›
ile Elektrik Mühendisleri Odas› taraf›ndan Limonluk
Mahallesi 2417 sokak No : 5 Carrefour yan›ndaki yeni
hizmet binas›nda yürütülmektedir.

Mersin’de  Odalar›m›z›n uzman elektrik ve makina
mühendislerince 2008-2009 dönemi asansör dene-
timleri gerçeklefltirilmifl olup, denetimleri gerçeklefl-
tirilen asansörlere, güvenlik seviyelerini gösteren
k›rm›z›, mavi ve yeflil etiketlemeler yap›lmaktad›r.
‹limizde yap›lan asansör kontrollerine iliflkin ayr›nt›l›
bilgiler ise flu flekildedir;

2008-2009 ASANSÖR
DENET‹M SONUÇLARI YÜZDE ORANLARI

Mersin‘de protokol yap›lan belediyelerde, yap›lan
2008-2009 y›l› asansör denetimlerinde yaklafl›k  %66
oran›nda asansörün güvenlik riski tafl›d›€›n›, % 34
oran›nda asansörün ise can ve mal güvenli€i aç›s›ndan
risk teflkil etmedi€ini göstermifltir. Güvenli asansörlerin
oran›n›n ve say›s›n›n yükseltmesi; denetimlerin
yayg›nlaflt›r›lmas›n›n yan› s›ra bina  yöneticilerinin
denetim raporlar›nda belirtilen ve risk teflkil eden
noktalar› iyilefltirmeleri ve belediyelerin de bu konuda
biraz daha duyarl› olmalar› ile  mümkün olacakt›r. Bu
nedenle, Mersin‘deki tüm belediyelerin denetimler
konusunda odalar›m›zla iflbirli€i içine girmelerini ve
bina yöneticilerinin ise raporlar›n› tanzim ederek

Ça€›m›zda yaflanan de€iflim ve geliflimle birlikte
yaflam›m›z›n de€iflmez parças› haline gelen çok çeflitli
ihtiyaçlardan birisi de art›k asansörler olmufltur. Belki
de birço€umuzun veya yak›n›n›n veya tan›d›€›n›n
bafl›na asansörle ilgili olumsuz ve unutulmayan bir
olay gelmifltir. Fakat bunlar sadece dost meclislerinde
dile getirilmifl ve belki de çözümü ve sebebi ile ilgili
bir giriflimde bulunulmam›flt›r. Güvenli, sa€l›kl›, ça€dafl,
planl› yap› ve kentlerin oluflumunda her sistemde
oldu€u gibi asansör sistemlerinde de proje aflamas›n-
dan uygulamaya ve periyodik kontrollere kadar geçen
süreçlerde vatandafllar›m›z›n dikkat etmesi ve uymas›
gereken kurallar vard›r.

Geliflen ve büyüyen flehirlerin çok katl› binalara
ihtiyaç duymas› ve bu tip binalara yönelmesi pek çok
aç›dan zaruri olmufltur ve tabiidir ki çok katl› binalar
asansörün keflfi ile yap›lmaya ve kullan›lmaya baflla-
m›flt›r. Ça€dafl ve planl› bir kentleflme oluflumunda
ortaya ç›kan çok katl› binalar›n ve binalarda kullan›lan
asansörlerin önemi ve kullan›m› da her geçen gün
artmaktad›r. Gün geçtikçe yo€unlaflan asansör
kullan›m›, gerekli denetimlerin yap›lmamas›ndan ve
do€ru kullan›lmamas›ndan dolay›, asansör kazalar›n›
da beraberinde getirmektedir. Her y›l ülkemizde
bilgisizlikten dolay› yüzlerce asansör kazas› meydana
gelmektedir. Bu kazalar›n önlenmesi, asansörlerin
y›ll›k kontrollerinin yap›lmas›, bu kontroller sonucunda
asansörlerde bulunan eksik ve hatalar›n giderilmesi
ve do€ru kullan›m›n›n bilinmesi ile mümkündür.

Ülkemizde asansörler ile ilgili düzenlemeler Sanayi
ve Ticaret Bakanl›€› nezdinde gerçeklefltirilmekte ve
Asansör Yönetmeli€i ad› alt›nda yay›nlanmaktad›r.
Son olarak  18 Kas›m 2008 tarih ve 27058 say›l› Resmi
Gazete‘de yay›nlanarak yürürlü€e giren Asansör
Bak›m ve ‹flletme Yönetmeli€i gere€ince Türkiye
genelinde baz› illerde asansörleri Elektrik Mühendisleri
Odas› ve Makina Mühendisleri Odas›, belediyeler ile
yapt›klar› protokoller çerçevesinde denetlemektedirler.
Mersin’de bu illerin içinde yer almaktad›r.

2003 y›l›ndan beri Elektrik Mühendisleri ve Makina
Mühendisleri Odas› Mersin fiubelerinin  ortaklafla
belediyelerle protokoller imzalayarak bu görevi bele-
diyeler ad›na yerine getirmektedir. Bu çal›flmalar
Akdeniz Belediyesi ile bafllat›lm›fl ve Yeniflehir, Mezitli,
Toroslar ve Tece Belediyesi ile belli aral›klarla yürütül-
müfl ve halen de yürütülmektedir

2003 y›l›ndan bu yana Elektrik ve Makina
Mühendisleri Odas› Mersin fiubelerinin ortakl›€›nda,



AKP Hükümeti, Rusya ile kamu yarar›
olmayan, uluslararas› nükleer lobilere ve
yerli iflbirlikçilerine ekonomik rant kazand›r-
mak ad›na,özellikle  yandafllar› ve akrabalar›
olan Çal›k grubuna, Samsun -Ceyhan petrol
boru hatt›n›n  inflaat›n›n yap›m› karfl›l›€›n-
da,Ülkemizin hiç ihtiyac› olmayan, yaflam
alanlar›m›z› tahrip edecek olan Akkuyuda
Nükleer Santralin yap›m› için 20  milyar
dolarl›k yap›lan sözleflmelerle Rusyadan
sat›n al›nacak nükleer enerjinin kwh ücreti
12.5 centin oluflu, nükleer enerjinin çok
pahal› oldu€unun ve ülkemizde üretilen
elektrik enerjisinin kwh maliyetinin 4 kat›
fazla olmas› ve 15 y›l al›m garantisinin oluflu
kamu kaynaklar›m›z›n nükleer lobilere aktar›laca€›n›n
 bir gerçe€idir.

- Rusyan›n sab›kal› teknolojisini tarihin en büyük
nükleer santral kazas› olan Çernobil kazas›nda
gördük.Günümüzde de  Rus teknolojisinin güvensiz
oldu€u ›spat edilmifltir

Akkuyudan AKP hükümetine ve Milletvekillerine
sesleniyoruz.

Meclise gelecek olan Akkuyu Nükleer Santralin
yap›m› için sözleflmeyi onaylamay›n. Çünkü onay›n›z
sonras›

Ülkemizde teknolojilerde ve yaflam alanlar›m›zda
yeterince güvenlik önlemleri ald›r›lmad›€› için  infla
edilmesi planlanan Çernobil teknolojisine sahip olacak
 nükleer santral teknolojisinde de  güvenlik  önlemleri
 ald›r›lmayacakt›r, bu yüzden oluflacak s›z›nt› ve
kazalar›n yarataca€› geri dönüflü olmayan çevresel

görevlerinden biridir. Bu sebeple tüm vatandafllar›m›z,
asansör kontrolleri hakk›ndaki sorunlar›yla ilgili tüm
sorular›n› gerek internet üzerinden asansörmersin.com
adresinden gerekse odam›zda bulunan asansör
koordinatörlü€ümüzden sorarak bilgi alabilirler.
(12/04/2010)

raporda belirtilen eksiklikleri mutlaka ve zaman
kaybetmeden gidermelerini bekliyoruz.

Ülke ve toplum yarar›na olan, kendi meslek
alan›m›za giren her konuda, üzerimize düflen görev
ve sorumluluk bilinci ile kentimize ve vatandafl›m›za
kar amac› gütmeden en iyiyi sunmak, Odam›z›n temel

felaketlerden ve toplumsal maliyetlerden,çocuklar›n
sakat, lösemili do€malar›ndan  siz sorumlu olacaks›n›z.

-Çocuklar›m›z,sizlerden  bu yat›r›mla gelecekleri
karart›laca€› için hesap soracakt›r.

-Bizler Mersin’de ve Antalya’da denize girememe-
nin, bu yörede çok  büyük darbe alacak olan tar›m›m›-
z›n, hayvanc›l›€›m›z›n ve turizmimizin hesabini sizlerden
soraca€›z.

-Ülkemizi nükleer maceraya sürüklemeyin,ak›lc›
olmayan ve enerji sorunumuzu çözemeyecek olan
nükleer santral karar›n›zdan hemen vazgeçin.

-Enerjinin etkin ve verimli kullan›lmas›n›, yenilene-
bilir temiz enerji kaynaklar›na yat›r›m yap›n.

-Ülkemizin nükleer santral kurulumuna ve nükleer
çöplük olmas›na izin vermeyece€iz.

-Tüm yurtafllar›m›z›n mücadelemize destek verme-
lerini bekliyoruz.

MERS‹N NÜKLEER KARfiITI PLATFORM


