
Makina Mühendisleri Odasý Asansör Kontrol Merkezi Onaylanmýþ Kuruluþ Görevlendirme 
Sözleþmesi imza töreni yapýldý... 

ASANSÖR KONTROL MERKEZÝ ONAYLANMIÞ KURULUÞ
GÖREVLENDÝRME SÖZLEÞMESÝ ÝMZA TÖRENÝ YAPILDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Asansör 
Kontrol Merkezi Onaylanmýþ Kuruluþ Görev- 
lendirme Sözleþmesi imza töreni, 1 Nisan 2008 
tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel 
Müdürlüðü'nde yapýldý. Törene Bakanlýk adýna 
Sanayi Genel Müdürü Mesut Gülcüler katýlýrken, 
Oda adýna Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin 
Koramaz ile Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Ali 
Ekber Çakar katýldý. Sanayi Genel Müdürü Mesut 
Gülcüler ve Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin 
Koramaz'ýn törende yaptýðý konuþmalar aþaðýdadýr.

Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz'ýn 

konuþmasý þöyledir: 

Sayýn Genel Müdürüm, Sanayi ve Ticaret Bakan- 
lýðý'nýn Deðerli Mensuplarý, Sevgili Meslektaþlarým 
hepinizi þahsým ve Yönetim Kurulumuz adýna 
saygýyla selamlýyorum.

Biz makina mühendisleri, aðýrlýklý olarak sanayide 
çalýþan bir  meslek  disipliniyiz.  Ülkemizin geleceði-

nin üreten, sanayileþen demokratik bir Türkiye'den 
geçtiðini her platformda dile getiriyoruz.

Sanayileþmeyi ülkemizin kalkýnmasýnýn, iþ gücünün 
tam istihdamýnýn, halkýmýza insanca yaþam 
koþullarýnýn sunulmasýnýn ve halkýmýzýn gönencinin 
artýrýlmasýnýn önemli araçlarýndan biri olarak 
görüyoruz.

Bu nedenle Oda Tüzüðümüzde de belirtildiði üzere, 
yurt sanayisinin ülkemiz ve halkýmýzýn yararlarý 
doðrultusunda geliþmesi, üretimin ve kalitenin 
arttýrýlmasý amacýyla birçok çalýþma yürütüyoruz.

1960'lý yýllardan itibaren her iki yýlda bir tüm 
taraflarýn katýlýmýyla Sanayi Kongreleri düzen- 
liyoruz. Ýki yýllýk periyotlarla tekstil makinalarýndan 
asansörlere, enerjiden tesisata, týbbi cihazlardan iþ 
saðlýðý ve güvenliðine, tesisattan enerjiye, bakým 
teknolojilerinden iþ makinalarýna, kaynak teknoloji- 
lerinden markalaþma ve kaliteye varana deðin 25 
civarýnda sempozyum gerçekleþtiriyoruz.
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Ýþ saðlýðý ve güvenliði, temiz ve yaþanabilir bir çevre 
amacýyla sanayimize ve halkýmýza teknik hizmetler 
sunuyoruz. Basýnçlý kaplarýn, kaldýrma ve iletme 
makinalarýnýn iþ makinalarýnýn periyodik muaye- 
nelerini yapýyoruz. Emisyon ve gürültü ölçümleri 
yapýyoruz. Bu amaçla uygulama ve eðitim merkezleri 
ile laboratuvarlar oluþturuyoruz.

Periyodik kontroller için Ýstanbul merkezli oluþtur- 
duðumuz Periyodik Kontrol Merkezimiz, A tipi 
muayene kuruluþu olarak 17 Mart 2004 tarihinde, 
çevresel ölçümler için Ankara merkezli oluþturulan 
Çevre Laboratuvarýmýz ise 8 Ocak 2007 tarihinde 
ilgili Standart kapsamýnda TÜRKAK'a akredite 
ettirilerek, bu konularda önemli bir adým atýlmýþtýr.

Yine makina mühendisliði hizmetinin mesleðinde 
yeterli bilgi ve deneyime sahip üyelerce verilmesini 
saðlamak amacýyla Oda Merkezi'nde kurduðumuz 
Personel Belgelendirme Kuruluþumuz 19 Ocak 2007 
tarihinde TÜRKAK'a akredite ettirilmiþtir. Personel 
Belgelendirme Kuruluþumuz 11 kapsamda Mühen- 
dis Yeterlilik Belgesi vermektedir.

Bütün bu akreditasyon çalýþmalarý ile uluslararasý 
düzeyde kurumsallaþmak anlamýnda önemli 
mesafeler kat edilmiþtir.

Bütün bu çalýþmalarýn yaný sýra Odamýz Kuruluþ 
Yasasý gereði, üretimin uluslararasý kabul görmüþ 
standartlarda yapýlmasý, kalite ve ürün güvenliðinin 
saðlanmasý noktasýnda da çalýþmalar yürütmektedir. 
Kuruluþ yýlýmýz olan 1954'ten beri bu alanlardaki 
faaliyetler geliþtirilerek sürdürülmektedir. 1960'lý 
yýllardan baþlayarak Ýmalat Yeterlik Belgesi ve Kalite 
Belgesi çalýþmalarý içerisinde olunmuþtur. 

Bu kapsamda 1960 yýlýndan, kalite belgelerinin TSE 
tarafýndan verildiði 1977 yýlýna deðin 864 firmanýn 
3001 mamulüne Odamýzca kalite belgesi verilmiþtir.

Ýzmir'de kurduðumuz Kalibrasyon Laboratuvarýmýz 
ve Eðitim Merkezimiz aracýlýðýyla elektrik, basýnç, 
kütle, boyut ve sýcaklýk alanýnda ölçüm ve kalib- 
rasyon hizmetlerinin yaný sýra çeþitli konularda eði- 
timler gerçekleþtirilmektedir.
Ayrýca tüm birimlerimizde kalite konulu seminerler, 
konferanslar, eðitim çalýþmalarý sürdürülmektedir. 
Birçok birimimizde Kalite Danýþma Merkezleri 
oluþturulmuþtur.

Ülke genelinde CE uygulamalarý konusunda üyele- 
rimize ve sanayicimize eðitimler, seminerler veril- 
mektedir. Þubelerimizde CE danýþma merkezleri 
oluþturulmuþ, konu hakkýnda Oda teknik görev- 
lilerine yönelik eðitimler düzenlenmiþ, gerekli alt- 
yapý oluþturulmuþtur.

Bildiðiniz gibi ürünlere iliþkin Teknik Mevzuatýn 
hazýrlanmasý ve uygulanmasýna iliþkin Yönetme- 
liklerin yayýnlanmasýný takiben Odamýz bu konuda 
da üzerine düþen görevi yapmaya hazýr olduðunu 
belirtmiþ ve meslek uygulama alanlarýna giren altý 
direktif konusunda Onaylanmýþ Kuruluþ olmak üzere 
Bakanlýðýnýza 2004 yýlýnda baþvurusunu gerçek- 
leþtirmiþtir.

Düzenlediðimiz etkinliklerde, basýn açýklama- 
larýmýzda defalarca belirttiðimiz üzere; ülkemizde 
yerli Onaylanmýþ Kuruluþlarýn bulunmamasý bir 
yandan milyarlarca dolar döviz kaybýna neden 
olurken, bu konudaki mühendislik hizmetlerinin yurt 
dýþý kuruluþlar tarafýndan verilmesine, ülkemiz 
sanayisinin, ülkemiz mühendislik altyapýsýnýn ve 
yeterliliðinin zayýflatýlmasýna neden olmaktadýr.

Odamýzca yapýlan baþvurular; asansörler, basit 
basýnçlý kaplar, gaz yakan cihazlar, sývý ve gaz yakýtlý 
sýcak su kazanlarý, basýnçlý ekipmanlar ve makina 
emniyeti direktiflerine iliþkindir.

Baþvuruda bulunduðumuz tüm konularda Þubele- 
rimiz sekretaryasýnda çalýþma guruplarý oluþturul- 
muþ, bu çalýþma gruplarýnca her bir direktif için 
uygulama rehberleri birer kitapçýk olarak hazýr- 
lanarak, sanayicinin ve üyelerimizin kullanýmýna 
sunulmuþtur.

Süreç gerek Avrupa Birliði'nin ilgili organlarý gerekse 
de  içsel   nedenlerle   aðýr   aksak  ilerlese  de  bugün
asansör konusuna iliþkin çalýþmanýn olumlu sonuç- 
lanmasýnýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu sonuç diðer 
alanlarda yürüttüðümüz çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý 
açýsýndan bizlere önemli bir motivasyon kaynaðý 
olacaktýr.
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Sözlerime son verirken, Makina Mühendisleri Odasý 
olarak ülkemizin sanayileþmesi, kalkýnmasý, hal- 
kýmýzýn çaðdaþ ve mutlu bir yaþam sürmesi için 
üzerimize düþen tüm görev ve sorumluluklara hazýr 
olduðumuzu bir kez daha belirtiyor, saygý ve 
sevgilerimi sunuyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel Mü- 

dürü Mesut Gülcüler'in konuþmasý þöyledir: 

Çok Deðerli Makina Mühendisleri Odasý Yönetim 
Kurulu Baþkaný, Deðerli Mesai Arkadaþlarým, Say- 
gýdeðer Konuklar,

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Asansör 
Kontrol Merkezi'nin Onaylanmýþ Kuruluþ olarak 
atanmasý münasebetiyle, Bakanlýðýmýz ile Makina 
Mühendisleri Odasý arasýnda yapýlacak olan Görev- 
lendirme Sözleþmesi'nin imzalanmasý amacýyla bir 
araya gelmekten duyduðum memnuniyetimi dile 
getirerek; sizleri þahsým ve Bakanlýðým adýna say- 
gýyla selamlýyorum.

AB Teknik Mevzuatý içinde yer alan uyumlaþtýrýlacak 
mevzuatlar listesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn 
sorumlu/koordinatör kurum olarak görevlendirildiði 
direktiflerden bir tanesi de (95/16/AT) sayýlý Asansör 
Yönetmeliði olup, 15/02/2003 tarihli ve 25021 sayýlý 
Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe konulmuþ 
ve 15/08/2004 tarihinde zorunlu uygulamaya 
girmiþtir.

Zorunlu uygulamaya giriþ tarihinden sonra Asansör 
Yönetmeliði'nin (95/16/AT) kapsadýðý ürünlerin, 
üreticisi tarafýndan seçilecek olan Onaylanmýþ 
Kuruluþ ile uygunluk deðerlendirme prosedürlerine 
tabi tutulmasý ve sonucunda CE iþaretinin Onaylan- 
mýþ Kuruluþ Kimlik Kayýt Numarasý ile birlikte 
iliþtirilerek piyasaya arz edilmesi, kaçýnýlmaz bir 
zorunluluk haline gelmiþtir.

Bu amaçla, Asansör Yönetmeliði'nin yayýmlanarak 
yürürlüðe girmiþ olduðu tarihten itibaren, bu 
Yönetmelik kapsamýnda faaliyet gösterecek olan 
Onaylanmýþ Kuruluþlarýn belirlenmesi ve neticesinde 
yetkili kuruluþ olarak Bakanlýðýmýzca deðerlen- 
dirmelere  tabi  tutularak  atanabilmeleri  amacýyla, 
Asansör Yönetmeliði Uygulamalarý Ýçin Onaylanmýþ 
Kuruluþ Görevlendirilmesinde Esas Alýnan Temel 
Kriterlere Dair Teblið 21/05/2003 tarihli ve 25114 
sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe 
girmiþtir.

Ýþte bu çerçevede, Makina Mühendisleri Odasý 
Asansör Kontrol Merkezi, Asansör Yönetmeliði 
Modül B, Son Muayene, Modül G ve Modül H 
kapsamýnda 23 Ekim 2003 tarihinde Bakanlýðýmýza 
baþvurusunu yapmýþ olup, 4 Kasým 2003 tarihinde 
TÜRKAK'a yönlendirilmiþ olan baþvuru, TÜR-
KAK'ýn deðerlendirme raporu neticesinde, 6 Nisan 
2007 tarihinde Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý aracýlýðý ile 
Onaylanmýþ Kuruluþ Kimlik Numarasý tahsisi için 
Avrupa Birliði Komisyonu'na bildirimi yapýlmýþtýr.

Sonuç olarak; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 
Asansör Kontrol Merkezi, Asansör Yönetmeliði 
kapsamýnda 2022 Kimlik Numarasý ile Onaylanmýþ 
Kuruluþ olarak atandýðýna dair duyuru 20 Þubat 2008 
tarihinde Avrupa Birliði'nin NANDO Bilgi Siste- 
mi'nde yapýlmýþ olup, Görevlendirme Sözleþme- 
si'nin Bakanlýðýmýz ve TMMOB Makina Mühendis- 
leri Odasý Asansör Kontrol Merkezi arasýnda imza- 
lanmasýnýn akabinde görevlendirmeye dair Teblið'in 
Resmi Gazete'de yayýmlanmasýyla, Onaylanmýþ 
Kuruluþ faaliyetleri resmen baþlatýlmýþ olacaktýr.

Þu ana kadar bahsetmiþ olduðum süreçler göz önünde 
bulundurulursa, ne kadar uzun bir süreç sonucunda 
hedefe baþarý ile ulaþýlmýþ olduðu görülmekte olup, 
bu kapsamda bundan sonra yapýlacak olan diðer 
baþvurularýn önü ardýna kadar açýlmýþ olduðu 
düþüncesini taþýmaktayým.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Asansör 
Yönetmeliði kapsamýnda ülkemizin büyük bir 
bölümünde belediyelerle yapmýþ olduðu protokoller 
çerçevesinde asansörlerin ruhsatlandýrýlmasý ve yýllýk 
kontrol faaliyetlerini kamu yararýna yürüten ve saha 
tecrübesi oldukça yüksek olan kuruluþ olmasý 
münasebetiyle, Onaylanmýþ Kuruluþ olarak da 
kamuya ve asansör sektörüne yönelik olarak önemli 
hizmetlerinin devam edeceði inancýný taþýmaktayým.

Deðerli Konuklar, iþte bu inançla konuþmama son 
verirken, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý'ný, 
Onaylanmýþ Kuruluþ olmalarý nedeniyle tekrar 
içtenlikle kutlar, üstlenmiþ olduklarý bu görevi 
önümüzdeki süreçte baþarý ile yerine getirmeleri 
dileðiyle, hepinize teþekkür ederek, saygýlarýmý 
sunarým.

bültenbülten
TMMOB

1

9

5

4

2008

48


