
 

 

Basın Bilgilendirme 

07 Eylül 2014, Pazar 

  

Sayın Basın Mensubu, 

Şirketimizin şantiyesi gibi şantiyelerde inşaatın yapım aşamasında insan ve yük taşınması 

amacıyla asansörler kullanılmaktadır. Şantiyelerde yük ve insan taşımak maksadı ile 

kullanılan asansörler, kullanım süresi geçici olduğu için genellikle kiralama suretiyle temin 

edilmektedir. Şirketimiz, özellikle şantiyelerde insan ve yük taşıma amacıyla kullanılan 

asansörleri ithal ederek kiralayan şirketlerden biri olan GEDA MAJOR LTD. ŞTİ. ile insan ve 

yük taşıma asansörü kiralama sözleşmesi imzalamıştır. 

Elim kazaya sebep olan asansörün kaldırma kapasitesi 2 bin 700 kg / 28 personeldir. Asansör 

teknik özellikleri itibari ile aşırı yük koruma tertibatına sahiptir, bir başka ifade ile 

kapasitesinin üzerinde bir yükleme yapıldığında çalışmamaktadır. 

GEDA MAJOR LTD. ŞTİ. ile yapılan sözleşmeye göre; asansörün montajı ve şantiye 

sahasında fen ve sanat kurallarına uygun şekilde eksiksiz, kusursuz ve özürsüz bir şekilde her 

türlü güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle mükemmel bir şekilde çalışmaya hazır bir vaziyette 

bulundurması gerekmektedir. Yine sözleşmeye göre asansörlerin daha önce bir başka gerçek 

ya da tüzel kişiye kiralanmamış olması gerekmektedir. Asansörler anılan bu sözleşme 

hükümlerine uygun bir şekilde kiralayan şirket tarafından şantiyeye getirilmiş ve montajı 

tamamlanmıştır. Asansörde meydana gelebilecek arızaların anında giderilmesi ve gerekli 

bakım hizmetlerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlamak üzere kiralayan şirket 

tarafından şantiyede her gün ve tam zamanlı olarak iki uzman personel görevlendirilmiştir. Bu 

uzman personeller bugüne kadar arızalara müdahale etmiş ve asansörlerin bakım ve 

onarımlarını gerçekleştirmiştir. Ayrıca asansörlerin tabi olduğu yönetmelik çerçevesince 

asansörü kiralayan şirketin dışında TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından muayene 

kuruluşu olarak yetkilendiren kişiler tarafından bahse konu asansörler 30.05.2014 tarihinde 

kontrol edilmiş ve mevzuata aykırı herhangi bir durum tespit edilmemiştir. 

İşçilerin herhangi bir şekilde iş güvenliği eğitimine tabi tutulmadan çalıştırıldığına yönelik 

iddialar ileri sürülmektedir.  Bu iddiaların şirketimiz bakımından geçerliliği yoktur. Şantiyede 

çalışmaya başlayan bütün elemanlar, istisnasız iş güvenliği eğitimi almakta ve bu eğitimde 

başarılı olanlar iş başı yaptırılmaktadır. Eğitimsiz işçi çalıştırılması söz konusu değildir. 

İş kanunu hükümleri çerçevesince günlük, haftalık, aylık ve yıllık toplam çalışma sürelerine 

kesinlikle riayet edilmektedir. İşin niteliği gereği tamamlanması gereken işler, iş kanunun izin 

verdiği ölçüde fazla mesai ücreti yasada emredilen şekilde ödenmek suretiyle –ihtiyaç 

duyulduğunda- fazla mesai yaptırılarak tamamlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından alınan bir karar ile hafta sonu ve bayram tatillerinde akşam 19.00’dan sonra 

çalışılması çevrenin rahatsız edilmemesi maksadıyla engellenmiştir. Şirketimiz, şantiyede 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından öngörülen kurallara uygun davranılması konusunda 

talimat vermiştir. Elim kazanın olduğu esnada şantiyede topyekun çalışma söz konusu 

değildir. Bazı taşeronlar bir sonraki gün yapılacak çalışmaya esas olmak üzere birkaç 



personeliyle temizlik ve ön hazırlık çalışmaları yaptıkları düşünülmektedir. Soruşturma 

evresinde bu konunun netlik kazanacağını tahmin edilmektedir. 

Saygılarımızla, 

Torunlar GYO 

  

 


