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1. GİRİŞ  
 

 

Yapıların gökyüzüne doğru yükselmesinde 
asansörlerin önemli bir yeri vardır. Geçen yüzyılın 
ortalarından itibaren dünyanın büyük endüstri 
merkezlerinde hızlı kentleşmenin getirdiği arsa 
değerlerinin arttığı dolayısıyla yüksek bina yapımına 
doğan ihtiyaç ve eğilim, asansör tekniğindeki gelişme 
yolunda çalışmalar yapılmasını gerekli kılarak teşvik 
etmiş, sağlanan ilerlemeler dolayısıyla da yapılarda 
yükselme, imkân ve hız kazanmıştır. 

Asansörlerle ilgili standart ve yönetmeliklerin 
amacı da insanların ve/veya yüklerin taşınmasında 
kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra 
çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini 

tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri 
için uyulması gereken kuralları belirlemektir. 

Okul ve kurumlarımızda bulunan elektromekanik taşıyıcıların ulusal mevzuatımıza 
uygun hale getirilmesi; öğrencilerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlık 
ve güvenliği için önem arz etmektedir.  

Asansörler, tasarım aşamasından imalatına, imalatından bakım aşamasına, bakımından 
periyodik kontrol aşamasına kadar kontrol altında tutulması gereken düşey taşıma araçlarıdır. 
Bu aşamalar sağlıklı işlediğinde asansör kazaları ve asansör arızalarıyla karşılaşmak riski en 
aza inecektir. 

                                                                                                               Adem KOCA  

                                                                                                       İl Milli Eğitim Müdürü 
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 2.SUNUŞ 

 Bu rehber, Müdürlümüz İSGB (İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi) tarafından yapılan 
gözlem, inceleme ve araştırmalar sonucunda;  ilgili yasal mevzuatlar, hukuki sorumluluklar, 
yaptırımlar, kullanıcılara yönelik genel hususlar, kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken 
hususlar, asansörde karşılaşılan kaza tipleri ve yanlış bilinenler göz önüne alınarak 
hazırlanmıştır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 24 Haziran 2015 Çarşamba 
tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; Asansör İşletme, Bakım 
ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 18. maddesi her asansörün yılda en az bir kez yıllık 
kontrolünü zorunlu kılmakta; asansörün emniyet ve işletme yönünden çalıştırılmasına engel 
bulunmadığının belirlenmesini istemektedir. Aynı yönetmeliğin 15.maddesi gereğince, “Bina 
sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve 
yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin 
ödenmesinden sorumludur” denilmektedir. 

 
 İnsan hayatına konfor ve kolaylık sağlayan taşıma sistemi asansörler, bazen de standart 

dışı ürün kullanma, yetkisiz ve ehil olmayan kişi ve firmalar tarafından bakımının yapılması 
sonucu, asansör kazaları ve sık asansör arızalarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 
 Bina sorumlusunun yükümlülükleri, kullanıcıların eğitim eksikliği, asansörü monte 
eden veya yetkili servisin hukuki sorumlulukları, yerel yönetimler ve muayene kuruluşları (A 
tipi muayene kuruluşu) göz önüne alındığında, sağlık ve güvenlik ile ilgili olumsuzluklar 
yaşanmaması adına bütün tarafların titizlikle üzerlerine düşenleri yapmaları gerekmektedir. 
 

2.1 Periyodik Kontrol 
İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın ilgili 

yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce 
yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri, periyodik kontrollerdir. Okul ve kurumlarımızda 
periyodik kontroller, kalorifer kazanları, asansörler, elektrik, topraklama ve yıldırımdan 
korunma tesisatları, yangın tesisatları, yangın söndürme cihazları, havalandırma, bacalar, klima 
tesisatları gibi, birçok alanda yönetmelikte belirtilen sürelerde yapılması gerekmektedir. 

2.2 Periyodik Bakım 
Periyodik bakım; işyerlerinde kullanılan yukarıda saydığımız her türlü tesisat ve 

ekipmanın temizliği, ayarlanması, parça değişikliği veya yenilenmesi için yapılan 
çalışmalardır. Bu çalışmalar; konusunda eğitim almış, mesleki yeterliliği olan kişilerce ve iş 
güvenliği önlemleri alınarak yapılmalıdır. 

2.3 Periyodik Kontrol ile Periyodik Bakım Arasındaki Ayırım 
Periyodik bakım ilgili makine, alet veya tesisatta meydana gelen bir takım 

uygunsuzlukların giderilmesi, yenilenmesi veya ayarlanması işlemidir. Periyodik kontrol ise 
ekipmanın düzgün çalışıp çalışmadığının test edilmesidir. İkisi hem işlemi yapan kişi veya 
kurumlar, hem de uygulanan çalışmalar bakımından birbirinden farklıdır. Bu fark arabaların 
servislerde yapılan parça yenileme, ayarlama yani bakım işleri ile araç muayene 
istasyonlarındaki testler arasındaki fark ile daha iyi anlaşılabilir.  
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2.4 Okul ve kurumlarımızın Periyodik Kontrol ve Bakımlarının Yapılması Konusundaki 
Sorumluluk 

6331 sayılı Kanunun 10. maddesinin 4. bendinde “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine 
yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar”. denilmektedir. 
Ayrıca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 5. 
maddesinin 1. fıkrasında ”İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun 
olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli 
tüm tedbirleri alır” denilmektedir. Okul ve kurumlarda okul ve kurum amirleri, iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamalarını yerine getirmesi bakımından işveren sorumluluğunda olmaları nedeni 
ile, sorumluluk alanlarındaki tüm ekipman ve tesisatların bakım ve kontrollerini sağlamaları 
gerekmektedir.   
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BİRİNCİ BÖLÜM  

3.   TANIMLAR 
 
Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı 
yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir 
yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını, 
 
Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan 
veya sözleşme ile devreden yapı sahibini veya asansörün monte edileceği mevcut binada bina 
sorumlusunu, 
 
Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından 
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 
 
A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek 
şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan Türkiye’de yerleşik özel 
veya kamu kuruluşunu, 
 
Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak 
bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat 
maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini 
veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi, 
 
İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel 
idarelerini, 
 
Kurtarma çalışması: Asansör içerisinde insanın veya insanların mahsur kaldığına dair bilginin 
alınmasıyla birlikte kurtarma talimatına uygun olarak yapılan ve insanın veya insanların serbest 
kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı, 
 
Yetkili servis: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör 
monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonu ve/veya sorumluluğu kendinde olmak üzere 
sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi, 
 
Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair 
yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi, 
 
Takip kontrolü: Asansör periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip 
giderilmediğine dair A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetini, 
 
“CE” işareti: Asansör veya asansör güvenlik aksamının bu Asansör Yönetmeliği temel sağlık 
ve güvenlik gereklerine uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya imalatçı tarafından 
iliştirilen işareti, 
 
Yürüyen Merdiven: Aşağı ve yukarı yönde insan taşımaya yarayan, basamaklı, sonsuz 
hareketli, elektrik tahrikli ünitedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

4. ASANSÖRLE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME 
 

Asansörlerle ilgili mevzuat 5393 sayılı Belediye Kanununa, 22/2/2005 tarihli ve 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununa, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa, 
29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanuna ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Asansörlerle ilgili mevzuat hazırlama sorumluluğu T.C.Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji  Bakanlığındadır. Bakanlığın yayımladığı en güncel mevzuatlar; T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 29 Haziran 2016 Çarşamba tarih ve 29757 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) 
 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 24 Haziran 2015 
Çarşamba tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; Asansör 
İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 
 

Asansörlerin bakımları ve periyodik kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda 
güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin 
hususlar yasal bir dayanağa kavuşturulmuş yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması 
durumunda bina sorumlularına, ilgili idare (Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan 
alanlardaki yapılar için il özel idarelerini), ve yetkili servislere yönelik olarak cezai hükümler 
getirilmiştir. 

 Asansörlerin kontrolünde belirli sacayakları vardır.  

Bunlar; 

 Belediyeler veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için İl Özel 
İdareleri, 

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü 
 Muayene kuruluşları (A tipi muayene kuruluşu), 
 Bina yöneticisi veya sorumluları, 
 HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) olan bakım onarım yapan firmalardır. 
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4.1 ASANSÖR ÇEŞİTLERİ 
 
a) Elektrikli Asansörler: Tahrik motorunun kumanda panosundan aldığı komut vasıtasıyla 
harekete geçip, kabini istenilen yönde hareket ettirmesi yoluyla çalışırlar. Kabin, karşı ağırlıkla 
müşterek çalışır. Kabin ve karşı ağırlık çelik halatın tahrik kasnağı ile sürtünmesinden 
kaynaklanan bir hareket vasıtasıyla aşağı yukarı hareket eder. Kabin ve karşı ağırlık birbirleri 
ile yaklaşık eşit ağırlıktadırlar. 
 
b) Hidrolik Asansörler: Kaldırma işi, hidrolik sıvısını, kabini doğrudan veya dolaylı olarak 
etkileyen bir kaldırıcıya sevk eden ve elektrikle tahrik edilen bir pompa vasıtasıyla gerçekleşen 
asansörlerdir. Bu asansörlerde aşağı yön hareketi kabinin kendi ağırlığı ile gerçekleşmektedir. 
Hidrolik asansörlerde makina dairesi genel olarak, ilk duvar seviyesinde bulunur. Burada bir 
yağ kazanı ve bunun üzerinde hidrolik düzeneği, kumanda panosu ve hidrolik sıvısının içinden 
geçtiği hortumlar bulunmaktadır. Asansör kuyusu içinde; Kabin, varsa karşı ağırlık, silindir 
piston sistemi, askı tertibatı ve tamponlar bulunmaktadır. 
 
c) Yük Asansörü: Fabrika, depo ya da otoparklarda kullanılmak üzere tesis edilen 
asansörlerdir. Bu asansörler ağır ortam şartlarında başarıyla çalışır. Yalnızca yük taşımak 
amacıyla yapılan yük asansörlerinin kabin veya platform boyutları ve motor güçleri, taşınması 
gereken en büyük yük miktarına göre belirlenir. Tesis edildiği binanın en zor şartlarına göre 
tasarlanan yük asansörlerimiz, 500 kg’dan 10000 kg’a kadar çeşitli kapasitelerdedir. Tahrik 
düzeni ise makinalı veya hidroliktir. 
 
d) Sedye Asansörü: Hastaların konforlu ve sağlıklı bir şekilde taşınmalarını sağlayan 
asansörlerdir. Bu asansörler 1600 kg, 2000 kg ve 2500 kg 'a kadar taşıma kapasitesine 
sahiptirler. Bu asansörlerin diğer asansörlerden ayrıcalıklı özelliği; konfor ve güvenliktir. 
Sedyenin asansöre giriş-çıkışında sarsıntı olmaması için kabin katlara göre hassas 
ayarlanabilmektedir. Elektrik kesilmelerine karşı önlem, ayarlanmış ışık akısı, atnibakteriyal 
tedbirler, paslanmaz aksam gibi ekstra donanımlar ilave edilmiş asansörlerdir. 
 
e) Araç Asansörü: Binaların üstünün ve bodrum katlarının otopark olarak kullanıma olanak 
sağlandığı durumlarda kullanılan asansörlerdir. Araç asansörlerinin kapasiteleri 3000 kg 
olabilmektedir. 
 
f) Panoramik Asansör : Bu asansörler açık havada, alışveriş merkezlerinde, tren 
istasyonlarında,... kullanılmaktadır. Bina mimarisine uygun olarak tahrik düzeni elektrik ve 
hidrolik yapılabilmektedir. 
 
g) Özürlü Asansörü: Yaşlı, engelli ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için tasarlanmış 
asansörlerdir. Bu asansörlerin bir diğer ismi de merdiven asansörleridir. Bu asansörler, daha 
geniş bir giriş kapısı, standart otomatik kapı, butoniyerlerin daha aşağı seviyede yatay 
pozisyonda bulunması ve buton düğmelerinin kabartmalı olması gibi özelliklerle diğer 
asansörlerden farklılık arz eder. 
 
ğ) Monşarj Asansör:  Bu asansörler genelde otel, restoran ve villalarda mutfaktan yemek 
yenilen kata, tabak, bardak, tepsi taşınmasında kullanılır. Sadece yük taşıma amaçlı olarak, 
insanların giremeyeceği boyutlarda tasarlanırlar. Küçük tip yük asansörleri olarak 
düşünebileceğimiz servis asansörleri 50 kg’dan 250 kg’a kadar değişik taşıma kapasitelerine 
sahiptir. 
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h) Yamaç ( yatay ) Asansörü:  Yatay asansörler, gelişmiş ülkelerde havaalanlarında, hastane 
ve üniversite komplekslerinde sıkça kullanım imkanı bulan insan taşıma sistemleridir. 
 
ı) Makina Dairesiz Asansörler:  Makina dairesiz asansörler özellikle yolcu terminalleri, çok 
katlı mağazalar, alışveriş merkezleri ile eğitim, kültür ve sağlık kuruluşları gibi yerlerde 
kullanılmaktadırlar. Özellikle daha yoğun yolcu trafiği olan ve daha yüksek ticari binalar da 
tasarımcılar, inşaatçılar ve bina sahipleri için önemli avantajlar sağlarlar. Bu asansörlerde tahrik 
makinası asansör kabininin üstünde ya da kuyu içinde bulunmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

5. HUKUKİ SORUMLULUKLAR 
 

5.1 BİNA SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

1. Asansör tesis edilecek işletme veya binaya asansörün kullanım amacına uygun 
seçilmesi gerekmektedir. Asansör yük taşıma amaçlı kullanılacaksa taşınacak yük ebat 
ve ağırlıklarının bilinmesi buna göre kabin ebadı seçilmesi, insan taşıma amaçlı 
kullanılacaksa trafik hesabının yapılması mecburidir. Aksi takdirde kullanım amacına 
tam olarak hizmet etmeyen ve istenen verimde kullanılamayan asansör tesis edilmiş 
olacaktır. Yetersiz karakteristikte asansör kullanıcılara sakıncalar oluşturacaktır 

2. Bina sorumlusu; Asansör Kimlik Numarası, Yeni Asansörün Yapıya Uygunluğunun 
Kontrolü, Yeni Asansörün Tescili ve Mevcut Asansörün Tescili gibi konularda bilgi ve 
belgeleri toplamalıdır. 

3. Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler, Yetkili Servis ile İlgili Şartlar ile ilgili bilgi 
ve belgeler toplanmalıdır. 

4. Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde 
çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını 
yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacıyla 
gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek 
tehlikelerin önlenmesi için, ilk yıllık kontrolünü asansörün hizmete alınmasını müteakip 
iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.  

5. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi 
arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur. 

6. Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun 
yetkili HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi olan) servisiyle veya bir başka asansör monte 
eden veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak 
zorundadır.  

7. Asansör firmasınca teslim edilen bakım defteri asansörün varsa makine dairesinde veya 
bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir. 

8. Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını Asansör Yönetmeliği’ne uygun olarak 
yapacak olup, can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda, bina 
sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bina sorumlusu, 
asansörün uygun hâle getirilmesini sağlayacaktır. Bakım yapan firmanın yazılı ihtarına 
rağmen uygunsuzluk giderilmediği takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktır. 

9. Periyodik kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından 
bir tehlike söz konusu ise; asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya 
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kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu 
sorumludur. 

10. Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibi sorumluluğu, asansörün bulunduğu 
bina sorumlusuna aittir.  

 
 

 

5.2 ASANSÖR FİRMASININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
 Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi,  monte edilen asansör için garanti süresi 

boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. 
 Asansör monte edenle yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi, 

montaj ve revizyon konuları hariç, sadece bakım ve servis konularını içerir. 
 Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 (on) yıl 

süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti 
veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun 
bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorundadır. Bununla 
birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak 
kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden diğer araç ve 
bilgileri de ilgililere sağlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel 
olunması amacıyla çeşitli cihaz ve şifreleme yöntemlerini kullanmış ise, ilgilinin asansöre 
müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkânı sağlamak zorundadır. 

 Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defterine, her bakımdan sonra asansör 
bakımıyla ilgili yapılan bütün işlemler işlenir. Bakım defterine işlenecek kayıtların bir 
nüshası bakım yapan firma tarafından da muhafaza edilecektir.  

 Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını bu Yönetmelik’e uygun olarak yapacak olup, 
can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda, bina sorumlusunu 
yazılı olarak bilgilendirir.  

 Bakım işini üstlenen firma, bakım sözleşmesi imzalanması akabinde söz konusu asansör 
için detaylı bir durum tespit raporu hazırlayıp, bina sorumlusuna verecektir.  

 Bakım yapan firma, bakımını yaptığı asansörün durumu hakkında talep edilmesi halinde, 
ilgililere gerekli her türlü bilgiyi verecektir.  

 Bakımı yapan firma, bina sorumlusunun, iki kişiden az olmamak üzere asansör sayısını 
dikkate alarak belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda 
eğitim vermek zorundadır. Verilen bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Ayrıca 
kurtarma çalışmalarını içeren talimat, kurtarma çalışmasını yapacak olanların kolaylıkla 
görebilecekleri yerlerde muhafaza edilecektir. Bina sorumlusu, eğitim alan kişilerin 
değişmesi halinde yeni görevlilere eğitim verilmesini sağlayacaktır.  

 Yeni bileşenin karakteristikleri orijinaliyle aynı olsa dahi makine, asansör kabini, kapısı, 
kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin veya güvenlik aksamının değiştirilmesi; 
Asansörün yerinin değiştirilmesi ve Asansörün hız, taşıyabildiği yük vb. gibi herhangi bir 
karakteristiğinin değiştirilmesi de dâhil modernizasyonu, herhangi bir asansör monte eden 
tarafından yerine getirilmelidir. 

 Asansör bakımı yapılırken, yürürlükte bulunan bakım ile ilgili standartlar dikkate 
alınmalıdır. 

 Bakım sözleşmelerinde bu Yönetmelik’e aykırı hususlar yer alamaz. 
 Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir. 
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Diğer yandan, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesinde kamu 
kurum ve kuruluşlarına açık sorumluluklar getirilmiştir. Bu maddede; “Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil 
alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren sekiz yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.” hükmü 
bulunmaktadır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

6. KULLANICILARA YÖNELİK HUSUSLAR 
 

6.1 ASANSÖR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL 
HUSUSLAR 
 

Asansörün özelliğine göre farklılık arz edecek hususları, asansör firması veya bakımcı 
firma yazılı olarak ilgililere verir. İlgililer bu bilgileri kullanıcılara aktarır ve görebilecekleri 
yere asarlar. 

 
Bu bilgiler şunlardır: 

 Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör firması veya 
bakımcı firmanın yazılı talimatına aynen uyulması, 

 Asansöre 12 yaşından küçüklerin yalnız binmelerinin önlenmesi, 
 Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığına dikkat edilmesi, 
 Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunmayıp bu işin dikkatli ve seri bir 

şekilde yapılması, 
 Asansör kullanıcısının kat kapısını içeriden veya dışarıdan mutat şeklin dışında açmaya 

uğraşmaması, 
 Asansör kullanıcısının kat arasında kaldığında kapı camını kırarak çıkmaya 

çalışmaması, 
 Kapısız kabinlerde asansör kullanıcısının kabin içinde seyir halinde hareketli olan kapı 

tarafındaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya eşyalarının temasına 
meydan vermemesi, 

 Asansör kullanıcısının kabin üstündeki çıkış kapağından kendi başına çıkmaya 
çalışmaması (bu kapak sadece dışarıdan kurtarmak isteyenler için kullanılır), 

 Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde 
iken bu yüklerin kaymaması için tedbir alınması, 

 Anlaşmalı bakım yapan firma dışında başka bir firma ve kişilerin asansöre müdahale 
ettirilmemesi. 
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6.2 ASANSÖR KULLANIMI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
 

Asansörün Çağırılmasında 
 

 Hangi kat ve doğrultuya gitmek istediğinizden emin olunuz, varsa yalnızca gidilecek 
yöne (aşağı/yukarı) ait çağrı butonuna basınız. 

 Tek çağırma butonlu asansörlerde çağırma butonuna kısa bir süre basınız. Eğer meşgul 
lambası yanıyorsa sönmesini bekleyin ve söndükten sonra butona kısa bir süre basın. 

 Çift çağırma butonlu asansörlerde yalnızca gitmek istediğiniz yöndeki çağırma 
butonuna kısa bir süre basınız. 

 Kabinden çıkmak isteyenlerin geçiş yolu üzerinde durmayınız, geçişe engel olmayacak 
bir yerde bekleyiniz. 

 Asansör beklediğiniz kata geldiğinde, asansörün dolu olması halinde mutlaka kabine 
girmeye çalışmayınız.  Asansörün tekrar bulunduğunuz kata gelmesini bekleyiniz ya da 
(varsa) diğer asansörü kullanınız. 

 Otomatik kapılı asansörlerde, kapısı kapanmakta olan asansörün kapısını açmaya 
çalışmayınız, asansörün tekrar bulunduğunuz kata gelmesini bekleyiniz ya da (varsa) 
diğer asansörü kullanınız. 

 

Asansöre Giriş/Çıkış Sırasında 
 

 Otomatik kapılı asansörlerde, kapısı kapanmakta olan asansörün kapısını açmaya 
çalışmayınız, bu hareket yaralanmalara sebep olabilir. 

 Yarı Otomatik kapılı (kendi kapanan kapılı) asansörlerde, kabine girerken dikkatli olun 
kapının çarpması ile size veya taşıdığınız eşyalara zarar verebilir. 

 Yarı Otomatik kapılı (elle açılan kapılı) asansörlerde, kabin durmadan kapıyı açmaya 
çalışmayın. 

 Asansöre binip, inerken dikkatli olunuz. Asansör kabin ile kat seviyesi arasında farklılık 
olabilir, bu yüzden takılıp düşebilirsiniz. 

 Çocuklar ile asansöre binerken, çocuklara veya (varsa) oyuncaklarına dikkat edin 
kontrol altında tutunuz. 

 Evcil hayvanlarınız (kedi köpek vs.) ile asansöre binerken, hayvanlara ve zincir veya ip 
gibi aparatlarına dikkat edin bir yere takılıp kazalara yol açmaması için kontrol altında 
tutunuz. 

 Otomatik kapılı asansörlerde, kapının açılması bir açma butonu aracılığıyla oluyorsa, 
kapıyı butonu basarak açınız. Kabin katta durmadan kapıyı açmaya çalışmayınız. 

 Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız. 
 Asansöre binerken kabinin o katta ve ışığı yandığından emin olmadan asansöre binmeye 

teşebbüs etmeyin 
 Asansör içinde iki kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında kapı kilit anahtarının 

kullanılması tehlikeli olduğundan, kurtarma işlemi makine-motor grubu üzerindeki el 
freni yardımıyla ve bu konuda eğitim almış işiler tarafından yapılmalıdır. 
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 Kabin girişine konulan fotosel ya da eşik kontağı gibi güvenlik tertibatları (kabin ile 
duvar arasında sıkışmaya önlemek için ) mutlaka çalışır durumda tutulmalı, özellikle 
çocukların bunlarla oynamamaları, bozmaları önlenmeli ve uyarılmalıdır. 

Seyir Halinde 
 

 Kapıdan uzak durunuz ve kapıda sıkışma olasılığı bulunan giysi ve eşyalara dikkat 
ediniz. 

 Kabinde tutamak varsa tutununuz. 
 Kat göstergelerine ve kat kapı numaralarına dikkat ediniz ve izleyiniz. 
 Asansörün durmasına karşın, otomatik kabin kapılı asansörlerde kapı açma butonu 

ile de kapı açılmıyorsa imdat butonu veya haberleşme cihazı ile dışarıdaki kişilerle 
irtibata geçiniz, kişisel çabalarla kabinden çıkmaya çalışmayınız. 

 Enerjinin kesilmesi durumunda sakin olunuz ve acil aydınlatmanın çalışmasını 
bekleyiniz. 

 Kabin içinde bulunan imdat butonu, acil aydınlatma, havalandırma sistemi ve varsa 
haberleşme sisteminin enerji kesilmesi veya arıza durumunda bir kesintisiz güç 
kaynağından veya akülü sistemden beslenmesi sağlanmalıdır. 

 

Asansörde Kalındığında 
 

Öncelikle unutulmamalıdır ki, her asansör arızası çok büyük tehlike içermez, Asansör 
firmaları açısından en büyük tehlike asansörün kontrolsüz bir biçimde aşağı yöndeki 
hareketidir. Tabi ki de güvenlik önlemeleri yönetmeliklere uygun yapıldığında, bu tip bir 
sorunla karşı karşıya kalsanız da sizin için çok sıkıntı yaratmayacaktır. Çünkü kontrolsüz 
hareketi algılayıp güvenlik ekipmanlarını devreye sokan bir sistem devreye girecektir. Çok 
fazla konforlu bir duruş olmasa da asansör en alt kata düşmeden duracaktır. 

Bunun haricinde asansörde onlarca arıza durumu söz konusudur. Fakat bu arızaların bir 
çoğu kullanıcıya arıza olarak yansısa da aslında arıza değil. Çünkü gelişen teknoloji 
asansörlerde entegre edilmiştir. Bu durumda da asansörde oluşabilecek en küçük sıkıntılarda 
bile sistem kendini ve kullanıcıyı korumak için hemen kendini kapatır. İşlerin yolunda 
olduğunu anladığı anda, tekrar sistem aktif olur ve müdahale edilmeden çalışır. 

 
Herhangi bir sebepten dolayı asansörde kaldığınızı düşünelim. Öncelikle her ne olursa 

olsun sakin olmaya çalışınız. Asansörün içerisinde size saatlerce yetecek oksijen bulunur, Aç 
ya da susuz kalmayı atlayacak olursak, haftalarca bile yaşayabilirsiniz. Panik anında bazı 
insanlarda havasız kalma, içerisinin çok ısınması gibi durumlar tamamen psikolojiktir. 
Asansörde arıza olduğunu anladığınız an, kapı bölgesinden uzak durmalısınız. Çünkü sistem 
normale döner ve birden aşağı ya da yukarı hareket ederse, panik durumunda özellikle iç 
güvenlik kapısı olmayan asansörlerde bir uzvunuzu sıkıştırma ihtimaliniz olabilir. Asansör 
aynasının önünde durmanız doğru davranış olacaktır. 

 
Kendimizi güvene aldıktan sonra yapacağımız adım, asansör kabinin içinde bulunan 

firma yetkililerine ait bir etiket, yapıştırma, ya da herhangi bir bilgi notunu okumak olmalıdır. 
Bu bilgi notundan ilk olarak asansör firma yetkililerini arayıp, Tahmini arıza bilgilerini 
söylemeniz ve adresi tarif ederek bilgilendirmeniz gerekmektedir. Asansörde kaldığınızda ilk 
anne  ya da babanızı aramak, Asansör teknik servisinin geç gelmesine sebep olur. 
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Diğer bir durum ise; yanınızda telefonunuz yok ya da çekmiyor, ya da herhangi bir 

sebepten dolayı telefon kullanamadığımız durumlarda olabilir. Bu tip bir olayda,  asansör kabini 
buton takımının üzerinde bulunan bir alarm bulunmaktadır. Bu butona basarak bina da herhangi 
birine ulaşıncaya kadar beklemek en doğru seçenek olur. 

 
Bina sorumlusu ve bir çalışana bu tip acil durumlar için bir kurtarma eğitimi verilir. Bu 

kurtarma eğitimini almış kişi, kabini en yakın kapı açılma bölgesine kadar manüel bir şekilde 
hareketini sağlar. Asansör kapılarının dışında bulunan kapı kilitlerini açarak sizi dışarıya tahliye 
eder. Bu tip kurtarma işlemlerinde en merak edilen konu, kurtarma işlemi sırasında asansör 
hareket eder mi? Sorusudur. 

 
Kapı kilitlerinin açılması ile asansör asla hareket etmeyecektir. Fakat tedbiren kurtarma 

yapacak kişinin teknik açıdan fazla bilgiye sahip olmamasından dolayı, kurtarma işlemine 
başlamadan önce asansör sistemine ait bütün elektrik sisteminin ana sigortalardan kapatması 
doğru olacaktır. 

 
Asansör arızası yüzünden ölüm yok denecek kadar azdır. Fakat bu durumda yaşanan 

panik yüzünden kişide ciddi yaralanmalar, ya da ölümler yaşanabilmektedir. Bundan dolayı 
asansör arızalarında yapılması gereken en önemli şey, sakin olup, mantıklı kararlar 
verebilmektir.  

 

Diğer Güvenlik Kuralları 
 

 Makine dairesi kapısı veya giriş kapağı güvenlik nedeniyle sürekli kilitli tutulmalı, 
ancak her hangi bir nedenle içeri girilmesi gerektiğinde anahtar kolaylıkla ve ancak 
yetkili kişilerin (bina yöneticisi ve görevlisi ile belirlenecek kişilerde) kontrolünde 
bulunmalıdır. 

 Kat kapısı camları mutlaka telli cam olmalı, düz veya buzlu cam kesinlikle 
takılmamalıdır. Kat kapı camları telli dahi olsa el ve parmak girecek kadar açıklık 
olduğunda cam değiştirilinceye kadar güvenlik nedeniyle asansör işletmeye 
kapatılmalıdır. 

 Kuyu boşluğuna yangının başlamasına sebep olabileceğinden sigara izmariti yana 
durumda kibrit vs atılmamalı bu sebeple yangın başlayabilir. 

 Kuyu boşluğuna kâğıt ve benzeri yanıcı maddelerin atılması önlenmeli, buradan 
başlayacak bir yangın kısa sürede kabini etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Makine dairesinde asansöre ait olmayan hiçbir şey bulundurulmamalı, depo olarak 
kullanılmamalıdır. 

 Makine dairesinde bulunan havalandırma pencereleri ile varsa kapılar uygun bir 
havalandırma sağlanması için panjurlu hale getirilmelidir. 

 Makine dairesindeki aydınlatma tesisatı çalışır durumda bulundurulmalıdır. 
 Makine dairesine kolayca görülebilecek bir yere kurtarma talimatı asılmış olmalıdır. 
 Kabin içinde bulunan imdat butonu özellikle elektrik kesilmeleri ve arıza durumunda 

kullanılması gerektiğinden acil aydınlatma kaynağından beslenmesi sağlanmalıdır. 
 Asansör kabinin katta olduğunu anlamak için kabin içinde mutlaka sürekli aydınlatma 

sağlanmalıdır. 
 Merdiven temizliği yapılırken kuyu dibine su girmesi önlenmelidir. 
 Tehlike anında Stop (DUR) ,sonra İMDAT butonlarına basılmalı, her iki butonun 

gereksiz kullanılmaları önlenmelidir. 
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 Bir yangın anında kaçış için asansör yerine merdivenler kullanılmalıdır. 
 Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmeli, kabin hareket 

halinde iken bu yüklerin kaymaması için önlem alınmalıdır. 
 

6.3 ASANSÖRLERDE KARŞILAŞILAN KAZA TİPLERİ 
 
 

 Bir yangın veya deprem anında asansörde mahsur kalınması 
sonucu oluşan kazalar.  
 
 Kabin ile karşı ağırlığın çarpışması sonucu oluşan kazalar.  
 
 
 Kabinde aşırı yükleme sonucu oluşan kazalar.  
 

 

 

 Asansörün frenlerinin devre dışı kalması, fren balatalarının 
aşınması, frenle tahrik kasnağı irtibatının kesilmiş olması, 
tahrik yeteneğinin uygunsuzluğu, kumanda sistemi 
arızalarından kaynaklanan nedenlerle kontrolsüz aşağı ya da 
yukarı yönde hareketle kazalara neden olması.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Kabin katta yokken kat kapısının açılması sonucu oluşan 
kazalar.  
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 Kabin kapısı olmayan asansörlerde,  
kabin hareket halinde iken kabin ile kuyu duvarı arasında 
sıkışmalar sonucu oluşan kazalar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Asansör kapılarının arasında sıkışma sonucu oluşan kazalar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Kabin içinde mahsur kalan kişilerin kurtarma 
yönergelerine uyulmadan bilinçsiz bir şekilde kabinden 
çıkmaya, çıkarılmaya çalışılmaları sonucu oluşan kazalar.  
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 Asansörün kat seviyesinde hassas durmaması sonucu 
giriş-çıkışta oluşan kazalar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Kabin içine konan yüklerin dengeli konumlandırılmamış olması 
ve seyir halinde bu yüklerin kayması sonucu oluşabilecek kazalar.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Asansörde bakım onarım sırasında gerekli güvenlik 

önlemlerini almadığı için bakım personelinin yaşadığı 
kazalar.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Asansör bakımı sırasında gerekli uyarı ve bilgilendirme 
işaretlemelerinin yapılmaması sonucu oluşan kazalar.  
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6.4 ASANSÖRLE İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLİNENLER 
 
BİLİNEN: Asansörler tek halatla taşınır, bu halatın kopması halinde kabin düşer. 
DOĞRUSU :  Asansör, taşıyıcı halat çapı en az 8 mm olan ve en az iki halatla taşınan 
sistemlerdir. Tek bir halat dahi beyan yüküyle yüklü kabini taşıyacak dayanıma sahiptir. 
 
BİLİNEN :  Asansör kat arasında kalırsa havasız kalınır.  
DOĞRUSU :  Asansör kuyusu, binanın en iyi hava sirkülasyonu olan bölümlerinden biridir. 
Kabin içinde yeterli havalandırma boşlukları veya cebri havalandırma olduğundan havasız 
kalmak mümkün değildir. Panik içinde dışarıya çıkmaya çalışılmamalı ve varsa kapı camı 
kırılmaya çalışılmamalıdır. Kapı camının kırılıp hava alınmak istemesi tehlikeli bir işlemdir. 
Bu durumda kabin tekrar hareket edebilir ve kaza meydana gelebilir. 
 
BİLİNEN : Verilen çağrıyla değil kendi mantığıyla hareket eden asansörlerde, istenmeyen 
katlarda inilmek zorunda kalınabilir.  
DOĞRUSU : Asansör kabin ve koridor çağrı butonlarıyla hareket alır. Yukarı doğru gitmekte 
olan bir asansöre binip aşağı katlardan birinin butonuna basılırsa ya da aşağı gitmekte olan bir 
asansöre binip yukarı katlardan birinin butonuna basılırsa, gidilecek kata değil, asansörün daha 
önce verilen çağrıyı yanıtlayacağı kata gidilir. Göstergeler ve yön okları bu yanlışlığı gidermek 
için konulmalıdır. 
 
BİLİNEN : Kat arasında kalındığında asansör düşebilir, bu nedenle kabinden çıkmaya 
çalışılmalıdır.  
DOĞRUSU : Kişilerin kendi başlarına kabinden çıkmaya çalışmaları kazalarla 
sonuçlanmaktadır. Asansörler, doğru şekilde kullanıldıklarında güvenli sistemlerdir. Doğru 
yöntem, asansörün içinde kalıp imdat butonuna basarak beklemektir. Kurtarma işlemi, mutlaka 
bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır. 
 
BİLİNEN : Çağrı butonlarına birden fazla ya da sürekli basmak asansörün çabuk kata 
gelmesini sağlar.  
DOĞRUSU : Çağrı butonuna bir kez basılması yeterlidir. 
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