
ASANSÖR EMNİYET YÖNERGESİ

Asansörlerin mal ve can kaybına neden olabilecek kazalardan korunabilmesi için asansör sahiplerinin aşağıda 
yazılı talimata uymaları gerekmektedir.

1. Kabinleri kapalı olan asansörlerde, kabin kapısı açık olduğu halde asansör çalışıyorsa,
2. Kat kapılarından herhangi birisi açık olarak asansör çalışıyorsa,
3. Makina dairesi veya asansör kuyusu dahilinde anormal bir ses işitiliyorsa,
4. Su borusu patlaması veya sızıntı veya koridor ve merdivenler yıkanırken kuyu dahilinde su kaçarsa,
5. Kuyu dahilinde herhangi bir şekilde demir veya tahta parçası, bez, cam kırığı gibi bir madde düşerse,
Asansör enerjisi kesilmeli ve şirkete haber verilmelidir.
Bakım firması personeli tarafından arıza giderilmeden HİÇBİR SURETTE asansörün çalıştırılmasına izin 
verilmemelidir.

- Asansör tesisatında mevcut herhangi bir parça sökülmemeli ve şirkete haber verilmeden gerek makina 
dairesinde, gerek asansör kuyusu dahilinde, kabinde veya harici kapılarında tadilat, tamirat, badana ve boya gibi 
işler yaptırmamalıdır.
- Kabin kat seviyesinden 7/8 cm’den fazla aşağı indiği veya yukarı çıktığı zaman şirkete haber verilmelidir.

ASANSÖRLE İLGİLİ STANDARTLAR

TS 863-Nisan 1995 Asansörler; insan taşımak için-elektrikli
TS 1108-Nisan 1995 Asansörler; yük taşımak için-elektrikli
TS 4789-Nisan 1995 Asansör klavuz rayları ve bağlama papuçları
TS 8237-Mart 1990 Asansörler- Yerleştirme ile ilgili boyutlar, Sınıf I, II, III Asansörleri
TS 8238-Mart 1990 Asansörler-Otomatik Kapılı-Yerleştirilmesi ile ilgili boyutlar, Sınıf IV-Yük

asansörleri
TS 8239-Mart 1990 Asansörler-Otomatik Kapılı-Yerleştirilmesi ile ilgili boyutlar, Sınıf V-Servis

Asansörleri
TS 10922-Nisan 1993 Asansörler-Emniyet Kuralları İnsan ve Yük Asansörlerinin Yapım ve Montajı İçin

(Elektrikle çalışan)
TS 2168-Mayıs 1976 Asansörler Bakım Kuralları (İnsan ve Yük Taşıma İçin, Elektrikle Çalışan)
TS 1812-Aralık 1988 Asansörlerin Hesap, Tasarım ve Yapım Kuralları (Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük

Asansörleri İçin)

HER BAKIMDA YAPILACAK İŞLER

1. Makina dairesinin temizlenmesi,
2. Makina/motor temizliği ve ekipleman lastiği kontrolü,
3. Yağ ve rulman gresi seviye kontrolü ve temizlenmesi,
4. Motor enversörlerin kontrolü ve temizlenmesi,
5. Kontrol tablosunun temizlenmesi,
6. Motor fren ayarının kontrolü ve (gerekirse) ayarı,
7. Kapıların menteşe, kilit ve fiş kontaklarının kontrolü,
8. Otomatik kapı, kat, ve kabin eşiklerinin temizlenmesi,
9. Kabin üstü revizyon anahtarının kontrolü,
10. Kabin ALARM ve DUR düğmelerinin kontrolü,
11. Kabin üstü platformunun temizlenmesi,
12. Göstergelerin, yön ışıklarının, butonyerlerin işlerliği ve tüm ampüllerin kontrolü,
13. Taşıyıcı çelik halatların kuyu boyunca kontrolü,
14. Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü ve (gerekirse) bunların tamamlanması,
15. Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü (gerekirse) bunların ayarı,
16. Katta durma hassasiyetinin ayarı ve (gerekirse) ayarlanması,
17. Motor milinde boşluk kontrolü,
18. Aşırı yük sisteminin kontrolü,
19. Kabin içi acil durum haberleşme, aydınlatma ve imdat sis.
20. Yangın söndürme cihazının yerinde ve çalışırlığının kontrolü,
21. Kat ve kabin içi işletme talimatlarının kontrolü.

YILLIK PERİYODİK KONTROL: Belediyeler tarafından verilen Asansör Ruhsatnamesi’nin periyodik olarak 
her yıl yenilenmesi zorunludur.


