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MUAYENE GÖzETlM MERKEZ| BAŞKANL|Ğl

ASANSÖR PERIYODiK KONTROL UYGUNSUZLUK FORMU

Asansör
Kimlik No

50277 6263-1 Rapor
No ASN.4.20201765098 Kontrol

Tarihi 2020-10_30

Uygunsuzluk
Türü

Uygunsuzluk Açıklamasl Uygunsuzluk
Nedenleri

1,3.
(safl) Kurtarma talimatl' (Türkçe)

'|.3.1 [rakina dairesinin içinde, makina dolabında
veya acil durum ve deney panosunda/panolarında
asansöün beklenmedik bir şekilde durmasl
durumunda özellikle elektrikli veya elle acil durum
hareket ettirme tertjbatl ve durak kapllarlnln kilit
açma anahtarlnın kullanımı ile ilgili aynnhh Türkçe
Ve kurtarma işlemleri için asansör tipine uygun
olarak hazlrlanm|§ talimat bulunmahdlr.

(sar0 Tahrik makinası-
'1.16.'1 Tahrik makinası montaj clVatalarlna kontra
somun veya yayll rondela takllmalldlr.

Halatlar Veya zincirler ile kasnak Veya makara
araslna yabancl cisim girmesine karşl koruma

1.23.1 Makina/makara mekanlnda bulunan tahrik
Ve saptlrma kasnakları iIe zincir makaraları için
halatlarla Veya zincirlerle, kasnak Veya makara
araslna yabancl maddelerin gifmesini
enoellenmelidir.

Kasnak, zincir makaralan yaralamalarlna karşl
koruma

1.24.1 Makina/makara mekanlnda bulunan tahrik
Ve saptIrma kasnaklan ile zincir makaralarl için
sahısların varalanmasına karsı önlem alınmalıdır,

(sar|)
Makina dairesinde kılitlenebilir ana anahtarln
bulunmasl*

1 .27 .6 Ana anahtar, sabit "0" ve "1" konumlarına
sahip olmalı Ve istenmeyen bir şekilde
çallştlrılmaslnl engellemek için "0" konumunda bir
asma kilit VeVa benzeri tertibatla kilitlenebilmelidir.

Hata aklmlna karşı koruma**

1.33.6 Şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda
devreye giren elektrikli acil kurtarma siSteminin
(Kurtaran Veya UPs) hata akımlna karşl 30 mA
kaçak akım rölesiyle korunmalıdır. (lzole
sistemlerde aranmaz),1.33.8 Emniyet devreleri
hata aklnılna karşl 30 mA kaçak aklm rölesi (Veya
diğer önlemler) callslr hale qetirilmelidir.

1.46.2 lstem dlşl kabin hareketi güVenlik tertibatl
çalışır hale getirilmelidir.

1,46.
(sarı)

lstem dışl kabin hareketlerine karşı koruma'
(01l0112012 den sonra piyasaya arz edilen
asansörler icin)

2.1,7 Kabin üstü bakım kumandaslnln butonlarl
yanllşllkla çallştlrllmaya karşl korunmuş olmalldlr

2.1.
(san) kabin üstünde baklm kumandasü*

?.12.5 Kuyu içinde açlkta olan elektrik kablo
bağlantllan koruma altlna allnmalldlr.2.12.6 Kabin
üstü daölnlk kablo bağlantllarl düzenlenmelidir.

Kuyu ve kabin üslü elektrik tesisatl

3.4.7 Kuyu aydlnlatmasl, kuyunun tavanl Ve
tabanından en çok 0,5 m mesafede konulan birer
adet lamba ve bunlarln araslna konulacak lamba
veva lambalardan mevdana qelmelidir.

Kuyu aydlnlatma anahtan Ve yetğrli kuyu
aydlnlatmasl

Kabin Ve/Veya karşl ağlrllk için uygun aşlrl hlz
rğgülatörü taraflndan harekete geçirilen güVenlik
tertibah-'

3.5.8 Kabin güVenlik tertibat| çallşlr ha|e
getirilmelidir.
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Kabinin yukan doğru aşlrl hızlanmasına karşı korum€
3.6.7 Yukarl yönde hareket eden kabinin aşln
hlzlanmaslna karşl koruma tertibatl çallş|r hale
oetirilmelidir.

Karşl Veya dengeleme ağldığı ayırıcı bölmesi

3.8.'l Karşl ağlrllk Veya dengeleme ağlrllğ|nln
hareket sahasl, kuyu tabanlndan en fazla 0,3 m'
den başlaylp en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanar
sert bir avırlcl bölme ile korunmalldlr.

Kat kapısı eşiği altında kuyu duvarı

3.15.2 Kuyu duvan, her durak kap|s| eşiği altlnda
yüzeyi sürekli, metal levhalar gibi düzgün sert
kaplamalardan mamul olmall Ve duVarln herhangi
bir noktaslnda dikey olarak 5 cm2'lik yuvarlak Veya
kare şeklinde bir alana eşit olarak dağllacak 300
N'luk bir kuwet uygulandlğlnda Kahc| bir şekilde
biçim değiştirmemeli Ve 'l0 mm'den fazla
esnememelidir.

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına iIişkin
bilgiler

3.22.8 Kuyu dibinde asansör parçalarlnln güVenli
bir şekilde baklmlarlnln yapllabilmğsi için gerekli
tedbirler allnmalldlr.

Bükülgen kablo Ve takoz bağlantlsl 3.25.2 Kabin altl kumanda kablosu uygun takozla
düşey konumda kabine bağlanmalldlr.

4.14.
(sar0

Kuyu iç yüzeyi ile kabin eşiği/kabin kaplslnln
çerçevesi/sürmeli kapllarda kapanan kenar
arastndaki yatay mesafe*

4.14.2 Asansör kuyusu iç yüzeyi ile kabin eşiği
Veya kabin kaplslnln çerçevesi Veya sürmeli
kapllafda kapanan kenar araslndaki yatay açlkllk
0,15 m'yi aşmamalldlr.
a) 0,5 m'yi aşmayan bir yükseklik boyunca 0,2 m
olabilir.
b) Düşey hareketli sürmeli durak kapllarlyla
donatllmlş yük asansörlerinde, bütün hareket
mesafesi boyunca 0,2 m olabilir.
c) Kabinin, mekanik olarak kilitlenen Ve yalnlz bir
durak kapısının kilit açılma bölgesinde açılabilen
bir kap| ile Ve kilitleme tertibah Ts EN 81-'l
standardl madde 14,1.2'ye uygun bir elektrik
güVenlık tertibatlyla donatlldlğl durumlarda
sınırlanmamıstır.

Katta durma Ve seviyeleme doğruluğU

5.14.2 Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat
seviye ayarl) t 10 mm. olmalldlr. (01.01.2012
sonrası)5.14.3 Kabinin katlarda kat seviyesinden
t 20 mm. kaymasl durumunda otomatik
seviveleme olmalldlr. (01 .01.20'12 sonrasl)

Kuyuya ve kuyu alt boşluğuna erişim için kilitleme
tertibatlarl-'

7.1.2 Kuyu içerisine erişim için kullanllan giriş
kaplsl/kapaklan TS EN 81-1 madde 14.1.2'ye
uvqun elektrik oüvğnlik tertibatı ile donatllmalldlr.

Asansör kuyusuna açllan ve kuyu alt boşluğuna
erişim sağlayan muayene ve imdat kapaklan-'

7.2.5 l\,luayene kapaklan en fazla 0,5 m
yükseklikte Ve en fazla 0,5 m genişlikte olmalıdır.

Adl soyadl
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MUAYENE GÖZETİM MERKEZ| BAŞKANLlĞl

ASANSÖR PER|YODIK KONTROL UYGUNSUZLUK FORMU

AsanSör
Kimlik No

aruz l loloJ-J Rapor
No

ASN.4.2020/765095 Kontrol
Tarihi 2020-10-30

Uygunsuzluk
Türü

Uygunsuzluk Açıklaması Uygunsuzluk
Nedenleri

)
Kurtarma talimatl- (Türkçe)

1.3.1 Makina dairesinin içinde, makina dolablnda
Veya acil durum Ve deney panosunda/panolarlnda
asansörün beklenmedik bir Şekilde durması
durumunda özellikle elektrikli Veya elle acjl durum
hareket ettirme tertibatl ve durak kapılannın kilit
açma anahtarlnln kullanlml ile ilgili ayrlntlh Türkçe
Ve kurtarma işlemleri için asansör tipine uygun
olarak hazldanml§ talimat bulunmalıdlr.

1.16.
(san) Tahrjk makinasl-

1.16.1 Tahrik makinas| montaj c|Vatalarlna kontra
somun veya yaylı rondela takılmalıdır.
1.23.1 Makina/makara mekanlnda bulunan tahrik
Ve saptlrma kasnaklan ile zincir makaralan için
halatlarla Veya zincirlerle, kasnak veya makara
arasına yabancı maddelerin girmesini
enqellenmelidir.

Halatlar Veya zincirler ile kasnak veya makara
araslna yabancl cisim girmesine karşı koruma

1.24.1 Makina/makara mekanlnda bulunan tahrik
Ve saptırma kasnakları ile zincir makaralan için
sahlslarln varalanmasına karsl önlem alınmalıdır,

Kasnak, zincir makalalan yaralamalarlna karşl
koruma

Makina daıresinde kilitlenebilirana anahtarln
bulunmasl'

1.27.6 Ana anahtar, sabit "0" ve "1" konumlarına
sahip olmall Ve istenmeyen bir şekilde
çallştlrllmasınl engellemek için "0" konumunda bir
asma kilit veya benzeri tertiballa kilitlenebilmelidir.

1.27.
(san)

1.33.6 Şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda
devreye giren elektrikli acil kurtarma sisteminin
(Kurtaran veya UPs) hata ak|m|na karşl 30 mA
kaçak akım rölesiyle korunmalıdır. (lzole
sistemlerde aranmaz),1.33.8 Emniyet devreleri
hata aklmlna karşl 30 mA kaçak akım rölesi (veya
diğer önlemler) callslr hale qetirilmelidir.

Hata aklmlna karşı koruma**

,1.45.18 Üst slnlr kesici asansön]n çallştlğl en üst
kata göre ayarlanmalldlr.slnlr güVenlik kesicileri-"

1.46.
(sar|)

istem dışı kabin hareketlerine karşl koruma*
(01l0112012 den sonra piyasaya arz edilen
asansöder icin)

1.46.2 Istem dlşl kabin hareketi güVenlik tertibatl
çallşlr hale getirilmelidir.

kabin üstünde bakım kumandasl*
2.1.7 Kabin üstü baklm kumandaslnın butonlarl
yanlışlıkIa çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır

2,1.
(san)

2.12.5 Kuyu içinde açlkta olan elektrik kablo
bağlantıları koruma altına alınmahdır.2.'l2.6 Kabin
üstü daĞınlk kablo baölantllarl düzenlenmelidir.

Kuyu Ve kabin üstü elektrik tesisah

3.4.4 Kuyu aydlnlatmaslnda yanmayan ampüller
çallşlr hale getirilmelidir.3.4.7 Kuyu aydlnlatmasl,
kuyunun tavan| Ve tabanlndan en çok 0,5 m
mesafede konulan birer adet lamba ve bunlarln
araslna konulacak lamba Veya lambalardan
mevdana oelmelidir.

Kuyu aydlnlatma anahtarl Ve yeterli kuyu
aydlnlatmasl
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Kabin ve/veya karşı ağ
regülatörü taraflndan h

ırlık için uygıın aşırl tıız
arekete geçirilen güVenlik

tertibatl--

3.5.8 Kabin güVenlik tertibatl çallşlr hale
getirilmelidir.

Kabinin yukan doğru aşlrl hlzlanmaslna karşl korum€
3.6.7 Yukarı yönde hareket n kabinin aşırı
hızlanmasına karşl koruma tertibatl çalış|r hale
qetirilmelidir.

Karşı veya dengeleme ağldlğl aylrlcı bölmesi hareket sahasl, kuyu tabanlndan en fazla o,3 m'
den başlayıp en az 2,5 m yüksekliğe kadat uzanan
sert bir ayırıcı bölme ile korunmalldlr.

3.8.'l Karşı ağırlık veya dengeleme ağlrllğlnln

Kat kaplsl eşiği altlnda kuyu dUVarl

3.15.2 Kuyu duvarı, 6er durak kapıs l eşiği altlnda
yüzeyi sürekli, metal levhalar gibi düzgün sert
kaplamalardan mamul olmall Ve duVarln herhangi
bir noktasında dikey olarak 5 cm2'lik yuvarlak veya
kare şeklinde bir alana eşit olarak dağllacak 300
N'luk bir kuwet uygulandığında Kalıcı bir şekilde
biçim değiştirmemeli Ve 10 mm'den fazla
esnememelidir.

Asansörün güVenli kullanlmlna Ve baklmlna ilişkin
bilgiler

3.22.8 Kuyu dibinde asansör parçalarının güvenli
bir şekilde baklmlannln yapllabilmesi için gerekli
tedbirler ahnmalldlr.

Bükülgen kablo ve takoz bağlantısı 3.25.2 Kabin altl kumanda kablosu uygun takozla
düşey konumda kabine bağlanmalıdır.

4.14.
(sarl)

Kuyu iç yüzeyi ile kabin eşiği/kabin kaplslnln
çerçevesi/sürmeli kapılarda kapanan kenar
araslndaki yatay mesafe-

4.14.2 Asansör kuyusu iç yüzeyi ile kabin eşiği
Veya kabin kapısının çerçevesi Veya sürmeli
kapl|arda kapanan kenar araslndaki yatay açlkllk
0,15 m'yi aşmamalIdlr.
a) 0,5 m'yi aşmayan bir yükseklik boyunca 0,2 m
olabilir.
b) Düşey hareketli sürmeli dUrak kapllarlyla
donatllmış yük asansörlerinde, bütün hareket
mesafesi boyunca 0,2 m olabilir.
c) Kabinin, mekanik olarak kilitlenen Ve yalnlz bir
durak kapısınln kilit açllma bölgğsinde açllabilen
bir kapl ile Ve kilitleme tertibatl Ts EN 81-1
standardl madde 14.1.2'ye uygun bir elektrik
güVenlik tertibatlyla donatlıdlğl durumlarda
slnlrlanmamlştlr.
7.1.2KuyU içerisine erişim için kullanllan giriŞ
kaplsl/kapaklarl Ts EN 81-1 madde 14.1.2'ye
uvoun elektrik oüvenlik tertibatl ile donatllmalldtr

Asansör kuyusuna açllan Ve kuyu alt boşluğuna
erişim sağlayan muayene Ve imdat kapaklar|-"

7.2.5 Muayene kapakları en fazla 0,5 m
yükseklikte Ve en fazla 0,5 m genişlikte olmalldlr

Onay Tarihi Adı Soyadı
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MUAYENE GÖzETİi/ MERKEzi BAşKANLlĞl

ASANSÖR PER|YOD|K KONTROL UYGUNSUZLUK FORMU

2020-10-30Asansör
Kimlik No 502776263-2

Rapor
No ASN.4.2020/765093

Kontrol
Tarihi

Uygunsuzluk Açıklaması Uygunsuzluk
Nedenleri

UygunSuzluk
Türü

1.3.1 Makina dairesinin içinde, makina dolablnda
veya acil durum Ve deney panosunda/panolarlnda
asansörün beklenmedik bir şekilde durmasI
durumunda özellikle elektrikla Veya elle acil durum
hareket ettirme tertibah Ve durak kapllar|nIn kilit
açma anahtar|nln kullanlml ile ilgıli ayrlntlll Türkçe
Ve kUrtarma işlemlğri için asansör tipine uygun
olarak hazırlanmlş talimat bulunmalıdır.

1.3.
(sar0 Kurlarma talimatl- (Türkçe)

,|.16.

(safl) Tahrik makinasl-

'1.16.'1 Tahrik makinası montaj clVatalarlna kontra
somun veya yaylı rondela takılmalıdır.1 .'l6.1 1

Makina sehpaslnın dUVara/betona temasl
enqellenmelidir.

Halatlar Veya zincirler ile kasnak Veya makara
araslna yabancl cisim girmesine karşl koruma

1.23.1 Makina/makara mekanlnda bulunan tahrik
Ve saptlrma kasnaklarl ile zincir makaralarl için
halatlarla Veya zincirlerle, kasnak Veya makara
araslna yabancl maddelerin girmesini
enqellğnmelidir.
,1.24.1 Makina/makara mekanlnda bulunan tahrik
Ve saptlrma kasnaklarl ile zincir makaralarl için
sahısların varalanmaslna karsl önlem allnmalldlr,

Kasnak, zincir makaraları yaralamalarlna karşl
koruma

Makina dairesinde kilitlenebilir ana anahtarln
bulunmasl'

1 .27 .6 Ana anahtar, sabit "0' Ve " 1" konumlarlna
sahip olmall Ve istenmeyğn bir şekilde
çalıştlrllmaslnI engellemek için "0" konumunda bir
asma kilit veya benzeri tertibatla kilitlenebilmelidir.

1.27,
(San)

Hata akımına karşı koruma**

,1.33.6 
Şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda

devreye giren elektrikli acil kurtarma sisteminin
(Kurtaran veya UPs) hata aklmlna karşl 30 mA
kaçak aklm rölesiyle korunmalıdır. (izole
siStemlerde aranmaz)1.33.8 Emniyet devreleri
hata ak|mlna karşl 30 mA kaçak aklm rölesi (Veya
diğer önlemler) callslr hale qetirilmelidir.

1 .44.18 Hlz regülatörü emniyet kontağl
ayarlanmalldlr.

Düzgün çallşan güVenlik tertibatlna uygun aşlrl hlz
regül6törü--

slnlr güVenlik kesicileri**

'1.45.3 slnlr güVenlik kesicileri, son durak
seviyelerinin aş|lmasl durumunda mümkün
olabiIdiğince çabuk çallşacak bir şekilde
yerleştirilmeli. ancak normal işletmeyi
aksatmamalıdlr. Bunlar, Slnlr güVenlik kesicileri
kabin Veya karşl ağldlk tamponlara değmeden
çallşmalldlr. slnlr güVenlik kesicileri, tüm tampon
stroku boyunca devrede kalmalldlr.

2.1.
(sarl) kabin üstünde baklm kumandasl* 2.1.7 Kabin üstü baklm kumandaslnln butonlarl

yanllşllkla çallştlrllmaya karşl korunmuş olmalldlr

2.12.5 KuyU içinde açlkta olan elektrjk kablo
bağlantllan koruma altlna allnmalıdlr.2.12.6 KabinKuyu ve kabin üstü elektrik tesisatl
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{MaVi}

1 .24.
(Mai»

1_33.
(Kl.mzl

1.44. .
(Kürmızll

1.45.
iKlrmr!)

2,12.
(Mavi)



üstü dağlnlk kablo bağlantllarl düzenlenmelidir

KuyU aydlnlatma anahtarl Ve yeterli kuyu
aydlnlatmasl

3.4.4 Kuyu aydınlatmasındla yanmayan,arnpii{ter
çallşlr hale getirilmelidir.3.4.7 Kuyu aydlnlatmasl,
kuyunun tavanl Ve tabanlndan en çok 0,5 m
mesafede konulan birer adet lamba ve bunların
araslna konulacak lamba Veya lambalardan
mevdana oelmelidir.

Kabin Ve/Veya karşl ağlrlık için uygun aşlr| hlz
regülatörü taraflndan harekete geçirilen güVenlik
tertibatl""

3.5.8 Kabin güVenlik tertibatl çallşlr hale
gğtirilmelidir.

Kabinin yukarl doğru aşlrl hlzlanmaslna karşı korumz
3.6.7 Yukan yönde hareket eden kabinin aşlrl
hlzlanmaslna karşl koruma lertibatl çallşlr hale
qetirilmelidir.

Karşl Veya dengeleme ağlrllğı ayırıcl bölmesi

3.8.1 Karşı ağırlık veya dengeleme ağıdığının
hareket sahasl, kuyu tabanlndan en fazla 0,3 m'
den başlaylp en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanar
serl bir ayırıcı bölme ile korunmalıdır.

Kat kaplsl eşiği a|tlnda kuyu duvarl

3.15.2 Kuyu duvarl, her durak kapısı eşiği altında
yüzeyi sürekli, metal levhalar gibi düzgün sert
kaplamalardan mamul olmall Ve duVar|n herhangi
bir noktaslnda dikey olarak 5 cm''lik yuvarlak Veya
kare şeklinde bir alana eşit olarak dağllacak 300
N'luk bir kuwet uygulandlğlnda Kallcl bir şekilde
biçim değlştirmemeli ve ,l0 mm'den fazla
esnememelidir.

Kuyu içinde mahsur kalan kişilerinin acil kurtulması
veya kurtanlmasl

3.21 .5 Kuyu dibi alarm tertibatl çallşlr hale
getirilmelidir.

3.22.8 Kuyu dibinde asansör pa.çalar|nın güvenli
bir şekilde baklmlarınln yapllabılmesi için gerekli
tedbirler ahnmalldlr.

Bükülgen kablo Ve takoz bağlantlsl 3.25.2 Kabin altl kumanda kablosu uygun takozla
düşey konumda kabine bağlanmalldlr.

4.14.
(sarİ)

Kuyu iç yüzeyi Ile kabin eşiği/kabin kapIsInln
çerçevesi/sürmeli kapllarda kapanan kenar
araslndaki yatay mesafe'

4.14.2 Asansör kuyusu iç yüzeyi ile kabin eşiği
Veya kabin kaplsınln çerçevesi Veya sürmeli
kapllarda kapanan kenar araslndaki yatay açlk|lk
0,'1 5 m'yi aşmamalldlr.
a) 0,5 m'yi aşmayan bir yükseklik boyunca 0,2 m
olabilir.
b) Düşey hareketli sürmeli durak kapllarlyla
donatllmlş yük asansörlerinde, bütün hareket
mesafesi boyunca 0,2 m olabilir.
c) Kabinin, mekanik olarak kilitlenen Ve yalnlz bir
durak kapIslnln kilit açllma bölgesinde açılabilen
bir kapı ile Ve kilitleme tertibat| TS EN 81-1
standardl madde 14.1-z'ye uygun bir elektrik
güvenlik tertibatlyla donallldlğl durumlarda
sınırlanmamıstır.

Kuyuya ve kuyu alt boşluğuna erişim için kilitleme
tertibatlarl'-

7.1 .2 Kuyu içerisine erişim için kullanllan giriş
kaplsl/kapaklar| Ts EN 81-1 madde 14.1,2'ye
uvoun elektrik qüvenlik tertibatl ile donatllmalüdlr

Asansör kuyusuna açllan Ve kuyu alt boşluğUna
erişim sağlayan muayene ve imdat kapakları'-

7.2.5 Muayene kapaklarl en tazla o,5 m
yükseklikte ve en fazIa 0,5 m genişlikte olmahdlr.

onay Tariha Adı Soyadı

Muayene Elemanı Teknik yönetici

Yunus Emre KALAFAT l\,4urat Furkan DURUM

31.10.2020 imza
Ei§iE
Ed,.44,naffi El,*
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3.4.
{Mavi)

3.r.
'Klrmlzl

3.6
(Mavi)

3.8.
(Mavi)

3.15.
{Mavi)

3.21.
_(Mavi)

,.3.22.

(Mavi)
Asansörün güVenlı kullanlmlna ve baklmlna ilişkin
bilgiler

(Mavi)

7.1,
IKlamlz

, 7.2.
(KlamızI



Adres

TüRK STANDARDLARI ENsTiTüs0
MUAYENE GÖzETlM MERKEzl BAŞKANLlĞl lLET|ŞlM BlLGlLERl

1oo. Yll Bulvarl ceval Dündar caddesi 1236. sokak No: 1 Kat: 2 oSTlM osB Yenimahalle/ANKARA
Tel: 444 0 TsE / 444 0 873

Web: www.tse.org.tr E-Posta; ankaraasansor@tse.org,tr

Bu raporda tespit edilen hususlar yalnlzca asansörün kontrolünün yaplldlğl tarihteki durumunu gösterir. Kontrol sonrası
yapılan müdahalelerden TSE sorumlu tutulamaz. Bu rapor izinsiz çoğallllamaz.
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