
 

 

 

 

BİLGİLENDİRME 

Sayın: Bina yöneticisi  

 ASANSÖR İLE ALAKALI SORUMLULUKLARINIZDAN HABERİNİZ VARMI? 

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI genel müdürlüğü nün  yayınlamış olduğu yönetmenlikde bina 

yöneticisinin sorumlulukları ve görevleri aşağıda belitilmiştir. 

(1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda 

bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumlu dur. 

(A) yıllık muayene ne dir ? yaptırmak zorundamıyız. 

(B) Bakımlarını yaptırmamız gereken firmada, aranması gereken özellikler. 

(A) Yıllık muayene nedir                                                                                                                                                                

Son zamanlarda asansör kazalarının artması sebebi ile kazaları önlemek adına, asansörü kullanmak için 

SANAYİ ve TEKNOLOJİ bakanlığı tarafından uyulması gereken bazı zorunlu kurallar koymuştur.                                     

Bunlardan bir tanesi de asansörün tıpkı arabalarda olduğu gibi yıllık muayenesi zorunlu tutulmuştur.              

Yıllık muayene, yılda 1 kez olmak şartı ile  en az mavi etiket olması gerekmektedir.   Asansörün muayenesi 

yapılıp Kırmızı etiket yapıştırılan asansörün,  veya muayene süresi dolmuş  yeniden muayene yaptırılmayan 

asansörden  bina yöneticisi sorumlu dur.                                                                                                                      

Binadan birisinin veya bir misafirin veya sıradan birisinin bakanlığın 130 şikayet hattını arayarak asansörün 

muayenesiz, veya muayene süresi geçmiş veya kırmızı etiketli diyerekten  şikayet edilmesi durumunda, 

bakanlık denetleme yaparak en az 2000tl en fazla 20,000tl para cezası kesmektedir.       Ayrıca muayene 

süresi geçmiş olan veya kırmızı etiket yapıştırılan asansörde kaza olması durumunda, asansörün içinde 

asansörle alakalı olsun veya olmasın, bir insanın bayılması, kalp krizi, veya ölüm gibi sonuçlarda bilir kişinin 

asansörü incelemesi sonucunda,muayenesiz ve kırmızı etiket veya asansör bakımcı firmanın belgesiz bir 

firma olması gibi durumlarında,  tüm sorumluluk  bina yöneticisinde dir.     

(B) Bakımlarını yaptırmamız gereken firmada, aranması gereken özellikler. 

1- TEKNİK SERVİS SORUMLUSU BELGESİNİ ALMIŞ MAKİNA MÜHENDİSİ AKTİF OLARAK ÇALIŞMASI 
2- EN AZ 3 ADET USTALIK BELGESİ OLAN TEKNİK PERSONELİN OLMASI  
3-HİZMET YETERLİLİK BELGESİ,  
4- CEE BELGESİ ve İSO BELGESİNİ OLMASI  
 
NOT:Firmanın kendisine ait olduğunu söylüyorsa, imza sürküsü, çalışan ise son 1 aylık siğorta dökümanı ve 

mühendis ve diğer ustalık belgesi olan ustalarında, 1 aylık siğorta dökümanın olması gerekmekte dir. Bu 

şekilde çantacı firma olmadığının Tesbitini yapmış olursunuz.(bazı çantacı firmalar hiçbir firması olmamasına 

rağmen rica ile başklarının firmasını veya mühendisini, kendi firması gibi göstermekte olup ufak bir sıkıntıda 

muhattap bulamazsınız.  



 

 

 

 

BAKIM FİRMASI  İÇİN GEREKLİ BELGELERİMİZ  

 

 

 

ADRES: ahievran mh. Bahce caddesi 46/a  SİNCAN ANKARA  

MAİL: ayyildizasansor2016@hotmail.com 

Web www.ankaraayyildizasansor.com  

İrtibat: 03122750576 0537 565 34 22 
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TEKNİK MÜHENDİSLERİMİZ VE PERSONELLERİMİZ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAKIMINI VE MONTAJINI YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BİNALARDAN BAZILARI 

 

 

 

 



 

 

 

Firmamız 15 yılı aşkın bakım ve montaj işi yapmakta olup 1300 adet montaj yapmış ve SİNCAN ve 

ETİMESGUT bölgesinde 800adet asansör ün bakımını yapmaktayız. 

*Asansörün bakımını tarafımıza verdiğiniz takdirde, resmi boyutta tüm evraklarımız tamdır. 

*Personellerimiz  gerekli bilgiye ve belgeye sahiptir.  

*Bazı firmalar arıza esnasında direk parça veya parçaların değişmesi gerektiğini söylerken, bizim o tarz  

firmalardan farkımız, arızanın tamir edilme yönünde olması dır. Ancak değiştirilmesi kaçınılmaz olan 

parçayı da uygun fiyatlara ve sadece değişmesi gereken parça değiştirilir.  

*İçinde insan kalması durumunda gece de olsa ücretsiz servisimiz mevcut dur.  

*Gün içerisinde gelen arızalar, aynı gün içerisinde yapılır. 

 
FİRMANIZ SIKINTILI İSE BAŞINIZA GELECEK ŞEYLER ALTDAKİ GİBİ DİR. 
*Bakım ücretini düşük tutup, küçük bir arızayı  bahane edip yüksek fiyatlara  parça değiştirme 
*Kumanda panosundan anlamayıp, montaj firmasının kötü bir ürün kullandığını  söyleyip değiştirme çabası. 
*Gün içerisinde arıza olur, içinde insan kalır telefonuna ulaşılmaz. 
* Pazar günü nöbetci ekibi olmaz, arızalı asansör pazartesi gününe kalır veya ek ücret ister. 
* Belgeleri yoktur. Belgesiz çalışır veya başka firmaların belgesini eline geçirmiştir, kendisine ait belgesi 
olmaz. 
* Asansöre yapıştıracak işletme talimatı, irtibat numarası v.s. etiketi dahi yoktur. Eski firmanın etiketi ile 
durur asansörler. 
*Asansöre zaman zaman bakımına dahi gelmez, gelsede yapması gereken işleri yapmaz,bakımsızlıktan 
asansör bazı aksamlara zarar verir daha sonra parçanın ömrünü doldurduğunu söyler yüksek fiyatlar çıkar. 
*Yağlarını kontrol etmez, makina yatak sarar ömrünü doldurduğunu söyler,  değişmesi  gerektiğini söyler. 
hem ilgilenmez, hemde makina değiştirecektir kazançlı çıkar. 
* Yeni firma kurmuştur, işe ihtiyacı vardır, yeterli bakım sayısına ulaşamadığı  için, bakım işini bırakır, veya 
montaj sezonu açılmıştır bakıma tenezzül etmez, il dışında montaj işi almış gelemez telefonlara bakmaz 
ulaşamazsınız sizi ortada bırakır güvenilmez,  V.s.  v.s.  
 

 

 


