BİLGİLENDİRME
KONU: Asansör bakımı ile alakalı
Sayın: Bina yöneticisi
Binanızda bulunan asansörünüzün bakımını vereceginiz firma nasıl olmalı, nelere dikkat etmemiz gerekir?
Binanızda bulunan asansörünüzün güvenli ve sağlıklı çalıması için ve güvenilir bir firmayı bulmak çok önemli
dir. Günümüzde çantacı tabir ettiğimiz firmalar her gecen gün çoğalmakta ve iş alabilmek için çeşitli çeşitli
bahaneler uydurarak veya fiyatı nı düşürerek işi alabilme derdine düşmüştür.
Bunlardan karşılaşmış olduğumuz örneklerden bazıları.
*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.

Yılın başında çok uyguna verdiğinizi düşündüğünüz asansör bakımı, malesef yıl sonu degerlendirmeye
aldığınızda fiyat iki üç katına ulaşmıştır, okadar masraf etmişsinizdir. Hemde o kadar arıza , o kadar kuşku
v.s. v.s
NOT: Sanayi bakanlığının yayınlamış olduğu yönetmenliklerde olması gereken asansör firması şöyle dir
Yetkili servis ile ilgili şartlar
MADDE 14 – (1) Asansör monte edenin bünyesinde kurduğu ve/veya sözleşme imzaladığı her yetkili servisin, TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunludur.
(2) Yetkili servis, bir servis teknik sorumlusu, en az iki teknik bakım personeli ve en az bir idari personelden oluşturulur.
(3) Servis teknik sorumlusunun, makina veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında
mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinden mezun olması gerekir.
(4) Teknik bakım personelinin;
a) İki yıllık meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya
raylı sistemler bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmaları veya,
c) Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamaları hâlinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya
kalfalık belgesine sahip olmaları,
gerekir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan teknik bakım personelinin, 27/4/2012 tarihli ve 28276
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ kapsamında düzenlenmiş olan bakım ve
onarım sertifikasına sahip olmaları gerekir.

Bina sorumlusunun yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) 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.

(2) Bina sorumlusunun bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğine ilişkin
denetim Bakanlık tarafından yapılır.
İdari yaptırımlar MADDE 17 – (1)
Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina
sorumlusuna veya kat maliklerine ve asansör yaptırıcısına 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen
idari para cezası uygulanır.
(4) İdari para cezası, ceza kararının ilgiliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir
Yönetmenlikten alıntılara baktığımız zaman, yöneticinin bakımcı firmada bakılması gereken firması ve
Hizmet yeterlilik belgesi, cee belgesi, iso belgesi, teknik servis makina müh. Veya elektirik mühendisi, ustalık
belgeleri. (Aksi takdirde asansörde doğacak olan bir kaza da, veya tesadüf içinde bir vukaat olması gibi bir
durumda örnek: içinde bir kalp krizi gecirdi o an asansörle alakali bir inceleme durumunda, veya bakanlığa
sürekli arıza veriyor diye şikayet konusunda , bina yöneticisine de yönetmenliğe uymadığından cezai işlem
uygulanacağını belirtmekte dir.
BAKIM FİRMASI İÇİN GEREKLİ BELGELERİMİZ

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.

ADRES: Ahievran mh. Bahce cd. 46/a SİNCAN ANKARA
TEL: 0312 275 05 76+0537 565 34 22
Web: www.ankaraayyıldızasansor.com

