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Asansör Kazalarý

ASANSÖR KAZALARININ TEMEL NEDENLERÝ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Tüm önlemlere ve bilgilendirmelere raðmen, ülkemizde asansör kazalarý ile hala çok sayýda
karþýlaþýlmaktadýr. Pek çok teknik alandan olduðu gibi burada da kazalarýn ana sebebi insan
davranýþlarýdýr. Çaðdaþ ve planlý bir kentleþme oluþumunda ortaya çýkan çok katlý binalarýn ve
binalardaki asansör sistemlerinin önemi ve kullanýmý her geçen gün artmaktadýr. Ülkemizde
kullanýlmakta olan asansörlerin güvenli ve çalýþýr durumda olmamasý konusunda yýllardýr yaygýn
þikayet ve yakýnma vardýr. Gerekli koþullara ve güvenliðe sahip olamayan asansörlerden ölümcül
yaralanma þeklinde olan kazalarýn sayýsý gün geçtikçe artmaktadýr. Bu kazalarýn en baþýnda
asansörlerdeki yapým hatalarý ve kullaným sýrasýndaki hatalar neden olmaktadýr. Asansörlerin
periyodik kontrolü, asansörlerde bulunan eksik ve hatalarýn giderilmesi, öncelikle can
güvenliði açýsýndan önemli olduðu gibi, 20 Þubat 2003 tarihinde yayýnlanarak yürürlüðe giren A
Yönetmeliðinin Belediyelere ve Belediye sýnýrlarý dýþýndaki yapýlar için valiliklere verdiði
yükümlülükten dolayý da yasal bir zorunluluktur. Her gün evde, çarþýda ve iþ yerlerinde binilen
asansörler ne derece güvenli? Asansörün kapýsý açýlýr, karþýda ayna görülür ve binilir. Ýnilece
çýkýlacak katýn düðmesine basýlýr ve asansör hareket eder. Bu esnada kabinin güzelliði ve konfo
dikkat çeker, insanlar rahatlar. içlerini güven duygusu kaplar.
Acaba gerçekten öyle mi?
·

Güvenli mi, binilen asansörlerin bakýmlarý tam zamanýnda yapýlmýþ mý?

·

Yýlda bir kez, periyodik kontrolleri uzman bir mühendise yaptýrýlmýþ mý?

·

Apartman yöneticileri, bu iþlerden sorumlu olduklarýný biliyorlar mý?

Tasarýmýndan üretimine ve iþletilmesine kadar her aþamasýnda yasa, yönetmelik ve teknik
standartlara uyulmasý, her aþamada denetimlerin çok sýký yapýlmasý gerekmektedir. Çünkü insan
hayatý söz konusudur. Bina tesislerinin içersine en önemli kýsýmlardan biri olmasý gereken
asansörler, maalesef gerektiði kadar önem verilmemekte, binalarýn yapýmý esnasýnda gerekli
asansör boþluklarýnýn standartlardan uzak gerekli trafik hesabý yapýlmadan seçilen asansörler y
da binalarýn amaç dýþý kullanýlmasý bu kazalarda önemli rol oynamaktadýr. Binada yaptýrýlan asa
takýlan parçalarýn TSE normlarýna uygunluk belgesi olmalýdýr. Asansör montörleri mutlaka eðitim
ve ustalýk belgeli olmalýdýr.

ASANSÖRLERDE KARÞILAÞILAN KAZA TÝPLERÝ

·
Asansörün frenlerinin devre dýþý kalmasý, fren balatalarýnýn aþýnmasý, fren tahrik kasn
irtibatýnýn kesilmiþ olmasý, tahrik gücünün yetersizliði, kumanda sistemi arýzalarýndan
kaynaklanan nedenlerle kontrolsüz aþaðý ya da yukarý yönde hareket ile kazalara neden olmasý.
·

Kabin katta yokken kat kapýsýnýn açýlmasý sonucu oluþan kazalar

·
Kapýsýz kabinlerde, kabin hareket halinde iken kabin ve kuyu duvarý arasýna sýkýþmalar
oluþan kazalar
·
Ara katlarda kabin içindeki mahsur kalan kiþilerin kurtarma yönergelerine uyulmadan
bilinçsiz bir þekilde kabinden çýkmaya-çýkarýlmaya çalýþmalarý sonucu oluþan kazalar
·

Bir yangýn ve deprem anýnda asansörde mahsur kalýnmasý sonucu oluþan kazalar

·

Kabinin kat seviyesinde bulunmamasý nedeniyle asansöre giriþ-çýkýþta oluþan kazalar

·

Otomatik kapýlý asansörlerde kapýnýn giriþ-çýkýþ sýrasýnda kullanýcýlarý sýkýþtýrmasý i

·
Kabin içine konan yüklerin dengeli konumlandýrýlmamýþ olmasý ve seyir halinde bu yükler
kaymasý sonucu oluþabilecek kazalar

·
Kazalarýn hangi düzeyde olursa olsun (ev asansörü, iþ yeri asansörü, hafif yaralý kazal
yaralý kazalar) mutlaka bildirim zorunluluðu saðlanmalýdýr. Zaman zaman asansörlerin çocuklar
tarafýndan oyun amaçlý kullanýlmasý engellenmelidir.
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Asansör kazalarýnýn yarýya yakýný insandan kaynaklanýr. Türk insaný biraz kurallara uymada dah
dikkatsizdir. Ýnsandan kaynaklanan hata oranýný teknik önlemle azaltmak mümkün deðildir. Umumi
asansörlerde kasten zarar verme olaylarýna sýk rastlanmakta , kasti zararý ve hasarý önlemek
ise çok pahalý önlemler gerektirmektedir. Kullaným kolaylýðý saðlamak, kazadan korunmak amacýyl
fazla sayýda uyarý levhasý koymak da kullanýcýya þaþkýnlýk yaratýr. Ayrýca bakým ve montaj esna
kaza oluþmasýnda insancýl hatalarý önlemek zordur.
KABÝNSÝZ KAPI AÇILMASI En sýk rastlanan kaza tiplerinden biri olan kabin yokken kapý açýlmasý
durumu 2 þekilde gerçekleþmektedir :

Fiþ-kontaklarKat kapýsýnýn tam olarak kapanýp kapanmadýðýnýn anlaþýlmasýný saðlar. Kilit üzerin
kilitten ayrý bir þekilde kapý üzerinde bulunabilir. Çalýþma prensibi þudur: Kapýnýn hareketsiz
olan kýsmýnda yani kasa adý verilen kýsmýnda iki adet kontak bulunur. Kanatta ise kapý tam
olarak kapandýðýnda bu kontaklara denk gelecek þekilde 2 adet fiþ bulunmaktadýr. Bu fiþ ve
kanatlarýn ucunda baðlý olduklarý bir elektrik devresi vardýr. Kapý açýk olduðunda fiþ ve konta
birbirinden ayrý olduðu için elektrik devresi kendini tamamlamayýp asansör çalýþmamaktadýr. Kap
kapandýðýnda, yani fiþ ve kontaklar birbirine deðdiðinde elektrik devresi tamamlanýr ve asansör
çalýþýr. Þöntleme denilen olay da þudur : Kapý kasasýnda bulunan kontaklar arasýnda iletken bir
kabloyla bir baðlantý yapýlýr. Bu durumda elektrik devresi tamamlanmýþ olur ve kapýnýn sinyal
alan kumanda panosu kapý kapanmadýðý halde yön verir ve kazalara sebebiyet verir.

Kapý kilidiYine ayný þekilde kapý üzerinde bulunan emniyet tedbirlerinden biridir. Fiþkontaktan farký kilitleme özelliði vardýr, oysa fiþ-kontaðýn sadece kapýnýn kapandýðýný haber v
özelliði vardýr, kilitleme özelliði yoktur. Kilit þu þekilde çalýþýr: Asýl kilit mekanizmasý ka
kasasýnda bulunur, kapý kanadýnda ise sadece kilit dilinin gireceði bir delik ve kilidin
ikinci emniyetini devreye sokacak bir pim bulunur. Kilit þu þekilde çalýþýr. Prensip yine ayný
fiþ-kontaktaki gibi fakat kilidin eletriksel devreyi tamamlamasý kapýnýn kilitlemesiyle
oluþur. Kanat kapandý ve fiþ-kontak devresi tamamlandý. Ardýndan kilit devreye giriyor ve
pime çarpýyor, pim kilit dilinin ortasýnda bulunan pimi ileri iterek kilit dilinin bir
kademe daha kanatta bulunan deliðe girmesi saðlanýyor. Kilidin iki kademe kanada girmesi
kapýnýn tam olarak kilitlendiðini gösterir ve bu yine kilitte bulunan ve kilidin kapanmasýyla
devresini tamamlayan elektriksel devre ile kumanda panosuna iletir ve asansör hareket
alýr. Þöntleme olayý da yine ayný þekilde kilitlerin ucunda bulunan kontaklar arasýnda iletken
bir kabloyla köprü atýlarak yapýlýr. Kapý kapalý, kilitli olmasa bile bu þekilde bir þöntleme
yapýlmasýyla kumanda panosuna kapýlarýn kapalý ve kilitli olduðu sinyali verilir. Böyle bir
durumda da kapýlar açýk olsa da asansör çalýþýr. Asansör hareket ederken kapýlar açýlabilir. As
çalýþabilmesi için hem fiþ-kontak hem de kilit devresinin tamamlanmasý gerekmektedir.
YILLIK KONTROL
Yapýnýn baðlý olduðu belediyelerce veya belediye hudutlarý dýþýndaki yapýlar için valiliklerce
en az bir defa her asansörün kontrolü yapýlmalýdýr. Ancak kadro konusunda yeterli teknik
eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler yýllýk kontrol iþini, dýþarýdan elektrik veya
makine mühendislerine yaptýrmalýdýrlar.
KULLANANLARIN UYMASI GEREKENLER

Asansör kullanan kiþilerin aþaðýdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Asansörün
özelliðine göre farklýlýk arz edecek hususlarý asansör firmasý veya bakýmcý firma yazýlý olarak
ilgilere verecek, ilgililer bu bilgileri kullanýcýlara aktaracak ve görebilecekleri yerlere
asacaklardýr.

·
Asansör içinde kat arasýnda kalan kiþilerin kurtarýlmasýnda asansör firmasý veya bakýmc
yazýlý talimatýna aynen uyulmasý,
·
Asansöre 12 yaþýndan küçüklerin yalnýz binmelerinin önlenmesi·
katta olup olmadýðýna dikkat edilmesi

Asansöre girerken

·

Asansöre girip çýkarken oyalayýcý hareketlerde bulunmayýp bu iþin süratle yapýlmasý,

·

Asansör kullanýcýsýnýn kat arasýnda kaldýðýnda kapý camýný kýrarak çýkmaya çalýþmamasý

·
Kapýsýz kabinlerde asansör kullanýcýsýnýn kabin içinde seyir halinde hareketli olan kap
tarafýndaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya eþyalarýn temasýna meydan
verilmemesi
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·
Asansör kullanýcýsýnýn kabin üstündeki çýkýþ kapaðýndan kendi baþýna çýkmaya çalýþmamas
dýþardan kurtarmak isteyenler için kullanýlýr)
·
Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde
iken bu yüklerin kaymamasý için tedbir alýnmasý
·

Kapýsýz kabinlerde kabinde yük varken yük ile kat kapýsý arasýnda insan bulunmamasý

GENEL KULLANIMDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
Asansörün çaðrýlmasý :

·
Hangi kat ve doðrultuya gitmek istediðinizden emin olunuz, varsa yalnýzca gidilecek yön
(aþaðý/yukarý) ait çaðýrma butonuna basýnýz.

·
Kabinden çýkmak isteyenlerin geçiþ yolu üzerinde durmayýnýz, geçiþe engel olmayacak bir
bekleyiniz

·
Asansör beklediðiniz kata geldiðinde, asansörün dolu olmasý halinde mutlaka kabine girm
çalýþmayýnýz, asansörün tekrar bulunduðunuz kata gelmesini bekleyiniz ya da (varsa) diðer asans
kullanýnýz.

·
Otomatik kapýlý asansörlerde, kapýsý kapanmakta olan asansörün kapýsýný açmaya çalýþmay
tekrar bulunduðunuz kata gelmesini bekleyiniz ya da (varsa) diðer asansörü kullanýnýz.

Asansöre giriþ/çýkýþ :

·
Asansöre binip, inerken dikkatli olunuz. Asansör ve kat seviyesi farklýlýklarý olabilir
takýlýp düþebilirsiniz.
·

Çocuklarý, evcil hayvanlarý (kedi, köpek vs.) kontrol altýnda tutunuz.

·
Otomatik kapýlý asansörlerde, kapýnýn açýlmasý bir açma butonu aracýlýðýyla oluyorsa, k
butona basarak açýnýz. Kabin katta durmadan kapýyý açmaya çalýþmayýnýz.
·

Kabine girerken ve kabinden çýkarken oyalayýcý hareketlerden kaçýnýnýz.

Seyir halinde :
·

Kapýdan uzak durunuz ve kapýda sýkýþma olasýlýðý bulunan giysi ve eþyalara dikkat edini

·

Kabinde tutamak varsa tutunuz.

·

Kat göstergelerine (kat kapý numaralarýna) dikkat ediniz ve izleyiniz

·
Asansörün durmasýna karþýn, otomatik kabin kapýlý asansörlerde kapý açma butonu ile de
açýlamýyorsa imdat butonu ile dýþarýdaki kiþilerle irtibata geçiniz
·

Hiçbir þekilde kiþisel çabalarla kabinden çýkmaya çalýþmayýnýz.

ASANSÖRLERDE GÜVENLÝK KURALLARI

·
Asansör içinde iki kat arasýnda kalan kiþilerin kurtarýlmasýnda kapý kilit anahtarýnýn
kullanýlmasý tehlikeli olduðundan, kurtarma iþlemi makine-motor gurubu üzerindeki el freni
yardýmýyla yapýlmadýr.

·
Makine dairesi kapýsý veya giriþ kapaðý güvenlik nedeniyle sürekli kilitli tutulmalý, a
herhangi bir nedenle içeri girilmesi gerektiðinde anahtar bina yöneticisi ve görevlisi ile
belirlenecek kiþilerde bulunmalýdýr.
·

Kuyu boþluðuna kaðýt ve benzeri yanýcý maddelerin atýlmasý önlenmeli, buradan baþlayaca
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yangýn kýsa sürede kabini etkileyeceði göz önünde bulundurulmalýdýr.

·
Kabin giriþine konulan fotosel ya da eþik kontaðý gibi güvenlik tertibatlarý (kabin ile
duvar arasýnda sýkýþmaya önlemek için) mutlaka çalýþýr durumda tutulmalý, özellikle çocuklarýn
bunlarla oynamamalarý, bozmalarý önlenmeli ve uyarýlmalýdýr.
·

Makine dairesi depo olarak kullanýlmamalýdýr

·

Makine dairesinde kolayca görülebilecek yere kurtarma talimatý asýlmalýdýr.

·

Makine dairesinde aydýnlatma tesisatý çalýþýr durumda olmalýdýr.

·
Kabin içinde bulunan imdat butonu özellikle elektrik kesilmeleri ve arýza durumunda
kullanýlmasý gerektiðinden acil aydýnlatma kaynaðýndan beslenmesi saðlanmalýdýr.
·

Merdiven temizliði yapýlýrken kuyu dibine su girmesi önlenmelidir.

·
Tehlike anýnda önce DUR sonra ÝMDAT butonlarýna basýlmalý, her iki butonun gereksiz
kullanýlmalarý önlenmelidir.
·

Bir yangýn anýnda kaçýþ için asansör yerine merdivenler kullanýlmalýdýr.

·
Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmeli, kabin hareket
halindeyken bu yüklerin kaymamasý için önlem alýnmalýdýr.
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