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KENTLERiN GÜVENLi YAŞAMASINDA
TEKNiK MUAYENENiN ÖNEMİ

ÖMER FARUK KAYA*

1Kent, nüfusu belli bir büyüklüğü ve yoğunluğu 
aşan, ekonomisi tarım dışı etkinliklerde yoğunla-
şan ve kendi nüfusundan başka etki alanı içinde 
yaşayanlara da hizmet sağlayan yerleşim birimi-
dir. Günümüz kentleri, modernleşme ve sanayileş-
me süreciyle ortaya çıkmış olup 7,4 milyara ula-
şan tüm Dünya nüfusunun yarıdan fazlası (%54’ü) 
kentlerde yaşamaktadır. Doğası gereği yoğun, çok 
sınıflı ve örgütlü insan yerleşimlerini barındıran he-
terojen yapıdaki bu mekânsal yerleşimlerde1 İnsan 
popülasyonunun artmaya devam etmesi, çağın 
gereksinimleri ve daha konforlu bir yaşam için mü-
hendislik alanındaki gelişmeler, ürün ve hizmetler 
giderek büyük önem taşımaktadır.

Kırdan kente göçe bağlı olarak artan kent nü-
fusunun, mekânsal yerleşimlerdeki yetersizlik se-
bebiyle yüksek katlı yapılaşmayı dolayısıyla insan 
ve yüklerin taşınmasının amaçlandığı düşey taşıyı-
cı sistem, asansörleri zorunlu kılmış ayrıca sanayi-
leşmeyle birlikte iş ekipmanlarına azami derecede 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu ürünler kalite-maliyet-za-
man üçgenine göre optimum seviyede, maksi-
mum verimde ekonomik ve kaliteli çözümler ürete-
rek, zaman tasarrufu yapmaya çalışan kentlilerin 
hayatını kolaylaştırmaya fayda sağlamaktadır.

Konutlarımızda kullandığımız çok sayıda 
mekanik ve elektronik parçadan oluşan asansörler 
her gün yaklaşık 55 milyon insan taşıyor. Bu yoğun 
trafiği dikkate alırsak asansör güvenliğinin ne ka-
dar önemli olduğu daha net anlaşılacaktır.2 

Güvenlik ihtiyacının en çok duyumsandığı 
ekipmanlar olması gereken asansörlere, tıp-
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kı otomobil veya uçaklara olduğu gibi periyodik 
bakım ve yıllık muayene yapılması elzemdir. 

Bu minvalde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Kasım 2011 de yayımladığı “Asansör Bakım ve 
İşletme Yönetmeliği” ile başlayan sonrasında Ma-
yıs 2018 de yayımlanan “Asansör periyodik kontrol 
yönetmeliği” ile devam eden ve Tescil öncesi ilk 
kontrollerde, tam yük testlerinin dahil olduğu sü-
reçte, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam 
olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım ha-
talarından, gerekse harici müdahalelerden mey-
dana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi amacıyla 
asansörün periyodik kontrolünün A Tipi Muayene 
kuruluşu tarafından yılda en az bir kere yapılması 
zorunlu tutulmuştur. Ayrıca aynı yönetmeliğe göre 
asansörün yıllık muayenesinin yaptırılmasına ve 
takip edilmesine dair sorumluluk bina yöneticisine 
aittir. 

A Tipi Muayene Kuruluşları TS EN ISO 17020 
standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu’ndan 
(Türkak) akredite olan, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’ndan yetki alarak, protokol imzaladığı Belediye 
sınırları içerisinde bulunan asansörlerin, periyodik 
muayene faaliyetini ilgili idare adına müteselsilen 
yürüten ve kamu bilinciyle denetimler konusunda 
hassas davranıp, vatandaşların can ve mal gü-
venliğini birinci planda tutması gereken kuruluş-
lardır.

A Tipi Muayene Kuruluşları, (2014/33/AB) kapsa-
mında piyasaya arz edilen asansörün, Tescil öncesi 
ilk periyodik kontrolünde TS EN 81-20, TS EN 81-70 
ana standartlara ve ulusal mevzuatlara, gerekti-
ğinde ek standartlara göre kontrolünü sağlar ve 
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rapor düzenler. Yeşil bilgi etiketi ile uygunluk alan 
asansörler, ilgili idare (Belediye) tarafından tescil 
edilir. Muayene kuruluşları, yıllık periyodik kontroller-
de, elektronik/mekanik parçalardan oluşan asan-
sörün, kullanım hatalarından, aşınma, yıpranma 
veya kullanılan malzemelerin yorulmasından olu-
şabilen uygunsuzlukları raporlar. Raporlanan uy-
gunsuzlukların, bakanlık tarafından belirlenen süre 
içerisinde (kırmızı 60, sarı 120gün) giderilmemesi 
durumunda hizmetten men edilmesi için Beledi-
yeye bildirir, bu sayede güvenliği sağlanamayan 
asansörlerin kullanımına izin verilmez.

Fren sistemi çalışmayan bir Otomobili kimse-
nin kullanmayacağı ivedilikle servise götüreceği 
malumunuzdur. Bu bağlamda asansörde halat 
kopması durumunda kabinin düşmesini engelle-
yen güvenlik kompanentlerinden fren tertibatının 
çalıştığından ne derece eminiz veya umursuyoruz? 
Kullandığımız asansörlerle alakalı kullanıcı ve işçi 
kazaları verileri de bu söylemimizi destekler nite-
likte.(4 bknz.) Asansör kazaları ekseriyetle kabin ile 
asansör kuyusu arasına sıkışma, asansör boşluğu-
na düşme ve halat kopması şeklinde gerçekleşi-
yor.3 Periyodik kontrolü yapılmayan asansörlerde, 
asansör bakım firmaları tarafından ne yazık ki 
gerekli kontrollerin yapılmadığı, gerekli tedbirlerin 
alınmadığını müşahede etmekteyiz.

Aysad’ın ( Asansör ve Yürüyen merdiven sa-
nayicileri derneği) hazırladığı Türkiye Asansör ka-
zaları verilerine göre 2018’de asansör sektöründe 
toplamda 17 si ölüm 63’ü yaralı olarak toplamda 
48 kaza meydana geldi.3

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın güncel 
verilerine (2020 yılı) göre Türkiye genelindeki 
yaklaşık 765000 asansörden muayenesi yapılan-
ların  %14’ü kırmızı bilgi etiketi ve % 3 ‘ü sarı bilgi 
etiketi alarak kullanılması uygun durumda değildir. 
Yaklaşık 60000 asansörün de henüz muayene-
si gerçekleştirilmemiştir. Belediyelerin can ve mal 
güvenliği için muayene yapılması yönünde vatan-
daşı münferiden ve sosyal mecraları kullanarak 
bilgilendirmesi belki de ölümlü veya yaralanmalı 
kazaların önüne geçilmesini sağlayacaktır.  

Asansör özelinden umuma teşmil edeceğimiz 
diğer ekipmanlardan fabrikalar, organize sanayi 
bölgeleri, avmler gibi ticari ya da kamusal alanlar-
da kullanılan kaldırma iletme ekipmanları; forklift, 
vinç, caraskal, yürüyen merdivenler gibi ekipman-
larda, her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarının et-
kin verimli kullanılması amaçlanan basınçlı kap-

larda (kazanlar, kompresörler, buhar ve sıcak su 
kapları, basınçlı asit tankları, gaz tankları, sıvılaş-
tırılmış petrol gazı tankları ve tüpleri gibi) durum 
daha da vahim görünmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Nisan 
2013 de yayımladığı İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Madde 
7’de “ekipmanın ilk kullanımı durumunda, kurul-
masından sonra ve en önemlisi iş ekipmanının yeri 
değiştirildiğinde iş yerinde oluşacak riskin boyutu 
da değişeceğinden dolayı gerekli kontroller yapıl-
malıdır.” ifade edilmektedir.

Periyodik muayene işletmelerde yer alan ve 
sürekli kullanımda olan yönetmelikçe sayılan 
tüm ekipmanların, iş sağlığı açısından görevini 
yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi üzerine 
yapılan deney, test veya muayene faaliyetlerinin 
bütününü teşkil etmektedir. Risk analizleri ile belli 
periyotla da kontrol hizmetlerinin yenilenmesi 
zorunlu olmasına5 rağmen; sahadaki gözlemleri-
mizde işletmelerde muayene ve bakım takibi için 
atanan personellerin güvenlik riskleriyle alakalı ye-
terince bilgisinin olmadığı kanaati hasıl olmuştur. 
Öte yandan muayenelerin yapıldığına dair ilgili 
bakanlığın bir kontrol mekanizması oluşturup, belli 
aralıklarla denetim yapması, sağlıklı işleyiş, mua-
yene ve bakım yapılmasında lakaytlık gösteren 
işletmelerin direncinin kırılması noktasında faydalı 
olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği meclisinden alınan bilgilere 
göre Dünya’da her yıl iş kazalarında 2,3 milyon kişi-
nin hayatını kaybettiği ve yılda 300 milyondan faz-
la iş kazasının meydana geldiği tahmin ediliyor.6 Bu 
bağlamda işletmelerde iş güvenliği kurallarına aza-
mi riayet edilmesi şartıyla, periyodik kontrollerin ve 
bakımların düzenli yapılmasına ek olarak yukarıda 
bahsedilen hususların fiiliyatta tatbik edilmesi, iş 
kazalarının azalmasını sağlayacaktır.

Bir de buzdağı (iceberg) metaforu var. Şuana 
kadar buzdağının görünen yüzündeki problemleri 
ele aldık. Bir de görünmeyen yüzü var ki o prob-
lem başlı başına bir yazı konusu. Yine de kısaca 
değinmek gerekirse; merdiven altı üretim yapan 
firmaların, direktif ve standartlara uygun olmayan 
ürünleri (basınçlı kaplar, asansör aksamı, elektrik-
sel ekipmanlar v.b.) kontrolsüz bir şekilde piyasa-
ya sürmelerinin, vatandaşın güvenliğini ne derece 
tehdit ettiğini Iqnorm olarak periyodik muayene 
faaliyetlerinde gözlemliyoruz. Üreticilerin standart 
ve direktifler kapsamında üretim yapmaları için 
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kamu otoritesi tarafından denetim mekanizması-
nın daha etkin işletilmesi faydalı olacaktır.

Hayatımızı kolaylaştıran teknik ürünlerin güvenli 
bir şekilde kullanılması, iş kazalarından mütevellit 
olası ölümcül veya yaralanmalı kazalara önlem 
olarak, yaptırılması gereken periyodik kontrollere 
belli bir disiplin içinde azami özen gösterilmeli, il-
gili Bakanlık önderliğinde Belediye, Organize Sa-
nayi Bölgesi, Muayene Kuruluşu ve Meslek Odaları 
kısacası bütün aktörlerin dahil olduğu bir sistem-
de, iletişim kanalları efektif kullanılarak, vatandaş-
ları periyodik muayene konusunda bilinçlendirmek 
gerekliliği açıktır.

Sağlıklı günler dilerim.
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