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Asansörlerde meydana gelebilecek 
risklerin önlenmesi için;
•	 tasarım	aşamasından	imalatına,
•	 imalatından	bakım	aşamasına,
•	bakımından		periyodik	kontrol	aşama-
sına	kadar	her	aşamada	kontrol	altın-
da	 tutulması	ve	düzenli	olarak	dene-
timlerin	yapılması	gerekmektedir.

Asansörlerin	 yönetmelik	 ve	 standart-
lara	 uygun	 imal	 edilmemesi	 ve	monte	
edilmiş	eski	asansörlerin	bakım	ve	de-
netimlerinin	 yapılmaması,	 asansör	 ka-
zalarının	oluşmasına	neden	olmaktadır.

Kaza	 sonrası	 yaşanabilecek	 muhtemel	
riskler;
a)	Koparma,
b)	Ezme,
c)	Düşme,
d)	Darbe,
e)	Mahsur	kalma,
f)	Yangın	çıkması,
g)	Elektrik	çarpması,
h)	 Mekanik	 hasar,	 aşınma,	 paslanma	
vb.	 nedenlerden	 malzemelerin	 hasara	
uğraması	gibi	durumlar	söz	konusu	ola-
caktır.

Asansör	 montajında	 kullanıcıların,	
servis-bakım	personelinin,	 asansör	ku-
yusu,	makina	 dairesi	 ve	 varsa	makara	
dairesi	 dışındaki	 kişilerin	 güvenliği	
sağlanmalıdır.	Ayrıca	kabindeki	yükle-
rin,	 asansör	 parçalarının	 ve	 asansörün	

monte	 edildiği	 binanın	 güvenliği	 sağ-
lanmalıdır.

Dünyada	ve ülkemizde	kullanımda	olan	
binaların	büyük	bölümü	eski	binalardan	
oluşmaktadır.	 Bu	 binalarda	 kullanılan	
asansörlerde	 ciddi	 revizyonların	yapıl-
ması	 veya	 asansörün	 tamamının	 yeni-
lenmesi	ihtiyacı	vardır.

2013	 yılı	 sonu	 itibarıyla	 Türkiye’de	
yaklaşık	 350	 bin	 asansör	 bulunmak-
tadır.	 Asansör	 Bakım	 ve	 İşletme	 Yö-
netmeliğine	 göre,	 2012	 yılı	 başı	 itiba-
rıyla	asansör	yıllık	kontrollerin	TS	EN	
17020’ye	 göre	 TÜRKAK	 tarafından	
akretide	 olmuş	A	Tipi	Muayene	 kuru-
luşları	 tarafından	 yapılmaya	 başlan-
ması,	 asansör	 sayısı	 konusunda	 daha	
net	 bilgiye	 ulaşmamızı	 sağlayacaktır.	
A	Tipi	Muayene	kuruluşları	 tarafından	
yapılan	 denetimler	 sonucunda,	 ülke-
mizdeki	mevcut	asansörlerin	çok	büyük	
bir	bölümünün		tehlike	arz	ettiği	görül-
mektedir.	Denetimlerin;

•	 Günümüze	kadar	yeterli	düzeyde	ya-
pılamaması,	

•	 Bakım	hizmetlerinin	büyük	bir	bölü-
mü	yetkisiz	ve	yetersiz	merdiven	altı	
kişiler	 ve	 firmalar	 tarafından	 yapıl-
ması,

•	 Proje	tasarımı	yapılmaması,	
•	 Standart	dışı	malzemeler	kullanılma-
sı	asansörlerde	kaza	riskini	artırmak-
tadır.
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2		 S&Q	Mart	Muayene	ve	Belgelendirme	- nbaran@sqmart.com

Bu çalışmada,  asansörlerde kullanılan 
karşı ağırlığın tanımlanması, 
karşı ağırlıktan kaynaklı tehlikeli 
durumların oluşum nedenlerinin 
tespiti yapılmış ve karşı ağırlık 
kaynaklı asansör kaza örneklerine yer 
verilmiştir.

Asansörlerde Karşı Ağırlık Kaynaklı 
Riskler1

Nafi Baran 2

1. GİRİŞ

Asansör,	 binalarda	 insanları	 ve/veya	
yükleri	 kapalı	 bir	 kabin	 içinde	 bir	 du-
raktan	 diğerine	 düşey	 doğrultuda	 taşı-
yan	 elektro	mekanik	 sistemlerdir.	Çok	
sayıda	kompenentten	(parça)	oluşmak-
tadır.	Bu	parçaların	sağlıklı	bir	şekilde	
çalışmaları	gerekmektedir.

Son	 yıllarda	 20	m/s	 hıza	 ulaşan	 asan-
sörlerin	yapılması,	asansörlerde	konfor	
ve	güvenlik	önlemlerinin	daha	da	geliş-
tirilmesi	ihtiyacını	doğurmuştur.	

Ülkeler,	 insan	 hayatına	 konfor	 ve	 ko-
laylık	sağlayan	elektro-mekanik	taşıma	
sistemi	asansörlerin	güvenli	bir	şekilde	
kullanılmasını	sağlamak	için	yönetme-
lik	ve	standartlar	hazırlamışlardır.

Yönetmelik	ve	standartların	amacı;	in-
san	 ve/veya	 	 yük	 asansörlerinin	 çalış-
ması,	bakımı	ve	acil	durumlar	sırasında	
muhtemel	kaza	risklerine	karşı	insan	ve	
eşyaları	korumak	maksadıyla	ilgili	gü-
venlik	 kurallarını	 geliştirmek	 ve	 asan-
sörlerde	olması	muhtemel	çeşitli	kaza-
larla ilgili riskleri önlemektir.

Eski	 asansörlerde	karşı	 ağırlıkların	 bir	
kısmı	sacdan	imal	edilmiş	kutu	içerisi-
ne	beton	dökülmesi	şeklinde	imal	edil-
miştir.	Çoğu,	 hesap	 edilerek	dökülme-
diğinden	 ya	 karşı	 ağırlık	 kütlesi	 eksik	
ya	da	fazla	olmaktadır	(Resim	1).

SONUÇ 1: Karşı	ağırlık	kütlesinin	ge-
reğinden	az	veya	fazla	seçilmesi	kütle-
nin	fazla	olduğu	yöne	doğru	(kabin/kar-
şı	 ağırlık)	 kontrolsüz	 olarak	 hareketin	
oluşmasına	neden	olacaktır.	Şayet	fren	
tertibatının	da	devreye	girmemesi	duru-
munda;	kabinin/karşı	ağırlığın	kuyu	ta-
banına	veya	tavanına	çarpmasına	neden 
olacaktır.	Bunun	sonucunda	yaralanma-
lar,	ölümle	sonuçlanan	kazalar	meyda-
na	gelebilmektedir	(Resim	2-3).	 	

KAZA 1 :	Kabine	 ait	 fren	 tertibatının	
iptal	edildiği	ve	karşı	ağırlık	kütlesinin	
uygunluğunun	test	edilmediği	bir	asan-
sör	kazası	yaşanmıştır.	Karşı	ağırlıktan	

Asansörler	genel	olarak	asansör	kuyu-
su	ve	makina	dairesinden	oluşmaktadır	
(makina	dairesiz	asansörler	hariç).

Asansör kuyusu;	 kabin	 ve	 varsa	 kar-
şı	 ağırlık	 veya	 dengeleme	 ağırlığının	
içinde	 hareket	 ettiği	 boşluk	 biçiminde	
tanımlanır.	Bu	boşluk;	genellikle	kuyu	
dibi,	kuyu	duvarları	ve	kuyu	tavanı	ile	
sınırlanmıştır.

Makina	dairesi;	 tahrik	 grubu	 (makina-
motor	 grubu/güç	 ünitesi	 piston-pom-
pa),	ana	besleme	ve	 	kumanda	panosu	
grubu,	güvenlik	aksamı	grubu	vb.	par-
çaların	bulunduğu	alan.	

Asansör	kuyusu	içerisindeki	karşı	ağır-
lığın	önemli	bir	işlevi	vardır.	Karşı	ağır-
lık	 kütlesinin	 uygun	 seçilmemesinden	
kaynaklı	ciddi	riskler	vardır.	Bu	riskler	
sonucu	 yaralanma	 ve	 ölümle	 sonuçla-
nabilecek	kazalar	yaşanmaktadır.	

Karşı	ağırlık;	sürtünme	ile	 tahriki	sağ-
layan	bir	kütledir.		Kabin	kütlesine	ka-
binde	taşınacak	beyan	yükünün	%40	ila	
%50’sinin	 ilave	edilmesi	 sonucu	bulu-
nur.	Kabin	ve	kabin	içerisindeki	yükün	
bir	 kısmının	 dengelenmesini	 sağladı-
ğından	dolayı,	motor	gücünün	düşürül-
mesi	sonucu	enerji	tasarrufu	sağlar.	

Karşı	ağırlık	kütlesinin	belirlenmesi	iki	
yöntemle	bulunmaktadır.

•	 Birinci	 yöntemde,	 kabin	 içerisine	
taşıma	 kapasitesinin	 yarısı	 konur.	
Yarı	 yükte	 iken	 kabin,	 aşağı	 ve	
yukarı	 hareket	 ettirilir.	 Kabin	 ile	
karşı	 ağırlık,	 aşağı	 ve	 yukarı	 ha-
reketleri	 esnasında	 yan	 yana	 gel-
dikleri	anlarda	pensam-
permetre	 ile	 3	 faz	 için	
ayrı	ayrı,	en	az	3	ölçüm	
(aşağı–yukarı)	 	 yapılır.	
Aşağıdan	yukarıya,	yu-
karıdan	aşağıya	yapılan	
ölçümler	 sonucunda	
1	 amperi	 geçmiyorsa,	
karşı	ağırlık	dengesinin	
uygun	 olduğu	 söylene-
bilir.	 Şayet	 geçiyorsa	
karşı	ağırlık	dengesi	uy-
gun	değildir.	Yani	kabin	
yarı	 yüklü	 halde	 	 aşağı	
yönde	 hareket	 ederken	

daha	 düşük	 akım	 çekiyorsa,	 karşı	
ağırlık	yetersiz	karşı	ağırlığa	ağır-
lık	 ilave	 edilmelidir.	 Şayet	 kabin,	
yarı	yüklü	 iken	aşağı	yönde	hare-
ket	 ederken	 fazla	 akım	çekiyorsa,	
karşı	 ağırlık	 fazla	 karşı	 ağırlıktan	
ağırlık	çıkarılmalıdır.	

NOT:	 Bu,	 test	 yapılmadan	 önce	mev-
cut	motor	gücüne	uygun	kontaktör	 se-
çilmesi	 durumunda	 sağlıklıdır.	 Şayet	
büyük	 kontaktör	 seçilmesi	 durumunda	
çekilen	akım	değerleri	yanıltabilir.

•	 İkinci	 yöntemde,	 mekanik	 olarak	
kabin	 içerisine	 taşıma	 kapasitesi-
nin	 yarısı	 konur.	 Kabin	 ile	 karşı	
ağırlık	 yan	 yana	 getirilir.	 Enerji	
kesilir.	Daha	sonra	fren	kolu	açılır.	
Volan	aşağı	ve	yukarı	doğru	çevri-
lir.	Her	iki	yöne	de	aynı	rahatlılıkla	
dönüyorsa,	 karşı	 ağırlık	 dengesi	
uygundur.	Kabin	tarafına	rahat	dö-
nüyorsa,		karşı	ağırlık	yetersiz	kar-
şı	ağırlığa	ağırlık	ilave	edilmelidir.	
Şayet	 karşı	 ağırlık	 tarafına	 rahat	
dönüyorsa,	karşı	ağırlık	fazla	karşı	
ağırlıktan	ağırlık	çıkarılmalıdır.

Karşı	 ağırlığın	 uygun	 olmaması	 duru-
munda,	 tahrik	 kasnağı	 üzerindeki	 ha-
latların	 kasnak	 üzerinden	 kontrolsüz	
bir	şekilde	kayma	riski	vardır.	(Asansör	
içine	giren	kişiler	asansöre	hareket	ko-
mutu	 vermese	 dahi	 böyle	 bir	 risk	 söz	
konusudur.)

RİSK 1:	 Karşı	 ağırlık	 kütlesinin	 ge-
reğinden	 az	 veya	 fazla	 seçilmesinden	
kaynaklı	riskler.

Resim 1. Sacdan Kutu İçerisine Beton Dökülmesi 
ile İmal Edilmiş Karşı Ağırlık

Resim 2 ve 3. Kullanıma Uygunsuz Karşı Ağırlık ve Fren Tertibatının İptal Edilmesi Sonucu Oluşan Kazalar
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ağırlık	 çıkartılması	 gerekirken,	 kabin	
üzerine	 iki	 adet	 ağırlık	 bloğu	 standart	
dışı	 bir	 şekilde	konulmuştur.	Asansöre	
binen	 3	 kişi,	 3.	 kattan	 kabin	 içerisine	
girerek	 butona	 basmış	 ve	 kabin	 kont-
rolsüz	bir	şekilde	aşağı	doğru	hızla	ha-
rekete	 geçmiştir.	 Kabinin	 aşağı	 doğru	
harekete	 seçmesi	 sonucunda,	2	kişinin	
ayak	bileklerinde	ve	bacaklarında	kırık-
lar	meydana	gelmiştir.

RİSK 2 :	Kuyu	dibinde	yaşam	mahali-
nin	bulunmasından	kaynaklı	riskler.

Kuyu	 alt	 boşluğu	 tabanı,	 her	 bir	 karşı	
ağırlık	 tamponunun	 veya	 dengeleme	
ağırlığının	hareket	sahası	altında,	karşı	
ağırlık	veya	dengeleme	ağırlığının	küt-
lesinden	kaynaklanan	statik	kuvvetin	4	
katını	taşıyabilmelidir.

Karşı	ağırlık	için,		Pk	=4*g*(P+q*Q)	
P	=	 Boş	kabin	ve	kabine	asılı	parçala-

rın,	meselâ	kabin	bükülgen	kablo-
sunun	kabin	tarafından	taşınan	kıs-
mı	 ve	 varsa	 dengeleme	 halatları/
zincirlerinin	vb.	kütlelerinin	topla-
mı	(kg)

Q	=	 Beyan	yükü	(Kütle)	(kg)
gn	=	 Standart	 yer	 çekimi	 ivmesi	 (9.81	

m/s)
q	 =	 Denge	katsayısı	(0,40-	0,50	arası)

Kabin,	 	 karşı	 	 ağırlık	 	 ve	 	 dengeleme		
ağırlığının		altında		bulunan		mekanla-
rın	korunması	için,	bu	ağırlıkların	altın-
da	 içine	girilebilecek	bir	mekan	varsa,	
kuyu	tabanı	en	az	5000	N/m²	hareketli	
yüke	göre	inşa	edilmeli	ve

a)		Karşı	ağırlık		tamponunun	veya	den-
geleme	ağırlığının	hareket	sahası	altın-
daki	beton	kaide,	sağlam	zemine	kadar	
uzatılmalı	veya

b)		Karşı	ağırlık	ya	da	dengeleme	ağırlı-
ğında	güvenlik	tertibatı

kullanılmalıdır.

Asansör	 kuyuları	 tercihen,	 şahısların	
girebileceği	mekanların	 üstüne	 yerleş-
tirilmemelidir.

SONUÇ 2 : Kuyu	dibinde	yaşam	ma-
hallinin	 olması	 ciddi	 kazalara	 sebep	

kat	 yukarıda	 düşüp	 kuyu	 dibi	 betonu-
nu	delmiş	ve	yaşam	mahaline	inmiştir.	
Yaşam	mahallinde	kimsenin	olmaması	
olası	başka	bir	faciayı	da	önlemiştir.

RİSK 3 :	 Karşı	 ağırlık	 süspansiyon	
mukavemet	hesaplarının	 	 yapılmaması	
sonucu	oluşan	riskler.

Karşı	 ağırlık	mukavemet	 hesapları	TS	
1812	ve	EN	81-1	ve	EN	81-2	standart-
ları	 ve	 bağlama	 elemanları	 (kaynak,	
cıvata	vs.)	hesaplarına,	göre	yapılması	
gerekmektedir.

SONUÇ 3 :	Karşı	ağırlık	süspansiyon	
mukavemet	 hesaplarının	 	 yapılmama-
sı	sonucu	oluşan	kazalar	yaralanma	ve	
ölümlere	neden	olabilmektedir.

KAZA 3 :	Bir	sitede	bulunan	iki	adet	
asansöre	 geniş	 çaplı	 revizyon	 yapıl-
mış.	Revizyon,	 yetkili	 asansör	firması	
(monte	 eden)	 tarafından	 raylar	 hariç	
bütün	 tesisatın	 değişimi	 şeklinde	 ol-
muştur.	Montajdan	yaklaşık	bir	yıl	son-
ra	asansör	kazası	yaşanmıştır.	Asansöre	
binen	13	yaşındaki	çocuk,	aşağı	inmek	
için	 asansöre	 biniyor;	 asansör	 aşağı	
inerken,	karşı	ağırlık	bağlama	eleman-
larının	(cıvata,	kaynak)	bağlantılarının	
yetersiz	 olması	 sonucu	 karşı	 ağırlık	
süspansiyonu	 L	 seklinde	 ikiye	 ayrılı-
yor.	15	adet	ağırlık	bloğunun	11	tanesi	

olmaktadır.	Karşı	ağırlığın	kuyu	dibine	
çarpması	ve	kuyu	dibi	mukavemetinin	
olmaması	 durumunda,	 kuyu	 dibi	 be-
tonunu	 delip	 yaşam	 mahaline	 girmesi	
ve	bu	esnada	da	kabinin	kuyu	tavanına	
çarpması	riski	bulunmaktadır.	Çarpma,	
hem	 kuyu	 dibi	 yaşam	mahalinde	 hem	
de	 kabin	 içinde	 bulunanların	 yaralan-
masına	ve	ölümüne	yol	açabilecek	risk-
ler	barındırmaktadır.

KAZA 2 :	Kuyu	dibinde	yaşam	mahali	
olan	 iş	merkezinde	 asansör	 kazası	 ya-
şanmıştır.	 Fren	 tertibatı	 iptal	 edilmiş,	
yük	 asansörü	 kabini	 içerisine	 binen	 3	
kişi,	 kabinin	 hızla	 düşüşe	 geçtiğini	 ve	
zemine	çakıldığını	ifade	ettiler.	Yapmış	
olduğum	 incelemede;	 fren	 tertibatının	
olmadığı,	 halat	 boyunun	 kısa	 olduğu,	
zemine	 çakılma	 şiddetinin	 kısmen	 sö-
nümlendiği	anlaşılmıştır.	Buna	rağmen	
iki	 kişinin	 kabin	 içerisindeki	 tekstil	
ürününün	üzerine	atlaması	sonucu	hafif	
yaralanmış;	 ancak,	 bir	 çalışanın	 omu-
riliğinin	 zedelenmesi	 sonucu	 yürüme	
kaybı	 yaşamıştır.	 Halat	 boyunun	 kısa	
olması,	 kabin	 yere	 çarptığı	 anda	 sınır	
kesicinin	 olmaması	 nedeniyle,	 moto-
run	çalışmasının	devam	etmesi	sonucu,	
tavana	çakan	karşı	ağırlık	palanga	ma-
karası	mili	kama	yuvasının	az	açılması	
sonucu	 mil	 çıkmış	 ve	 karşı	 ağılık,	 10	

ile	süspansiyonun	L	parçasının	bir	parçası	kabin	üzerine	
düşüyor.	4	blok	da	kuyu	dibine	düşüyor.	Bu	esnada	da	ka-
bin	fren	tertibatı	devreye	giriyor,	iki	durak	arasında	fren	
yapıyor.	Kabinin	içindeki	çocuk,	ayna	camının	kırılması	
sonucu	cam	kırıkları	 ile	yaralanıyor.	Karşı	ağırlık	blok-
larının,	ağırlık	ile	süspansiyon	üzerine	düşmesi	ve	kabin	
tavanını	 delip	 aşağı	düşmemesi	daha	büyük	bir	 felaketi	
önlemiştir	(Resim	4	a,	b,	c,	d,	e,	f,	g).	Buradaki	süspan-
siyonun	asansör	firması	 tarafından	yerinde	imal	edildiği	
anlaşılmaktadır.	 Firma,	 burada	 maliyeti	 düşürmek	 için	
ciddi	bir	kusur	işlemiştir.	Bu	da	ciddi	bir	kazaya	sebep	ol-
muştur.	Diğer	asansörde	de	yapmış	olduğum	incelemede	
benzer	durumun	olduğu	tespit	edilmiştir.

(c) (f)

(d) (g)

(e)

(a)            (b)

Resim 4. Asansör Kazaları


