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1. Yük asansörleri, dikey olarak yük taşıma amacıyla kullanılan kaldırma araçlarıdır. Fabrika, depo veya 
otoparklarda kullanılmak üzere tesis edilmiş yük asansörleri ağır ortam şartlarında başarıyla çalışırlar. Yük 
asansörleri hidrolik veya elektrik tahrikli olarak imal edilirler. 

2. Asansör kullanma talimatı görünür bir yerde asılı olmalıdır.   

3. Yük kaldırma kapasitelerinin üzerinde kaldırma yapılmamalıdır.   

4. İnsan taşıması kesinlikle yapılmamalıdır. (Yük ve insan asansörleri hariç) 

5. Asansör hareket halindeyken asansör kabini sallanmamalıdır. 

6. Asansöre binerken asansörün tamamen durması beklenmelidir. 

7. Asansöre yük yüklerken veya boşaltırken yavaş hareket edilmelidir. 

8. Yüklemeler dengeli olmalı, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması ve devrilmemesi için önlem 
alınmalıdır. 

9. Kabine düzgün tutturulmamış ya da kabinden taşan malzeme olması durumunda asansör kullanılmamalıdır. 

10. Yük ve insan asansörlerinde imalatçısının belirlemiş olduğu kapasitesinin üzerinde yük ve insan 
taşınmamalıdır. (Asansör yük kaldırma panosuna bakınız.) 

11. Asansörün ineceği en alt seviye insanların giremeyeceği şekilde sınırlandırılmalıdır. 

12. Asansör hareketi esnasında korkuluk arkasına geçilmemelidir. 

13. Asansöre bindikten veya asansörden indikten sonra katlardaki kapıları açık bırakılmamalıdır. 

14. Asansör kapıları yavaş açılmalı ve yavaş kapatılmalıdır. 

15. Gece çalışmalarında yeterli aydınlatmanın olmaması hallerinde asansörün kullanılması yasaktır. 

16. Asansördeki bir güvenlik donanımının işlememesi durumunda asansör kullanımı yasaktır. 

17. Orijinal olmayan herhangi bir değişiklik durumunda asansörün kullanılması yasaktır. 

18. Asansörün voltaj kontrolleri her gün yapılmalıdır.   

19. Asansör boş ve maksimum yükte çalışırken güvenlik cihazlarının çalışmaları kontrol edilmelidir.   

20. Kuyu boşluğu devamlı temiz tutulmalı, sigara izmariti, kibrit, kâğıt vs. gibi yanıcı ve yakıcı malzemeler 
atılmamalıdır.   

21. Asansör kullanma talimatları görünür bir yerde asılı olmalıdır.   

22. Tehlike anında stop (dur) butonuna basılmalı ve gereksiz kullanımı önlenmelidir.   

23. Yükleme-boşaltma esnasında kabin ile kat aynı seviyede olmalıdır.   

24. İniş-çıkış gösterge lambaları, kat pozisyon lambaları, kabin içi aydınlatma lambalarının devamlı olarak 
kontrolü yapılmalıdır.   

25. Yük asansörlerinde aşırı yük uyarı ışığı ve sesli uyarı sistemi bulunmalıdır. Kabine asansörün kapasitesinin 
üzerinde yük konulması durumunda bu ışıklı ve sesli uyarı sistemi uyarı vererek çalışanı uyarmalıdır.   

26. Asansörün sabit ve hareketli bölümlerinde bulunan elektrik enerjisi iletiminde kullanılmayan bütün iletken 
malzeme kaçak akım rölesi üzerinden topraklanmalıdır.   

27. Hidrolik yük asansörlerinde hidrolik sistemlerin kontrolleri düzenli olarak kontrol edilmeli, hortumlarda 
kaçak, sızıntı vs. olup-olunmadığına dikkat edilmelidir.   

28. Arızalı olan veya fenni muayenesi gereği yeterli görülmeyen asansörler kesinlikle kullanılmamalı, 
kullandırılmamalı ve üzerlerine "KULLANMA" levhası asılmalıdır. Güç kaynağı devre dışı bırakılmalıdır. 

29. Kaldırma araç ve ekipmanları ile yapılan çalışmalarda hiç kimsenin kazaya uğramaması ana düşünce 
olmalıdır.  

 

 


