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Önsöz 

Bu standard, Türk Standardları Enstitüsü Hizmet İhtisas Kurulu’na bağlı TK39 Mekanik ve 

Elektromekanik Yetkili Servisleri Teknik Komitesi’nce TS 12255 (2013)’ün revizyonu olarak hazırlanmış 

ve TSE Teknik Kurulu’nun 24 Nisan 2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. 

Bu standardın daha önce yayımlanmış bulunan baskıları geçersizdir. 

Bu standardın hazırlanmasında, milli ihtiyaç ve imkanlarımız ön planda olmak üzere, milletlerarası 

standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standardlarındaki esaslar da gözönünde 

bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, 

ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır. 

Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici/ imalatçı ve tüketici durumundaki 

konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapılmış ve alınan görüşlere göre olgunlaştırılmıştır. 

Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent 

hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz. 
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1 Kapsam 

Bu standard asansörlere, bakım ve onarım hizmeti veren asansör bakım yetkili servislerinin; yapısal 

özellik, işletmecilik, teknik donanım, çalışanlar ve belgelendirilme ile ilgili kurallarını kapsar. Asansör 

monte eden firmaları kapsamaz. 

2 Bağlayıcı atıflar 

Bu standartta diğer standart ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun 

yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. Tarihli atıflarda, yalnızca alıntı yapılan baskı 

geçerlidir. Tarihli olmayan dokümanlar için, atıf yapılan dokümanın (tüm tadiller dâhil) son baskısı 

geçerlidir. * İşaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk 

Standartlarıdır. 

TS No Türkçe Adı İngilizce Adı 

TS 12361 Yetkili servisler - Genel kurallar Competent services - General rules 

TS EN 13015+A1 (*) 
Asansör ve yürüyen merdivenlerin 

bakımı - Bakım talimatları için 

kurallar 

Maintenance for lifts and escalators 

- Rules for maintenance 

instructions 

TS EN ISO IEC 17020 (*) 

Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli 

tiplerdeki muayene kuruluşlarının 

işletimi için şartlar 

Conformity assessment - 

Requirements for the operation of 

various types of bodies performing 

inspection 

3 Tarifler 

3.1  

yetkili servis 

Tarifi TS 12361’de verilmiştir. 

Kayda ait not 1: Bu standart metninde; asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör 
monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonu ve/veya sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki 
verdiği gerçek veya tüzel kişi, yetkili servis olarak anlaşılacaktır. 

Kayda ait not 2: Bu standard metninde bundan sonra “yetkili servis” ifadesi yerine “servis” ifadesi kullanılmıştır. 

3.2  

ana firma 

Tarifi TS 12361’de verilmiştir. 

Kayda ait not 3:  Bu standard metninde ana firma ifadesi yerine  “asansörü monte eden” ifadesi kullanılmıştır. 

3.3  

servis alanı 

servis iş alanı ve idarî hizmet alanı olmak üzere iki bölümden oluşan alan 

3.3.1  

servis iş alanı 

bakım ve onarım işlemlerinin yapıldığı kapalı alan 
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3.3.2  

idarî hizmet alanı  

idarî büro ile müşteri kabul yeri, personel bölümü (soyunma-giyinme, yemek yeme ve dinlenme yeri), 

yedek parça ve malzeme bölümleri ile tuvalet ve lâvabodan oluşan kapalı alan 

3.4  

asansör 

belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca 

hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatı veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan 

kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatı 

3.5  

asansör monte eden 

asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya tüzel 

kişi 

3.6  

asansör bakımı  

asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, 

fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin tasarlandığı veya yürürlükteki mevzuata uygun olarak revize 

edildiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asansör monte eden, asansör monte edenin yetkili 

servisi veya bina sorumlusu ile asansör monte edenden bağımsız olarak bakım ve arıza sözleşmesi 

imzalayan servis tarafından periyodik olarak ayda bir yürütülen işlemler 

3.7  

kurtarma çalışması 

asansör içerisinde insanın veya insanların mahsur kaldığına dair bilginin alınmasıyla birlikte kurtarma 

talimatına uygun olarak yapılan ve insanın veya insanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmalar 

3.8  

A tipi muayene kuruluşu 

asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı 

kapsamında akredite olan Türkiye’de yerleşik özel veya kamu kuruluşları 

3.9  

bina sorumlusu 

asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik 

kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında 

seçeceği, dışarıdan yetki vereceği kişi, kat maliki/malikleri veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu 

yetkili 

3.10 

bağımsız sözleşme 

asansör monte edenden bağımsız olarak bina sorumlusu ile servis arasında yapılan sözleşme 

4 Kurallar 

4.1 Yapısal özellikler ile ilgili kurallar 

4.1.1  Servisin yapısal özellikleri ile ilgili aşağıdaki hususlar, TS 12361’e uygun olmalıdır: 

 Bulunması gereken mekân ve/veya mahaller ile bunların özellikleri, 
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 Çevre sağlığı ile ilgili alınacak tedbirler, 

 Servisin ısıtma ve havalandırma şekli, 

 Elektrik tesisatı, 

 Su tesisatı,  

 Varsa insan ve yük taşıma asansörü, 

 Yerleşim düzeni ve birimleri, 

 İş yeri tabelâsı,  

 İlk yardım çantası, 

 Atık kapları, 

 Yangınla ilgili önlemler. 

4.1.2 Servis iş alanı ile yedek parça ve malzeme bölümünün zemini kolay temizlenebilen nitelikte 

olmalıdır. 

4.1.3 Serviste bakım/onarım hizmetleri için yeterli büyüklükte, üzeri kolay temizlenebilen ve antistatik  

malzeme ile kaplanmış asgari bir çalışma masası ve/veya tezgahı bulunmalıdır. 

4.1.4 Serviste yedek parça deposu ve malzeme yeri (takımhane), çalışanların soyunma odası, dinlenme 

ve (iş yerinde yemek veriliyor ise) yemek yeme yeri ile teknik özellikleri. 

4.1.5 Serviste hizmet verilen her marka asansör için yeterli miktarda sarf malzemesi ve yedek parça 

bulundurulmalı ve bunlar özelliklerine göre uygun şekilde kodlanmalı, raf veya dolaplarda ayrı ayrı 

muhafaza edilmelidir. 

4.1.6 Servis iş alanı ile idarî hizmet alanı aynı veya bitişik bina içerisinde olmak şartıyla, farklı mekânlar 

olarak da düzenlenebilir. 

4.1.7  Servis hizmetleri için asansör monte eden bünyesinde en az bir yetkili servis istasyonu kurulur. 

Asansör monte eden, bünyesinde kurulacak yetkili servis için, ayrı bir bölüm tahsis edilmelidir. 

4.1.8  Asgarî servis alanı; servisin hizmet verdiği asansör monte eden ve asansör marka sayısı dikkate 

alınarak Çizelge 1’e göre belirlenir.  

Çizelge 1 — Asansör monte eden ve asansör markası sayısına göre asgarî servis alanı 

Asansör monte 

eden ve asansör 

marka sayısı  

Asansör monte eden ve asansör marka sayısına göre asgarî servis alanı 

Servis iş alanı 

(m2) 

İdarî hizmet alanı 

(m2)  

Toplam servis alanı 

(m2) 

1 25 25 50 

2 28 26 54 

3 31 27 58 

4 34 28 62 

5 37 29 66 

NOT Servisin hizmet verdiği Asansör monte eden ve marka sayısının 5’den fazla olması hâlinde, asgarî servis 
alanları aşağıdaki formüllerle hesaplanır: 

 Asgari servis iş alanı          = [(Asansör monte eden/marka sayısı x 3) + 22]  (m2) 

 Asgari idari hizmet alanı    = [(Asansör monte eden/marka sayısı x 1 ) + 24]  (m2) 
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 Asgarî toplam servis alanı = [(Asansör monte eden/marka sayısı x 4) + 46]  (m2) 

4.2 İşletmecilik ile ilgili kurallar 

4.2.1 Serviste işletmecilikle ilgili aşağıdaki hususlar, TS 12361’e uygun olmalıdır: 

 Asansör monte eden firmalar tarafından servisin yetkilendirilmesi ve servis sayısının birden fazla 

olması hâlinde servis sisteminin yapısı, 

 Servis tarafından verilen hizmetlere dair yasal sorumluluklar, 

 Serviste bulundurulması gereken teknik dokümanlar, 

 Verilen hizmetlerin takip edilebilmesi, 

 Tavsiye edilen fiyat tarifelerinin bulundurulma şekli, 

 Asansör monte eden firmalar tarafından servisin denetlenme şekli ve yapılacak işlemler,  

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler, 

 Asansöre verilecek hizmetlerle ilgili servisin sorumlulukları, 

 Özel ihtisas gerektiren hizmetler bulunması halinde müşterinin bilgilendirilmesi, 

 Servisin tanıtma işareti, kurum kimliği ve özellikleri, 

 Yetkinin iptali durumunda yapılacak işlemler, 

 Asansöre ait bakım-onarımı gerektiren ekipmanları teslim alma ve talep hâlinde sigorta şekli, 

 Asansörün iş görme performansının doğrulanmasıyla ilgili işlemler, 

 Yeniden hizmet gerektiren hâller ve yapılacak işlemler, 

 Garanti süresi içinde ve dışında yapılan işlerde uyulacak kurallar, 

 Müşterinin iş takip kayıtlarını görme ve inceleme ile asansör monte eden iletişim bilgileri talep hakkı,  

 Servis tarafından verilecek hizmetin yapısı, hizmet sırasında ve sonrasında yapılacak işlemler, 

 Servis tarafından hizmet verilen müşteri bilgileri ve bu bilgilerin değerlendirilme şekli, 

4.2.2 Servis, müşteriye adresinde hizmet verebilme ve/veya asansörün tamamını veya bazı parçalarını 

servise getirebilme imkânına sahip olmalıdır. 

4.2.3 Asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların bakımı, asansör monte eden tarafından hazırlanmış 

olan bakım kılavuzunda yer alan talimatlara göre yapılır ve aşağıdaki işlemleri kapsar. 

 Kurtarma hizmetleri ve eğitimleri, 

 Yağlama ve temizleme, 

 Ayarlama işlemleri, 

 Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımı ve/veya değişimi, 

 Yıllık periyodik bakım kontrollerine eşlik etme, 

 Aylık periyodik bakım hizmetleri, 

 Destek hizmetleri, 

 Yedek parça temini, 

 Arıza giderme hizmetleri. 
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4.2.4 Asansörün yerinin değiştirilmesi, tahrik ünitesi, askı sistemi, kumanda sistemi, taşıyıcı/kabin, 

durak kapısı ve/veya asansör güvenlik aksamlarının değişimi, bakım kapsamında değildir. Bu hizmetler 

asansör monte eden tarafından yapılır. 

4.2.5 Servis, asansörü oluşturan üniteler ile ilgili hizmetleri veya özel ihtisas gerektiren hizmetleri 

kendisi verebileceği gibi, yasal sorumluluk kendisinde olmak kaydıyla ilgili konuda hizmet yeterlilik 

belgesine sahip başka yetkili servislerden de alabilir. Hizmet alımının bu şekilde yapıldığı hallerde 

müşteri bilgilendirilir. 

4.2.6 Asansörün iş görme fonksiyonlarının yerine getirildiği ve/veya arızasının giderildiği, servis 

tarafından doğrulanmalı ve müşterinin yazılı teyidi alınarak bir nüshası müşteride kalacak şekilde rapor 

düzenlenmelidir. 

4.2.7 Asansörün bakım-onarımı TS EN 13015+A1’e göre yapılmalıdır. 

4.2.8  Servisin vereceği hizmet, işçilik ve yedek parça kalitesinden, servis yetkisini veren asansör monte 

eden/firmalar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Müşterinin talebi hâlinde servis, yetkisini 

taşıdığı asansör monte eden firmanın/firmaların; isim, adres, telefon, faks numarası, elektronik posta ve 

varsa internet adresini müşteriye vermelidir. 

4.2.9 Asansör monte eden firmalarca düzenlenen, hizmet verilen asansörlerin markasını ve asansör 

grubunu da gösteren yetki belgesi, serviste müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır. 

4.2.10 Asansör monte eden ile yetkili servis arasında imzalanan yetki sözleşmesi iki yıllık süreyle noter 

huzurunda düzenlenir. 

4.2.11 Servis bakım sözleşmesi imzalamış olduğu bina ve asansörlerin bilgilerini ilgili belediye/ il özel 

idaresi ile güncel olarak paylaşmalıdır. 

4.3 Teknik donanım ile ilgili kurallar 

4.3.1  Serviste teknik donanım ile ilgili aşağıdaki hususlar, TS 12361’e uygun olmalıdır: 

 Asansör monte eden firma/firmalar tarafından öngörülen teknik donanımın bulundurulması, 

 Bulunan teknik donanımın kullanım hakkı, 

 Makina, cihaz, takım vb.’nin kullanma ve bakım-onarımı. 

4.3.2 Serviste,  asansör monte eden firma/firmalar tarafından öngörülen teknik donanımlar ile Ek A’da 

belirtilen asgari cihaz ve ekipman birbirini tamamlayacak şekilde bulundurulmalıdır.  

4.3.3 Serviste kullanılan ve Ek A’da (*) işareti ile belirtilen asgari cihaz ve ekipmanın kalibrasyon 

işlemleri periyodik olarak TS 12361’e uygun yapılmalıdır/yaptırılmalıdır. Hâriçte yaptırılan 

kalibrasyonlar belgelendirilmelidir. 

4.4 Çalışanlar ile ilgili kurallar 

4.4.1 Serviste çalışanlar ile ilgili aşağıdaki hususlar, TS 12361’e uygun olmalıdır: 

 Çalışanların görev, yetki, sorumluluk ve eğitim durumu ile iş kıyafetleri, 

 Çalışanların, bilgi ve beceri bakımından yeterlilikleri ile ilgili yapılacak işlemler, 

 Çalışanlara verilecek eğitim programlarının muhtevâsı ve gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemler. 

4.4.2 Servis teknik sorumlusu, makina, elektrik, elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında eğitim 

veren mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinden mezun ve ilgili olduğu meslek odasından yetki 

belgeli olmalıdır. 

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
ABAR LiFT ASANSÖR iNSAAT MÜHENDiSLiK MiMARLIK iTHALAT iHRACAT VE SANAYi TiCARET LiMiTED SiRKETi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 9.06.2020
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iKTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.



TS 12255:2017 TÜRK STANDARDI 

6 © TSE - Tüm hakları saklıdır. 

4.4.3 Servisin diğer teknik bakım elemanları, iki yıllık meslek yüksekokullarının makine, elektrik, 

elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya raylı sistemler bölümlerinden 

mezun olmalıdır. 

4.4.4 Veya endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik 

bölümlerinden mezun ve Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ kapsamında düzenlenmiş bakım ve 

onarım sertifikasına sahip olmalıdır. 

4.4.5  Veya endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamaları hâlinde görev ve 

sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine ve Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 

kapsamında düzenlenmiş bakım ve onarım sertifikasına sahip olmalıdır. 

4.4.6 Serviste, bir servis teknik sorumlusu, asgari iki teknik bakım personeli ve asgari bir idari personel 

tam zamanlı olarak istihdam edilmelidir. 

4.4.7  Serviste iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirler alınmalıdır. 

4.4.8  Verilen hizmetlerde görülen aksaklıklar ile müşterilerden gelen istek ve şikâyetler 

değerlendirilerek yıllık eğitim programları düzenlenmeli, işe yeni başlayanlar için servise ve işe uyum 

programı uygulanmalı ve bu faaliyetler kayıt altına alınmalıdır. 

4.4.9  Serviste çalışan teknik elemanlar ilgili oldukları işler kapsamında mevzuatında öngörülen 

sürelerle eğitilmeli ve bu eğitimlere ait düzenlenen belgeler serviste bulundurulmalıdır. 

4.4.10  Servis çalışanlarının iş elbisesi üzerinde, çalışanın adı-soyadı ve görevini belirten yaka kartı 

bulunmalıdır. 

4.4.11  Servisin organizasyon şeması ve bu şemada yer alan personelin görevlerini belirten liste müşteri 

kabul yerine asılmalıdır. 

4.4.12  Serviste bulunması gereken asgarî personel sayısı, servisin sözleşme yaptığı asansör durak sayısı 

dikkate alınarak Çizelge 2’ye göre hesaplanır.  

Çizelge 2 — Servisin sözleşme yaptığı asansör durak sayısına göre çalıştırılacak asgarî personel 
sayısı 

Asansör  

durak  

sayısı 

Asansör durak sayısına göre çalıştırılacak asgarî personel sayısı 

 

Servis  

teknik  

sorumlusu 

 

 

Teknik  

bakım  

personeli 

 

 

İdarî  

Personel 

 

 

Toplam 

 personel  

sayısı 

 

 1 ila 1000 1 2 1 4 

1001 ila 2000 1 4 1 6 

2001 ila 3000 1 6 2 10 

3001 ila 4000 1 8 2 11 

Asansörlerin ve durak sayısının 4000’den fazla olması halinde; her 1 ila 1000 durak sayısı artışı için 

teknik personel sayısı ikişer kişi, Her 1 ila 2000 durak sayısı artışı için idari personel sayısı birer kişi 

artırılır.   

NOT Durak sayısı 5’den az olan asansörler beş durak olarak dikkate alınır. 5 durak kesirleri (1 ilâ 4 duraklar) 
beş durak olarak dikkate alınır. 
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4.5 Belgelendirme ile ilgili kurallar 

Servis, hizmet verdiği asansör ve/veya asansörlere göre belgelendirilir. Belgelendirme işlemi esnasında 

düzenlenecek Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine servisin, (elektrikli ve veya hidrolik tahrikli asansörlerden 

hangilerine) hizmet vereceği ile yetki veren, asansör monte eden firmanın/firmaların tescilli 

unvanı/unvanları ile hizmet verilen markalar açıkça yazılmalıdır. 

5 Çeşitli hükümler 

Sahibi veya işletmecileri, bu standarda uygun olarak çalıştırdıklarını beyan ettikleri servis için, 
istendiğinde bu standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu 
beyannamede söz konusu servisin Madde 4’ teki kurallara uygun olduğunun belirtilmesi gerekir. 
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Ek A 
Asansör bakım yetkili servislerinde bulunması gereken asgarî cihaz ve 

ekipman listesi 

1) Antistatik masa örtüsü, 

2) Baret, 

3) Caraskal, 

4) Dinamometre (*), 

5) El Breyzi (Matkap), 

6) Emniyet kemeri, 

7) Gres pompası, 

8) Havya, 

9) Komparatör, 

10) Kumpas (*), 

11) Lehim pompası, 

12) Lüksmetre (*), 

13) Matkap, 

14) Multimetre (*), 

15) Newtonmetre (*), 

16) Pens ampermetre(*) 

17) Takım çantası (içinde aşağıdaki malzemeler bulunan),  

 Açıkağızlı, allen ve yıldız anahtar takımları, 

 Çeşitli ebatlarda düz ve yıldız tornavida takımı, 

 Kargaburun,  

 Kontrol kalemleri,  

 Penseler,  

 Şerit metre.  

18) Şönt kablosu, 

19) Üçgen kapı açma anahtarı, 

20) Yan keski,  

21)  Takometre (*), 

22)  Üzerinde tesviyeci mengenesi bulunan çalışma masası, 

23)  Yalıtım test cihazı (*), 

24)  Yağdanlık, 

25)  Zımpara taşı.  

 (*) Periyodik olarak kalibre edilecek cihaz ve ekipman. 
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Kaynaklar 

[1] 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. 

[2] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği 

[3] Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) 

[4] Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 

[5] 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. 

[6] TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansörlere Ait Makina Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği. 

[7] TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Asansörlere Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri 

Yönetmeliği. 

[8] Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 

Tebliğ. 

[9] Asansör yetkili servislerinin görülüp incelenmesi ve teknik sorumluları ile yapılan görüşmelerin 

değerlendirilmesi 

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
ABAR LiFT ASANSÖR iNSAAT MÜHENDiSLiK MiMARLIK iTHALAT iHRACAT VE SANAYi TiCARET LiMiTED SiRKETi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 9.06.2020
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iKTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.


