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1. AMAQ

Bu prosediiriin amacr EKC Kalite Belgelendirme Muayene E[itirn Sanayi Ticaret A.$'nin A
Tipi Muayene Kurulugu. olarak; ASANSOR PERiYODif rONTROL vONETMELIG} G.G
SAYI 30411), ASANSOR PERiYoDir roNrRoLLERr iqiN vErKiLENDiRirpcpr R
TiPi MUAYENE KURULU$LARINA DAIR TEBLIG (SGM: 20tst24 R.G Sayr 29411)'e
gdre, Muayene El Kitabrnrn Kapsam b<ili.imtinde belirtilen TS/EN/ISO Standarllarr baqta
olmak iizere difier ilgili harmonize standartlar baz ahnarak; muayene igin baqvurulann
altnmast, muayene strastnda gerekli test ve deneylerin yaprlmasr/yaptrnlmasr, muayenenin
gergeklegtirilmesi, sonuglartn raporlanmasr ve teslim edilmesi aqamalarrnda uygulanacak
yontemlerin belirlenmesidir.

2. SORUMLULAR

o Genel Mtidtir (GM),
. Genel Mridtir yardrmcrsr (GMy),
o Teknik Miidiir (TM),
o Muayene Mtihendisi (MM),
. Planlama Sorumlusu (pS),
o Yardrmcr Destek personel (Dp),

3. TANIMLAR:

Miiqteri: EKC Muayene Kuruluqu'ndan muayene hizmeti almak izere baqvuruda bulunan
ttizel kiqiliktir. Asanscjr Bakrm iqletme Yonetmeli[i gere[i srnrrlarr igerisindeki asansorlerin
muayenesini yaptrrmak zorunda olun ilgili Belediyeler, Valilik ya da difier ilgili makamlar
EKC Muayene Kuruluqu'nun miigterisidir.

Muayene Ekibi: Muayene faaliyeti ile ilgili olarak, kuruluqlarrn Madde 1'de belirtilen rehber
dokiimanlara gdre inceleyip deIerlendirmek tizere atanmrq, EKC Muayene Kuruluqu
Muayene Personel Listesi (LST.06)'nden segilen, EKC Muayene Kuruluqu gahgma
esaslartna uygun olarak gdrev yapan miihendisler, miihendislerin yanrnda yer alan ve destek
olan personel ekiptir.

OOn: Di.izeltici ve/veya Onleyici Faaliyet

Asansiir: ilgili standartlaragore imalatr ve montajr gergekleqtirilmig asansorlerdir.

Muayene: Bir iirtin, proses, hizmet veya kurulumun veya bunlarrn tasanmlanrun incelenmesi
ve ozel qartlara uygunluklannrn veya mesleki hiikiim esas ahnarak genel qarllara
uygunluklannrn belirlenmesi.

Periyodik Muayene: Belirlenmig periyotlarda
sonraki "muayene" ile tekrarlanmasrdrr.

bir "muayene"nin standartlara gore
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Kritik Bileqenler ve Biilgeler: Kritik bileqenler ve bdlgeler, iglevi, malzemesi ve yaprhqr
itibariyle kaldrrma teghizatrnda bir hasar oluqmasr halinde kararsrz bir duruma veya yi.iktin
diigmesine sebebiyet verebilecek bilegen ve bdlgelerdir.

4. UYGULAMA

4.I.PAZARLAMA VE MUAYTNN SURNCi:

Muayene hizmeti iki farkh pazarlama qekli ile yaprlmaktadrr.,

4.1.1 Asansd,r muayene hizmeti almak isteyen kiqiler kuruluqumuza web sitemiz, telefon vs.
yoluyla ulaqabilir (Herhangi bir A Tipi Muayene KuruluSu ile protokol imzalamamry
mtiqteriler. Not:ilgili idareler bir alt maddede belirtitdi{i iizere A Tipi bir muayene kuruluSu
ile protokol imzalamak zorundadr.). Muayene Baqvuru Formu (FRM.01) miigteri
tarafindan doldurularak bagvuru stireci yaprlrr. Yaprlan mtiracaata gdre onayr alman mtiqteriye
planlama sorumlusu tarafindan bilgilendirme yapiarak gerekli planlama yaprlrr ve muayene
ekibi muayene hizmeti vermek izere ilgili adrese gider. Baqvuruda alman asansdr bilgilerine
gdre Elektrik Tahrikli Asansiirler Periyodik Kontrol Formu (FRM.24) ya da Hidrolik
Tahrikli Asansiirler Periyodik Kontrol X'ormu (F'RM.25) kullamlarak, Elektrikli
Asansdrlerde Muayene ve Testler Talimatr (TLM.09) veya Hidrolik Asansiirlerde
Muayene ve Testler Talimatr (TLM.O7)'na gcire muayene hizmeti gergeklegtirilir. Asanscire
bakrm qirketinin egli[inde gerekli testler uygularur ve muayene sonucunun uygunluk
durumuna gore uygun de[ilse ktrmrzr renkte olan, krsmen uygunsa san renkte olan, qartlr
uygunlukta mavi renkte olan ya da uygun ise yeqil renkte olan Muayene Sonug Raporu
Formu Etiketi (FRM.26), muayene mrihendisi tarafindan hazrlanaruk asanscire yaprqtrrrlrr.
Yaprlan muayenenin sonucu ise Asansdr Yrlhk Kontrol Raporu X'ormu (FRM.38) ile
raporlanarak haz:r,lanr. Bu rapor muayene mtihendisi, bina yrinetimi ve bakrm girketi
tarafindan imza altna ahmr.

4.1.2 Asansor Periyodik Kontrol Yonetmeli[inin gerefi ilgili Belediye ya da yetkili makamlar
igin Belediyeler igin Asansiirlerin Periyodik M,ruye."ri Teklifi lfnVf.tl; teklif
vermektedir. Verilen teklif neticesi olumlu olur ise belediye ile imzalanan Asansiirlerin
Yrlhk Muayenesi Siizleqmesi (FRM.27)'ne istinaden ilgili alan smulan igerisinde
asansdrlerin tespiti yaprlrr. Belediye tarafindan bu tespit yaprlamryorsa, EKC Muayene
Kuruluqu tarafindan ilgili idare srrurlarr igerisinde tarama gergekleptirilir. Bina sorumlulanna
Tebligat Formu (FRM.17) ile tebligat yaprlarak asansrir bilgileri almrr. Tespiti yaprlmrq
asansOrlere planlama sorumlusu tarafindan bakrm qirketi ve bina y6netimi aranarak randevu
almr. Ahnan randevu saatine gdre destek personel tarafindan asansortin gi.ivenlik tedbirleri
altntr. Muayene mtihendisi tarafindan Elektrik Tahrikli Asansdrler Periyodik Kontrol
Formu (FRM.24) ya da Hidrolik Tahrikli Asansiirler Periyodik Kontrol Formu
(FRM.25) kullanrlarak, Elektrikli Asanstirlerde Muayene ve Testler Talimatr (TLM.09)
veya Hidrolik Asansiirlerde Muayene ve Testler Talimatr (TLM.07)'na gcire muayene
hizmeti gergeklegtirilir. Muayene hizmetinden sonra uygunluk durumuna gdre uygun de[ilse
ktrmtzt renkte olan, ktsmen uygunsa san renkte olan garth uygunlukta mavi renkte olan ya da
uygun ise yeqil renkte olan Muayene Sonug Raporu Formu Etiketi (FRM.26), muayene
mtihendisi tarafindan hanrlanaruk asansdre yaprqtrrrlrr. Yaprlan muayenenin sonucu ise
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Asansdr Yilhk Kontrol Raporu X'ormu (FRM.38) ile raporlanarak hanrlarur. Bu rapor
muayene mtihendisi, bina ydnetimi ve bakrm girketi tarafindan imza altrna almr. Asansiir
Yilhk Kontrol Raporu f,'ormu (FRM.38)'nun bir niishasr bakrm girketinde, bir ntishasr bina
ydnetiminde, bir niishasr ilgili idareye, bir niishasr da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhlr'na
agrk olmak tizere EKC Muayene Kurulugu'nda kalacaktrr.

Herhangi bir sebeple muayenesi yaprlamayan asansOrler igin Asansiir Muayenesi Yaprlmadr
Bildirisi (FRM.36) karqrhkh imzalanarak bina yOnetimine brrakrlrr ve bu durum planlama
sorumluna bildirilir.

Muayene mtihendisine verilecek gdrevler, gdrev talimatlarrnda belirlenmigtir.
Muayene sonrastnda muayene miihendisi, uygunsuzluklarr, iyileqtirme firsatlarmr ve
gdzlemlerini igeren bulgularrnr Asansdr Yrlhk Kontrol Raporu (FRM.3S) ile ilgili kiqi ve
kurumlara bildirmektedir.

4.1.3 Kontrol x'ormlarr, Raporlar, Etiketler Arasmdaki izlenebilirlik:

Elektrik Tahrikli Asansiirler Periyodik Kontrol X'ormu (FRM.24), Hidrolik Tahrikli
Asansiirler Periyodik Kontrol Formu (FRM.25), Muayene Sonug Raporu tr'ormu Etiketi
(FRM.26)' Asansdr Yrlhk Kontrol Raporu X'ormu (fRM.38). Bu formlar arasmda
izlenebilirlik Muayene rapor numarasl ile sa[lanmaktadrr. Muayene rapor numarasr her
muayene igin farkh verilmektedir.

Muayene Raporunda muayene sonrastnda tespit edilen bir uygunsuzluk tespit edilir ve Rapor
revize edilerek yeniden yaymlawsa bir 1nceki raporun numarostna badh olarak revizyon
tarih ve no belirtilir. Raporun bir dnceki raporu gegersiz hl&fi agtklama bAhimtine yaztlr.

4.1.4 Uyumlulufiun Srnrflandrrlmasr:

UYGUN DEGIL: Kullamlan Standartlann herhangi bir maddesinin uygulama orneklerinin
olmamasr halinde tespit edilen uygunsuzluk bu srmfa girer.
Ayrtca mtiqterinin amagladrpr sonuglarr gergekleqtirme kabiliyeti hakkrnda dnemli bir qtiphe
durumu olur ise ya da Uriine ait test raporlan standartlara uygun de[il ise bu gruba girer.-Bu
tip asans<irler igin "Ktffiizfo renkte olan Muayene Sonug Raporu F.o"^,, Etiketi lfnVf.ZOy
kullamlrr.

KISMEN UYGUN: Kullamlan Standardrn maddelerinden herhangi birinin amagladr[r
sonuglart gergekleqtirme kabiliyeti hakkrnda krsmi bir gtiphe durumu olur ise bu srmfa girer.
Ayrrca denetginin sekt6rel tecrtibelerine dayanarak uygulamamn verimlili[i igin yapacapr
agrklamalar bu srnrfa girer. Bu tip asansdrler igin 'oSarr'o renkte olan Muayene Sonug
Raporu Formu Etiketi (['RM.26) kullamlrr.

$ARTLI UYGUN: Kullanrlan EKC Muayene Kurulugu doki.imanlarma ve ilgili standartlara
uyumlulufiu ifade eder. Bu tip asansdrler igin "mavi" renkte olan Muayene Sonug Raporu
F ormu Etiketi (FRM.26) kullanrlrr.
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UYGUN: Kullanrlan EKC Muayene Kuruluqu dokiimanlarrna ve ilgili standartlara
uyumlulufiu ifade eder. Bu tip asansdrler igin "Yeqil" renkte olan Muayene Sonug Raporu
Formu Etiketi (FRM.26) kullanrlrr.

4.1.s Dr$ KAYNAK KULLANTMT:
TS EN ISO/IEC 17020 standardtna gore yaprlan Asansor muayenelerinde herhangi bir drq
kaynakh personel mevcut de[ildir.

4,1.6 MUAYENE SIRASINDAT| EAVZIVTIT TUNATLARI
Asansor muayenesi strastnda kabin igi ya da kabin dty kontrollerde asansdrt)n kullarum dryr
olarak tarumlandt{mdan emin olmak gerekir. Muayene srasmda TLM.ll.Temel Safiltk ve
Gilvenlik Gerekleri ve TLM.l2.Asansr)r Kontrollerinde iS Sagtgr Ve Gtivenli{i Talimatmda
tarumlanan ledbirlerin muayene sonuglanana kadar geqerli ktlmmast ve asla esnetilmemesi
gereklidir. Muayene srasmda uyulmasr gereken kurallar ve yaptlmax gerekli Sartlar
TLM.15. Muayene Strosmda is Sagltg Ve Gt)venligi Tolimatlnda tarumlanm4rtr.

4.1.7 MUAYENE STRASTNDAKI OLAGaN Drgr DURUMLAR:

Muayene hizmetleri verilirken sorumlulu[umuzda olan durumlardan dolayr herhangi bir
maddi hasar meydana gelir ise EKC Muayene Kuruluqu'nun Mesleki Sorumluluk Sigortasr
gerekli hasarr karqrlamaktadrr.

EKC Muayene Kuruluqu ile iliqkisi olan miiqterilerin kayrtlarrnrn srnrflandrnlmasr ve
saklanaca[t oftam Kayrtlarrn Kontrolii Prosediirii (PD.03) de belirtilmiqtir.

s" ilciri DoKUMANLAR

1) FRM.0l Muayene Baqvuru Formu
2) FRM.24 Elektrik rahrikli Asansorler periyodik Kontrol Formu
3) FRM.25 Hidrolik Tahrikli Asansorler periyodik Kontrol Formu
4) FRM.26 Muayene Sonug Raporu Formu Etiketi
5) FRM.38 Asansor Yrlhk Kontrol Raporu Formu
6) FRM.2TAsansorlerin Yrlhk Muayenesi Scizleqmesi
7) FRM.36 Asansor Muayenesi Yaprlmadr Bildirisi
8) FRM.19 Belediyeler igin Asanscjrlerin Periyodik Muayenesi Teklifi
9) FRM.17 Tebligat Formu
l0) TLM.01 Asansrir Muayene Talimatr
I I ) TLM.1 1 Temel Sa[hk ve Gtivenlik Gerekleri
12) TLM.15 Muayene Srrasrnda iq Sagh[r ve Gtivenlifii Talimatr
l3) TLM.09 Elektrikli Asanscirlerde Muayene ve Testler Talimatr
14) TLM.07 Hidrolik Asansorlerde Muayene ve Testler Talirnatr


