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İSPARTA VALİLİĞİ 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBUDUR

İsparta Merkez Halıkent Ortaokulu Asansör Revizyonu Yapım İşi aşağıdaki 
şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 
Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının 
bildirilmesini rica ederim.

TARİH: 08/12/2021
S.
No

İşin Adı İSTENİLEN
ETİKET

TUTARI (KDV hariç)

1
İsparta Merkez Halıkent Ortaokulu Asansör 
Revizyonu Yapım İşi YEŞİL

TOPLAM

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)
2-Royal Cert Denetim Raporu(3 Sayfa)

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

ONARIM YAPIM REVİZYON İŞİNDE ÎSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:
1- Revizyon yapılacak okul asansörü ve Royal Cert raporlarının incelenerek teklif verilmesi 
hususunda tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
2- Yüklenici birim fiyat cetveline göre YEŞİL etiketlendirme için gerekli tüm onarım ve 
tadilatları ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak verilen sürede tamamlanacaktır.
3- İş tamamlandıktan sonra Yüklenici Firma tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Royal Cert 
Firmasına asansörü incelettirerek istenilen etiketlendirme yapılmış olarak yeni inceleme raporu 
ile birlikte teslim etmek zorundadır.
4- Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi 30 (Otuz) gündür.
5- Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
6- Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
7- Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir,
8- Malzemeler TSE’li ve en az bir ( 1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
9- Teklifler 13/12/2021 Pazartesi günü saat: 16.00’a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
10- İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
11- Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği 
takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) 
oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
12- Teklifler İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden 
teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

İSPARTA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık 
Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin 
talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı 
teklif ve kabul ediyorum...... /.. J2021

İmza,Kaşe,Adres



TESİSAT METRAJI

İşin Adı: İsparta Merkez Halıkent Ortaokulu Asansör Revizyonu İşi

İş Grubu: Elektrik Tesisatı>Asansör Tesisatı Sayfa 1 / i

Q
<

Sıra
No Poz No Tanımı

! Bîrim İ m

i 1 j 02.02.2002 | Kabin üstü durdurma tertibatı çalışır hale getirilmelidir. i Adet 1 ! | | | j | | ] | 1

I 2 | 02.03.2003
i Kabin üstü korkuluk, bir e! tutamagi, 0,1 m yükseklikte 
| bir ayak koruyucu ve korkuluğun yari yüksekliğinde 

olmalıdır.

|
Adet 1 I \

| 1

3 02.03.2004

Kabin üstü korkuluğun yüksekliği, el tutamaginin dis 
kenarindan itibaren yatay düzlemdeki serbest mesafeyi 
göz önüne alarak: 0,85 m’den büyük serbest mesafe için 
en az 1,1 m olmaüdir. N o t: 96 cm

Adet 1
j

l 1

I 4 02.03.2005
Kabin üstü korkuluğun e! tutamaginin dis kenarı ile kuyu 
içindeki herhangi bir parça arasindaki yatay mesafe en 
az 0,1 m olmaiidir

Adet 1

......... .........
I

î 1

I 5 03.05.2002 Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontagi ile baski saci 
arası mesafe ayarlanmalidir. Adet 1 | j |  1

j 6 03.05.2007 Kabin güvenlik terîibati emniyet kontagi çalisir hale 
getiriimelidir. Adet 1 | ! | i | 1

! 7 03.05.2008 Kabin güvenlik tertibatı çalisir hale getirilmelidir. Adet 1 | | 1

I 8 03.05.2024
Kabin/karşı ağırlık güvenlik tertibatındaki/hız 
regülatöründeki eksiklikler giderildikten sonra test takip 
kontrolünde yapılacaktır.

Adet 1 I t j | 1

I 9 03.07.2021
Kabin regülatör gergi makara halat atma emniyet 
kontağı çalışır hale getirilmelidir, halat atma emniyet 
kontağı çalışır hale getirilmelidir.

Adet 1 j 1

I 10 05.10.2003 İki yönlü haberleşme tertibatı çalışır hale getiriimelidir Adet 1 i ! i
i I i 1

11 05.10.2004 Sesli alarm tertibatı akü devresine bağlı çalışır hale 
getirilmelidir. Adet 1 ! j j j ] i | i 1

I ;

I 12 05.12.2003

Kabin asiri yüklendiğinde kulîaniciiar kabin içindeki sesli 
ve görünür bir sinyal ile bilgilendirilmelidir. Motor gücüyie 
tahrik edilen otomatik kapilar tam olarak açilmaltdir. Elle 
çalisan kapılar kilitlenmemiş durumda kalmalidir.

Adet 1 i

I
1

i 13 05.12.2004

Kabin aşın yüklendiğinde kullanıcılar kabin içindeki sesti 
ve görünür bir sinyai ile bilgilendirilmelidir. Motor gücüyle 
tahrik edilen otomatik kapılar tam olarak açılmalıdır. Elle 
çalışan kapılar kilitlenmemiş durumda kalmalıdır.

Adet 1 1

! 14
—

05.12.2006 Kabinde asiri yük sistemi çalisir hale getırilmeiidirale 
getirilmelidir Adet 1 ! I ! | ! 1

j 15 1.13.2

Beyan yükü ile yüklü kabini yukarı doğru hareket 
ettirmek için gerekli kuvvet 400 N’dan büyükse, uygun 
olarak makinadairesinden deney panosundan kumanda 
edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibati 
buiunmalidîr. Acîi durum çaiistirma sistemi elektrik

Adet 1

■'İ
i

1

i 16 1.38. Emniyet Devresi Koruma (emniyet devresi açık 
konumda iken asansör hareket etmemelidir) Adet 1 I 1

17 1.45.12 Alt sinir kesici asansörün çalistigi en ait kata göre 
ayarlanmalidir Adet 1

.........
1

I 13 1.45.20

Ait ve üst sinir kesiciler TS EN 81 -1 madde 14.1.2‘sine 
uygun bir elektrik güvenlik tertibatı olmalı ve motor ve 
fren devrelerini besleyen, kontaklari seri bağlı İki adet 
kontaktörün bobin devrelerini zorlayıcı mekanik etkiyle 
açmalıdır.

Adet 1 1

[ 19 1.45.3

Sinir güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin asilmasi 
durumunda mümkün olabildiğince çabuk çalisacak bir 
sekildeyerlestinlmelî, ancak normal isletmeyi 
aksatmamalidir. Bunlar, sinir güvenlik kesicileri kabin 
veya karsi agirlik tamponlara değmeden ça

Adet 1

i

1

I 20 1.46.2 İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı çalışır hale 
getirilmelidir Adet 1 1

21 2.7. asansör Kat Kapısı kilitleme tertibatı Adet 3 3

i 22 3.2. Kabin/karsı ağırlık güvenlik tertibatı Adet 1 1

| 23 40.150.1401 1 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika) Adet 1 1
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TESİSAT METRAJI

İşin Adı: İsparta Merkez Haİıkent Ortaokulu Asansör Revizyonu İşi

İş Grubu: Elektrik Tesisatı>Asansör Tesisatı Sayfa 2 / 2
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<
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jSıra 
1 No Poz No Tanımı j

I

j Birim Ba
şl

ık

24

25

5.12.

Asansör, kabinin asiri yüklenmesi durumunda, otomatik 
seviyeleme dahil kabinin normal harekete geçmesini 
önleyen, beyan yükü, en az 75 kg olmak kaydiyla, %10 
dan fazla asilirsa devreye giren bir tertibatla 
donati İmalidir

Adet 1

j
j

1

35.170.1701
LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeii) ışık 
akışı en az 1800 im, armatür sşıksal verimi en az 100
im/w,

Adet 5 i ! 5

26 Özel Asansöj Asansör revizyonu yapılması sırasında yapılan İşçilik 
İşçilik i ücreti bedeli Adet 1 j I I 1

Kadir ALTÎHKAYNAK

İ r
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İhale
Makamı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşın Adı: İsparta Merkez Halıkent Ortaokulu Asansör Revizyonu İşi 
İş Grubu: Asansör Tesisat!

Sayfa 1/1

! s.
İ No Poz No İmalatın Cinsi ! Birim

i
Miktarı ! Birim Fiyatı Tutarı

1 02.02.2002 Kabin üstü durdurma tertibatı çalışır hale getirilmelidir. Adet | 1 ,o o o

2 02.03.2003 j Kabin üstü korkuluk, bir el tutamağı, 0,1 m yükseklikte bir ayak koruyucu ve 
; korkuluğun yari yüksekliğinde olmalıdır. Adet 1,000

r............................
:

j 3 02.03.2004
Kabin üstü korkuluğun yüksekliği, ei tutamaginin dis kenarindan itibaren 
yatay düzlemdeki serbest mesafeyi göz önüne alarak: 0,85 m’den büyük 
serbest mesafe İçin en az 1,1 m oimalidir. N o t : 96 cm

Adet 1,000

! 4 02.03.2005 Kabin üstü korkuluğun ei tutamaginin dis kenarı iie kuyu içindeki herhangi bir 
parça arasındaki yatay mesafe en az 0,1 m oimalidir Adet 1,000

5 03.05.2002 Kabin güvenlik tertibati emniyet kontağı ile baski saci arasi mesafe 
ayarlanmalîdir. Adet 1,000

6 03.05.2007 Kabin güvenlik tertibati emniyet kontagi çalîsir hale getirilmelidir. Adet 1,000

j 7 03.05.2008 Kabin güvenlik tertibati çaiisir hale getirilmelidir. Adet 1,000

I 8 03.05.2024 Kabin/karşı ağırlık güvenlik tertibatındakî/hız regülatöründeki eksiklikler 
giderildikten sonra test takip kontrolünde yapılacaktır. Adet 1,000

I 9 03.07.2021 Kabin regülatör gergi makara halat atma emniyet kontağı çalışır hale 
getirilmelidir, halat atma emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir. Adet 1,000

i 10 05.10.2003 İki yöniü haberleşme tertibatı çalışır hale getirilmelidir Adet

ooo

11 05.10.2004 Sesli alarm tertibatı akü devresine bağlı çalışır hale getirilmelidir. Adet 1,000

12 05.12.2003
Kabin asiri yüklendiğinde kullaniciiar kabin içindeki sesii ve görünür bir sinyal 
İle bilgilendirilmelidir. Motor gücüyle tahrik edilen otomatik kapilar tam olarak 
açiimalidir. Elle çaiisan kapilar kilitlenmemiş durumda kalmaiidir.

Adet 1,000

13 05.12.2004
Kabin aşırı yüklendiğinde kullanıcılar kabin içindeki sesli ve görünür bir 
sinyal iie bilgilendirilmelidir. Motor gücüyle tahrik edilen otomatik kapılar tam 
olarak açılmalıdır. Eüe çalışan kapılar kilitlenmemiş durumda kalmalıdır.

Adet 1,000

14 05.12.2006 Kabinde asiri yük sistemi çaiisir haie getiriimelidirale getirilmelidir Adet 1,000

15 1.13.2

Beyan yükü ile yüklü kabini yukari doğru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 
400 N’dan büyükse, uygun olarak makinadairesinden deney panosundan 
kumanda edilebilen bir elektrikli eiie kumanda tertibati bulunmalıdır. Acil 
durum çalistirma sistemi elektrik

Adet 1,000

16 1.38. Emniyet Devresi Koruma (emniyet devresi açık konumda iken asansör 
hareket etmemelidir) Adet 1,000

17 1.45.12 Alt sinir kesici asansörün çaiistigi en ait kata göre ayarlanmalidir Adet 1,000

18 1.45.20

Alt ve üst sinir kesiciler TS EN 81-1 madde 14.1.2'sine uygun bir elektrik 
güvenlik tertibatı olmalı ve motor ve fren devrelerini besleyen, kontaklari seri 
bağlı iki adet kontaktörün bobin devrelerini zorlayıcı mekanik etkiyle 
açmalıdır.

Adet 1,000

19 1.45.3

Sinir güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin asilmasi durumunda 
mümkün olabildiğince çabuk çalisacak bir sekildeyeriestirilmeli, ancak 
normal isletmeyi aksatmamaiidir. Bunlar, sinir güvenlik kesicileri kabin veya 
karsı agirlik tamponlara değmeden ça

Adet 1,000

_______  .
20 1.46.2 İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir Adet

ooo

21 2.7. asansör Kat Kapısı kilitleme tertibatı Adet 3,000

22 3.2. Kabin/karsı ağıriık güvenlik tertibatı Adet 1,000

23 40.150.1401 1 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika) Adet 1,000

24 5.12.
Asansör, kabinin asiri yüklenmesi durumunda, otomatik seviyeieme dahil 
kabinin normal harekete geçmesini önleyen, beyan yükü, en az 75 kg olmak 
kaydiyia, %10 dan fazla asilirsa devreye giren bir tertibatla donatîimalidir

Adet 1,000

25 35.170.1701 LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akışı en az 1800 im, 
armatür ışıksa! verimi en az 100 lm/w. Adet 5,000

26 Özel Asansör 
İşçilik Asansör revizyonu yapılması sırasında yapılan işçilik ücreti bedeli Adet 1,000

Toplam:



Doküman No : MS.FR.23 | Yayın T arih i: 02.05.2012 [ Revizyon T arih i: 12-10.2020 | Revizyon No: 16
EK 7 - ASANSÖR PERİYODİKTAKİP KONTROL RAPORU

f  RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetîerl A*Ş.
| 1 ^  1 J | Kar Pl a z ı E Blok Kil 5 54752 Atd^ehır, Estüöbu 1 
V  j  T ti: 6#S 09 10 \ Info^rcy^Cftıt,com İSPARTA BELEDİYESİ f f m i

1 660565086/1
| 2Ûa89e6c-ac86^75a-9e68-8c16e9Q1249e

R.1SP.21.1952.T1 -0 25/08/2021 | 1. T ak ip -25/10/2021 (T) |

ilgili mevzuat gereği imzalanan protoko! kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü İSPARTA BELEDİYESİ adına ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A,Ş.

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçeriidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER j

ASANSÖR CİNSİ 

MONTAJ YILI

: X İNSAN |___ | YÜK

: 2019

ASANSÖR TİPİ : | j 

SEYİR MESAFESİ t

HİDROLİK X ELEKTRİKLİ 

9 M. Dairesi: EVET

ASANSÖR SERİ NO : KM 369 MAK. MOTOR SERİ NO : 869K0366Û / AKİS

BEYAN YÜKÜ (kg) : 1000 k§ 13 KİŞİ KAT VE DURAK SAYISI : 4 / 4
STANDARD/STANDARDLAR 

BEYAN HIZI (m/sn)
: TS EN 81-1 + A3 

= □«□•»0 1□ 1,6 2 j [ 2,5

ADA NO :0 PARSEL NO : 0 
DİĞER

ADRES : MERKEZ/ HALI KENT / 5215 / 4

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

VE SOYADI : ÖZER ÖZDOĞANCI

a ^-RESİ : HALIKENT 24 DERSLİKLİ ORTAOKUL // HALÎKENT MH.5215 SK.NO:4 MERKEZ/ISPARTA

TELEFON NUMARASI : 05054423285 E-POSTA ADRESİ : .

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN

ADRES

TELEFON VE FAKS NO 

PERSONELİN ADI VE SOYADI 

TSEHYB

AKARSAN ASANSÖR

İSTİKLAL MH. 104. ÇD. NO: 2/26 M E RK E2-IS P A RTA

02462322000 E-POSTA : akarsanmuhendislik(3)qmaiLcom

NEVZAT ÖZŞEKER GÖREVİ = FİRMA PERSONELİ

j“X İ  VAR □  YOK BELGE NO : 32-HYB-484

UNVAN :

ADRES : __ .... ..........................

TELEFON VE FAKS NO : E-POSTA

PERSONELİN ADI VE SOYADI : GÖREVİ



EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU

f  @  ̂ RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri fl.Ş.
Kar PİSîi E Blok fcl S 34752 Ata;ehir, İstanbul 

V. J  Te!: CJ216 6JİS09 tOUnfoif>ııpya1Cft!rtxom
fg r z4

İSPARTA BELEDİYESİ
3c«07vS5j

j 660565086/1 S I R.ISP.21.1952.T1 - 0 l i 25/08/2021 1. T ak ip -25/10/2021 (T) j

1 -1.8.5 (M) - Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi He seyir) defterî güncel kayitlari tutuimalidir.
2 -  1.8.6 (M) - Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defteri bulunmalidir.
3 -  1.13.2 (K) - Beyan yükü iie yüklü kabini yukari doğru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 400 N’dan büyükse, uygun olarak makina 
dairesinden/deney panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli eüe kumanda tertibatı bulunmalidir. Acil durum çalistîrma sistemi elektrik 
kesildiğinde kulianilmamasi durumunda ikincil bir enerji kaynagindan beslenen acil durum çalistirma sistemi çalisir hale getirilmelidir. (UPS, akü 
devresi ve benzeri) (Elle kurtarma için makina motor imalatçisinin kullanma kilavuzunda belirtilmiş olduğu değere uygun olmaiidir.)
4 -1.38.1 (K) - Emniyet devrelerindeki kisa devre (sönt) baglantilari çîkartilmaiidir.
5 -1.42.1 (M) - Kumanda panosunda emniyet devre semasi olmaiidir.
6 -1.45.3 (K) - Sinir güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin asilmasi durumunda mümkün olabildiğince çabuk çaiisacak bir şekilde yerleştirilmeli, 
ancak normal isletmeyi aksatmamaüdir. Bunlar, sinir güvenlik kesicileri kabin veya karsi agirlik tamponlara değmeden çalismalidir. Sinir güvenlik 
kesicileri, tüm tampon stroku boyunca devrede kalmaiidir.
7 -1.45.6 (K) - Üst sinir kesici tampon stroku boyunca devrede kalmaiidir.
8 -1,45.9 (K) - Alt sinir kesici tampon stroku boyunca devrede kalmaiidir.
g -1.45.20 (K) - Alt ve üst sinir kesiciler TS EN 81-1 madde 14.1,2’sine uygun bir elektrik güvenlik tertibat! olmali ve motor ve fren devrelerini 

esleyen, kontaklar! seri bagii iki adet kontaktörün bobin devrelerini zorlayici mekanik etkiyle açmalidir. (makaraiî emniyet kontagi) (doğrudan
besiemeii elektrik motoriarinda).
10 -1.46.2 (S) - istem dişi kabin hareketi güvenlik tertibatı çalisir hale getirilmelidir.
11 - 2.2.1 (S) - Kabin üstünde, koiay erişilen bir yerde, bakim veya kontrol eiemaniarinin giriş yerinden en çok 1 m uzaklıkta durdurma tertibatı
olmaiidir, (Bakim
kumandası üzerindeki durdurma tertibati bu sarti sagiiyor ise ilave durdurma tertibatı aranmaz.)
12 - 2.2.2 (S) - Kabin üstü durdurma tertibati çalisir haie getirilmelidir.
13 - 2.11.12 (M) - Kabin üstü paten boşlukları ayarlanmalıdır.
14 - 3.2.10 (K) - Kabin en üst kat seviyesinde İken karsi agirligin tampona temasi Önlenmelidir ve sinir kesici çalışma mesafesi ayarianmalidir.
15 - 3.3.3 (S) - Kuyu dibi acil durum durdurma tertibati çalisir haie getirilmelidir.
16 - 3.4.6 (M) - Asansör kuyusunda, durak kapilari kapaii olsa dahi kabin tavaninin ve kuyu dibi döşemesinin 1 m üstünde en az 50 iüx şiddetinde 
bir aydinlatma sağlayacak sabit bir aydınlatma tesisati bulunmalidir.
17 - 3.5.5 (K) - Kabin güvenlik tertibati emniyet kontagi sabitlenmeüdir.
18 - 3.5.7 (K) - Kabin güvenlik tertibati emniyet kontagi çaiisîr haie getirilmelidir.
19 - 3.5.24 (K) - Kabin/karsi agirlik güvenlik tertibatindaki/hiz regülatöründeki eksiklikler giderildikten sonra test takip kontrolünde yapilacaktir.
20 - 3.7.21 (K) - Kabin regülatör gergi makara haiat atma emniyet kontagi çalisir hale getirilmelidir.
21 - 3.7.45 (K) - Kabin regülatör mafsal kolu ve emniyet kontagi pimi arasindaki mesafe ayartanmali ve emniyet kontagi sabitlenmeüdir.
22 - 3.7.46 (K) - Kabin regülatör gergi makarasi mafsal kolu yere paraiel haie getirilmelidir.

^ .2 3  - 3.8.1 (M) - Karsi agirlik veya dengeleme agirliginin hareket sahasi, kuyu tabanından en fazla 0,3 m'den baslayip en az 2,5 m yüksekliğe kadar 
uzanan sert bir ayirici bölme iie korunmalidir.
24 - 3.14,16 (M) - Hiz regülatörü gergi makarasi kasnagi halatlarla veya zincirierle, kasnak veya makara arasına yabanci maddelerin girmesini ve 
haiatin veya zincirin kasnaktan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
25 - 3.15.2 (M) - Kuyu duvari, her durak kapisi esigi altinda yüzeyi sürekli, metal İevhaiar gibi düzgün sert kaplamalardan mamul oimali ve duvarın 
herhangi bîr noktasinda dikey olarak 5 crrp’lik yuvarlak veya kare seklinde bîr alana eşit olarak dagilacak 300 N’iuk bir kuvvet uygulandiginda Kalici 
bir şekilde biçim değiştirmeme!! ve 10 mm'den fazla esnememefidir.
26 - 3.18.27 (M) - Karsi agirlik paten boslukiari ayarianmalidir.
27 - 3.22.3 (M) - Kuyu disinda bakim kapiiari yakininda: “Asansör kuyusu -  Tehlike Yetkili olmayan giremez" ikaz levhaları bulunmalidir.
28 - 3.26.1 (M) - Kuyu dibi temizienmelidir.
29 - 4.17.2 (M) - Kat kapisi elle açma mekanizması çaiisîr hale getirilmelidir.
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EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU
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30 - 5.2.7 (M) - Kabinde asansör seri numarası, îmai yili ve monte eden firma adi oimalidir.
31 - 5.3.1 (S) - Kabinin, insanlar tarafindan asiri birsekiide yüklenmesini engellemek için beyan yüküne bagli olarak, kullanılabilir kabin alani uygun 

haie getiriimeiidir.
32 - 5.12.1 (S) - Asansör, kabinin asiri yüklenmesi durumunda, otomatik seviyeieme dahil kabinin normai harekete geçmesini önleyen tertibat, 
beyan yükü, en az 75 kg oimak kaydiyla, % 10 dan fazla asilirsa devreye girecek şekilde ayarianmalidir.
33 - 5.12.4 (S) - Kabin asiri yüklendiğinde kullanicilar kabin içindeki sesli ve görünür bir sinyal ile bilgilendirilmelidir. Motor gücüyle tahrik edilen 
otomatik kapilar tam olarak açilmalidir. Elle çaiisan kapilar kilitlenmemiş durumda kalmalidir.
34 - 7.4.2 (M) - Kamuya açık binalardaki (Otei, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okui, yurt, lokal, işyeri (belediye kamu binalari ve benzeri), açik ve 
kapaii spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansörlerde tüm katlara hizmet eden (mevcut binalarda en az bir adet) engeili 
kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler aiinmalidir.
35 - 7.4.5 (M) - Kabin durduğunda sözlü olarak (Türkçe), kabin konumu bildirilmelidir. (TS EN 81-70 madde 5.4,4.2)
36 - 7.4.6 (M) - Konum işareti, kabin çalistirma panelinin üzerine veya üst kismina yerleştirilmelidir. Göstergenin merkez hatti kabin tabanindan 1,60
m ilâ 1,80 m yukarida oimalidir. Katlari gösteren rakamlarin yüksekliği 30 mm ilâ 60 mm oimalidir. (TS EN 81-70 madde 5.4,4.1)Katiar rakamlar ile (- 
2,-1,0,1 gibi) gösterilmeli, harf veya diziler kullanilmamaîidir (B2,P3,G,T,R gibi).

7 - 7.4.35 (M) - Herhangi bir buton ile komşu duvar kösesi arasindaki mesafe, kat için en az 500 mm, kabin butonlari için ise en az 400 mm 
oimalidir.(TS EN 81-70 madde 5.4.2.S Çizelge 2q)
38 - 7.5.3 (M) - Tüm yapiiardaki asansörlerde TS ISO 3864-1 ’e uygun asansörün yangin aninda kultanilmayacagina dair bir yasak işareti koiayîikia 
görülebilecek şekilde bütün duraklarda asansörün yakininda yer aimaiidir. İşaretin büyüklüğü en az 50 mm ve grafik sembolü Sekil-Tde gösterildiği 
gibi oimalidir. (TS EN 81-73 madde 5.1.3)
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