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Asansör Montaj Elemanı Eğitim İhtiyacı

Asansör montajı yapan firmalarda eğitimli 
montör eksikliği önemli bir sorundur. Bu 

sorunu giderebilmek için birçok uygulama 
getirilmiştir. Buna rağmen halen asansör 

montajında yapılan hatalardan kaynaklanan 
sebeplerden dolayı birçok asansör 

kazasıyla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada; 
Kahramanmaraş ilinde karşılaşılan iki adet 
asansör kazasından yola çıkılarak, asansör 
firmalarında montör olarak çalışan işçilerin 
eğitim durumları ile kaliteli asansör montajı 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

1. GİRİŞ

Binalarda asansör kullanımı her geçen gün artmaktadır. 
Artan talebi karşılamak için de sürekli asansörler inşa 
edilmektedir. Bir asansörün üretiminden, son kullanıcıya 
teslimine kadar geçen süre fabrikada başlamakta ve inşa-
at sonlanmaktadır. O halde asansör üretim işini, imalat ve 
son montaj olarak iki ana bölüme ayırmak mümkündür. 
Asansörün son montajında çalışan ve asansörün devre-
ye alınmasını sağlayan işçiye de montör denir[7]. Asansör 
montörlerinin mesleki ve teknik yeterlilikleri asansörün 
kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Mon-
törlerin ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi işçilerin yap-
tığı asansör bakım ve onarımlarındaki yetersizliklerden 
ve birçok yanlış uygulamadan dolayı çok ciddi kazalar ve 
arızalar meydana gelmektedir.[8]

Montör olarak çalışmak isteyenler için bazı meslek lisele-
rinde ve “Elektromekanik Taşıyıcılar” adı altında program 
yer almaktadır[1]. Yine 2017 yılı verilerine göre sadece bir 
üniversitenin iki meslek yüksekokulunda  “Elektromeka-
nik Taşıyıcılar” adı altında önlisans proğramı yer almakta-
dır. Şekil 1’de bu programı seçen öğrenciler ile ilgili puan 
bilgileri yer almaktadır. Burada şunu da eklemek gerekir 
ki 2018 ÖSYM tercihlerinde bu program, tercih rehberin-
de yer almamıştır.
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İmal edilen mal, makine vb, tüm ürünler için geçerli bir 
ifade var. İmal ettiğiniz ürün “Dünyanın en kaliteli ve en 
ucuz malı” olsa bile “Üretim - montaj zinciri içerisindeki 
personelin (montörün) kalifiye olmadığında, mal tüke-
ticinin gözüne değersiz görünür” ifadesinden yola çıka-
rak da asansör montaj firmaları ve asansör kullanıcıları 
tarafından montörün eğitimli olmasının ne kadar elzem 
olduğu görülmektedir[3].  Bu bağlamda asansör sektö-
rünün meslek lisesi mezunlarından beklentileri de farklı 
bir çalışma ile ortaya konmuştur [1].  Yine bu çalışmanın 
içerisinde ders müfredatında yer alması önerilen konula-
ra ‘da yer verilmiştir[1]. Benzer bir şekilde Fatih C. BABA-
LIK yaptığı çalışmasında asansör sektöründe üniversite-
ler-meslek odaları ve sanayi iş birliğinden bahsetmiştir. 
Bu kurumların beraber çalışmasının ve iş birliği içerisinde 
sürekli eğitim modelini (yaşam boyu) benimsemeleri ge-
rektiğini ifade etmiştir. Onun görüşüne göre teknik ele-
manların eğitimi bir kereliğine alınan bir belge ile değil 
yaşam boyu olmalıdır. Bunun sağlanması içinde üniver-
siteler-meslek odaları ve asansör firmaları birlikte çalışma 
içerisinde olması kaçınılmaz olacaktır[4].

Asansörlerde kullanıcı güvenliği deyince; öncelikle ha-
latlar, kılavuz raylar, fren sistemleri, kumanda tertibatı 
ve kabin güvenlik kapıları akla gelir[5]. Bununla birlikte 
asansörün son montajı esnasında dikkat edilmesi gere-
ken birçok husus vardır. Bunlardan bazıları; cıvataların 
montaj yönlerinin doğru olması, halat klemenslerinin 
doğru monte edilmesi, pul, somun, rondela, akıllı vida 
vb. kullanılması gereken doğru yerde kullanılması, kay-
nak yapılması zorunlu kalınan yerlerde doğru kaynak ya-

pılması veya ray konsolları ve makine-motor montajının 
tamamen kaynakla yapılması durumunda kaynak işçiliği-
nin doğru yapılmasıdır. Bu huşular tamamen montörün 
bilgi, beceri ve dikkatinin bir sonucu olarak asansör de 
risk faktörü meydana getirmektedir. 

Asansörlerde koruyucu bakıma gelince, koruyucu bakım 
yine asansör firmasında çalışan montörler ya da bakımcı 
işçiler tarafından gerçekleştirilmekte ve bakım işi, işçi ta-
rafından gözle ve elle yapılmaktadır. Doğru yapılan koru-
yucu bakım asansörlerin emniyetli ve güvenilir çalışması 
için çok önem arz etmektedir[6].

Bu bildiri kapsamında yapılan çalışmada asansör firmala-
rında montör olarak çalışan işçilerin eğitim durumu Kah-
ramanmaraş ili özelinde ele alınmıştır. Firmalarda çalışan 
işçilerin mezun olduğu okullar, mesleki yeterlilikleri ve 
asansör firmalarının eğitimli personel ihtiyacı belirlen-
meye çalışılmıştır. Montörün eğitim durumunun, kaliteli 
asansör montajına ne gibi katkı sağlayacağı üzerinde 
durulmuştur. Kahramanmaraş ilinde 2018 yılı içerisinde 
yeni montajı tamamlanmış iki asansörde yaşanan kaza 
ve montörlerin eğitim durumunun bu kazalar ile ilişkisi 
araştırılmıştır. 

2. MATERYAL METOD

Bu çalışmada Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde yer 
alan asansör sektöründe çalışan montörlerin eğitim ih-
tiyacının belirlenmesi ve son montajı yapılan asansörde 
karşılaşılan arıza ve kazaların sebeplerini araştırmak için 

 
Şekil 1. Yüksek Öğretim Programı Atlası [2]
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anket çalışması yapılmıştır. Anket formu kapsamında 
asansör firmalarına çalışan personel sayısı, personelin 
eğitim durumu, montör sayısı, mesleki yeterlilik belgesi 
sahibi personel sayısı, son montajı yapılan asansörlerde 
karşılaşılan arızaların sebebi, son montajı yapılan asansör-
lerde karşılaşılan kazaların sebebi, lise ve üniversitelerde 
yer alan elektromekanik taşıyıcılar bölümünden haberle-
ri olup olmadıkları ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesi bünyesinde elektromekanik taşıyıcılar programı 
açıldığı takdirde asansör montaj ve bakım personellerini 
eğitimlerini tamamlamak için üniversiteye gönderip gön-
dermeyecekleri gibi 16 adet soru yöneltilmiştir. Ankete 

katılan asansör montaj firmalarına anketteki sorulara ke-
sin ve net cevaplar verilmesi gerektiği ve verdikleri cevap-
ların herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceği konusunda 
da bilgi verilmiştir. Bu asansör montaj firmalarının halen 
aktif olarak montaj yapmaya devam ediyor olmasına da 
dikkat gösterildi.

Bu çalışmanın dayanak noktası 2018 yılı içerisinde Kah-
ramanmaraş ili sınırları içerisinde gerçekleşen iki asansör 
kazasıdır. Bu her iki kazanın ortak noktası montajı yeni 
yapılmış olmasıdır. Şekil 2. ‘de yer alan makine dairesiz 
asansör kazasında son montajı yapılan asansör devreye 

Şekil 2. Kaza 1 Makine Dairesiz Asansör Kabin Üstü

Şekil 3. Birinci Kaza Makine Dairesiz Asansör Motor Yeri 
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alındıktan sadece 3-4 ay gibi kısa bir süre içerisinde kaza 
yapmıştır. Bu asansör 8 kişilik olarak yapılmış olup içeri-
sinde 3 kişi vardır. Bu asansör muayene kuruluşu (Makine 
Mühendisleri Odası) tarafından kontrol edilmiş ve yeşil 
etiket almıştır. Bir diğer kazaya gelince Şekil 5. ve 6.’da 
görüldüğü üzere makine daireli bir asansördür. Asansörü 
yaptıran müteahhit firma, asansörün muayene kuruluşu 
tarafından kontrolü yapıldıktan sonra teslim alacağını 
asansör montaj firmasına ifade etmiştir. Kahramanmaraş 
Makine mühendisleri odası çalışanları titizlikle kontrolle-

ri gerçekleştirirken bu kaza meydana gelmiştir. Yine bu 
asansörde 5 kişilik olarak yapılmış olup denetim esnasın 
üzerinde sadece iki kişi vardır. 

Birinci kaza makine dairesiz bir asansör de gerçekleş-
miştir. Bilindiği gibi makine dairesiz asansörlerde motor 
asansör kuyusunun içerisinde yer almaktadır. Şekil 3’te 
de görüldüğü gibi motor yerinden Kaza esnasında mon-
taj yerinden asansör kabininin üzerine düşen motor şekil 
4 ‘te görüldüğü gibi en üst kat kat kapısına çarpmış ve 
kat kapısına kullanılamayacak derecede hasar vermiştir. 

 
Şekil 4. Birinci Kaza Makine Dairesiz Asansör Kat Kapısı Durumu

 
Şekil 5. İkinci Kaza Makine Daireli Asansör Makine Motor Görünümü
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Şekil 6. İkinci Kaza Makine Daireli Asansör, Makine Motor Sehpası Görünümü

Hatta kat kapısının katta bulunan kasasını yerinden sök-
müştür. Kat kapsının altında ve yanında bulunan bağlantı 
noktaları kırılmıştır. 

İkinci kaza ani güvenlikli fren tertibatı çalışmasını kontrol 
etmek için düşük hızda gerçekleştirildiği esnada olmuş-
tur. Şekil 6’da da görüldüğü gibi makine-motor sehpası 
kaynak yerlerinden kopmuştur. Bununla birlikte makine-
motor sehpasına makineyi sabitlemeye yaraya cıvatala-
rında yerinde olmadığı görülmektedir. Şekil 5’ te yer alan 
görüntüde ise asansör halatlarının tahrik ve saptırma kas-
nağından da çıktığını göstermektedir. 

Çalışmada kullanılan anket soruları (örneği) aşağıda ve-
rilmiştir. Bu anket; Kahramanmaraş’ta aktif olarak faaliyet 
gösteren 12 asansör firmasına uygulanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
18.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Tabloların üst kısmında yer alan soru başlıkları asansör 
montaj ve bakım yapan firmalara sorulmuş alınan cevap-
lar sonucunda oluşan grafikler burada paylaşılmıştır.

Tablo 1’de ankete katılan asansör montaj firmalarında ça-
lışan personel sayısını belirlemek amaçlanmıştır. Grafikte 

 

36,4 36,4
27,3

0

20

40

ÇALIŞAN SAYISI

%

Firmanız bünyesinde çalışan personel sayısı 
kaçtır? 

0 ile 10

10 ile 25

25 ile 50

Tablo 1. Asansör Firmasında Çalışan Personel Sayısı
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de görüldüğü üzere bu firmaların tamamı personel sayısı 
bakımından KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme-
ler) olarak değerlendirilmektedir. Burada çalışanların eği-
tim durumu ve eğitim ihtiyacı, kaliteli ve problemsiz bir 
asansörün yapılabilmesi için önemli bir parametre olarak 
değerlendirilmektedir.

Tablo 2’de asansör montaj firmalarında, montaj ve bakım 
işinde çalışan personel sayısı görülmektedir. Tablo 1 ve 2 
kıyaslandığında bu firmalarda idari işleri yapmak için çalı-
şan personelinde oldukça çok olduğu görülmektedir. Bu-
rada muhasebecisinden mühendisine kadar birçok farklı 
iş yapılmaktadır. Bu bildiri kapsamında üzerinde durulan 
konu ise montör diye adlandırılan asansör montaj ve ba-
kım işçisidir. Burada şunu da eklemek gerekir ki bu sek-
törde doğrudan veya dolaylı olarak çalışan herkes ortaya 
çıkan ürünün kalitesini etkilemektedir.

Tablo 3’e ilk bakışta anket yapılan bu firmaların hemen, 
hemen hepsinde meslek lisesi mezunu çalışan olduğu 
görülmektedir. Buna rağmen tablo 3, tablo 1 ile karşılaştı-
rıldığın da meslek lisesi mezunu çalışan sayısı toplam ça-
lışan sayısına göre yetersiz olduğunu da göstermektedir. 

Tablo 4’te görüldüğü gibi bu firmaların tamamında asan-
sör mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan bulunmakta-
dır. Yine Tablo 1 ve 2 ile kıyaslandığında mesleki yeterlilik 
belgesine sahip personelin sayısının da yetersiz olduğu 
görülmektedir. Asansör firmalarında çalışanların mesleki 
yeterlilik belgesi varlığı göz önüne alındığında dikkat çe-
kici bir soru akla gelmektedir. Asansör montaj elemanları-
nın birçoğunda mesleki yeterlilik belgesi var ise materyal 
ve metod kısmında bahsedilen “her iki kaza neden mey-
dana geldi?” sorusu dikkat çekmektedir.

Son montajı yapılan asansörlerde karşılaşılan arızaların 
sebeplerini araştırdığımız Tablo 5’te müteahhidin ucuz 
asansör istemesi birçok firma tarafından desteklenmiştir. 
Bu hususta sunu gösteriyor ki ucuz asansör talebi arıza 
sayısında artış olarak geri dönebilir.  Grafik incelendiğin-
de kısmi bir etken de asansör montajında çalışan perso-
nelin yetersizliği gözükmektedir. 

Son montajı yapılan asansörlerde karşılaşılan arızaların 
sebebi ile kazaların sebebi arasındaki ilişki Pearson kore-
lasyon analizi ile araştırıldığında aşağıdaki gibi bulgular 
ortaya çıkmaktadır.

-  Montaj’da çalışan personelin yetersizliği (arıza) ve fir-
manızda çalışan mühendislerin bilgisizliği (kaza) ara-
sında (r=,633, p<0.05) pozitif yönlü yüksek şiddette,

-  Firmanızda çalışan mühendislerin bilgisizliği (arıza) 
ve üretici firma (kalitesiz mal) (kaza) arasında (r=-,658, 
p<0.05) negatif yönlü yüksek şiddette,

-  Firmanızda çalışan mühendislerin bilgisizliği (arıza) 
ve firmanızda çalışan mühendislerin bilgisizliği (kaza) 
arasında (r=,857, p<0.01) pozitif yönlü çok yüksek şid-
dette anlamlı korelasyon tespit edilmiştir.

  

63,6

27,3
9,1

0

20

40

60

80

ÇALIŞAN SAYISI

%

Firmanızda asansör montaj ve bakım işinde çalışan 
personel sayısı kaç kişidir?  

0 ile 10

10 ile 25

25 ile 50

Tablo 2. Asansör Montaj ve Bakım İşinde Çalışan Personel Sayısı

  

9,1

90,9

0

50

100

ÇALIŞAN SAYISI

%

Firmanızda meslek lisesi mezun sayısı 
kaç kişidir? 

YOK

0 ile 10

Tablo 3. Asansör Firmasında Meslek Lisesi Mezun Sayısı

  

100

0 0
0

50

100

ÇALIŞAN SAYISI

%

Asansör montajında çalışan 
personelinizden kaçının mesleki yeterlilik 

belgesi vardır? 

0 ile 10
10 ile 25
25 ile 50

Tablo 4. Asansör Montajında Çalışanların Mesleki Yeterlilik 
Belgesi Sayıları



40

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2019  www.mmo.org.tr

Pearson korelasyon analizinde, korelasyon katsayısı ne-
gatif değerde ise iki değişken arasında zıt ilişki olur, yani 
“değişkenlerden biri artarken diğeri azalmaktadır” şek-
linde ifade edilir. Diğer durumda ise korelasyon katsayısı 
pozitif ise “değişkenlerden biri artarken diğeri de artmak-
tadır” şeklinde yorumu yapılır [9].

Son montajı yapılan asansörlerde karşılaşılan kazaların 
sebeplerini araştırdığımız Tablo 6’da ise Tablo 5’e benzer 
bir sonuç ortaya çıkmakta ve müteahhidin ucuz asansör 
talebi, firmalar tarafından son montajı yapılmış asansör-
de yaşanan kazalarda önemli bir etken olarak görülmek-
tedir. 

Elektromekanik taşıyıcılar programının asansör sektö-
ründe iş yapan firmalar tarafından dahi çok fazla bilin-

mediği anket sonucuna yansımıştır. Tablo 7’de görüldü-
ğü gibi ankete katılan firmaların birçoğu bu programdan 
habersizdir. Buna rağmen Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi bünyesinde “Elektromekanik Taşıyıcılar” adı 
altında bir program açılmasını olumlu karşılamışlar ve 
programın açılmasını istemişlerdir. Tablo 8’de ankete ka-
tılan tüm firmaların bakış açısı gösterilmiştir.  Tablo 9’da 
ise bakıldığında açılabilecek “Elektromekanik Taşıyıcılar” 
programına, asansör firmalarının nerdeyse tamamının 
montaj ve bakım personelini eğitimini tamamlaması 
için göndereceği ortaya çıkmaktadır. Bu durum asan-
sör montaj firmalarının da çalışanların eğitimine ihtiyaç 
duyduklarının bir göstergesi olmaktadır. Ayrıca firmala-
rın montör olarak çalışanların eğitimlerini sorguladıkla-
rını da göstermektedir. 
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Tablo 5. Son Montajı Yapılan Asansörlerde Karşılaşılan Arıza Sebepleri



41

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2019  www.mmo.org.tr  

 

9,1 9,1

27,3

9,1

0

18,2

36,4

27,3

18,2

9,1

18,2 18,2

27,3

45,5

27,3

36,4 36,4

18,2 18,2

36,4

18,2

0 0

9,1

27,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Üretici Firma 
(Kalitesiz mal)

Montaj’da 
çalışan 

personelin 
yetersizliği

Firmanızda 
çalışan 

mühendislerin 
bilgisizliği

Asansör 
Muayene 

Kuruluşunun 
işini doğru 
yapmaması

Müteahhitin 
ucuz asansör 

istemesi

%
Son montajı yapılan asansörlerde karşılaşılan kazaların sebebi sizce 

nedir? 

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım

Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Tablo 8. Elektromekanik Taşıyıcılar Programı Talep Araştırması
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Eğitim İhtiyacı

4. SONUÇ

Bu çalışmada asansör montajı yapan firmalarda montör 
olarak çalışan personeline eğitim ihtiyacı belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bunun için Kahramanmaraş ili sınırları içere-
sinde aktif çalışan asansör montaj firmaları ile anket yapıl-
mıştır. Yapılan çalışma sonucunda;

-  Montör olarak çalışanların eğitim ihtiyacı olduğu gö-
rülmüştür. 

-  Birçok Asansör montaj firmasının Elektromekanik ta-
şıyıcılar programından haberdar olmadığı da belirlen-
miştir. 

-  Bu firmalar bünyelerinde her ne kadar meslek yükse-
kokulu mezunu veya mesleki yeterlilik belgesi sahi-
bi işçi çalıştırsalar dahi bu Elektromekanik taşıyıcılar 
programından haberdar olmamaları, montörlerin eği-
tim eksikliğinin olduğunu göstermektedir.  

- Asansör montaj firmalarından da montörlerin eğitimi 
hususunda beklenti içerisinde olduğu görülmüştür. 

- Asansör montörlerinin eğitime devam etmeleri kalite-
li asansör montajının temel etmenlerinden biri oldu-
ğunun farkında olunduğu görülmüştür. 

- Asansör sektöründe montör olarak çalışanların eğiti-
mi meslek lisesinde başlamalı ve meslek yüksek oku-
lunda devam etmeleri gerekliliği görülmüştür. 

-  Meslek liselerine ve meslek yüksekokullarına daha faz-
la içerisinde asansörün anlatıldığı programlar açılması 
gerektiği belirlenmiştir. 

-  Elektromekanik Taşıyıcılar program adının daha anla-
şılır olması için “Asansör Sistemleri” olarak değiştiril-
mesinin daha uygun olacağı belirlenmiştir. 

-  Asansör arıza ve kazalarında montör etmenini en aza 
indirmek için montörlerin hayat boyu eğitime devam 
etmesi gerekliliği belirlenmiştir.
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