
GİRİŞ 
 

Düşey transport sistemleri, asansörler ve yürüyen merdivenler olmak  üzere iki 
ana grupta toplanabilir. Asansör, yolcuların ve yüklerin bir düzeyden başka bir düzeye 
taşıyan sistemdir. Asansörleri, ağır yük asansörlerinden ve vinçlerden ayırmak gerekir. 
Asansörler, bir kabin veya platformdan oluşan, kılavuz raylar arasında hareket eden, iki 
veya daha fazla durak arasında insan ve yolcu taşıyan sistemdir. Bu genel tanım 
etrafında 20 den fazla asansör çeşidi bulunmaktadır. Asansörler 100 yıldan daha uzun 
bir zaman diliminde insanlara yüksek katlı binalarda hizmet vermektedir. Yüksek katlı 
binalar var oldukları sürece, tesis edilmiş bulunan asansörler de bazı yenilemelerle 
varlıklarını devam ettireceklerdir. 
 

Asansörlerin yanı sıra yürüyen merdivenler de, düşey transport tekniği 
endüstrisinin önemli bir kısmıdır. Asansörlerle aynı fonksiyonu yerine getirmesine 
rağmen yürüyen merdivenler daha basit bir mekanizmaya sahiptir. Yürüyen merdivenler 
sürekli çalışan sistemi ile yolcuların katlar arasında taşınmasını sağlar. Yürüyen 
merdivenler zincir mekanizmasına bağlı hareketli basamaklarla yolcuları taşıdığı gibi 
ikinci bir dişli sistemi ile el bandını senkron olarak hareket ettirir.  
 
 
1.1. DÜŞEY TRANSPORT SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
 

Düşey transport sistemleri olarak asansörleri ve yürüyen merdivenleri ayrı ayrı 
sınıflandırılacaktır. Asansör tesislerinin sınıflandırılmasında kullanım amacı, 
konstrüksiyon ve tahrik yöntemi gibi farklı özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. 
 
A-Kullanım Amacına Göre Sınıflandırılması : 
 

 
 
A.1. İnsan Asansörü  
 
 İnsan asansörleri özellikle insanların taşınmasına ait, kullanma rahatlığı ve kabin 
konforu sağlanmış olan asansörlerdir (Şekil 9).  Bir bölümü, tekerlekli sandalye ve 
sedye ile hasta taşıyabilecek kabin formunda olmak üzere "Hasta asansörleri" adını alır. 
TS 863 standardına göre insan asansörlerinin sınıflandırılması: 
 
• Sınıf I Asansörü: sadece insan taşımak için tasarımlanmış asansördür. 

İnsan Asansörü Yük  
Asansörü 

Servis 
 Asansörü

Maden Kuyusu 
Asansörü  

Sınıf I 

Sınıf II 

Sınıf III 

Yatay  
Asansör
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• Sınıf II Asansörü: esas olarak insan taşımak için tasarlanan, ancak gerektiğinde yük 
de taşınabilen asansördür. 

Sınıf I ve Sınıf II asansörleri kullanım yerlerine göre üç tipe ayrılmıştır.  
• Konutlarda kullanılan asansör. 
• Konut dışı yerlerde  kullanılan asansör. 
• Sağlık tesislerinde kullanılan asansör. 

• Sınıf III Asansörü: sağlık tesislerinde kullanılmak üzere hasta, sedye vb. taşımak 
için tasarımlanmış asansördür.  

  
Şekil 9. İnsan ve yük asansörü   Şekil 10. Servis asansörü 

 
A.2. Yük Asansörü 
 
 Yük asansörleri, daha çok yük taşıma ağırlıklı, bazı tiplerinde insanların da 
kullanabildiği, bazı tiplerinde insanların binmesine müsaade edilmeyen, nispeten küçük 
hızlı, basit yapılı asansörlerdir. Türk Standartları Enstitüsünün Mart 1989 tarihli “TS 
1108” Standardı ”Asansörler- Yük taşıma için- Elektrikli” kapsamında incelenmektedir 
(Şekil 9). 
 
A.3. Servis Asansörü 
 
 İlk kez 1960’larda elektronik olarak kontrol edilebilen servis asansörleri 
kullanılmaya başlanmıştır. Maksimum 1500 kg. kadar yapılabilmektedir. Sağlık 
kuruluşları ve lokantalarda kullanılan servis asansörlerinin neme ve korozyona karşı 
dayanıklı, kolay temizlenebilen hijyenik yapıda olması istenmektedir. Bürolar, alışveriş 
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merkezleri, bankalar, kütüphaneler, hastaneler, oteller, evlerde servis vermektedirler. 
Bir insanın sığamayacağı boyutta olan ve tamburlu bir tahrik sistemi ile çalışan 
asansördür. (Şekil 10). 

 
A.4. Maden Kuyusu Asansörü 
 
 Maden kuyusu asansörleri, yerin derinliklerinde elde edilen kömür, maden filizi 
gibi maddelerin, düşey doğrultuda açılmış olan kuyu boyunca  taşınarak yeryüzüne 
çıkarılması amacı ile yapılan, aynı zamanda personelin de taşındığı büyük taşıma 
kapasiteli, yüksek hızlı ve sade düzenli asansörlerdir (Şekil 11). Maden kuyusu taşıma 
tesisleri veya Koepe-Mekanizması gibi adlar verileren sistemler, genel asansör tanımı 
ve standartları dışında tutulmuştur.   
 

Şekil 11. Maden kuyusu asansörü 
 

A.5. Yatay Asansör 
 
 Yatay asansörler, havaalanlarında, hastane ve üniversite komplekslerinde 30 yılı 
aşkın sürede kullanım imkanı bulan ve Otomatik İnsan Taşıma (Automated People 
Movers) olarak da isimlendirilen insan taşıma sistemleridir. Kısaca APM olarak bilenen 
yatay asansörler, raylı yollar üzerine monte edilmiş, tek veya birkaç taşıma biriminden 
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oluşan otomatik sürücüsüz taşıma sistemleridir. Bu sistemler yüksek kaliteli servise ve 
saatte 2000 ila 25000 kadar yolcu taşıma kapasitesine sahiptirler (Şekil 12). 
 
 

Şekil 12. Yatay asansörler 
 
 
 
B- Konstrüksiyon ve Tahrik Yöntemine Göre Sınıflandırılması : 
 
 

 
 
 
B.1. Halatlı Asansör  
 
 Konvansiyonel asansör tesisleridir. Katlar arasındaki insan ve yük taşımacılığı 
halatlı donanımlar ile sağlanmaktadır. Kısa mesafeli ve düşük kapasiteli tesislerde 
(servis asansörü gibi) tamburlu vinç mekanizmasından yararlanılır. Taşıma 
yüksekliğinin arttığı binalarda ise sürtünme bağından yararlanan tahrik kasnaklı 
sistemler kullanılmaktadır. Değişik taşıma kapasitelerinde çalışmaya imkan veren 
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Tamburlu 
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Redüktörsüz 

Kremayerli 
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halatlı sistemlerde 2 m/s altındaki çalışma hızlarda redüktörlü (sonsuz vida veya planet 
mekanizması) alternatif akım motorlu; üstündeki çalışma hızlarında ise redüktörsüz 
doğru akım motorlu dizaynlar kullanılmaktadır.  
 
 Redüktörlü Asansörler, asansör tahrik gurubunda AC motor ve bir redüktör 
bulunmaktadır. Böylece kabin hızı, genelde bir sonsuz vida mekanizması ile ayarlanır. 
Bu tip asansörler, 10 kg dan 14000 kg kadar kapasitelerde; 0.125 m/s den 2.0 m/s kadar 
hızlarda kullanılırlar. Dişli mekanizmalı asansörler, 10 -12 katlı ofis binalarında ve 25 
katın altında bulunan apartmanlarda kullanılır (Şekli 13a).  
 

Redüktörsüz Asansörler, 1903 yılında ilk defa Newyork'da BEOVER binasında 
tesis edilen bu asansör, genellikle yüksek katlı binalardaki yüksek hızlı asansördür. Bu 
asansörlerin hızı 2 m/s den fazladır. Dişli çarksız tahrik asansörü büyük hacimli ve 
devir sayısı düşük olan DC motordan oluşur. Asansör bir stator ve kontrol ünitesi 
tarafından idare edilir (Şekil 13b). 

 (a) Redüktörlü asansör   (b) Redüktörsüz asansör 
Şekil 13. Halatlı asansörler 

 
B.2. Paternoster (Sürekli çalışan) Asansör 
 
 Birbirine arka arkaya bağlı kabinleri sürekli hareket halinde iken binilip/inilerek 
kullanılan asansör tesisidir.  Bina katlarında kapıların bulunmadığı paternosterlerde, 
kabinler 1 veya 2 kişilik olup 4 m - 4,5 m aralıklarla kılavuzlar içine alınmış lamelli 
zincirlere bağlıdır. Çıkış ve iniş tarafı kabinleri katlardan yan yana geçerler.  Hız en 
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fazla 0,3 m/s dir. Kopma halinde kabinlerin düşmesi bahis konusu değildir. 
Paternosterler, katlar arasında trafiğin yoğun ve sürekli olduğu, devlet daireleri, idare 
binaları, endüstri kuruluşları gibi yerlerde üstünlük gösterilmiştir. 60 metre yüksekliğe 
kadar yapılabilir.  Taşıma kapasiteleri ortalama saatte 500 kişidir (Şekil 14). 
Günümüzde yerini grup kontrollü asansör sistemleri almıştır. 

 
Şekil 14. Paternoster (sürekli çalışan) asansör 

 
B.3. Hidrolik Asansör 
 
 Tahrik yeteneğinin hidrolik pompa ünitesi tarafından sağlandığı asansör 
dizaynıdır. Hidrolik yağının bir pompa ile kaldırma pistonlarına iletildiği ve kabinin 
direkt veya indirekt olarak pistonlar ile hareket ettirildiği sistemdir. Kaldırma 
yüksekliğini arttırmak için palangalı donanım da uygulanmaktadır. Yüksek taşıma 
mesafelerinde sadece indirekt sistemler kullanılabilir. İndirekt sistemlerde kabin hızı 
silindir hızının iki katı olduğu için yüksek hızlarda indirekt sistemler daha avantajlıdır. 
Kaldırma kapasitesi 20 ton'a kadar arttırılabilir (Şekil 15). 
 

Hidrolik asansör hem yolcu hem de yük taşımak için kullanılır. Bu tip asansörler, 
2 ile 6 kat yüksekliğe 0.125 m/s den 1 m/s arasında hızlarla çalışır. Genelde hidrolik 
asansörler 0.75 m/s hızla çalışır. Tek silindirli hidrolik asansörler ile 1000 kg - 10000 
kg yükler, çift silindirli hidrolik asansörler ise 10000 - 90000 kg yükler taşınabilir. 
Hidrolik asansörlerin düşük katlı binalarda kullanılabilir, fakat insan taşımasından daha 
çok, yük taşımasında kullanılır. 
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Şekil 15. Hidrolik asansörler 
 
B.4. Kremayerli ve Vidalı Asansör 
 
 Bir vidalı mil aracılığı ile krikoya benzer şekilde, kabinin hareketinin sağlandığı 
küçük kaldırma yükseklikleri ve düşük hızlarda çalışan asansörlerdir. Vidalı mildeki 
otoblokajdan dolayı, kabinin aşağı düşme tehlikesi yoktur (Şekil 16a). Kremayerli 
asansörler ise, daha çok inşaat işlerinde dış çephe ile ilgili çalışmalar için 
kullanılmaktadır. Kremayerli kısım istenildiği boyda ayarlandığından, inşaat yüksekliği 
arttıkça asansörün seyir mesafesi ayarlanabilmektedir (Şekil 16b). Kremayer çalışma 
grubu Şekil 16c'de verilmiştir. 

                      Şekil 16. Vidalı ve kremayerli asansörler 
 
 
 

    (a) vidalı asansör 

(b) kremayerli asansör  
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B.5. Eğimli (Tırmanan) Asansör 
 
 İnsan ve yük taşımasında kullanılacak asansörlerin 90 dereceden farklı konumda 
çalıştırıldığı asansör tesisleridir. Eğimli binalarda, açık alanda dik yamaçlarda 
kullanılan eğimli asansörlerde konvansiyonel asansörlere oranla daha fazla alan ve özel 
donanım gerekmektedir. 7° eğimi aşan yerlerde ayaktaki yolcuların kalkış / duruş 
hareketlerinden etkilendiğinden hız sınırlıdır (Şekil 17). 

 

 
Şekil 17. Eğimli tırmanan asansör 

 
 

C - Yürüyen Merdiven ve Bantların Sınıflandırılması 
 
 
 

 
 
 
C.1. Kapalı Alan Tipi 
 
 1950 li yıllarda başlayan kullanımları ilk önceleri süpermarket ve tren / metro 
istasyonları ile sınırlı iken, günümüzde ofis binalarında, hastanelerde, alışveriş 
merkezlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sürekli çalışan basamaklardan oluşan ve 
tek bir katı geçmek için 30°-35° eğimlerde çalışan sistemlerdir. Kapalı mekanlarda 
kullanılan yürüyen merdivenler, genellikle bir iniş bir çıkış olarak bina içindeki avluda 
tesis edilirler. Yürüyen merdivenler çelik konstrüksiyonu katlararası boşluğa 
yerleştirilen ve sadece taban ile tavan döşemelerinden desteklenmektedir (Şekil 18a). 
 
 
 
 
 

Kapalı Mekan 
Tipi 

Açık Alan 
Tipi 

Tünel  
Tipi 

Spiral Tip Yürüyen
Bant 
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C.2. Açık Alan Tipi 
 
 Metro istasyonu, alışveriş merkezi girişi, yeraltı otopark girişlerinde kullanılan 
yürüyen merdivenlerdir. Açık alanda çalıştığından güneş ışınlarına ve yağışlı hava 
şartlarına karşı dayanıklı olarak dizayn ve montajları yapılmalıdır. Kapalı alanda 
çalışanlara oranla daha kaba yapılı ve korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 
 
C.3. Tünel Tipi 
 
 Özellikle metro istasyonlarında rastlanan yürüyen merdiven tipidir. Tek iniş veya 
iniş/çıkış olarak kullanılmaktadırlar. Basamak seviyesinden tünel tavanı arasında en az 
2.3 metre mesafe olmalıdır. Birden fazla destek noktasından zemine tespit edilmiş olan 
yürüyen merdivenlerdir. 
 
C.4. Spiral Tip 
 
 Lüks otel ve işmerkezlerinin lobilerinde kullanılan değişik yörüngelerde hareketli 
basamaklardan oluşmuş özel tip yürüyen merdivendir.   
 
C.5. Yürüyen Bant 
 
 Modern şehirlerin havalimanları, tren ve metro istasyonları, alışveriş merkezleri, 
sergi salonları gibi mekanlarında görülen yüksek insan akışını karşılamak için yürüyen 
bantlar kullanılır. Havalimanlarında ve süpermarketlerde karşımıza çıkan yürüyen 
bantlar, sürekli çalışan bantların insanların taşınması yanı sıra yüklerin de taşınmasında 
kullanılır. Hafif eğimli yerlerde ve kat boyunca çalışan yürüyen bantlar taşıma 
kapasitesi bakımından yürüyen merdivenlerden daha avantajlıdır (Şekil 18b). 
 
 

 
 

Şekil 18. Yürüyen merdiven ve yürüyen bant 
 
 

 
             (b) Yürüyen bant 
 
 
(a) Yürüyen merdiven 
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1.2. TÜRKİYE'DE DÜŞEY TRANSPORT SİSTEMLERİNE TALEP 
 

İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerde arsa fiyatlarının artmasıyla 
yüksek katlı apartmanların çoğalmasına ve ülkemizde hızla gelişen inşaat sektörüne 
paralel olarak asansör imalatı ve kullanımı artmıştır. Bu artışı karşılamak üzere 
günümüzde küçük ve büyük ölçekli birçok asansör firması kurulmuş ve faaliyetlerine 
devam etmektedir. Kurulan firmalar insan, yük, hastane asansörleri ile hidrolik 
asansörler üzerine çalışmaktadır. Asansör firmaları imalat, montaj ve bakım işlerini 
yürütmektedir. Özellikle İstanbul'da bulunan Capitol, Akmerkez gibi alışveriş 
merkezlerinin hızla çoğalmasıyla yürüyen merdivenlerin kullanılması kaçınılmaz 
olmuştur. Ülkemizde asansörlere nazaran yeni kullanım alanı bulan yürüyen 
merdivenler büyük otellerin ve alışveriş merkezlerinin artmasıyla daha fazla kullanım 
alanı bulacaktır. İstanbul ve çevresinde bulunan asansör firmalarının faaliyet alanlarını 
gösteren Çizelge 1'de AYSAD (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) 
dan alınan veriler kullanılmıştır. 
 

Çizelge 1. Asansör firmalarının faaliyet alanları 

Yukarıda dağılımı verilen firmaların, asansör ve yürüyen merdiven sanayinde 
faaliyet gösterdikleri alanlara göre 24 sınıfa ayırmak mümkündür. 
 
insan asansörü  yük asansörü  hasta asansörü  panoramik  
servis asansörü  hidrolik asansör  alarm sistemi  asansör motoru 
yürüyen merdiven montaj ve bakım  hız regülatörü  röle kontaktör 
asansör makinası  halat ve elemanı  kumanda tablosu  kapı kilitleri 
buton takımları  manyetik şalter  paraşüt freni  tamponlar 
ray ve bağlantı  kapılar   elektronik aksam  kabin 
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