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YÖNETMELİK

B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, asansörler�n per�yod�k kontrolüne �l�şk�n usul ve esaslar �le asansör

per�yod�k kontroller�nde görev alacak olan A t�p� muayene kuruluşlarının yetk�lend�r�lmes�, yükümlülükler� ve
denet�mler�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 29/6/2016 tar�hl� ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör

Yönetmel�ğ� (2014/33/AB) kapsamında p�yasaya arz ed�len ve Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB)’n�n yürürlüğe
g�rmes�nden önce monte ed�lm�ş olan ve halen faal durumda bulunan asansörler�n per�yod�k kontroller� �le
asansörler�n per�yod�k kontrolünü yapmak üzere Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len A t�p� muayene kuruluşlarına
�l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 3/6/2011 tar�hl� ve 635 sayılı B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının

Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanunu,
22/2/2005 tar�hl� ve 5302 sayılı İl Özel İdares� Kanunu ve 10/6/1930 tar�hl� ve 1705 sayılı T�carette Tağş�ş�n Men’� ve
İhracatın Murakabes� ve Korunması Hakkında Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Asansör: Bel�rl� sev�yelere h�zmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar

boyunca hareket eden b�r taşıyıcısı olan kaldırma tert�batını veya sab�t b�r sey�r yolu üzer�nde esnek olmayan
kılavuzlar üzer�nde olmasa da hareket eden kaldırma tert�batını,

b) Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, �malatından, montajından ve p�yasaya arzından sorumlu olan
gerçek veya tüzel k�ş�y�,

c) A t�p� muayene kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 standardında tanımlanan d�ğer şartlar �le b�rl�kte aynı
standartta tanımlı muayene kuruluşu t�pler�nden A t�p� muayene kuruluşu olma şartlarını karşılayan ve asansörler�n
per�yod�k kontrol/muayeneler� kapsamında akred�te, Türk�ye’de yerleş�k özel kuruluş veya kamu kuruluşu
n�tel�ğ�ndek� muayene kuruluşunu,

ç) Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte ed�leceğ� b�nada/yapıda �nşaat �ş�n� kend� adına yapan veya sözleşme
�le devreden yapı sah�b�n� veya asansörün monte ed�leceğ� mevcut b�nada b�na sorumlusunu,

d) Bakanlık: B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
e) B�na sorumlusu: Asansörün güvenl� b�r şek�lde kullanımını sağlamak amacıyla düzenl� olarak bakımını,

per�yod�k kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, b�nada/yapıda kat mal�kler�n�n kend� aralarında
seçeceğ� veya dışarıdan yetk� vereceğ� k�ş�y� veya kat mal�k�n� veya mal�kler�n� veya kamu b�nalarında/yapılarında
sorumlu yetk�l�y� veya t�car�/h�zmet amaçlı yapılarda sorumlu yetk�l�y�,

f) H�zmet denet�m�: Asansör monte edene veya onun yetk�l� serv�s�ne veya A t�p� muayene kuruluşuna veya
b�na sorumlusuna yönel�k Bakanlık tarafından yapılan denet�m�,

g) İlg�l� �dare: Beled�yeler� veya beled�ye sınırları dışında kalan alanlardak� yapılar �ç�n �l özel �dareler�n�,
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ğ) Kom�syon: 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 15 �nc� maddes� ve 5302 sayılı İl Özel İdares� Kanununun 7
nc� maddes� çerçeves�nde Bakanlık tarafından oluşturulan ve bünyes�nde; Bakanlık, V�layetler B�rl�ğ�, Türk�ye
Beled�yeler B�rl�ğ�, Türk Standardları Enst�tüsü ve Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� tems�lc�ler�n� bulunduran
grubu,

h) KEP: Kayıtlı Elektron�k Posta adres�n�,
ı) KDV: Katma Değer Verg�s�n�,
�) Mevcut asansör: 15/8/2004 tar�h�nden önce monte ed�len ve halen kullanılmakta olan asansörü,
j) Per�yod�k kontrol: Asansörün güvenl� kullanımı ve �şletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına da�r

yaptırılacak olan muayeney�,
k) TS EN 81 - 80 standardı: Asansörler - Yapım ve Montaj �ç�n Güvenl�k Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörler�

�ç�n Özel Uygulamalar - Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörler�n�n Güvenl�ğ�n� Gel�şt�rme Kurallarını,
l) TS EN ISO/IEC 17020 standardı: Çeş�tl� t�ptek� muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları �ç�n genel kr�terler�,
m) Tak�p kontrolü: Asansör per�yod�k kontrolünde bel�rlenen uygunsuzlukların g�der�l�p g�der�lmed�ğ�ne da�r

A t�p� muayene kuruluşu tarafından yapılan gözet�m faal�yet�n�,
n) TÜRKAK: Türk Akred�tasyon Kurumunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetk�lend�rme, Başvuru ve İdar� Tedb�rler

Yetk�lend�rme
MADDE 5 – (1) İlg�l� �dare �le protokol �mzalayacak olan A t�p� muayene kuruluşu, yetk� almak üzere

Bakanlığa başvurur.
(2) Bu Yönetmel�k şartlarını sağlayan A t�p� muayene kuruluşu, Bakanlık Sanay� Genel Müdürlüğü tarafından

yetk�lend�r�l�r.
(3) Yetk� akred�tasyon süres� �ç�nde devam eder, akred�tasyon süres� sona eren A t�p� muayene kuruluşunun

yetk�s� �ptal ed�l�r.
(4) Yetk�lend�rme, yetk� süres� ver�lerek sonuçlandırılır.
(5) Yetk�lend�rme b�lg�s� ve süres� Bakanlık �nternet s�tes�nden kamuoyuna duyurulur.
(6) Yen� yetk� süres�n�n bel�rlenmes� ve duyurulmasına �l�şk�n olarak devam eden yetk�n�n sona ereceğ�

tar�hten en az üç �şgünü önces�nden, söz konusu yetk� süres�n�n bel�rlenmes�nde esas alınan akred�tasyon sert�f�kasının
Bakanlığa �let�lm�ş olması zorunludur. Yetk� süres�n�n uzatılması �ç�n başvuru, Bakanlık tarafından oluşturulan
elektron�k başvuru s�stem� üzer�nden yapılır.

Başvuru
MADDE 6 – (1) Yetk� almak �steyen A t�p� muayene kuruluşu tarafından yapılacak olan başvuru, Bakanlık

tarafından oluşturulan elektron�k başvuru s�stem� üzer�nden yapılır.
(2) Başvuru aşağıdak� b�lg� ve belgeler� �çer�r:
a) MERSİS numarası.
b) Unvan ve adres.
c) Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes� suret� veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna da�r resm� karar.
ç) Tems�l ve �lzama yetk�l� şahısın or�j�nal �mza s�rküsü.
d) İnternet s�tes� adres� ve yetk�l� şahısın e-posta adres�.
e) Akred�tasyon belges�.
f) Asansör per�yod�k kontrol faal�yetler�n� kapsayan ve değer� en az 1.000.000 TL tutarında olan meslek� ve

mal� sorumluluk s�gorta pol�çes�.
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g) Muayene personel�n�n adı ve soyadı, T.C. k�ml�k numarası, mesleğ�, tecrübe süres�, tam zamanlı/dış
kaynaklı olma durumu ve yetk�s�n� tanımlayan personel l�stes�.

ğ) Tam zamanlı olarak �st�hdam ed�len muayene personel�n�n Sosyal Güvenl�k Kurumu onaylı s�gorta
kayıtları.

h) Bağlı bulunduğu verg� da�res�n�n adı, adres� ve verg� kayıt numarası.
ı) İç�şler� Bakanlığı Ulusal Adres Ver� Tabanından Bakanlık vasıtasıyla alınan b�lg�ler�n üçüncü taraflara

aktarılmayacağına da�r taahhütname.
�) Bakanlık ver� tabanına uyumun sağlandığına da�r taahhütname.
(3) Elektron�k başvuru s�stem�n�n kullanılmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlığın resm� �nternet s�tes�nden

yayımlanır.
(4) A t�p� muayene kuruluşunun asansörler �ç�n TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre akred�tasyonu,

elektr�k ve h�drol�k tahr�kl� asansörler�n per�yod�k kontrolünü kapsar. Akred�tasyon kapsamı yalnızca elektr�k tahr�kl�
veya h�drol�k tahr�kl� asansörler olarak bel�rlenm�ş olan A t�p� muayene kuruluşu, Bakanlık tarafından
yetk�lend�r�lmez.

İdar� tedb�rler
MADDE 7 –- (1) Bu Yönetmel�ğe aykırı hareket ett�ğ� bel�rlenen A t�p� muayene kuruluşuna Bakanlık

tarafından gerekl� �dar� tedb�r/tedb�rler uygulanır.
(2) Akred�tasyonun TÜRKAK tarafından �ptal ed�lmes� ve/veya meslek� ve mal� sorumluluk s�gortasının

sürdürülememes� durumunda, A t�p� muayene kuruluşunun yetk�s� Bakanlık tarafından �ptal ed�l�r.
(3) Akred�tasyonu TÜRKAK tarafından askıya alınan A t�p� muayene kuruluşu tarafından altmış gün

�çer�s�nde gerekl� önlemler alınmamış olması ve dolayısıyla A t�p� muayene kuruluşunun sah�p olduğu
akred�tasyonuna �l�şk�n askı hal�n�n sürmes� durumunda, A t�p� muayene kuruluşunun yetk�s� Bakanlık tarafından �ptal
ed�l�r. Ayrıca geçerl� olan akred�tasyon belges�n� 5 �nc� madden�n altıncı fıkrasında bel�rt�len süre �çer�s�nde Bakanlığa
sunmayan A t�p� muayene kuruluşunun yetk�s� en az otuz gün askıya alınır.

(4) Muayene personel�, kontrol l�stes�, kontrol sayısı, ölçüm donanımı, rapor, b�lg� et�ket�, kontrol ücret�, tak�p
kontrolü, asansör k�ml�k numarası, ver� tabanı, ver�ler�n Bakanlık �le paylaşımı, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� tedb�rler�,
protokol duyurusu, b�ld�r�m ve tarama g�b� bu Yönetmel�kte bel�rlenm�ş olan asgar� şartların herhang� b�r�n�
sağlamayan A t�p� muayene kuruluşuna f��l�n mah�yet�ne göre Bakanlık tarafından �dar� para cezası uygulanır ve/veya
yetk�s� askıya alınır veya yetk�s� �ptal ed�l�r.

(5) Yetk�s� �ptal ed�len A t�p� muayene kuruluşu, yen�den yetk� almak �ç�n 5 �nc� ve 6 ncı maddeler
çerçeves�nde Bakanlığa başvurab�l�r.

(6) Yetk�lend�rmey� tak�p eden üç yıl �çer�s�nde yetk�s� Bakanlık tarafından �k� defa �ptal ed�len A t�p� muayene
kuruluşunun beş�nc� fıkra gereğ�nce yapacağı yetk�lend�rme başvurusu, �k�nc� �ptal kararının alındığı tar�h �t�barıyla en
az �k� yıl boyunca kabul ed�lmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Per�yod�k Kontrol Dönem� ve Yaptırma Sorumluluğu, Per�yod�k Kontrol Esasları,

Per�yod�k Kontrol Ücret�n�n Bel�rlenmes�, Per�yod�k Kontrol Sonuçlarının
Değerlend�r�lmes�, Protokolün Yaptırılmasına İl�şk�n Tedb�rler ve Kom�syon

Per�yod�k kontrol dönem� ve yaptırma sorumluluğu
MADDE 8 – (1) B�nada/yapıda sürekl� olarak kullanılan asansörün per�yod�k kontrolü, yılda en az b�r defa,

Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len ve �lg�l� �dare �le protokol �mzalayan A t�p� muayene kuruluşuna yaptırılır.
(2) Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB) kapsamında p�yasaya arz ed�len asansörün �lk per�yod�k kontrolü tesc�l

aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzer�ne en geç 15 gün �çer�s�nde A t�p� muayene kuruluşu
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tarafından yapılır. İlk per�yod�k kontrolün yaptırılmasına ve ücret�n�n ödenmes�ne da�r sorumluluk, asansör
yaptırıcısındadır.

(3) B�r sonrak� per�yod�k kontrol tar�h�n�n bel�rlenmes�nde söz konusu takv�m yılı �çer�s�nde gerçekleşt�r�len
per�yod�k kontrol tar�h� esas alınır.

(4) Per�yod�k kontrolün yaptırılmasına da�r yükümlülük �lg�l� �dare ve b�na sorumlusuna a�tt�r.
Per�yod�k kontrol esasları
MADDE 9 – (1) İlg�l� �dare kend� sorumluluk alanı �çer�s�nde bulunan asansörler�n per�yod�k kontrolü �ç�n

Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len A t�p� muayene kuruluşlarından b�r tanes� �le protokol �mzalar. Ayrıca A t�p�
muayene kuruluşu olarak akred�te olan �lg�l� �dare, bu Yönetmel�kte bel�rt�len kr�terler� sağlaması, Bakanlıkça
yetk�lend�r�lmes� ve �lg�l� �dare �le protokol �mzalaması durumunda per�yod�k kontrol yapar.

(2) İlg�l� �dare �le protokol �mzalayacak olan A t�p� muayene kuruluşu, TÜRKAK tarafından akred�te ed�l�r.
Akred�tasyon belges�n�n kapsamını tanımlayan muayene alanı, muayene türü ve standart veya şartname bölümler�nde,
ulusal mevzuata ve ulusal mevzuatın gerekl�l�kler�ne uygun atıf yapılması zorunludur.

(3) İlg�l� �dare, protokol aşamasında A t�p� muayene kuruluşunun yeterl�l�ğ�n� değerlend�r�rken, sah�p olduğu
akred�tasyonun kapsamı, per�yod�k kontrol ve muayene konularını �çerecek şek�lde düzenlenm�ş olan meslek� ve mal�
sorumluluk s�gortasının uygunluğu, bünyes�nde tam zamanlı olarak çalıştırdığı tekn�k yönet�c� ve muayene elemanı
sayısı, per�yod�k kontrol ücret� ve per�yod�k kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçh�zatın durumu g�b�
kr�terler� göz önünde bulundurur.

(4) Yapılan değerlend�rme net�ces�nde bel�rlenen A t�p� muayene kuruluşu �le �lg�l� �dare arasında protokol
�mzalanır ve �lg�l� �dare tarafından kamuoyuna duyurulur.

(5) İlg�l� �dare, bu Yönetmel�ğe uygun olacak şek�lde bel�rleyeceğ� A t�p� muayene kuruluşu �le en az dört
yıllık protokol yapar. Bu süre zarfında söz konusu protokolün taraflarca feshed�lmes� durumunda, �lg�l� taraf bu b�lg�y�
posta yoluyla �adel� taahhütlü veya KEP yolu �le d�ğer tarafa �let�r. 

(6) A t�p� muayene kuruluşu, sah�p olduğu akred�tasyon �le meslek� ve mal� sorumluluk s�gortasının
sürekl�l�ğ�n� yetk� süres� boyunca sağlar.

(7) Güvens�z veya kusurlu olarak tanımlanan asansörün b�r�nc� tak�p kontrolünde A t�p� muayene kuruluşunca
b�na sorumlusundan ayrıca ücret talep ed�lemez. Sonrak� tak�p kontroller�nden ücret alınıp alınmayacağına da�r
esaslar, �lg�l� �dare �le A t�p� muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol �le bel�rlen�r.

(8) İlg�l� �daren�n b�r başka A t�p� muayene kuruluşu �le protokol �mzalaması durumunda, protokolden önce
gerçekleşt�r�len per�yod�k kontrolün sonucuna �l�şk�n b�r�nc� tak�p kontrolü, söz konusu per�yod�k kontrolü
gerçekleşt�ren ve protokolü sona eren A t�p� muayene kuruluşu tarafından gerçekleşt�r�l�r.

(9) Bakanlık tarafından A t�p� muayene kuruluşunun yetk�s�n�n �ptal ed�lmes� durumunda �se tak�p kontrolü,
�lg�l� �dare �le protokol �mzalayan A t�p� muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bu durumda tak�p kontrolünden ayrıca
ücret alınıp alınmayacağına da�r esaslar �le ücret alınacaksa m�ktarına �l�şk�n detaylar, �lg�l� �dare �le A t�p� muayene
kuruluşu arasında yapılacak olan protokol �le bel�rlen�r. Bel�rlenecek olan tak�p kontrol ücret�, per�yod�k kontrol
ücret�nden fazla olamaz.

(10) Tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol �lg�l� uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen
uyumlaştırılmış Türk standardında yer alan asansörün h�zmete alınmadan önce muayene ve deneyler bölümünde
öngörülen yükte ve hızda gerçekleşt�r�l�r. Bu aşamada kullanılacak olan yük, asansör monte eden tarafından tem�n
ed�l�r.

(11) Per�yod�k kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden�n veya onun yetk�l� serv�s�n�n
nezaret�nde gerçekleşt�r�l�r. Per�yod�k kontrole nezaret edecek olan k�ş�n�n tekn�k bakım personel� olması ve per�yod�k
kontrolde A t�p� muayene kuruluşu �le �şb�rl�ğ� yapması asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s� tarafından
sağlanır. Tak�p kontrolüne �se asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s� veya
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per�yod�k kontrol raporuna göre söz konusu uygunsuzlukları g�dermek adına sadece bu �ş �ç�n b�na sorumlusu �le
sözleşme �mzalayan asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s� nezaret eder. 

(12) Per�yod�k kontrole nezaret eden asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s�n�n �lg�l� mevzuatta
bel�rt�len kr�terler� sağlamadığının ve/veya b�na sorumlusu �le asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s� arasında
bakım sözleşmes� �mzalanmamış olduğunun bel�rlenmes� durumunda, denet�m �ç�n asansörün bulunduğu �ldek� B�l�m,
Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlüğüne gerekl� b�ld�r�m A t�p� muayene kuruluşu tarafından yapılır. B�na sorumlusu �le
bakım sözleşmes� �mzalayan asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s�ne a�t TSE H�zmet Yeterl�l�k Belges�n�n
bulunmaması veya söz konusu belgen�n geçerl�l�k süres�n�n dolmuş olması A t�p� muayene kuruluşu tarafından
per�yod�k kontrol yapılmasına engel teşk�l etmez.

(13) Per�yod�k kontrol aşamasında asansörde oluşab�lecek hasarların tazm�n�, A t�p� muayene kuruluşunun
meslek� ve mal� sorumluluk s�gortasından karşılanır.

(14) A t�p� muayene kuruluşu, tanz�m ett�ğ� per�yod�k kontrol raporunu �lg�l� �dareye, asansör monte edene
veya onun yetk�l� serv�s�ne ve b�na sorumlusuna �let�r. Bu rapor, A t�p� muayene kuruluşu, �lg�l� �dare, asansör monte
eden veya onun yetk�l� serv�s� ve b�na sorumlusunca muhafaza ed�l�r.

   (15) Asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s�, b�nalarda/yapılarda aylık bakımını yaptığı asansörler�n
k�ml�k numaralarını ve adresler�n� �çeren b�lg�ler� elektron�k olarak l�ste hal�nde her yıl Ocak ayı sonuna kadar �lg�l�
�dareye �let�r. İlg�l� �dare, bu b�lg�ler� per�yod�k kontrol �ç�n protokol �mzaladığı A t�p� muayene kuruluşu �le paylaşır.

(16) Asansörde meydana gelecek b�r kaza sonrasında b�na sorumlusunca per�yod�k kontrolün tekrar ed�lmes�
sağlanır.

(17) Per�yod�k kontrol, �lg�l� �daren�n protokol yaptığı A t�p� muayene kuruluşu tarafından b�na sorumlusunun
taleb� üzer�ne veya resen yapılır.

Per�yod�k kontrol ücret�n�n bel�rlenmes�
MADDE 10 – (1) Per�yod�k kontrol ücret�n�n hesaplanmasında esas alınacak olan f�yat, Kom�syon kararı

doğrultusunda EK-1’de bel�rt�len taban ve tavan f�yat aralığına göre �lg�l� �daren�n karar organı tarafından bel�rlen�r.
(2) B�r sonrak� yıl �ç�n geçerl� sayılacak olan taban ve tavan f�yatları, 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul

Kanunu hükümler� uyarınca o yıl tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranı kadar tak�p eden yılın Ocak ayı
�t�barıyla arttırılır ve Bakanlık tarafından �lan ed�l�r.

(3) Per�yod�k kontrol ücret�, �lg�l� �dare karar organı tarafından bel�rlenen f�yatın �lg�l� �dare payı �le b�rl�kte
KDV har�ç toplamına eş�tt�r.

Per�yod�k kontrol sonuçlarının değerlend�r�lmes�
MADDE 11 – (1) Per�yod�k kontrol sonuçları kusursuz, haf�f kusurlu, kusurlu ve güvens�z olmak üzere dört

grupta değerlend�r�l�r.
(2) Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, �lg�l� �dare adına per�yod�k kontrolü yapan A t�p� muayene kuruluşu

tarafından yeş�l renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�l�r.
(3) Haf�f kusurlu olarak tanımlanan asansöre, �lg�l� �dare adına per�yod�k kontrolü yapan A t�p� muayene

kuruluşu tarafından mav� renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�l�r.
(4) Kusurlu olarak tanımlanan asansöre, �lg�l� �dare adına per�yod�k kontrolü yapan A t�p� muayene kuruluşu

tarafından sarı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�l�r.
(5) Güvens�z olarak tanımlanan asansöre, �lg�l� �dare adına per�yod�k kontrolü yapan A t�p� muayene kuruluşu

tarafından kırmızı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�l�r.
(6) Kırmızı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�len ve güvens�z olarak tanımlanan asansörün kullanımına b�na sorumlusu

tarafından �z�n ver�lmez. Bu asansörün en fazla altmış gün �çer�s�nde güvenl� hale get�r�lmes� b�na sorumlusunca
sağlanır. Bu süre sonunda, A t�p� muayene kuruluşu tarafından tak�p kontrolü yapılır. Tak�p kontrolü net�ces�nde
güvenl� hale get�r�lmed�ğ� bel�rlenen asansör, �lg�l� �dare tarafından ana besleme s�stem�nden elektr�ğ�n�n kes�lerek
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mühürlenmes� yoluyla h�zmetten men ed�l�r. Söz konusu mühürleme �şlem�nde �lg�l� �dare tarafından EK-2’dek�
formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlen�r ve b�rer nüshası A t�p� muayene kuruluşu �le b�na sorumlusuna
�let�l�r.

(7) Güvens�z olarak tanımlanan asansörün altıncı fıkrada bel�rt�len süre �çer�s�nde güvenl� hale get�r�lmeden
kullandırılmasından doğab�lecek can ve mal kaybından b�na sorumlusu mesuldür.

(8) Sarı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan asansördek� uygunsuzlukların en fazla yüz y�rm� gün �çer�s�nde
g�der�lmes� b�na sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A t�p� muayene kuruluşu tarafından tak�p kontrolü yapılır.
Tak�p kontrolü net�ces�nde güvenl� hale get�r�lmed�ğ� bel�rlenen asansör, �lg�l� �dare tarafından ana besleme
s�stem�nden elektr�ğ�n�n kes�lerek mühürlenmes� yoluyla h�zmetten men ed�l�r.

(9) İlg�l� �dare tarafından ana besleme s�stem�nden elektr�ğ�n�n kes�lerek mühürlenmes� yoluyla h�zmetten men
ed�len asansörün güvenl� hale get�r�lmes�ne yönel�k düzeltme �şlem�n�n başlatılab�lmes� �ç�n b�na sorumlusu tarafından
�lg�l� �dareye ve �şlem sonrası gerekl� tak�p kontrolü �ç�n A t�p� muayene kuruluşuna başvurulur. İlg�l� �dare bu zaman
zarfında asansörün kullandırılmayacağına da�r b�na sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme �şlem�
�ç�n gerekl� �z�n sürec� EK-3’tek� formata uygun mühür bozma tutanağı �le başlatılır. Söz konusu mühür bozma
tutanağı üç nüsha olarak düzenlen�r ve b�rer nüshası A t�p� muayene kuruluşu �le b�na sorumlusuna �let�l�r. Mühür
bozma tutanağı b�r defaya mahsus düzenlen�r ve bu tutanakta öngörülen düzeltme süres� kırk beş �şgününden fazla
olamaz. Mühür bozma tutanağında bel�rt�len süre �çer�s�nde asansörün düzeltme �şlem�n�n tamamlanab�lmes�ne �l�şk�n
yükümlülükler, b�na sorumlusu �le asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s� arasında yapılacak sözleşme �le
bel�rlen�r. Bu süre zarfında taraflar arasındak� mal� sorumluluklar har�ç asansörün güvenl� hale get�r�leb�lmes�ne �l�şk�n
sözleşmede bel�rt�len yükümlülükler� yer�ne get�rmeyen taraf sorumlu tutulur ve Bakanlık tarafından �dar� para cezası
uygulanır.

(10) Mav� renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan asansörde bel�rlenen uygunsuzlukların b�r sonrak� per�yod�k
kontrole kadar g�der�lmes� b�na sorumlusunca sağlanır.

Protokolün yaptırılmasına �l�şk�n tedb�rler
MADDE 12 – (1) İlg�l� �daren�n herhang� b�r A t�p� muayene kuruluşu �le protokol yapmaması veya

yapamaması durumunda, Bakanlık gerekl� tedb�r� alır.
(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len durumda, �lg�l� �dareye en yakın yerde per�yod�k kontrol

faal�yetler�n� sürdüren, yeterl� tekn�k donanıma ve personele sah�p olan A t�p� muayene kuruluşunun �lg�l� �dare �le
protokol yaparak görevlend�r�lmes� Bakanlık Sanay� Ürünler� Güvenl�ğ� ve Denet�m� Genel Müdürlüğü tarafından
sağlanır.

(3) Yetk�s� Bakanlık tarafından bu Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre askıya
alınan A t�p� muayene kuruluşunun protokol �mzaladığı �lg�l� �dare sınırları dah�l�nde talepler� karşılamak üzere tesc�l
önces� �lk per�yod�k kontrol, per�yod�k kontrol ve tak�p kontroller� �ç�n söz konusu �lg�l� �dare �le b�r başka A t�p�
muayene kuruluşu arasında geç�c� protokol yapılır. Bu protokol askı süres� boyunca geçerl�d�r. İlg�l� �dare tarafından
geç�c� protokol yapılmaması veya yapılamaması durumunda bu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len usul �le geç�c�
görevlend�rme Bakanlık tarafından sağlanır.

Kom�syon
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k usul ve esasları kom�syon tarafından bel�rlen�r.
(2) Kom�syon, aşağıdak� üyelerden oluşur:
a) Bakanlık Sanay� Genel Müdürlüğünü tems�len b�r üye,
b) Bakanlık Sanay� Ürünler� Güvenl�ğ� ve Denet�m� Genel Müdürlüğünü tems�len b�r üye,
c) Türk Standardları Enst�tüsünü tems�len b�r üye,
ç) TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odasını tems�len b�r üye,
d) TMMOB Elektr�k Mühend�sler� Odasını tems�len b�r üye,
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e) Türk�ye Beled�yeler B�rl�ğ�n� tems�len b�r üye,
f) V�layetler B�rl�ğ�n� tems�len b�r üye.
(3) Kom�syonun çalışma usul ve esasları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Kom�syon Bakanlık Müsteşarlık Makamından alınacak olur net�ces�nde Bakanlığın davet� üzer�ne

çalışmalarını yürütür.
b) Kom�syon, üye tam sayısı �le toplanır ve oy çokluğu �le karar alır.
c) Kom�syon başkanlığı, Bakanlık Sanay� Genel Müdürü ya da onun yetk�lend�receğ� Da�re Başkanı tarafından

yapılır.
ç) Kom�syonun sekreterl�k h�zmetler�, Bakanlık Sanay� Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetk�lend�r�len A T�p� Muayene Kuruluşunun Yükümlülükler�

Protokol
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�ğe uygun olacak şek�lde Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len A t�p� muayene

kuruluşu, �lg�l� �dare �le protokol yapar. Protokol, �mza s�rküsü Bakanlığa sunulan ve A t�p� muayene kuruluşu adına
yasal olarak tems�l ve �lzama yetk�l� olan k�ş�/k�ş�ler veya kamu kurumu statüsündek� kuruluşlarda �se resm� olarak
yetk� devr� yapılan k�ş�/k�ş�ler tarafından �mzalanır.

(2) İlg�l� �daren�n Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len herhang� b�r A t�p� muayene kuruluşu �le protokol
yapmaması veya yapamaması durumunda, �lg�l� �daren�n bulunduğu bölgede faal�yetler�n� sürdüreb�lecek olan yeterl�
tekn�k donanıma ve personele sah�p herhang� b�r A t�p� muayene kuruluşunun söz konusu �lg�l� �dare �le protokol
yaparak görevlend�r�lmes� Bakanlık Sanay� Ürünler� Güvenl�ğ� ve Denet�m� Genel Müdürlüğü tarafından sağlanır.

(3) A t�p� muayene kuruluşu tarafından, protokol �mzalanan �lg�l� �daren�n adı, protokol tar�h� ve protokol
süres�ne �l�şk�n b�lg�ler� en güncel hal� �le kend� �nternet s�tes�n�n ana sayfasından kamuoyuna duyurulur.

(4) Yetk�s� �ptal ed�len A t�p� muayene kuruluşuna da�r b�lg� Bakanlık �nternet sayfasından kamuoyuna
duyurulur. Ayrıca Bakanlık bu b�lg�y� yazılı olarak �lg�l� �dareye �let�r ve yetk�s� �ptal ed�len kuruluşun yapmış olduğu
protokol �lg�l� �dare tarafından tek taraflı olarak feshed�l�r.

Muayene personel�
MADDE 15 – (1) A t�p� muayene kuruluşu, asansör per�yod�k kontroller�nde görevlend�rmek üzere gerekl�

yetk�nl�ğe ve tecrübeye sah�p yeterl� sayıda tekn�k yönet�c�y� ve muayene elemanını bünyes�nde bulundurmak
zorundadır.

(2) A t�p� muayene kuruluşu yetk� süres� �çer�s�nde en az b�r tekn�k yönet�c�y� ve en az beş muayene
elemanından oluşan personel� tam zamanlı olarak �st�hdam eder. Tam zamanlı olarak �st�hdam ed�lmes� zorunlu olan
personel, b�r başka A t�p� muayene kuruluşunca veya farklı b�r �şveren tarafından eşzamanlı olarak s�gortalı �st�hdam
ed�lemez. B�r�nc� cümlede bel�rt�len personel yeter sayısının A t�p� muayene kuruluşu tarafından sürekl�l�ğ�n�n
sağlanması zorunludur. A t�p� muayene kuruluşu �ş sözleşmes� feshed�len personel�n yer�ne, söz konusu sözleşmen�n
feshed�ld�ğ� tar�h �t�barıyla y�rm� �şgünü �çer�s�nde yen� personel� tam zamanlı olarak �st�hdam etmek zorundadır.

(3) Tekn�k yönet�c�n�n, mak�na veya elektr�k veya elektron�k veya elektr�k-elektron�k veya elektron�k ve
haberleşme veya mekatron�k alanlarında mühend�sl�k/teknoloj� fakülteler�n�n b�r�nde yükseköğren�m�n� tamamlamış
olması, konu �le �lg�l� olarak en az üç yıllık muayene ve/veya sektör tecrübes�n�n bulunması ve tam zamanlı olarak
�st�hdam ed�lmes� gerek�r. 

(4) Muayene elemanının mak�na veya elektr�k veya elektron�k veya elektr�k-elektron�k veya elektron�k ve
haberleşme veya mekatron�k alanlarında mühend�sl�k/teknoloj� fakülteler�nden b�r�nde yükseköğren�m�n� tamamlamış
olması gerek�r. İlk kez muayene elemanı olarak görevlend�r�lecek olan adayın en az 100 adet asansörün per�yod�k
kontrolüne katılım şartını sağlaması zorunludur.
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(5) Muayene elemanının �lg�l� meslek odaları veya bu kapsamda TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre
akred�te olan personel belgelend�rme kuruluşlarınca belgelend�r�lmes� zorunludur. Söz konusu belge beş yılda b�r
yen�len�r. Belges� bulunmayan veya belges� geçerl� olmayan muayene elemanı, A t�p� muayene kuruluşu tarafından
per�yod�k kontrolde görevlend�r�lemez.

(6) A t�p� muayene kuruluşu protokol �mzaladığı �lg�l� �dare sayısı ve buna bağlı olarak �lg�l� �dare sınırları
�çer�s�ndek� asansör sayısı d�kkate alınarak, aralığı EK-4’te bel�rlenm�ş olan en az sayıdak� muayene personel�n� atama
yazısı �le b�rl�kte asansör per�yod�k kontrolünde görevlend�r�r.

(7) Mevcut �şgücünün �ş yükünü karşılamadığı durumlarda sözleşme �le görevlend�r�lecek olan dış kaynaklı
muayene elemanı tam gün s�gortalı olarak çalıştırılır. Dış kaynaklı muayene elemanı sözleşme süres� boyunca sadece
b�r A t�p� muayene kuruluşuna h�zmet ver�r. Aks� b�r durumda sorumluluk, A t�p� muayene kuruluşundadır.

(8) A t�p� muayene kuruluşu, asansör per�yod�k kontrolünde görevlend�receğ� muayene personel�ne tanıtıcı
k�ml�k belges� düzenler ve per�yod�k kontrol aşamasında amacına uygun olarak kullanmasını sağlar.

(9) Asansör per�yod�k kontrolüne �şt�rak eden muayene personel� �ç�n �ş sağlığı ve güvenl�ğ� tedb�rler�,
20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu ve �lg�l� mevzuat hükümler� doğrultusunda A t�p�
muayene kuruluşu tarafından alınır.

(10) A t�p� muayene kuruluşu genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönet�m kurulu üyeler�n�, tekn�k
yönet�c� ve/veya muayene elemanı olarak görevlend�remez.

Uygulamaya �l�şk�n esaslar
MADDE 16 – (1) B�nada/yapıda sürekl� olarak kullanılan asansörün per�yod�k kontrolü, A t�p� muayene

kuruluşu tarafından yılda en az b�r defa yapılır.
(2) Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB) kapsamında p�yasaya arz ed�len asansörün �lk per�yod�k kontrolü tesc�l

aşamasından önce �lg�l� �dare �le protokol �mzalayan A t�p� muayene kuruluşu tarafından yapılır. Asansör Yönetmel�ğ�
(2014/33/AB) kapsamında henüz p�yasaya arz ed�lmeyen asansörün tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrolü A t�p�
muayene kuruluşu tarafından yapılmaz.

(3) B�r sonrak� per�yod�k kontrol tar�h�n�n bel�rlenmes�nde söz konusu takv�m yılı �çer�s�nde gerçekleşt�r�len
per�yod�k kontrol tar�h� A t�p� muayene kuruluşunca esas alınır.

(4) Asansörler�n per�yod�k kontrolü, EK-5 veya EK-6’da yer alan kontrol l�steler� A t�p� muayene kuruluşunca
esas alınarak yapılır.

(5) Per�yod�k kontrol net�ces�nde EK-7’de yer alan formata uygun rapor A t�p� muayene kuruluşunca
düzenlen�r.

(6) Per�yod�k kontrol net�ces�nde EK-8’de yer alan formata uygun b�lg� et�ket� A t�p� muayene kuruluşunca
asansöre �l�şt�r�l�r.

(7) Per�yod�k kontrol, b�na sorumlusunun taleb� üzer�ne veya resen A t�p� muayene kuruluşunca yapılır.
(8) Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB) kapsamında onaylanmış kuruluş yetk�s� de bulunan A t�p� muayene

kuruluşu, asansörün uygunluk değerlend�rmes�nde görevlend�rm�ş olduğu personel�, söz konusu asansörün per�yod�k
kontrolünde muayene elemanı olarak görevlend�remez.

(9) Per�yod�k kontrol tar�h�, b�na sorumlusuna ve/veya asansör monte edene veya onun yetk�l� serv�s�ne,
kontrol tar�h�nden en az üç gün önce kısa mesaj veya elektron�k posta yoluyla A t�p� muayene kuruluşunca b�ld�r�l�r.

(10) 15/8/2004 tar�h�nden önce monte ed�len asansörde beyan yükü ve/veya beyan hızı ve/veya sey�r
mesafes�nde değ�ş�kl�k yapılması hal�nde, bu asansörün per�yod�k kontrolünde TS EN 81-80 standardı gerekl�l�kler� A
t�p� muayene kuruluşunca aranır.

(11) 15/8/2004 �le 1/9/2017 tar�hler� arasında p�yasaya arz ed�len asansörde beyan yükü ve/veya beyan hızı
ve/veya sey�r mesafes�nde değ�ş�kl�k yapılması hal�nde, bu asansörün per�yod�k kontrolünde p�yasaya arz ed�ld�ğ�
tar�hte yürürlükte bulunan uyumlaştırılmış standart gerekl�l�kler� A t�p� muayene kuruluşunca aranır.
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(12) A t�p� muayene kuruluşu, per�yod�k kontrolde asansörler �ç�n ulusal �mar mevzuatında bel�rt�len
gerekl�l�kler� de esas alır.

Kontrol l�steler�
MADDE 17 – (1) Asansör per�yod�k kontrolünde, EK-5 veya EK-6’da yer alan kontrol l�steler� A t�p�

muayene kuruluşunca kullanılır.
(2) Muayene elemanları �ç�n b�r�nc� fıkrada bel�rt�len kontrol l�steler� kapsamında uygulamaya �l�şk�n tal�mat

A t�p� muayene kuruluşunca hazırlanır ve muayene elemanlarının er�ş�m� sağlanır.
(3) Muayene elemanlarının kontrol l�steler�ne tam ve doğru b�lg� g�rmeler� A t�p� muayene kuruluşunca

sağlanır.
Kontrol sayısı
MADDE 18 – (1) Muayene elemanı, b�r tam gün �çer�s�nde en fazla beş adet asansörün per�yod�k kontrolünü

yapar.
(2) Muayene elemanı, b�r tam gün �çer�s�nde en fazla on adet asansörün tak�p kontrolünü yapar.
(3) Muayene elemanı, b�r tam gün �çer�s�nde b�r�nc� fıkrada bel�rlenm�ş olan m�ktardak� per�yod�k kontrol

sayısı üzer�nden gün �çer�s�nde tamamlayamadığı per�yod�k kontrol sayısının en fazla �k� katı kadar m�ktarda tak�p
kontrolü yapar.

(4) Muayene elemanı, b�r tam gün �çer�s�nde en fazla �k� adet asansörün tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrolünü
yapar. Söz konusu muayene elemanına �lave per�yod�k kontrol ve/veya tak�p kontrolü yaptırılamaz. Ancak b�r �şgünü
�çer�s�nde en fazla üç adet asansörün tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrolü, söz konusu asansörler�n aynı mahallede
bulunması hal�nde yapılır.

Teçh�zat
MADDE 19 – (1) Muayene elemanının gerekl� olan ölçüm donanımı �le b�rl�kte asansör per�yod�k kontrolüne

�şt�rak etmes� A t�p� muayene kuruluşunca sağlanır.
(2) Aşağıda l�stelenm�ş olan ölçüm donanımının tamamı, asansör per�yod�k kontrolünde kullanılmak üzere her

b�r muayene elemanına A t�p� muayene kuruluşunca z�mmet ed�l�r:
a) Lüksmetre,
b) Takometre,
c) Pensampermetre/Pensmult�metre,
ç) Kuvvet ölçer,
d) Şer�tmetre,
e) Kumpas,
f) Üçgen anahtar,
g) Alçak ger�l�m dedektörü ve el fener�,
ğ) K�ş�sel koruyucu donanımlar,
h) Küresel yer bel�rleme s�stem�ne uyumlu ve Bakanlık web serv�sler�ne ver� göndereb�lecek özell�kte tablet

veya benzer� mob�l elektron�k c�haz.
Kontrol raporu
MADDE 20 – (1) Rapor, EK-7’de yer alan �çer�ğe uygun olacak şek�lde per�yod�k kontrolün tamamlandığı

tar�hte muayene elemanı tarafından tanz�m ed�l�r ve aynı tar�hte tekn�k yönet�c� onayına sunulur.
(2) Rapor, elektron�k ortamda onl�ne olarak oluşturulur. 
(3) Rapor, per�yod�k kontrol tar�h�n� tak�p eden en geç üç �şgünü �çer�s�nde sorumlu tekn�k yönet�c� tarafından

onaylanır.
(4) Güvens�z veya kusurlu olarak tanımlanan asansöre a�t rapor; onaylandığı tar�h� tak�p eden �şgününde �lg�l�

�dareye, asansör monte edene veya onun yetk�l� serv�s�ne ve b�na sorumlusuna A t�p� muayene kuruluşunca �let�l�r.
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(5) Haf�f kusurlu veya kusursuz olarak tanımlanan asansöre a�t rapor, onaylandığı tar�hten �t�baren en geç üç
�şgünü �çer�s�nde asansör monte edene veya onun yetk�l� serv�s�ne ve b�na sorumlusuna A t�p� muayene kuruluşunca
�let�l�r.

(6) B�na sorumlusunun atanmadığı veya atanamadığı durumlarda rapor bütün kat mal�kler�ne veya kat
mal�k�n�n/mal�kler�n�n bağlı bulunduğu muhtarlığa A t�p� muayene kuruluşunca �let�l�r.

(7) Rapor, A t�p� muayene kuruluşu tarafından posta, elektron�k posta, elden tesl�m veya kısa mesaj �le
b�lg�lend�rmek suret�yle kend� �nternet s�tes�nden �lg�l� taraflara er�ş�m sağlanarak �let�l�r. İlet�me da�r bütün b�lg�ler
Bakanlığa �spatlanmak üzere dokümante ed�l�r ve en az �k� yıl saklanır.

Asansör k�ml�k numarası
MADDE 21 – (1) Per�yod�k kontrole tab� tutulacak olan her asansör �ç�n b�r defaya mahsus asansör k�ml�k

numarası per�yod�k kontrol aşamasından önce A t�p� muayene kuruluşunca oluşturulur.
(2) Asansör k�ml�k numarası �ç�n İç�şler� Bakanlığı tarafından kullanılan Ulusal Adres Ver� Tabanında

b�nalara/yapılara ver�len b�na numarası A t�p� muayene kuruluşunca esas alınır. B�nada/yapıda b�rden fazla asansör
bulunması durumunda, her b�r asansöre b�na/yapı �ç�ndek� toplam asansör sayısına göre ver�len sıra numarası b�na
numarasına �lave ed�lerek EK-9’da yer alan �çer�ğe uygun asansör k�ml�k numarası oluşturulur ve alüm�nyum esaslı
yapıştırma et�ket şekl�nde tanımlanır.

(3) Et�ket; 85x50 mm boyutlarında, asansör k�ml�k numarasını oluşturan rakamlar �se Ar�al yazı t�p�nde, 28
karakter boyutunda, gr� zem�n üzer�ne s�yah renkl� yazılarak hazırlanır ve asansörün per�yod�k kontrolünde, asansör
kab�n�n�n �çer�s�nde kumanda butonu h�zasında kab�n tabanından en az 160 cm yüksekl�ğe kolayca sökülemeyecek
şek�lde A t�p� muayene kuruluşunca �l�şt�r�l�r. Kab�n kumanda panel�nde asansör k�ml�k numarasının bulunması
durumunda ayrıca et�ket �l�şt�r�lmez.

(4) Asansör k�ml�k numarasının oluşumunda kullanılacak olan b�na numarasına Bakanlık üzer�nden er�ş�m
sağlanır.

B�lg� et�ket�
MADDE 22 – (1) EK-8’de yer alan �çer�ğe uygun olacak şek�lde yeş�l veya mav� veya sarı veya kırmızı renkl�

zem�n üzer�ne gerekl� açıklamaların s�yah renkl� olarak yapıldığı, en az 16x8 cm boyutunda ve çıkartma kuşe et�ket
şekl�nde hazırlanmış olan b�lg� et�ket� per�yod�k kontrolü yapılan her asansöre A t�p� muayene kuruluşunca �l�şt�r�l�r.

(2) B�lg� et�ket�, kab�n �çer�s�ndek� kullanıcıların rahatlıkla göreb�leceğ� b�r şek�lde kumanda panel�n�n
etrafında en uygun yere ve ana durakta yer alan dış çağrı kumanda panel�n�n yanına veya durak kapısı kasasının
üzer�ne A t�p� muayene kuruluşunca �l�şt�r�l�r.

(3) Kırmızı renkl� b�lg� et�ket�, güvens�z asansöre �l�şt�r�l�r.
(4) Sarı renkl� b�lg� et�ket�, kusurlu asansöre �l�şt�r�l�r.
(5) Mav� renkl� b�lg� et�ket�, haf�f kusurlu asansöre �l�şt�r�l�r.
(6) Yeş�l renkl� b�lg� et�ket�, uygun asansöre �l�şt�r�l�r.
(7) Üçüncü taraf k�ş�/k�ş�ler�n b�lg� et�ket�n� sahte olarak düzenlemes�ne veya amacına uygun olmayacak

şek�lde kullanılmasına karşı kare olarak basılab�len �k� boyutlu barkodun, harflerden ve sayılardan oluşturulan
doğrulama kodunun veya benzer� çözümler�n b�lg� et�ket� �çer�s�nde bel�rt�len doğrulama alanında yer alması A t�p�
muayene kuruluşunca sağlanır. A t�p� muayene kuruluşu sahte b�lg� et�ket� düzenled�ğ�n� ve bu et�ket� asansöre
�l�şt�rd�ğ�n� tesp�t ett�ğ� k�ş�y�/k�ş�ler� yetk�l� makamlara �hbar eder.

Per�yod�k kontrol ücret�n�n tahs�l�
MADDE 23 – (1) Per�yod�k kontrol ücret�, b�na sorumlusundan KDV dah�l olarak A t�p� muayene

kuruluşunca tahs�l ed�l�r.
(2) Tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol ücret� �se asansör yaptırıcısından per�yod�k kontrol ücret�n�n üç katı

olacak şek�lde KDV dah�l olarak A t�p� muayene kuruluşunca tahs�l ed�l�r.
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(3) İlg�l� �dare tarafından talep ed�lmes� ve protokolde bel�rt�lmes� durumunda EK-1’de yer alan taban ve tavan
f�yat aralığında �lg�l� �darece bel�rlenen f�yatın azam� % 10’unu protokol yapılan �lg�l� �dareye A t�p� muayene
kuruluşunca aktarılır.

Tak�p kontrolü
MADDE 24 – (1) Kırmızı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan güvens�z asansöre yönel�k tak�p kontrolü,

per�yod�k kontrol raporunun �lg�l� �dareye, b�na sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetk�l� serv�s�ne
�let�ld�ğ� tar�hten �t�baren altmış gün sonra A t�p� muayene kuruluşunca yapılır.

(2) Sarı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan kusurlu asansöre yönel�k tak�p kontrolü, per�yod�k kontrol
raporunun �lg�l� �dareye, b�na sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetk�l� serv�s�ne �let�ld�ğ� tar�hten
�t�baren yüz y�rm� gün sonra A t�p� muayene kuruluşunca yapılır.

(3) Kırmızı veya sarı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan asansörde, b�na sorumlusunun tak�p kontrolüne �l�şk�n
taleb�ne öncel�k ver�l�r.

(4) Kırmızı veya sarı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan asansörde yapılacak tak�p kontrolünde mümkün
olduğunca söz konusu asansörün son per�yod�k kontrolünü gerçekleşt�ren muayene elemanının görevlend�r�lmes�
sağlanır.

(5) Kırmızı veya sarı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan asansörün b�r�nc� tak�p kontrolünde b�na
sorumlusundan ayrıca ücret talep ed�lemez. B�na sorumlusu ve/veya sözleşme yapılan asansör monte eden veya onun
yetk�l� serv�s�nden kaynaklanan gec�kmeler neden�yle gerçekleşt�r�lecek olan �k�nc� veya sonrak� tak�p kontroller�nden
ayrıca ücret alınıp alınmayacağına da�r esaslar �le ücret alınacaksa m�ktarına �l�şk�n detaylar �lg�l� �dare �le A t�p�
muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol �le bel�rlen�r. Tak�p kontrol ücret�, per�yod�k kontrol ücret�nden
fazla olamaz.

(6) İlg�l� �daren�n b�r başka A t�p� muayene kuruluşu �le protokol �mzalaması durumunda, protokolden önce
gerçekleşt�r�len per�yod�k kontrolün sonucuna �l�şk�n b�r�nc� tak�p kontrolü, söz konusu per�yod�k kontrolü
gerçekleşt�ren ve protokolü sona eren A t�p� muayene kuruluşu tarafından yapılır.

(7) Bakanlık tarafından A t�p� muayene kuruluşunun yetk�s�n�n �ptal ed�lmes� durumunda �se tak�p kontrolü,
�lg�l� �dare �le protokol �mzalayan A t�p� muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bu durumda tak�p kontrolünden ayrıca
ücret alınıp alınmayacağına da�r esaslar, �lg�l� �dare �le A t�p� muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol �le
bel�rlen�r.

(8) Tak�p kontrolü tar�h�n�n bel�rlenmes�nde per�yod�k kontrol raporunun �lg�l� taraflara �let�lmek üzere gerekl�
�şlem�n başlatıldığı tar�h A t�p� muayene kuruluşunca esas alınır.

(9) Tak�p kontrolü net�ces�nde EK-7’de yer alan formata uygun rapor, kontrol tar�h�nde düzenlen�r ve üç
�şgünü �çer�s�nde onaylanır. Tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol har�ç, b�lg� et�ket� durumunda herhang� b�r değ�ş�kl�k
olmayan asansöre a�t olan rapor b�lg�ler� onaylandığı gün �lg�l� �dareye A t�p� muayene kuruluşunca �let�l�r.

Mevcut asansörün güvenl�k sev�yes�n�n bel�rlenmes�
MADDE 25 – (1) Per�yod�k kontrolde mevcut asansörün güvenl�k sev�yes�n�n bel�rleneb�lmes� �ç�n TS EN 81-

80 standardında bel�rt�len tehl�kel� durumlar A t�p� muayene kuruluşunca esas alınır.
(2) 1/1/1950 tar�h�nden önce monte ed�len, tar�hsel dokusu bulunan ve halen kullanılmakta olan mevcut

asansörün güvenl�k sev�yes� �y� mühend�sl�k uygulamaları kapsamında bel�rlen�r.
Güvens�z veya kusurlu olduğu tesp�t ed�len asansörler�n b�ld�r�m�
MADDE 26 – (1) Güvens�zl�kten dolayı kırmızı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan asansörün

kullandırılmaması ve altmış gün �çer�s�nde güvenl� hale get�r�lmes�n�n sağlanmasına da�r b�lg�, �lg�l� �dare adına b�na
sorumlusuna A t�p� muayene kuruluşunca �let�l�r.

(2) Kusurlu olarak tanımlanan ve sarı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan asansörün yüz y�rm� gün �çer�s�nde
güvenl� hale get�r�lmes�n�n sağlanmasına da�r b�lg�, �lg�l� �dare adına b�na sorumlusuna A t�p� muayene kuruluşunca
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�let�l�r.
(3) Kırmızı veya sarı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan asansörde, tesp�t ed�len uygunsuzlukların ver�len süre

sonunda g�der�lmed�ğ�n�n tak�p kontrolünde bel�rlenmes� durumunda, asansörün ana besleme s�stem�nden elektr�ğ�n�n
kes�lerek mühürlenmes� yoluyla h�zmetten men ed�lmes�n� sağlamak üzere �lg�l� �dareye gerekl� b�lg� A t�p� muayene
kuruluşunca �let�l�r.

Ver� tabanı
MADDE 27 – (1) Per�yod�k kontrol sonuçlarının g�r�leceğ� ve Bakanlık ver� tabanı �le entegre ed�leceğ� b�r

ver� tabanı A t�p� muayene kuruluşu tarafından oluşturulur. Söz konusu ver� tabanı �lg�l� �dareye de açık tutulur.
(2) Per�yod�k kontrol raporu onay tar�h� �t�barıyla her b�r asansörün per�yod�k kontrolüne �l�şk�n b�lg�ler�n

tamamının ver� tabanında yer alması A t�p� muayene kuruluşunca sağlanır.
Ver�ler�n Bakanlık �le paylaşımı
MADDE 28 – (1) Asansör per�yod�k kontrol l�steler�nde yer alan b�lg�ler�n aktarılacağı ver� tabanının,

Bakanlık ver� tabanı �le uyumlu olması A t�p� muayene kuruluşunca sağlanır.
(2) Bakanlık ver� tabanı �le uyumlu duruma get�r�len A t�p� muayene kuruluşu ver� tabanındak� ver�ler�n

sürekl� b�r şek�lde Bakanlık ver� tabanına aktarılması sağlanır. Per�yod�k kontrol raporunun onayı �le b�rl�kte söz
konusu ver� üç gün �çer�s�nde Bakanlık ver� tabanına aktarılır. Bakanlık ver� tabanına aktarılan ver� A t�p� muayene
kuruluşunca düzelt�lemez. 

(3) Per�yod�k kontrolüne b�na sorumlusunca �z�n ver�lmeyen veya asansör monte eden veya onun yetk�l�
serv�s� tarafından per�yod�k kontrolüne nezaret ed�lmeyen asansör �ç�n EK-5 veya EK-6’da yer alan kontrol l�steler�n�n
asansör k�ml�k b�lg�s�, per�yod�k kontrole �z�n vermeme durumu veya per�yod�k kontrole nezaret etmeme durumu
bölümler� doldurularak Bakanlık ver� tabanına A t�p� muayene kuruluşunca �let�l�r.

(4) Yürütülen per�yod�k kontrol faal�yetler�ne �l�şk�n tüm �stat�st�k� b�lg�ler her yıl Ocak ayı sonuna kadar EK-
10’da yer alan �çer�ğe uygun b�r şek�lde yazılı ve elektron�k ortamda Bakanlığa A t�p� muayene kuruluşunca �let�l�r.

B�ld�r�m
MADDE 29 – (1) Per�yod�k kontrole nezaret eden asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s�n�n �lg�l�

mevzuatında bel�rt�len şartları sağlamadığının bel�rlenmes� durumunda, denet�m �ç�n asansörün bulunduğu �ldek�
B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlüğüne gerekl� b�ld�r�m A t�p� muayene kuruluşunca yapılır.

(2) B�na sorumlusunca per�yod�k kontrolüne �z�n ver�lmeyen asansör, ana besleme s�stem�nden elektr�ğ�n�n
kes�lerek mühürlenmes� yoluyla h�zmetten men ed�leb�lmes� �ç�n A t�p� muayene kuruluşunca �lg�l� �dareye b�ld�r�l�r.

İş güvenl�ğ�
MADDE 30 – (1) A t�p� muayene kuruluşu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu ve �lg�l� mevzuat

hükümler� doğrultusunda �ş sağlığı ve güvenl�ğ� tedb�rler�n� almak üzere ortak sağlık güvenl�k b�r�m� veya �ş güvenl�k
uzmanı �le faal�yet konusu kapsamında sözleşme yapar.

Eşgüdüm ve �şb�rl�ğ�
MADDE 31 – (1) A t�p� muayene kuruluşu, Asansör per�yod�k kontrolünde uygulama b�rl�ğ�n�n sağlanması,

ortaya çıkan sorunların değerlend�r�lmes� ve d�ğer A t�p� muayene kuruluşları arasında gerekl� �şb�rl�ğ�n�n
oluşturulab�lmes� amacıyla Bakanlık koord�nasyonunda düzenlenecek olan eşgüdüm toplantısına katılım sağlar.

Tarama
MADDE 32 – (1) A t�p� muayene kuruluşu, protokol �mzaladığı �lg�l� �daren�n sınırları dah�l�nde tarama

yaparak asansörler�n adresler� �le sayısını bel�rler ve �lg�l� �dare �le paylaşır.
D�ğer hususlar
MADDE 33 – (1) Per�yod�k kontrol aşamasında asansör üzer�nde A t�p� muayene kuruluşunca yapılacak

deneyler, tekrarlamadan kaynaklanan aşırı yıpranma veya asansörün güvenl�ğ�n� azaltacak ger�l�mlere sebep
olmayacak şek�lde yapılır.
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(2) Per�yod�k kontrolde asansör güvenl�k tert�batı ve tampon g�b� donanımlarda A t�p� muayene kuruluşunca
yapılacak olan deneyler, konu �le �lg�l� standartlarda bel�rt�ld�ğ� üzere taşıyıcı boşken ve düşük hızda yapılır.

(3) B�r defaya mahsus tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol �lg�l� uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık
gelen uyumlaştırılmış Türk standardında yer alan asansörün h�zmete alınmadan önce muayene ve deneyler bölümünde
öngörülen yükte ve hızda A t�p� muayene kuruluşunca gerçekleşt�r�l�r. Ancak Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB)
kapsamında söz konusu asansörün son kontrolü, b�r�m doğrulama veya son muayene g�b� uygunluk değerlend�rme
yöntemler�nden b�r�yle onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış �se tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol yüksüz ve düşük
hızda yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
B�na Sorumlusunun Yükümlülüğü ve H�zmet Denet�m�

B�na sorumlusunun yükümlülüğü
MADDE 34 – (1) B�na sorumlusu, asansörün güvenl� b�r şek�lde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az b�r

defa per�yod�k kontrolünü yaptırır.
(2) B�na sorumlusu, engell�ler�n er�ş�leb�l�rl�ğ� �ç�n asansörün sürekl� olarak güvenl� kullanımını sağlar.
H�zmet denet�m�
MADDE 35 – (1) Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len A t�p� muayene kuruluşunun, bu Yönetmel�k usul ve

esaslarına uygun faal�yet sürdürüp sürdürmed�ğ�ne da�r h�zmet denet�m�, Bakanlık Sanay� Genel Müdürlüğü ve Sanay�
Ürünler� Güvenl�ğ� ve Denet�m� Genel Müdürlüğü koord�nasyonunda B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlükler� �le
gerekt�ğ�nde müştereken yapılır.

(2) Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len A t�p� muayene kuruluşunun, asansörün per�yod�k kontrolüne �l�şk�n bu
Yönetmel�k gerekl�l�kler�n� yer�ne get�r�p get�rmed�ğ�ne yönel�k asansörün mahall�ndek� h�zmet denet�m�, asansörün
bulunduğu �ldek� B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlüğü tarafından yapılır.

(3) H�zmet denet�m�nde bel�rlenen uygunsuzluklar �ç�n Bakanlık tarafından gerekl� �dar� tedb�r uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Ş�kâyet
MADDE 36 – (1) A t�p� muayene kuruluşlarının, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamındak�

akred�tasyonuna aykırı faal�yetler�ne �l�şk�n ş�kâyetler değerlend�r�lmek üzere Bakanlık tarafından TÜRKAK'a �let�l�r.
Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ett�ğ� bel�rlenen b�na sorumlusuna,

asansör monte edene veya onun yetk�l� serv�s�ne Bakanlık tarafından 1705 sayılı T�carette Tağş�ş�n Men'� ve İhracatın
Murakabes� ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddes�ne göre �dar� para cezası uygulanır.

(2) Bu Yönetmel�kte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ett�ğ� bel�rlenen A t�p� muayene kuruluşuna
Bakanlık tarafından 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına göre �dar� para cezası olarak uygulanır
ve/veya A t�p� muayene kuruluşunun yetk�s� 635 sayılı B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler�
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�ne göre askıya alınır veya
�ptal ed�l�r.

(3) Bakanlık tarafından yetk�s� �ptal ed�len A t�p� muayene kuruluşunun yapmış olduğu protokol �lg�l� �dare
tarafından tek taraflı olarak feshed�l�r.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümler�
MADDE 38 – (1) 24/6/2015 tar�hl� ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve

Per�yod�k Kontrol Yönetmel�ğ�n�n 17 nc�, 18 �nc�, 19 uncu, 20 nc�, 21 �nc� ve 22 nc� maddeler� yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yetk�



31.05.2018 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2018/05/20180504-1.htm 14/14

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len A
t�p� muayene kuruluşunun yetk�s�, Bakanlık �nternet sayfasından �lan ed�len yetk� b�t�ş tar�h�ne kadar devam eder.

Protokol
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce �lg�l� �dare �le yapılmış olan protokol,

söz konusu protokolün en son geçerl�l�k tar�h�ne kadar yürürlükte kalır.
Kontrol l�steler� ve rapor
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n EK-11, EK-12 ve EK-13’ü, Yönetmel�ğ�n yayım tar�h�nden dört

ay sonra uygulamadan kalkar.
B�lg� et�ket�
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n EK-14’ü, bu Yönetmel�ğ�n yayım tar�h�nden altı ay sonra

uygulamadan kalkar. A t�p� muayene kuruluşu tarafından terc�hen EK-8’de bel�rt�len formata uygun b�lg� et�ket�
kullanılab�l�r.

Geç�c� eklere atıflar
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h� �t�barıyla EK-5, EK-6 ve EK-7’n�n yürürlüğe

g�receğ� tar�he kadar geçen süre zarfında, bu Yönetmel�ğ�n EK-5, EK-6 ve EK-7’s�ne atıf yapılan hükümler�nde
sırasıyla EK-11, EK-12 ve EK-13’e atıf yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 19 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (h) bend� yayımı tar�h�nden dört ay sonra,
b) 20 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası yayımı tar�h�nden dört ay sonra,
c) EK-5, EK-6 ve EK-7’s� yayımı tar�h�nden dört ay sonra,
ç) EK-8’� yayımı tar�h�nden altı ay sonra,
d) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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