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13 Eylül 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31952

YÖNETMELİK

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1- 4/5/2018 tar�hl� ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Per�yod�k Kontrol
Yönetmel�ğ�n�n 1 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; asansörler�n per�yod�k kontroller�ne ve bu kontrollerde görev alacak
olan A t�p� muayene kuruluşlarının yetk�lend�r�lmes� ve denet�mler�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le Sanay� ve Teknoloj�
Bakanlığı tarafından yetk�lend�r�len A t�p� muayene kuruluşunun, asansör monte eden�n veya onun yetk�l� serv�s�n�n,
�lg�l� �daren�n ve b�na sorumlusunun yükümlülükler�n� bel�rlemekt�r.”

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k; asansörler�n per�yod�k kontroller�n� ve bu kontroller� yapmak üzere Sanay�

ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından yetk�lend�r�len A t�p� muayene kuruluşu �le �lg�l� �daren�n, asansör monte eden�n veya
onun yetk�l� serv�s�n�n ve b�na sorumlusunun yükümlülükler�n� kapsar.

(2) Bu Yönetmel�k; 21/7/1983 tar�hl� ve 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında
korunan taşınmaz kültür ve tab�at varlıklarında 1/1/1950 tar�h�nden önce monte ed�len ve tar�hsel dokusu bulunan
asansörler� kapsamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k; 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 15 �nc� maddes�n�n �k�nc�

fıkrasına, 22/2/2005 tar�hl� ve 5302 sayılı İl Özel İdares� Kanununun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�ne,
10/6/1930 tar�hl� ve 1705 sayılı T�carette Tağş�ş�n Men’� ve İhracatın Murakabes� ve Korunması Hakkında Kanuna ve
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 388 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(d) ve (e) bentler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.
“o) İş günü: Resmî tat�l ve hafta sonu günler� dışında kalan, �lg�l� mevzuat �le bel�rlenm�ş olan çalışma gününü,
ö) Tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol: 29/6/2016 tar�hl� ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör

Yönetmel�ğ� (2014/33/AB) kapsamında �lk kez p�yasaya arz ed�len b�r asansöre yönel�k tesc�l önces�nde gerçekleşt�r�len
per�yod�k kontrolü,”

MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yetk�lend�rme ve yetk� süres� uzatımı
MADDE 5- (1) Bu Yönetmel�kte yer alan şartları sağlayan A t�p� muayene kuruluşu Bakanlığa başvuru yapar

ve Sanay� Genel Müdürlüğü tarafından yetk�lend�r�l�r.
(2) Yetk�lend�rme veya yetk� süres�n� uzatma taleb�nde bulunan A t�p� muayene kuruluşu, Bakanlık �nternet

s�tes�nde �lan ed�len ücret� Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�ne öder. Bu Yönetmel�kte yer alan şartları sağladığı
bel�rlenen A t�p� muayene kuruluşu tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�ne ödeme yapılması hal�nde
yetk�lend�rme �şlem� ya da yetk� süres�n� uzatma �şlem� sonuçlandırılır.

(3) Yetk�lend�rme �şlem�, yetk� süres� ver�lerek tamamlanır.
(4) Yetk�lend�rme b�lg�s� ve süres�, Bakanlık �nternet s�tes�nde duyurulur.
(5) Yetk�, TÜRKAK tarafından ver�len akred�tasyon belges�n�n geçerl�l�k süres� boyunca devam eder,

akred�tasyon süres� sona eren ve akred�tasyonu yen�lenmeyen A t�p� muayene kuruluşunun yetk�s� �ptal ed�l�r.
(6) 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.”

MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yetk�lend�rme ve yetk� süres� uzatımı başvurusu
MADDE 6- (1) Yetk�lend�rme veya yetk� süres�n� uzatma başvuru �şlemler�, A t�p� muayene kuruluşunun

Bakanlık �nternet s�tes�nde �lan ed�len başvuru ücret�n�n Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�ne ödenmes�yle
sonuçlandırılır.

(2) Yetk�lend�rme ve yetk� süres�n�n uzatılmasına da�r başvuru, A t�p� muayene kuruluşu tarafından e-Devlet
veya Bakanlık �nternet s�tes�nden yapılır. Ancak A t�p� muayene kuruluşu olarak TÜRKAK’a akred�te olan kamu
kurum ve kuruluşu, �lg�l� �dareye veya �lg�l� meslek odasına f�z�k� şek�lde veya KEP yoluyla başvuru yapar.

(3) Yetk�lend�rme başvurusunda aşağıda bel�rt�len b�lg� ve belgeler Bakanlığa sunulur:
a) MERSİS numarası.
b) Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes� suret� veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna da�r resmî karar.
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c) Unvan ve adres.
ç) Tems�l ve �lzama yetk�l� k�ş�n�n or�j�nal �mza beyannames�.
d) İnternet s�tes� adres�, yetk�l� k�ş�n�n e-posta adres� ve KEP adres�.
e) Akred�tasyon numarası.
f) Asansör per�yod�k kontrol faal�yetler�n� kapsayan ve alt l�m�t değer� en az 1.500.000 TL tutarında olan

meslek� sorumluluk s�gortası pol�çes�.
g) Muayene personel�n�n adı ve soyadı, T.C. k�ml�k numarası, mesleğ�, tecrübe süres�, tam zamanlı veya dış

kaynaklı olma durumu ve yetk�s�n� tanımlayan personel l�stes�, muayene mühend�s� başarı belges�.
ğ) Tam zamanlı olarak �st�hdam ed�len muayene personel�n�n Sosyal Güvenl�k Kurumu onaylı s�gorta kayıtları.
h) Verg� k�ml�k 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 sağlanacağına da�r taahhütname.
(4) Yetk� süres�n� uzatma başvurusu, mevcut yetk�n�n sona ereceğ� tar�hten en az üç �şgünü önces�nden yapılır

ve söz konusu yetk� süres�n�n bel�rlenmes�nde esas alınan akred�tasyon sert�f�kası Bakanlığa sunulur.
(5) A t�p� muayene kuruluşu olarak TÜRKAK’a akred�te olan kamu kurum ve kuruluşunun, �lg�l� �daren�n veya

�lg�l� meslek odasının yetk�lend�rme ve yetk� süres�n�n uzatılmasına da�r başvurusunda MERSİS numarası aranmaz.
(6) Yetk�lend�rme ve yetk� süres�n�n uzatılmasına da�r başvuru; eks�k evrak, hatalı evrak veya yanlış b�lg�

bulunması hâl�nde kabul ed�lmez ve redded�l�r. İlk başvuru kayıt tar�h� �t�barıyla otuz gün �çer�s�nde yapılacak olan yen�
başvurudan ayrıca başvuru ücret� alınmaz. Bu süren�n aşılması durumunda yapılacak olan yen� başvuru �ç�n b�r�nc�
fıkrada bel�rt�len başvuru ücret�, A t�p� muayene kuruluşu tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�ne öden�r.

(7) Başvurunun Bakanlık tarafından kabul ed�lmes� durumunda, başvuru kabul tar�h� �t�barıyla otuz gün
�çer�s�nde yetk�lend�rme ve yetk� süres�n�n uzatılmasına da�r Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�ne ödeme yapılmaması
hâl�nde başvurunun yen�den yapılması gerek�r.”

MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş; dördüncü
fıkrasında yer alan “protokol duyurusu,” �bares�nden sonra gelmek üzere “protokol,” �bares� eklenm�ş; beş�nc� ve altıncı
fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Akred�tasyon ve meslek� sorumluluk s�gortasına �l�şk�n aşağıda bel�rt�len hususlardan herhang� b�r�n�n
sağlanmaması durumunda A t�p� muayene kuruluşunun yetk�s� Bakanlık tarafından �ptal ed�l�r:

a) Akred�tasyonun TÜRKAK tarafından �ptal ed�lmes�.
b) Meslek� sorumluluk s�gortasının yen�lenmemes�, kes�nt�ye uğratılması veya amacına uygun olmaması.”
MADDE 8- Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n �k�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB) kapsamında p�yasaya arz ed�len asansörün tesc�l önces� �lk per�yod�k

kontrolü tesc�l başvurusundan önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzer�ne en geç on beş gün �çer�s�nde �lg�l� A t�p�
muayene kuruluşu tarafından yapılır. Tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrolün yaptırılmasına ve ücret�n�n ödenmes�ne da�r
sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır. Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB) kapsamında asansörü p�yasaya arz eden ve
tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrole nezaret eden, asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s�, söz konusu per�yod�k
kontrolün yapılab�lmes� �ç�n aşağıdak� belgeler�n b�r suret�n� başvuru aşamasında �lg�l� A t�p� muayene kuruluşuna �let�r:

a) AB uygunluk beyanı.
b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belges�.
c) Onaylı asansör avan ve/veya uygulama projes�.
ç) Yük �ç�n kal�brasyon doğrulama raporu.
(3) B�r sonrak� yılda gerçekleşt�r�lecek olan per�yod�k kontrol tar�h�n�n bel�rlenmes�nde �ç�nde bulunulan takv�m

yılında gerçekleşt�r�len per�yod�k kontrol tar�h� esas alınır. B�na sorumlusunun taleb� olması hal�nde bu tar�h erkene
alınab�l�r.”

MADDE 9- Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “meslek� ve mal�
sorumluluk s�gortasının” �bareler� “meslek� sorumluluk s�gortasının” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş; beş�nc� fıkrasına b�r�nc�
cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�ş; aynı madden�n onuncu, on b�r�nc�, on �k�nc�, on üçüncü ve
on yed�nc� fıkraları �le on beş�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak�
fıkra eklenm�şt�r.
“Protokolde bu Yönetmel�ğe aykırı b�r hüküm yer alamaz.”

“(10) Tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol �lg�l� uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen
uyumlaştırılmış Türk standardında öngörülen yükte ve beyan hızında gerçekleşt�r�l�r. Bu aşamada kullanılacak olan yük,
aşağıdak� şartlara uygun olacak şek�lde asansör monte eden tarafından tem�n ed�l�r:

a) Üç yılda b�r defa olmak üzere kal�brasyon laboratuvarından �zleneb�l�rl�ğ� olan doğrulama raporunun veya
belges�n�n alınması.

b) Ser� numarası �le b�rl�kte model veya t�p b�lg�ler�n� s�l�nmeyecek şek�lde �çermes�.
c) F�z�ksel özell�kler�n� kaybetmeyen, kütles�nde değ�ş�kl�k olmayan malzemeden oluşması ve kolay

taşınab�l�rl�ğ� �ç�n ergonom�k olması.
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(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 ve onarım personel� olması ve
per�yod�k kontrolde A t�p� muayene kuruluşu �le �ş b�rl�ğ� yapması asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s�
tarafından sağlanır. Garant�s� dolan, garant� uygulamaları dışında kalan veya garant� kapsamında bulunmayan asansörün
tak�p kontrolüne �se asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s� veya 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. Asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s�, tesc�l önces�
�lk per�yod�k kontrole, yıllık per�yod�k kontrole ve tak�p kontrolüne nezaret eden tekn�k bakım ve onarım personel�n�n;

a) İş sağlığı ve güvenl�ğ� mevzuatına aykırı hareket etmemes�n�,
b) İşveren b�lg�ler�n� de �çeren tanıtıcı k�ml�k belges�n� üzer�nde taşımasını,
c) Güncel Sosyal Güvenl�k Kurumu s�gortalılık kaydının �lg�l� A t�p� muayene kuruluşuna sunulmasını,
sağlar.
(12) Per�yod�k kontrole nezaret etme yükümlülüğü bulunan asansör monte eden�n veya onun yetk�l� serv�s�n�n

�lg�l� mevzuat kr�terler�n� sağlamadığının tesp�t� hal�nde 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� Bakanlık �l 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, bu belgen�n geçerl�l�k süres�n�n dolması veya bu belgen�n askıya alınması durumunda A t�p� muayene
kuruluşu tarafından per�yod�k kontrol yapılmaz.

(13) B�r sonrak� yıllık per�yod�k kontrole kadar muayene mühend�s�n�n meslek� hatasından kaynaklanan veya
yıllık per�yod�k kontrol, tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol veya tak�p kontrolü esnasında muayene mühend�s�n�n
yanlış uygulamalarından ötürü asansörde oluşab�lecek hasarların tazm�n� A t�p� muayene kuruluşunun meslek�
sorumluluk s�gortasından karşılanır. Hasarların tazm�n�n�n bu s�gorta tarafından karşılanamaması durumunda her türlü
sorumluluk A t�p� muayene kuruluşuna a�tt�r.”

“(17) Yıllık per�yod�k kontrol veya tak�p kontrolü A t�p� muayene kuruluşu tarafından bu Yönetmel�k
hükümler�ne uygun olacak şek�lde bel�rlenen tar�hte resen yapılır. Ancak b�na sorumlusunun başvurusu olması hal�nde
söz konusu kontroller b�r�nc� cümlede bel�rt�len tar�hten önce de yapılab�l�r. Bu durumda başvuru, A t�p� muayene
kuruluşu tarafından hazırlanan başvuru formu üzer�nden yazılı beyan olarak elden veya A t�p� muayene kuruluşunun
kend� �nternet s�tes�nden elektron�k olarak alınır. Başvuru asgar� olarak başvuruyu yapanın unvanını veya adını ve
soyadını, başvuru tar�h�n�, başvurunun kapsamını ve başvuru konusu asansöre a�t adres b�lg�s�n� �çer�r. Başvuruya
�l�şk�n kayıtlar, b�r sonrak� per�yod�k kontrol tar�h�ne kadar A t�p� muayene kuruluşu tarafından muhafaza ed�l�r ve
talep ed�lmes� hal�nde Bakanlığa sunulur.”

“Asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s�, b�r öncek� takv�m yılı �çer�s�nde aylık bakımını yaptığı
asansörler�n k�ml�k numaralarını ve adresler�n� �çeren l�stey� her yıl Ocak ayı sonuna kadar f�z�k� şek�lde veya KEP
yoluyla resmî olarak �lg�l� �dareye �let�r.”

“(18) Bakanlık mücb�r sebep olarak kabul ed�leb�lecek salgın, deprem, su baskını ve benzer� doğal afet g�b�
durumlarda; bu Yönetmel�kte bel�rt�len per�yod�k kontrol ve/veya tak�p kontrol süres�n� geç�c� olarak erteleyeb�l�r veya
uzatab�l�r.”

MADDE 10- Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “tak�p eden yılın Ocak ayı başı
�t�barıyla arttırılmak üzere” �bares� yürülükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “sayfasından” �bares� “s�tes�nden”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 11- Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n altıncı, sek�z�nc�, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�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 asansörde tesp�t ed�len uygunsuzlukların en fazla altmış gün �çer�s�nde g�der�lmes� b�na
sorumlusunca sağlanır. Bu süren�n b�tt�ğ� tar�h �t�barıyla en fazla üç �şgünü �çer�s�nde A t�p� muayene kuruluşu
tarafından tak�p kontrolü yapılır. Tak�p kontrolü net�ces�nde kırmızı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lmes�ne neden olan
uygunsuzlukların g�der�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. 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.”

“(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 süren�n b�tt�ğ� tar�h �t�barıyla en fazla üç �şgünü �çer�s�nde, A t�p� muayene
kuruluşu tarafından tak�p kontrolü yapılır. Tak�p kontrolü net�ces�nde sarı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lmes�ne neden olan
uygunsuzlukların g�der�lmed�ğ� bel�rlenen asansörün kullanımına b�na sorumlusu tarafından �z�n ver�lmez ve �lg�l� �dare
tarafından ana besleme s�stem�nden elektr�ğ�n�n kes�lerek 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.

(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
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�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 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. Mühür
bozma tutanağında bel�rt�len süren�n sonunda düzeltme �şlem� yapılmayan asansörün yen�den mühürlenmes�ne ve
gerekt�ğ� durumlarda tekrar mühür bozma tutanağının düzenlenmes�ne �l�şk�n yetk� �lg�l� �dares�nded�r. Mühür bozma
tutanağı �le b�rl�kte gerekl� düzeltme �şlem� yapılarak var olan uygunsuzlukların g�der�ld�ğ� b�ld�r�len asansöre yen�den
per�yod�k kontrol yapılır.

(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. Per�yod�k kontrol raporu onay tar�h�nden �t�baren altmış gün
�çer�s�nde b�na sorumlusunun müracaatı durumunda mav� renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan asansöre b�r�nc� tak�p
kontrolü ücrets�z yapılır.”

“(11) Kırmızı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�len asansörün tak�p kontrolü net�ces�nde kusurlu duruma geçen ve
per�yod�k kontrol tar�h� başlangıç kabul ed�lerek yüz y�rm� gün �çer�s�nde haf�f kusurlu veya kusursuz hale get�r�lmed�ğ�
�k�nc� tak�p kontrolünde tesp�t ed�len asansör, �lg�l� �dare tarafından mühürlenerek h�zmetten men ed�l�r.”

MADDE 12- Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının (c) bend�nde yer alan “yetk�lend�receğ�
Da�re Başkanı” �bares� “görevlend�receğ� yönet�c�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 13- Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(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 beyannames� 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 resmî olarak yetk� devr�
yapılan k�ş�/k�ş�ler tarafından �mzalanır. İlg�l� �dare adına protokol;

a) Beled�ye �ç�n beled�ye başkanı veya beled�ye başkanının görevlend�receğ� yönet�c� tarafından,
b) İl özel �dares� �ç�n val� veya val�n�n görevlend�receğ� yönet�c� tarafından,
c) İlçe özel �dares� �ç�n kaymakam veya kaymakamın görevlend�receğ� yönet�c� tarafından,
�mzalanır.”
“(5) Protokolün asgar� olarak �çerd�ğ� hususlar aşağıdadır:
a) İmzacıların adı, soyadı ve unvanı.
b) İmza tar�h�.
c) Yürürlük tar�h� ve geçerl�l�k süres�.
ç) Tarafların �let�ş�m b�lg�ler� ve KEP adresler�.
d) Bel�rlenen �lg�l� �dare payı oranı ve ödeme per�yodu.
e) Per�yod�k kontrol ücret�ne �l�şk�n b�lg�ler.
f) Fes�h şartları.
g) Mühürleme �ç�n b�ld�r�m�n�n yapılacağı yer�n adres� ve �let�ş�m b�lg�s�.”
MADDE 14- Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n �k�nc�, üçüncü ve onuncu fıkraları aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) A t�p� muayene kuruluşu yetk� süres� �çer�s�nde en az b�r� tekn�k yönet�c� olmak üzere asgar� altı muayene

personel�n� tam zamanlı olarak �st�hdam eder. Tam zamanlı olarak �st�hdam ed�len muayene personel�, b�r başka A t�p�
muayene kuruluşunca veya farklı b�r �şveren tarafından eşzamanlı olarak �st�hdam ed�lemez veya herhang� b�r �ş kolunda
�şveren olarak faal�yet gösteremez. 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,
�şten çıkış tar�h� �t�barıyla y�rm� �şgünü �çer�s�nde yen� personel� tam zamanlı olarak �st�hdam etmek zorundadır.
Muayene personel�n�n s�gortalı �şe g�r�ş b�ld�rges�nde yer alan meslek adının ve kodunun, üçüncü ve dördüncü fıkralarda
bel�rt�len mesleklere uygun olması A t�p� muayene kuruluşu tarafından sağlanır.

(3) Tekn�k yönet�c�n�n mak�ne, elektr�k, elektron�k, elektr�k-elektron�k, elektron�k ve haberleşme veya
mekatron�k alanlarında mühend�sl�k/teknoloj� fakülteler�n�n b�r�nde yükseköğren�m�n� tamamlamış olması, tam zamanlı
olarak �st�hdam ed�lmes� ve aşağıdak� şartlardan en az b�r�n� sağlaması gerek�r:

a) Asansör �le �lg�l� olarak en az üç yıllık muayene tecrübes�n�n bulunması.
b) Asansör �le �lg�l� en az beş yıllık sektör tecrübes�n�n bulunması.
c) Asansör �le �lg�l� mevzuat uygulamalarına yönel�k en az beş yıllık kamu tecrübes�n�n bulunması.”
“(10) A t�p� muayene kuruluşu; genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, yönet�m kurulu üyeler� başta

olmak üzere t�car� tems�lc�s�n� ve t�car� vek�l�n� tekn�k yönet�c� veya muayene mühend�s� olarak görevlend�remez.”
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MADDE 15- Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış; aynı madden�n on
�k�nc� fıkrasında yer alan “gerekl�l�kler�” �bares� “ölçü ve kr�terler�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 16- Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 18- (1) Muayene mühend�s�, b�r tam gün �çer�s�nde en fazla altı asansörün yıllık per�yod�k

kontrolünü veya b�r tam gün �çer�s�nde en fazla on �k� asansörün tak�p kontrolünü yapar.
(2) Muayene mühend�s�, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len yıllık per�yod�k kontrol sayısı üzer�nden b�r tam gün

�çer�s�nde tamamlayamadığı yıllık per�yod�k kontrol sayısının en fazla �k� katı sayıda asansörün tak�p kontrolünü
yapar.

(3) Muayene mühend�s�, aynı mahallede olmak üzere b�r tam gün �çer�s�nde en fazla üç asansörün tesc�l önces�
�lk per�yod�k kontrolünü ve bu sayıya �lave olarak en fazla �k� asansörün yıllık per�yod�k kontrolünü yapar. Muayene
mühend�s�, farklı mahallelerde olmak üzere b�r tam gün �çer�s�nde en fazla �k� asansörün tesc�l önces� �lk per�yod�k
kontrolünü ve bu sayıya �lave olarak en fazla �k� asansörün yıllık per�yod�k kontrolünü yapar. Muayene mühend�s�
b�r�nc� ve �k�nc� cümlelerde bel�rt�len yıllık per�yod�k kontrol sayısı üzer�nden b�r tam gün �çer�s�nde tamamlayamadığı
yıllık per�yod�k kontrol sayısının en fazla �k� katı sayıda asansörün tak�p kontrolünü yapar.”

MADDE 17- Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (h) bend�nde yer alan “web serv�sler�ne”
�bares� “ver� tabanına” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 18- Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 20- (1) Rapor; EK-7’de yer alan �çer�ğe uygun olacak şek�lde yıllık per�yod�k kontrol, tesc�l önces�

�lk per�yod�k kontrol veya tak�p kontrol tar�h�nde muayene mühend�s� tarafından elektron�k ortamda çevr�m�ç� (onl�ne)
olarak oluşturulur, onaylanır ve aynı tar�hte tekn�k yönet�c� �mzasına sunulur.

(2) Rapor; yıllık per�yod�k kontrol, tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol veya tak�p kontrol tar�h�n� tak�p eden en
geç üç �şgünü �çer�s�nde sorumlu tekn�k yönet�c� tarafından �mzalanır.

(3) Rapor, tek b�r asansör �ç�n düzenlen�r.
(4) Güvens�z veya kusurlu olarak tanımlanan asansöre a�t rapor, tekn�k yönet�c� tarafından �mzalandığı tar�h�

tak�p eden �lk �şgününde b�na sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetk�l� serv�s�ne A t�p� muayene
kuruluşunca �let�l�r.

(5) Haf�f kusurlu veya kusursuz olarak tanımlanan asansöre a�t rapor, tekn�k yönet�c� tarafından �mzalandığı
tar�hten �t�baren en geç üç �şgünü �çer�s�nde b�na sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetk�l� serv�s�ne 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 ad� posta, e-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 b�r yıl saklanır.

(8) Rapor muayene mühend�s� tarafından onaylanır ve tekn�k yönet�c�ye sunulur.
(9) Rapor, tekn�k yönet�c� tarafından 15/1/2004 tar�hl� ve 5070 sayılı Elektron�k İmza Kanununa uygun olacak

şek�lde �mzalanır.
(10) Rapor, b�r sonrak� takv�m yılında gerçekleşt�r�lecek olan per�yod�k kontrol tar�h�ne kadar saklanır.”
MADDE 19- Aynı Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Asansör k�ml�k et�ket�
MADDE 21- (1) Per�yod�k kontrole �lk kez tab� tutulacak olan her asansör �ç�n b�r defaya mahsus asansör

k�ml�k et�ket�, per�yod�k kontrol aşamasından önce A t�p� muayene kuruluşunca EK-9’a uygun olacak şek�lde
oluşturulur ve dördüncü fıkrada bel�rt�len yerlere �l�şt�r�l�r.

(2) Et�ket�n boyutunun 85x50 mm ve zem�n�n�n gr� renkl� olması sağlanır. Et�ket�n üzer�nde yer alan asansör
k�ml�k numarası ve 32 hanel� tanımlamayı oluşturan rakamlar ve harfler; Ar�al yazı t�p�nde, 28 karakter boyutunda ve
gr� zem�n üzer�ne s�yah renkl� olarak yazılır.

(3) 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 asansör k�ml�k numarası oluşturulur.

(4) Et�ket�n b�r� 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 �l�şt�r�l�r. İk�nc� et�ket �se o asansöre a�t olan kumanda panosunun �k� yan
kenarından herhang� b�r�ne veya mak�na da�res�z asansörde kumanda panosuna a�t olan kapağın �ç tarafına 90x60 mm
boyutlarında olacak şek�lde b�na sorumlusu �le bakım sözleşmes� bulunan asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s�
tarafından kalıcı olarak monte ed�len metal plaka üzer�ne �l�şt�r�l�r.

(5) Asansör k�ml�k numarasının oluşumunda kullanılacak olan b�na numarasına Bakanlık aracılığıyla er�ş�m
sağlanır.

(6) 32 hanel� tanımlama Bakanlık tarafından oluşturulur ve A t�p� muayene kuruluşuna sağlanır.



13.09.2022 16:48 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/09/20220913-1.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/09/20220913-1.htm 6/9

(7) B�na/yapı numarası alınamayan zorunlu durumlarda et�ket üzer�nde sadece 32 hanel� tanımlama ve karekod
yer alır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n altıncı fıkrasında yer alan “uygun” �bares� “kusursuz”
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 21- Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“(4) İlg�l� �dare payının alınıp alınmayacağı ve �lg�l� �dare payı alınacaksa m�ktarı protokolde açıkça bel�rt�l�r.

İlg�l� �dare; protokol aşamasında veya protokol süres� boyunca, �lg�l� �dare payının dışında A t�p� muayene
kuruluşundan ayrıca ayn� veya nakd� taleplerde bulunamaz ve A t�p� muayene kuruluşu söz konusu talepler�
karşılamaz. İlg�l� �dare payı, per�yod�k kontrol h�zmet�ne b�naen düzenlenen fatura tar�h�nden sonra protokolde
bel�rt�len per�yotta �lg�l� �dareye aktarılır.

(5) Per�yod�k kontrol ücret�n�n tesp�t�nde ve tahs�l ed�lmes�nde per�yod�k kontrolün gerçekleşt�r�ld�ğ� takv�m
yılı �çer�s�nde geçerl� olan ve Bakanlık tarafından �lan ed�len taban ve tavan f�yat aralığı esas alınır.

(6) Per�yod�k kontrol sonucunda A t�p� muayene kuruluşu tarafından düzenlenen faturada asansörün adres� ve
asansör k�ml�k numarası yer alır. B�rden fazla asansör per�yod�k kontrol h�zmet� �ç�n tek fatura düzenlenmes�
durumunda, farklı her asansör per�yod�k kontrol h�zmet� �ç�n b�r�nc� cümlede bel�rt�len b�lg�ler�n söz konusu faturada
ayrıca yer alması sağlanır. Bu fatura, 213 sayılı Kanuna uygun olacak şek�lde düzenlen�r.

(7) M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı özel öğret�m kurumları dışında kalan tüm resmî Devlet okullarındak�
asansörler�n tesc�l önces� �lk per�yod�k kontroller� har�ç olmak üzere, yıllık per�yod�k ve tak�p kontroller�nden ücret
talep ed�lemez.”

MADDE 22- Aynı Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
madden�n dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Kırmızı veya sarı renkl� b�lg� et�ket� �l�şt�r�lm�ş olan asansörde, b�r�nc� veya �k�nc� fıkralarda bel�rt�len
süreler dolmadan b�na sorumlusunun tak�p kontrolüne �l�şk�n başvuruda bulunması hal�nde en fazla on �şgünü �çer�s�nde
tak�p kontrolü yapılır. Başvurunun alınması ve başvuru kayıtlarının muhafaza ed�lmes�ne �l�şk�n olarak 9 uncu
madden�n on yed�nc� fıkrasında bel�rt�len gerekl�l�kler yer�ne get�r�l�r.”

MADDE 23- Aynı Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(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�n�n �y� mühend�sl�k uygulamalarına göre bel�rlenmes�nde 2863 sayılı Kanun kapsamında
oluşturulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı esas alınır.”

MADDE 24- Aynı Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Tak�p kontrolü net�ces�nde; per�yod�k kontrolde asansöre �l�şt�r�len kırmızı veya sarı renkl� b�lg� et�ket�

durumunda herhang� b�r değ�ş�kl�k olmayan asansöre a�t olan adres, k�ml�k numarası ve kontrol tar�h� b�lg�ler�, bu
asansörün ana besleme s�stem�nden elektr�ğ�n�n kes�lerek mühürlenmes� yoluyla h�zmetten men ed�lmes�n� sağlamak
üzere, söz konusu tak�p kontrolü raporu onay tar�h�n� �zleyen beş �şgünü �çer�s�nde f�z�k� şek�lde veya KEP yoluyla
resmî olarak �lg�l� �dareye A t�p� muayene kuruluşunca �let�l�r. Tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrole yönel�k yürütülen
�şlemler b�r�nc� cümlede bel�rt�len b�ld�r�m�n dışında tutulur.”

MADDE 25- Aynı Yönetmel�ğ�n 27 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(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 ve protokol süres� boyunca �lg�l� �dareye de açık tutulur. Protokolün herhang�
b�r nedenle sona ermes� ve �lg�l� �dare tarafından talep ed�lmes� hal�nde; protokolün tarafı A t�p� muayene kuruluşu,
per�yod�k kontrolünü gerçekleşt�rd�ğ� asansörlere �l�şk�n asansör k�ml�k numarasını, asansör k�ml�k numarası �le eşleşen
32 hanel� tanımlamayı, per�yod�k kontrol tar�h�n� ve adres b�lg�s�n� talep tar�h�n� tak�p eden en fazla beş �şgünü
�çer�s�nde �lg�l� �dareye f�z�k� şek�lde veya KEP yoluyla resmî olarak sağlamakla yükümlüdür. Buna �laveten b�r öncek�
takv�m yılı �çer�s�nde gerçekleşt�r�len per�yod�k kontroller baz alınarak, protokolün sonlanma tar�h�ne kadar per�yod�k
kontrolü gerçekleşt�r�len ve gerçekleşt�r�lemeyen asansörlere �l�şk�n k�ml�k ve adres b�lg�ler� de �k�nc� cümlede bel�rt�len
zaman �çer�s�nde protokolü sona eren A t�p� muayene kuruluşu tarafından �lg�l� �dareye �let�l�r.”

MADDE 26- Aynı Yönetmel�ğ�n 29 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 29- (1) Per�yod�k kontrole nezaret eden veya nezaret etmekle yükümlü olan asansör monte eden

veya onun yetk�l� serv�s�n�n �lg�l� mevzuatında bel�rt�len şartları sağlamadığının tesp�t ed�lmes� durumunda; denet�m �ç�n
kontrol tar�h�n� tak�p eden on �şgünü �çer�s�nde asansörün bulunduğu �ldek� Bakanlık �l müdürlüğüne A t�p� muayene
kuruluşunca f�z�k� şek�lde veya KEP yoluyla resmî olarak b�ld�r�l�r.

(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 kontrol tar�h�n� �zleyen
beş �şgünü �çer�s�nde �lg�l� �dareye f�z�k� şek�lde veya KEP yoluyla resmî olarak b�ld�r�l�r.

(3) Asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s� �le bakım sözleşmes� �mzalamadığı tesp�t ed�len b�na
sorumlusuna �l�şk�n b�lg�, gerekl� �dar� tedb�r �ç�n kontrol tar�h�n� �zleyen on �şgünü �çer�s�nde asansörün bulunduğu
�ldek� Bakanlık �l müdürlüğüne f�z�k� şek�lde veya KEP yoluyla resmî olarak �let�l�r.

(4) A t�p� muayene kuruluşu merkez adres� �le �lg�l� değ�ş�kl�ğ� on beş �şgünü �çer�s�nde Bakanlığa b�ld�r�r.
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(5) Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB) kapsamında p�yasaya arz ed�len asansörün tesc�l önces� �lk per�yod�k
kontrolünde; söz konusu asansörün uygunluk değerlend�rme yöntem�n�n asansör monte eden tarafından yanlış
seç�ld�ğ�n�n A t�p� muayene kuruluşunca tesp�t ed�lmes� durumunda, kontrolü tak�p eden on �şgünü �çer�s�nde p�yasa
gözet�m� ve denet�m� �ç�n asansörün bulunduğu �ldek� Bakanlık �l müdürlüğüne bu asansöre a�t olan uygunluk belges� ve
AB uygunluk beyanı �le asansör monte edene �l�şk�n b�lg�ler f�z�k� şek�lde veya KEP yoluyla resmî olarak �let�l�r.”

MADDE 27- Aynı Yönetmel�ğ�n 33 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) B�r defaya mahsus tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrolde gerçekleşt�r�lecek olan muayene ve deneyler, �lg�l�

uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standardında öngörülen yükte ve beyan
hızında 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.
B�r�nc� cümlede bel�rt�len yükte ve beyan hızında muayene ve deneyler� tamamlanmayan asansörün tak�p kontrolü
veya b�r sonrak� takv�m yılına a�t olan per�yod�k kontrolü, tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol gerekl�l�kler�ne göre
sonuçlandırılır. Kontrol kapsamında gerçekleşt�r�len muayene ve deneyler net�ces�nde o asansörde yer alan asansör
güvenl�k aksamının, mak�nanın, kılavuz rayın, kab�n�n, halatın, bağlantı elemanlarının kontrol sonrasında hasar görüp
görmed�ğ� A t�p� muayene kuruluşu adına hareket eden muayene mühend�s� tarafından değerlend�r�l�r ve raporun
açıklama bölümüne gerekl� b�lg� yazılır.”

MADDE 28- Aynı Yönetmel�ğ�n 37 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“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 Kanunun 6 ncı maddes�ne göre �dar�
para cezası uygulanır. Ancak b�na sorumlusuna veya kat mal�kler�ne 11 �nc� madden�n onuncu fıkrasında bel�rt�len mav�
renkl� b�lg� et�ket�ne esas olan uygunsuzlukların g�der�lmes�n� sağlamadığından dolayı b�r�nc� cümlede �fade ed�len �dar�
para cezası uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmel�ğe 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 uygulanır ve/veya 7 nc� madden�n �k�nc�, üçüncü ve
dördüncü fıkralarında bel�rt�len durumların oluşması hal�nde A t�p� muayene kuruluşunun Bakanlık tarafından yetk�s�
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.”

MADDE 29- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� ek maddeler eklenm�şt�r.
“K�ş�sel ver�ler�n korunması
EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yürütülen k�ş�sel ver� �şleme faal�yetler�nde 24/3/2016 tar�hl�

ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu �le �lg�l� mevzuatında yer alan usul ve esaslara uygun hareket ed�l�r.
Atıflar
EK MADDE 2- (1) D�ğer mevzuatta muayene elemanına yapılan atıflar, bu Yönetmel�kte bel�rt�len muayene

mühend�s�ne yapılmış sayılır.”
MADDE 30- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Meslek� sorumluluk s�gortası
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut yetk�s� devam eden A t�p� muayene kuruluşları �ç�n bu Yönetmel�k

kapsamında düzenlenen ve değer� en az 1.000.000 TL tutarında olan meslek� ve mal� sorumluluk s�gorta pol�çeler�
1/1/2024 tar�h�ne kadar geçerl� sayılır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“KEP adres�
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len A t�p� muayene kuruluşu en geç 1/1/2023 tar�h�ne

kadar KEP adres�n� alır ve Bakanlığa b�ld�r�r.”
MADDE 32- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 3 üncü maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yük �le �lg�l� şartlar
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 9 uncu madden�n onuncu fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len gerekl�l�kler

1/7/2023 tar�h�ne kadar aranmaz.”
MADDE 33- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 4 üncü maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Elektron�k �mza
GEÇİCİ MADDE 4- (1) 20 nc� madden�n dokuzuncu fıkrası hükmü 1/7/2023 tar�h�ne kadar aranmaz.”
MADDE 34- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 5 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“B�lg� et�ket�
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmel�ğ�n EK-8’�nde yapılan değ�ş�kl�klere uygun b�lg� et�ket�n�n kullanımı

şartı 1/1/2023 tar�h�ne kadar aranmaz.”
MADDE 35- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� maddeler eklenm�şt�r.
“Kontrol l�stes� ve rapor
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GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Yönetmel�ğ�n EK-5, EK-6 ve EK-7’s�nde yapılan değ�ş�kl�kler 1/1/2023 tar�h�ne
kadar uygulanmaz.

Uygunsuzluk tanımı
GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu Yönetmel�ğ�n EK-5/A, EK-5/B, EK-6/A ve EK-6/B’s�nde yer alan 4.2 numaralı

satırlarında yapılan değ�ş�kl�kler 1/7/2023 tar�h�ne kadar uygulanmaz.”
MADDE 36- Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�nde, 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc�

ve �k�nc� fıkralarında ve 40 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “B�l�m,” �bareler� yürürlükten kaldırılmış; 9 uncu
maddes�n�n üçüncü fıkrasında, 15 �nc� maddes�n�n dördüncü, beş�nc�, yed�nc� fıkralarında, 16 ncı maddes�n�n sek�z�nc�
fıkrasında yer alan “muayene elemanı” �bareler� “muayene mühend�s�” olarak; 19 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer
alan “muayene elemanına” �bares� “muayene mühend�s�ne” olarak; 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan
“muayene elemanını” �bares� “muayene mühend�s�n�” olarak; 15 �nc� maddes�n�n dördüncü ve beş�nc� fıkralarında, 19
uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, 24 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan “muayene elemanının” �bareler�
“muayene mühend�s�n�n” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 37- Aynı Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan; EK-4, EK-5, EK-6, EK-7, EK-8 ve EK-9 ektek� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş; EK-11, EK-12, EK-13 ve EK-14 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38- Aynı Yönetmel�ğ�n EK-5/A’sının ve EK-6/A’sının 4.2 numaralı satırında yer alan “Kab�n
kapısı/kapıları” �bareler� “Kab�n kapısı/kapıları**” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 39- Aynı Yönetmel�ğ�n EK-5/B’s�n�n 3.21.1 numaralı satırında yer alan “h�çb�r vasıta sağlanmamışsa,”
�bares� yürürlükten kaldırılmış; 4.2 numaralı satırında yer alan “Kab�n kapısı/kapıları” �bares� “Kab�n kapısı/kapıları**”
şekl�nde değ�şt�r�lm�ş; 5.10.2, 5.10.3 ve 7.3.1 numaralı satırları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 40- Aynı Yönetmel�ğ�n EK-6/B’s�n�n 3.24.1 numaralı satırında yer alan “h�çb�r vasıta sağlanmamışsa,”
�bares� yürürlükten kaldırılmış; 4.2 numaralı satırında yer alan “Kab�n kapısı/kapıları” �bares� “Kab�n kapısı/kapıları**”
şekl�nde değ�şt�r�lm�ş; 5.10.2, 5.10.3 ve 6.2.1 numaralı satırları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
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MADDE 41- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 42- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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