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Asansör Yönetmeliði

Â VIII/3194E.055
***Ã–NEML0 NOT: R.Gazete No. 25021 R.G. Tarihi: 15.2.2003 No ve tarihli YÃ¶netmelik
18.5.2009 tarihinden geÃ§erli olmak Ã¼zere 18.11.2008 R.G. tarihli YÃ¶netmelik ile
yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kald1r1lm1þt1r.
Sanayi ve Ticaret Bakanl1ð1ndan :Â
ASANSÃ–R YÃ–NETMEL0Ð0 (95/16/AT)Â AmaÃ§
Madde 1 - Bu YÃ¶netmeliðin amac1; 0mar Kanunu ve buna baðl1 imar yÃ¶netmeliklerine gÃ¶re
inþa edilen binalarda, insan ve yÃ¼k taþ1mas1nda kullan1lan asansÃ¶rlerin ve gÃ¼venlik
aksamlar1n1n projelendirilmesi, tasar1m1, imali, montaj1 ve bak1m1 gerektiði gibi
yap1ld1ð1nda ve iþletilmesinde kullan1c1lar1n saðl1ð1n1 ve gÃ¼venliðini tehlikeye atmayacak
þekilde piyasaya arz edilmelerini teminen; tasar1m ve imalat aþamalar1nda uyulmas1 gereken
temel saðl1k ve gÃ¼venlik kurallar1 ile takip edilmesi gereken uygunluk deðerlendirme
iþlemlerini ve uygunluk deðerlendirmesi yapacak onaylanm1þ kuruluþlar1n
gÃ¶revlendirilmesinde dikkate al1nacak asgari kriterleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu YÃ¶netmelik kapsam1na iliþkin hususlar aþað1da belirtilmiþtir.
a) Bu YÃ¶netmelik, binalarda ve inþaatlarda sÃ¼rekli olarak kullan1lan asansÃ¶rleri ve Ek
IVâ€™de listelenen asansÃ¶rde kullan1lacak gÃ¼venlik aksamlar1n1 kapsar.
AsansÃ¶rler iÃ§in bu YÃ¶netmelikte belirtilen risklerin tamam1 veya bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼
belirli yÃ¶netmeliklerin kapsam1na giriyorsa, bu YÃ¶netmelik sÃ¶z konusu belirli
yÃ¶netmeliklerin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ðe giriþ tarihinden Ã¶nceki bu tÃ¼r asansÃ¶rlere uygulanmaz
veya uygulamas1 durdurulur.
b) Bu YÃ¶netmelik, aþað1da belirtilen asansÃ¶rleri kapsamaz.
1) Kamu veya Ã¶zel, insan taþ1mac1l1ð1na yÃ¶nelik asma kablolu demiryollar1n1 da kapsayan
kablolu havai hatlar1,
2) Askeri veya gÃ¼venlik amaÃ§l1 Ã¶zel tasar1mlanm1þ ve yap1lm1þ asansÃ¶rleri,
3) Maden ocað1 vinÃ§leri,
4) Sahne asansÃ¶rleri,
5) Nakil vas1talar1na monte edilmiþ asansÃ¶rleri,
6) Makinelere baðl1 ve sadece Ã§al1þma yerine giriþ amaÃ§l1 asansÃ¶rleri,
7) Diþli Rayda Ã§al1þan trenleri,
8) 0nsan veya insan ve yÃ¼klerin taþ1nmas1 amaÃ§l1 asansÃ¶rlere yÃ¶nelik inþaat alan1nda
kullan1lan þantiye asansÃ¶rleri.
Dayanak
Madde 3 - Bu YÃ¶netmelik, 4703 say1l1 ÃœrÃ¼nlere 0liþkin Teknik Mevzuat1n Haz1rlanmas1 ve
Uygulanmas1na Dair Kanun ve 4077 say1l1 TÃ¼keticinin Korunmas1 Hakk1nda Kanuna
dayan1larak haz1rlanm1þt1r.
Tan1mlar
Madde 4 - Bu YÃ¶netmelikte geÃ§en;
a) Bakanl1k : Sanayi ve Ticaret Bakanl1ð1n1,
b) MÃ¼steþarl1k : D1þ Ticaret MÃ¼steþarl1ð1n1,
c) Komisyon : Avrupa Birliði Komisyonunu,
d) AsansÃ¶r : Binalarda ve inþaatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan
ve yatay dÃ¼zlemle 15Â°â€™den fazla bir aÃ§1 oluþturan sabit raylar boyunca hareket eden bir
kabine sahip olan ve ;
- 0nsanlar1n,
- 0nsanlar1n ve yÃ¼klerin ve
- Kabine girilebiliyorsa, yani bir kiþi zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin iÃ§ine
ya da kabin iÃ§indeki bir kiþinin kolayca ulaþabileceði þekilde yerleþtirilmiþ kontrollerle
teÃ§hiz edilmiþ ise, sadece yÃ¼klerin taþ1nmas1na yÃ¶nelik bir tertibat1,
e) Model asansÃ¶r : Teknik dosyas1nda, objektif deðerler ile tan1mlanan ve benzer
gÃ¼venlik aksam1n1 kullanan model asansÃ¶re uygun olarak imal edilen asansÃ¶rlerin temel
gÃ¼venlik kurallar1n1 nas1l karþ1lanacað1n1n gÃ¶sterildiði numune asansÃ¶rÃ¼;
(Model asansÃ¶r ile model asansÃ¶rÃ¼n tipleri olan asansÃ¶rlerin parÃ§alar1n1 oluþturan
asansÃ¶rler aras1nda izin verilen tÃ¼m varyasyonlar azami ve asgari deðerleriyle birlikte
teknik dosyada aÃ§1kÃ§a belirtilmelidir.
Temel gÃ¼venlik kurallar1n1 saðlamak bak1m1ndan muhtelif ekipman1n benzerliði hesaplama
ve/veya tasar1m planlar1 gÃ¶sterilebilir.)
f) AsansÃ¶r Firmas1: Bu YÃ¶netmelik kapsam1ndaki asansÃ¶rlerin tasar1m1ndan,
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imalat1ndan, montaj1ndan, projesinden, bak1m1ndan, iþletme ruhsat1ndan ve piyasaya
sÃ¼rÃ¼lmesinden sorumlu olan ve Ã¼rÃ¼ne ad1n1, ticari markas1n1 veya ay1rt edici
iþaretini koyarak CE iþaretini iliþtiren ve AT uygunluk beyan1n1 dÃ¼zenleyen gerÃ§ek veya
tÃ¼zel kiþileri; asansÃ¶r firmas1n1n TÃ¼rkiye d1þ1nda olmas1 halinde, asansÃ¶r firmas1
taraf1ndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatÃ§1y1; ayr1ca asansÃ¶rÃ¼n tedarik
zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansÃ¶r gÃ¼venliðine iliþkin Ã¶zelliklerini etkileyen
gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiþi veya kuruluþu,
g) GÃ¼venlik aksam1 : Ek- IVâ€™de listelenen asansÃ¶r aksam ve parÃ§alar1n1,
h) GÃ¼venlik aksam1 imalatÃ§1s1: Bu YÃ¶netmelik kapsam1ndaki asansÃ¶rlerin gÃ¼venlik
aksam1n1n tasar1m1ndan, imalat1ndan, piyasaya sÃ¼rÃ¼lmesinden sorumlu olan ve Ã¼rÃ¼ne CE
iþaretini iliþtiren ve AT uygunluk beyan1n1 dÃ¼zenleyen gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiþi veya
kuruluþu; gÃ¼venlik aksam1 imalatÃ§1 firmas1n1n TÃ¼rkiye d1þ1nda olmas1 halinde, gÃ¼venlik
aksam1 imalatÃ§1 firmas1 taraf1ndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatÃ§1y1;
ayr1ca gÃ¼venlik aksam1n1n tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansÃ¶r
gÃ¼venliðine iliþkin Ã¶zelliklerini etkileyen gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiþiyi,
i) ModÃ¼l: Bu YÃ¶netmelik gereðince, asansÃ¶rÃ¼n veya gÃ¼venlik aksam1n1n taþ1d1ð1 risklere
gÃ¶re hangi uygunluk deðerlendirmesi iþlemlerine tabi tutulacað1n1 gÃ¶steren yollardan her
birini,
j) CE Uygunluk iþareti: Bu YÃ¶netmelik kapsam1ndaki asansÃ¶rlerin veya gÃ¼venlik
aksamlar1n1n veya asansÃ¶rlerin imalinde kullan1lan asansÃ¶rle ilgili diðer ekipman,
aksam ve parÃ§alar1n Ã§al1þ1rken veya kullan1rken Ã§evrenin ve insanlar1n saðl1k ve
gÃ¼venliðini veya sÃ¶z konusu ise mallar1n gÃ¼venliðini tehdit etmeyecek nitelikte olduðunu
belirten, bu YÃ¶netmelikte yer alan temel saðl1k ve gÃ¼venlik kurallar1na, teknik
dÃ¼zenlemede yer alan kurallara uygun olduðunu ve tÃ¼m uygunluk deðerlendirmesi iþlemlerine
tabi tutulduðunu ve bu YÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerine uygunluðunu gÃ¶steren iþareti,
k) Temel GÃ¼venlik Kurallar1 : AsansÃ¶rÃ¼n / gÃ¼venlik aksam1n1n insan saðl1ð1 ve
gÃ¼venliði veya sÃ¶z konusu ise mallar1n gÃ¼venliðinin korunmas1 aÃ§1s1ndan sahip olmas1
gereken asgari saðl1k ve tÃ¼keticinin korunmas1 aÃ§1s1ndan sahip olmas1 gereken asgari
gÃ¼venlik koþullar1n1,
l) Uygunluk Deðerlendirmesi: AsansÃ¶r veya gÃ¼venlik aksam1n1n bu YÃ¶netmeliðe uygunluðunun
denenmesi ve muayene edilmesi ve / veya belgelendirilmesine iliþkin her tÃ¼rlÃ¼ faaliyeti,
m) Uygunluk Deðerlendirmesi Kuruluþu: AsansÃ¶r veya gÃ¼venlik aksam1n1n bu YÃ¶netmeliðe
uygunluðunun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine iliþkin faaliyette
bulunan Ã¶zel veya kamu kuruluþunu,
n) Onaylanm1þ Kuruluþ: 4703 say1l1 Kanun ve bu Kanunun uygulama yÃ¶netmeliklerinden
Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþlar1 ile Onaylanm1þ Kuruluþlara Dair YÃ¶netmelik ve bu
YÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re bu YÃ¶netmelik Ã§erÃ§evesinde uygunluk deðerlendirme
faaliyetinde bulunmak Ã¼zere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluþlar1 aras1ndan
Bakanl1k taraf1ndan belirlenerek yetkilendirilen Ã¶zel veya kamu kuruluþunu,
o) Standart : Ãœzerinde mutabakat saðlanm1þ olan, kabul edilmiþ bir kuruluþ taraf1ndan
onaylanan, mevcut þartlar alt1nda en uygun seviyede bir dÃ¼zen kurulmas1n1 amaÃ§layan,
ortak ve tekrar eden kullan1mlar iÃ§in bu YÃ¶netmelik kapsam1ndaki asansÃ¶rÃ¼n veya
gÃ¼venlik aksam1 veya diðer aksam1n Ã¶zellikleri, iþleme ve imalat yÃ¶ntemleri, bunlarla
ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iþaretleme, etiketleme ve uygunluk
deðerlendirmesi iþlemleri hususlar1ndan biri veya birkaÃ§1n1 belirten ve uyulmas1 ihtiyari
olan dÃ¼zenlemeyi,
Ã¶) Ulusal Standart : Bu YÃ¶netmelik kapsam1ndaki asansÃ¶r veya gÃ¼venlik aksam1 veya
diðer aksamlara yÃ¶nelik TÃ¼rk Standartlar1 EnstitÃ¼sÃ¼ taraf1ndan haz1rlanan
standartlar1,
p) Uyumlaþt1r1lm1þ Ulusal Standart : Bu YÃ¶netmelik kapsam1ndaki asansÃ¶r veya gÃ¼venlik
aksam1 veya diðer aksamlara yÃ¶nelik uyumlaþt1r1lm1þ Avrupa standard1n1 uyumlaþt1ran ve
TÃ¼rk Standartlar1 EnstitÃ¼sÃ¼ taraf1ndan TÃ¼rk Standard1 olarak kabul edilip yay1mlanan
standard1,
r) Uyumlaþt1r1lm1þ Avrupa Standard1 : Bu YÃ¶netmelik kapsam1ndaki asansÃ¶r veya gÃ¼venlik
aksam1 veya diðer aksamlara yÃ¶nelik Avrupa Birliði Komisyonunun talimat1 Ã¼zerine bir
Avrupa Standardizasyon Kuruluþu taraf1ndan haz1rlanan ve Avrupa Topluluklar1 Resmi
Gazeteâ€™sinde ismi yay1mlanan standard1,
s) AT Uygunluk Beyan1 : AsansÃ¶r firmas1n1n veya gÃ¼venlik aksam1 imalatÃ§1s1n1n
piyasaya arz ettiði asansÃ¶rÃ¼n veya gÃ¼venlik aksam1n1n bu YÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerine
uygunluðunu beyan ettiði belgeyi,
þ) AT Tip 0nceleme Belgesi : Onaylanm1þ kuruluþ taraf1ndan dÃ¼zenlenerek asansÃ¶r firmas1na
verilen asansÃ¶r veya gÃ¼venlik aksam1n1n bu YÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerine uygunluðunu
gÃ¶steren belgeyi,
t) Piyasaya arz : AsansÃ¶r firmas1n1n asansÃ¶rÃ¼ kullan1c1ya haz1r hale getirdiði ilk
durumu veya gÃ¼venlik aksam1 imalatÃ§1s1 veya diðer aksam imalatÃ§1lar1n1n imal ettikleri
aksamlar1, asansÃ¶r firmas1na tedarik ve kullan1m1 amac1yla bedelli veya bedelsiz olarak
piyasada yer almas1 iÃ§in haz1r hale getirdiði ilk durumu,
u) Piyasa GÃ¶zetimi ve Denetimi : Bu YÃ¶netmelik kapsam1ndaki asansÃ¶rÃ¼n veya gÃ¼venlik
aksam1n1n veya diðer aksamlar1n piyasaya arz1 veya dað1t1m1 aþamas1nda veya bunlar piyasada
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veya kullan1mda iken bu YÃ¶netmeliðe uygun olarak imal edilip edilmediðinin ve gÃ¼venli
olup olmad1ð1n1n Bakanl1k taraf1ndan denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
Ã¼) Bina sorumlusu: AsansÃ¶rÃ¼n, bu YÃ¶netmelik kurallar1na uygun olarak gÃ¼venli bir
þekilde Ã§al1þmas1n1 saðlamak amac1yla dÃ¼zenli olarak bak1m1n1 ve onar1m1n1 ve
kontrolÃ¼nÃ¼ yapt1rmaktan sorumlu olan, binan1n maliki, kat maliki veya bunlar1n yetki
verdiði kiþi veya kuruluþu,
v) Yetkili Servis : Bu YÃ¶netmelik kapsam1nda yer alan asansÃ¶rlerin bak1m1 ve onar1m1
iÃ§in asansÃ¶r firmas1 taraf1ndan yetkilendirilen Ã¶zel veya tÃ¼zel kiþiyi,
y) ÃœrÃ¼n : AsansÃ¶rÃ¼ ve/veya asansÃ¶r aksam ve parÃ§alar1n1,
z) 0þletme Ruhsat1: Bu YÃ¶netmelik kapsam1nda piyasaya arz edilen asansÃ¶rÃ¼n; avan ve
tatbikat projelerine, standartlara ve bu YÃ¶netmeliðin temel kurallar1na ve teknik
dÃ¼zenlemelere uygunluðunun belgelenmesini mÃ¼teakip, binan1n baðl1 bulunduðu Belediye veya
belediye hudutlar1 d1þ1nda Valilik taraf1ndan verilen, asansÃ¶rÃ¼n kullan1lmas1nda can ve
mal gÃ¼venliði aÃ§1s1ndan bir sorun olmad1ð1n1 belirten belgeyi,
za) AsansÃ¶r yapt1r1c1s1 : AsansÃ¶rÃ¼n tesisi iÃ§in asansÃ¶r firmas1 ile sÃ¶zleþme yapan
Ã¶zel veya tÃ¼zel kiþileri,
zb) Elektrik Projesi: Tesis edilecek asansÃ¶rÃ¼n tipine gÃ¶re elektrikli kumanda,
kontrol, emniyet sistemleri, sinyal sistemleri ve genel tahrik gÃ¼Ã§ vb. sistemlerini
ihtiva eden elektrik ak1m yollar1n1 gÃ¶steren projeleri, bunlar1n birbirinden ayr1lmaz
bir bÃ¼tÃ¼n oluþturduðunu,
zc) Proje: Yap1lacak tesisin hesaplar1n1, elektrik projelerini, Ã¶lÃ§Ã¼lerini ve binaya
yerleþik þeklini kapsayan komple tasar1m1,
zd) 0nþaat Mahalli: Yap1larda asansÃ¶r kabininin Ã§al1þacað1 kuyu ile tahrik ve kumanda
elemanlar1n1n bulunduðu mahallini,
ze) Trafik Hesab1: Bina þekil ve ihtiyaÃ§lar1na gÃ¶re asansÃ¶rÃ¼n adet, h1z, kapasite,
kumanda ve kullanma þekillerini en ekonomik biÃ§imde tespit eden hesap tarz1n1,
zf) Y1ll1k Kontrol: AsansÃ¶rÃ¼n emniyet ve iþletme yÃ¶nÃ¼nden standartlara uygun þekilde
Ã§al1þt1ð1n1n y1lda en az bir defa yetkili bir mÃ¼hendis taraf1ndan kontrol edilmesini,
ifade eder.
0K0NC0 BÃ–LÃœM
Temel GÃ¼venlik Kurallar1 ve Standartlar
Temel GÃ¼venlik Kurallar1
Madde 5 - Bu YÃ¶netmelik kapsam1na giren asansÃ¶rler, Ek-Iâ€™de belirtilen temel saðl1k ve
gÃ¼venlik kurallar1n1 yerine getirmek zorundad1r.
Bu YÃ¶netmelik kapsam1ndaki gÃ¼venlik aksamlar1, Ek-Iâ€™de getirilen temel saðl1k ve
gÃ¼venlik þartlar1n1 karþ1lamal1 veya monte edildikleri asansÃ¶rde sÃ¶z konusu temel
kurallar1 saðlamal1d1r.
Standartlar
Madde 6 - Standartlara iliþkin hususlar aþað1da belirtilmiþtir.
a) Bir uyumlaþt1r1lm1þ stantart bir veya daha fazla temel saðl1k ve gÃ¼venlik gereðini
kapsamas1 durumunda,
1) Bu standarda uygun imal edilen asansÃ¶rlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara
uygun olduðu kabul edilir veya,
2) Bu standarda uygun imal edilen, gÃ¼venlik aksam1n1n doðru olarak monte edildikleri
asansÃ¶rlerin ilgili temel kurallara uymas1n1 saðlamak iÃ§in uygun olduðu kabul edilir.
b) Bakanl1k, uyumlaþt1r1lm1þ ulusal standartlar1n isim ve numaralar1n1 Resmi Gazeteâ€™de
yay1mlar. Bakanl1k bu bilgileri MÃ¼steþarl1k arac1l1ð1 ile Komisyona bildirir.
c) Bakanl1k, uyumlaþt1r1lm1þ Avrupa standard1n1n bulunmad1ð1 durumda, Ek-Iâ€™de yer alan
asgari temel saðl1k ve gÃ¼venlik kurallar1n1n doðru uygulanmas1 iÃ§in Ã¶nemli ya da ilgili
mevcut ulusal standartlar ve teknik Ã¶zellikler hakk1nda ilgili taraflara bilgi vermek
iÃ§in gerekli Ã¶nlemleri al1r.
d) Bakanl1k, (a) bendinde belirtilen uyumlaþt1r1lm1þ ulusal standartlar1n veya bu
standartlar1n esas ald1ð1 Avrupa standartlar1n1n 5 inci maddede belirtilen gÃ¼venlik
þartlar1n1 tamamen saðlamad1ð1n1 tespit etmesi durumunda, konuyu MÃ¼steþarl1k arac1l1ð1 ile
Komisyona bildirir. Komisyon konu Ã¼zerinde yapacað1 deðerlendirmeyi mÃ¼teakiben, sÃ¶z
konusu uyumlaþt1r1lm1þ Avrupa standard1n1 ve bunu uyumlaþt1ran uyumlaþt1r1lm1þ ulusal
standard1n yay1mdan Ã§ekilmesi gerektiðini bildirmesi halinde, Bakanl1k sÃ¶z konusu
uyumlaþt1r1lm1þ ulusal standard1 Resmi Gazeteâ€™deki yay1mlanan listeden Ã§1kar1r.
e) Ek-XVâ€™de TÃ¼rk Standartlar1 EnstitÃ¼sÃ¼ taraf1ndan uyumlaþt1r1lan mevcut uyumlaþt1r1lm1þ
standartlar verilmiþtir.
ÃœÃ‡ÃœNCÃœ BÃ–LÃœM
Uygunluk Deðerlendirmesi 0þlemleri, "CE" 0þaretlemesi ve
CE Uygunluk 0þaretinin UsulsÃ¼z Kullan1m1
Uygunluk Deðerlendirmesi 0þlemleri
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Madde 7 - GÃ¼venlik aksamlar1 ve asansÃ¶rler iÃ§in uygunluk deðerlendirme iþlemleri aþað1da
belirtilmiþtir.
A- GÃ¼venlik aksamlar1 iÃ§in uygunluk deðerlendirmesi iþlemleri:
Ek-IVâ€™de belirtilen gÃ¼venlik aksamlar1n1n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmesinden Ã¶nce, gÃ¼venlik
aksam1 imalatÃ§1s1 taraf1ndan aþað1daki iþlemler yap1lmal1d1r.
a) GÃ¼venlik aksam1na aþað1da belirtilen uygunluk deðerlendiresinden birisi uygulan1r.
1) GÃ¼venlik aksam1 modeli, Ek -Vâ€™e gÃ¶re AT tip incelemesine ve Ek-XIâ€™e gÃ¶re onaylanm1þ
bir kuruluþ taraf1ndan yap1lacak imalat denetimine sunulur veya ,
2) GÃ¼venlik aksam1 modeli Ek-Vâ€™e gÃ¶re AT tip incelemesine sunulur ve Ek-VIIIâ€™e gÃ¶re
imalat denetimine yÃ¶nelik bir kalite gÃ¼vence sistemi iþletilir veya ,
3) GÃ¼venlik aksam1 modeli iÃ§in Ek-IXâ€™a gÃ¶re tam kalite gÃ¼vence sistemi iþletilir.
b) Kullan1lan Ekte (duruma gÃ¶re Ek-VIII, Ek-IX veya Ek-XI) verilen þartlar1 dikkate
alarak, her gÃ¼venlik aksam1na CE iþareti iliþtirilir ve Ek-IIâ€™de listelenen bilgiyi
iÃ§eren AT uygunluk beyan1 dÃ¼zenlenir.
c) GÃ¼venlik aksam1 imalatÃ§1s1 AT uygunluk beyan1n1n bir kopyas1n1 gÃ¼venlik aksam1n1n
son imalat tarihinden itibaren 10 y1l sÃ¼reyle muhafaza eder.
B- AsansÃ¶r iÃ§in uygunluk deðerlendirmesi iþlemleri:
Piyasaya sÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce bir asansÃ¶rÃ¼n aþað1daki iþlemlerden birinden geÃ§mesi
gerekmektedir.
a) AsansÃ¶r,eðer Ek-Vâ€™de bahsedilen AT tip incelemesi yap1lan bir asansÃ¶re gÃ¶re
tasar1mlanm1þsa;
1) Ek-VIâ€™da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XIIâ€™de belirtilen asansÃ¶r kalite gÃ¼vence sistemi veya,
3) Ek-XIVâ€™de belirtilen imalat kalite gÃ¼vence sistemi uygulanarak imal edilip, monte
edilir ve deneyleri yap1l1r.Tasar1m, montaj ve deney safhalar1na yÃ¶nelik iþlemler ayn1
asansÃ¶r Ã¼zerinde yap1labilir. Veya;
b) AsansÃ¶r, Ek-Vâ€™de bahsedilen AT tip incelemesi yap1lan bir model asansÃ¶re gÃ¶re
tasar1mlanm1þsa;
1) Ek-VIâ€™da sÃ¶zÃ¼ edilen son muayene veya,
2) Ek-XIIâ€™de sÃ¶zÃ¼ edilen asansÃ¶r kalite gÃ¼vence sistemi veya,
3) Ek-XIVâ€™de sÃ¶zÃ¼ edilen imalat kalite gÃ¼vence sistemi, uygulanarak imal edilir, monte
ve deneyleri yap1l1r. Veya;
c) AsansÃ¶r, uyumlaþt1r1lm1þ standartlara tam olarak uygun deðil ise, tasar1m incelemesinin
eþlik ettiði Ek-XIIIâ€™e uygun bir kalite gÃ¼vence sistemi uygulanan bir asansÃ¶re gÃ¶re
tasar1mlanm1þsa;
1) Ek-VIâ€™da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XIIâ€™ye uygun olarak asansÃ¶r kalite gÃ¼vence sistemi veya,
3) Ek-XIVâ€™e uygun olarak imalat kalite gÃ¼vence sistemi uygulanarak imal edilip monte
edilir ve deneyleri yap1l1r. Veya;
d) AsansÃ¶re bir onaylanm1þ kuruluþ taraf1ndan Ek-Xâ€™da belirtilen birim doðrulama iþlemi
yap1l1r. Veya;
e) AsansÃ¶r Ek- XIIIâ€™e gÃ¶re tam kalite gÃ¼vence sistemine tabi tutulur, eðer bu kalite
gÃ¼vence sistemi ilgili uyumlaþt1r1lm1þ standartlara tamamen uygun deðilse, tasar1m
incelenir.
Yukar1da bahsedilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda tasar1mdan sorumlu kiþi
imalat iþleminden, montajdan ve deneyden sorumlu kiþiye mutlak gÃ¼venlikle Ã§al1þabilmesi
iÃ§in gereken tÃ¼m belge ve bilgiyi saðlamal1d1r.
C) AsansÃ¶r firmas1, bu maddenin (B) f1kras1nda sÃ¶zÃ¼ edilen bÃ¼tÃ¼n durumlarda aþað1da
belirtilen hususlar1 yerine getirir.
a) Kullan1lan Ekte (duruma gÃ¶re Ek-VI, Ek-X, Ek-XII, Ek-XIII veya Ek-XIV) verilen
þartlar1 dikkate alarak asansÃ¶re CE iþaretini iliþtirir ve Ek-IIâ€™de listelenen bilgiyi
iÃ§eren bir AT uygunluk beyan1 dÃ¼zenler,
b) AsansÃ¶rÃ¼n piyasaya sÃ¼rÃ¼lme tarihinden itibaren 10 y1l sÃ¼reyle AT uygunluk
beyan1n1n bir kopyas1n1 muhafaza eder.
c) Bakanl1k; Komisyonun, Avrupa Birliði Ã¼yesi Ã¼lkelerin ve diðer onaylanm1þ kuruluþlar1n
istemeleri halinde, uygunluk beyan1n1n ve son muayeneye iliþkin deney raporlar1n1n bir
kopyas1n1 asansÃ¶r firmas1ndan temin edebilir.

CE Uygunluk 0þareti
Madde 8 - CE uygunluk iþaretine iliþkin hususlar aþað1da belirtilmiþtir.
a) CE uygunluk iþareti "CE" harflerinden ibarettir. Kullan1lacak iþaretin þekli Ek-IIIâ€™de
verilmiþtir. CE uygunluk iþaretinin iliþtirilmesinde ve kullan1lmas1nda 17/1/2002 tarihli
ve 24643 say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanan CE Uygunluk 0þaretinin ÃœrÃ¼ne 0liþtirilmesine
ve Kullan1lmas1na Dair YÃ¶netmeliðin 5 inci maddesinin hÃ¼kÃ¼mleri geÃ§erlidir.
b) CE uygunluk iþareti, Ek-Iâ€™in â€œGenelâ€• baþl1kl1 bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n madde 5â€™ine uygun olarak
asansÃ¶r kabinine aÃ§1kÃ§a ve gÃ¶rÃ¼lebilir þekilde, Ek-IVâ€™de listelenen gÃ¼venlik
aksam1n1n her birine, eðer mÃ¼mkÃ¼n deðilse gÃ¼venlik aksam1na ayr1lmayacak biÃ§imde
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tak1lan bir etiketin Ã¼zerine iliþtirilir.
c) ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ taraflar1 CE uygunluk iþaretinin anlam1 ve þekli aÃ§1s1ndan yan1ltacak
iþaretlerin asansÃ¶rlere veya gÃ¼venlik aksamlar1na tak1lmas1 yasakt1r. CE uygunluk
iþaretinin gÃ¶rÃ¼nebilirliðini ve okunabilirliðini azaltmamas1 þart1yla, diðer herhangi bir
iþaret asansÃ¶rlere veya gÃ¼venlik aksamlar1na iliþtirilebilir.
CE Uygunluk 0þaretinin UsulsÃ¼z Kullan1m1
Madde 9 - Bu YÃ¶netmeliðin 13 Ã¼ncÃ¼ maddesinin hÃ¼kÃ¼mleri sakl1 kalmak kayd1yla;
a) Bakanl1k, CE uygunluk iþaretinin uygun olmayan bir þekilde iliþtirildiðini tespit etmesi
durumunda, asansÃ¶rÃ¼ monte eden asansÃ¶r firmas1 veya gÃ¼venlik aksam1n1n imalatÃ§1s1
asansÃ¶rÃ¼n veya gÃ¼venlik aksam1n1n CE uygunluk iþaretiyle ilgili hÃ¼kÃ¼mlere uygun
olmas1n1 saðlamakla ve yap1lan bu ihlali sona erdirmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r.
b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa, Bakanl1k, sÃ¶z konusu gÃ¼venlik aksam1n1n
piyasaya arz1n1n k1s1tlanmas1na veya yasaklanmas1na veya asansÃ¶rÃ¼n piyasadan
Ã§ekilmesini ve kullan1m1n1n yasaklanmas1na iliþkin tÃ¼m Ã¶nlemleri al1r.
Bakanl1k bu durumu ve yap1lan iþlemleri MÃ¼steþarl1k arac1l1ð1 ile Komisyona ve Avrupa
Birliði Ã¼yesi Ã¼lkelere bildirir.
c) AsansÃ¶r firmas1n1n veya gÃ¼venlik aksam1 imalatÃ§1s1n1n bu YÃ¶netmeliðin
yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine uymamas1 durumunda, asansÃ¶rÃ¼ veya gÃ¼venlik aksam1n1 piyasaya arz
eden kiþi, bu yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerden sorumludur.
DÃ–RDÃœNCÃœ BÃ–LÃœM
Piyasaya Arz, Piyasa GÃ¶zetimi ve Denetimi
Piyasaya Arz
Madde 10 - Bu YÃ¶netmeliðe uygun olarak imal edilmiþ asansÃ¶rlerin veya gÃ¼venlik
aksamlar1n1n piyasaya arz1 ve serbest dolaþ1m1na iliþkin esaslar aþað1da belirtilmiþtir.
a) Doðru bir biÃ§imde projelendirilen, imalat1, montaj1 ve her ay bak1m1 yap1lan ve
amac1na uygun olarak kullan1lan bu YÃ¶netmelik kapsam1nda yer alan ve sadece insan
saðl1ð1n1 ve gÃ¼venliðini, yerine gÃ¶re mallar1n gÃ¼venliðini tehlikeye atmayan
asansÃ¶rlerin piyasaya arz edilmesine ve hizmete konulmas1na izin verilir.
Bu YÃ¶netmelik kapsam1na giren gÃ¼venlik aksam1n1n piyasaya arz1na veya hizmete
sokulmas1na, monte edildikleri asansÃ¶rlerin doðru bir biÃ§imde montaj1 ve bak1m1
yap1ld1ð1nda ve amac1na uygun olarak kullan1ld1ð1nda, sadece insan saðl1ð1 ve gÃ¼venliðini
veya sÃ¶z konusu ise mallar1n gÃ¼venliðini tehlikeye atmamalar1 halinde izin verilir.
b) Bu YÃ¶netmeliðe uygun asansÃ¶rlerin ve/veya gÃ¼venlik aksam1n1n piyasaya arz
edilmeleri veya hizmete konulmalar1 yasaklanamaz, s1n1rlanamaz veya engellenemez.
c) GÃ¼venlik aksam1 imalatÃ§1s1n1n beyan ettiði, bu YÃ¶netmelik kapsam1ndaki asansÃ¶rlere
tak1lmas1 dÃ¼þÃ¼nÃ¼len bu YÃ¶netmeliðe uygun aksam ve parÃ§alar1n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmesi
yasaklanmaz, s1n1rlanmaz veya engellenmez.
d) CE uygunluk iþaretini taþ1yan ve beraberinde Ek-IIâ€™de belirtilen AT Uygunluk Beyan1
bulunan asansÃ¶rlerin ve gÃ¼venlik aksamlar1n1n bu YÃ¶netmeliðin ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde
(7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler) belirtilen uygunluk deðerlendirme iþlemleri de dahil
olmak Ã¼zere, bu YÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerinin tÃ¼mÃ¼ne uyduðu kabul edilir.
e) Ticaret fuarlar1nda, sergilerde, gÃ¶sterilerde ve benzeri durumlarda; bu YÃ¶netmelik
hÃ¼kÃ¼mlerine uygun olmayan asansÃ¶rlerin veya gÃ¼venlik aksamlar1n1n asansÃ¶rÃ¼ monte
eden firma veya gÃ¼venlik aksamlar1n1n imalatÃ§1s1 veya yetkili temsilcileri taraf1ndan
uygun hale getirilene kadar sat1þa Ã§1kar1lamayacað1n1n gÃ¶rÃ¼nÃ¼r bir iþaretle aÃ§1kÃ§a
belirtilmesi kayd1yla, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki YÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerine uymayan asansÃ¶rlerin
veya gÃ¼venlik aksamlar1n1n sergilenmesi engellenmez. GÃ¶steriler s1ras1nda, kiþilerin
korunmas1 iÃ§in yeterli gÃ¼venlik tedbirleri al1nmal1d1r.
Piyasa GÃ¶zetimi ve Denetimi
Madde 11 - Bakanl1k, asansÃ¶rlerin veya gÃ¼venlik parÃ§alar1n1n piyasa gÃ¶zetimi ve
denetimini 17/1/2002 tarihli ve 24643 say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanan ÃœrÃ¼nlerin
Piyasa GÃ¶zetimi ve Denetimine Dair YÃ¶netmelikâ€™te belirtilen hÃ¼kÃ¼mler Ã§erÃ§evesinde
yapar veya yapt1r1r.
BE^0NC0 BÃ–LÃœM
Onaylanm1þ Kuruluþ
Onaylanm1þ Kuruluþ
Madde 12 - Bakanl1k, YÃ¶netmeliðin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk deðerlendirme
iþlemlerinde faaliyet gÃ¶sterecek Onaylanm1þ Kuruluþlar1n tespitini, tayinini, bildirimini
ve statÃ¼lerinin kald1r1lmas1n1 17/1/2002 tarihli ve 24643 say1l1 Resmi Gazete'de
yay1mlanan Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþlar1 ile Onaylanm1þ Kuruluþlara Dair YÃ¶netmelikâ€™te
belirtilen hÃ¼kÃ¼mler ve bu YÃ¶netmeliðin Ek-VII'de belirtilen asgari kriterler
Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleþtirir.
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ALTINCI BÃ–LÃœM
Tedbirler
Tedbirler
Madde 13 - AsansÃ¶rler veya gÃ¼venlik aksamlar1n1n temel saðl1k ve gÃ¼venlik kurallar1n1n
yerine getirmeleri ile ilgili ve usulsÃ¼z iþaret kullan1m1na karþ1 al1nan tedbirler aþað1da
belirtilmiþtir.
a) Bakanl1k, bu YÃ¶netmeliðe uygun olarak imal edilen CE uygunluk iþareti taþ1yan ve
amac1na uygun olarak kullan1lan bir asansÃ¶rÃ¼n veya gÃ¼venlik aksam1n1n kiþilerin ve
yerine gÃ¶re mallar1n gÃ¼venliðini tehlikeye atabileceðini tespit ederse, asansÃ¶rÃ¼n veya
gÃ¼venlik aksam1n1n piyasadan toplanmas1 veya toplat1lmas1, piyasaya arz1n1 engelleyecek
veya serbest dolaþ1m1n1 k1s1tlayacak bÃ¼tÃ¼n tedbirleri al1r.
Bakanl1k, Ã¶zellikle bu durumun bu tip bir tedbir karar1n1n gerekÃ§esiyle birlikte;
1) Bu YÃ¶netmeliðin 5 inci maddesinde belirtilen temel gÃ¼venlik kurallar1n1
karþ1layamamas1,
2) Bu YÃ¶netmeliðin 6 nc1 maddesinde bahsedilen standartlar1n yanl1þ uygulanmas1,
3) Bu YÃ¶netmeliðin 6 nc1 maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklik yÃ¼zÃ¼nden olup
olmad1ð1n1, MÃ¼steþarl1k arac1l1ð1 ile Komisyona bildirir.
b) Uygun olmayan bir asansÃ¶r veya gÃ¼venlik aksam1 "CE" uygunluk iþareti taþ1yorsa,
Bakanl1k iþareti kullanana karþ1 gerekli tedbirleri al1r ve MÃ¼steþarl1k arac1l1ð1 ile
Komisyonu bilgilendirir.
c) AsansÃ¶rÃ¼ monte eden asansÃ¶r firmas1, binan1n veya inþaat1n sorumlusu ile irtibata
geÃ§erek, gerekli bilgi al1þ veriþini saðlamal1 ve asansÃ¶rÃ¼n iyi Ã§al1þmas1n1 ve
gÃ¼venlikli kullan1m1n1 saðlamak iÃ§in gerekli tedbirleri almal1d1r.
d) AsansÃ¶r firmas1, asansÃ¶r kuyusunun asansÃ¶rÃ¼n Ã§al1þmas1 ve gÃ¼venliði iÃ§in
gerekenin d1þ1nda bir boru tertibat1, tel sistemi ya da baþka bir donat1m1n olmamas1n1
saðlayacak gerekli tedbirleri almal1d1r.
e) Bu YÃ¶netmeliðin 10 uncu maddesinin (a) bendi ve 13 Ã¼ncÃ¼ maddenin (c) ve (d )
bentleri hÃ¼kÃ¼mleri sakl1 kalmak kayd1yla bu YÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mleri, asansÃ¶rlerin bu
YÃ¶netmelikte belirlenmemiþ bir þekilde deðiþtirilmesi anlam1na gelmesi þart1yla, Bakanl1ð1n
sÃ¶z konusu asansÃ¶rler hizmete girdiðinde veya kullan1ld1ð1nda kiþilerin korunmas1n1
saðlamak iÃ§in gerekli gÃ¶rdÃ¼ðÃ¼ uygun þartlar1 bu YÃ¶netmeliðe uygun olarak koyma
haklar1n1 etkilemez.Â Â Â Â Â
ProjeÂ Â Â Â
Madde 14 -AsansÃ¶rÃ¼n avan ve tatbikat projeleri, Elektrik-Elektronik ve Makine
MÃ¼hendisleri taraf1ndan tespit edilen esaslara uygun olarak mÃ¼þtereken haz1rlan1r.Â Â Â Â
Projelerin haz1rlanmas1nda TÃ¼rk standartlar1 esas al1nacakt1r, TÃ¼rk standartlar1
kapsam1 d1þ1ndaki iþler iÃ§in menþei Ã¼lke standartlar1 esas al1n1r.Â Â Â Â AsansÃ¶r avan
projeleri mimari proje ile birlikte yap1lacak ve mimari projeye esas teþkil eder.Â Â Â Â
AsansÃ¶rÃ¼n tesisi ile ilgili tatbikat projeleri ise asansÃ¶r montaj1 yap1lmadan Ã¶nce
ilgili makama onaylatt1r1l1r.Â Â Â Â 0þletme Ruhsat1 al1nmas1 aþamas1nda ilgili kuruma ve
asansÃ¶r yapt1r1c1s1na projeler ruhsatla birlikte verilir.Â Â Â Â Â
Trafik Hesab1Â Â Â Â
Madde 15 -Mimari tatbikat projelerinin yap1m1ndan evvel, yap1n1n Ã¶zellik ve kullan1m
þartlar1na uygun trafik hesab1 yap1lmal1d1r.Â Â Â Â a) Trafik hesab1, standart kapsam1ndaki
iþler iÃ§in ilgili standard1na, standart kapsam1 d1þ1ndaki iþler ve komple ithal iþler iÃ§in
ise menþei Ã¼lkenin hesap usullerine gÃ¶re asansÃ¶r projelerini haz1rlayan mÃ¼hendis
taraf1ndan yap1l1r.Â Â Â Â b) Trafik hesab1nda kabul edilen ana kriterlerin sorumluluðundan
bu kriterleri veren mimar, hesap sonucu bulunan asansÃ¶r say1s1 ve karakteristiðinin
sorumluluðundan projeyi haz1rlayan mÃ¼hendis sorumludur.Â Â Â Â Â
Mukavemet Hesab1 ve Mekanik ProjeÂ Â Â Â
Madde 16 -Mukavemet hesab1 ve mekanik proje ile ilgili hususlar aþað1da belirtilmiþtir.Â Â Â Â
a) AsansÃ¶rÃ¼n yap1s1n1 ilgilendiren mukavemet hesaplar1:Â Â Â Â 0nþaat1n statik hesab1na
uygun olmak Ã¼zere asansÃ¶rÃ¼n makine dairesine, kuyu dibine ve ray tespit yerlerine
gelecek yÃ¼klerin miktar ve cinsini gÃ¶steren hesaplard1r ve bu hesaplar makine
mÃ¼hendisleri taraf1ndan tanzim edilerek imzalan1r.Â Â Â Â b) AsansÃ¶rÃ¼n imalat1n1
ilgilendiren mukavemet hesaplar1 :Â Â Â Â AsansÃ¶rÃ¼n projesine uygun, ilgili standartlara
gÃ¶re makine mÃ¼hendisleri taraf1ndan yap1lacak mukavemet hesaplar1d1r.Â Â Â Â c) AsansÃ¶re
ait mekanik projeler makine mÃ¼hendisi taraf1ndan tanzim edilerek imzalan1r. AsansÃ¶rÃ¼n
mekanik k1s1mlar1ndan makine mÃ¼hendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde
projeye uygun olarak yap1lmas1ndan asansÃ¶r firmas1 sorumludur.Â Â Â Â Â
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Elektrik ProjeleriÂ Â Â Â
Madde 17 -AsansÃ¶re ait elektrik-elektronik projeleri elektrik-elektronik mÃ¼hendisi
taraf1ndan tanzim ve imza edilir. AsansÃ¶rÃ¼n elektrik-elektronik ile ilgili
k1s1mlar1ndan elektrik-elektronik mÃ¼hendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde
projeye uygun olarak yap1lmas1ndan asansÃ¶r firmas1 sorumludur. Elektrik projeleri
iþletme ruhsat1 mÃ¼racaat1 esnas1nda verilir.Â Â Â Â Â
AsansÃ¶rÃ¼n Kurulacað1 0nþaat MahalliÂ Â Â Â
Madde 18 -Yap1larda asansÃ¶r tesisinin kurulacað1 inþaat mahalleri, mutlaka bu
YÃ¶netmeliðin 15 inci maddesindeki trafik hesab1 sonucunda bulunan say1 ve karakteristiðe
uygun asansÃ¶rler iÃ§in standartlar1n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ðÃ¼ boyutlarda olmal1d1r.Â Â Â Â Â
0nþaat Mahallinin Ã–zellikleriÂ Â Â Â
Madde 19 -AsansÃ¶r tesisinin kurulacað1 inþaat mahallinin Ã¶zellikleri þunlard1r:Â Â Â Â a)
Kat kap1lar1 Ã¶nÃ¼ndeki sahanl1k, varsa TÃ¼rk standartlar1na, yoksa uluslar aras1
geÃ§erli standartlara uygun bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte olmal1d1r.Â Â Â Â b) AsansÃ¶r makine dairesine
Ã§1k1þ merdiveni, binan1n ana merdiveni Ã¶zelliðinde olmal1d1r.Â Â Â Â c) AsansÃ¶r kuyusunun
iÃ§ yÃ¼zÃ¼ beton perde deðilse, toz tutmayacak þekilde perdahl1 s1va yap1lmal1d1r.Â Â Â Â Â
0þ Kazalar1 ve Diðer SorunlarÂ Â Â Â
Madde 20 -a) AsansÃ¶r montaj1na baþlad1ktan sonra, asansÃ¶r kuyusunda olabilecek iþ
kazalar1 ve diðer sorunlardan, asansÃ¶r firmas1n1n elemanlar1n1n Ã§al1þt1ð1 anlarda
asansÃ¶r firmas1; diðer zamanlarda ise inþaat firmas1 sorumludur. Bu durum montaja
baþland1ð1 anda asansÃ¶r firmas1 ve inþaat firmas1 aras1nda haz1rlanacak bir tutanakla
belirlenir.Â Â Â Â b) AsansÃ¶r kuyular1n1n bak1m1 esnas1nda yeterli derecede ayd1nl1k
olabilmesi iÃ§in, asansÃ¶r kuyusuna makine dairesinden kumandal1 sabit ayd1nlatma
tesisat1 yap1lmal1d1r.Â Â Â Â Â
0þletme Ruhsat1Â Â Â Â
Madde 21 -0þletme Ruhsat1, asansÃ¶r firmas1 taraf1ndan Belediyeden veya Belediye
hudutlar1 d1þ1ndaki yap1lar iÃ§in Valilikten al1nan belgedir. Bu belge verilirken;
asansÃ¶r firmas1nca bu YÃ¶netmelik gereði asansÃ¶rÃ¼n tasar1m1, projelendirilmesi (avan,
uygulama, mukavemet, trafik hesaplar1), imalat1 ve montaj1 yap1larak ve bak1m
sÃ¶zleþmesiyle bak1m1 Ã¼stlenilerek, can ve mal gÃ¼venliði aÃ§1s1ndan uygun olmas1 ve CE
uygunluk iþareti ile Onaylanm1þ Kuruluþtan al1nan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk
beyan1n1n varl1ð1 aran1r. Belgesi bulunan ve CE uygunluk iþareti taþ1yan asansÃ¶rler iÃ§in
ilgili kurumlarca ruhsat aþamas1nda ayr1ca inceleme ve denetim yap1lmaz.Â Â Â Â Â
Â Bina SorumlusuÂ Â Â Â
Madde 22 -Bina sorumlusu, asansÃ¶rÃ¼n, bu YÃ¶netmelik kurallar1na uygun olarak gÃ¼venli
bir þekilde Ã§al1þmas1n1 saðlamak amac1 ile ayda bir defa dÃ¼zenli bak1m1n1 ve onar1m1n1 bu
YÃ¶netmelikte tarif edilen asansÃ¶r firmas1na veya yetkili servisine yapt1rmaktan ve
kullan1c1lar1n can ve mal gÃ¼venliðinin tam olarak saðlanmas1 amac1 ile gerek kullan1m
hatalar1ndan, gerekse harici mÃ¼dahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin
Ã¶nlenmesi iÃ§in yap1n1n baðl1 bulunduðu belediye veya valilik taraf1ndan ilk kontrolÃ¼nÃ¼
asansÃ¶rÃ¼n iþletmeye aÃ§1lmas1ndan iki y1l sonra, daha sonraki kontrollerini de her y1l
yapt1rmaktan sorumludur.Â Â Â Â Â
Â Bak1mÂ Â Â Â
Madde 23 -Bu YÃ¶netmelik kapsam1ndaki asansÃ¶rÃ¼n kullan1lmas1 esnas1nda, temel saðl1k ve
emniyet gereklerinin devaml1l1ð1n1 teminen sÃ¼rekli kontrol alt1nda tutulabilmesi
iÃ§in;Â Â Â Â a) Bina sorumlusu ile bir asansÃ¶r firmas1 veya onun yetkili servisi aras1nda
garanti mÃ¼ddetince geÃ§erli ayl1k bak1m ve servis hizmetleri anlaþmas1 yap1lmas1
zorunludur. Ayr1ca, asansÃ¶r firmas1 ar1zaya mÃ¼dahale zaman1n1 sÃ¶z konusu anlaþma
metninde belirtmelidir.Â Â Â Â b) Anlaþma yap1lan firma, asansÃ¶rÃ¼ imal eden asansÃ¶r
firmas1 veya onun yetkili servisi olabileceði gibi, bir baþka asansÃ¶r firmas1 veya onun
yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti sÃ¼resince ayl1k bak1m ve servis hizmetleri
iÃ§in anlaþmaya baðlanan firma muhakkak asansÃ¶rÃ¼ imal eden asansÃ¶r firmas1 veya onun
yetkili servisi olmal1d1r.Â Â Â Â c) Ayl1k bak1m ve servis hizmeti verilen asansÃ¶rde,
orijinal yedek parÃ§a kullan1l1r.Â Â Â Â d) AsansÃ¶rÃ¼ imal eden firma, yapt1ð1 her tip ve
Ã¶zellikteki asansÃ¶rÃ¼n orijinal yedek parÃ§alar1n1 10 y1l sÃ¼reyle stokta bulundurmak
ve kendisince imal edilen asansÃ¶re ayl1k bak1m ve servis hizmeti veren bir baþka
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asansÃ¶r firmas1 veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki
talebini, acilen ve normal piyasa koþullar1nda mutlaka karþ1lamak zorundad1r.Â Â Â Â Â
Y1ll1k KontrolÂ Â Â Â
Madde 24 -Yap1n1n baðl1 bulunduðu belediyelerce veya belediye hudutlar1 d1þ1ndaki yap1lar
iÃ§in valiliklerce en az y1lda bir kere her asansÃ¶rÃ¼n kontrolÃ¼ yap1l1r. Ancak
kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler y1ll1k kontrol
iþini d1þar1dan elektrik ve/veya makine mÃ¼hendisine yapt1rabilir. Bu mÃ¼hendis emniyet ve
iþletme yÃ¶nÃ¼nden tesisin iþletilmesine engel bulunmad1ð1n1 belirten ve sorumluluðunu
taþ1yan bir rapor verir.Â Â Â Â Bu rapor 3 nÃ¼sha olarak dÃ¼zenlenir; birer nÃ¼shas1
belediyede veya valilikte, asansÃ¶r firmas1nda veya yetkili servisinde ve bina
sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansÃ¶rÃ¼n
bulunduðu bina sorumlusu ve bak1m1n1 yapan firma mÃ¼þtereken sorumludur.Â Â Â Â Â
Â Kullan1c1lar ile 0lgili HususlarÂ Â Â Â
Â Madde 25 -AsansÃ¶r kullanan kiþilerin aþað1daki hususlara dikkat etmeleri gerekir.Â Â Â Â
AsansÃ¶rÃ¼n Ã¶zelliðine gÃ¶re farkl1l1k arz edecek hususlar1 asansÃ¶r firmas1 veya
bak1mc1 firma yaz1l1 olarak ilgililere verir, ilgililer bu bilgileri kullan1c1lara
aktar1r ve gÃ¶rebilecekleri yere asarlar.Â Â Â Â Bu bilgiler þunlard1r:Â Â Â Â a) AsansÃ¶r
iÃ§inde kat aras1nda kalan kiþilerin kurtar1lmas1nda asansÃ¶r firmas1 veya bak1mc1
firman1n yaz1l1 talimat1na aynen uyulmas1,Â Â Â Â b) AsansÃ¶re 12 yaþ1ndan kÃ¼Ã§Ã¼klerin
yaln1z binmelerinin Ã¶nlenmesi,Â Â Â Â c) AsansÃ¶re girerken kabinin o katta olup olmad1ð1na
dikkat edilmesi,Â Â Â Â d) AsansÃ¶re girip Ã§1karken oyalay1c1 hareketlerde bulunmay1p bu
iþin sÃ¼ratle yap1lmas1,Â Â Â Â e) AsansÃ¶r kullan1c1s1n1n kat kap1s1n1 iÃ§eriden veya
d1þardan mutat þeklin d1þ1nda aÃ§maya uðraþmamas1,Â Â Â Â f) AsansÃ¶r kullan1c1s1n1n kat
aras1nda kald1ð1nda kap1 cam1n1 k1rarak Ã§1kmaya Ã§al1þmamas1,Â Â Â Â g) Kap1s1z kabinlerde
asansÃ¶r kullan1c1s1n1n kabin iÃ§inde seyir halinde hareketli olan kap1 taraf1ndaki
duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya eþyalar1n1n temas1na meydan vermemesi,Â Â Â Â
h) AsansÃ¶r kullan1c1s1n1n kabin Ã¼stÃ¼ndeki Ã§1k1þ kapað1ndan kendi baþ1na Ã§1kmaya
Ã§al1þmamas1 (bu kapak sadece d1þar1dan kurtarmak isteyenler iÃ§in kullan1l1r),Â Â Â Â i)
Kabin iÃ§ine konan yÃ¼klerin dengeli yÃ¼klenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket
halinde iken bu yÃ¼klerin kaymamas1 iÃ§in tedbir al1nmas1,Â Â Â Â j) Anlaþmal1 bak1m yapan
firma d1þ1nda baþka bir firma ve kiþilerin asansÃ¶re mÃ¼dahale ettirilmemesi.Â Â Â Â Â
0stisnalarÂ Â Â Â
Â Madde 26 -Makine dairesiz yap1lan asansÃ¶rler iÃ§in makine dairesi ile ilgili
hÃ¼kÃ¼mler uygulanmaz. Ancak asansÃ¶r firmas1 taraf1ndan muhtemel riskleri Ã¶nleyici
tedbirler al1nmal1d1r. Ayr1ca gÃ¼venlik þartlar1 ile standartlar1n Ã¶n gÃ¶rdÃ¼ðÃ¼ diðer
þartlar da uygulan1r.Â Bildirimler
Madde 27 - Bildirimlere iliþkin hususlar aþað1da belirtilmiþtir.
a) Bakanl1kÃ§a, 95/16/EC say1l1 Avrupa Birliði direktifi dikkate al1narak haz1rlanan bu
YÃ¶netmeliðin uygulamaya konulduðu MÃ¼steþarl1k arac1l1ð1 ile Komisyona ve Avrupa Birliði
Ã¼yesi Ã¼lkelere bildirilir.
b) Bu YÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mleri gereðince, herhangi bir asansÃ¶re veya gÃ¼venlik aksam1na 9
uncu ve 13 Ã¼ncÃ¼ maddelerle getirilen her tÃ¼rlÃ¼ s1n1rlama, yasaklama ve tedbirlerin
al1nmas1n1 gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanl1kÃ§a en k1sa sÃ¼re iÃ§inde ilgili
taraflara ve MÃ¼steþarl1k arac1l1ð1 ile Komisyona ve Avrupa Birliði Ã¼yesi Ã¼lkelere
bildirilir.
Gizlilik
Madde 28 - Bakanl1k, Onaylanm1þ Kuruluþ ve bu YÃ¶netmeliðin uygulanmas1na kat1lan bÃ¼tÃ¼n
taraflar, gÃ¶revlerini yerine getirmeleri s1ras1nda temin ettikleri bÃ¼tÃ¼n bilgilerin
gizliliðini saðlar.
Ayk1r1 Davran1þlarda Uygulanacak HÃ¼kÃ¼mler
Madde 29 - Bu YÃ¶netmeliðin Yedinci BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan hizmete iliþkin hususlara ayk1r1
hareket edenler hakk1nda 4077 say1l1 Kanun ve bu YÃ¶netmeliðin Ã¼rÃ¼nlere iliþkin
hÃ¼kÃ¼mlerine ayk1r1 davran1þta bulunanlara ise 4703 say1l1 Kanun hÃ¼kÃ¼mleri uygulan1r.
YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten Kald1r1lan Mevzuat
Madde 30 - 20/12/1995 tarihli ve 22499 say1l1 Resmi Gazeteâ€™de yay1mlanan AsansÃ¶r
YÃ¶netmeliði, bu YÃ¶netmeliðin zorunlu olarak uygulamaya girdiði tarihten itibaren
yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kald1r1lm1þt1r.
DÃ¼zenlemeler
Madde 31 - Bakanl1k, bu YÃ¶netmeliðin uygulanmas1 ile ilgili olarak gerekli mevzuat
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dÃ¼zenlemelerini yapmaya yetkilidir.
Ulusal Daimi Komite
Madde 32 - Bu YÃ¶netmeliðin uygulanmas1 ve iþlerliðinin saðlanmas1 amac1yla, gerektiðinde,
Bakanl1k koordinasyonunda ilgili kamu ve Ã¶zel kurum ve kuruluþlar1n1n temsilcilerinden
oluþan Ulusal Daimi Komite kurulabilir. Bu komiteye iþtirak edecek kurum ve kuruluþlar ve
komitenin Ã§al1þma usul ve esaslar1 yay1mlanacak teblið ile belirlenir.
GeÃ§ici Madde 1 - Bu YÃ¶netmelik, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ðe girdiði tarihten 18 ay sonra zorunlu olarak
uygulan1r. Bu sÃ¼re zarf1nda gerek bu YÃ¶netmeliðin hÃ¼kÃ¼mlerine uygun Ã¼retilen,
gerekse 30 uncu maddede belirtilen AsansÃ¶r YÃ¶netmeliði ve ilgili standard1na uygun imal
edilen Ã¼rÃ¼nler piyasaya arz edilebilir.
YÃ¼rÃ¼rlÃ¼k
Madde 33 - Bu YÃ¶netmelik yay1m tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ðe girer.
YÃ¼rÃ¼tme
Madde 34 - Bu YÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerini Sanayi ve Ticaret Bakan1 yÃ¼rÃ¼tÃ¼r. Â .
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