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Bakým Ve Ýþletme Yönetmeliði

XXX/4146E.01
R.Gazete No. 27058
R.G. Tarihi: 18.11.2008
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan:
ASANSÖR BAKIM VE ÝÞLETME YÖNETMELÝÐÝ
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar
Amaç

MADDE 1 &ndash; (1) Bu Yönetmeliðin amacý; insanlarýn ve/veya yüklerin taþýnmasýnda kullanýlan
asansörlerin hizmete alýndýktan sonra çevrenin, insanlarýn ve canlýlarýn saðlýk ve güvenliðini
tehdit etmeyecek þekilde kullanýmlarýný saðlamak üzere; iþletilmesi, bakýmý ve yýllýk kontrolle
için uyulmasý gereken kurallarý belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 &ndash; (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýmlanan Asansör Yönetmeliði (95/16/AT) kapsamýnda monte edilmiþ asansörleri ve ayný
Yönetmeliðin yürürlüðe girmesinden önce monte edilmiþ ve halen faal olan asansörleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 &ndash; (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayýlý Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddeleri ile 23/2/1995
tarihli ve 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanunun 19 uncu maddesine dayanýlarak
hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
MADDE 4 &ndash; (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir açý
oluþturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup; insanlarýn, insanlarýn ve
yüklerin, bir kiþi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan veya kabin
içindeki kiþinin eriþim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiþ ise sadece yüklerin
taþýnmasýna yönelik bir tertibatý,
b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarým, imalat, montaj ve piyasaya arzýndan sorumlu
olan, asansöre CE uygunluk iþaretini iliþtiren ve AT uygunluk beyaný düzenleyen gerçek veya
tüzel kiþiyi,
c) AT uygunluk beyaný: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiði asansörün Asansör Yönetmeliði
(95/16/AT) hükümlerine uygunluðunu beyan ettiði belgeyi,
ç) Bakanlýk: Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðýný,
d) Bakým: Asansörün hizmete alýnmasýndan sonra tasarlandýðý biçimde, kullaným ömrü boyunca
kendisinin ve bileþenlerinin, fonksiyonlarýný ve güvenlik gereklerinin devamlýlýðýný saðlamaya
yönelik bütün iþlemleri,
4/span>
e) Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir þekilde çalýþmasýný saðlamak amacýyla düzenli olarak
bakýmýný, onarýmýný ve yýllýk kontrolünü yaptýrmaktan sorumlu olan, binanýn maliki veya kat
maliki/malikleri veya bunlarýn yetki verdiði gerçek veya tüzel kiþiyi,
f) Kurtarma çalýþmasý: Asansör içerisinde insanýn/insanlarýn mahsur kaldýðýna dair bilginin
alýnmasýyla baþlayan, asansörün teknik dosyasýnda yer alan kurtarma talimatýna uygun olarak
yapýlan ve insanýn/insanlarýn serbest kalmasýyla sonuçlanan çalýþmayý,

g) Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðine baðlý Elektrik Mühendisleri Odasý
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ve Makine Mühendisleri Odasýnca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakým, tadilat,
standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliði belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve
Makine Mühendislerini,
ð) Yetkili servis: Asansör monte edenin, asansörlerin bakým
hizmetlerini yürütmek için; sorumluluðu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapýlan sözleþme
ile yetki verdiði TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kiþiyi,

h) Yýllýk kontrol: Asansörün, güvenli ve iþletme yönünden uygun þekilde çalýþtýðýnýn tespiti i
hizmete alýnmasýný müteakip iki yýl sonra, devamýnda yýlda en az bir kere bina sorumlusu
tarafýndan yaptýrýlacak kontrolü,
ifade eder.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Asansörlerin Tescili

Asansörlerin tescili

MADDE 5 &ndash; (1) Asansörün monte edildiði binaya uygunluðu ile ilgili iþlemler, Belediye
veya Belediye hudutlarý dýþýndaki yapýlar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapý
ruhsatý vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluþlar tarafýndan 3/5/1985 tarihli ve 3194
sayýlý Ýmar Kanunu ve ilgili diðer kanunlar ve bu kanunlar kapsamýnda yürürlükte bulunan
mevzuata göre yürütülür.

(2) Bu Yönetmelik kapsamýna giren asansörlerin kayýt altýna alýnmasý amacýyla, iþletmeye alýnac
asansörler, belediyeye veya belediye hudutlarý dýþýndaki yapýlar için valiliðe veya ilgili
kanunlar çerçevesinde yapý ruhsatý vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluþlara tescil
ettirilir. Asansör monte eden, asansörün AT Uygunluk Beyaný ile birlikte adý geçen kuruluþlara
baþvurarak asansörün tescilini yaptýrýr.

(3) Belediyeler veya Belediye hudutlarý dýþýndaki yapýlar için Valilikler veya ilgili kanunlar
çerçevesinde yapý ruhsatý vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluþlarca yapýlan tesciller,
altý aylýk dönemler itibariyle asansörün bulunduðu ildeki Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðüne list
halinde bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMAsansörlerin Bakýmý, Bakýmýn Kapsamý ve Bakýmla Ýlgili Diðer Hususlar
Bakým
MADDE 6 &ndash; (1) Bu Yönetmelik kapsamýndaki asansörlerin kullanýlmasý esnasýnda, can ve mal
güvenliðini teminen sürekli kontrol altýnda tutulabilmesi için;
a) Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi
boyunca aylýk bakým ve servis hizmetlerini vermek zorundadýr. Garanti süresi içinde bina
sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasýnda aylýk bakým ve servis
hizmetleri sözleþmesi yapýlmasý zorunludur.
b) Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili
servisiyle veya bir baþka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylýk bakým ve
servis hizmetleri sözleþmesi yapmak zorundadýr.
c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasýnda yapýlacak olan yetkili servis sözleþmesi,
montaj ve revizyon konularý hariç, sadece bakým ve servis konularýný içerir.
ç) Asansör monte eden, yaptýðý her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarýný 10 (on) yýl
temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylýk bakým ve servis hizmeti veren bir
baþka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki
talebini acilen ve normal piyasa koþullarýnda karþýlamak zorundadýr. Bununla birlikte asansör
monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sýrlarý saklý kalmak kaydýyla, yedek
parçalarýn yaný sýra bakým hizmeti verilebilmesini temin eden diðer araç ve bilgileri de
ilgililere saðlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunmasý amacýyla
çeþitli cihaz ve þifreleme yöntemlerini kullanmýþ ise, ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi
için gerekli tüm bilgi ve imkaný saðlamak zorundadýr.
Bakýmýn kapsamý

MADDE 7 &ndash; (1) Can ve mal güvenliðinin devamýný saðlamak için; asansörün ve tüm aksamlarýn
bakýmý, bakým ve iþletme kýlavuzlarýnda yer alan talimatlara göre yapýlmalýdýr.
a) Bakým;
1) Yaðlama ve temizlemeyi,
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2) Kontrolleri,
3) Kurtarma çalýþmalarýný,
4) Ayarlama iþlemlerini,
5) Kullanýma veya yýpranmaya baðlý olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini
etkilemeyen bileþen onarýmý veya deðiþtirilmesini,
kapsar.
b) Bakým;
1) Yeni bileþenin karakteristikleri orijinali ile ayný olsa dahi makine, asansör kabini,
kapýsý, kontrol paneli, kýlavuz ray gibi bir ana bileþenin veya güvenlik aksamýnýn
deðiþtirilmesini,
2) Asansörün yerinin deðiþtirilmesini,
3) Asansörün hýz, taþýyabildiði yük v.b. gibi herhangi bir karakteristiðinin deðiþtirilmesi de
dahil modernizasyonunu,
4) Ýtfaiye tarafýndan yapýlan kurtarma çalýþmalarýný,
5) Asansör boþluðunun (kuyusunun) dýþ bölümlerinin temizlenmesini,
6) Asansör kabini iç kýsmýnýn temizlenmesini,

kapsamaz.

Bakýmla ilgili diðer hususlar
MADDE

8 &ndash; (1) Bakýmla ilgili diðer hususlar aþaðýda belirtilmiþtir.

a) Bakým yapan firmaca temin edilecek asansör bakým defteri, yapýlacak kontrollerde
görevliler tarafýndan incelenir. Bu defter asansörün varsa makine dairesinde veya bina
sorumlusunca kalýcý olarak muhafaza edilir. Her bakýmdan sonra asansör bakýmý ile ilgili
yapýlan bütün iþlemler asansör bakým defterine iþlenir. Bakým defterine iþlenecek kayýtlarýn bi
nüshasý bakým yapan firma tarafýndan da muhafaza edilecektir.

b) Bakým yapan firmalar, asansörlerin bakýmýný bu Yönetmeliðe uygun olarak yapacak olup, can v
mal güvenliði yönünden asansörün risk taþýmasý durumunda, bina sorumlusunu yazýlý olarak
bilgilendirir. Bilgilendirme yapýldýktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale
getirilmesini saðlayacaktýr. Bakým yapan firmanýn yazýlý ihtarýna raðmen uygunsuzluk
giderilmediði takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktýr.
c) Bakým iþini üstlenen firma, bakým sözleþmesi imzalanmasý akabinde söz konusu asansör için
detaylý bir durum tespit raporu hazýrlayýp, bina sorumlusuna verecektir.

ç) Bakým yapan firma, bakýmýný yaptýðý asansörün durumu hakkýnda talep edilmesi halinde, ilgi
gerekli her türlü bilgiyi verecektir.

d) Bakýmý yapan firma, bina sorumlusunun, iki kiþiden az olmamak üzere asansör sayýsýný dikkat
alarak belirleyeceði sayýda kiþiye acil durumlarda kurtarma çalýþmasý konusunda eðitim vermek
zorundadýr. Verilen bu eðitim bir tutanakla kayýt altýna alýnacaktýr. Ayrýca kurtarma çalýþmala
içeren talimat, kurtarma çalýþmasýný yapacak olanlarýn kolaylýkla görebilecekleri yerlerde
muhafaza edilecektir. Bina sorumlusu, eðitim alan kiþilerin deðiþmesi halinde yeni
görevlilere eðitim verilmesini saðlayacaktýr.

e) Bu Yönetmeliðin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numaralý alt bentlerinde yer
alan ve bakým çalýþmasý olarak deðerlendirilmeyen asansöre ait deðiþiklikler, herhangi bir asan
monte eden tarafýndan yerine getirilmelidir.

f) Asansör bakýmý yapýlýrken, yürürlükte bulunan bakým ile ilgili standartlar dikkate alýnmalý
g) Bakým sözleþmelerinde bu Yönetmeliðe aykýrý hususlar yer alamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bina Sorumlusu ve Yýllýk Kontrol
Bina sorumlusu
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MADDE 9 &ndash; (1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarýna uygun olarak güvenli
bir þekilde çalýþmasýný saðlamak amacýyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakýmýný yaptýrmak
kullanýcýlarýn can ve mal güvenliðinin tam olarak saðlanmasý amacý ile gerek kullaným
hatalarýndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için
ilk yýllýk kontrolünü asansörün hizmete alýnmasýný müteakip iki yýl sonra, devamýnda ise yýlda
bir kere yaptýrmaktan sorumludur.
Yýllýk kontrol

MADDE 10 &ndash; (1) Yapýnýn baðlý bulunduðu Belediye veya Belediye hudutlarý dýþýndaki yapýlar
için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapý ruhsatý vermekle yetkilendirilen kurum ve
kuruluþlarca, asansörün hizmete alýnmasýný müteakip iki yýl sonra, devamýnda yýlda en az bir ke
olmak üzere, her asansörün kontrolü yapýlýr. Ancak, kadrosunda yeterli sayýda
Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili
kanunlar çerçevesinde yapý ruhsatý vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluþlar, yýllýk kontrol
iþini, o asansörün yapýmýnda görev almamýþ Yetkili Mühendislere yaptýrabilirler. Bu mühendisler
tarafýndan can ve mal güvenliði yönünden tesisin iþletilmesine engel bulunmadýðýna dair en az ü
nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazýrlanan raporun birer nüshasý Belediyede veya
Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapý ruhsatý vermekle yetkilendirilen kurum ve
kuruluþlarda, bakým yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim
ettirilmesinin takibi sorumluluðu, asansörün bulunduðu bina sorumlusuna aittir.
(2) Yýllýk kontrol, asansörün bakýmýný üstlenen firma nezaretinde gerçekleþtirilecektir.

(3) Bu Yönetmeliðin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numaralý alt bentlerinde
yer alan ve bakým çalýþmasý olarak deðerlendirilmeyen asansöre ait deðiþiklikler sonrasýnda vey
meydana gelebilecek bir kaza sonrasýnda yýllýk kontrol tekrarlanacaktýr.

(4) Yýllýk kontrol neticesinde, asansörün çalýþmasýnda can ve mal güvenliði açýsýndan bir tehli
konusu ise; asansörün çalýþmasýna can ve mal güvenliði saðlanýncaya kadar izin verilmez. Buna
raðmen, asansörün çalýþtýrýlmasýndan bina sorumlusu sorumludur.

(5) 1/1/2012 tarihinden itibaren yapýnýn baðlý bulunduðu Belediye veya Belediye hudutlarý
dýþýndaki yapýlar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapý ruhsatý vermekle
yetkilendirilen kurum ve kuruluþlar, bina sorumlularýnýn yapacaklarý baþvurular uyarýnca
yapýlacak yýllýk kontrolleri, TS EN 17020 standardýna göre asansör konusunda akredite olmuþ A
tipi muayene kuruluþlarýna yaptýracaklardýr. Bu kuruluþça verilecek olan muayene raporu üç nüsh
olarak tanzim edilerek, birer nüshasý Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar
çerçevesinde yapý ruhsatý vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluþlarda, bakým yapan firmada
ve bina sorumlusunda muhafaza edilecektir. Yýllýk kontrolün yaptýrýlýp yaptýrýlmadýðýnýn
denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutlarý dýþýndaki yapýlar için Valilik veya ilgili
kanunlar çerçevesinde yapý ruhsatý vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluþlar sorumludur.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Çeþitli ve Son Hükümler

Aykýrý davranýþlarda uygulanacak hükümler

MADDE 11 &ndash; (1) Bu Yönetmeliðin hizmete iliþkin hususlarýna aykýrý hareket edenler
hakkýnda; 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun, taraflarýn bu
Kanun kapsamý dýþýnda kaldýðý durumlarda ise genel hükümler geçerlidir.
Yürürlükten kaldýrýlan hükümler
MADDE 12 &ndash; (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Asansör
Yönetmeliðinin (95/16/AT) 14 ila 26 ncý maddeleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Yürürlük
MADDE 13 &ndash; (1) Bu Yönetmelik yayýmý tarihinden altý ay sonra yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 14 &ndash; (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakaný yürütür.
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