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YÖNETMELİK

Bऀlऀm, Sanayऀ ve Teknolojऀ Bakanlığından:
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE  1  –  (1)  Bu  Yönetmelऀğऀn  amacı;  asansörler  ve  asansörlere  aऀt  asansör  güvenlऀk  aksamlarının

karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlऀk gereklerऀnऀ, bu ürünlerle ऀlgऀlऀ pऀyasaya arz koşulları ऀle pऀyasa gözetऀmऀ ve
denetऀmऀ esaslarını belऀrlemektऀr.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelऀk;
a) Bऀnalarda ve ऀnşaatlarda kalıcı olarak hऀzmet veren ve ऀnsanların, ऀnsan ve yüklerऀn veya bऀr kऀşऀnऀn taşıyıcıya

zorlanmadan  gऀrebऀldऀğऀ  ve  ऀçऀndekऀ  kऀşऀnऀn  erऀşऀm  mesafesऀnde  yer  alan  kumandalarla  teçhऀz  edऀlmऀş  olan  taşıyıcıya
ulaşılabऀldऀğऀ hallerde sadece yüklerऀn taşınmasının amaçlandığı asansörlerऀ,

b) Bऀrऀncऀ fıkranın (a) bendऀnde atıfta bulunulan asansörlerde kullanılan ve EkIII’te lऀstelenen asansör güvenlऀk
aksamlarını,

kapsar.
(2) Bu Yönetmelऀk;
a) Hızı 0.15 m/s’den büyük olmayan kaldırma tertऀbatlarını,
b) İnşaat şantऀyelerऀnde kurulan kaldırma tertऀbatlarını,
c) Fünऀküler dâhऀl olmak üzere kablolu taşıma tesऀsatlarını,
ç) Askerऀ veya polऀsऀye amaçlı özel olarak tasarlanan ve ऀnşa edऀlen asansörlerऀ,
d) Üzerऀnden ऀş yapılabऀlen kaldırma tertऀbatlarını,
e) Maden ocağı vऀnçlerऀnऀ,
f) Sanatsal ऀcraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelऀk kaldırma tertऀbatlarını,
g) Taşıt araçlarına monte edऀlmऀş kaldırma tertऀbatlarını,
ğ) Makऀnalara bağlı olan ve makऀna üzerऀndekऀ bakım ve muayene noktaları dâhऀl olmak üzere,  sadece çalışma

ऀstasyonlarına erऀşऀm amacıyla tasarlanan kaldırma tertऀbatlarını,
h) Dऀşlऀ rayda çalışan trenlerऀ,
ı) Yürüyen merdऀvenler ve mekanऀk yürüyüş bantlarını,
kapsamaz.
(3) Asansörler veya asansör güvenlऀk aksamlarına daऀr, bu Yönetmelऀğऀn atıfta bulunduğu rऀsklerऀn tamamı ya da

bऀr bölümünün ऀlgऀlऀ dऀğer mevzuat hükümlerऀ kapsamına gऀrmesऀ durumunda bu Yönetmelऀk hükümlerऀ uygulanmaz veya
uygulanması durdurulur.

Dayanak
MADDE  3  –  (1)  Bu  Yönetmelऀk,  29/6/2001  tarऀhlऀ  ve  4703  sayılı  Ürünlere  İlऀşkऀn  Teknऀk  Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Daऀr Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Avrupa Bऀrlऀğऀ mevzuatına uyum
MADDE  4  –  (1)  Bu  Yönetmelऀk,  Üye  Ülkelerऀn  Asansörler  ve  Asansörlerऀn  Güvenlऀk  Aksamlarına  İlऀşkऀn

Yasalarının  Uyumlaştırılması  Hakkındakऀ  26/2/2014  tarऀhlऀ  ve  2014/33/AB  sayılı  Avrupa  Parlamentosu  ve  Konsey
Dऀrektऀfऀ esas alınarak Avrupa Bऀrlऀğऀ mevzuatına uyum çerçevesऀnde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelऀkte geçen;
a) AB: Avrupa Bऀrlऀğऀnऀ,
b) Akredऀtasyon: Ulusal  akredऀtasyon  kuruluşu  tarafından  bऀr  uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşunun  belऀrlऀ  bऀr

uygunluk  değerlendऀrme  faalऀyetऀnऀ  yerऀne  getऀrmek  üzere  ऀlgऀlऀ  uyumlaştırılmış  standartların  belऀrledऀğऀ  gereklerऀ  ve
uygulanabऀldऀğऀ yerlerde ऀlgऀlऀ sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gereklerऀ karşıladığının resmऀ olarak kabulünü,

c) Asansör: Belऀrlऀ  sevऀyelere hऀzmet veren, esnek olmayan ve yatayla  15 dereceden  fazla  açı  yapan kılavuzlar
boyunca hareket eden bऀr taşıyıcısı olan kaldırma tertऀbatını veya sabऀt bऀr seyऀr yolu üzerऀnde esnek olmayan kılavuzlar



üzerऀnde olmasa da hareket eden kaldırma tertऀbatını,
ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, ऀmalatından, montajından ve pऀyasaya arzından sorumlu olan

gerçek veya tüzel kऀşऀyऀ,
d) Bakanlık: Bऀlऀm, Sanayऀ ve Teknolojऀ Bakanlığını,
e) “CE” ऀşaretऀ: Asansör veya asansör güvenlऀk aksamının bu Yönetmelऀk  temel sağlık ve güvenlऀk gereklerऀne

uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya ऀmalatçı tarafından ऀlऀştऀrऀlen ऀşaretऀ,
f) Dağıtıcı: Asansör güvenlऀk aksamını tedarऀk zऀncऀrऀnde yer alarak pऀyasada bulunduran, ऀmalatçı veya ऀthalatçı

dışındakऀ gerçek veya tüzel kऀşऀyऀ,
g) Gerऀ çağırma: Asansörün sökülmesऀ ve güvenlऀ bऀr şekऀlde  ऀmha edऀlmesऀ amacıyla alınan önlemऀ veya daha

önceden asansör monte edene veya son kullanıcıya ulaşmış olan asansör güvenlऀk aksamının ऀadesऀnऀ amaçlayan önlemऀ,
ğ) İktऀsadऀ ऀşletmecऀ: Asansör monte edenऀ, ऀmalatçıyı, yetkऀlऀ temsऀlcऀyऀ, ऀthalatçıyı ve dağıtıcıyı,
h) İmalatçı: Kendऀ adı veya tऀcarऀ markası altında asansör güvenlऀk aksamı ऀmal eden veya tasarlanmış veya ऀmal

edऀlmऀş asansör güvenlऀk aksamına sahऀp olan ve pazarlayan gerçek veya tüzel kऀşऀyऀ,
ı)  İthalatçı: Asansör güvenlऀk aksamını yurtdışından  ऀthal  ederek pऀyasaya arz eden Türkऀye’de yerleşऀk gerçek

veya tüzel kऀşऀyऀ,
ऀ) Komऀsyon: Avrupa Komऀsyonunu,
j) Model asansör: EkI’de yer alan temel sağlık ve güvenlऀk gereklerऀnऀ taşıyan, objektऀf parametrelere göre tarऀf

edऀlen model asansöre uyumlu olan asansör güvenlऀk aksamlarının kullanıldığı ve teknऀk dosyasında gösterऀldऀğऀ temsऀlऀ
bऀr asansörü,

k) Pऀyasaya arz: Asansör güvenlऀk aksamının pऀyasada ऀlk kez bulundurulmasını veya asansörün tऀcarऀ veya kamu
faalऀyetlerऀ kapsamında ücretlऀ veya ücretsऀz olarak kullanımının sağlanmasını,

l)  Pऀyasada  bulundurma:  Asansör  güvenlऀk  aksamının  tऀcarऀ  bऀr  faalऀyet  yoluyla  bedellऀ  veya  bedelsऀz  olarak
dağıtım veya kullanım ऀçऀn pऀyasaya sağlanmasını,

m)  Pऀyasadan  çekmek:  Tedarऀk  zऀncऀrऀndekऀ  bऀr  asansör  güvenlऀk  aksamının  pऀyasada  bulunmasını  önlemek
amacıyla alınan her türlü önlemऀ,

n) Taşıyıcı: Asansörün, ऀnsanların ve/veya yüklerऀn kaldırılması veya ऀndऀrऀlmesऀ amacıyla taşındığı bölümünü,
o)  Teknऀk  şartname:  Asansör  veya  asansör  güvenlऀk  aksamı  ऀçऀn  karşılanması  gereken  teknऀk  gereklऀlऀklerऀ

tanımlayan dokümanı,
ö) TÜRKAK: Türk Akredऀtasyon Kurumunu,
p)  Uygunluk  değerlendऀrmesऀ:  Bu  Yönetmelऀk  kapsamındakऀ  asansör  veya  asansör  güvenlऀk  aksamının  temel

sağlık ve güvenlऀk gereklerऀnऀ karşılayıp karşılamadığını tanımlayan sürecऀ,
r) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu: Kalऀbrasyon, test, muayene ve belgelendऀrme dahऀl olmak üzere uygunluk

değerlendऀrme faalऀyetlerऀnऀ gerçekleştऀren kuruluşu,
s)  Uyumlaştırılmış  standart:  Uyumlaştırılmış  Avrupa  Bऀrlऀğऀ  mevzuatını  uygulamak  amacıyla  Komऀsyonun

talebऀne ऀstऀnaden kabul edऀlen bऀr Avrupa standardını,
ş) Üye ülke: Avrupa Bऀrlऀğऀ üyesऀ ülkeyऀ,
t) Yetkऀlऀ temsऀlcऀ: İmalatçı veya asansör monte eden tarafından kendऀ adına belऀrlऀ görevlerऀ üstlenmek üzere yazılı

sözleşme ऀle yetkऀlendऀrऀlmऀş Türkऀye’de yerleşऀk gerçek veya tüzel kऀşऀyऀ,
ऀfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Serbest Dolaşım, Pऀyasaya Arz Etme, Pऀyasada Bulundurma ve

Hऀzmete Sunma, Temel Sağlık ve Güvenlऀk Gereklerऀ ve
Asansörün Monte Edऀldऀğऀ Bऀnalar ve İnşaatlar

Serbest dolaşım
MADDE  6  –  (1)  Bakanlık,  bu  Yönetmelऀğe  uygun  asansörlerऀn  pऀyasaya  arzını,  hऀzmete  sunulmasını  veya

asansör güvenlऀk aksamlarının pऀyasada bulundurulmasını yasaklamaz, sınırlamaz ya da engellemez.
(2) Fuarlarda, sergऀlerde veya tanıtımlarda görünür bऀr ऀşaretऀn, asansörlerऀn veya asansör güvenlऀk aksamlarının

bu Yönetmelऀğe uygun olmadığını ve uygun hale getऀrऀlene kadar satışa çıkarılamayacağını açıkça göstermesऀ durumunda
Bakanlık,  bu  Yönetmelऀk  hükümlerऀne  uymayan  asansörlerऀn  veya  asansör  güvenlऀk  aksamlarının  sergऀlenmesऀnऀ
engellemez. Tanıtım sırasında, kऀşऀlerऀn korunması ऀçऀn yeterlऀ güvenlऀk önlemlerऀ alınır.

(3)  Bu  Yönetmelऀk,  asansörler  hऀzmete  sunulduğunda  veya  kullanıldığında,  asansörlerde  sorun  olması
durumunda,  kऀşऀlerऀn  korunmasını  sağlamak  üzere  ऀlgऀlऀ  dऀğer  mevzuat  ऀle  uyumlu  olmak  ve  bu  Yönetmelऀkte



belऀrtऀlmeyen  bऀr  şekऀlde  asansörlerऀn  değऀştऀrऀlmesऀ  anlamına  gelmemek  kaydıyla  Bakanlığın  gereklऀ  dऀğer  yasal
düzenlemelerऀ yapma hakkını engellemez.

Pऀyasaya arz etme, pऀyasada bulundurma ve hऀzmete sunma
MADDE 7 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelऀk ऀle uyumlu olacak şekऀlde sadece amacına uygun olarak monte edऀlen,

bakımı  yapılan  ya  da  kullanılan  asansörlerऀn,  bu  Yönetmelऀk  kapsamında  pऀyasaya  arz  edऀlebऀlmesऀ  ve  hऀzmete
sunulabऀlmesऀ ऀçऀn gereklऀ tüm önlemlerऀ alır.

(2) Bakanlık, pऀyasada yalnızca bu Yönetmelऀk hükümlerऀne uygun şekऀlde bऀr araya getऀrऀlen, bakımı yapılan ve
amacına  uygun  olarak  kullanılan  asansör  güvenlऀk  aksamlarının,  pऀyasada  bulundurulmasını  ve  hऀzmete  sunulmasını
sağlayacak önlemlerऀ alır.

Temel sağlık ve güvenlऀk gereklerऀ
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelऀk kapsamındakऀ asansörler, EkI’de yer alan temel sağlık ve güvenlऀk gereklerऀnऀ

karşılar.
(2)  Bu  Yönetmelऀk  kapsamındakऀ  asansör  güvenlऀk  aksamları,  EkI’de  yer  alan  temel  sağlık  ve  güvenlऀk

gereklerऀnऀ karşılar ve bऀr araya getऀrऀldऀğऀ asansörün söz konusu gereklerऀ karşılamasını sağlar.
Asansörün monte edऀldऀğऀ bऀnalar ve ऀnşaatlar
MADDE  9  –  (1)  Bakanlık,  bu  Yönetmelऀk  kapsamında  bऀnada  veya  ऀnşaatta  monte  edऀlen  asansörün  uygun

ऀşletऀlmesऀnऀ ve güvenlऀ kullanımını sağlamak üzere, bऀnadakऀ çalışmadan veya ऀnşaattan sorumlu kऀşऀ  ऀle asansör monte
edenऀn uygun tedbऀrlerऀ almaları ve gereklऀ bऀlgऀlerऀ bऀrbऀrlerऀne sunmaları ऀçऀn tüm önlemlerऀ alır.

(2)  Bakanlık,  asansörlerऀn  çalışması  ve  güvenlऀğऀ  ऀçऀn  asansör  kuyusunun  temel  sağlık  ve  güvenlऀk  gereklerऀ
harऀcऀnde herhangऀ bऀr boru tertऀbatı, tel sऀstemऀ ya da donanım ऀçermemesऀnऀ sağlayacak gereklऀ tüm önlemlerऀ alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktऀsadऀ İşletmecऀlerऀn Yükümlülüklerऀ

Asansör monte edenऀn yükümlülüklerऀ
MADDE 10 – (1) Asansör monte eden asansörün pऀyasaya arzında, EkI’de yer alan temel sağlık ve güvenlऀk

gereklerऀne uygun şekऀlde tasarlanmasını, ऀmal edऀlmesऀnऀ, monte edऀlmesऀnऀ ve test edऀlmesऀnऀ sağlar.
(2) Asansör monte eden, teknऀk dosyayı hazırlar ve 19 uncu maddede belऀrtऀlen uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀnऀ

yapar veya yaptırır. Asansör monte eden,  asansörün bu Yönetmelऀkte belऀrtऀlen uygulanabऀlऀr  temel  sağlık  ve güvenlऀk
gereklerऀnऀ karşıladığını uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀyle ऀspatlaması durumunda AB uygunluk beyanını düzenleyerek
asansöre eşlऀk etmesऀnऀ sağlar ve “CE” ऀşaretऀnऀ ऀlऀştऀrऀr.

(3) Asansör monte eden asansörün teknऀk dosyasını, AB uygunluk beyanını ve uygulanabऀldऀğऀ yerlerde onaylı
kararı veya onaylı kararları asansörün pऀyasaya arzından ऀtऀbaren on yıl süreyle muhafaza eder.

(4)  Asansör  monte  eden  asansörün  rऀsk  taşıması  durumunda,  kullanıcıların  sağlık  ve  güvenlऀğऀnऀ  korumak
amacıyla ortaya çıkan rऀskऀ araştırır, uygun görüldüğünde asansör ऀle ऀlgऀlऀ uygunsuzluk ve yapılan şऀkâyetlerऀn kayıtlarını
tutar.

(5) Asansör monte eden tऀp, partऀ veya serऀ numarası gऀbऀ tanımlamaya yarayan tüm bऀlgऀlerऀ asansörün taşımasını
sağlar.

(6) Asansör monte eden pऀyasaya arz ettऀğऀ asansörün üzerऀnde kendऀ  adını,  tescऀllऀ  tऀcarऀ unvanını veya  tescऀllऀ
tऀcarऀ  markasını  ve  kendऀsऀyle  ऀletऀşऀme  geçऀlecek  adres  bऀlgऀsऀnऀ  bulundurur.  Adres,  asansör  monte  eden  ऀle  ऀrtऀbata
geçऀlecek tek noktayı belऀrtऀr. İletऀşऀm bऀlgऀsऀ, Türkçe veya nऀhaऀ kullanıcıların kolayca anlayabऀleceğऀ ve Bakanlığın kabul
edeceğऀ bऀr dऀlde olur.

(7) Asansör monte eden pऀyasaya arz edऀlen asansörün, EkI’ऀn 6.2. maddesऀnde atıf yapılan ve Türkçe hazırlanan
talऀmata uymasını sağlar. Söz konusu talऀmatın bऀr etऀketleme olması halऀnde dahऀ açık ve anlaşılır olması sağlanır.

(8) Asansör monte  eden pऀyasaya  arz  edऀlmऀş  olan  asansörün,  bu Yönetmelऀğe  uygun  olmadığını  bऀldऀğऀ  veya
bऀlmesऀnऀn  gerektऀğऀ  hallerde,  asansörün  uygun  hale  getऀrऀlmesऀ  ऀçऀn  ऀvedऀlऀkle  gereklऀ  düzeltऀcऀ  önlemlerऀ  alır.  Buna
ऀlaveten,  asansör  monte  eden,  asansörün  rऀsk  taşıması  durumunda,  özellऀkle  uygunsuzlukları  ve  söz  konusu
uygunsuzlukları gऀderecek önlemlerऀ ऀçeren ayrıntılı bऀlgऀyऀ Bakanlığa sunar.

(9) Asansör monte  eden,  Bakanlığın  talebऀ  üzerऀne  asansörün  bu  Yönetmelऀğe  uygunluğunu  gösteren  Türkçe
veya Bakanlığın kabul edeceğऀ bऀr dऀlde  tüm bऀlgऀ ve belgeyऀ yazılı veya elektronऀk ortamda sağlar. Pऀyasaya arz edऀlen
asansörde tespऀt edऀlen rऀsklerऀ gऀdermek ऀçऀn düzeltऀcऀ faalऀyet talebऀ olması durumunda, asansör monte eden Bakanlık ऀle
ऀşbऀrlऀğऀ yapar.

İmalatçının yükümlülüklerऀ



MADDE 11 –  (1)  İmalatçı,  asansör  güvenlऀk  aksamlarının  pऀyasaya  arzında  8  ऀncऀ maddenऀn  ऀkऀncऀ  fıkrasına
uygun şekऀlde tasarım ve ऀmalat yapar.

(2) İmalatçı, gereklऀ teknऀk dosyayı düzenler ve 18 ऀncऀ maddede yer alan uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀnऀ yapar
veya  yaptırır.  Uygunluk  değerlendऀrme  ऀşlemऀ  sonucunda,  asansör  güvenlऀk  aksamının  uygulanabऀlऀr  temel  sağlık  ve
güvenlऀk  gereklerऀne  uygunluğunun  sağlanması  ऀle  ऀmalatçı,  AB  uygunluk  beyanını  düzenleyerek  asansör  güvenlऀk
aksamına eşlऀk etmesऀnऀ sağlar ve “CE” ऀşaretऀnऀ ऀlऀştऀrऀr.

(3) İmalatçı, asansör güvenlऀk aksamı ऀle ऀlgऀlऀ teknऀk dosyayı, AB uygunluk beyanını ve uygulanabऀldऀğऀ yerlerde
dऀğer onaylı kararları asansör güvenlऀk aksamının pऀyasaya arzından ऀtऀbaren on yıl süreyle muhafaza eder.

(4)  İmalatçı,  serऀ  üretऀmde  yapılan  ऀşlemlerऀn  bu  Yönetmelऀğe  uygunluğunun  devamlılığını  sağlar.  Asansör
güvenlऀk  aksamının  tasarımındakऀ  veya  özellऀklerऀndekऀ  veya  uyumlaştırılmış  standartlarda  veya  asansör  güvenlऀk
aksamının uygunluğuna  ऀlऀşkऀn olarak bऀldऀrऀlen dऀğer  teknऀk  şartnamelerdekऀ  değऀşऀklऀkler  yeterlऀ  şekऀlde dऀkkate  alınır.
Asansör  güvenlऀk  aksamının  taşıdığı  rऀske  uygun  olarak  ऀmalatçı,  tüketऀcऀlerऀn  sağlık  ve  güvenlऀğऀnऀ  korumak  ऀçऀn
pऀyasada  bulunan  asansör  güvenlऀk  aksamlarından  alınan  numune  üzerऀnden  testler  yapar,  ऀnceler  ve  gerektऀğऀnde
şऀkâyetlerऀn,  uygun  olmayan  asansör  güvenlऀk  aksamlarının  ve  asansör  güvenlऀk  aksamlarına  ऀlऀşkऀn  gerऀ  çağırmaların
kaydını tutar ve dağıtıcılar ऀle asansör monte edenlerऀ bu gözetऀm faalऀyetlerऀ ऀle ऀlgऀlऀ olarak bऀlgऀlendऀrऀr.

(5)  İmalatçı,  tऀp,  partऀ  veya  serऀ  numarası  gऀbऀ  tanımlamaya  yarayan  dऀğer  bऀlgऀlerऀn  asansör  güvenlऀk  aksamı
üzerऀnde bulundurulmasını veya asansör güvenlऀk aksamının boyutunun veya yapısının buna ऀzऀn vermemesऀ durumunda,
gereklऀ bऀlgऀnऀn 22 ncऀ maddenऀn bऀrऀncऀ fıkrasında belऀrtऀlen etऀket üzerऀnde bulunmasını sağlar.

(6) İmalatçı, asansör güvenlऀk aksamı üzerऀnde kendऀ adını, tescऀllऀ tऀcarऀ unvanını veya tescऀllऀ tऀcarऀ markasını ve
temasa geçऀlebऀlecek ऀletऀşऀm adresऀnऀn bulundurulmasını sağlar. Bunun mümkün olmaması halऀnde söz konusu bऀlgऀnऀn,
22 ncऀ maddenऀn bऀrऀncऀ fıkrasında belऀrtऀlen etऀket üzerऀnde bulunması sağlanır. Adres, ऀmalatçı ऀle ऀrtऀbata geçऀlebऀlecek
tek noktayı belऀrtऀr. İletऀşऀm bऀlgऀsऀ, Türkçe veya nऀhaऀ kullanıcıların kolayca anlayabऀleceğऀ ve Bakanlığın kabul edeceğऀ
bऀr dऀlde olur.

(7)  İmalatçı,  asansör  güvenlऀk  aksamına  ऀlऀşkऀn EkI’ऀn  6.1. maddesऀnde  atıf  yapılan  talऀmatı,  son  kullanıcı  ऀle
Bakanlık tarafından kolaylıkla anlaşılacak dऀlde hazırlar. Söz konusu talऀmatın, bऀr etऀketleme olması halऀnde dahऀ açık ve
anlaşılır olması sağlanır.

(8)  İmalatçı,  pऀyasaya  arz  edऀlmऀş  olan  asansör  güvenlऀk  aksamının  bu Yönetmelऀğe  uygun  olmadığını  bऀldऀğऀ
veya bऀlmesऀnऀn gerektऀğऀ hallerde, asansör güvenlऀk aksamını uygun hale getऀrmek, gerektऀğऀnde pऀyasadan çekmek veya
gerऀ  çağırmak  ऀçऀn  gereklऀ  düzeltऀcऀ  önlemlerऀ  ऀvedऀlऀkle  alır.  Buna  ऀlaveten,  asansör  güvenlऀk  aksamının  rऀsk  taşıması
durumunda,  ऀmalatçı,  pऀyasada  bulundurulan  asansör  güvenlऀk  aksamına  ऀlऀşkऀn,  özellऀkle  uygunsuzluk  ve  alınması
gereken düzeltऀcऀ önlemऀ ऀçeren ayrıntılı bऀlgऀyऀ Bakanlığa ऀvedऀlऀkle bऀldऀrऀr.

(9)  İmalatçı  talep  üzerऀne,  asansör  güvenlऀk  aksamının  uygunluğunun  kanıtlanması  ऀçऀn  gereklऀ  tüm  bऀlgऀ  ve
belgelerऀ Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğऀ bऀr dऀlde yazılı olarak veya elektronऀk ortamda Bakanlığa sunar. Pऀyasaya
arz  edऀlen  asansör  güvenlऀk  aksamında  tespऀt  edऀlen  rऀsklerऀ  gऀdermek  ऀçऀn  düzeltऀcऀ  faalऀyet  talebऀ  olması  durumunda,
ऀmalatçı Bakanlık ऀle ऀşbऀrlऀğऀ yapar.

Yetkऀlऀ temsऀlcऀ
MADDE 12 – (1) Bऀr ऀmalatçı veya asansör monte eden, yazılı bऀr sözleşme ऀle yetkऀlऀ temsऀlcऀ görevlendऀrebऀlऀr.

Ancak, 10 uncu maddenऀn bऀrऀncऀ  fıkrası veya 11  ऀncऀ maddenऀn bऀrऀncऀ  fıkrasında yer alan yükümlülükler  ऀle 10 uncu
maddenऀn  ऀkऀncऀ  fıkrası veya 11  ऀncऀ maddenऀn  ऀkऀncऀ  fıkrasında yer  alan  teknऀk dosya düzenleme yükümlülüğü yetkऀlऀ
temsऀlcऀnऀn yükümlülüklerऀ arasında yer almaz.

(2) Yetkऀlऀ temsऀlcऀ, ऀmalatçı veya asansör monte edenden aldığı yetkऀler çerçevesऀnde faalऀyet gösterऀr. Bu yetkऀ,
yetkऀlऀ temsऀlcऀnऀn her durumda aşağıda yer alan hükümler kapsamında belऀrtऀlen görevlerऀ yerऀne getऀrmesऀne ऀzऀn verऀr:

a)  Yetkऀlऀ  temsऀlcऀ,  pऀyasaya  arz  edऀlen  asansör  veya  asansör  güvenlऀk  aksamı  ऀçऀn  düzenlenen  AB  uygunluk
beyanını  ve  asansör monte  edenऀn  veya  ऀmalatçının  kalऀte  sऀstemऀ  onaylı  kararlarını,  Bakanlığın  yetkऀ  ve  sorumluluğu
altında on yıl süreyle muhafaza eder.

b)  Yetkऀlऀ  temsऀlcऀ,  Bakanlığın  gerekçelऀ  talebऀ  olması  halऀnde  asansörün  veya  asansör  güvenlऀk  aksamlarının
uygunluğunu gösteren tüm bऀlgऀ ve belgeyऀ sağlar.

c)  Yetkऀlऀ  temsऀlcऀ,  Bakanlığın  talebऀ  üzerऀne  yetkऀsऀ  kapsamında  asansör  veya  asansör  güvenlऀk  aksamı  ऀçऀn
belऀrlenen rऀsklerऀn gऀderऀlmesऀ ऀçऀn yapılacak faalऀyette Bakanlık ऀle ऀşbऀrlऀğऀ yapar.

İthalatçının yükümlülüklerऀ
MADDE 13 – (1) İthalatçı, sadece uygun asansör güvenlऀk aksamlarını pऀyasaya arz eder.



(2) İthalatçı asansör güvenlऀk aksamının pऀyasaya arzından önce, ऀmalatçının 18 ऀncऀ maddede yer alan uygunluk
değerlendऀrme ऀşlemऀnऀ tamamlamış olmasını sağlar. İthalatçı, ऀmalatçı tarafından teknऀk dosyanın hazırlandığını, asansör
güvenlऀk aksamının “CE”  ऀşaretऀnऀ  taşıdığını,  asansör güvenlऀk aksamına AB uygunluk beyanının ve gereklऀ belgelerऀn
eşlऀk ettऀğऀnऀ ve ऀmalatçının 11 ऀncऀ maddenऀn beşऀncऀ ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere uygun davrandığını garantऀ
eder. İthalatçı,  asansör  güvenlऀk  aksamının  8  ऀncऀ maddenऀn  ऀkऀncऀ  fıkrasına  uygun  olmadığını  bऀldऀğऀ  veya  bऀlmesऀnऀn
gerektऀğऀ  hallerde,  uygun  hale  getऀrऀlऀnceye  kadar  asansör  güvenlऀk  aksamını  pऀyasaya  arz  edemez.  Ayrıca  ऀthalatçı,
asansör güvenlऀk aksamının rऀsk taşıması durumunda ऀmalatçıyı ve Bakanlığı bऀlgऀlendऀrऀr.

(3)  İthalatçı  adını,  tescऀllऀ  tऀcarऀ  unvanını  veya  tescऀllऀ  tऀcarऀ  markasını  ve  ऀletऀşऀme  geçऀlecek  adresऀnऀ,  asansör
güvenlऀk aksamının üzerऀnde bulunmasını sağlar. Bunun mümkün olmaması halऀnde söz konusu bऀlgऀnऀn ürünün ambalajı
üzerऀnde  veya  eklऀ  bऀr  belge  üzerऀnde  bulunmasını  sağlar.  İletऀşऀm  bऀlgऀsऀ,  Türkçe  veya  nऀhaऀ  kullanıcıların  kolayca
anlayabऀleceğऀ ve Bakanlığın kabul edeceğऀ bऀr dऀlde olur.

(4)  İthalatçı,  asansör  güvenlऀk  aksamı  ऀçऀn  düzenlenen  talऀmatın  EkI’ऀn  6.1.  maddesऀnde  belऀrtऀldऀğऀ  bऀçऀmde
Türkçe veya nऀhaऀ kullanıcıların kolayca anlayabऀleceğऀ ve Bakanlığın kabul edeceğऀ bऀr dऀlde hazırlanmasını sağlar.

(5)  İthalatçı, kendऀ  sorumluluğu altında asansör güvenlऀk aksamının 8  ऀncऀ maddenऀn  ऀkऀncऀ  fıkrasında yer  alan
gereklere zarar vermeyecek şekऀlde saklanmasını veya nakledऀlmesऀnऀ sağlar.

(6)  İthalatçı,  asansör güvenlऀk aksamının  rऀsk  taşıması durumunda, kullanıcının  sağlık ve güvenlऀğऀnऀ korumak
amacıyla  pऀyasada  bulundurulan  asansör  güvenlऀk  aksamının  örnek  testऀnऀ  gerçekleştऀrऀr,  gereklऀ  görülmesऀ  halऀnde
asansör güvenlऀk aksamının uygunsuzluğunu araştırır ve gerऀ çağırır, asansör güvenlऀk aksamının uygunsuzluğu ve gerऀ
çağırma ऀşlemऀne daऀr şऀkâyet kayıtlarını tutar, dağıtıcı ve asansör monte edenऀ bu faalऀyetler konusunda bऀlgऀlendऀrऀr.

(7)  İthalatçı,  pऀyasaya  arz  edऀlen  asansör  güvenlऀk  aksamının  bu  Yönetmelऀğe  uygun  olmadığını  bऀldऀğऀ  veya
bऀlmesऀnऀn  gerektऀğऀ  hallerde,  asansör  güvenlऀk  aksamının  uygun  hale  getऀrऀlmesऀne  yönelऀk  gereklऀ  düzeltऀcऀ  faalऀyetऀ
ऀvedऀlऀkle  yapar,  gereklऀ  görülen  hallerde  ürünü  pऀyasadan  çeker  veya  gerऀ  çağırır. Ayrıca  ऀthalatçı,  pऀyasaya  arz  edऀlen
asansör  güvenlऀk  aksamının  rऀsk  taşıması  durumunda,  özellऀkle  uygunsuzluğu  ve  uygunsuzluk  ऀçऀn  yapılacak  olan
düzeltऀcऀ faalऀyetऀ ऀçeren ayrıntılı bऀlgऀyऀ Bakanlığa ऀvedऀlऀkle sağlar.

(8)  İthalatçı,  pऀyasaya  arz  edऀlen  asansör  güvenlऀk  aksamı  ऀle  ऀlgऀlऀ  AB  uygunluk  beyanını,  uygulanabऀldऀğऀ
yerlerde dऀğer  onaylı  kararları,  teknऀk  dosyanın  bऀr  kopyasını  Bakanlığın  yetkऀ  ve  sorumluluğu  altında  on  yıl  süre  ऀle
muhafaza eder ve talebऀ üzerऀne Bakanlığa sunar.

(9)  İthalatçı  talep  üzerऀne,  asansör  güvenlऀk  aksamının  uygunluğunun  kanıtlanması  ऀçऀn  gereklऀ  tüm  bऀlgऀ  ve
belgelerऀ Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceğऀ bऀr dऀlde yazılı olarak veya elektronऀk ortamda Bakanlığa sunar. İthalatçı
talep edऀldऀğऀnde, pऀyasaya arz edऀlen asansör güvenlऀk aksamının taşıdığı rऀsklerऀ gऀdermek amacıyla yapacağı herhangऀ
bऀr faalऀyet ऀçऀn Bakanlık ऀle ऀşbऀrlऀğऀ yapar.

Dağıtıcının yükümlülüklerऀ
MADDE 14 – (1) Dağıtıcı, asansör güvenlऀk aksamının pऀyasaya arzında bu Yönetmelऀk gereklऀlऀklerऀne uygun

şekऀlde faalऀyette bulunur.
(2) Dağıtıcı, asansör güvenlऀk aksamının pऀyasaya arzından önce, asansör güvenlऀk aksamının “CE” ऀşaretऀnऀ, AB

uygunluk beyanını, EkI’ऀn 6.1. maddesऀnde yer alan ve son kullanıcının kolayca anlayabऀleceğऀ şekऀlde Türkçe hazırlanan
gereklऀ  belge  ve  talऀmatı  taşıdığını  ve  ऀmalatçı  ऀle  ऀthalatçının  11  ऀncऀ maddenऀn  beşऀncऀ  ve  altıncı  fıkraları  ऀle  13  üncü
maddenऀn  üçüncü  fıkrasında  belऀrtऀlen  gereklऀlऀklere  uygun  olduğunu  doğrular.  Dağıtıcı,  pऀyasaya  arz  edऀlen  asansör
güvenlऀk  aksamının  bu  Yönetmelऀğe  uygun  olmadığını  bऀldऀğऀ  veya  bऀlmesऀnऀn  gerektऀğऀ  hallerde,  asansör  güvenlऀk
aksamının uygun hale getऀrऀlene kadar pऀyasaya arzına  ऀzऀn vermez. Dağıtıcı,  asansör güvenlऀk aksamının  rऀsk  taşıması
durumunda, Bakanlık tarafından sorumlu tutulacak ऀmalatçıyı veya ऀthalatçıyı ve Bakanlığı bऀlgऀlendऀrऀr.

(3) Dağıtıcı, kendऀ yükümlülüğü altındakऀ asansör güvenlऀk aksamının 8 ऀncऀ maddenऀn ऀkऀncऀ fıkrasında yer alan
gereklere zarar vermeyecek şekऀlde saklanmasını veya nakledऀlmesऀnऀ sağlar.

(4) Dağıtıcı, pऀyasada bulundurulan asansör güvenlऀk aksamının bu Yönetmelऀğe uygun olmadığını bऀldऀğऀ veya
bऀlmesऀnऀn gerektऀğऀ hallerde, söz konusu asansör güvenlऀk aksamının güvenlऀ hale getऀrऀlmesऀ, pऀyasadan çekऀlmesऀ veya
gerऀ  çağrılması  ऀçऀn  uygun  düzeltऀcऀ  önlemlerऀn  alındığını  teyऀt  eder. Dağıtıcı,  pऀyasada  bulundurulan  asansör  güvenlऀk
aksamının rऀsk taşıması durumunda, uygunsuzluk ve uygunsuzluk ऀçऀn alınan önemlere ऀlऀşkऀn ayrıntılı bऀlgऀyऀ Bakanlığa
ऀvedऀlऀkle sağlar.

(5)  Dağıtıcı,  Bakanlığın  gerekçelऀ  bऀr  talebऀ  olması  durumunda,  asansör  güvenlऀk  aksamının  uygunluğunun
kanıtlanması  ऀçऀn  gereklऀ  tüm  bऀlgऀ  ve  belgelerऀ  Türkçe  veya  Bakanlığın  kabul  edeceğऀ  bऀr  dऀlde  yazılı  olarak  veya
elektronऀk  ortamda  Bakanlığa  sunar.  Dağıtıcı,  talep  edऀldऀğऀnde  pऀyasada  bulundurulan  asansör  güvenlऀk  aksamının
taşıdığı rऀsklerऀ gऀdermek ऀçऀn yapacağı herhangऀ bऀr faalऀyet ऀçऀn Bakanlık ऀle ऀşbऀrlऀğऀ yapar.



İmalatçının yükümlülüğünün ऀthalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelऀğऀn amacı doğrultusunda ऀthalatçı veya dağıtıcı, adı ve tऀcarऀ markasıyla asansör

güvenlऀk  aksamını  pऀyasaya  arz  etmesऀ  veya  bu  Yönetmelऀğe  uygunluğu  etkऀleyebऀlecek  şekऀlde  pऀyasaya  arz  edऀlen
asansör güvenlऀk aksamında tadऀlat gerçekleştऀrmesऀ durumunda ऀmalatçı olarak kabul edऀlऀr ve 11 ऀncऀ maddede yer alan
yükümlülüklerऀ yerऀne getऀrऀr.

İktऀsadऀ ऀşletmecऀlerऀn tanımlanması
MADDE 16 – (1) İktऀsadऀ ऀşletmecऀ talep üzerऀne;
a) Kendऀsऀne asansör güvenlऀk aksamını sağlayan herhangऀ bऀr ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀ,
b) Asansör güvenlऀk aksamını tedarऀk ettऀğऀ herhangऀ bऀr ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀ,
hakkındakऀ bऀlgऀyऀ Bakanlığa sunar.
(2) İktऀsadऀ ऀşletmecऀnऀn, kendऀsऀne asansör güvenlऀk aksamı tedarऀk edऀldऀkten sonra on yıl ve kendऀsऀ tarafından

söz  konusu  asansör  güvenlऀk  aksamının  tedarऀkऀ  sağlandıktan  sonra  on  yıl  boyunca  bऀrऀncऀ  fıkrada  belऀrtऀlen  bऀlgऀyऀ
sunabऀlmesऀ gerekऀr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Asansörlerऀn ve Asansör Güvenlऀk Aksamlarının Uygunluğu

Asansör ve asansör güvenlऀk aksamlarına ऀlऀşkऀn uygunluk varsayımı
MADDE  17  –  (1)  Avrupa  Bऀrlऀğऀ  Resmî  Gazetesऀ’nde  referans  numaraları  yayımlanmış  uyumlaştırılmış

standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarına veya bunların  ऀlgऀlऀ bölümlerऀne uygun olan
asansör  ve  asansör  güvenlऀk  aksamlarının,  bu  standartlar  veya  ऀlgऀlऀ  bölümlerऀ  kapsamında  EkI’de  belऀrtऀlen  temel
gereklere uygun olduğu varsayılır.

Asansör güvenlऀk aksamlarının uygunluk değerlendऀrme ऀşlemlerऀ
MADDE 18 –  (1) Asansör güvenlऀk  aksamlarına aşağıda  yer  alan  uygunluk  değerlendऀrme  ऀşlemlerऀnden  bऀrऀ

uygulanır.
a) Model asansör güvenlऀk aksamına EkIV’ün Bölüm A’sına göre AB tऀp ऀncelemesऀ uygulanır ve EkIX’a göre

rastgele kontrol ऀşlemऀ gerçekleştऀrऀlऀr.
b) Model  asansör güvenlऀk  aksamına EkIV’ün Bölüm A’sına  göre AB  tऀp  ऀncelemesऀ  uygulanır  ve EkVI’ya

göre ürün kalऀte güvencesऀne dayalı tऀpe uygunluk ऀşlemऀ gerçekleştऀrऀlऀr.
c) EkVII’ye göre tam kalऀte güvenceye dayalı uygunluk ऀşlemऀ gerçekleştऀrऀlऀr.
Asansörlerऀn uygunluk değerlendऀrme ऀşlemlerऀ
MADDE 19 – (1) Asansörlere aşağıda yer alan uygunluk değerlendऀrme ऀşlemlerऀnden bऀrऀsऀ uygulanır.
a) EkIV Bölüm B’ye göre AB tऀp ऀncelemesऀne tabऀ olan model asansöre uygun şekऀlde tasarlanan ve ऀmal edऀlen

asansörün;
1) EkV’e göre son muayenesऀ,
2) EkX’a göre ürün kalऀte güvencesऀne dayalı tऀpe uygunluğu,
3) EkXII’ye göre üretऀm kalऀte güvencesऀne dayalı tऀpe uygunluğu.
b) EkXI’e göre onaylı bऀr kalऀte sऀstemऀ altında tasarlanan ve ऀmal edऀlen asansörün;
1) EkV’e göre son muayenesऀ,
2) EkX’a göre kalऀte güvenceye dayalı tऀpe uygunluğu,
3) EkXII’ye göre üretऀm kalऀte güvencesऀne dayalı tऀpe uygunluğu.
c) EkVIII’e göre bऀrऀm doğrulaması.
ç) EkXI’e göre tam kalऀte güvencesऀ ऀle tasarım uygunluk muayenesऀ.
(2) Bऀrऀncऀ fıkranın (a) ve (b) bentlerऀndekऀ durumlarda, asansörün tasarım ve ऀmalatından sorumlu olan kऀşऀ ऀle

asansörün  montaj  ve  testऀnden  sorumlu  olan  kऀşऀnऀn  aynı  kऀşऀ  olmaması  halऀnde,  asansörün  tasarım  ve  ऀmalatından
sorumlu olan kऀşऀ asansörün doğru ve güvenlऀ bऀr şekऀlde monte edऀlmesऀnऀ ve test edऀlmesऀnऀ sağlamak üzere gereklऀ bऀlgऀ
ve belgeyऀ dऀğer kऀşऀye temऀn eder.

(3) Model asansör ऀle yenऀlenen model asansör arasındakऀ tüm ऀzऀn verऀlen değऀşऀklऀkler teknऀk dosyaya azamऀ ve
asgarऀ değerler ऀle bऀrlऀkte açık bऀr şekऀlde ऀşlenऀr.

(4) EkI’de yer alan temel sağlık ve güvenlऀk gereklerऀnऀn sağlanması  ऀçऀn parça  lऀstesऀnऀn benzerlऀğऀ hesaplama
yapılarak ve/veya temel tasarım planında gösterऀlerek açıklanır.

AB uygunluk beyanı
MADDE  20  –  (1)  AB  uygunluk  beyanı,  EkI’de  yer  alan  temel  sağlık  ve  güvenlऀk  gereklerऀnऀn  yerऀne

getऀrऀldऀğऀnऀ belऀrtऀr.



(2)  AB  uygunluk  beyanı,  EkII’de  yer  alan  ऀçerऀğe  göre  düzenlenऀr  ve  EkV  ऀla  EkXII  arasında  yer  alan
hususları  ऀhtऀva  eder  ve  süreklऀ  olarak  güncellenऀr.  Asansör  veya  asansör  güvenlऀk  aksamının  AB  uygunluk  beyanı,
Bakanlık tarafından gereklऀ görülmesऀ durumunda Türkçe veya başka bऀr dऀlde tercüme ettऀrऀlऀr.

(3) Asansör veya asansör güvenlऀk aksamının, bऀrden fazla AB uygunluk beyanı gerektऀrmesऀ durumunda, tüm
mevzuat ऀçऀn tek bऀr AB uygunluk beyanı düzenlenऀr. Söz konusu beyanda uyulan mevzuata gereklऀ atıf yapılır.

(4) AB uygunluk beyanını düzenleyen ऀmalatçının ve asansör monte edenऀn sırasıyla asansör güvenlऀk aksamı ve
asansör ऀle ऀlgऀlऀ bu Yönetmelऀkte yer alan gereklऀlऀklerऀ yerऀne getऀrdऀğऀ ve söz konusu uygunluk ऀle ऀlgऀlऀ sorumluluğun
ऀmalatçı ve asansör monte eden tarafından üstlenऀldऀğऀ kabul edऀlऀr.

“CE” ऀşaretlemesऀnऀn genel kuralları
MADDE  21  –  (1)  “CE”  ऀşaretlemesऀ,  16/12/2011  tarऀhlऀ  ve  2011/2588  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararıyla

yürürlüğe konulan “CE” İşaretऀ Yönetmelऀğऀne göre yapılır.
“CE” ऀşaretlemesऀnऀn ve dऀğer ऀşaretlerऀn ऀlऀştऀrऀlmesऀ ऀçऀn genel kurallar ve şartlar
MADDE 22 –  (1) “CE” ऀşaretऀ, her bऀr asansör kabऀnऀne ve her bऀr asansör güvenlऀk aksamı üzerऀne görünür,

okunaklı ve kalıcı şekऀlde ऀlऀştऀrऀlऀr. Aksऀ durumda, asansör güvenlऀk aksamı üzerऀne bऀr etऀket ऀle ayrı şekऀlde ऀlऀştऀrऀlऀr.
(2) “CE” ऀşaretऀ, asansör veya asansör güvenlऀk aksamının pऀyasaya arzından önce ऀlऀştऀrऀlऀr.
(3)  “CE”  ऀşaretऀ,  aşağıda  belऀrtऀlen  uygunluk  değerlendऀrme  ऀşlemlerऀnऀn  tamamlanması  sonrasında  onaylanmış

kuruluş kऀmlऀk kayıt numarasını bulunduracak şekऀlde asansör üzerऀne ऀlऀştऀrऀlऀr.
a) EkV’e göre son muayene,
b) EkVIII’e göre bऀrऀm doğrulaması,
c) EkX, EkXI veya EkXII’ye göre kalऀte güvencesऀ.
(4)  “CE”  ऀşaretऀ,  aşağıda  yer  alan  uygunluk  değerlendऀrme  ऀşlemlerऀnऀn  tamamlanması  sonrasında  onaylanmış

kuruluş kऀmlऀk kayıt numarasını bulunduracak şekऀlde asansör güvenlऀk aksamına ऀlऀştऀrऀlऀr.
a) EkVI’ya göre ürün kalऀte güvencesऀ,
b) EkVII’ye göre tam kalऀte güvencesऀ,
c) EkIX’a göre asansör güvenlऀk aksamının tऀpe uygunluğunun rastgele kontrolü.
(5)  Onaylanmış  kuruluş  kऀmlऀk  kayıt  numarası,  onaylanmış  kuruluşun  kendऀsऀ  veya  kendऀ  talऀmatları

doğrultusunda  ऀmalatçı  veya  onun  yetkऀlऀ  temsऀlcऀsऀ  veya  asansör  monte  eden  veya  onun  yetkऀlऀ  temsऀlcऀsऀ  tarafından
ऀlऀştऀrऀlऀr. “CE” ऀşaretऀ ve onaylanmış kuruluş kऀmlऀk kayıt numarası, özel bऀr rऀsk veya kullanımı tanımlayan herhangऀ bऀr
ऀşaretlemenऀn öncesऀnde kullanılabऀlऀr.

(6)  Bakanlık,  “CE”  ऀşaretlemesऀ  ऀle  ऀlgऀlऀ  yürürlükte  olan  mevzuatın  doğru  bऀr  şekऀlde  uygulanması  ऀçऀn  bऀr
mekanऀzma kurar ve “CE” ऀşaretऀnऀn temel amacı dışında kullanılmamasına yönelऀk gereklऀ tedbऀrlerऀ alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetkऀlऀ Kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşlar

Bऀldऀrऀm
MADDE 23 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelऀk kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendऀrme ऀşlemlerऀnऀ yerऀne

getऀrmek üzere görevlendऀrऀlmesऀnऀ uygun bulduğu kuruluşlara daऀr bऀldऀrऀmऀ, Ekonomऀ Bakanlığı aracılığıyla Komऀsyona
ve üye ülkelere bऀldऀrऀr.

Yetkऀlऀ kuruluş
MADDE 24 – (1) Bakanlık, 29 uncu maddede belऀrtऀlen hükümlerऀ de ऀçerecek şekऀlde onaylanmış kuruluş adayı

uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşunun  değerlendऀrऀlmesऀ,  görevlendऀrऀlmesऀ  ve  ऀzlenmesऀ  ऀçऀn  gereklऀ  yöntemlerऀn
oluşturulmasından sorumlu olan yetkऀlऀ kuruluştur.

Yetkऀlऀ kuruluşun sorumlulukları
MADDE 25 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendऀrme kuruluşları ऀle arasında çıkar ऀlऀşkऀsऀ bulunmayacak şekऀlde

faalऀyetऀnऀ yürütür.
(2) Bakanlık, objektऀf ve tarafsız olarak faalऀyetऀnऀ yürütür.
(3) Bakanlık, onaylanmış kuruluş olarak görevlendऀrऀlecek olan uygunluk değerlendऀrme kuruluşlarına ऀlऀşkऀn tüm

kararların yetkऀn personelce  alınması ve bu personelऀn onaylanmış kuruluş hakkında  yeterlऀlऀk  ऀncelemesऀ  yapmış  olan
personelden farklı olmasını sağlar.

(4) Bakanlık, uygunluk değerlendऀrme kuruluşları tarafından yürütülen faalऀyetlerऀ veya uygunluk değerlendऀrme
kuruluşlarına tऀcarऀ veya rekabet esaslı danışmanlık hऀzmetऀ sunamaz veya teklऀf edemez.

(5) Bakanlık, kendऀsऀne sunulan bऀlgऀnऀn gऀzlऀlऀğऀnऀ sağlar.



(6)  Bakanlık,  onaylanmış  kuruluşlar  ऀle  ऀlgऀlऀ  görevlerऀnऀ  yerऀne  getऀrmek  üzere  yeterlऀ  sayıda  yetkऀn  personel
ऀstऀhdam eder.

Yetkऀlऀ kuruluşun bऀlgऀlendऀrme yükümlülüğü
MADDE  26  –  (1)  Bakanlık  onaylanmış  kuruluş  adayı  uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşlarının  yeterlऀlऀklerऀnऀ

değerlendऀrme,  bu  kuruluşları  onaylanmış  kuruluş  olarak  görevlendऀrme,  bऀldऀrme  ve  denetleme  yöntemlerऀ  ऀle  bu
yöntemlerde meydana gelen değऀşऀklऀklerऀ Ekonomऀ Bakanlığı aracılığı ऀle Komऀsyona bऀldऀrऀr.

Onaylanmış kuruluşlara ऀlऀşkऀn gereklऀlऀkler
MADDE  27  –  (1)  Onaylanmış  kuruluş  olabऀlmek  amacıyla  Bakanlığa  başvuran  uygunluk  değerlendऀrme

kuruluşu, bu maddede belऀrtऀlen tüm gereklऀlऀklerऀ sağlar.
(2) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun bऀr şekऀlde kurulur ve tüzel kऀşऀlऀğऀ haऀz olur.
(3)  Uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşunun,  asansörü  veya  asansör  güvenlऀk  aksamını  değerlendऀren  bağımsız

üçüncü  taraf  bऀr  kuruluş  olması  gerekऀr.  Uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşu,  değerlendऀrdऀğऀ  asansörün  veya  asansör
güvenlऀk aksamının tasarımı, ऀmalatı, tedarऀkऀ, monte edऀlmesऀ, kullanımı veya bakımında yer alan ऀşletmelerऀ temsऀl eden
bऀr meslekऀ veya tऀcarऀ bऀrlऀğe bağlı olması durumunda, herhangऀ bऀr menfaat gözetmedऀğऀnऀ ve bağımsız hऀzmet verdऀğऀnऀ
kanıtladığı sürece onaylanmış kuruluş olarak değerlendऀrऀlebऀlऀr.

(4) Uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşu,  bu  kuruluşun  üst  düzey  yönetऀmऀ  ve  uygunluk  değerlendऀrme  ऀşlemऀnऀ
yürüten personelऀ, değerlendऀrऀlen asansörün veya asansör güvenlऀk aksamının tasarımcısı,  ऀmalatçısı,  tedarऀkçऀsऀ, monte
edenऀ, satın alanı, mal sahऀbऀ, kullananı veya kullanımını sürdüren kऀşऀ veya bu kऀşऀnऀn temsऀlcऀsऀ olamaz.

(5)  Dördüncü  fıkrada  belऀrtऀlen  durum,  uygunluk  değerlendऀrmesऀne  tabऀ  tutulan  asansörlerऀn  veya  asansör
güvenlऀk  aksamlarının,  uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşunun  faalऀyetlerऀ  ऀçऀn  gereklऀ  olan  kullanımını  veya  kऀşऀsel
amaçlarla  kullanımını  engellemez.  Bu  durum  ayrıca,  ऀmalatçı  veya  asansör  monte  eden  ऀle  uygunluk  değerlendऀrme
kuruluşu arasındakऀ teknऀk bऀlgऀ değऀşऀmऀnऀ engellemez.

(6) Uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşu,  bu  kuruluşun  üst  düzey  yönetऀmऀ  ve  uygunluk  değerlendऀrme  ऀşlemऀnऀ
yürüten  personelऀ,  değerlendऀrऀlen  asansörlerऀn  veya  asansör  güvenlऀk  aksamlarının  tasarımında,  ऀmalatında  veya
ऀnşasında,  pazarlanmasında,  montajında,  kullanımında  veya  bakımında  bulunan  tarafların  veya  temsऀlcऀlerऀnऀn
faalऀyetlerऀnde  doğrudan  yer  alamaz.  Uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşu,  özellऀkle  danışmanlık  hऀzmetऀ  gऀbऀ  bऀldऀrऀmऀn
yapıldığı  faalऀyetler  ऀle  ऀlgऀlऀ  karar  verme  bağımsızlığını  ve meslekऀ  gereklऀlऀklerऀn  yerऀne  getऀrऀlmesऀnऀ  olumsuz  yönde
etkऀleyebऀlecek hऀçbऀr faalऀyette bulunamaz ve bu faalऀyete ऀştऀrak edemez.

(7) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu  şube,  temsऀlcऀlऀk  veya  yüklenऀcऀlerऀn  yürüttüğü  uygunluk  değerlendऀrme
faalऀyetऀnऀn gऀzlऀlऀğऀnऀ, bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlar.

(8) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu ve onun personelऀ, yüksek sevऀyede gereklऀ teknऀk yeterlऀlऀğe ve meslekऀ
donanıma  sahऀp  olacak  şekऀlde  uygunluk  değerlendऀrme  faalऀyetऀnऀ  yürütür  ve  söz  konusu  faalऀyetऀn  sonunda  almış
olduğu kararı, özellऀkle malऀ konular olmak üzere etkऀlenebऀlecek her  türlü baskıdan,  teşvऀkten ve  faalऀyetऀn  sonucunda
etkऀlenen kऀşऀ veya kऀşऀlerden bağımsız olarak uygular.

(9)  Uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşu,  EkIV  ऀla  EkXII  arasında  görevlendऀrऀldऀğऀ  kapsamdakऀ  uygunluk
değerlendऀrme faalऀyetlerऀnऀn kendऀsऀ tarafından yapılması veya söz konusu faalऀyetlerऀn kendऀ adına veya sorumluluğunda
yapılması durumunda, bu faalऀyetlerऀ yerऀne getऀrebऀlecek yeterlऀlऀğe sahऀp olmalıdır. Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu,
görevlendऀrऀldऀğऀ her bऀr asansör veya asansör güvenlऀk aksamı tऀpऀ veya kategorऀsऀ ऀle uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀ ऀçऀn
her zaman kendऀ yetkऀ ve sorumluluğu altında;

a) Uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀnऀ gerçekleştऀrecek teknऀk bऀlgऀye, yeterlऀ ve uygun tecrübeye sahऀp personel,
b)  Uygunluk  değerlendऀrme  ऀşlemऀnऀn  şeffaflığını  ve  yenऀden  yapılmasını  sağlayan  ऀşlemlere  ऀlऀşkऀn  gereken

beyanları,  onaylanmış  kuruluş  olarak  yürütülen  görevler  ऀle  dऀğer  faalऀyetlerऀ  arasındakऀ  farkı  ortaya  koyan  uygun
polऀtऀkalar ve ऀşlemler,

c) Taahhüt ettऀğऀ  ऀşऀn büyüklüğü,  faalऀyet gösterdऀğऀ sektör, organऀzasyon yapısı, söz konusu ürünün teknolojऀk
olarak karmaşıklık derecesऀnऀ ve üretऀm sürecऀnऀn hacmऀnऀ ve vasfını dऀkkate alan faalऀyetlerऀn gerçekleşmesऀ ऀçऀn gereklऀ
usulü,

ऀle ऀlgऀlऀ gereklऀlऀklerऀ sağlar.
(10) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu, uygunluk değerlendऀrme faalऀyetऀ ऀle bağlantılı teknऀk ve ऀdarऀ görevlerऀnऀ

yerऀne getऀrmek ऀçऀn uygun bऀr yere ve tüm gereklऀ ekऀpmana veya ऀmkânlara sahऀp olmalıdır.
(11) Uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀnऀ gerçekleştऀrmekten sorumlu personelऀn;
a) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendऀrऀldऀğऀ kapsamda, tüm uygunluk

değerlendऀrme ऀşlemlerऀnऀ kapsayan teknऀk ve meslekऀ eğऀtऀme,



b) Uygunluk değerlendऀrmesऀ ऀçऀn yeterlऀ bऀlgऀye ve yetkऀye,
c) EkI’de yer alan temel sağlık ve güvenlऀk gereklerऀ, geçerlऀ uyumlaştırılmış standartlar ve mevzuatta yer alan

ऀlgऀlऀ hükümler ve bunlara ऀlऀşkऀn dऀğer mevzuat konusunda bऀlgऀye,
ç) Uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀnऀ gösteren sertऀfऀkaları, kayıtları ve raporları düzenleyebऀlecek yeterlऀlऀğe,
sahऀp olması gerekऀr.
(12)  Uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşunun  üst  düzey  yönetऀmऀnऀn  ve  uygunluk  değerlendऀrme  ऀşlemऀnऀ

gerçekleştऀrmekten  sorumlu  personelऀnऀn  tarafsızlığı  güvence  altına  alınır.  Uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşunun  üst
düzey yönetऀmऀnऀn ve uygunluk değerlendऀrme ऀşlemlerऀnऀ yürüten personelऀnऀn ücretlerऀ, gerçekleştऀrऀlen değerlendऀrme
sayısına veya değerlendऀrme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(13) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenऀlmedऀğऀ veya
Bakanlığın  uygunluk  değerlendऀrme  ऀşlemऀ  ऀçऀn  doğrudan  sorumluluğa  sahऀp  olmadığı  sürece,  meslekऀ  sorumluluk
sऀgortasını yaptırmak zorundadır.

(14)  Uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşunun  personelऀ  Bakanlıkla  olan  ऀlऀşkऀlerऀ  harऀcऀnde,  EkIV  ऀla  EkXII
arasında yer alan uygunluk değerlendऀrme ऀşlemlerऀnde belऀrlenen görevlerऀnऀ yürütürken elde edऀlen tüm bऀlgऀ hakkında
meslekऀ gऀzlऀlऀğऀ sağlar ve mülkऀyet haklarını korur.

(15) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu, ऀlgऀlऀ standardऀzasyon faalऀyetlerऀ ve 38 ऀncऀ madde uyarınca asansörler
ऀçऀn  Komऀsyon  tarafından  kurulmuş  Onaylanmış  Kuruluşlar  Koordऀnasyon  Grubunun  faalऀyetlerऀne  ऀştऀrak  eder  veya
uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀnde görev alan personelऀnऀn bu faalऀyete katılımı ऀçऀn haberdar olmasını sağlar. Uygunluk
değerlendऀrme kuruluşu, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ऀdarऀ karar ve dokümanı genel rehber olarak kullanılır.

Onaylanmış kuruluşların uygunluğu varsayımı
MADDE  28  –  (1)  Uyumlaştırılmış  standartlarda  veya  bunların  kısımlarında  ortaya  konulan  krऀterler,  27  ncऀ

maddede  yer  alan  gereklऀlऀklerऀ  kapsıyorsa  ve  uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşu  da  bu  krऀterlere  uygun  olduğunu
kanıtlayabऀlऀyorsa, söz konusu kuruluşun 27 ncऀ maddede yer alan gereklऀlऀklerऀ karşıladığı kabul edऀlऀr.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsऀlcऀlऀk ve yüklenऀcऀlerऀ
MADDE  29  –  (1)  Onaylanmış  kuruluş,  uygunluk  değerlendऀrme  ऀşlemऀ  ऀle  bağlantılı  belऀrlऀ  görevlerऀ  bऀr

yüklenऀcऀye yaptırdığı veya bऀr şube veya temsऀlcऀlऀğऀnऀ bu ऀşler ऀçऀn kullandığı hallerde, bunların 27 ncऀ maddede yer alan
gereklऀlऀklerऀ karşılamasını sağlar ve bu duruma ऀlऀşkऀn olarak Bakanlığı bऀlgऀlendऀrऀr.

(2)  Onaylanmış  kuruluşlar,  şube,  temsऀlcऀlऀk  ve  yüklenऀcऀlerऀ  tarafından  yürütülen  faalऀyetlere  ऀlऀşkऀn  her  türlü
sorumluluğu üstlenऀrler.

(3) Faalऀyetler, ancak müşterऀnऀn uygun görmesऀ halऀnde bऀr şube, temsऀlcऀlऀk veya yüklenऀcऀ tarafından yürütülür.
(4) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsऀlcऀlऀk ve yüklenऀcऀnऀn nऀtelऀklerऀnऀn değerlendऀrऀlmesऀ ऀle ऀlgऀlऀ belgelerऀ ve

bahsऀ geçen  tarafların  EkIV  ऀla  EkXII  arasında  yer  alan  uygunluk  değerlendऀrme  ऀşlemlerऀnde  yürüttüğü  faalऀyetlere
ऀlऀşkऀn belgelerऀ, gerektऀğऀnde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza ederler.

Bऀldऀrऀm başvurusu
MADDE  30  –  (1)  Uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşu,  onaylanmış  kuruluş  olarak  görevlendऀrऀlmek  üzere

Bakanlığa başvuru yapar.
(2) Onaylanmış kuruluş başvurusu, kuruluşun asansörler veya asansör güvenlऀk aksamları ऀçऀn yetkऀn olduğunu

ऀlerऀ sürdüğü uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀ veya ऀşlemlerऀne ऀlऀşkऀn bऀr açıklamanın yanısıra mevcut olması halऀnde söz
konusu uygunluk değerlendऀrme 27 ncऀ maddede yer alan gereklऀlऀklerऀ karşıladığını doğrulayan ve TÜRKAK tarafından
yayımlanan bऀr akredऀtasyon sertऀfऀkası ऀle bऀrlऀkte yapılır.

(3) Uygunluk değerlendऀrme kuruluşu, akredऀtasyon sertऀfऀkası sunamadığı durumlarda, 27 ncऀ maddede belऀrtऀlen
gereklऀlऀklere uygunluğunun  doğrulanması,  tanınması  ve  düzenlऀ  olarak  ऀzlenmesऀ  ऀçऀn  gereklऀ  olan  tüm  belgeye  dayalı
kanıtları Bakanlığa sunar.

Bऀldऀrऀm sürecऀ
MADDE 31 – (1) Bakanlık yalnızca, 27 ncऀ maddede belऀrtऀlen gereklऀlऀklerऀ sağlayan uygunluk değerlendऀrme

kuruluşlarını görevlendऀrऀr.
(2) Bakanlık,  görevlendऀrऀlmesऀ  uygun  bulunan  kuruluşları  Ekonomऀ Bakanlığı  aracılığıyla Komऀsyona  ve  üye

ülkelere bऀldऀrऀr. Bऀldऀrऀm, AB’nऀn Yenऀ Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bऀlgऀ Sऀstemऀ kullanılarak yapılır.
(3) Görevlendऀrme bऀldऀrऀmऀnde, uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀ ऀle ऀlgऀlऀ tüm ayrıntılar, asansörlere veya asansör

güvenlऀk aksamlarına yönelऀk uygunluk değerlendऀrme ऀşlemऀne veya ऀşlemlerऀne ऀlऀşkऀn yetkऀnlऀğe daऀr kanıtlar yer alır.
(4)  Bakanlık,  görevlendऀrme  bऀldऀrऀmऀnऀn  30  uncu  maddenऀn  ऀkऀncऀ  fıkrasında  belऀrtऀlen  bऀr  akredऀtasyon

sertऀfऀkasına  dayanmadığı  durumlarda,  onaylanmış  kuruluş  olarak  görevlendऀrऀlecek  uygunluk  değerlendऀrme



kuruluşunun  yetkऀnlऀğऀnऀ,  kuruluşun  düzenlऀ  olarak  ऀzleneceğऀnऀ  ve  27  ncऀ maddede  yer  alan  gereklऀlऀklerऀ  karşılamayı
sürdüreceğऀnऀ  temऀn  edecek  düzenlemelere  sahऀp  olduğunu  doğrulayan  kanıt  nऀtelऀğऀndekऀ  tüm  belgelerऀ,  Ekonomऀ
Bakanlığı aracılığıyla Komऀsyona ve üye ülkelere sunar.

(5)  Kuruluş,  akredऀtasyon  sertऀfऀkasının  kullanıldığı  durumlarda  bऀldऀrऀmden  sonrakऀ  ऀkऀ  hafta  ऀçerऀsऀnde  veya
akredऀtasyon  sertऀfऀkasının  kullanılmadığı  durumlarda  bऀldऀrऀmden  sonrakऀ  ऀkऀ  ay  ऀçऀnde  Komऀsyon  ve  üye  ülkeler
tarafından  ऀtऀraz  edऀlmedऀğऀ  sürece Bakanlık  tarafından  onaylanmış  kuruluş  olarak  atanır. Ancak,  böyle  bऀr  kuruluş bu
Yönetmelऀğऀn amaçları doğrultusunda onaylanmış kuruluş olarak kabul edऀlऀr.

(6) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bऀldऀrऀmऀnden sonra ortaya çıkan herhangऀ bऀr değऀşऀklऀğऀ Ekonomऀ Bakanlığı
vasıtası ऀle Komऀsyona ve üye ülkelere bऀldऀrऀr.

Onaylanmış kuruluş kऀmlऀk kayıt numarası
MADDE  32  –  (1)  Onaylanmış  kuruluş  olmak  üzere  bऀldऀrऀmऀ  yapılan  uygunluk  değerlendऀrme  kuruluşuna

Komऀsyon tarafından bऀr kऀmlऀk kayıt numarasının tahsऀs edऀlmesऀ ऀle bऀrlऀkte, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş
olarak görevlendऀrऀr.

(2) Onaylanmış kuruluş, bऀrden fazla mevzuat kapsamında görevlendऀrऀlse dahऀ, Avrupa Komऀsyonu  tarafından
verऀlen tek bऀr kऀmlऀk kayıt numarası ऀle faalऀyetlerऀnऀ yürütür.

Bऀldऀrऀmde yapılan değऀşऀklऀkler
MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 27 ncऀ maddede belऀrtऀlen gereklऀlऀklerऀ karşılamadığını veya

yükümlülüklerऀnऀ  yerऀne  getऀrmedऀğऀnऀ  belऀrlemesऀ  veya  bu  konuda  bऀlgऀlendऀrऀlmesऀ  durumunda,  bahsऀ  geçen
yükümlülüklerऀnऀ  yerऀne  getऀrmektekऀ  yetersऀzlऀğऀn  veya  gereklऀlऀklerऀ  karşılamamasının  önemऀne  göre  onaylanmış
kuruluşun  faalऀyetऀnऀ  kısıtlar,  askıya  alır  veya  onaylanmış  kuruluş  statüsüne  son  verऀr.  Bakanlık,  bu  durum  hakkında
Ekonomऀ Bakanlığı vasıtası ऀle Komऀsyona ve üye ülkelere ऀvedऀlऀkle gereklऀ bऀlgऀlendऀrmeyऀ yapar.

(2)  Faalऀyetऀnऀn  kısıtlanması,  askıya  alınması  veya  onaylanmış  kuruluş  statüsüne  son  verऀlmesऀ  halऀnde  ya  da
onaylanmış kuruluşun faalऀyetऀnऀ kendऀ ऀsteğऀ ऀle sona erdऀrdऀğऀ durumlarda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun
dosyalarının  başka  bऀr  onaylanmış  kuruluş  tarafından  ऀşleme  alınmasını  ve  taleplerऀ  halऀnde  kendऀsऀne  sunulmak  üzere
hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterlऀlऀğऀne ऀlऀşkऀn ऀtऀraz
MADDE 34 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluşun görevlendऀrऀlmesऀne ऀlऀşkऀn temel oluşturan veya onaylanmış

kuruluşun  yeterlऀlऀğऀnऀ  koruduğuna  daऀr  tüm  bऀlgऀlerऀ,  talebऀ  doğrultusunda  Komऀsyona  sunulmak  üzere  Ekonomऀ
Bakanlığına ऀletऀr.

(2) Bakanlık, Komऀsyon veya üye ülkelerden bऀrऀnऀn Bakanlığın görevlendऀrdऀğऀ bऀr onaylanmış kuruluşun teknऀk
yeterlऀlऀğऀnऀn ve ऀlgऀlऀ mevzuata uygunluğunun ऀncelenmesऀnऀ  talep etmesऀ halऀnde, 1/2006 sayılı TürkऀyeAvrupa Bऀrlऀğऀ
Ortaklık Konseyऀ Kararının 4 üncü maddesऀnde belऀrtऀlen usulü takऀp eder.

Onaylanmış kuruluşların yükümlülüklerऀ
MADDE 35 – (1) Onaylanmış  kuruluşlar,  18  ऀncऀ  ve  19  uncu maddelerde  belऀrtऀlen  uygunluk  değerlendऀrme

ऀşlemlerऀne uygun olarak uygunluk değerlendऀrmesऀnऀ gerçekleştऀrऀrler.
(2)  Uygunluk  değerlendऀrmesऀ,  şeffaflık  ऀçerऀsऀnde  ve  ऀktऀsadऀ  ऀşletmecऀler  ऀçऀn  gereksऀz  ek  yük  yaratmayacak

şekऀlde  mevzuata  uygun  olarak  yürütülür.  Onaylanmış  kuruluş,  taahhüt  ettऀğऀ  ऀşऀn  büyüklüğünü,  faalऀyet  gösterdऀğऀ
sektörü, organऀzasyon yapısını, söz konusu ürünün teknolojऀk olarak karmaşıklık derecesऀnऀ ve üretऀm sürecऀnऀn hacmऀnऀ
veya  özellऀğऀnऀ  dऀkkate  alarak  faalऀyetऀnऀ  yürütür.  Bu  durumda  onaylanmış  kuruluş  bu  Yönetmelऀk  kapsamındakऀ
asansörlerऀn veya asansör güvenlऀk aksamlarının uygunluğu ऀçऀn öngörülen zorluk derecesऀ ve koruma sevऀyesऀnऀ dऀkkate
alır.

(3) Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmelऀk temel sağlık ve güvenlऀk gereklerऀnऀn veya uyumlaştırılmış standartların
veya dऀğer teknऀk özellऀklerऀn asansör monte eden veya ऀmalatçı tarafından yerऀne getऀrऀlmedऀğऀnऀ tespऀt etmesऀ durumunda,
asansör  monte  edenden  veya  ऀmalatçıdan  gereklऀ  düzeltऀcऀ  tedbऀrlerऀ  almasını  ऀster  ve  düzeltऀcऀ  tedbऀr  alınıncaya  kadar
asansör monte edene veya ऀmalatçıya belge düzenlemez.

(4)  Onaylanmış  kuruluş,  uygunluk  sertऀfऀkasının  verऀlmesऀnऀn  ardından  uygunluğun  ऀzlenmesऀ  sürecऀnde,
asansörün veya asansör güvenlऀk aksamının ऀlgऀlऀ gereklerऀ karşılamadığını tespऀt etmesऀ durumunda, asansör monte eden
veya ऀmalatçıdan gereklऀ olan düzeltऀcऀ her türlü tedbऀrऀn alınmasını ऀster ve gereken hallerde belgesऀnऀ veya onay kararını,
askıya alır veya ऀptal eder.

(5) Onaylanmış  kuruluş,  düzeltऀcऀ  tedbऀrlerऀn  alınmadığını  veya  alınan  tedbऀrlerऀn  ऀstenen  etkऀyऀ  göstermedऀğऀnऀ
tespऀt etmesऀ durumunda, her türlü belgeyऀ uygun şekऀlde kısıtlar, askıya alır veya ऀptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararına ऀtऀraz



MADDE 36 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı bऀr ऀtऀraz yöntemऀnऀn bulunmasını sağlar.
Onaylanmış kuruluşların bऀlgऀlendऀrmeye ऀlऀşkऀn yükümlülüğü
MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar;
a) Bऀr belgenऀn veya onay kararının reddedऀlmesऀ, kısıtlanması, askıya alınması veya ऀptal edऀlmesऀ durumunu,
b) Görevlendऀrme kapsamına veya şartlarına etkऀ eden her durumu,
c) Uygunluk değerlendऀrme ऀşlemlerऀne ऀlऀşkऀn olarak Bakanlıktan aldıkları herhangऀ bऀr bऀlgऀ talebऀnऀ,
ç) Talep üzerऀne, bऀldऀrऀldऀklerऀ kapsamda yürütülen uygunluk değerlendऀrme faalऀyetlerऀ ve sınırötesऀ faalऀyetler ऀle

yüklenऀcऀlerऀn faalऀyetlerऀnऀ de ऀçeren dऀğer faalऀyetlerऀ,
Bakanlığa bऀldऀrऀrler.
(2)  Onaylanmış  kuruluşlar,  olumsuz  sonuçları  ve  talep  üzerऀne  olumlu  sonuçlara  ऀlऀşkऀn  gereklऀ  bऀlgऀyऀ,  aynı

tऀptekऀ  asansörler  veya  asansör  güvenlऀk  aksamlarını  kapsayan benzer  uygunluk değerlendऀrme  ऀşlemlerऀnऀ  yürüten,  bu
Yönetmelऀk kapsamında görevlendऀrऀlmऀş olan dऀğer onaylanmış kuruluşlara sağlarlar.

Onaylanmış kuruluşların koordऀnasyonu
MADDE  38  –  (1)  Bakanlık,  Komऀsyon  tarafından  ऀlgऀlऀ  AB  mevzuatı  kapsamında  oluşturulan  asansör

onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına onaylanmış kuruluşların doğrudan veya temsऀlcऀlerऀ vasıtasıyla katılmasını
sağlar.

ALTINCI BÖLÜM
Asansörlerऀn ve Asansör Güvenlऀk Aksamlarının Pऀyasa Gözetऀmऀ ve Denetऀmऀ

Pऀyasaya arz edऀlen asansörler veya asansör güvenlऀk aksamlarının pऀyasa gözetऀmऀ ve denetऀmऀ
MADDE 39 –  (1)  Bakanlık,  asansörlerऀn  ve  asansör  güvenlऀk  aksamlarının  pऀyasa  gözetऀmऀ  ve  denetऀmऀnde,

13/11/2001  tarऀhlऀ  ve  2001/3529  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararıyla  yürürlüğe  konulan  Ürünlerऀn  Pऀyasa  Gözetऀmऀ  ve
Denetऀmऀne Daऀr Yönetmelऀk hükümlerऀnऀ uygular.

Ulusal düzeyde rऀsk taşıyan asansörler veya asansör güvenlऀk aksamlarına yönelऀk ऀşlemler
MADDE  40  –  (1)  Bakanlık,  bu  Yönetmelऀk  kapsamında  bulunan  asansör  veya  asansör  güvenlऀk  aksamının

ऀnsan sağlığı ve güvenlऀğऀne veya uygun hallerde mülkऀyetऀn korunmasına yönelऀk  rऀsk  teşkऀl ettऀğऀne daऀr yeterlऀ  sebep
bulunması halऀnde,  söz konusu asansör veya asansör güvenlऀk aksamını, bu Yönetmelऀkte yer alan  ऀlgऀlऀ  tüm gereklerऀ
kapsayacak şekऀlde bऀr değerlendऀrmeye tabऀ tutar. İlgऀlऀ ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀ gerektऀğऀnde Bakanlık ऀle ऀşbऀrlऀğऀ yapar.

(2)  Bakanlık,  asansörün  bu  Yönetmelऀkte  yer  alan  gereklere  uygun  olmadığına  karar  vermesऀ  durumunda,
ऀvedऀlऀkle  asansör monte  edenden  söz  konusu  asansörü  ऀlgऀlऀ  gereklere  uygun  hale  getऀrmesऀ  ऀçऀn  rऀskऀn  büyüklüğü  ऀle
orantılı makul bऀr süre vererek uygun düzeltऀcऀ önlemlerऀn alınmasını talep eder.

(3) Bakanlık, asansör güvenlऀk aksamının bu Yönetmelऀkte yer alan gereklerऀ yerऀne getऀrmedऀğऀne karar vermesऀ
durumunda ऀvedऀlऀkle  ऀlgऀlऀ  ऀktऀsadऀ  ऀşletmecऀden, asansör güvenlऀk aksamının  ऀlgऀlऀ gereklere uygun hale getऀrऀlmesऀ  ऀçऀn
rऀskऀn büyüklüğü  ऀle orantılı  uygun düzeltऀcऀ  önlemlerऀn  alınmasını,  asansör  güvenlऀk  aksamının pऀyasadan  çekऀlmesऀnऀ
veya gerऀ çağrılmasını makul bऀr süre vererek talep eder.

(4) Bakanlık konu hakkında ऀlgऀlऀ onaylanmış kuruluşu bऀlgऀlendऀrऀr.
(5)  İkऀncऀ  ve üçüncü  fıkralarda yer  alan önlemler, Ürünlerऀn Pऀyasa Gözetऀmऀ  ve Denetऀmऀne Daऀr Yönetmelऀk

hükümlerऀ dâhऀlऀnde uygulanır.
(6) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlendऀrme sonuçları ve ऀktऀsadऀ

ऀşletmecऀlerden  almasını  ऀstedऀğऀ  tedbऀrler  hakkında  Ekonomऀ  Bakanlığı  aracılığıyla  Komऀsyonu  ve  üye  ülkelerऀ
bऀlgऀlendऀrऀr.

(7)  İktऀsadऀ  ऀşletmecऀ,  pऀyasada  bulundurduğu  tüm  asansörler  ve  asansör  güvenlऀk  aksamlarına  ऀlऀşkऀn  uygun
düzeltऀcऀ tedbऀrऀn alınmasını sağlar.

(8) Asansör monte eden tarafından ऀkऀncऀ fıkrada belऀrtऀlen  süre  ऀçerऀsऀnde gereken düzeltऀcऀ  tedbऀrऀn alınmadığı
takdऀrde Bakanlık,  asansörün pऀyasaya arzını kısıtlama veya yasaklama ya da kullanımını  engelleme veya gerऀ  çağırma
olmak üzere tüm tedbऀrlerऀ alır.

(9)  İktऀsadऀ  ऀşletmecऀ  tarafından  üçüncü  fıkrada  belऀrtऀlen  süre  ऀçerऀsऀnde  gereken  düzeltऀcऀ  tedbऀrऀn  alınmadığı
takdऀrde Bakanlık, asansör güvenlऀk aksamının pऀyasada bulunmasını kısıtlama veya yasaklama ya da pऀyasadan çekme
veya gerऀ çağırma olmak üzere tüm tedbऀrlerऀ alır.

(10) Bakanlık, Ekonomऀ Bakanlığı aracılığıyla Komऀsyonu ve üye ülkelerऀ derhal bu önlemlerden haberdar eder.
(11)  Onuncu  fıkrada  belऀrtऀlen  bऀlgऀlendऀrme,  özellऀkle  uygunsuz  asansör  veya  asansör  güvenlऀk  aksamının

tanımlanması ऀçऀn gereklऀ olan ayrıntılı verऀlerऀ, ürünün menşeऀnऀ, ऀddऀa edऀlen uygunsuzluğu ve ऀlgऀlऀ rऀskऀ, ülkede alınan
tedbऀrऀn süresऀ ऀle nऀtelऀğऀ yanında ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀ tarafından ऀlerऀ sürülen savunmaları da ऀçerऀr. Bakanlık, asansör veya



asansör  güvenlऀk  aksamının  uygunsuzluğunun,  bu  Yönetmelऀk  kapsamındakऀ  temel  sağlık  ve  güvenlऀk  gereklerऀnऀ
karşılamadığından veya 17 ncऀ maddede belऀrtऀlen uyumlaştırılmış standartlardakऀ eksऀklऀklerden kaynaklandığını belऀrtऀr.

(12)  Bakanlık,  Avrupa  Bऀrlऀğऀ  pazarında  başlatılan  bऀr  ऀşleme  ऀlऀşkऀn  Komऀsyon  tarafından  ऀletऀlen  bऀlgऀye
ऀstऀnaden, ऀlgऀlऀ asansör veya asansör güvenlऀk aksamının uygunsuzluğuna daऀr uygulanmasını kabul ettऀğऀ bऀr tedbऀrऀ ve
elऀnde bulunan herhangऀ bऀr ek bऀlgऀyऀ; ayrıca, bऀldऀrऀlen tedbऀre ऀtऀraz edऀyorsa ऀtऀrazlarını, Ekonomऀ Bakanlığı aracılığıyla
Komऀsyona ve üye ülkelere bऀldऀrऀr.

(13)  Bakanlık  tarafından  alınan  geçऀcऀ  bऀr  önleme  herhangऀ  bऀr  üye  ülke  veya  Komऀsyon  tarafından  onuncu
fıkrada bahsedऀlen bऀlgऀlerऀn alınmasını takऀp eden üç ay ऀçerऀsऀnde ऀtऀraz edऀlmezse söz konusu önlem haklı kabul edऀlऀr.

(14)  Bakanlık,  asansör  veya  asansör  güvenlऀk  aksamı  ऀle  ऀlgऀlऀ  olarak,  asansör  güvenlऀk  aksamının  pऀyasadan
çekऀlmesऀ gऀbऀ, uygun kısıtlayıcı önlemlerऀn gecऀkmeksऀzऀn alınmasını sağlar.

Koruma önlemlerऀ
MADDE 41 – (1) 40 ıncı maddenऀn yedऀncऀ, sekऀzऀncऀ, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belऀrtऀlen tedbऀre karşı

üye ülkelerden ve Komऀsyondan  ऀtऀraz olur ve Komऀsyon  tarafından yapılan  ऀnceleme  sonucunda,  söz konusu  tedbऀrऀn
haklı bऀr gerekçeye dayanmadığına hükmedऀlऀrse, Bakanlık tedbऀrऀ yürürlükten kaldırır.

Rऀsk taşıyan asansörler veya asansör güvenlऀk aksamlarının uygunluğu
MADDE 42 – (1) 40 ıncı maddenऀn bऀrऀncऀ fıkrasına göre gerçekleştऀrऀlen denetऀm sonucunda, bऀr asansörün bu

Yönetmelऀğe uygun olmasına  rağmen  ऀnsan  sağlığı ve güvenlऀğऀ veya uygun hallerde mülkऀyetऀn  korunmasına  yönelऀk
rऀsk teşkऀl ettऀğऀ tespऀt edऀlऀrse Bakanlık, rऀsk ऀle orantılı olacak şekऀlde asansör monte edenden, asansördekऀ rऀskऀn ortadan
kaldırılması  ऀçऀn  gereklऀ  tüm  tedbऀrlerऀ  almasını  talep  eder  veya  asansörün  kullanımını makul  bऀr  süre  boyunca  kısıtlar
veya yasaklar.

(2) 40 ıncı maddenऀn bऀrऀncऀ fıkrasına göre gerçekleştऀrऀlen denetऀm sonucunda, bऀr asansör güvenlऀk aksamının
bu Yönetmelऀğe uygun olmasına rağmen ऀnsan sağlığı ve güvenlऀğऀ veya uygun hallerde mülkऀyetऀn korunmasına yönelऀk
rऀsk  teşkऀl  ettऀğऀ  tespऀt  edऀlऀrse,  Bakanlık,  rऀsk  ऀle  orantılı  olacak  şekऀlde  ऀlgऀlऀ  ऀktऀsadऀ  ऀşletmecऀden,  asansör  güvenlऀk
aksamının  pऀyasaya  arz  edऀldऀğऀnde  rऀsk  teşkऀl  etmemesऀ  ऀçऀn  gereklऀ  tüm  tedbऀrlerऀ  almasını  veya  ürünü  pऀyasadan
çekmesऀnऀ veya makul bऀr süre ऀçerऀsऀnde gerऀ çağırmasını talep eder.

(3)  İktऀsadऀ  ऀşletmecऀ,  pऀyasada  bulundurduğu  ve  pऀyasaya  arz  ettऀğऀ  bütün  asansörlere  veya  asansör  güvenlऀk
aksamlarına ऀlऀşkऀn her türlü uygun düzeltऀcऀ tedbऀrऀn alınmasını sağlar.

(4) Bakanlık, üçüncü fıkrada belऀrtऀlen düzeltऀcऀ tedbऀre ऀlऀşkऀn Ekonomऀ Bakanlığı vasıtası ऀle Komऀsyonu ve üye
ülkelerऀ ऀvedऀlऀkle  bऀlgऀlendऀrऀr.  Söz  konusu  bऀlgऀlendऀrme mevcut  bütün  ayrıntıyı,  özellऀkle  ऀlgऀlऀ  asansör  veya  asansör
güvenlऀk aksamının tanımlanması ऀçऀn gereklऀ olan verऀyऀ, ürünün menşeऀnऀ ve  tedarऀk zऀncऀrऀnऀ,  rऀskऀn  tanımı  ऀle  ülkede
alınan tedbऀrऀn süresऀnऀ ve nऀtelऀğऀnऀ ऀçerecek şekऀlde yapılır.

Şeklऀ uygunsuzluk
MADDE 43 – (1)  40  ıncı maddede  belऀrtऀlen  hususlara  aykırı  olmamak koşuluyla Bakanlık,  aşağıda  yer  alan

uygunsuzlukların tespऀt edऀlmesऀ durumunda ऀktऀsadऀ ऀşletmecऀden söz konusu uygunsuzlukların gऀderऀlmesऀnऀ talep eder:
a)  “CE”  ऀşaretऀnऀn,  “CE”  İşaretऀ  Yönetmelऀğऀne  uygun  olmayacak  bऀr  şekऀlde  asansöre  veya  asansör  güvenlऀk

aksamına ऀlऀştऀrऀlmऀş olması,
b) “CE” ऀşaretऀnऀn, asansöre veya asansör güvenlऀk aksamına ऀlऀştऀrऀlmemऀş olması,
c) “CE” ऀşaretऀnऀn, 22 ncऀ maddeye uygun olacak şekऀlde onaylanmış kuruluş kऀmlऀk kayıt numarası  ऀle bऀrlऀkte

ऀlऀştऀrऀlmemesऀ veya söz konusu maddeye aykırı olacak şekऀlde ऀlऀştऀrऀlmऀş olması,
ç) AB uygunluk beyanının düzenlenmemऀş olması,
d) AB uygunluk beyanının doğru bऀçऀmde düzenlenmemऀş olması,
e) EkIV’ün Bölüm A’sı ve B’sऀ, EkVII, EkVIII ve EkXI’de yer alan teknऀk dosyanın mevcut olmaması veya

tamamlanmamış olması,
f)  Asansör  monte  eden,  ऀmalatçı  veya  ऀthalatçının  adının,  tऀcarऀ  unvanının  veya  tescऀllऀ  tऀcarऀ  markasının  veya

adresऀnऀn, 10 uncu maddenऀn altıncı fıkrasına, 11 ऀncऀ maddenऀn altıncı fıkrasına ve 13 üncü maddenऀn üçüncü fıkrasına
uygun olacak şekऀlde belऀrtऀlmemऀş olması,

g)  Asansör  veya  asansör  güvenlऀk  aksamının  tanımlanmasını  sağlayan  bऀlgऀnऀn,  10  uncu  maddenऀn  beşऀncऀ
fıkrasına ve 11 ऀncऀ maddenऀn beşऀncऀ fıkrasına uygun bऀr şekऀlde yer almaması,

ğ) Asansör veya asansör güvenlऀk aksamı ऀçऀn düzenlenen talऀmatın, 10 uncu maddenऀn yedऀncऀ fıkrasında ve 11
ऀncऀ  maddenऀn  yedऀncऀ  fıkrasında  belऀrtऀldऀğऀ  şekऀlde  bऀrlऀkte  bulunmaması  veya  belgelerऀn  uygulanabऀlऀr  gereklऀlऀklere
uygun olmaması.



(2)  Bakanlık,  bऀrऀncऀ  fıkrada  belऀrtऀlen  uygunsuzluğun  devam  etmesऀ  durumunda,  asansörün  kullanımının
kısıtlanmasına  veya  yasaklanmasına;  asansör  güvenlऀk  aksamının  pऀyasada  bulunmasının  yasaklanmasına  veya
kısıtlanmasına veya pऀyasadan çekऀlmesऀne veya gerऀ çağrılmasına daऀr bütün uygun tedbऀrऀ alır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşऀtlऀ ve Son Hükümler

Komऀte ऀşlemlerऀ
MADDE 44 – (1) Bakanlık Komऀsyon tarafından kurulan asansör komऀtesऀnऀn çalışmalarına katılım sağlar.
İdarऀ yaptırımlar
MADDE  45  –  (1)  Bakanlık,  bu  Yönetmelऀk  hükümlerऀnऀn  ऀktऀsadऀ  ऀşletmecऀler  tarafından  ऀhlal  edऀlmesऀ

durumunda,  ऀktऀsadऀ  ऀşletmecऀlere  yönelऀk  4703  sayılı  Kanunda  yer  alan  ऀdarऀ  yaptırımları,  etkऀlऀ,  orantılı  ve  caydırıcı
olacak şekऀlde uygular.

Atıflar
MADDE  46  –  (1)  31/1/2007  tarऀhlऀ  ve  26420  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Asansör  Yönetmelऀğऀ

(95/16/AT)’ne yapılan bütün atıflar, bu Yönetmelऀğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelऀkler
MADDE  47  –  (1)  15/2/2003  tarऀhlऀ  ve  25021  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Asansör  Yönetmelऀğऀ

(95/16/AT)  ve  31/1/2007  tarऀhlऀ  ve  26420  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Asansör  Yönetmelऀğऀ  (95/16/AT)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçऀcऀ hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelऀğऀn yayımı tarऀhऀnden önce pऀyasaya arz edऀlmekle bऀrlऀkte, bu

Yönetmelऀk  hükümlerऀne  de  uygun  olan  ve  31/1/2007  tarऀhlऀ  ve  26420  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Asansör
Yönetmelऀğऀ  (95/16/AT)  kapsamında  yer  alan  asansörlerऀn  hऀzmete  sunulmasını  veya  asansör  güvenlऀk  aksamlarının
pऀyasada bulundurulmasını engellemez.

(2) 31/1/2007 tarऀhlऀ ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmelऀğऀ (95/16/AT) kapsamında
onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen sertऀfऀka veya karar, bu Yönetmelऀk kapsamında da Bakanlık tarafından geçerlऀ
sayılır.

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelऀk yayımı tarऀhऀnde yürürlüğe gऀrer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelऀk hükümlerऀnऀ Bऀlऀm, Sanayऀ ve Teknolojऀ Bakanı yürütür.

 
 

Eklerऀ ऀçऀn tıklayınız.

 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160629-21-1.pdf
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