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  TANIM 
 
 
 
 Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay 
düzlemle 15°’den fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket 
eden bir taşıyıcıya sahip olan ve 
  
 1) İnsanların, 
  
 2) İnsanların ve yüklerin, 
  
 3) Bir kişi zorlanmadan taşıyıcıya girebiliyorsa ve taşıyıcı içine 
ya da taşıyıcı içindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde 
yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz edilmiş ise sadece yüklerin, 
taşınmasına yönelik bir tertibattır. 
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  YILLIK PERİYODİK KONTROL  
    NEDİR ? 
 
 
 
 Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde  
çalıştığının tespiti için, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın 
sonunda, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından 
yaptırılacak periyodik kontrolü ifade eder. 
 
 Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği’ne göre yapılır. 
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  YILLIK PERİYODİK KONTROL  
    NEDİR ? 
 
 

KAPSAM: 
 
 
 Bu Yönetmelik, 31/01/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında 
monte edilmiş asansörleri ve aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 
önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri kapsar. 
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  YILLIK PERİYODİK KONTROL  
    NEDİR ? 
 
 

DAYANAK: 
 

 Bu Yönetmelik, 03/06/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 7 nci maddelerine, 23/2/1995 tarihli 
ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19 uncu 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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 5 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak  yürürlüğe giren ‘Asansör Bakım ve İşletme 
Yönetmeliği’ ne göre kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam 
olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse 
harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi 
amacıyla asansörün periyodik kontrolünün yılda en az bir kere 
yapılması gerekmektedir. 
  
 Yönetmeliğe göre yıllık periyodik kontrolün A Tipi Muayene 
Kuruluşu tarafından yapılacaktır. 

NEDEN YAPILIR ? 
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 Bina sorumlusu; asansörün bu yönetmelik kurallarına uygun 
olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az 
bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can 
ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım 
hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek 
tehlikelerin önlenmesi için;  
 ilk yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiği 
tarih itibarıyla ilk yılın sonunda,  
devamında ise; 
 yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur. 
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 A tipi Muayene Kuruluşu asansörün montajının yapıldığı 
yılda yürürlükte olan standart/standartlar ve yönetmelikler 
kapsamında kontrolünü yapar. 
 

 Kontrol neticesinde ilgili standart ve yönetmelik 
hükümlerini karşılamayan asansörlerin tespit edilen eksikliklerinin 
giderilmesi amacıyla rapor düzenlenir. 
 

 Uygun olan asansörlere kullanımının can ve mal güvenliği 
açısından uygun olduğunu belirten rapor / işletme ruhsatı 
düzenlenir. 

NE YAPILIR ? 
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 Bina yöneticisi tarafından başvurunun yapılması 

 Asansörün saha kontrolünün yapılması 

 Raporlamanın yapılarak yönetici ve bakımcı firmaya 

gönderilmesi 

 Uygun olmayan durumlar için ikinci kontrolünün yapılması 

(devam eden 6 ay içerisinde ücretsiz) 

 Raporlamanın yapılarak yönetici ve bakımcı firmaya 

gönderilmesi 

 Raporlamanın yapılarak belediyeye gönderilmesi 

 

NASIL YAPILIR ? 
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  Denetimde kullanılan kontrol formu 23 ana başlıkta, 94 
maddeden oluşmaktadır. 

  Can ve  mal güvenliği yönünden ‘**’ maddelerden birinin 
dahi uygun olmaması durumunda asansöre kırmızı etiket 
yapıştırılmaktadır.  

  Eksik ve hataların giderilmesi yönünde ‘*’ lı 48 maddeden 
birinin uygunsuzluğu durumunda asansöre sarı etiket 
yapıştırılmaktadır.  

  Asansörde hiçbir uygunsuzluk olmaması durumunda veya 
‘**’ ve ‘*’ lı maddelerin dışında kalan maddelerde olan 
uygunsuzluklar öneri olarak değerlendirilmekte ve öneriler 
kısmına yazılarak asansöre yeşil etiket yapıştırılmaktadır. 
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 Denetim sonrası asansöre yapıştırılan güvenlik seviyesini 
gösteren Kırmızı, Sarı ve Yeşil etiketlerin içeriği; 
 
 -  Kırmızı Etiket: Kullanılmasında can ve mal güvenliği 
açısından tehlike içeren  
 - Sarı Etiket: Tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar 
asansörün kullanılmasına dikkat edilmelidir. 
 - Yeşil Etiket: Asansörün kullanımı uygun 
  
şeklindedir. 
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 BİNA YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI  
   NELERDİR ? 
 
 Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık 
kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu 
yapıdaki bina sorumlusuna aittir. 
 
 Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal 
güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve 
mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, 
asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur. 
 
 Bina sorumlusu garanti süresi içinde ve garanti süresinin 
bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir 
başka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve 

servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır.  
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 BİNA YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI  
   NELERDİR ? 
 
 
  Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını bu yönetmeliğe 
uygun olarak yapacak olup, can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk 
taşıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. 
Bilgilendirme yapıldıktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale 
getirilmesini sağlayacaktır.  
  
 Bakım yapan firmanın yazılı ihtarına rağmen uygunsuzluk 
giderilmediği takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktır.  
  
A tipi muayene kuruluşunca verilecek olan bina sorumlusunca muhafaza 
edilir. 
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      BAŞLICA EKSİKLİKLER VE SONUÇLARI 

 Kabin katta yokken kat kapısının 
açılması. 
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 BAŞLICA EKSİKLİKLER VE SONUÇLARI 

 

Kabin kapısı olmayan 

asansörlerde, kabin hareket 

halinde iken kabin ile kuyu duvarı 

arasında sıkışmaların meydana 

gelmesi.  
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 BAŞLICA EKSİKLİKLER VE SONUÇLARI 

 

 

 

 

Asansör kapılarının arasında 

sıkışma. 
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 BAŞLICA EKSİKLİKLER VE SONUÇLARI 

 

Kabin içinde mahsur kalan kişilerin 

kurtarma yönergelerine uyulmadan 

bilinçsiz bir şekilde kabinden 

çıkmaya, çıkarılmaya çalışılmaları 

sonucu oluşan kazalar.  
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 BAŞLICA EKSİKLİKLER VE SONUÇLARI 

 

 

Asansörün kat seviyesinde hassas 

durmaması sonucu giriş-çıkışta 

oluşan kazalar.  
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 BAŞLICA EKSİKLİKLER VE SONUÇLARI 

 

 

Asansörün kat seviyesinde hassas 

durmaması sonucu giriş-çıkışta 

oluşan kazalar.  
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 BAŞLICA EKSİKLİKLER VE SONUÇLARI 

Acil durum aydınlatması, alarm ve haberleşme tertibatı. 
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 BAŞLICA EKSİKLİKLER VE SONUÇLARI 

Kat kapı camları mutlaka telli veya 

lamine cam olmalı, düz veya buzlu 

cam kesinlikle takılmamalıdır.  

 

 Cam üzerinde kırık veya 

delik olduğunda cam değiştirilinceye 

kadar güvenlik nedeniyle asansör 

işletmeye kapatılmalıdır.  
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TEŞEKKÜRLER… 
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