
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK 

MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE 
DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/18) 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi 

muayene kuruluşlarında görevlendirilecek olan muayene elemanlarının veya muayene elemanı adaylarının 

belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, muayene elemanlarının belgelendirilmesi için ilgili meslek odasınca veya TS EN ISO 

IEC 17024 standardına göre akredite olan personel belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülecek belgelendirme 

faaliyetlerini kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC 

17020 standardı kapsamında akredite olan Türkiye’de yerleşik özel veya kamu kuruluşunu, 
b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 
c) Belgelendirme: Başvuru, değerlendirme, karar, yeniden değerlendirme ve belgenin kullanımı dâhil olmak üzere 

muayene elemanı veya adayının sertifikalandırılmasına ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri, 
ç) İlgili meslek odası: TMMOB Makina veya Elektrik Mühendisleri Odasını, 
d) Muayene elemanı: Asansör periyodik kontrolünü gerçekleştiren kişiyi, 
e) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa 

yaptırılacak olan muayeneyi, 
f) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu, 
ifade eder. 
Genel esaslar 
MADDE 5 – (1) Belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO IEC 17024 standardına göre akreditasyonunda TÜRKAK 

tarafından ekte yer alan program içeriği esas alınır. 
(2) İlgili meslek odası ekte yer alan program içeriğine göre hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan metoda 

uygun olacak şekilde belgelendirme faaliyetlerini yürütür. 
(3) İlgili meslek odasınca Bakanlık onayına sunulmayan metoda göre muayene elemanlarına verilen belgeler 

Bakanlık tarafından kabul edilmez. 
(4) Onaylanan belgelendirme metodu kapsamında ilgili meslek odası tarafından yürütülen belgelendirme faaliyetleri 

Bakanlık tarafından denetlenir ve uygunsuzluk tespiti durumunda verilen onay geri çekilir. 
(5) Akredite edilen belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin şikâyetler Bakanlık tarafından TÜRKAK’a 

iletilir. 
Yürürlük 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

 


