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YÖNETMELİK

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE
DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, 29/6/2016 tar�hl� ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB) kapsamında p�yasaya arz ed�len ve �nsanların, �nsan ve yükler�n veya sadece
yükler�n taşınmasında kullanılan asansöre yönel�k gerçekleşt�r�lecek olan p�yasa gözet�m� ve denet�m�n�n ve
sonucunda alınacak önlemler�n usul ve esaslarını bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k;
a) Garant� kapsamında bulunan asansörü,
b) Garant� süres� �çer�s�nde bulunan ve garant� kapsamı dışına çıkmış asansörü,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 5/3/2020 tar�hl� ve 7223 sayılı Ürün Güvenl�ğ� ve Tekn�k Düzenlemeler

Kanununa, 10/6/1930 tar�hl� ve 1705 sayılı T�carette Tağş�ş�n Men'� ve İhracatın Murakabes� ve Korunması Hakkında
Kanuna, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 385 �nc� ve 392 nc�
maddeler� �le 9/7/2021 tar�hl� ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan Ürünler�n P�yasa Gözet�m�
ve Denet�m�ne Da�r Çerçeve Yönetmel�k hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) A t�p� muayene kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 standardında tanımlanan d�ğer şartlar �le b�rl�kte aynı

standartta tanımlı muayene kuruluşu t�pler�nden A t�p� muayene kuruluşu olma şartlarını karşılayan ve asansörün
per�yod�k kontrol/muayeneler� kapsamında akred�te, Türk�ye’de yerleş�k özel kuruluş veya kamu kuruluşu
n�tel�ğ�ndek� muayene kuruluşunu,

b) Asansör: Bel�rl� sev�yelerde h�zmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar
boyunca hareket eden taşıyıcısı olan b�r kaldırma tert�batını veya sab�t b�r sey�r yolu üzer�nde esnek olmayan
kılavuzlar üzer�nde olmasa da hareket eden kaldırma tert�batını,

c) Asansörün h�zmetten men ed�lmes�: Asansörün ana besleme s�stem�nden elektr�ğ�n�n kes�lerek
mühürlenmes�n�,

ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarım, �malat, montaj ve p�yasaya arzından sorumlu olan, asansöre
26/5/2021 tar�hl� ve 4021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan CE İşaret� Yönetmel�ğ� çerçeves�nde CE
uygunluk �şaret�n� �l�şt�ren ve AB uygunluk beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel k�ş�y�,

d) Asansörün test ve muayenes�: Asansöre yönel�k �lg�l� tekn�k düzenleme ve bu amaçla uyumlaştırılmış olan
standartlar veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartları veya tekn�k dosyada yer alan ve onaylanmış
kuruluşlarca kabul ed�lm�ş eşdeğer çözümler kapsamında onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlend�rme kuruluşu
tarafından yer�nde gerçekleşt�r�len faal�yet�,

e) Bakanlık: Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
f) Bakan Yardımcısı: Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının �lg�l� bakan yardımcısını,
g) Bakım: 6/4/2019 tar�hl� ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım

Yönetmel�ğ� kapsamında asansörün h�zmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca, kend�s�n�n ve b�leşenler�n�n,
fonks�yonlarının ve güvenl�k gerekler�n�n, tasarlandığı veya �lg�l� mevzuata uygun olarak yen�lend�ğ� b�ç�mde
devamlılığını sağlamaya yönel�k, asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s� tarafından per�yod�k olarak ayda en az
b�r defa yürütülen �şlemler�,

ğ) B�na sorumlusu: Asansörün güvenl� b�r şek�lde kullanımını sağlamak amacıyla düzenl� olarak bakımını,
per�yod�k kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, b�nada/yapıda kat mal�kler�n�n kend� aralarında
seçeceğ� veya dışarıdan yetk� vereceğ� k�ş�y� veya kat mal�k�n� veya mal�kler�n� veya kamu b�nalarında/yapılarında
sorumlu yetk�l�y� veya t�car�/h�zmet amaçlı yapılarda sorumlu yetk�l�y�,

h) Denet�m personel�: P�yasa gözet�m� ve denet�m� yapmak üzere 14/7/2021 tar�hl� ve 31541 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı P�yasa Gözet�m� ve Denet�m� Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len şek�lde
denet�m personel k�ml�k kartı almış Bakanlıkça görevlend�r�len personel�,

ı) Duyusal �nceleme: Asansörün herhang� b�r test veya muayene �şlem�ne tab� tutulmasından önce, denet�m
personel�n�n beş duyusu ve/veya bas�t ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme veya kontrol araçları kullanılarak
yapılacak f�z�ksel �ncelemey�,

�) Garant� kapsamındak� asansör: Asansörü p�yasaya arz eden�n veya onun yetk�l� serv�s�n�n, Asansör İşletme
ve Bakım Yönetmel�ğ� kapsamında garant� süres� �çer�s�nde bakım faal�yet�n� yürüttüğü asansörü,

j) Garant� süres�: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmel�ğ� doğrultusunda asansör monte eden tarafından
p�yasaya arz ed�len her asansöre p�yasaya arz ed�ld�ğ� tar�h �t�barıyla en az üç yıl olmak üzere ver�len sürey�,

k) Genel Müdürlük: Metroloj� ve Sanay� Ürünler� Güvenl�ğ� Genel Müdürlüğünü,
l) H�zmet denet�m�: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmel�ğ� ve 4/5/2018 tar�hl� ve 30411 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Asansör Per�yod�k Kontrol Yönetmel�ğ� kapsamında asansör monte edene veya onun yetk�l�
serv�s�ne veya b�na sorumlusuna veya A t�p� muayene kuruluşuna yönel�k Bakanlık veya �l müdürlüğü tarafından
yapılan denet�m�,

m) İlg�l� �dare: Beled�yeler� veya beled�ye sınırları dışında kalan alanlardak� yapılar �ç�n �l özel �dareler�n�,
n) İl müdürü: Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürünü,
o) İl müdürlüğü: Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlüğünü,
ö) İş günü: Ulusal bayram �le genel ve hafta sonu tat�l günler� har�ç, d�ğer günler�,
p) Kanun: 5/3/2020 tar�hl� ve 7223 sayılı Ürün Güvenl�ğ� ve Tekn�k Düzenlemeler Kanununu,
r) Onaylanmış kuruluş: 26/5/2021 tar�hl� ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan

Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmel�ğ� kapsamında yetk�lend�r�len özel veya
kamu kuruluşunu,

s) Per�yod�k kontrol: Asansör Per�yod�k Kontrol Yönetmel�ğ� kapsamında asansörün güvenl� kullanımına ve
�şletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına da�r yaptırılacak olan muayeney�,

ş) P�yasaya arz: Asansörün t�car� veya kamu faal�yetler� kapsamında ücretl� veya ücrets�z olarak kullanıma
hazır hale get�r�lmes�n�,

t) PGD: P�yasa gözet�m� ve denet�m�n�,
u) Sorumlu: Tesp�t ed�len uygunsuzluğun kend�s�nden kaynaklanmadığına �l�şk�n savunmanın uygun

bulunmaması durumunda asansör monte eden�, uygun bulunması durumunda �se tesp�t ed�len uygunsuzluğa neden
olan gerçek veya tüzel k�ş�y�,

ü) Tekn�k düzenleme: Asansörün, �lg�l� �dar� hükümler de dah�l olmak üzere, özell�kler�, �şleme veya üret�m
yöntemler�, bunlarla �lg�l� term�noloj�, sembol, ambalajlama, �şaretleme, et�ketleme ve uygunluk değerlend�rmes�
�şlemler� hususlarından b�r� veya b�rkaçını bel�rten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemey�,

v) Uygunsuzluk: Ürünün �lg�l� tekn�k düzenlemes�ne uygun olmama hal�n�,
y) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu: Kal�brasyon, test, muayene ve belgelend�rme dah�l olmak üzere

uygunluk değerlend�rme faal�yetler�n� gerçekleşt�ren kuruluşu,
z) Uygunluk değerlend�rmes�: Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB) kapsamındak� asansörün temel sağlık ve

güvenl�k gerekler�n� karşılayıp karşılamadığını tanımlayan sürec�,
aa) Yetk�l� serv�s: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmel�ğ� kapsamında asansörde bakım, onarım ve serv�s

h�zmet�n�n yürütüleb�lmes� �ç�n asansör monte eden�n kend� adına kurduğu serv�s �stasyonu veya gerekl� olduğu
durumlarda sorumluluğu kend�nde olmak üzere sözleşme �le yetk� verd�ğ� gerçek veya tüzel k�ş�y�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

P�yasa Gözet�m� ve Denet�m�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar
Genel esaslar
MADDE 5- (1) Asansöre yönel�k PGD faal�yet�, p�yasaya arz ed�len asansörün �lg�l� tekn�k düzenlemes�nde

bel�rt�len gereklere uygun olmasını sağlamak ve �nsan sağlığı ve güvenl�ğ�, tüket�c�ler�n korunması, çevren�n
korunması, kamu emn�yet�n�n sağlanması ve d�ğer kamu yararının azam� düzeyde korunması amacıyla Bakanlık
tarafından yürütülen faal�yetler�, denet�mler� ve alınan tedb�rler� kapsar.

(2) PGD faal�yet�, asansörün garant� kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın garant� süres� �çer�s�ndek�
asansöre yönel�k gerçekleşt�r�l�r.

(3) Bakanlık, asansöre �l�şk�n PGD faal�yetler�n� denet�m personel�yle yürütür, gerekt�ğ�nde önlemler� alır ve
�dar� yaptırımları uygular.

(4) Bakanlık asansöre yönel�k PGD faal�yetler�n�, yıllık denet�m programının yanı sıra resen, �hbar ve ş�kâyet
üzer�ne yapar.

(5) PGD, asansörün per�yod�k kontrolünün yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gerçekleşt�r�l�r.
(6) PGD, r�sk değerlend�rmes� sonucuna bağlı olarak uygunluk, düşük r�sk, orta r�sk veya c�dd� r�sk tesp�t� �le

sonuçlandırılır.
(7) Aşağıdak� hallerden b�r�n�n veya b�rkaçının gerçekleşmes� durumunda asansöre PGD gerçekleşt�r�leb�l�r:
a) Asansör monte eden tarafından AB uygunluk beyanının düzenlenm�ş olması.
b) İlg�l� �dare tarafından tesc�l belges�n�n düzenlenm�ş olması.
c) Asansöre �l�şk�n montaj faturasının düzenlenm�ş olması.
ç) Asansöre a�t tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol raporunun düzenlenm�ş olması.
d) Asansöre �l�şk�n garant� belges�n�n düzenlenm�ş olması.
(8) Asansörün p�yasaya arz tar�h�n�n tesp�t� aşamasında sırasıyla; �lg�l� �dare tarafından düzenlenen tesc�l

belges�nde yer alan AB uygunluk beyanı tar�h�, tesc�l önces� �lk per�yod�k kontrol tar�h�, asansöre �l�şk�n montaj
faturası tar�h�, asansöre �l�şk�n garant� belges�n�n düzenleme tar�h�, asansör monte eden tarafından düzenlenen AB
uygunluk beyanı tar�h� göz önünde bulundurulur.

(9) Yed�nc� ve sek�z�nc� fıkralar kapsamında asansör monte edene a�t b�lg� ve belgeler�n bulunamaması
durumunda, PGD sürec� başlatılmaz. Bu asansörün per�yod�k kontrolü gerçekleşt�r�lm�ş �se Asansör Per�yod�k Kontrol
Yönetmel�ğ� kapsamında per�yod�k kontrol sürec� devam ett�r�l�r. Per�yod�k kontrolünün gerçekleşt�r�lmem�ş olması
durumunda �se asansör, per�yod�k kontrole yönlend�r�l�r.

(10) Asansöre yönel�k PGD, aşağıdak� esaslar çerçeves�nde yapılır:
a) PGD, asansöre ve asansör monte edene a�t b�lg� ve belgeler�n �ncelenmes� ve/veya ürünün duyusal

�ncelemes� şekl�nde gerçekleşt�r�l�r. İl müdürlüğü denet�m personel�nce yapılan r�sk değerlend�rmes� �le d�ğer
�ncelemeler net�ces�nde asansörde orta r�sk veya c�dd� r�sk şüphes� tesp�t�nde bulunulması hal�nde asansör test ve
muayeneye yönlend�r�l�r. C�dd� r�sk şüphes� tesp�t� durumunda, test ve muayene faal�yet� gerçekleşt�r�l�nceye kadar
asansörün kullandırılmasına b�na sorumlusunca �z�n ver�lmez. Asansörün duyusal �nceleme sonucunda uygun veya
düşük r�skl� olduğuna �l�şk�n b�r tesp�t yapılması durumunda, denet�m personel� tarafından test ve muayeneye
yönlend�r�lmeden de denet�m sonuçlandırılab�l�r.

b) PGD faal�yetler� sırasında ürünün uygunluk değerlend�rme �şlemler�nde yer almayan onaylanmış kuruluşun
veya uygunluk değerlend�rme kuruluşunun test ve muayene �mkânlarından yararlanılır. Test ve muayene sonucuna
göre karar verme yetk�s� Bakanlık merkez teşk�latı veya �l müdürlüğüne a�tt�r.

(11) Bu Yönetmel�k kapsamında bulunmayan veya yed�nc� fıkra doğrultusunda PGD faal�yet� yürütülemeyen
asansöre �l�şk�n denet�m aşağıdak� esaslar çerçeves�nde yürütülür:

a) Asansöre �l�şk�n Asansör İşletme ve Bakım Yönetmel�ğ� ve Asansör Per�yod�k Kontrol Yönetmel�ğ�
kapsamında h�zmet denet�m� yapılır.

b) Per�yod�k kontrolü yapılmamış asansörün per�yod�k kontrolünün yaptırılması �ç�n �lg�l� �dareye, b�na
sorumlusuna ve A t�p� muayene kuruluşuna b�ld�r�m yapılır.

Denet�m�n şekl�
MADDE 6- (1) PGD, durumun gerekler�ne göre aşağıdak� hususlardan b�r veya b�rkaçını kapsayacak şek�lde

yapılır:
a) İlg�l� tekn�k düzenlemen�n öngördüğü �şaretler ve/veya belgeler üzer�nden �nceleme.
b) Duyusal �nceleme.
c) Test ve muayene.
ç) Asansör monte eden� �lg�l� mevzuat ve tekn�k düzenlemeler hakkında b�lg�lend�rme.
(2) Denet�me �l�şk�n tesp�t, r�sk değerlend�rmes� sonucuna göre yapılır. R�sk değerlend�rmes� test ve muayene

h�zmet� alınarak veya alınmaksızın yapılab�l�r.
Test ve muayene
MADDE 7- (1) Test ve muayene h�zmet�ne �ht�yaç duyulması hal�nde, PGD tutanağının �lg�l� bölümü

doldurulur. Söz konusu asansöre müdahale ed�lmemes� gerekt�ğ�, asansör monte edene, bakım faal�yet�n� yürüten
yetk�l� serv�se ve b�na sorumlusuna tutanakla b�ld�r�l�r veya resm� yazı �le �let�l�r.

(2) Test ve muayene yapılacak asansöre �l�şk�n PGD tutanağının b�r kopyası, �l müdürlüğü tarafından
bel�rlenen onaylanmış kuruluşa veya uygunluk değerlend�rme kuruluşuna, test ve muayene h�zmet� talep yazısı ek�nde
üç �ş günü �çer�s�nde �adel� taahhütlü posta �le veya 6/12/2018 tar�hl� ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektron�k Tebl�gat Yönetmel�ğ� hükümler�ne uygun olarak �let�l�r ve elektron�k ortamda gönder�l�r.

(3) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlend�rme kuruluşu taleb�n kend�s�ne ulaşmasından �t�baren söz
konusu asansöre yönel�k test ve muayene planını �l müdürlüğü �le müştereken bel�rler.

(4) İl müdürlüğü personel� gözlemc� olarak test ve muayeneye �şt�rak eder.
(5) İl müdürlüğü, test ve muayene planını asansör monte edene ve bakım faal�yet�n� yürüten yetk�l� serv�se

�leterek test ve muayeneye davet eder. Asansör monte eden�n veya asansör monte eden�n yetk�l� serv�s�n�n test ve
muayeneye �şt�rak etmes� zorunludur. Ancak test ve muayeneye katılım sağlanmamış olması, söz konusu �şlem�n
gerçekleşt�r�lmes�ne engel teşk�l etmez.

(6) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlend�rme kuruluşu, test ve muayene taleb�n�n kend�s�ne �let�ld�ğ�
tar�hten �t�baren en geç on �ş günü �çer�s�nde asansörün monte ed�ld�ğ� yerde test ve muayeney� yapar, sonucunu b�r
raporla tesp�t eder ve bu raporu test ve muayene tar�h�nden �t�baren üç �ş günü �çer�s�nde �l müdürlüğüne �k� nüsha
hal�nde yazılı ve elektron�k ortamda sunar.

(7) İl müdürlüğü, test ve muayene raporunun kend�s�ne ulaşmasından �t�baren rapora �l�şk�n değerlend�rmes�n�
üç �ş günü �çer�s�nde tamamlar ve sonucunu asansör monte edene �adel� taahhütlü posta yolu �le veya Elektron�k
Tebl�gat Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında b�ld�r�r.

(8) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlend�rme kuruluşu, b�na sorumlusu ya da sorumlu tarafından
talep ed�len test ve muayene tak�b�ne �l�şk�n �şlemlerde taleb�n kend�s�ne ulaşmasından �t�baren en geç on �ş günü
�çer�s�nde asansörün monte ed�ld�ğ� yerde test ve muayene tak�p �şlem�n� yapar, sonucunu b�r raporla tesp�t eder ve bu
raporu test ve muayene tak�p �şlem� tar�h�nden �t�baren üç �ş günü �çer�s�nde talep edene ve �l müdürlüğüne �k� nüsha
hal�nde yazılı ve elektron�k ortamda sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
R�sk Değerlend�rmes�, Uygunsuzluk Hal�nde Alınacak Önlemler

ve Uygulanacak Yaptırımlar
R�sk değerlend�rmes�
MADDE 8- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında bulunan asansörde �nsan sağlığı ve güvenl�ğ�ne veya uygun

hallerde mülk�yet�n korunmasına yönel�k r�sk teşk�l ett�ğ�ne da�r yeterl� sebep bulunması hal�nde, asansör r�sk
değerlend�rmes�ne tab� tutulur.

(2) Uygunsuz asansörün taşıdığı r�sk�n dereces�, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan r�sk değerlend�rme
usuller� doğrultusunda �l müdürlüğünce bel�rlen�r.

(3) R�sk değerlend�rmes� net�ces�nde asansörün r�skl� olduğu tesp�t ed�l�rse, r�sk dereces�ne göre 9 uncu, 10
uncu veya 11 �nc� madde hükümler� uygulanır.

Düşük r�sk taşıyan uygunsuzluk
MADDE 9- (1) R�sk değerlend�rme sonucuna göre, düşük r�sk taşıdığı tesp�t ed�len asansör �ç�n aşağıdak�

�şlemler uygulanır:
a) Tesp�t ed�len uygunsuzluklar, asansör monte edene elden tebl�gat, �adel� taahhütlü posta veya Elektron�k

Tebl�gat Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında b�ld�r�l�r. Asansör monte eden, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren on �ş günü
�çer�s�nde tesp�t ed�len uygunsuzluklara �l�şk�n savunmasını �l müdürlüğüne yazılı olarak �let�r.

b) Asansör monte eden, ver�len süre �çer�s�nde herhang� b�r savunmada bulunmaz veya savunma yeterl�
görülmez �se tesp�t ed�len uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynaklandığı kabul ed�l�r. Savunmanın yeterl�
görülmes� hal�nde �se uygunsuzluğa sebep olan gerçek ya da tüzel k�ş� sorumlu olarak kabul ed�l�r.

c) (b) bend� kapsamında sorumlu olduğu tesp�t ed�len gerçek ya da tüzel k�ş�ye uygunsuzlukların düzelt�lmes�
amacıyla elden tebl�gat, �adel� taahhütlü posta veya Elektron�k Tebl�gat Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında b�ld�r�mde
bulunulur.

ç) (b) bend� kapsamında sorumlu olduğu tesp�t ed�len gerçek ya da tüzel k�ş�, denet�m� yapan �l müdürlüğüne
uygunsuzlukları �çeren b�ld�r�m�n kend�s�ne tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren on �ş günü �ç�nde düzeltme �şlemler�n�
gerçekleşt�receğ�ne da�r taahhütte bulunması durumunda, �l müdürlüğünce kend�s�ne en fazla otuz �ş günü düzeltme
süres� ver�l�r. Taahhütte bulunmayan sorumlunun düzeltme faal�yet�nde bulunmayacağı kabul ed�l�r.

d) PGD sonucunda uygunsuzluğun g�der�lmes� �ç�n süre ver�lm�ş olan asansöre aynı uygunsuzluk �ç�n tekrar
süre ver�lmez. Ancak ver�len süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun kusuruna dayanmayan sebeplerle
g�der�lmed�ğ�n�n tesp�t� hal�nde otuz �ş gününü geçmemek üzere �l müdürlüğünce ek süre ver�leb�l�r.

e) Uygunsuzlukların denet�m personel� tarafından tesp�t ed�lm�ş olması hal�nde, sorumlu düzeltmeye tab�
tuttuğu asansöre �l�şk�n tesp�t yapılab�lmes� amacıyla (ç) ve (d) bentler� kapsamında ver�len süre �çer�s�nde denet�m�
gerçekleşt�ren �l müdürlüğüne başvurur. İl müdürlüğü başvurudan �t�baren en geç on �ş günü �çer�s�nde düzeltme
faal�yet�n�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n�n kontrolünü yapar.

f) Uygunsuzlukların test ve muayene h�zmet� net�ces�nde tesp�t ed�lm�ş olması hal�nde, sorumlu düzeltmeye
tab� tuttuğu asansöre �l�şk�n tesp�t yapılab�lmes� amacıyla test ve muayene h�zmet�n� gerçekleşt�ren onaylanmış kuruluş
veya uygunluk değerlend�rme kuruluşuna başvurur. Test ve muayene tak�p raporu (ç) ve (d) bentler� kapsamında
ver�len süre �çer�s�nde �l müdürlüğüne sorumlu tarafından sunulur.

(2) Düşük r�sk taşıyan uygunsuzluklarda asansör h�zmetten men ed�lmez.
(3) Sorumlunun asansörün uygunsuzluğunu g�dermek �ç�n taahhütte bulunmaması ya da taahhütte bulunmasına

rağmen ver�len süre zarfında uygunsuzluğu g�dermemes� durumunda, asansörde bulunan uygunsuzlukların g�der�lmes�
�ç�n gerekl� �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes� b�na sorumlusu tarafından sağlanır. Asansördek� uygunsuzlukların g�der�lmes�
�ç�n yapılan masraflar b�na sorumlusu tarafından �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde sorumluya rücu ed�leb�l�r.
Ayrıca, test ve muayene �le test ve muayene tak�p �şlemler�ne �l�şk�n masraflar onaylanmış kuruluş veya uygunluk
değerlend�rme kuruluşu tarafından sorumluya fatura ed�l�r.

(4) İl müdürlüğünce sorumlunun tesp�t ed�lememes� ve b�na sorumlusunun, asansördek� uygunsuzluğa sebep
olan sorumluyu belgelerle �spatlayamaması hal�nde, asansörde bulunan uygunsuzlukların g�der�lmes� �ç�n gerekl�
�şlemler�n gerçekleşt�r�lmes� b�na sorumlusu tarafından sağlanır. Bu durumda test ve muayene �le test ve muayene
tak�p �şlemler�ne �l�şk�n masraflardan b�na sorumlusu sorumlu tutulamaz.

(5) Sorumlu hakkında, tesp�t ed�len uygunsuzluk türüne göre Kanunun 20 nc� maddes�nde düzenlenen �dar�
para cezası uygulanır.

(6) Uygunsuzluğu g�dereceğ�ne da�r taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına rağmen uygunsuzluğu
g�dermeyen sorumlu hakkında Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde düzenlenen �dar� para cezası
uygulanır.

Orta r�sk taşıyan uygunsuzluk
MADDE 10- (1) R�sk değerlend�rme sonucuna göre orta r�sk taşıdığı tesp�t ed�len asansör �ç�n aşağıdak�

�şlemler uygulanır:
a) Tesp�t ed�len uygunsuzluklar, asansör monte edene elden tebl�gat, �adel� taahhütlü posta veya Elektron�k

Tebl�gat Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında b�ld�r�l�r. Asansör monte eden, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren on �ş günü
�çer�s�nde tesp�t ed�len uygunsuzluklara �l�şk�n savunmasını �l müdürlüğüne yazılı olarak �let�r.

b) Asansör monte eden, ver�len süre �çer�s�nde herhang� b�r savunmada bulunmaz veya savunma yeterl�
görülmez �se tesp�t ed�len uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynaklandığı kabul ed�l�r. Savunmanın yeterl�
görülmes� hal�nde �se uygunsuzluğa sebep olan gerçek ya da tüzel k�ş� sorumlu olarak kabul ed�l�r.

c) Sorumlu olduğu tesp�t ed�len gerçek ya da tüzel k�ş�ye uygunsuzlukların düzelt�lmes� amacıyla elden
tebl�gat, �adel� taahhütlü posta veya Elektron�k Tebl�gat Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında b�ld�r�mde bulunulur.

ç) Sorumlu olduğu tesp�t ed�len gerçek ya da tüzel k�ş�, denet�m� yapan �l müdürlüğüne uygunsuzlukları �çeren
b�ld�r�m�n kend�s�ne tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren on �ş günü �ç�nde düzeltme �şlemler�n� gerçekleşt�receğ�ne da�r
taahhütte bulunması durumunda, �l müdürlüğünce kend�s�ne en fazla otuz �ş günü düzeltme süres� ver�l�r. Taahhütte
bulunmayan sorumlunun düzeltme faal�yet�nde bulunmayacağı kabul ed�l�r.

d) PGD sonucunda uygunsuzluğun g�der�lmes� �ç�n süre ver�lm�ş olan asansöre aynı uygunsuzluk �ç�n tekrar
süre ver�lmez. Ancak ver�len süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun kusuruna dayanmayan sebeplerle
g�der�lmed�ğ�n�n tesp�t� hal�nde otuz �ş gününü geçmemek üzere �l müdürlüğünce ek süre ver�leb�l�r.

e) Sorumlu, düzeltmeye tab� tuttuğu asansöre �l�şk�n tesp�t yapılab�lmes� amacıyla test ve muayene h�zmet�n�
gerçekleşt�ren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlend�rme kuruluşuna başvurur. Test ve muayene tak�p raporu
(ç) ve (d) bentler� kapsamında ver�len süre �çer�s�nde �l müdürlüğüne sorumlu tarafından sunulur.

f) Sorumlunun düzeltme faal�yet�n� gerçekleşt�receğ�n� taahhüt etmemes� veya ver�len süre �çer�s�nde orta r�sk
sev�yes�ne neden olan uygunsuzlukları g�dermemes� durumunda, �l müdürlüğünce �lg�l� �dareye asansörün h�zmetten
men ed�lmes� �ç�n b�ld�r�mde bulunulur. Tesp�t ed�len uygunsuzluklar ve düzeltme faal�yet�ne �l�şk�n süreç b�na
sorumlusuna �let�l�r.

g) İlg�l� �dare tarafından h�zmetten men ed�len asansörün mührünün bozularak düzeltme �şlemler�n�n
başlatılab�lmes� �ç�n b�na sorumlusunca �lg�l� �dareye başvuru yapılır. Düzeltme �şlemler� b�na sorumlusu tarafından
�lg�l� tekn�k düzenleme kapsamında asansör monte eden statüsüne ha�z olan b�r montaj f�rmasına yaptırılır. B�na
sorumlusu tarafından düzeltme faal�yet�ne �l�şk�n süreç yürütülür.

ğ) Test ve muayene h�zmet�n� gerçekleşt�ren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlend�rme kuruluşu
tarafından düzenlenen test ve muayene tak�p raporu net�ces�nde asansörün uygun veya düşük r�sk sev�yes�ne
get�r�ld�ğ�n�n bel�rlenmes� durumunda asansör kullanıma açılır. Bu durumda test ve muayene �şlemler�ne �l�şk�n
masraflardan b�na sorumlusu sorumlu tutulamaz.

h) Düzelt�c� faal�yete yönel�k �şlemler�n b�na sorumlusu tarafından yürütülmes� durumunda asansördek�
uygunsuzlukların g�der�lmes� �ç�n yapılan masraflar b�na sorumlusu tarafından �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde
sorumluya rücu ed�leb�l�r. Ayrıca, test ve muayene �le test ve muayene tak�p �şlemler�ne �l�şk�n masraflar onaylanmış
kuruluş veya uygunluk değerlend�rme kuruluşu tarafından sorumluya fatura ed�l�r.

(2) İl müdürlüğünce sorumlunun tesp�t ed�lememes� ve b�na sorumlusunun, asansördek� uygunsuzluğa sebep
olan sorumluyu belgelerle �spatlayamaması hal�nde, asansörde bulunan uygunsuzlukların g�der�lmes� �ç�n gerekl�
�şlemler�n gerçekleşt�r�lmes� b�na sorumlusu tarafından sağlanır. Bu durumda test ve muayene �le test ve muayene
tak�p �şlemler�ne �l�şk�n masraflardan b�na sorumlusu sorumlu tutulamaz.

(3) Sorumlu hakkında, tesp�t ed�len uygunsuzluk türüne göre Kanunun 20 nc� maddes�nde düzenlenen �dar�
para cezası uygulanır.

(4) Uygunsuzluğu g�dereceğ�ne da�r taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına rağmen uygunsuzluğu
g�dermeyen sorumlu hakkında Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde düzenlenen �dar� para cezası
uygulanır.

C�dd� r�sk taşıyan uygunsuzluk
MADDE 11- (1) R�sk değerlend�rme sonucuna göre, c�dd� r�sk taşıdığı tesp�t ed�len asansör �ç�n aşağıdak�

�şlemler uygulanır:
a) İl müdürlüğünce �lg�l� �dareye asansörün h�zmetten men ed�lmes� �ç�n b�ld�r�mde bulunulur. Ayrıca

asansörün kullandırılmaması gerekt�ğ�, denet�m� gerçekleşt�ren �l müdürlüğü tarafından b�na sorumlusuna tutanakla
b�ld�r�l�r veya resmî yazı �le tebl�ğ ed�l�r.

b) Tesp�t ed�len uygunsuzluklar, asansör monte edene elden tebl�gat, �adel� taahhütlü posta veya Elektron�k
Tebl�gat Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında b�ld�r�l�r. Asansör monte eden, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren on �ş günü
�çer�s�nde tesp�t ed�len uygunsuzluklara �l�şk�n savunmasını �l müdürlüğüne yazılı olarak �let�r.

c) Asansör monte eden, ver�len süre �çer�s�nde herhang� b�r savunmada bulunmaz veya savunma yeterl�
görülmez �se tesp�t ed�len uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynaklandığı kabul ed�l�r. Savunmanın yeterl�
görülmes� hal�nde �se uygunsuzluğa sebep olan gerçek ya da tüzel k�ş� sorumlu olarak kabul ed�l�r.

ç) Sorumlu olduğu tesp�t ed�len gerçek ya da tüzel k�ş�ye uygunsuzlukların düzelt�lmes� amacıyla elden
tebl�gat, �adel� taahhütlü posta veya Elektron�k Tebl�gat Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında b�ld�r�mde bulunulur.

d) Sorumlu olduğu tesp�t ed�len gerçek ya da tüzel k�ş�, denet�m� yapan �l müdürlüğüne uygunsuzlukları �çeren
b�ld�r�m�n kend�s�ne tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren on �ş günü �ç�nde düzeltme �şlemler�n� gerçekleşt�receğ�ne da�r
taahhütte bulunması durumunda, �l müdürlüğünce kend�s�ne en fazla otuz �ş günü düzeltme süres� ver�l�r. Taahhütte
bulunmayan sorumlunun düzeltme faal�yet�nde bulunmayacağı kabul ed�l�r.

e) Düzeltme �şlemler�n�n başlatılab�lmes� �ç�n �lg�l� �dare tarafından h�zmetten men ed�len asansörün mührünün
bozulması amacıyla b�na sorumlusunca �lg�l� �dareye başvuru yapılır.

f) PGD sonucunda uygunsuzluğun g�der�lmes� �ç�n süre ver�lm�ş olan asansöre aynı uygunsuzluk �ç�n tekrar
süre ver�lmez. Ancak ver�len süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun kusuruna dayanmayan sebeplerle
g�der�lmed�ğ�n�n tesp�t� hal�nde otuz �ş gününü geçmemek üzere �l müdürlüğünce ek süre ver�leb�l�r.

g) Sorumlu, düzeltmeye tab� tuttuğu asansöre �l�şk�n tesp�t yapılab�lmes� amacıyla test ve muayene h�zmet�n�
gerçekleşt�ren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlend�rme kuruluşuna başvurur. Test ve muayene tak�p raporu
(d) ve (f) bentler� kapsamında ver�len süre �çer�s�nde �l müdürlüğüne sorumlu tarafından sunulur.

ğ) Düzeltme faal�yet� sonucunda asansörün orta r�sk veya c�dd� r�sk hal�nde kalması durumunda �l
müdürlüğünce �lg�l� �dareye asansörün h�zmetten men ed�lmes� �ç�n b�ld�r�mde bulunulur. Ayrıca asansörün
kullandırılmaması gerekt�ğ�, denet�m� gerçekleşt�ren �l müdürlüğü tarafından b�na sorumlusuna tutanakla b�ld�r�l�r
veya resmî yazı �le tebl�ğ ed�l�r. Bu durumda tesp�t ed�len uygunsuzluklar ve düzeltme faal�yet�ne �l�şk�n süreç b�na
sorumlusuna �let�l�r.

h) (ğ) bend� uyarınca �lg�l� �dare tarafından h�zmetten men ed�len asansörün mührünün bozularak düzeltme
�şlemler�n�n başlatılab�lmes� �ç�n b�na sorumlusunca �lg�l� �dareye başvuru yapılır. Düzeltme �şlemler� b�na sorumlusu
tarafından �lg�l� tekn�k düzenleme kapsamında asansör monte eden statüsüne ha�z olan b�r montaj f�rmasına yaptırılır.
B�na sorumlusunca (ğ) bend� gereğ� �l müdürlüğünce �let�len düzeltme faal�yet�ne �l�şk�n süreç yürütülür.

ı) Test ve muayene h�zmet�n� gerçekleşt�ren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlend�rme kuruluşu
tarafından düzenlenen test ve muayene tak�p raporu net�ces�nde asansörün uygun veya düşük r�sk sev�yes�ne
get�r�ld�ğ�n�n bel�rlenmes� durumunda, asansör kullanıma açılır. Bu durumda test ve muayene �şlemler�ne �l�şk�n
masraflardan b�na sorumlusu sorumlu tutulamaz.

(2) Düzelt�c� faal�yete yönel�k �şlemler�n b�na sorumlusu tarafından yürütülmes� durumunda asansördek�
uygunsuzlukların g�der�lmes� �ç�n yapılan masraflar b�na sorumlusu tarafından �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde
sorumluya rücu ed�leb�l�r. Ayrıca, test ve muayene �le test ve muayene tak�p �şlemler�ne �l�şk�n masraflar onaylanmış
kuruluş veya uygunluk değerlend�rme kuruluşu tarafından sorumluya fatura ed�l�r.

(3) İl müdürlüğünce sorumlunun tesp�t ed�lememes� ve b�na sorumlusunun, asansördek� uygunsuzluğa sebep
olan sorumluyu belgelerle �spatlayamaması hal�nde, asansörde bulunan uygunsuzlukların g�der�lmes� �ç�n gerekl�
�şlemler�n gerçekleşt�r�lmes� b�na sorumlusu tarafından sağlanır. Bu durumda test ve muayene �le test ve muayene
tak�p �şlemler�ne �l�şk�n masraflardan b�na sorumlusu sorumlu tutulamaz.

(4) Sorumlu hakkında, tesp�t ed�len uygunsuzluk türüne göre Kanunun 20 nc� maddes�nde düzenlenen �dar�
para cezası uygulanır.

(5) Uygunsuzluğu g�dereceğ�ne da�r taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına rağmen uygunsuzluğu
g�dermeyen sorumlu hakkında Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde düzenlenen �dar� para cezası
uygulanır.

(6) C�dd� r�sk taşıdığı tesp�t ed�len asansör güvenl�k aksamının monte ed�ld�ğ� asansörler;
a) Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı P�yasa Gözet�m� ve Denet�m� Yönetmel�ğ� kapsamında c�dd� r�sk taşıdığı

tesp�t ed�len asansör güvenl�k aksamının �malatçısı veya �thalatçısı asansör monte edenler�, asansöre monte ed�len
asansör güvenl�k aksamının c�dd� r�sk taşıdığına �l�şk�n b�lg�lend�r�r.

b) Asansör monte eden c�dd� r�sk taşıdığı tesp�t ed�len aksamdan kaynaklanan uygunsuzluğu b�ld�ğ�
durumlarda uygunsuzluğun g�der�lmes� �ç�n gerekl� düzelt�c� önlemler� �ved�l�kle alır.

c) Asansör monte eden�n, c�dd� r�sk taşıdığı tesp�t ed�len asansör güvenl�k aksamından kaynaklanan
uygunsuzluğu b�ld�ğ� halde g�dermed�ğ�ne �l�şk�n �l müdürlüğüne b�ld�r�mde bulunulması durumunda, c�dd� r�sk
taşıdığı tesp�t ed�len güvenl�k aksamının monte ed�ld�ğ� ve bu Yönetmel�k kapsamında bulunan asansöre test ve
muayene h�zmet� alınmaksızın c�dd� r�sk tesp�t�nde bulunulur. Bu durumda, asansör monte eden tarafından
uygunsuzluğa esas düzeltme faal�yet� gerçekleşt�r�l�r.

ç) (c) bend� kapsamında PGD başlatılması durumunda test ve muayene h�zmet� alınmaksızın asansöre yönel�k
bu madde kapsamında gerekl� �ş ve �şlemler yürütülür. Ancak uygunsuzluğa esas düzeltme faal�yet�n�n
gerçekleşt�r�ld�ğ�ne �l�şk�n bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (g) ve (ı) bentler�nde düzenlenen tak�p raporu talep ed�lmez.

Şekl� uygunsuzluk
MADDE 12- (1) Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB)’n�n 43 üncü maddes�nde bel�rt�len şekl�

uygunsuzlukların herhang� b�r�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda, �l müdürlüğü bu uygunsuzlukları r�sk değerlend�rmeye
tab� tutar.

(2) Yapılan değerlend�rme sonucunda, şekl� uygunsuzluğun düşük r�sk taşıdığının tesp�t ed�lmes� durumunda 9
uncu madde hükümler� uygulanır. Ancak, b�na sorumlusunun düşük r�sk taşıyan şekl� uygunsuzlukları g�derme
yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(3) Yapılan değerlend�rme sonucunda, şekl� uygunsuzluğun orta r�sk taşıdığının tesp�t ed�lmes� durumunda 10
uncu, c�dd� r�sk taşıdığının tesp�t ed�lmes� durumunda 11 �nc� madde hükümler� uygulanır.

Uygunluk �şaret� ve belgeler�nde usulsüzlük
MADDE 13- (1) Asansöre �l�şk�n tekn�k düzenlemen�n gerekt�rd�ğ� her türlü uygunluk �şaret� ve belges�n�n,

test raporlarının ve d�ğer belgeler�n gerçeğe aykırı şek�lde düzenlenmes�, kullanılması, tahr�f veya takl�t ed�lmes�
durumunda Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde düzenlenen �dar� para cezası uygulanır.

İhbar ve ş�kâyet�n değerlend�r�lmes�
MADDE 14- (1) Bakanlık merkez ve taşra teşk�latına �nt�kal eden �hbar veya ş�kâyetler PGD amacıyla

kullanılab�l�r.
(2) Asansöre �l�şk�n �hbar veya ş�kâyet�n, Bakanlık ya da �l müdürlüğüne ulaşmasından sonra �hbar veya

ş�kâyet sah�b�n�n başvurusunu ger� alması durumunda PGD yapılıp yapılmayacağına �l müdürlüğünce karar ver�l�r.
(3) İhbara veya ş�kâyete konu asansörün konumunu bel�rten açık adres b�lg�s�n�n bulunamaması durumunda, �l

müdürlüğünce asansörün açık adres� talep ed�l�r ve gelen b�lg�ler�n yeterl� bulunması şartıyla PGD sürec� başlatılır.
(4) İhbar veya ş�kâyete �l�şk�n başvurunun b�rden fazla asansöre konu olması durumunda, söz konusu

asansörlere yönel�k aylık bakım faal�yet�, �lk per�yod�k kontrol/per�yod�k kontrol sürec�, ş�kâyet�n �çer�ğ� g�b� hususlar
göz önünde bulundurularak �l müdürlüğünce yapılan değerlend�rme sonucunda PGD’ye tab� tutulacak asansör sayısı
bel�rleneb�l�r. Ancak, PGD’ye tab� tutulmayacak asansörler �ç�n güvenl�k önlemler�n�n sağlanması esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Önlemler ve �dar� yaptırımların uygulanmasında yetk�
MADDE 15- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı davrananlar hakkında, Kanunda veya 1705 sayılı

Kanunda bel�rt�len �dar� para cezaları uygulanır.
(2) Kanun kapsamında uygulanacak �dar� para cezası kararları;
a) Denet�m�n Genel Müdürlük personel� tarafından yapılması hal�nde sorumluluk alanı çerçeves�nde Bakan

Yardımcısı,
b) Denet�m�n sadece �l müdürlüğü personel� tarafından veya Genel Müdürlük personel� �le �l müdürlüğü

personel�n�n b�rl�kte katılımıyla yapılması hal�nde asansörün monte ed�ld�ğ� yerdek� �l müdürü tarafından
ver�l�r.
(3) Asansörün h�zmetten men ed�lmes�ne �l�şk�n karar asansörün monte ed�ld�ğ� yerdek� �l müdürü tarafından

alınır. Bu karar uygulanması amacıyla resm� yazıyla �lg�l� �dareye b�ld�r�l�r.
(4) 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddes� uyarınca uygulanması gereken �dar� yaptırım kararı mahall� mülk� am�r

tarafından ver�l�r. İdar� yaptırım kararı denet�m� gerçekleşt�ren �l müdürlüğü tarafından uygulanır.
(5) Yapıdan kaynaklanan uygunsuzlukların bel�rlenmes� durumunda, söz konusu uygunsuzluklar yapıda fenn�

sorumluluğu üstlenm�ş bulunan yapı denet�m f�rmasının �ncelenmes� amacıyla �l müdürlüğünce Çevre, Şeh�rc�l�k ve
İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

(6) Test ve muayeneye tab� tutulmasına karar ver�len asansöre müdahale ed�lemez. Asansöre müdahale
ed�lmes� durumunda, 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası gereğ�nce b�ld�r�m yapılanlardan, asansöre müdahale eden veya
müdahale ed�lmes�ne yönel�k kusuru bulunan taraflara 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca
�dar� para cezası uygulanır.

(7) Asansörü �lg�l� �dareye tesc�l ett�ren asansör monte eden �le söz konusu asansörün montajını tamamlayan
gerçek veya tüzel k�ş�n�n farklı olduğunun tesp�t ed�lmes� durumunda her b�r�ne ayrı ayrı olmak üzere Kanunda
öngörülen �dar� para cezası uygulanır.

(8) 7 nc� madden�n beş�nc� fıkrasına göre asansör monte eden�n veya asansör monte eden�n yetk�l� serv�s�n�n
test ve muayeneye �şt�rak etmemes� durumunda asansör monte edene 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc�
fıkrası uyarınca �dar� para cezası uygulanır.

(9) Asansörün kullandırılmamasına �l�şk�n b�ld�r�mde bulunulmasına rağmen asansörü kullandıran b�na
sorumlusuna 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca �dar� para cezası uygulanır.

Onaylanmış kuruluşlara b�ld�r�m
MADDE 16- (1) Bakanlık ya da İl Müdürlüğü yıl �çer�s�nde gerçekleşt�r�len PGD sonuçlarını değerlend�rerek

gerekl� görmes� hal�nde asansör monte edene a�t b�lg�ler� �lg�l� onaylanmış kuruluşa b�ld�r�r ve asansör monte eden
hakkında �lg�l� mevzuat şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda yen�den değerlend�rme yapılmasını talep edeb�l�r.

(2) B�r�nc� fıkrada talep ed�len yen�den değerlend�rmen�n sonucu, �lg�l� onaylanmış kuruluş tarafından taleb�
gerçekleşt�rene b�ld�r�l�r.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı P�yasa

Gözet�m� ve Denet�m� Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 18- (1) 16/10/2020 tar�hl� ve 31276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör P�yasa Gözet�m� ve

Denet�m� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) B�r�nc� fıkra �le yürürlükten kaldırılan Asansör P�yasa Gözet�m� ve Denet�m� Yönetmel�ğ�ne yapılan atıflar,

bu Yönetmel�ğe yapılmış kabul ed�l�r.
Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce PGD faal�yet� başlamış ancak

net�celend�r�lmem�ş asansöre �l�şk�n �şlemler, 18 �nc� madde �le yürürlükten kaldırılan Yönetmel�k hükümler�
kapsamında yürütülür. Ancak, �dar� yaptırım kararlarını uygulama yetk�s� bu Yönetmel�k �le yetk�l� bulunanlardadır.

Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.

 
 


