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YÖNETMELİK

B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; asansörler ve asansörlere a�t asansör güvenl�k aksamlarının

karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenl�k gerekler�n�, bu ürünlerle �lg�l� p�yasaya arz koşulları �le p�yasa gözet�m�
ve denet�m� esaslarını bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k;
a) B�nalarda ve �nşaatlarda kalıcı olarak h�zmet veren ve �nsanların, �nsan ve yükler�n veya b�r k�ş�n�n

taşıyıcıya zorlanmadan g�reb�ld�ğ� ve �ç�ndek� k�ş�n�n er�ş�m mesafes�nde yer alan kumandalarla teçh�z ed�lm�ş olan
taşıyıcıya ulaşılab�ld�ğ� hallerde sadece yükler�n taşınmasının amaçlandığı asansörler�,

b) B�r�nc� fıkranın (a) bend�nde atıfta bulunulan asansörlerde kullanılan ve Ek-III’te l�stelenen asansör
güvenl�k aksamlarını,

kapsar.
(2) Bu Yönetmel�k;
a) Hızı 0.15 m/s’den büyük olmayan kaldırma tert�batlarını,
b) İnşaat şant�yeler�nde kurulan kaldırma tert�batlarını,
c) Fün�küler dâh�l olmak üzere kablolu taşıma tes�satlarını,
ç) Asker� veya pol�s�ye amaçlı özel olarak tasarlanan ve �nşa ed�len asansörler�,
d) Üzer�nden �ş yapılab�len kaldırma tert�batlarını,
e) Maden ocağı v�nçler�n�,
f) Sanatsal �craat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönel�k kaldırma tert�batlarını,
g) Taşıt araçlarına monte ed�lm�ş kaldırma tert�batlarını,
ğ) Mak�nalara bağlı olan ve mak�na üzer�ndek� bakım ve muayene noktaları dâh�l olmak üzere, sadece çalışma

�stasyonlarına er�ş�m amacıyla tasarlanan kaldırma tert�batlarını,
h) D�şl� rayda çalışan trenler�,
ı) Yürüyen merd�venler ve mekan�k yürüyüş bantlarını,
kapsamaz.
(3) Asansörler veya asansör güvenl�k aksamlarına da�r, bu Yönetmel�ğ�n atıfta bulunduğu r�skler�n tamamı ya

da b�r bölümünün �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� kapsamına g�rmes� durumunda bu Yönetmel�k hükümler�
uygulanmaz veya uygulanması durdurulur.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�k, Üye Ülkeler�n Asansörler ve Asansörler�n Güvenl�k Aksamlarına İl�şk�n

Yasalarının Uyumlaştırılması Hakkındak� 26/2/2014 tar�hl� ve 2014/33/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
D�rekt�f� esas alınarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum çerçeves�nde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AB: Avrupa B�rl�ğ�n�,
b) Akred�tasyon: Ulusal akred�tasyon kuruluşu tarafından b�r uygunluk değerlend�rme kuruluşunun bel�rl� b�r

uygunluk değerlend�rme faal�yet�n� yer�ne get�rmek üzere �lg�l� uyumlaştırılmış standartların bel�rled�ğ� gerekler� ve
uygulanab�ld�ğ� yerlerde �lg�l� sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekler� karşıladığının resm� olarak kabulünü,

c) Asansör: Bel�rl� sev�yelere h�zmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar
boyunca hareket eden b�r taşıyıcısı olan 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,

ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, �malatından, montajından ve p�yasaya arzından sorumlu olan
gerçek veya tüzel k�ş�y�,

d) Bakanlık: B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
e) “CE” �şaret�: Asansör veya asansör güvenl�k aksamının bu Yönetmel�k temel sağlık ve güvenl�k gerekler�ne

uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya �malatçı tarafından �l�şt�r�len �şaret�,
f) Dağıtıcı: Asansör güvenl�k aksamını tedar�k z�nc�r�nde yer alarak p�yasada bulunduran, �malatçı veya

�thalatçı dışındak� gerçek veya tüzel k�ş�y�,
g) Ger� çağırma: Asansörün sökülmes� ve güvenl� b�r şek�lde �mha ed�lmes� amacıyla alınan önlem� veya daha

önceden asansör monte edene veya son kullanıcıya ulaşmış olan asansör güvenl�k aksamının �ades�n� amaçlayan
önlem�,

ğ) İkt�sad� �şletmec�: Asansör monte eden�, �malatçıyı, yetk�l� tems�lc�y�, �thalatçıyı ve dağıtıcıyı,
h) İmalatçı: Kend� adı veya t�car� markası altında asansör güvenl�k aksamı �mal eden veya tasarlanmış veya

�mal ed�lm�ş asansör güvenl�k aksamına sah�p olan ve pazarlayan gerçek veya tüzel k�ş�y�,
ı) İthalatçı: Asansör güvenl�k aksamını yurtdışından �thal ederek p�yasaya arz eden Türk�ye’de yerleş�k gerçek

veya tüzel k�ş�y�,
�) Kom�syon: Avrupa Kom�syonunu,
j) Model asansör: Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenl�k gerekler�n� taşıyan, objekt�f parametrelere göre

tar�f ed�len model asansöre uyumlu olan asansör güvenl�k aksamlarının kullanıldığı ve tekn�k dosyasında göster�ld�ğ�


