
BİNA SORUMLULARINA VE KAT MALİKLERİNE DUYURU 
  

          
04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Asansör Periyodik 

Kontrol Yönetmeliği”ne göre bina sorumlusu “Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını 

sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan 

sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki 

vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu 

yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkili” olarak tanımlanmaktadır. 

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 8.maddesine göre “Binada/yapıda sürekli 

olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından 

yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.”, 

“Bir sonraki periyodik kontrol tarihinin belirlenmesinde söz konusu takvim yılı içerisinde 

gerçekleştirilen periyodik kontrol tarihi esas alınır.” ve Periyodik kontrolün yaptırılmasına 

dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.” Hükümleri ile “Periyodik Kontrol 

Dönemi ve Yaptırma Sorumlulukları” düzenlenmiştir. 

Ayrıca, aynı yönetmeliğin” 34.maddesinde belirtilen; 

“1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda 
en az bir defa periyodik kontrolünü yaptırır. 

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli 
kullanımını sağlar.” hükümleri ile “Bina Sorumlusunun Yükümlülüğü” düzenlenmiştir. 

Asansörlerin periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz 

olmak üzere dört grupta değerlendirilir. 

- Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A 

tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir. 

 - Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan 

A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir. 

- Kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi 

muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir. 

- Güvensiz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A 

tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir. 

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün 

kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün 

içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi 

muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale 

getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin 

kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün 



belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve 

mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. 

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz 

yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi 

muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale 

getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin 

kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. 

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir 

sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. 

Bu itibarla, bahse konu yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği 

belirlenen bina sorumlusuna ve bina sorumlusu olmadığı taktirde kat maliklerine 1705 sayılı 

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı 

maddesine göre idari para cezası uygulanabileceğinden; vatandaşlarımızın konu hakkında 

duyarlı ve dikkatli olmaları önemle duyurulur.  
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