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KONU
: Asansör ĠĢletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin
(l) bendine ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (g) bendine istinaden Belediyemiz sorumluluk
alanında bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için yetkili muayene kuruluĢu ile protokol imzalamak üzere
Belediye BaĢkanına yetki verilmesi.
İNCELEME
: Belediye Meclisimizin, 07.05.2018 günlü birinci BirleĢiminde Hukuk
Komisyonuna havale edilen Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 25.04.2018 tarih ve 2254 sayılı teklifi ve eki;
Ġnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taĢınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal
güvenliğini tehdit etmeyecek Ģekilde kullanımlarını sağlamak ve bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin
iyileĢtirilmesi, denetim ile uyulması gereken kurallar ilgili mevzuat ile belirlenmiĢtir.
Bu bağlamda 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör ĠĢletme,
Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin;
4 üncü maddesinde periyodik kontrol “Asansörün güvenli ve iĢletme yönünden uygun çalıĢıp çalıĢmadığına dair
yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi ifade eder”,
17 inci maddesinin (1) bendinde “Bu Yönetmelik kapsamında bulunan asansörün periyodik kontrolü Bakanlık
tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluĢu tarafından yapılır”,
18 inci maddesinin (1) bendinde “binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü yılda bir
defa yaptırılır”,
19 uncu maddesinin (1) bendinde “Ġlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik
kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen herhangi bir A tipi muayene kuruluĢu ile protokol imzalar”, aynı
maddenin (5) bendinde “Ġlgili idare, bu Yönetmeliğe uygun olacak Ģekilde belirleyeceği A tipi muayene kuruluĢu
ile en az iki yıllık protokol yapar”,
20 inci maddesinin (1) bendinde “Periyodik kontrol ücreti, Komisyon kararı doğrultusunda tespit edilerek
Bakanlık tarafından tebliğ ile ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınarak ilgili idarenin karar organı
tarafından belirlenir”, aynı maddenin (2) bendinde “A tipi muayene kuruluĢu, bina sorumlusundan ve/veya
asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami % 10’unu, protokol yapacağı ilgili
idareye aktarır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından
belirlenir ve taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alır”, (3) bendinde “Periyodik kontrol taban ve tavan
ücreti, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır”
Ģeklinde ifade edilmiĢtir.
15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrolleri
Ġçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene KuruluĢlarına Dair Tebliğin 17 inci maddesinin (1) bendinde “Ek-7’de yer
alan taban ve tavan ücret aralığı esas alınarak ilgili idare tarafından belirlenen periyodik kontrol ücreti, A tipi
muayene kuruluĢu tarafından bina sorumlusundan tahsil edilir” denilmiĢ olup Vergi Usul Kanunu uyarınca
Resmi Gazetede yayımlanarak ilan olunan yeniden değerleme oranları Periyodik Kontrol Taban ve Tavan
Ücretlerine uyarlanmıĢ olup bina sorumlusundan tahsil edilecek ücret aralığı aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
PERİYODİK KONTROL TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ
DURAK
SAYISI
TABAN
ÜCRET
DURAK
SAYISI
TAVAN
ÜCRET

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

30 <

188+ĠĠP+KDV

213+ĠĠP+KDV

251+ĠĠP+KDV

301+ĠĠP+KDV

351+ĠĠP+KDV

402+ĠĠP+KDV

452+ĠĠP+KDV

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

30 <

213+ĠĠP+KDV

251+ĠĠP+KDV

301+ĠĠP+KDV

351+ĠĠP+KDV

402+ĠĠP+KDV

452+ĠĠP+KDV

627+ĠĠP+KDV

KISALTMA:
ĠĠP : Ġlgili Ġdare Payı
Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda BeĢiktaĢ ilçesi sınırları dâhilinde
kullanılmakta olan asansörlerin periyodik kontrollerinin yaptırılması aĢamasında bina sorumlusundan tahsil
edilecek periyodik kontrol ücretlerinin aĢağıda yer aldığı Ģekilde belirlenmesi ve belirlenen periyodik kontrol
ücretinin %10’unun idareye aktarılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
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PERĠYODĠK KONTROL ÜCRETĠ
0–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
30 <

Durak
Durak
Durak
Durak
Durak
Durak
Durak

213 TL + ĠĠP + KDV
251 TL + ĠĠP + KDV
301 TL + ĠĠP + KDV
351 TL + ĠĠP + KDV
402 TL + ĠĠP + KDV
452 TL + ĠĠP + KDV
627 TL + ĠĠP + KDV

Yine bahsedildiği gibi 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör
ĠĢletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin (1) bendinde “Ġlgili idare kendi
sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen
herhangi bir A tipi muayene kuruluĢu ile protokol imzalar” denilmiĢ olup idare adına protokol (sözleĢme)
yapılması konusunda yetki 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye BaĢkanının Görev ve Yetkileri baĢlıklı 38
inci maddesinin g) bendi ile, yetkili organların kararını almak Ģartıyla Belediye BaĢkanına verilmiĢtir.
Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar dikkate alınarak, ilçemiz dâhilinde bulunan
asansörlerin periyodik kontrollerinin yaptırılması aĢamasında bina sorumlusundan tahsil edilecek periyodik
kontrol ücretinin belirlenmesi, belirlenecek olan periyodik kontrol ücretinin idareye aktarılacak kısmının azami
%10 olması Ģartıyla belirlenmesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A Tipi
Muayene KuruluĢu ile yapılacak protokolün imzalanması konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu uyarınca
Belediye BaĢkanına yetki verilmesi konularının görüĢülmek ve değerlendirilmek üzere yazımızın Belediye
Meclisine havalesini arz ederim, Ģeklinde hazırlanan teklif Komisyonumuzca yapılan toplantıda incelenmiĢtir.
KOMİSYON GÖRÜŞ
: Yapılan inceleme neticesinde; 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör ĠĢletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin
(l) bendine istinaden ilçemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık
tarafından yetkilendirilen bir A tipi muayene kuruluĢu ile protokol imzalamak üzere BaĢkanlık Makamına yetki
verilmesine; 20 inci maddesinin (l) bendine istinaden komisyon (5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci
maddesi ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık tarafından oluĢturulan
çalıĢma grubu) kararı doğrultusunda tespit edilerek Bakanlık (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından
tebliğ ile ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınmak suretiyle periyodik kontrol ücretinin aĢağıdaki
Ģekilde belirlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüĢtür. Meclisin onayına arz olunur.
PERĠYODĠK KONTROL ÜCRETĠ
0–5
Durak
213 TL + ĠĠP + KDV
6 – 10
Durak
251 TL + ĠĠP + KDV
11 – 15
Durak
301 TL + ĠĠP + KDV
16 – 20
Durak
351 TL + ĠĠP + KDV
21 – 25
Durak
402 TL + ĠĠP + KDV
26 – 30
Durak
452 TL + ĠĠP + KDV
30 <
Durak
627 TL + ĠĠP + KDV

KARAR
:
BeĢiktaĢ Belediye Meclisinin 11 Mayıs 2018 tarihli Mayıs dönemi toplantısının ikinci birleĢiminde; 24.06.2015
tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör ĠĢletme, Bakım ve Periyodik Kontrol
Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin (l) bendine istinaden ilçemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan
asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen bir A tipi muayene kuruluĢu ile protokol
imzalamak üzere BaĢkanlık Makamına yetki verilmesine; 20 nci maddesinin (l) bendine istinaden komisyon
(5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 7 nci maddesi
çerçevesinde Bakanlık tarafından oluĢturulan çalıĢma grubu) kararı doğrultusunda tespit edilerek Bakanlık (Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından tebliğ ile ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınmak suretiyle
periyodik kontrol ücretinin;
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PERĠYODĠK KONTROL ÜCRETĠ
0–5
Durak
213 TL + ĠĠP + KDV
6 – 10
Durak
251 TL + ĠĠP + KDV
11 – 15
Durak
301 TL + ĠĠP + KDV
16 – 20
Durak
351 TL + ĠĠP + KDV
21 – 25
Durak
402 TL + ĠĠP + KDV
26 – 30
Durak
452 TL + ĠĠP + KDV
30 <
Durak
627 TL + ĠĠP + KDV

olarak belirlenmesine iliĢkin komisyon raporunun aynen kabulüne OYBĠRLĠĞĠ ile karar verildi.
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