Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 06/04/2019 tarih ve 30737 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Asansör ĠĢletme ve Bakım Yönetmeliği ile 04/05/2018 tarihli ve 30411
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında,
ilçemiz sınırları içerisindeki asansörlerin yılda en az bir defa periyodik kontrollerinin
yapılması maksadıyla; belediyemiz meclisi tarafından 01/10/2019 tarih 72458193/149 sayılı,
17.10.2019 tarih ve 72458193/187 sayılı kararlarına istinaden Bakanlık tarafından
yetkilendirilen A tipi muayene kuruluĢlarından birisi olan ALĠMENT MÜHENDĠSLĠK
ULUSLARARASI BELGELENDĠRME GÖZETĠM VE EĞĠTĠM HĠZ.TĠC.LTD.ġTĠ. ile
Belediyemiz arasında 01/11/2019 tarihinden itibaren 4 yıl süre ile geçerli olmak üzere
protokol yapılmıĢtır.
Söz konusu duyuruda belirtilen periyodik kontrol ücretleri, 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca, 31/12/2018 tarihli ve 30642 üçüncü mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:504)
ile ALĠMENT MÜHENDĠSLĠK ULUSLARARASI BELGELENDĠRME GÖZETĠM VE
EĞĠTĠM HĠZ.TĠC.LTD.ġTĠ tarafından aĢağıda yer alan ücretler tatbik edilecek olup takip
edilen yılın Ocak ayı itibarıyla arttırılır ve Bakanlık tarafından ilan edilecektir.
PERĠYODĠK KONTROL ÜCRETLERĠ (2019)
0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

30-<

DURAK
SAYISI
ÜCRET

256,30

290,40

341,55

409,97

478,17

546,59

614,90

KDV(%18)

46,13

52,27

61,48

73,79

86,07

98,39

110,68

TOPLAM

302,43

342,67

403,03

483,76

564,24

644,98

725,58

04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 34 üncü
maddesinde:
" 1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamak üzere ayda bir kez
bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol
ücretinin ödenmesinden sorumludur.
2) Bina sorumlusu, engellilerin eriĢebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıĢmasını sağlar.
24 Haziran 2015 tarih 29396 Asansör ĠĢletme Bakım ve Periyodik ĠĢletme
Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında
Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol
neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör,
periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare
tarafından mühürlenerek hizmetten men edileceği hüküm altına alınmıĢtır.

Ayrıca, bahsi geçen Yönetmeliklere 5.fıkrasında aykırı davranıĢlarda bulunanlara,
Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette TağĢiĢin Men’i ve Ġhracatın Murakabesi ve
Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen “Bu Kanun uyarınca ilgili
Bakanlıkça alınan kararlara ve düzenlemelere aykırı hareket edenlere, tacir olup olmadıklarına
bakılmaksızın, beĢyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.”
idari para cezası uygulanır denilmektedir.
Bu kapsamda, vatandaĢlarımızın apartmanlarında kullandıkları asansörlerinin yılda en
az bir defa periyodik kontrol yaptırmalarını; asansörlerden kaynaklı can ve mal kayıplarından
doğrudan sorumlu olacaklarını hatırlatarak, konunun dikkate alınması hususunu saygı ile
duyurulur.

