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Eğitim Elispertiglik Kelite ve le Güvenliği Hizmetleri Tie. Ltd. SU. 
TEKNIK MUAYENE eERGENE  BELEDIYESI 

Madde 1. TARAFLAR 
Bu protokolde taraflar Tekirdağ  Ergene Belediyesi ile Teknik Muayene Eğitim Ekspertizlik Kalite ve Iş  Güvenliği 
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'dir. 

Madde 2. TANIMLAR 
Bu protokolde geçen; 
2.1. Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapı da inşaat işini kendi adına yapan veya 
sözleşme ile devreden yapı  sahibini veya asansörün monte edileceği mevcut binada bina sorumlusunu, 
2.2. Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını , 
2.3. Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra kullanı m ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, 
fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin tasarlandığı  veya yürürlükteki mevzuata uygun olarak revize edildiği 
biçimde devamillığını  sağlamaya yönelik, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik 
olarak ayda bir yürütülen işlemleri, 
2.4. Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını  sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımı nı , 
periyodik kontrolünü ve onarımı nı  yaptı rmaktan sorumlu olan, binada/yapı da kat maliklerinin kendi aralarında 
seçecegi veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binaları nda/yapı larında 
sorumlu yetkiliyi, 
2.5. Ilgili idare: Tekirdağ  Ergene Belediyesi 
2.6. Mevcut asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen 
kullanı lmakta olan asansörü, 
2.7. Takip kontrolü: Asansör periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A 
tipi muayene kuruluşu tarafı ndan yapı lan gözetim faabyetini, 
2.8. Tescil: Asansörün resmi olarak ilgili idare tarafı ndan kayı t altı na alı nması nı , 
2.9. TS EN 81 - 80 standardı: Asansörler - Yapı m ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için 
özel Uygulamalar - Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asanstirlerinin Güvenliğini Geliştirme Kuralları nı, 
2.10. TSE: Türk Standardları  Enstitüsünü, 
2.11. Yeni asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten sonra piyasaya arz edilen asansörü, 
2.12. Yetkili servis: Asansörlerde aylı k bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin 
kendi adı na kurduğu servis istasyonu ve/veya sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği 
gerçek veya tüzel kişiyi, 
2.13. Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yı lda bir defa 
yaptırı lacak olan muayeneyi, 
2.14. Yönetmelik: Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)'ni, 
2.15. Yüklenici: Asansör periyodik kontrol hizmetini ilgili idare adı na gerçekleştirecek Teknik Muayene Eğitim 
Ekspertizlik Kalite ve Iş  Güvenliği Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi A tipi muayene kuruluşunu, 
2.16. Taraflar: Ilgili idare ve yüklenici, 
2.17. iş: Ilgili Idare sı nı rları  içerisindeki tüm asansörlerin Asansör Işletme, Bakı m ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 
kapsamında periyodik kontrolünün yapı lması , takip kontrolünün yapı lması, periyodik kontrol sonuçlarını n 
raporlanması, raporların birer kopyasının belediyeye, asansör monte edene veya onun yetkili servise ve bina 
sorumlusuna/asansör yaptı  rıcı sı  na verilmesi, 
ifade eder. 
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e.  ERGENE  BELEDIYESI 

Madde 3. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ  
Tarafların adresleri şöyledir: 
3.1. Ulaş  Mahallesi Atatürk Bulvarı  No: 84 adresindeki Ergene Belediyesi'ni 
3.2. Ortaklar Cad. Sakızagacı  Sok. No:1/K Mecidiyeköy Şişli ISTANBUL adresindeki Yükleniciyi, 
3.3. Protokolün taraflarını n yasal ikametgahı  ve geçerli tebligat adresleri yukarı da 3.1 ve 3.2 maddesinde belirtilen 
adresleridir. Işbu adreslerde muhkim herhangi bir kişiye yapı lan tebligat geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçları nı  
doğuracaktı r. Bu protokolde belirtilen adresini değiştiren taraf söz konusu değişikliği noter aracı lığı  ile karşı  tarafa 
bildirmedikçe bu protokoldeki adrese yapı lan tebligatların geçerliliği hususunda herhangi bir def i veya itirazda 
bulunmayacaktır. Bu protokolde adreslerini değiştiren taraf söz konusu değişikliği en geç (15) on beş  gün 
içerisinde birbirlerine ihbar etmekle yükümlüdür. Bu yapı lmadı gı  takdirde beyan edilmiş  olan adreslere gönderilen 
tebligatlar yerine ulaşmış  sayı lı r. 

Madde 4. PROTOKOLÜN KONUSU 
24 Haziran 2015 tarihli, 29396 Sayı lı  Resmi Gazete'de yayımlanan "Asansör Işletme, Bakı m ve Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği" gereğince asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığını  tespit etmek için ilgili 
idare sınırları  içerisinde bulunan yapı lardaki asansörlerin, protokol süresince Yüklenici tarafı ndan periyodik 
kontrolünün gerçekleştirilmesi, raporun periyodik kontrolü takip eden en geç üç işgUnü içerisinde onaylanması  ve 
onaylandıgı  tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili 
servisine ve bina sorumlusuna iletilmesi işidir. 

Madde 5. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI 

5.1. Asansör Işletme, Bak ı m ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamı nda periyodik kontrolü gerçekleştirilen her 
asansöre bir defaya mahsus "Asansör Kimlik Numarası" iliştirir. 
5.2. Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşaması ndan önce, 
asansör yaptı rı cısı nı n müracaatı  üzerine en geç 15 gün içerisinde yüklenici tarafından yapı lır. Ilk periyodik 
kontrolün yaptırı lması  ve kontrol ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırı cısı ndadı r. 
5.3. Periyodik kontrol mevcut asansörlerin TS EN 81 - 80 standardı  şartlarına uygunluğunu da içerir. 
5.4. Beyan yükü ve/veya beyan hızı  ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapı lan asansörün Yönetmelik şartları nı  
sağlanması  amaçlı  periyodik kontrolünü gerçekleştirerek yeni tescil için Ilgili idareye bildirir. 
5.5. Bina sorumlusunun asansörlerin aylı k bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için anlaşma sağladığı  
yetkili servisin geçerli TSE Hizmet Yeterlilik belgesinin olmaması  veya herhangi bir yetkili servisle anlaşma 
yapmadığını n tespiti durumunda ilgili idareye bina bilgilerini verir. 
5.6. Aşağıda belirtilen şartlar Asansör Işletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği aranı r. 
5.6.1. Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adı na periyodik kontrolü yapan yüklenici tarafından yeşil 
renkli bilgi etiketi iliştirilir. 
5.6.2. Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adı na periyodik kontrolü yapan yüklenici tarafı ndan 
mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir. 
5.6.3. Kusurlu olarak tanı mlanan asansöre ilgili idare adı na periyodik kontrolü yapan yüklenici tarafı ndan sarı  
renkli bilgi etiketi iliştirilir. 
5.6.4. Güvensiz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan yüklenici tarafı ndan kırmızı  
renkli bilgi etiketi iliştirilir. 
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5.6.5. Kı rmızı  renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanı mlanan asansörün kullanımı na bina sorumlusu 
tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca 
saglanı r. Periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili 
servisine iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra, yüklenici tarafından takip kontrolü yapı lı r. Takip kontrolü 
neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idareye yüklenici tarafı ndan bildirilerek ilgili idare 
tarafı ndan mühürlenerek hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafı ndan Asansör 
Işletme, Bak ım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ek-5'teki forrnata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve 
birer nüshası  Yüklenici ile bina sorumlusuna iletilir. Güvensiz olarak tanı mlanan asansörün bu maddede belirtilen 
süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırı lmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu 
mesuldür. 
5.6.6. Sarı  renkli bilgi etiketi iliştirilmiş  olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış  gün içerisinde 
giderilmesi bina sorumlusunca sağlanı r. Periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör 
monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış  gün sonra, yüklenici tarafı ndan takip 
kontrolü yapı lı r. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idareye yüklenici 
tarafından bildirilerek, ilgili idare tarafı ndan mühürlenerek hizmetten men edilir. 
5.6.7. Ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik 
düzeltme işleminin başlatı labilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası  gerekli takip 
kontrolü için yükleniciye başvurulur. Ilgili idare bu zaman zarfı nda asansörün kullandırı lmayacağına dair bina 
sorumlusundan yazı lı  taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci Asansör Işletme, Bakı m 
ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ek-6'daki formata uygun mühür bozma tutanağı  ile başlatı lı r. Söz konusu mühür 
bozma tutanagı  üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası  yüklenici ile bina sorumlusuna iletilir. Ilgili idarenin 
izni ile gerçekleştirilecek düzeltme işlemi ve akabinde gerçekleştirilecek olan takip kontrolü neticesine göre 
asansör hizmete sunulur. 
5.6.8. Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş  olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole 
kadar giderilmesi bina sorumlusunca saglanır. 
5.6.9. Yüklenici tarafından bilgi etiketi kabin içerisindeki kullanı cı ların rahatlı kla görebileceği bir şekilde kumanda 
panelinin etrafında en uygun yere ve ana durakta yer alan dış  çağrı  kumanda panelinin yanı na veya durak kapısı  
kasası nı n üzerine iliştirilir. 
5.7. Ilgili idare ile protokol imzalayan yüklenici tarafından uyulması  gereken kurallar ile periyodik kontrol 
neticesinde tespit edilen uygunsuzlukları n hangilerinin hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz kategorisine girdigine 
dair hususlar Asansör Periyodik Kontrolleri Için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair tebliğ  ile 
belirlenir. 
5.8. Yüklenici, ilgili idare sı nı rları  içerisindeki mevcut tüm asansörleri Asansör Işletme, Bakım ve Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği' ne göre teklif ettiği ve ilgili idare tarafı ndan onaylanan periyodik kontrol bedeli karşılığı  kontrol etmek, 
asansörleri kontrol edebilecek gerek ve yeter sayı da doküman, araç, gereç ve personeli temin etmekle 
yükümlüdür. 
5.9. Yüklenici, asansörün periyodik kontrolünde kullanı lmak üzere her bir muayene elemanı na lüksmetre, 
takometre, pensampermetre/pensmultimetre, kuvvet Ölçer, şeritmetre, kumpas, üçgen anahtar, alçak gerilim 
dedektörü ve el fener', kişisel koruyucu donanımları  zimmetler ve ölçüm donanımı nın düzenli olarak bakı m ve 
kalibrasyonunun yaptırı lması nı  saglar. 
5.10. Periyodik kontrol faaliyeti, Yüklenici tarafından görevlendirilen gerekli yetkinliğe ve tecrübeye sahip 
bünyesinde tam zamanlı  olarak istihdam edilen yeterli sayı da teknik yönetici ve muayene elemanları  ile 
gerçekleştirilecektir. 
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5.11. Periyodik kontrol, asansörün bakı mını  üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin 
nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin teknik bakı m personeli olması  ve 
periyodik kontrolde yüklenici ile işbirliği yapması  asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanı r. 
5.12. Yüklenici tarafından periyodik kontrol sonucu asansöre kı rmızı  veya sarı  bilgi etiketi iliştirilmiş  asansörlerde 
yapı lacak takip kontrolünde mümkün olduğunca söz konusu asansörün son periyodik kontrolünü gerçekleştiren 
muayene elemanının görevlendirilmesi sağlanır. 
5.13. Periyodik kontrole nezaret eden asansör monte eden veya onun yetkili servisinin bu Yönetmelikte belirtilen 
kriterleri sağlamadığını n belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Il Müdürlüğüne gerekli bildirim yüklenici tarafı ndan yapı lı r. 
5.14. Periyodik kontrol çalışmaları nda görev alan personelin ücretlerine ilişkin her türlü vergi, sigorta vb. ödemeler 
Yüklenici tarafı ndan zamanında ödenecek, Odemelere ilişkin belgeler ilgili idare tarafı ndan istenmesi durumunda 
ilgili idareye sunulacaktı r. Personel değişiklikleri 15 gün içerisinde ilgili idareye bildirilecektir. 
5.15. Periyodik kontrol çalışmaları  sırası nda kullanı lacak form, rapor ve etiket vb. dokümanlar Asansör Işletme, 
Bak ı m ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve Asansör Periyodik Kontrolleri Için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene 
Kuruluşları na Dair Tebliğ  uyarınca Yüklenici tarafı ndan hazı rlanacak, ilgili idarenin bilgisi dahilinde uygulamaya 
konulacaktır. 
5.16. Asanst5r10 binaları n adres bilgilerinin temin edilememesi durumunda, yüklenici adres tarama işinde ilgili idare 
ile işbirliği yaparak adres tarama faaliyetini gerçekleştirir ve ilgili idare ile paylaşır. 
5.17. Yüklenici tarafından görevlendirilen muayene elemanı  bir tam gün içerinde en fazla 5 (beş) adet asansörün 
periyodik kontrolünü yapacaktı r. Takip kontrollerinde ise bir tam gün içerisinde en fazla 10 (on) adet asansörün 
takip kontrolünü yapacaktı r. Muayene elemanı  bir tam gün içerisin de 5 (beş) adet asansörün periyodik kontrol 
sayısı  üzerinden gün içerisinde tamamlayamadığı  periyodik kontrol sayısı nın en fazla iki katı  kadar miktarda takip 
kontrolü yapar. 
5.18. Periyodik kontrol sonuçları nı n girileceği ve Bakanlı k veri tabanı yla entegre edileceği bir veri tabanı  yüklenici 
tarafından oluşturulur ve söz konusu veri tabanı  da ilgili idareye şifre ve kullanı cı  adı  verilerek de açık tutulur. 
5.19. Yüklenici işin yürütülmesi süresince iş  ile ilgili en az 1.000.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortası  
yaptı  racaktır. 
5.20. Yüklenici, işin yürütülmesi sı rası nda ilgili idare teknik elemanları  tarafından gerçekleştirilecek gözetim 
denetimlerine yardı mcı  olacaklardı r. 
5.21. Yüklenici, ilgili Idareyi, yükleniciyi en iyi şekilde temsil etmekle ve birbirlerinin ticari, siyasi saygı nlı klarını  
zedeleyici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdürler. 
5.22. Yüklenici asansör periyodik kontrolünde görevlendireceği muayene personeline tanıtı cı  kimlik belgesi 
düzenler ve periyodik kontrol aşamasında amacı na uygun olarak kullanmasını  sağlar. 
5.23. Ilgili idarenin bir başka A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalaması  durumunda, protokolden önce 
gerçekleştirilen periyodik kontrolün sonucuna ilişkin takip kontrolü, söz konusu periyodik kontrolü gerçekleştiren ve 
protokolü sona eren yüklenici tarafı ndan yapı lı r. 
5.24. Periyodik kontrol faaliyeti yürütülürken gerekli iş  sağlığı  ve güvenliği tedbirleri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 
sayı lı  Iş  Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yüklenici kuruluş  tarafından alınır. 
5.25. 24 Haziran 2015 tarihli, 29396 Sayı lı  Resmi Gazete'de yayı mlanan "Asansör Işletme, Bakım ve Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği'nde A Tipi Muayene Kuruluşları  için belirlenen ancak bu protokolde behrtilmeyen diğer 
yükümlülük ve sorumlulukları  da yüklenici yerine getirecektir. 

5 

Ergene Belediyesi Adına 

Mv 	<-\ C_Aasif Aş-  \I 



Teknik Muayene Adı  a 

hi/şt 

/E IK 
Eğitim E sp 

.fş  
ISTANBUL 

ax:10212) 244 72 10 
,c 042 "!092 

Deri 

eTC.TEKIRM 

ERGENE  BELEDIYES İ  Iş Eğitim EksperelzIllı  Kalite voloGlIvım0011412ınetlerl Tıc. Ltd. 51I. 
TEKNIK MUAYENE 

Madde 6. ILGILI IDARENIN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI 
6.1. Ilgili Idare, Asansör Işletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği asansörlerin periyodik 
kontrollerinin yaptı rı lması ndan sorumludur. 
6.2. Ilgili Idare, sı nı rları  içerisinde bulunan yapı lardaki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapı labilmesi için 
elindeki asansörlü binalara ilişkin adres veri tabanını  yükleniciye verecektir. 
6.3. Ilgili Idare yapı lacak işle ilgili olarak; 24 Haziran 2015 tarihli, 29396 Sayı lı  Resmi Gazete'de yayımlanan 
"Asansör Işletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği"ndeki düzenlemeler, yüklenici personeli tarafından 
asansör periyodik kontrol çalışmalarının yapı lacağı, yüklenicinin bu konuda yetkilendirildiği ve kontrol ve muayene 
bedeli konuları nda bina sorumlularını  bilgilendirecektir. 
6.4. Ilgili Idare, asansörlü binaların sorumluları nı  ve Ilgili Idare sı nırları  içerisinde faaliyet yürüten asansör 
firmalarını  periyodik kontrollere ilişkin yasal zorunluluklar konusunda bilgilendirecektir. Ilgili Idare, 24 Haziran 
2015 tarihli, 29396 Sayı lı  Resmi Gazete'de yayı mlanan "Asansör Işletme, Bakım ve Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği"ne uygun olarak asansör yaptı rı cısına tescil aşamasında ilk periyodik kontrolünü ve bina 
yöneticilerine binalardaki asansörlerin yı lda bir kez periyodik kontrolünü yaptı rmaları nı  sağlayacaktı r. 
6.5. Periyodik kontrolen yürütülmesine ilişkin yükleniciden gelen bilgi, istek ve olurlara en geç 15 gün içinde yanı t 
verecektir. 
6.6. 24 Haziran 2015 tarihli, 29396 Sayı lı  Resmi Gazete'de yayı mlanan "Asansör Işletme, Bakım ve Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği" nin 24. maddesi gereğince, Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya 
periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, 
periyodik kontrolü yapılı ncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafı ndan mühürlenerek 
hizmetten men edilir ve Asansör yaptı rı cı sı nın veya bina sorumlusunun diğer maddelerde belirtilen yükümlülükleri 
yerine getirmelerinin denetlenmesinden Ilgili Idare sorumludur. 
6.7. Ilgili Idare, Asansör yaptırıcı ları nı n/bina sorumlularının periyodik kontrol için gelen yüklenicinin personeline 
yardımcı  olması , periyodik kontrol sonrası  raporun periyodik kontrolü takip eden en geç üç işgünü içerisinde 
onaylanması  ve onaylandığı  tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde raporları n teslim alı nmasını  ve en geç 30 
gün içerisinde bedelinin yüklenici hesabı na yatırı lmasının sağlanmasını , raporun muhafaza edilmesi veya bu 
kontroller sonucu oluşturulan raporlarda belirtilen eksik ve hataları n giderilmesi konuları nda, raporlarını  almayan 
veya raporda belirtilen eksik ve hataları  gidermemekte ı srarcı  olan bina sorumluları na veya yetkili servislere ilgili 
mevzuata göre cezai yaptırı m uygulayacaktır. 
6.9. Ilgili Idare, kendini ve/veya yükleniciyi çı kar çatışması na sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar 
olduğunda hemen yükleniciyi konudan haberdar edecektir. 
6.10. Yönetmelik kapsamında monte edilen yeni asansörün monte edildiği binaya/yapıya fenni uygunluğuna ilişkin 
kontroller 3194 sayı lı  Imar Kanunu, ilgili diğer kanunlar ve bu kanunlar kapsamı nda yürürlükte bulunan mevzuata 
uygun olacak şekilde ilgili idare tarafı ndan yürütülür. 
6.11. Tescil aşamasından önce asansör yaptı rı cı sı  tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırı lmayan ve yeşil bilgi 
etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez. 
6.12. 24 Haziran 2015 tarihli, 29396 Sayı lı  Resmi Gazete'de yayı mlanan "Asansör Işletme, Bak ım ve Periyodik 
Kontrol Yönetmeliğrnde Ilgili Idareler için belirlenen ancak bu protokolde belirtilmeyen diğer yükümlülük ve 
sorumlulukları  da yerine getirecektir. 
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Madde 7. 7. ASANSOR PERIYODIK KONTROL BEDELI 
Ilgili Idare sı nı rları  içerisinde bulunan bir yapı daki asansörün 
bedeli aşağıdaki gibidir. 

periyodik kontrolüne ilişkin periyodik kontrol hizmet 

Durak Sayısı  Ilgili İdare Payı  İ lk Kontrol Bedeli TOPLAM 

5 Durağa Kadar 17 TL + KDV 170 TL + KDV 187 TL + KDV 

6 — 10 Durak Arası  20 TL + KDV 200 TL + KDV 220 TL + KDV 

11 — 15 Durak Arası  24 TL + KDV 240 TL + KDV 264 TL + KDV 

16 — 20 Durak Arası  28 TL + KDV 280 TL + KDV 308 TL + KDV 

21 — 25 Durak Arası  32 TL + KDV 320 TL + KDV 352 TL + KDV 

26 — 30 Durak Arası  36 TL + KDV 360 TL + KDV 396 TL + KDV 

30 Üstü 50 TL + KDV 500 TL + KDV 550 TL + KDV 

Yukarı daki kontrol bedelleri 15.07.2015 tarih ve 29417 
Asansör Periyodik Kontrolleri Için Yetkilendirilecek A 
Periyodik Kontrol Tavan-Taban ücretlerine uygundur. 

Kontrol bedelinin %10'nuna kadar bir bedel ilgili idare 
yaptırıcı sı ndan tahsil edilerek belediyenize üç aylık periyotlarla 

Asansör Işletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 
güvensiz asansörlere 30 gün içerisinde ve sarı  renkli bilgi 
gerçekleştirilecek takip kontrolleri ücretsiz olarak yapı lacaktır. 
kontrollerinden tekrar kontrol ücreti alı nı r. 

Yukarı daki kontrol bedelleri 01.01.2016 — 31.12.2016 
tarihinden 	sonra kontrol 	bedellerine 213 sayı lı 	Vergi 
fıkrasındaki hüküm uyarı nca yayı mlanan yeniden değerleme 

sayı lı  Resmi Gazete' de yayımlanan SGM 2015/24 - 
Tipi Muayene Kuruluşları na Dair Tebliğinde belirtilen 

payı  kapsamında bina sorumlusu ve/veya asansör 
aktarı lacaktı r. 

kapsamında 	k ı rmı zı 	renkli 	bilgi 	etiketi 	iliştirilmiş  
etiketi iliştirilmiş  kusurlu asansörlere 60 gün içerisinde 

Bunun haricinde gerçekleştirilecek ikinci takip 

tarihleri arası ndaki dönem için geçerlidir. 	31.12.2016 
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) 

oranı na göre artış  yapı lır. 
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Madde 8. PERIYODIK KONTROL BEDELININ TAHSIL EDILMESI 
Bu protokolde belirtilen periyodik kontrol bedelini Yüklenici bina sorumluları ndan/asansör yaptırıcı sından tahsil 
edecektir. 

Madde 9. PROTOKOLÜN SÜRESI, SONA ERMESI ve F ESHİ  
Protokol imzalandığı  tarihte yürürlüğe girer ve sözleşme süresi Asansör Işletme, Bakı m ve Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği gereği en az iki yıldı r ve 31/12/2018 tarihine kadar geçerlidir. 
Protokol süresinin bitimine bir ay kala taraflar aksi belirtilmedigi takdirde, protokol takip eden iki yı l için de geçerli 
olur. 
Protokolün süresinden önce feshedilmesi tarafların karşılı klı  yazı lı  mutabakatı na bağlıdı r. Sözleşme süresi 
boyunca yeklenicide bulunması  gereken özelliklerden birisinin ortadan kalkması  ve yüklenicinin akreditasyonunun 
iptal edilmesi yada Bakanlı k tarafı nda yetkisinin iptal edilmesi durumunda ilgili idare sözleşmeyi tek taraflı  olarak 
feshetme hakk ı na sahiptir.  

Madde 10. CEZAi YAPTIRIMLAR 
24 Haziran 2015 tarihli, 29396 Sayı lı  Resmi Gazete'de yayımlanan "Asansör Işletme, Bakım ve Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği" gereğince binalardaki asansörlerin periyodik kontrollerin yapı lmasındaki sorumluluk ilgili idareye 
aittir. Ilgili Yönetmeliğe aykırı  hareket eden taraflar hakkında idari yaptı rı mlar "Asansör Işletme, Bakım ve 
Periyodik Kontrol Yönetmeliği" 24. maddesinde belirlenmiştir. 

Madde 11. TICARI SIR VE GIZLILIK 
Tarafların, protokol kapsamındaki ticari faaliyetler ile ilgili her türlü bilgi ve teknik veriler uygulama, eğitim ve 
dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler ile yazışmaların tümü ticari sır ve gizli bilgidir. Taraflar tüm bu bilgi 
dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul edip söz konusu ticari sı r ve gizli bilgiyi 
koruyacakları nı , kopyalamayacakları nı  ve üçüncü şahı s kurum ve kuruluşları n kullanımı na vermeyeceklerini 
çalışanları na işin dogru şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı yla açıklayacaklarını  ve kendi faaliyeti ile ilgili iş  
ve faaliyetleri dışında kullanmayacakları nı, kullandırtmayacakları nı  her türlü sorumluluğu kendisine ait olmak 
üzere taahhüt ederler. Ancak kanuni zorunluluk gereği mevzuat ile yetkili kılınan kişi veya kuruluşlar bundan 
müstesnadı  r. 
Yüklenici tarafı ndan Ilgili idareye açı k tutulan veri tabanın işbu protokol kapsamında gizlilik hükümleri taraflar 
arası nda gizli kalacak, üçüncü kişiler ve başka kimselere diğer tarafı n yazılı  izni olmadan hükümleri ve/veya 
varlığı  açıklanmayacaktır. Veri tabanına ulaşım için ilgili idare statik IP ve kurumsal e-posta adresini ve veri 
tabanına giriş  yapacak ilgili idare personelin adı  soyadı , ünvanı , e-posta adresi, telefon numarası  ve cep telefonu 
numarası  yazılı  olarak bildirmesine müteakip ilgili idarenin kurumsal e-posta adresine gerekli kullanı cı  adı  ve 
şifresi gönderilecektir. 

Madde 12. DEĞIŞIKLIK 
Protokol taraflar arasındaki mutabakatı n tamamını  oluşturur. Protokolün kapsam ve hükümlerindeki herhangi bir 
değişiklik, yazı lı  olarak yapı lı p her iki tarafça imzalanmadı kça bağlayı cı  olmaz. 

Madde 13. PROTOKOLDEKİ  HAK VE YETKİLERİN DEVREDİLMEZLİĞI 
Taraflar Protokol ile aldığı  hak ve yetkileri tamamen veya k ı smen 3. şahı slara devredemezler. 
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Madde 14. İHBARLAR VE İHTARLAR 
Protokol süresince Taraflar arası nda yapı lacak tüm ihbarlar ve ihtarlar protokolde taraf adresi olarak belirtilmiş  
olan adreslerde yazı lı  olarak yapı lacaktı r. Faks ve elektronik posta ile yapı lmış  olan ihbarlar; başka bir yazı lı  belge 
ile teyit edilmedikçe geçerli olmayacaktı r. 

Madde 15. Protokolde Hüküm Olmayan Haller 
işbu protokolde hüküm olmayan hallerde 24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 Sayı lı  Resmi Gazete'de yayı mlanan 
"Asansör Işletme, Bakı m ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" hükümleri uygulanı r. 

Madde 16. YETKİ  VE İMZA 
Bu protokolden doğabilecek uyuşmazlı klarda Istanbul Mahkemeleri ve Icra Dairelerinin yetkisi, taraflarca peşin 
olarak kabul edilir. 
On altı  maddeden oluşan bu protokol 	/ / 	tarihinde imza edilmiş  ve birer nüshası  taraflarca alı nmıştı r. 
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