
     T.C.
  MECLİS KARARI        ÇATALCA  BELEDİYESİ

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 03/02/2020
  Mesut ÜNER  (√ )
Belediye Başkanı   
                               
Hasan GÖKÇE  (√)              Ömer ERÇİN                  (√ )
Necati DÖNMEZ (√)            Rıdvan HACET             (√ )
Lukman NAROĞLU  (√)     Özkan ARSLANCA       (√ ) 
A.Rasim YÜCEL (√)           Sevinç ÖZKATRANCI   (√ ) 
Ayhan TUTUN (√ )             Yasin Halit AKSOY        (√ ) 
Süheyla TOPÇU  ( √ )          Hayrettin ÖZCAN           ( √ )
Belgin TEZER  ( √ )             Olcay GÜVENCİ            (√ ) 
Hüseyin AYDIN ( √ )           Reyhan BERBER            (√ ) 
Recep YILMAZ ( √ )            Hakan GÖL                     (√ ) 
Turhan UÇAR  (√ )               Hasan ESGAR                (√ ) 
Utku AKBULUT (√)            Tuba UZUN                    (√ ) 
Mahmut AÇAR  ( √ )            Rahşan GÜNDÜZ          (√ ) 
Filiz ÖDER  (√ )                     

Karar No 19

Konu: Belediyemize  aktarılacak  olan  asansör
periyodik kontrol ücret oranı. 

ÖZÜ: Belediyemize  aktarılacak  olan  asansör  periyodik  kontrol  ücret  oranı  ile  ilgili  Fen  İşleri
Müdürlüğü'nün teklifi. 

TEKLİF: 

“İlçemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin tescil ve periyodik kontrolleri, 5393 sayılı
Belediye Kanununun “Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15. Maddesinin 1. fıkrasının
(s) bendinde yer alan”, s) (Ek:4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya
yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin
tescilini  yapmak,  ilgili  teknik mevzuat  çerçevesinde yıllık  periyodik kontrollerini  yapmak ya  da
yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı
bırakmak.”  hükmü  gereğince  belediyelerin  sorumluluğundadır.  Asansör  Periyodik  Kontrol
Yönetmeliği’nin  “Periyodik  kontrol  ücretinin  tahsili”  başlıklı  20.  maddesinde;”Madde-23)-(1)
Periyodik Kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil
edilir.  (2) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ücreti ise asansör yaptırıcısından periyodik kontrol
ücretinin üç katı olacak şekilde KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir. (3) İlgili
idare tarafından talep edilmesi ve protokolde belirtilmesi durumunda EK-1’de yer  alan taban ve
tavan fiyat aralığında ilgili idarece belirlenen fiyatın azami %10’unu protokol yapılan ilgili idareye
A tipi muayene kuruluşunca aktarılır.” denilmektedir. 

Yukarıda  yer  alan  mevzuat  hükümlerine  göre,  asansör  muayene  kuruluşu  tarafından
Belediyemize aktarılacak olan periyodik kontrol ücretinin oranının azami %10 olacak şekilde tespiti
kararının alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini onaylarınıza arz ederim.”      

         Şeklindeki Fen İşleri Müdürlüğü'nün 28/01/2020 tarih ve E.78914 sayılı teklifi Meclise
okunarak müzakereye açıldı.

KARAR: 

5393  sayılı  Belediye  Kanununun  15.  Maddesinin  1.  fıkrasının  (s)  bendi  ve  Asansör
Periyodik  Kontrol  Yönetmeliği’nin  20.  maddesi  hükümlerine  göre,  asansör  muayene  kuruluşu
tarafından Belediyemize aktarılacak olan ilçemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin tescil ve
periyodik  kontrol  ücreti  oranının  %10  olarak  kabul  edilmesi  hususu,  Belediye  Meclisimizin
03/02/2020 tarihli Şubat ayı oturumunun 1. Birleşiminde katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.



     T.C.
  MECLİS KARARI        ÇATALCA  BELEDİYESİ

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 03/02/2020
  Mesut ÜNER  (√ )
Belediye Başkanı   
                               
Hasan GÖKÇE  (√)              Ömer ERÇİN                  (√ )
Necati DÖNMEZ (√)            Rıdvan HACET             (√ )
Lukman NAROĞLU  (√)     Özkan ARSLANCA       (√ ) 
A.Rasim YÜCEL (√)           Sevinç ÖZKATRANCI   (√ ) 
Ayhan TUTUN (√ )             Yasin Halit AKSOY        (√ ) 
Süheyla TOPÇU  ( √ )          Hayrettin ÖZCAN           ( √ )
Belgin TEZER  ( √ )             Olcay GÜVENCİ            (√ ) 
Hüseyin AYDIN ( √ )           Reyhan BERBER            (√ ) 
Recep YILMAZ ( √ )            Hakan GÖL                     (√ ) 
Turhan UÇAR  (√ )               Hasan ESGAR                (√ ) 
Utku AKBULUT (√)            Tuba UZUN                    (√ ) 
Mahmut AÇAR  ( √ )            Rahşan GÜNDÜZ          (√ ) 
Filiz ÖDER  (√ )                     

Karar No 19

Konu: Belediyemize  aktarılacak  olan  asansör
periyodik kontrol ücret oranı. 

  Mesut ÜNER                Ömer ERÇİN                          Olcay GÜVENCİ            
          Belediye Başkanı                                         Katip              Katip   

                                         
                                                                   

        GÖRÜLDÜ                                                                  
...../02/2020 

                          Mesut ÜNER       
                   Belediye Başkanı 

   


