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TEKLİFİN ÖZÜ     :
                               “A Tipi Asansör Muayene Kuruluşu ile Protokol imzalanması için Belediye Başkanına 
Yetki Verilmesi”

     
İ LG İ                       : 
                           Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 25.11.2019 tarih ve R/2393426-21134 sayılı “A 
Tipi Asansör Muayene Kuruluşu ile Protokol imzalanması için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi” ile 
ilgili teklifi.

TEKLİF                    :
                               Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün “ 04/05/2018 gün ve 30411 sayı ile Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol yönetmeliğinin 10. Maddesinde,

   “1- Periyodik kontrol ücretinin hesaplanmasında esas alınacak fiyat, Komisyon kararı doğrultusunda 
EK-1’de belirtilen taban ve tavan fiyat aralığına göre ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir.

    2- Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı VUK 
hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar takip eden yılın ocak ayı 
itibariyle arttırılır ve Bakanlık tarafından ilan edilir.

   3- Periyodik kontrol ücreti, ilgili idare karar organı tarafından belirlenen fiyatın ilgili idare payı ile 
birlikte KDV hariç toplamına eşittir.” Belirtilen hesaplama esasları ve aynı yönetmeliğin 23. 
Maddesinde

  “1- Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil 
edilir.” Belirtilen asansör periyodik kontrol ücretinin % 10’luk olan azami ilgili idare payının A tipi 
muayene kuruluşunca ilgili idareye aktarılması konuları hakkında, işlemlerin tavan fiyat uygulanması 
ve aynı yönetmeliğin 9. Maddesi 1. Fıkrasında;

  “1 İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrol ücreti için 
Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalar.”

       Belirtildiği üzere A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalanması için Kağıthane Belediye 
Başkanı Sayın Mevlüt ÖZTEKİN’e yetki verilmesi hususunda karar alınması üzere yazımızın belediye 
meclisine havalesini arz ederim” İbareli teklifi.

                    Hukuk Komisyonunun 04.12.2019 tarih ve R.35 sayılı raporunda belirtilen komisyon 
görüşü; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 25.11.2019 tarih ve R/2393426-21134 sayılı A Tipi 
Asansör Muayene Kuruluşu ile Protokol imzalanması için Belediye Başkanı Sayın Mevlüt 
ÖZTEKİN’e Yetki Verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (MZBKrD) kodu yazınız.



                              Meclisin onayına arz olunur.” İbareli Hukuk Komisyon görüşü.                             

K A R A R              : 
                         Teklif, Kağıthane Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi 2019 Yılı Aralık ayı                        
toplantılarının 02.12.2019 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek, Hukuk komisyonuna sevk edildi. Hukuk 
Komisyonunun “A Tipi Asansör Muayene Kuruluşu ile Protokol imzalanması için Belediye Başkanına 
Yetki Verilmesi” ile ilgili 04.12.2019/R-35 tarih sayılı raporu, Kağıthane Belediye Meclisinin 05 Aralık 
2019 tarihli Aralık ayı 2. birleşiminde görüşülüp, yapılan işaretle oylama neticesinde OYBİRLİĞİ  ile 
KABUL edildi.
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*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (MZBKrD) kodu yazınız.


