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Madde 1. Konu:

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı 'Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik kontrol Yönetmeliği', 04 Mayıs 2018
tarihve3041,Lsayılı 'AsansörPeriyodikKontrol Yönetmeliği ',29Haziran2016tarihve29757 sayılı 'AsansörYönetmeiiği'
ve ilgiii diğer yönetmelikler kapsamında Beiedıye sınırları içerisinde Lıulunan yapı|ardaki tüm insan ve/veya yük
asansörİerlnin yıllık periyodik kontrollerinin TS EN 1SOllEC 17020 stancjardı kapsamıncla Akredite olmuş birA tipi muayene
kuruluşuna yaptırılması için yetki veri|ııesi işidir.
Madde 2. Amaç ve Kapsam:
Belediye sınırları içeıisindeki yapılarda, 29 Haziran 2O16 tarih ve 2-q757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Asansör Yönetmeİiği (2ar4l33l^B) kapsamında monte ediimiş asansörlerin ve aynı Yönetmeliğin yürüılüğe girmesinden
önce monte edilmiş ve halen faaİolan tüm asansörlerin, can ve malgüvenliği açısından uygunluğunun belirlenmesi, uygun
olmayanların eksikiiklerinin belirlenip kullanım için güvenli ve uygun hale getirilmesi veya eksikiikieri gicierilmeyen
asansÖrler iÇin cezai müeyyidelerin uygulanma5ı ve tüm bu kontrol]er sonucunda oluşturulan raporiarın kayıt altına
alınmasidır.

Madde 3. Tanımlar:

3.1, İ|eili İdare: sÖKE Belediye Başkanlığı
3.2. Belediye; 5OKE Belediyesi
3.2. Taraflar: Belediye ve Yüklenici
3,3. Yüklenici: Asansörlerin yıilık periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekiide, TS EN ıSo/lEC L7O2a
standardına göre asansör konusunda akredite olmuş Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgeienclirme Ltd. şti,
3.4, Bina Sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çaiışrnasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, yıllık periyodik
kontrolünü Ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıCa kat maIiklerinin kendi aralarında seçeceği veya
dıŞarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya malikieriniveya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkili
3,5. Yetkili Servis: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına
kurduğu servis istasyonu ve/veya sorumiuiuğu kendinde olmak üzere protokol ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişi
3.6. Yıllık Periyodik Kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çaiışıp çalışmadığına ciair yılda bir defa
yaptırılacak olan muayene

Madde 4. Tarafların Yasal Adresleri:

4.1. Konak Mahallesi Saı,açlar Caddesi No:21 sÖKE / AyDlN adresi, SÖKE Beiediyesi'ni,
4.2. Kazım Dirik Mah. 377l7 No.8 Bornova l İ7ı.AİR adresı YükIenıciyı,
4.3, Protokol taraflarının yasal ikametg3hı ve geçerli tebligat adresleri yukarıda 4,L ve 4,2 maddesinde belirtiien
adreslerdir. İŞbu adresİerde mukim herhangi bir kişiye yapılan tebligat geçerli tebligatin tüm hukuki sonuçlarını
doğuracaktır. Bu protckoldeki beiirtilen adresini değiştiren taraf söz konusu değişikliğj noter aracılığı iie karşı tarafa
bildirmedikÇe bu protokoldeki adrese yapılan tebligatların geçerliliği hususunda herhangi bjr def'i veya itirazda
bulunmayacaklır. Bu protokolde adreslerini değiştiren taraf söz konusu cieğişikliği en geç (15) on beş gün içerisince
birbirlerine ihbar etmekle yüi<ümlüdür, Bu yapılmadığı takdirde beyan edilmiş olan adresiere gönderilen tebiigatlar yerine
ulaşmış sayılır.

Madde 5. Yüklenicinin Görev ve Sorumlulukları:

5.1. Yüklenici, Belediye sınırIarı içerisindeki ilk tescil aşanıasında olan ve mevçut tüm asansörieri teklif ettiği ve Belediye
tarafından onayIanan yıliık periyodik ve muayene bedeii karşılığı asansör|eri kontrol edebilecek gerek ve yeter sayıcla
doküman, araç? gereç ve personelitemin elmekle yükümlüdür,
5-2. Muayene kuruİuşu, SÖ«r aelediyesi'nin de onlıne olarak uiaşabileceği muayenesi yapılan ve ya yapılmayan asansörleri
güıcel adres bilgilerinin kayıt edileceği ve SÖKE Belediyesi'nin talebi halince yeni eklemelerin de yapılabileceği Web, Wap
veYa Android tabanlı bilgisayar programı hazırlanacak oiup mevcut veriieıi girişleri iie istenilen program ilavelerini
yapacaktır. Ayrıca muayenesi yapılan asansörler program üzerinden muayene işlem onayı yapıldığı anda SÖKE Beledıyesi
tarafında n görülebilecektir. Protokol başlangıç tarihi itibari ile muayeneler ve verilen muayene randevuları oIuşturuian
sisteme kayıt edilecek olup sökE Belediyesinde ünevcut olan verilerin verı
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tamam]anacaktır. Yıllık periyodik kontrol raporiarının veri tabanına girişleri ise en geç 1hafta içeri_sinde
gerçekleştiriIecekti r.

5.3. Yıliık periyodik kontrol faaliyeti, Yüklenici tarafından görevlendirilen muayene personeli veya.nuaypne ekibi
tarafından gerçekleştiriImelidir. Yıliık periyodik kontrol çaiışmalarında görev alan personelin ücretIerine ilişkin her türlü
veıgı, sigorta vb, ödenıeler Yükienici tarafından zanıanında ödenecek, ödemelere ilişkin beigeleı Belediye tarafından
istenniesi durumunda Belediyeye sunulmaiıciır. Personel değişiklikleri 15 (on beş) gün içerisinde Belediyeye bildiriImelidir.
5.4. Yüklenici tarafından oluşturulan kontroI ve muayene ekibinden her bir ekip günde en fazla 5 (beşJ adet asansörün
yıllık periyodik kontrolünü, en fazia 10 (on) adet asansörün de takip kontroiünü gerçekleştirmelidir. Kontrol ve muayene
ekibi hizmeti yerine getirirken Belediye tarafından kenciisine verilen kimlik kartınıyanında bulundurmalıdır.
5.5. Kontrol için müracaat edi{en asansörlerin yasa1olup olmadığını (Belediyenin belirlenıiş oiduğu liste dışında isö) kontrol
etmek ve gerektiği taktiıde Belediye arşivinden dosyasına bakmakla yükumlüdür.
5.6, Protokol tarihinden jtibaren asansörlerin yıiiık periyodik kontrol ve rııhsat yenilemelerdeki geciknıeierden dolayı
oluşabilecek sorumluluklar yükleniciye aittir. Ayrıca konirol personeline ait heı-iürlu eksik iş ya da hata sonucı.ında doğacak
sorumluluklar, Yükienicive ait olacak ve yıliık periyodik kontrol faaiiyetieri aşamasında oluşabilecek hasarIarın taznıini,
Yüklenicinin mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır,
5.7. Yıllık periyodik kontrol ça|ışmaları sırasında kuilanılacak form, rapor ve etiket vb, dokümanlar Yüklenici tarafından
hazırlanacak, belediyenin oluru aIınarak uygulamaya kon ulma l ıd ı r.

5.8. Asansörlü binaların adres biIgiierinin temin edilememesi durunıunda, yüklenici adres tarama işinde Belediye iie iş
biriiği yaparak destek vermeiidir.
5.9. Kontrol ve muayene raporiarı 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmelidir; Bir kopyasını belir|enecek bedel ve fatura
karşıİığında Bina Sorumlusuna, lıir kopyasını ilgili asansörün bakımını üstlehen Yetkili Servise ve bir kopyasını da
Belediye'ye vermeiidir. Ancak, can ve mal güvenliği açısından tehlikelj olan asansörIerin raporlaıını bek|etmeden
Belediye'ye bildirmeli ve ilgiii asansörün çalışması engellenmelidir
5.10. Kontrol ve muayeneler sonucunda kullanılma5ı can ve mal güvenliği bakımından sakıncalı olan asansörlerin
kulIanılmasını önlemek üzere Belediye ile birlikte kararlaştırılan bir etiketi asansörde görünür bir yere iliştirecektir.
5.11. Yüklenici ile Belediye arasında yapılacak protokol süresi boyunca, Yükienicinin akreditasyonunun ve mesleki
sorumiuluk sigortasının sürekiiliği Yüklenici tarafından sağlanır. Mes]eki sorumiuluk sigortasının sürdürülmemesi,
akreditasyonun askıya alınmasi ve iptal ediimesj durumunda ve Yüklenicinin işi 3. Şahıslara devretmesi durumunda ilgili
iCare tarafından tek taraflı oiarak Yüklenicinin yetkisine son verılır ve gerekli duyurular Vapıiır.
5.12. Yüklenici. işin yürütüImesi sırasında belediye teknik elemanlar tarafından gerçekleştiriiecek gözetim denetimlerine
yardımcı olacakiarciır.
5.13. Yüklenici Belediyeyi, Belediye ise Yükieniciyi en iyi şekilde temsiI etmekle ve birbirierinin ticari, siyasi saygınlıklarını
zedeleyici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdürier.
5^14. Yuklenici,24.06.7a15 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, bu yonetmeliğe ek olarak 15.07.2015 tarih
ve29417 sayılı ResmTGazete'deyayımIananTebliğ debeiirlenenancakbuprotokoldebelirtiimeyendiğeryükümlülükve
sorumIulukları da yerine getirecektir"

Madde 6. Beiediyenin Görev ve Sorumlulukları

6.1. Belediye, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeiiği gereği asansörlerin yıllik periyodik kontrolierinin yaptırılmasından
50rumludur. Belediye, yıllık periyodik kontrollerin A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılabiimesi için bı_ı protokolde
beİirtilen şartlar dahiIinde, kontrol ve muayene hizmetini gerçekleştirecek muayene kuruluşunu belirieyecek ve
kamuoyuna gerekli duyuruiarı yapacaktır,
6"2. Belediye, §|nırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıilık periyodik kontrollerinin yapıiabilmesi için elindeki
asansörlü binaİara ilişkin adres veri tabanını yükleniciye verecektir.
6.3. Beİediye, Yüklenici tarafından kontrol ve muayene çalışmaIarında görevlendirilen personeie onay|ı ve kielediye logolu
"Kontroi Görevlisi Kimlik Kartı" verecektir.
6.4. Belediye yapılacak işle ilgili olarak, ?4.a6.2ü75 tarih ve 29396 sayilı "Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Yönetmeliği"
ve 04.05.2018 Tarih ve 3041,1 sayılı "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği "ne göre, Yüklenici personei tarafından
asansöryıllık periyodik kontroi çalışmalarının yapıiacağı konusunda, Yüklenicinin bu konuda yetkilendirildiği ve kontrol ve
muayene bedeli l<onularında bina sorumlularını bilgiiendirecektir.
6.5. Yıllık periyodik kontrolün yürutüimesine ilişkin Yükleniciden geien bilgi, istek ve oiuriara en geç 15 (on beş) gün içinde
yanıt verecektir.
6.6. Belediye, sınırları içerisinde bulunan
herhangi bir ücret öderneyecektir. Yüklen
edecektir.
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6,7.24,a6.2015 tarih ve 29396 sayılı "Asansör İşietme, Bakım ve Periyodik Yönetmeiiği" ve 04,05.2018 Tarih ve 3O411
Sayıİı " Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği " gereğince, asansörün güvenli bir şekiIde çalışmasını sağlamak amacıyla
aVda en az bir defa düzenİi olarak bakımını ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam clarak sağlanması amacı ile gerek
kuilanım hataİarından, gerekse harici müdahaieierden meydana gelebilecek tehlikelerin önienmesı için yıllık periyodik
kontrollerini yaptırmakla yükümiü olan bina sorumlularının bu ve anılan Yönetmeliklerin diğer maddelerinde belirtjlen
yükümliilükleri yerine getirmelerinin denetlenmesinden Belediye sorumiudur.
6.B. Belediye. bina sorumlularının yıllık periyodik kontrol için gelen Yüklenicinin personeline yardımcı olnıası, kontroi
sonraSl 15 (on beş) gün içerisinde yuklenici tarafından hazırianacak raporiarın iıedeli karşılığında teslim aiınması ve
muhafaza ediİmesi veya bu kontroIler sonucu oluşturuIan raporlarda belirtilen eksik ve hataların giderilııesi konularında,
raPorlarını almayan veya raporda belirtilen eksik ve hataları gidermemekte ıs[arcı olan bina sorum]ularına veya asansör
firnıalarına ilgili mevruatla ra göre cezai yaptırı m uygu layaca ktı r.

6.9. Belediye, kendini vefveya yükleniciyi çıkar çatışmas na sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar oIduğunda
hemen yükleniciyi konudan haberdar edecektir.
6.1a. ?4,06.2015 tarih ve 29396 sayılı "Asansör İşietıne, Balım ve Periyodik YönetmeIiği" ve 04.05.2018 Tarih ve 30411
SaYılı " Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği " gereği Belediyeler için belirlenen ancak bu protokolde belirtilmeyen diğer
yükümlüiük ve sorumlulukları da yerine getirecektir.

Madde 7. Asansör Yıllık Periyodik KontroI Bedeli

04.05.201B Tarih ve 30411 Sayılı " Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeiiği" nin 10. Maddesine istinaclen, Söke
BelediYesi sorumluİuk sınırları içerisinde buİunan mevcut ve ilk tesciİ aşamasındaki asansör|erin, yıllık periyodik kontrol
hizmet bedelleri; 04.05.2018 Tarih ve 30411 Sayılı Yönetme]ik ekinde yer alan, Sanayi ve Verimlilik Genel Müclürlüğünce
2019 Yılı iÇin yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş "Periyodik Kontrol Taban ve Tavan Ücretleri" ekine göre, Söke
Belediye Meclisi tarafından belirlenmiştir. iEk 1)

Yıllık periyodik kontrol sonrasında yapılacak olan iik takip kontroiünden yönetmelik hükümlerjnce ücret
a|ınmayacaktır. ilk takip koıtrol neticesinde yıIlık periyodik kontroide tespit edilen eksikliklerin halen giderilmediği tespit
edilirse ikinci takip kontrolünden yıllık periyodik kontrol ücretinin %5Osi ücret tahsil edilecektir.

Yıllık Periyodik kontroi ve takip kontrolierinden tahsii edilecektutarların %10'luk kısmıAsansör lşletme, Bakım ve
PeriYodikYönetmeliği 20. Maddesi gereğince SÖl<r aelediyesi hesaplarına aktarıiacaktır. Beiediyece muayene bedeIlerinin
her zaman denetlenmesi mümkündür. Yüklenici bu bedellerin tahsili konusunda Belediyenin denetim yetkisini kabul eder.
İŞ|enıe ait makbuzlarldekontlar muayene raporları ile birlikte her üç ayda bır SÖKE Belediyesıne iletilecektir.

Yılİık Periyodik kontrol ücreti, mevcut protokolü yenilemeye veya ek protokol yapmaya gerek kalmaksızın
YÖnetmelik gereği 2019 yılı için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükünıleri uyarınca tespit ve ilan oiunan yeniden değerleme
ora nında arttırma k su retiyle uygula nacaktır.

Madde 8. Yıllık Periyodik Kontrol Bedelinin Tahsil Edilmesi

Bu Protokoİdeki yıllık periyodik kontrol hizmet bedeliniYüklenici bina sorum]ularından tahsii edecekiir. Belediye,
yıllık periyodik kontrollere ilişkin yükleniciye herhangi bir ücret ödemeyecektir.

Madde 9. Protokolün Yürürlülüğü ve Süresi

Protokoİ imzalandığı tarihte yürürIüğe girer. 5 yıl itibariyle yürürlükte kalır. Bu protokol süresi sona erdiğinde,
başkaca ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden 50na erer; protckol, süresinden once haklı sebep bulunması halinde tek
taraflı feshediiebilir.

Madde 10. Cezai Yaptırımlar:

AsansÖr İŞİetme, Bakım ve Periyodik Yönetmeliği gereğince binalardaki asansörlerin yıilık muayenesinin
YaPılmasırıdaki sorumluluk Belediyeye aittir. Bu nedenle bina sorumluiarının yıllık periyodik kontroll
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yapılmış kontrol ve muayeneye ait raporu almayan bina sorum]ularına iİgili yönetmelikler çerçevesince cezai yapiırımİar
uyguİanacaktır. Yüklenici tarafından kontrol ve muavenesi yapı|an asansörün kulianılması güvenlik açısından uygun değilse
ve bina sorumlusu, muayene ıaporunda belirtiien eksik ve hataları gidermemekte ısrar ediyorsa Belediye aiacağı kararla
asansörü mühürleyerek. bina sorunılusu ve asansör firmasına ilgili mevzuat çerçevesinde cezai yaptırım uygulayacaktır.

Madde 11. Ticari Sır ve Gizlilik:

Tarafların, proiokol kapsamındaki ticari faaliyetler ile iigili her türlü bilgi ve teknik veriler uyguiama, eğitim ve
dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler ile yazışmalarin tümü tjcari sır ve gizii biigidir. Taraflartüm bu bilgi dokumantasyonunu
ticari sır ve gizli biigi olduğunu peşinen kabul edip söz konusu ticari sır ve gizli bilgiyi koruyacaklarını, kopyalamayacaklarını
ve 3. Şahıs kurum ve kuruluşIarın kullanımına vermeyeceklerini çalışanlarına işin doğru şekilde yürümesi için gerekli olduğu
kadarıyla açıklayacaklarını ve kendi faaliyeti ile ilgili iş ve faaliyetleri dışında kullanmayacaklarını, kullandırtmayacaklarını
her türlü sorumiuluğu kendisine ait olmak üzere taahhüt ederler. Ancak kanun j zorunluluk gereği rnevzuat ile yetkili kılınan
kişi veya kuruluşlar bundan müstesnadır,

Madde 12. Değişiklik:

Protokol taraflar arasındaki nıutabakatın tamamını oluşturır. Protokolün kapsam ve hükümlerindeki herhangi
bir değişiklik, yazı!ı olarak yapılıp her iki tarafça imzalanmadıkça bağlayıcı olmaz. Ancak protokolün yapıimasıni gerektiren
ilgil! yönetmelik, tebiiğler vb. yasaI mevzuatiarda protokolde bel]rtilen maddelbr hakkında değişiklik olması durumunda
karşıİıkli tekrar imza gerekmeden yasaI mevzuatiarın gereği taraflarca uygulanır. Yasal mevzuat değişiklikleri kesin hükum
belirtmeyip, tekrar mutabakat gerektirir ise ek protokol imzalanır.

Madde 13. Protokoldeki Hak ve Yetkilerin Devredilmezliği

Taraflar protokol iIe aldığı hak ve yetkileıi tamamen veya kısmen 3. Şahıslara devredemez

Madde 14. İhbar ve İhtarlar:

Protokol süresince Taraflar arasında yapılacak tüm ihbar|ar ve ihtarlar protokolde taraf adresi olarak belirtilmiş
olan adreslerde yazılı olarak yapılacaktır. Faks ve elektronik posta ile yapılmiş olan ihbarlar; başka bir ı7azılı belge iIe teyit
ed ilmedikçe geçerli olmayacaktı r.

Madde 15. Yetki ve İmza

Bu protııkolden doğabilecek uyuşmazlıklarda Söke Mahkemelerı ve İcra Dairelerinın yetkisi, taraflarca peşin
olarak kabul ediIir.

On beş maddeden otuşan bu protokol Ül.tO.İt laffarihinde imza edilmiş ve birer nüshası taraf|arca alınmıştır

Ek 1: Söke Beiediyesi Asansör Yıilık Periyodik Kontrol Hizmeti Ücretlerı
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