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2022 YILI ASANSÖR ve YÜRÜYEN MERDİVEN AYLIK PERİYODİK BAKIM FİYAT LİSTESİ 

 
SINIFI AÇIKLAMA FIYAT (TL) 

I İnsan taşımak için tasarlanmış asansörler 600,00 

II Esas olarak insan taşımak için tasarlanmış, gerektiğinde yük de 
taşınabilen asansörler, 

850,00 

III Hastaneler ve bakımevleri dahil, sağlık-bakım amaçları için tasarlanmış 
asansörler 

1100,00 

IV Esas olarak yüklerin, genellikle insanların refakatinde taşınması için 
tasarlanmış asansörler, 

1300,00 

V Servis asansörleri. 100 kg ~ 250 kg. 475,00 

VI Özellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarlanmış asansörler.(hızları 2.5 
m/sn ve daha fazla olanlar) 

1800,00 

 Panaromik asansörler için fiyat farkı. (sınıfına göre eklenecektir) 425,00 
 Büyük kapasiteli asansörler. (2000 kg.ve üzeri, her 1000 kg için ayrı ayrı 

ve sınıfına göre eklenecektir.) 
425,00 

 Yürüyen merdivenler. (Alışveriş merkezi, market, işmerkezi vb.Tesisler) 1050,00 
 Yürüyen merdivenler. (Metro, Havaalanı, Tren İstasyonu vb. Kamu 

Tesisleri) 
1300,00 

 Yürüyen Yollar. (Alışveriş Merkezi, Market, İşmerkezi vb. Tesisler) 1300,00 
 Yürüyen Yollar. (Metro, Havaalanı, Tren İstasyonu vb. Kamu Tesisleri) 1700,00 
 Dikey Platformlar 0,10 m/s ~ 0,15 m/s 425,00 
 Merdiven Tipi (Yatay Platform) 0,10 m/s ~ 0,15 m/s 550,00 

 Fiyatlar, ortalama 7 durak olarak hesaplanmıştır. İlave her durak için, sınıfına denk gelen 
bakım ücretinin % 10’u eklenecektir. 

 Yürüyen merdiven ve yürüyen yollarda 1 (bir ) ünite esas alınmıştır. 

 Fiyatlara değişen parça, yağ, üstübü vs. dahil değildir. 

 Fiyatlara K.D.V. dahil değildir. 

 Bu listede yer almayan fiyatlar taraflarca anlaşılarak uygulanacaktır. 

 Hidrolik tip asansörler için yukarıdaki fiyatlara %50 ilave edilir. 

 Bakım yapılacak yerin özel durumu ve Bakımcı şirket merkezine olan uzaklığı fiyatları 
değiştirecektir. 

 Fiyatlar Ankara- Merkez için geçerlidir. Ankara dışındaki fiyatlar karşılıklı mutabakatla 
belirlenir. 

 Yukarıda Belirtilen Fiyatlar Anasder Tarafından Tavsiye Edilen Fiyatlardır. 
 

Önemli Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Asansör Yönetmeliği gereğince, yöneticiler aylık 
bakım yaptırmak, yıllık periyodik muayene yaptırmak ve bunu Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre belgelendirmekle yükümlüdür. Periyodik bakım hizmetlerini TSE HYB belgeli firmalara 
yaptırınız. 

“ tehlikeli asansör kullanmamak için aylık periyodik bakımlarınızı ve yıllık muayenenizi yaptırınız.! “ 
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