
 

Çizelge 1.11 

Doğalgaz Yakma Sistemleri Muayenesi Ücret Çizelgesi  

Cihaz Muayene Ücreti 

Teknik Hizmet Bedeli: 600  ₺ 

İnceleme Ücreti: Cihaz Sayısı x 300 ₺  

Muayene Ücreti:  

Teknik Hizmet Bedeli +İnceleme Ücreti + KDV 

Kapasite Raporu 

Hazırlama Ücreti 

Teknik Hizmet Bedeli: 600 ₺ 

İnceleme Ücreti: Cihaz Sayısı x 300 ₺  

Kapasite Raporu Hazırlama Ücreti:  

Teknik Hizmet Bedeli +İnceleme Ücreti + KDV 

Not 1: Cihaz: Konusunda TSE standardı olmayan, özel imalat veya yurt dışından tesis için özel 

getirilmiş ve distribütörü olmayan yakıcı cihaz ve armatür. 

Not 2: İnceleme adresinden farklı bir ilden görevlendirme yapılması halinde 505 ₺ +KDV ilave il 

dışı görev ücreti alınır. 

(Anadolu Yakası Hizmet Yeri Belgelendirme Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli ili 

için ilave ücret almayacaktır.) 

 

(Muayene ve Kapasite Raporu başvurusunun birlikte yapılması ve aynı görevlendirmede her iki 

incelemenin yapılması durumunda 1 (bir) adet ilave il dışı görev yol ücreti alınacaktır.) 

Not 3: Ücretler inceleme öncesi avans olarak alınacak olup, nihai ücret inceleme sırasında tespit 

edilen cihaz sayısına göre hesaplanır. Konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri fiyatlara 

dâhildir. 

Not 4: Yapılan inceleme esnasında bir uygunsuzluk veya eksiklik tespit edilmesi durumunda, ilk 

incelemeden sonra 15 gün içerisinde tespit edilen uygunsuzluğun firma tarafından giderildiğinin 

beyan edilmesi halinde, ikinci incelemelerde her cihaz incelemesi için 400 TL+KDV/cihaz ücret 

alınır. Ayrıca Teknik Hizmet Bedeli alınmaz. 

Uygunsuzluk sonrası inceleme için; inceleme adresinden farklı bir ilden görevlendirme yapılması 

halinde ise cihaz inceleme ücretine ilave olarak her firma incelemesi için 200 TL +KDV il dışı 

görev ücreti alınacaktır. 

 

(Anadolu Yakası Hizmet Yeri Belgelendirme Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli ili 

için ilave ücret almayacaktır.) 

Not 5: Bu yönergenin yayımlanmasından itibaren inceleme sırasında muayene yapılamaması veya 

firmanın başvuru gereklerini yerine getirmemesi nedeniyle dosyanın kapatılması durumunda sadece 

teknik hizmet bedeli + KDV fatura edilir. 

Not 6: Cihaz Muayene Ücreti ve Kapasite Raporu Hazırlama Ücreti ayrı ayrı hesaplanacaktır. 

Not 7: Bu yönergenin yayımlanmasından önce yapılan başvuruların ücretlendirmesinde ilgili 

başvuru tarihinde geçerli olan ücretler esas alınacaktır. Ancak inceleme sırasında ilave ücret 

gerektirecek bir husus belirlenmesi durumunda fark ücreti mevcut ücret yönergesine göre 

hesaplanacak ve aradaki fark ücret firmadan tahakkuk edilerek faturalandırılma yapılacaktır. 


