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DEĞERLİ PARK MAVERA 1 KONUT SAKİNLERİMİZ; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Resmi Gazete ’de yayımlanan 6 Temmuz 2018 tarih ve 30470 sayılı Isı 

Sayaçları Muayene Yönetmeliği gereğince; 

Periyodik muayene 

MADDE 8 – (1) Periyodik muayene; belli sürelerde olmak üzere sayaçlar için yapılan genel 

muayenedir. Sayaçların periyodik muayene süresi beş yıldır. Bu süre tarih olarak değil yıl olarak izlenir. 

Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında, damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte 

damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. 

(2) Sayaçların periyodik muayenesi kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Periyodik muayene 

için, periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının son 

günü mesai saati bitimine kadar servislere müracaat edilir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması 

halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılır. Müracaatı uygun 

bulunanlara servis tarafından; sayaçların markası, modeli/tipi, seri numarası, üretim yılı, kullanıldığı 

yerin adresi ve müracaat tarihini belirten bir belge verilir. Bu belge, sayacın muayenesi tamamlanıncaya 

kadar istenildiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere saklanır. Servisler, periyodik muayene müracaat 

süresinin bitimini takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar tüm müracaatları elektronik ortamda 

ilgili il müdürlüğüne bildirir. Ayrıca bu müracaatlar yazılı olarak da o yılın en geç 15 Mart tarihine kadar 

ilgili il müdürlüğüne iletilir. 

Dolayısıyla 2021 yılı ısı sayaçlarının muayene yılıdır ve bu işlem maliklerin sorumluluğundadır. Tüm 

maliklerimiz tek tek uğraşmasın, bir kısmının muayenesi olur diğerinin olmaz gibi bir süreç yaşanamaması 

adına site yönetimi olarak toplam 672 konut ısı sayacını muayene işlemini yaptıracaktır. Başvurular Şubat 

ayı sonuna kadar olup site yönetimince başvurular yapılmıştır. Muayene için sayaçlar yerinden alınarak 

muayene istasyonuna götürülecek, kalibrasyon muayenesi yapılacak ve sonrasında ilgili daireye tekrar 

montajı yapılacaktır. Bu işlem ısınma sistemi kapatılacağı için Haziran ayı içerisinde başlanacak ve yaklaşık 

15 gün içerisinde tamamlanacaktır. Yaptığımız piyasa araştırmasında dört farklı firmadan aldığımız teklifler 

aşağıda sizlere sunulmaktadır.  

FİRMA MUAYENE ÜCRETİ 
SAYAÇ DE MONTAJ-

MONTAJ ÜCRETİ 
TOPLAM TUTAR 

AR ENERGY 77,12 TL 35,40 TL 112,52 TL 

SANTEK 77,12 TL 29,08 TL 106,20 TL 

DAF 77,12 TL 47,20 TL 124,32 TL 

UBAY 77,12 TL 47,00 TL 124,12 TL 

 

Sakinleriniz için en uygun teklifi alan yönetimimiz sistem üzerinden girişleri yapmıştır. Haziran ayı 

itibariyle de sayaçlar San-Tek firması tarafından muayeneye gidecektir ve yaklaşık 20 gün içerisinde 

muayeneden dönmüş olacaktır. San-Tek ile yapılan anlaşma gereği muayeneden geçmeyen sayaçların 

muayene ücreti alınmayacaktır. Muayene raporları firmadan alınınca yine web sayfamızdan ilan edilecektir. 

Toplam tutar önce site yönetimince firmaya ödenecektir, toplam 106,20 TL (KDV dahil) her malik carisine 

işlenecektir. Bu tutar evin demirbaşı olduğu için sadece ev sahiplerine yansıtılacaktır. 

Bilgilerinize sunarız. 
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DEAR  PARK MAVERA 1 RESIDENTS; 

 In accordance with the Heat Meters Inspection Regulation dated July 6, 2018 and numbered 30470 

published in the Official Gazette of the Ministry of Industry and Technology; 

 Periodic Inspection 
  ARTICLE 8 - (1) Periodic inspection;  It is a general inspection made for meters for certain 
periods.  The periodic inspection period of the meters is five years.  This period is not as a date but as a 
year.  In the calculation of the periodic  Inspection period, the year it is stamped is taken as basis and 
the year it is stamped is counted as the first year, regardless of the date of the stamp. 
  (2) The periodic inspection of the meters is made by the user at the services.  For the periodic 
inspection, services are applied from the beginning of January to the end of working hours on the last 
day of February, following the year in which the periodic inspection period expires.  If the last day of 
February coincides with a holiday, the application is made until the end of the working hour of the next 
first working day.  By the service to those whose application is found suitable;  A document indicating 
the brand, model / type, serial number, year of manufacture, address of the place of use and date of 
application is given.  This document is kept until the inspection of the meter is completed to be 
presented to the relevant parties when requested.  The services notify the relevant provincial 
directorate of all applications electronically until the end of the working hour on the first business day 
following the end of the periodic inspection application period.  In addition, these applications are 
submitted in writing to the relevant provincial directorate until 15 March of that year at the latest. 
  Therefore, the year 2021 is the inspection year of heat meters and this process is the responsibility 

of the owners.  All our owners will have to have a total of 672 house heat meters inspected as site 

management in order to prevent a process such as some of them will be inspected and the other will not.  

Applications were made until the end of February and applications were made by the site administration.  

For inspection, the meters will be taken to the inspection station, calibration inspection will be done and 

then reassembled in the relevant apartment.  This process will start in June as the heating system will be 

shut down and will be completed in approximately 15 days.  The offers we received from four different 

companies in our market research are presented below. 

COMPANY INSPECTION FEE 
ASSEMBLY-

ASSEMBLY FEE OF 
THE METER 

TOTAL AMOUNT 
 

AR ENERGY 77,12 TL 35,40 TL 112,52 TL 

SANTEK 77,12 TL 29,08 TL 106,20 TL 

DAF 77,12 TL 47,20 TL 124,32 TL 

UBAY 77,12 TL 47,00 TL 124,12 TL 

 

 Management, which received the most suitable offer for your residents, entered through the 

system.  As of June, the meters will be inspected by San-Tek company and will be returned from the 

inspection in about 20 days.  According to the agreement made with San-Tek, the inspection fee will not be 

charged for the meters that are not inspected.  When the inspection reports are received from the 

company, they will be announced on our website.  The total amount will first be paid to the company by 

the site management, a total of 106.20 TL (including VAT) will be charged to each owner current.  Since this 

amount is a fixture of the house, it will only be reflected to the homeowners. 
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