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YÖNETMELİK

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1 – 6/7/2018 tar�hl� ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene
Yönetmel�ğ�n�n 6 ncı maddes�n�n altıncı fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(6)  Sayaçların p�yasaya arzından sonrak� muayene �şlemler� kullanıcı tarafından serv�slerde yaptırılır. Isı
enerj�s�n�n dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış ş�rketler�n�n olması durumunda �se
muayeneler bu ş�rketler tarafından yaptırılır. Sayaçların per�yod�k muayeneler� �ç�n zamanında serv�slere müracaat
etmeyen veya  muayenes�n� yaptırmayan kullanıcılar/bölgesel ısı dağıtım ve satış ş�rketler� hakkında, damga süres�
dolmuş ölçü alet� kullanma f��l�nden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümler�ne göre �dar� ve ceza� �şlemler yapılır. İdar�
ve ceza� �şlemler bu kullanıcılardan sırasıyla b�na yönet�m kuruluna, b�na yönet�c�s�ne, b�na sah�b�ne, bağımsız bölüm
kullanıcısına; ısı dağıtım ve satış ş�rketler�n�n olduğu yerlerde �se söz konusu ş�rketlere uygulanır. Ancak b�na yönet�m
kurulunun veya b�na yönet�c�s�n�n veya b�na sah�b�n�n veya ısı dağıtım ve satış ş�rket�n�n per�yod�k muayene
müracaatı yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak �stememes� veya engel
olması hal�nde bu durumun müracaatı yapan k�ş� tarafından bağımsız �k� k�ş�n�n de �mza ett�ğ� b�r tutanakla
belgelenmes� durumunda ceza� �şlem, d�rekt olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanır. Stok muayenes�nde �se
�dar� ve ceza� �şlem sayacı stokta bulunduran k�ş�ye uygulanır. An� ve ş�kayet muayeneler�nde �se muayene
yapılmasından �mt�na eden veya engel olan k�ş�lere 10/6/1930 tar�hl� ve 1705 sayılı T�carette Tağş�ş�n Men'� ve
İhracatın Murakabes� ve Korunması Hakkında Kanun hükümler�nce �dar� ve ceza� �şlem uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Mücb�r sebepler ve beklenmeyen haller
MADDE 14 – (1) Isı sayaçlarının per�yod�k ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu muayeneler�n

yapılmasını engelleyecek mücb�r sebepler�n veya beklenmeyen haller�n ortaya çıkması durumunda bu �şlemler Bakan
onayı �le erteleneb�l�r.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) 26 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len sayaçların per�yod�k muayeneler�n� yaptırmakla
yükümlü kullanıcıların, 1/1/2021 tar�h�nden 1/3/2021 tar�h� mesa� saat� b�t�m�ne kadar serv�slere başvurmaları ve
31/12/2021 tar�h� sonuna kadar bu muayeneler� yaptırmaları zorunludur.

(2) Bel�rt�len tar�he kadar serv�slere müracaat etmeyen veya 31/12/2021 tar�h�ne kadar per�yod�k muayenes�n�
yaptırmayan kullanıcılar hakkında, damga süres� dolmuş ölçü alet� kullanma f��l�nden dolayı 3516 sayılı Kanun
hükümler�ne göre �dar� ve ceza� �şlemler yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len sayaçlardan muayene

süres� dolmuş olanlar �ç�n, per�yod�k ve stok muayeneler�n� yaptırmakla yükümlü olanların, 1/1/2021 tar�h�nden
1/3/2021 tar�h� mesa� saat� b�t�m�ne kadar serv�slere başvurmaları ve 31/12/2021 tar�h� sonuna kadar bu muayeneler�
yaptırmaları zorunludur.

(2) Bel�rt�len tar�he kadar serv�slere müracaat etmeyen veya 31/12/2021 tar�h�ne kadar muayeney�
yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süres� dolmuş ölçü alet� kullanma f��l�nden dolayı 3516 sayılı Kanun
hükümler�ne göre �dar� ve ceza� �şlemler yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmel�k 1/1/2021 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 6 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.
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