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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 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Sayacın doğru çalışıp çalışmadığını tesp�t etmek üzere, kullanıcı veya ısı g�der paylaşımından madd�

olarak etk�lenen d�ğer b�r k�msen�n yazılı müracaatı üzer�ne yapılan muayened�r.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Üçüncü fıkrada bel�rt�len şartlar sağlanıyorsa, sayaç serv�s tarafından bu Yönetmel�ğ�n ek�nde bel�rt�len

hükümlere göre muayeneye tab� tutulur. Muayene sonuçları MİH �ç�nde �se sayacın doğru çalıştığı kabul ed�l�r, MİH
�ç�nde değ�lse Kanunda bel�rt�len hükümler doğrultusunda �şlem yapılır; tam�r, bakım ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
“Müracaatın kullanıcı dışında ısı g�der paylaşımından madd� olarak etk�lenen d�ğer b�r k�mse tarafından yapılması
durumunda;”

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 2017 yılı ve

daha öncek� yıllarda p�yasaya arz ed�lm�ş olup per�yod�k/stok muayenes� yaptırılmamış olanlar �ç�n bu sayaçların
per�yod�k/stok muayeneler�n� yaptırmakla yükümlü olanların, 1/1/2022 tar�h�nden 28/2/2022 tar�h� mesa� saat�
b�t�m�ne kadar serv�slere müracaat etmes� ve 31/12/2022 tar�h� sonuna kadar muayeneler� yaptırması veya 1/1/2023
tar�h�nden 28/2/2023 tar�h� mesa� saat� b�t�m�ne kadar serv�slere müracaat etmes� ve 31/12/2023 tar�h� sonuna kadar
muayeneler� yaptırması zorunludur.

(2) Bel�rt�len tar�hler �ç�nde serv�slere müracaat etmeyen veya muayeneler� yaptırmayan yükümlüler hakkında,
damga süres� geçm�ş ölçü alet� kullanma f��l�nden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümler�ne göre �dar� ve ceza� �şlemler
yapılır.”

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