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YÖNETMELİK 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

  

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene 

Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6)  Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Isı 

enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda ise 

muayeneler bu şirketler tarafından yaptırılır. Sayaçların periyodik muayeneleri için zamanında servislere müracaat 

etmeyen veya  muayenesini yaptırmayan kullanıcılar/bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında, damga süresi 

dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır. İdari ve 

cezai işlemler bu kullanıcılardan sırasıyla bina yönetim kuruluna, bina yöneticisine, bina sahibine, bağımsız bölüm 

kullanıcısına; ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olduğu yerlerde ise söz konusu şirketlere uygulanır. Ancak bina yönetim 

kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirketinin periyodik muayene müracaatı 

yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak istememesi veya engel olması 

halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tarafından bağımsız iki kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi 

durumunda cezai işlem, direkt olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanır. Stok muayenesinde ise idari ve cezai 

işlem sayacı stokta bulunduran kişiye uygulanır. Ani ve şikayet muayenelerinde ise muayene yapılmasından imtina eden 

veya engel olan kişilere 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması 

Hakkında Kanun hükümlerince idari ve cezai işlem uygulanır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller 

MADDE 14 – (1) Isı sayaçlarının periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu muayenelerin 

yapılmasını engelleyecek mücbir sebeplerin veya beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan 

onayı ile ertelenebilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla 

yükümlü kullanıcıların, 1/1/2021 tarihinden 1/3/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 

31/12/2021 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur. 

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2021 tarihine kadar periyodik muayenesini 

yaptırmayan kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun 

hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçlardan muayene 

süresi dolmuş olanlar için, periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların, 1/1/2021 tarihinden 

1/3/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2021 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri 

yaptırmaları zorunludur. 

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2021 tarihine kadar muayeneyi yaptırmayan 

yükümlüler hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre 

idari ve cezai işlemler yapılır.” 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 
Tarihi Sayısı 

6/7/2018 30470 
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Tarihi Sayısı 
1- 12/3/2019 30712 
2- 11/10/2019 30915 
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4- 14/4/2020 31099 

  



 


