
Kat maliklerinin dikkatine, 

Kalorifer ısınma sisteminde kullanılan kalorimetrelerin her zaman doğru ölçüm yaparak adil bir paylaşım 
yapabilmeleriiçin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6 Temmuz 2018 tarihinde ISI SAYAÇLARI 

MUAYENE YÖNETMELİĞİ yayınlamıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-3.htm 

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. 

….. 

(8) Periyodik muayene için alınacak muayene ve damgalama ücreti kullanıcıya aittir. 

Sitemizde kullanılan tüm kalorimetrelerin kalibrasyon işleminin MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK 
SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK ilgili maddesi gereği  site yönetimi tarafından yaptırılması gerekmektedir. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12084&MevzuatIliski=0 

Tüketimi ölçmek için kullanılacak ekipmanlar 
MADDE 6 – (1) Isı tüketimini ölçmek için ilgili standartları sağlayan ısı sayaçları veya ısıölçerler 

kullanır. Bu ekipmanların, Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olması gerekir. 
(2) Sıhhî sıcak su tüketimini ölçmek üzere, ilgili standartlara ve  Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun, 

sıcak su sayaçları veya diğer ekipmanlar kullanır. 
(3) Isı ve sıhhî sıcak su tüketiminin ölçülmesinde kullanılacak ekipmanların muayene ve 

kalibrasyonları,  Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kurum veya kuruluşlarca yapılır. Ölçüm 
ekipmanının muayene ve kalibrasyonlarının düzenli bir şekilde yapılmasının kontrolünden bina sahibi, bina 
yöneticisi veya BİNA YÖNETİM KURULUveya enerji yöneticisi sorumludur. 

(4) Ölçüm ekipmanının ısıtma sistemi için uygun olması ve teknik bakımdan doğru çalışabilecek 
şekilde kurulması gerekir. Ölçümler,  Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olarak yapılır. 

 
Yukarıda uymak zorunda olduğumuz yönetmelik ve mevzuat gereği ve site sakinlerinden gelen 

şikayetler üzerine, yönetim kurulu olarak yaptığımız araştırmada kullanmakta olduğumuz kalorimetrelerin 
görevini yapmadığı ve kalibrasyonişleminden geçme ihtimalinin düşük olması sonucunda yenisi ile değişimi için 
harcanacak olan önce kalibrasyon ücreti ve yeni cihaz ücreti olup mevcut kullanılan cihazların da ithal ürünler 
olduğu göz önüne alındığında çıkacak toplam ücretin kat maliklerinin bütçelerini olumsuz yönde etkileyeceği 
düşünüldü. 

Temsilciler kurulunda konu görüşerek OY ÇOĞUNLUĞU ile mevcut 
cihazlarakalibrasyonyaptırmayarak yerine sistemin daha adil ölçüm yapabilmesi için yeni yerli 
üretimULTRASONİK sistem ile çalışan BEŞ YILGARANTİLİ kalorimetre ile değişimi kararı alınmıştır. Yeni 
cihazlarıntahminen 10 yılkullanılacağını ön görmekteyiz. Kalorimetre değişim ücreti 240  
TL(İkiyüzkırktürklirası) iki taksit olarak 7 ve 8. Ay ödemelerinize yansıtılacaktır. Bilgilerinize.                 

                                                                                                                                Site Yönetim Kurulu 
 
Yeni Sayaç 

 


