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Sayın Yetkili; 

Bildiğiniz üzere; Ülkemizde ısıtma sistemlerinde kullanılan "Isı Sayaçları" bugüne 
kadar 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanun kapsamında olmasına rağmen muayene Yönetmeliği 
bulunmamasından dolayı 5 yılda bir yapılması gereken periyodik Muayeneleri yapılmıyordu. 

Ancak; 06.Temmuz 2019 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ hükümlerine göre, Isı 
sayaçlarının Muayene ve Damga hizmetlerini yapabilmek için aşağıdaki kriterlere uygun bir 
Laboratuvarın kurulması zorunludur. 

Şirketimiz; 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği, Isı Sayaçları Yönetmeliği, TS EN 
ISO 1434 Isı Sayaçları Standardı ve OIML R75 Isı sayaçları regülasyonlarına uygun 
"Mekanik, Ultrasonik Her Türlü Marka Isı Sayaçlarını Bilgisayar kontrollü otomatik olarak 
test ve kalibrasyonlarını yapabilecek yeteneğe sahip "ISI SAYAÇLARI TEST VE 
KALİBRASYON CİHAZI ÜRETMEKTEDİR". talep olunan test cihazları TSE den uygunluk 
sertifikası olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Muayene Kuruluşu olarak atanmanıza 
müteakip kesin teslim edilmiş sayılacak tüm resmi işlemlerde ücretsiz danışmanlık 
yapılacaktır. 

Bilgi edinilmesi ile değerli talep ve isteklerinizi bekler 

Saygılar Sunarız 

Servis kurulum şartları : 

 Servis, en az 30 m2 kapalı alana, tabii veya cebri havalandırma sistemine sahip olmalıdır
ve yeterince aydınlatılır.

 İş yeri zemini, kolay temizlenebilen ve yanmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmış ve
statik elektriklenmeye karşı önlem alınır.

 Serviste personel yetki belgesi almış en az bir elemanın çalışması zorunludur. Servis
yetkilisi ve yetki belgeli kişi aynı kişi olabilir.

 Serviste muayenesi yapılacak sayaçlara uygun, izlenebilirliği sağlanmış yeterli etalon ve
ekipman bulundurulur. Etalon ve ekipmanların kalibrasyon süreleri en fazla 3 yıldır. Söz
konusu etalon ve ekipmanların kalibrasyonlarının akredite edilmiş laboratuvarlarda
yapılmış olması gerekir.

 Servislerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından “TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk
Değerlendirmesi-Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar”
standardına göre akredite edilmiş olması gerekir.

 (1)  Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri servis olamaz.
 (2) Birinci fıkradaki şartları sağlayan servislerin yeterlilik incelemesi ve periyodik

denetimleri bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından
yapılır.
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 LABORATUVARDA ÇALIŞACAK PERSONEL ŞARTLARI.

Personel yetki belgesi alacak kişilerde aranan kriterler

(1) Personel yetki belgesi alacak kişilerin, liselerin veya yüksekokulların veya üniversitelerin
teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olması gerekir.

(2) Personel yetki belgesi talebinde bulunan kişilerin; ısı sayacı ile ilgili yurt içi veya yurt
dışında faaliyet gösteren imalatçılarda, konu ile ilgili uygunluk değerlendirme
kuruluşlarında, muayene ve deney laboratuvarlarında veya bu konuda hizmet veren
servislerde en az iki ay süre ile teorik ve pratik eğitim aldıklarına dair eğitim sertifikasına
sahip olmaları gerekir.

TSE UYGUNLUK RAPORU :

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde, servis olabilmek için
müracaat edenlerden 15 inci maddenin (d) fıkrasında belirtilen Akreditasyon Belgesi şartı
aranmaz. Ancak, bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında aynı standardın; “6.1
personel, 6.2 tesisler ve donanım, 7.1 muayene yöntemleri ve prosedürler, 7.2 muayene
öğeleri ve numunelerinin yönetimi, 7.3 muayene kayıtları, 7.4 muayene raporları ve
muayene sertifikaları” maddelerine uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü
tarafından düzenlenmiş Raporu Bakanlığa ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu Rapora
istinaden yetkilendirilen servislerin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl
içerisinde Akreditasyon Sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 2 yıl sonra servis olabilmek için müracaat
edeceklerin, 15 inci maddenin (d) fıkrasında belirtilen Akreditasyon Sertifikası ile
müracaat etmeleri zorunludur.

SATIŞ ŞARTLARIMIZ 

Teslim Süresi : Sipariş onayına müteakip 60 günde ürün montaj mahalline teslim edilecek 
olup, Montaj ve deneme testleri ile operatör eğitimi için gerekli süre 15 iş günüdür. 

TESLİM YERİ VE ŞEKLİ: Müşteri montaj mahallidir. Nakliye ve sigorta giderleri Şirketimize 
aittir. 

Teklif ve Sipariş Şartları: 

1. Kapsam : Teklifimizin kapsamı fiyat tablosunda detaylı olarak açıklanmıştır. Teklifimizde
açıkça belirtilmediği sürece; mühendislik hizmeti, hesaplama, gecikme bedeli, montaj, saha
testi, devreye alma, süpervizörlük hizmeti, eğitim, müşteri onayı vb. hizmetler ile; yazılım,
malzeme, aksesuar, yedek parça, bağlantı aksamı vb. malzemeler kapsama dahil değildir.

2. Garanti: Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Ürün garantisi
Şirketimizin verdiği garanti süresi ve şartları ile sınırlıdır. Ürünün bütün parçaları dahil olmak
üzere tamamı (üretim hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı)
firmamızın garanti kapsamı içindedir. Hatalı kullanımdan, hatalı bakımdan ve montajdan,
yeterli olmayan kişiler tarafından yapılacak devreye almadan ve saha testi sırasında
çıkabilecek arızalardan, kullanma talimatlarına uygun olmayan şekilde kullanımdan, dolayı
ortaya çıkabilecek arızalar garanti kapsamına dahil değildir.
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5. Geçici Kabul: Sistemin yerine montaj edilmesi ve deneme testlerinin başlayarak operatör
eğitiminin tamamlanması gecici kabul sayılacaktır. Teslim süresi gecici kabul tarihidir.

6.Kesin Teslim: TSE Uygunluk Raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca işyerinin
hizmete açılması kesin kabul sayılacaktır. 

7.İlgili Yasa ve Kanunlar: 3516 sayılı Ölçüler Kanunu, 2014/32/AB Ölçü Aletleri
Yönetmeliği, Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını
Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik,  TS EN 1434 Isı Sayaçları
Standardı, OIML R75 Isı Sayaçları Regülasyonu,
8. Tüm Süreçte Yüklenici Müşteriye Danışmanlık bila bedel hizmeti verecektir.
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