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iı9i: il Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü,nün o8/o1/2021 tarih ve 2220065 sayılı yazısı.

il Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün ilgi yazısında Ölçü ve ölçü aletlerinin; 3516 sayılı

Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği belirli periyodIarla damgalanması gerektiği, bunun iÇin lmal eden,

satan, satışa arz eden, satın alan, bulunduran veya kullanan gerçek ve tüzel kiŞilerin 2021 Yılı

ocak ayı başından Şubat ayının son gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiği

belirtilmektedir,

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgasının yapllması için başvurulması gereken

yerler ekte sunuImuştur.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk6 rlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Ölçü ve Ölçü Aletlerinin periyodik muayene ve damgalan 3516 sayıtı Ölçiiler ve

Ayar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreler dahilinde yapılmaktadır.

Bu kapsamda; Ölçü ve ölçü aletlerini imal eden, satlşa arz eden, satın alan ,bulunduran veya

kullanan gerçek veya ttizel kişlerin 202I yı|ı Ocak ayı başından Şubat ayı son gününe kadar başıuruda

bulunulması konusunda yazımız ekinde yer alan dulı.ırunun ilgililere dulurulması hususunda;

Gereğini arz ve rica ederim.

Sema GüLER TüREDİ
n Müdürü V.

Bk: 202I yılı Ölçü ve Ölçtl Aletleri Periyodik Muayene Dulıırusu

Dağıtım:
Aıtalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına

Antaiya Esnafve Sanatkarlar Odalan Birliği Başkanhğına

Brı belge giivenli elektlonik iılrza ile inızalannlşt,f
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ANTALYA var-il,i,ğ
saNayi VE TEKNoLoıi iı, ırü»ünr,üĞü

öLÇü vE öLÇü ALETLERi PERİYODiK N,IUAYENE VE DAMGA DI,YURUSU

3516 saylı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre;

Ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye t6bi tutulması zorunlu
olup, damga süreleri dolmuş olan ölçü ve ölçü aietlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması
için beyanname verme süresi, 0l MART 202l günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Bu nedenle;
- 10 yıllık damga süresini doldurmuş elektrik, su, gaz sayaçları ile 2 yıllık damga

süesini doldurmuş uzunluk, alan, hacim yoğunluk ölçerler (areometreler) ve naklimetreler
bulunduran kişi ve kuruluşlann, OLÇULER \T AYAR YONUNDEN BAGL]
tsULUNDUKLARl SANAYi VE TEKNoLoJi iL MÜDÜRLÜKLERiNE,

-2 yıllık damga siiresini doldurmuş su dışındaki sıvıların miktarlannrn siirekli ve

dinamik ölçiimü için ölçme sistemlerini, sıkıştınlmış doğa| gaz (CNG) ölçme sistemlerini,
akaryakıt hacim ölçek kaplannı, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan
cihaz|an, hassas ktitle ölçülerini 5 kg'dan yukarı kütle ölçülerini, demiryolu yük ve samıçh
vagonlarını, maksimum kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerini
ve aks kantarlannı bulunduran kişi ve kuruluşların, TSE AKDENIZ BOLGE
KoRDiNATÖRLÜĞÜ'NE ( https :/,/baslı_ıruDortal.tse.org.tr)

- 2 yıllık damga siiresini doldurmuş uzunluk öl eri (tek oarcalı ağac metrele . akıcı
maddeler için hacim ölçüleri. kuru tanelı maddeler için hacim ölcüleri. 5 ke'a kadar (5 ks dahil')

hassas o van kütle ölçü1ert. vaY ve elektronik tertibatı bulunmavan maksimum kaoasitesi

2000 ke kadar (2000 ke dahil) mekanik taıtı aletlerindenı masa terazileri. asma teraziler. tek

kollu kantarlar . ibreli teraziler ile Beled ivelerce tespit edilecek ver ve günlerde an, üretici

v e pazarcılar tarafindan lann doğrudan tiike ticilere oeraken olarak satıldığı a ıkvevac

kapalı pazar verlerinde kullanılan ve tartım kap asitesi 2000 kg ve altında olan. III ve IV üncü

ınıf otom o ele tartı aletleri bulunduran kişi ve krrruluşlann, OLÇULER VE
,qy,tn yÖNtlıçDEN BAĞL] BULLüNDL,KLARI GRUP MERKIZI BELED İYE ÖLÇÜLER
VE AYAR MEMURLUKLARINA.

- 2 yılhk damga süresini doldurmuş maksimum kapasitesi

dahil') I. sınıf ve I] sınıf sas elektronik ve mekanik tartı aletleri. o a. cıktı verebilme VeVa
2000 ks'a kadar (2000 ks

başka elektronik cihazlarla bağımlı çalışabılme özelliğine sahip ektronik tartı aletleri. tartım

kaoasitesi 2000 ke ve altında olan. III ve Iv üncü sınlf otomatik o lmavan ele k tartı

aletleri. Otomatik aleti. tako sraf. taksim etre- ekzoz gazı emisyon ve ölçüm clhazlan
LOJi BAKANLIGINDAN YETKi

İçin bir dilekçe ile başıurarak

ü ve ölçü aletlerinin periyo dik muayenesini yaptırmayan ve bu ölçü aletlerini

kuilanan kişi ler hakkında, 35 16 sayılı Ölçü1er ve Ayar Kanununun 15/c maddesi gereğince 669,

00 Tl'den 13175,00 TL 'y

İlgilileıe dqyurulur,

e kadar idari para cazasl, uygulanacaktır.

bulunduran kişi ve kuruluşların SANAYİ VE TEKNO
ALMIŞ YETKİLİ MUAYENE SERViSLERİNE.
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