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oDALARA 2o23lo5 sAYıtı GENEtGE

llgi: il Sanayi ve Teknolo.ji Müdürlüğü'nün 1o/o1/2023 tarih ve E-51Bg7445-301.gg-
4393594 sayılı yazısı.

ll sanayi ve Teknoloji Müdüdüğü'nün ilgi yazısında Ölçü ve ölçü aletlerinin; periyodik
muayene ve damgaları 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirti|en
süreler dahilinde yapılmaktadır. Bu kapsamda; Ölçü ve ölçü aletlerini imal eden, satışa arz eden,
satın alan, bulunduran veya kullanan gerçek veya tüzel kişilerin anılan kanun ve ilgili
yönetmeliklerde belirtilen süreler dikkate alınarak 2023 ytı ocak ayı başından Şubat ayı son
gününe kadar başvuruda bulunulması gerektiği belirtilmektedlr.

ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgasının yapılması için başvurulması gereken
yerler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk5rlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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ANTALYAVALiLİĞi
sANAyi vE TEKNoLoıi iı, vıü»ünıüĞü

öı-çü r,u öı-çü nı-trı-cN ptnivo»i« ır,ıual e xe vE DAMcA DUvURUsu

J5lo sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre:

OlÇii ve ölÇü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tAbi tutulnıası zorunlu olrıp, damga
süreleri dolıııuŞ olan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname vede
siircsi, 28 Subat 2023 günü gün bitiminde sona erecektir.

Bu nedeııle;
- l0 Yıllık daııga siiresini doldurınuş elektrik, su, doğalgaz sayaçları ile 2 yıllık daıııga süresini

doldurmuŞ ı.ızı.ıııluk, alan, hacim, yoğunluk ölçerler (areometreler), hububat muayenc aletlcri,
naklimetreler Öi-ÇÜrnn VE AyAR yöNrrNoBış g,AĞI-I BULLrN{DUKLARI SANAyi vİ rgrNoı_oıİ
iL N,IüDüRLüKLERiNE,

- 2 yıllık damga süresini doldurınuş
hacim ölçüleri . kuru taneli maddeler ic in hacim ölçüleri. 5 ks'a kadar (5 ke dahil) hassas olmavan kütle
ölçiileri. va ektronik tertibatı bulunmavan maksimum kapasitesi 2000 ke'a kadar (2000 ks dahil)Vveel
ınekanik taıtı aletlerinden: masa telazileri , asma teıazi[er. tek kollu kantarlar. ıbreli teraziler ile Belediveleı,ce
tespit edilecek yer ve günl erde kurulan. üretici ve ıı azarcıIar tarafından malların doğırıdan tüketicilere
ııerakende olarak satıldığı ık veya kapalı pazar verlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 ke ve alında
Qlan...ll] ve |V üncü sınıf otomatik olma}zan elektronik taıtı aletleri. bulunduran kişi ve kuruluşların,
ijl-Ç]i]LEtl" VE AYAR YÖNÜNDEN BAĞLI BULL]NDUKLARI GRUP MERKEZi BELEDiYE
öı-c, ürıır VE AyAR MEIvIURLUKLARINA.

- 2 yıllık damga süresini dolduımuş maksimum kapasitesi 2000 ks'a kadaı (2000 kg dahil) I. sınıf ve
lI sınıf hassas elektrQnik ve ınekanik tartı aletleri. okuma. çıktı verebilme veva başka elektronik cihazlarla
bağımlı çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı alelleri . taütın kapasitesi 2000 kg ve altında olan. III vc
lv iincii sınıf otonratik olmavan elektronik tartı aIetleri. Otomatik tartı aleti .Takosraf. b rı l tındrıı,aı-ı kişi ve
ktınıltışların https://msurapor.sanaf .gov.ır adresindeki ANTALYA iı_irıor seNeYi VE TEKNOLOJi
RAKA\LlĞtNDAN YETKi ALMlŞ YETKİLi MUAYENE SERViSLERiNE

- l yllık damga süresini dolduımuş taksimetrelerin bulunduran kişilerin 2023 yılındaki ilk araç
nıuayenesinden önce https:. /msurapor.sanayi.gov. ır adresindeki ANTALYA İLİNDE SANAYİ VE
TFKNol oJi BAKANLlĞlNDAN YETKıALMIŞ YETKiLi vunyENe SERVİSLERNE

- 2 yıllık daııga süresini dolduımuş Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinaınik ölçümü için
ölçme sistemlerini (Akaryakıt ve LPG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçmc sistcıılerini, akaryakıt haciıı
ölçek kaplarıırı, motorlu taşıt Iastikleriniıı hava basıncı ölçiimiinde kullanılan cihazları, lıassas kütle ölçiilerini,
5 kg'dan y-ıkarı küıtle ölçiilerini, demiryolu yük ve sarnıçlı vagorrlarınr, ııaksiırıum kapasitesi 2000 kg'ın
i-'ızerinde ıılaır otomatik olmayan tartı aletlerini ve aks kaırtarları; trafikte kullanılan Hız İhlal Tespit Donanıını-
Oııalama Hız Ölcüın Donarrınr larının (HİTD ve OHÖD ) Tüırk Standardları Entitiisü'ne basvuruportal. tse.

org.tr adresinden elektronik oıtamdan müracaat edilmesi zorunludrır.
Ölçü ve ölçii aletlerinin muayene ve damgasının yapılması için bir dilekçe ile başvurarak muayene

giiniiıiü belirleyen belge almaları gerekmektedir.

Ölçü ve ölçü aletterinin periyodik muayenesini yaptırmayan ve bu ölçü aletlerini kullanan kişiler
hakkında, 3 5 l 6 sayıh Ölçüüer ve Ayar Kanununun 15/c maddesi gereğince her bir ölçü aleti için 2.03 l ,00 TL
ile 40.6l 1,00 TL arasında idari para cezasr uygulanacaktır.
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uzunluk ölçüleri (tek parcalı ağaç nıetreler). akıcı maddeler için


