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DAÔITIM YERLERİNE

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve
Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte
olup, Kurumunuz üyelerinin kullanmakta olduğu ve periyodik muayene süreleri dolan ölçü ve
ölçü aletleri için 28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müracaat edilmesini
teminen, yazımız ekinde gönderilen duyurunun üyelerinize en kısa sürede ilan edilmesi ve
ekte gönderilen periyodik muayene başvuru sürelerini · gösteren afişlerin üyelerinizin
görebileceği uygun mekanlara asılması hususunda;
Gereğini önemle arz/rica ederim.

Vehbi KONARILI
İl Müdürü

Bilgi İçin İrtibat: Nurettin ERDEM.Tekniker(Ö)

Telefon: 03123106681

Faks

, 03123\06990

e-posta : nurettin.erdem@sanayi.gov.tr
Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr
Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetkr bölümünden, "tkuiı1C0DF4A"
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ÖLÇÜ ALETİ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ DUYURU
Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, 9. maddesinin
(b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadırlar.
•
•

Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir,
Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve
sarnıçlı vagonları, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının
periyodik muayenelerinin iki yılda bir,
• Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazlarının periyodik muayenelerinin yılda bir, ölçü aleti sahibi
tarafından yaptırılması zorunludur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri :
• 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri
• Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri
• Diğer tartı aletleri, aks kantarları, hububat muayene aletleri, demir yolu yük ve sarnıçlı
vagonları ,nakilmetreler,
• Akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçları
• Elektrik, su ve gaz sayaçları
BelediyeGrup Merkezi Ölçü Ayar MemurluklarınaMüracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:
•

•
•
•
•
•

Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların
doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve
tartım kapasitesi 2000 kg ve a ltında olan 111 ve iV üncü sınıfotomatikolmayan elektronik tartı
aletleri,
Yayveelektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi2000kg ve altında olan mekanik tartı
aletlerinden; Masa Terazisi, Asma Terazi, Tek kollu Kantarlar, ibreli Teraziler
Uzunluk Ölçüleri (Tek Parçalı Ağaç Metreler)
Akıcı Maddeler için hacim ölçüleri
Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri
5 kg'a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar) için

Yetkili Muayene Servislerine (YMS) Müracaat edilmesi Gereken Ölçü Aletleri ;
•
•

1. ve il. sınıf otomatik olmayan tartı a letleri (Kuyumcu ve Eczanede kullanılan teraziler)
Tartım kapasitesi 2.000 kg'a kadar olan (2.000 kg dahil) 111. ve iV. sınıf otomatik olmayan
elektronik tartı aletleri (Market, kasap, manav vb, kullanılan teraziler)
• Otomatik tartı aletleri,
• Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları,

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara 28 Şubat 2018 günü mesai bitimine kadar beyanname vermeyen
ölçü ve ölçü aleti sahiplerine 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15/c Maddesine göre "damga süresi
dolmuş ölçü aleti kullanmak" fiilinden dolayı 2. 101, 00 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.
Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü

