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Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama
Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28/12/2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Ö|çü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak
Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik YapıImasına Dair Yönetmelik" 26
Aralık 2O'1 8 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/01/2019 tarihinde
yürürlüğe girecektir.

Buna göre; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat
muayene aletleri, elektrik, su, gaz ve ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış
pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü tra nsformatörle ri, egzoz
gazı emisyon ölçme cihazları, takog rafcihazları, motorlu taşüt lastiklerinin hava basıncı
ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçlarıı hız ihlal tespit
donanımları ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlannın ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda
damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar
istasyonlarının ilk ve periyodlk muayenelerinden alınacak ücretler belirlenmiştir.

İlk, periyodik ve stok muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede
belirtilen sayısın ın;

0-200 adedi için 0/o10O'ü,

201-500 adedi için o/o8O'i,

501-1000 adedi için 0/o60'ı,

1O0O adetten fazlası için 7o40'ı

oranında muayene ve damgalama ücreti alınacaktır. Aynı beyannamede farklı muayene

ve damgalama ücretine sahip ölçü ve ölçü aletlerinin bulunması durumunda, yukarıdaki

kademelere bağlı olarak toplam muayene ücreti hesaplanırken ölçü ve ölçü aletleri muayene

ücreti en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanacaktır.

Bu çerçevede, ölçü ve ölçü aletlerinden ekte sunulan Yönetmelikte yer alan muayene ve

damgalama ücretleri aIınacaktır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatka rlarım ıza duyuruIması hususunda gereğini rica ederiz.

Mehmet lŞlL AĞ DERE
Genel Sekr

Ek; Yönetmelik Değişikliği (a sf)

Fabrikalar Mh. Hasan Tahsin cd, No:33 07090 ANTALYA
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YöNETMELiK

sanaylJg&klglgj i Bakanl ığı ndan:

öLÇü vE öLÇü ALETLERiNDEN ALINACAK MUAYENE VE DA\4GALAMA
ücRET YöNETMELİĞiNDE DEĞiŞiKLiK YAPILMAsINA

DAiR ü öNETMELiK

MADDE 1 - 81211989 tarihli ve 20074 sayılı Resmi cazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerindcn
Alınacak Mrıayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağtdakj şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - Bu Yönetmelik; uzınluk, alan, hacim, ağır]ık ölçüIeri. ta(, aletleri, areometreler, hububat

muayene aletleıi, elektrik, su, gaz ve ısı sayaç]arı, srı haricindeki sıvılal]n ö]çiim sistemleıi, su satış pompaları,

taksimctrcler, naklimetrele., akım ve geriJim ölçü transfom,]atörlerı, egz.oz, gazı emisyon ölçme cihazları, takograf

cihazları, motorlu taşıt lastikleıinin hava basıncı ölçümiinde kullanıIan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal

gaz sayaçları, hız ihlal tespit donanımları ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagoıılarının i)k, peıiyodik ve stok muayeneJeıi

sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, süı ve gaz sayaçları tamir ve ayaİ istasyonlarün!n

ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.

Birinci fıkıada belirtjlen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler aIı]nr.
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201-500 adedi için %80'i,

501_1000 adedi için %60'ı,
1000 adetten fazlası için %40'1

oranlnda muayene ve damgalama ücleti altnıL Aynt beyannamede farklı muayene ve damgalama ücletine
sahip ölçü ve ölçü aletlelinin bulunması duıumunda. 1ııkaıdaki kademelere bağlı olaıak toplam muayene ücreti

hesaplanırken öIçü ve ölçii aletleri muayene ücreti en yiiksek olandan en diişük olana doğru sıralanıı"
MADDE 2 - Bu Yönetme]ik l/1/20l9 taıihinde yürürlüğc girer.

MADDE 3 - Bu Yönetınelik hüküm]erini Sanayi ve Tcknoloji Bakanı yürütiir.


