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: Ölçü ve Ölçü Aletleri Periyodik Muayene
ve Damga Duyu rusu

16/01/2019

oDAIARA 2019/ 15 sAYıtı GENELGE

llgi. ll Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 07/01/2019 tarih ve E.36 sayılıyazısı

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

Olçülerve Ayar Kanunu gereği belirli periyodlarla damgalanması gerektiği, bu nun için imal eden,

satan, satışa arz eden, satın alan, bulunduran veya kullanan gerçek ve tüzel kişilerin 28 Şubat
2019 tarihine kadar müracaat etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgasının yapılaması için başvurulması gereken

yerler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkArlarım ıza duyurulması hususunda 9ereğini rica ederiz.

Me et lŞ DAĞ a DERE

Genel Sek Birlik B şkanıI

Ek: İl Sanayi ve TeknoIoji Müdürlüğü'nün yazısı. (3 syf)

w ww.aesob.o İ9.tİ
aesob@aesob.org.tr
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İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlügü

Sayı : 5789'/445 - 952.03.04- E.36
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ANTALYA ESNAF VE SANATKARLARI ODALAR BIRLİĞİNE
KepezlANT

Fabrikalar Mah, Hasan Tahsin Cad. No: 33 Kepez - Antatya

Bilindiği üzere Ötçü ve Ölçü Aletlerinin; 35l6 saylı Ölçüler ve Ayar
kanununu gereği belirli periyodlarla muayene ve damgalanmalan gerekmektedir. Bunun için
imal eden, satan, satışa arz eden, satınalan, bulunduran veya kullanan gerçek ve tıizel kişilerin
ocak ayndan başlamak üzere Şubat ayınln son gününe kadar müracaat etmeleri konusunda
yazımız ekinde yer alan dulurunun, İügili üyelerinize duyurulması hususunda.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Abdullah AYDAR
iı ıı,ıtıaıirıı v.

Ek:
l . 20l 9 yılı Ölçti ve Ölçtl aletleri Periyodik Muayene Bildirisi -
z. Ölçü ve Öıçü Aıetıeri Elektronik Başwru Klavuzu

"Bu b€lqe, qüvenli clektronik imza ile imzalanmıstlr."
Yeşilova Mah, AsPcndos Bulvan No:200 ANTALYA Bilgi için inibat: Musıafa DiRi.Ölçü Ayar Memuru

Te|efon. 02422434'7'7'7 Faks : 02422434'7'79

e-posta: mustafa.diri@sanayi.8ov.tr ElektronikAğ:www.sanayi.gov.tr
Ewak bilgisine www.sanayi.8ov.tİ adresindeki e-hianetler böıümündcn, "gqryr(217843E" DYs No ve evmk

erişeUilininiz.ğQrtX2 1 7843E
I/l

tarihi ile



ANTALYA VALİLiĞİ
sANAyi vE TEKNoLo.ıi ir vıününrüĞü

Öı,ÇÜ vı Öı,çÜ ıı,trı,nni pnniyo»ix ılu.tyENt VE DAMGA DUYURUSU

35l6 sayılı Öüçüler ve Ayar Kanununa göre:

Ölçti ve <ılçü aletlerinin belirli siirelerde periyodik muayene.ve tAbi tutulmasl zorunlu

o1up. damga süreüeii doımuş olan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmasl

için İ"yu,r-nu.. verme süreii, ]tj Sıihıı ]() 1 9 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Bu nedenle:
- 10 ylhk damga süresini doldurmuş elektrik. su. doğalgaz sayaçları ile 2 yılhk damga

tle ölçüleri. 5 kg'dan yukan kütle ölç en. um ka lteSt
süresini doldurmus hassas kü
2000 'dan ol al hubu lılua al lu ve

le likit LPG arl bulunduran kişi ve

kuruluşlann, OLÇüı-gn vr AyAR yoNUNDEN BAĞLI BULUNDUKLARI
SANAYI VE TEKNoLoJİ iı- vıÜoÜnı-ÜKrERiNE,

ıek narçal ı ağac metreler). akıcı
- 2 yıllık damga süresini doldurmuş uzu1-1 lııI. olCul eri (

kuru taneli maddeler için haci m olculerl. 5 k,l 'a kadar (5 kc l)

lı

maddeler lçln hacim öl en.

VE AYAR MEMURLUKLARINA,
- 2 yıllık damga süresini doldurmuş maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg

dah l) I. sını fve lI s nıihas el nik ve l]]e k tartı etleri. okuma. ıktı v

cl la bi1 özell el nik al

o III v IV 1-1c u fo tik

ol ü

lı
a

bilme veva

le ile

k lteSl 00 vea
bulunduran kişi ve kuruluşların

etl Oto aleti taks

SANAYİ VE TEKNOLOJI BAKANLIĞıNoıN YETKi ALMIŞ YETKILI MUAYENE

SERViSLER1NE. (https://antalya.sanayi, gov,ır)

Bağlı bulunduğu ıo.,,v.ttiıi- ..ayene servisi _olmaması 
veya il dışındaki yetkili

.*y"n. .J*irıerinden-hizıııet aıinu.u-*iıruıinde bu ölçü pletlerinin muayene ve damgalan

da İl Müdialiiklerinei

birVe

bel

Ölçt ve ölçü aletlerinin periyodik _muayenesini.yaptırmayan_ye 
bu. ölçü aletlerini

kullanan kişiler hakkında, 35i;'Jyi; öıitıı", ,. Ayar Kanununun 15/c maddesi gereğince

2.600.00 TL idari para cez§ı uygulanacaktır,

İlgililere duyurulur.

BİLGİ İÇN: Aspendos Bulvan No:2

Te|:0242243 47 77,:78 /DüiliNo:
0O (07040) Muratpaşa /ANTALYA
METRoLoJi ŞUBESI Faks:o 242 243 47'79

Elektronik Ağ www.sanayi, gov,tr
e-posta: ıı v.tr

bulunduran LER VE

AYAR BAĞL I BULIINDUKLARI GRUP LER



öı-çü vı öı-çü ıı-*ı-ıni tlerrnoıııix BAşvuRu işı-rıvıı_eni

Akoryokıt, LPG ve Adblue sayaçları ile tdrtım kopositesi 2000 Kg. üzeri Tartı oletlerinin
(Yüksek Çekerli Boskül) ilk, periyodik veya stok muayene ve damgalama talepleri için BAMS
üze ri nde n asa ö ıda ki ad reslerde n e l ektro nik basvu ru vo pı l ması qe re kme ktedi r.

https://www.sanayi.gov.tr veya http://antalva.sanaVi.gov.tr veb sitesinden E-HiZMETLER
başlığından veya http://bams.sanavi.gov.tr veya https://diiitalbakanlik.sanavi.eov.trl adreslerinden
giriş yapılır,

(,

e-DEVLET üzerinden

T.C. ve Şifre ile giriş yapılır

l@

*Başvuru yapılan İl ıvtlOılrlıığil, firma bilgileri
Ve Ölçü aletine ait tüm bilgiler eksiksiz girilir.
*Muayene ve damga ücreti ile yerinde

muayene ücretine ait dekontlar ile varsa

damga sökme'tutanağı eklenir.
*Bilgilerin doğruluğuna ait beyan kutucuğu

işaretlenerek KAYDET lin kine tı klanır.
*Böylece ölçü aletleri muayene müracaatı

tamam la n ır.
r

yapılan müracaat il Müdürlüğünce incelenir. Uygun olanlar kayda alınır, eksik bilgi ve belgeleri

bulunan başvurular RET edilir. Eksikliklerin tamamlanarak tekrar mÜracaat edilmesi gerekir aksi sÖz

konusu ölçü ve ölçü aletteri için muayene ve damga müracaatı yapılmamış sayılır,

Zamanında müracaat edilmeyen her bir ölçü aieti için damga süresi dolmuŞ ölÇü a|etini

kullanmak fiilinden dolayı 2019 yılında 2.600,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıntılı giriş kılavuzuna https://antalva.sanavi.gov.tr. wep sitesinden ulaşabilirsiniz.

NoT: Elektronik başvuru yapıldıktan sonra iı Müdürlüğüne ilave belge göndermeye gerek yoktur,

.-t6.İ,
qo HİzMETLER Başlığı altında

ö|çü ve ölçü Aletlerinın ilk,
Periyodik veya Stok Muayenesi
Başvurusu

Linkine tıklanır. Açılan pencereden

HlzMETE BAŞVUR Linki tıkıanır.
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o§rl-t{rğ.Eld

§k*k\frornB

soN GUN
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