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Su Dışındaki Sıvılar İçin Olçme Sistemleri ile
Bazı Ölçu ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğl

24/10/2019

oDAIARA 2o19l8ı sAYıtı GEI{ELGE

Su dıŞındaki sıvıların miktarlarının sürek|i ve dinamik ölçümü için ölçme sistemlerini,
sıkıştırılmış doğalgaz (cNG) ölçme sistemlerini, akaryakıt hacim ölçek kapıarını, motorlu taşıt
lastiklerİnin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazları, hassas kütle ö|çülerini (Fl ve
F2 sınıfı), 5 kg'dan Yukarı kütle ölçülerini, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonıaİını, maksimum
kaPasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinive aks İantar|arını kapsayan
Ve belirtilen ölÇü ve tartl aletlerinin muayeneleri ile bu muayenelerin kimIer tarafından, nere|erde
ve nasıl YaPılacağl, ilgili tarafların yükümlülükleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık
durumunda uYgulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belir|emek amacıyla Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı'nın "5u Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı
Aletlerinin Muayene Yönetmeliği" 1'1 Ekim 2019 tarihli ve 30915 sayılı Resml Gazetede
yayımlanmış olup söz konusu yönetm eliko1/o1/2o2o tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre;

ÖlÇü aletlerinin muayenesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek üzere Bakanlık tarafından
Türk Standartları Enstitüsü fiSE) yetki Jendi rilmiştir.

Ölçü aletleri, 351 6 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda belirtilen (ilk muayene, periyodik
muayene/ ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi) muayenelere tabi tutu lacaklardır.
ÖlÇü aletlerinin periyodik muayene süreleri Yönetmeliğin Ek-l'inde belirtilmiştir. Bu süre tarih
olarak değilyıl olarak izlenecektir. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı
yıl birinci yıl olarak sayılacaktır. kalan süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren
hesapla nacaktır.

Ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatı periyodik muayene süreslnin dolduğu yılı
takip eden yılın ocak ayının başından şubat ayının son gününe kadar servise başvurularak
yapılacaktır. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş günü de
yapılabilecektir. Olçü aleti muayene ücretinin başvurudan önce yatırılmış olması qerekmektedir.
Muayene ücretinin yatırılmaması durumunda müracaat geçersiz sayılacaktır,

Ölçü aletlerinin muayene ücreti, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve
Damgalama Ücret Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlıkça her yıl yeniden belirlenecektir.

Ölçü aletlerinin, piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinden kullanıcı sorumlu
tutulacaktır. Kullanıcılar ölçü aletlerinin ilk, periyodik ve stok muayenesi için zamanında başvuru
yaPacaktır. Ölçe aletlerinin muayeneleri sonrasında yapıştırılan muayene etiketi ve damgaların
korunmasından kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı ölçü aletine ilişkin muayene rapo rların ı talep
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etmesi halinde ilgililere sunulmak üzere gerekli önlemleri alacak ve metrolojik açıdan açıkçakusur|u olan veya güvenli olmayan ölçü 
-aletlerini 

ku lla n mayaca klardır. Kullanlcılir muayeneyapan kişilere uygun çalışma ortamını sağlamak, gerekli bilği ve be.ge|eri n"*o. uygun veeksiksiz olarak vermek, muayenelere yardııİ-ıcı olma"kla yükümlüdürler.

Maksimum kapasitesi 10,000 k9 Ve üzeri olan otomatik olmayan tartı aletlerinin ABuygunluk Beyanının düzenlendiği gın iık gın olmak üzere 15 9ün içinde bağlı bulunduğu ilmüdürlüğüne kullanıclsı tarafından bildirilmesi zorunludur. kul|anıcıların bu yönetmelikte
belirtilen YÜkümlülüklerine uymadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu Kanun çerçevesinaeişlem yapılacaktır.

01/01/2019larihinden.önce piyasaya arz edilmlş olan sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ölçmesistemleri ile motorlu taŞıt lastiklerinin hava basıncı olçımınae kuııanılan.lİur]unn,n periyodik
ve stok muayenelerini yaptırmakla ilgili yükümlülerin, zozo yılı şubat ayı sonuna kadar servisebaşlamaları zorunludu r,

Bilgilerinizi ve esnaf ve sa natk6 rla rım ıza duyurulması h ususu nda gereğini rica ederiz.

Meh lŞ DAĞ Mehmet Ali GÜLAÇT|
Bidik Başkan V.Genel Sek r

Ek: su Dışındaki sıvılar için Ölçme sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene
Yönetmeliği (24 syf)
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MADDE l _ (l) Bu Y6netm(

- ;;.,.";,;,",;i],l]jJ;,iiİİ]i,l"i,ii,];,]i:l,İl-",]§;,:ili:::;;|:]ll;l.*.;;;'i:". ;,,.

.,.,.,,,"lln".'oİr'u,u,|] 'İ:Ji":,],|l1 ll düŞlndaki s]!ı]arıD üıikli]ı]a.ının sürckıi ,e.ıi]ıamik ijıçi]nıi] jçijr.iıç,ı).
,t,,,,.,,",,,,",,o,,,.,,,:,i,:il,il:i:;:]"::l;i:.;.l]-"J]l-,1;.};lli.i.]i,: 

1.1,1lll;:l.,.:.j:;:.,İ,j'liille ölÇijleljni, dcı]ir-Yoltl Yr:ik ve sarııçIı vaguılırıın,. ,,,;,;;;;; ;;;;.., ,nno **,,n ijzeı.iııiie ıılın oııınıııitırn]aYıİ üaaır alatleriİi ve aks kannrıaılnl ka|sar,
Dıyı,laı(
lrADDa3-{l)l]uYö|tetmelii. l l/l/l989 ra.jhli ve j5]6 savılı Olçl]]er ve n },aI Kanununüı 2 ıci \.(,9un.ıü

[İ::İi!lii:,ill] ,:i;,ll;ilJt,,;,}]:l:,ı,,u"",l 
iii*tı, i.iıi'i,.",",İ,Iu-,r*,,n,, 

". iıl,g,ın,.,n,.,,,*, iı,,:
'lıııınılıır
Mr\DDIi 4 - ( İ) l}ı yiiıretn]elikit] goçcni
ı) l']iıkaDllk: Sanayl ve 

-leknoloji 
ljakaılığ]nl,

b) İ)aüga: ScrVislcl tar.ıl]ı]dan
]lij(ııhaIelcre 

"i,* 
y"ı".ı,.ı,,-i,p",;;İ:1;:T;H'll,#':,lll11::İ'f"-l]İİ;i:i"i:lj]'j$j: 

::i]ilil]\ıPl§llrD]a' basııa' vurııa Ve}a leie takllan tuışuııın sıkılinası **İ,j,ı.;";, vğya kcnd;n.len ,apışnıx a)ze,]iğiıctıiriP, Çlk'ı(|]dJğl,.da ııh.ip o]an özeı olarak hazıı,laınıış u","*.",İ,'.İ,İ"İ, İ.,"a kcJcbek nıaihiirlemc sisıcnıi rııı.lckıı(»ik o]fi.ık.ın i!eü ıedbi[lcıiniı] alınnrrru, ruğln,-rn ri.r",İl.

lr(Ş du) lrjl|nı] !e/t.\.ı bısil Vc,yırygıJl Olirnk kuİlaİlmdı olan ölçııe alaçlaİnl kııl]ıİarık vıpaçağ| il]ccJeJn.!i,
ç) (;.neJ,\4üdürlük: ]\ıoıroloıi vc stanclıu.İjz-ısyon ccneı'vııılrıilpı,,t.
d] ll ,ıijdiilliigii: sana},i vc'lekİoJo_ii il Miidü;lükleliüri.
ü) Kanuİ: ]5 ı6 sa],]l] ()]çLile. \,e A\'ar ı(anununu.
l) Kl|Jianlci:Ölçi] alcliniıı sahibiıi Vcüa ijıçüü l.aaliü,cljndeı] soİu]nıo olnı gcrçek Vc),a ıtizcJ kiliü.i.
!l) \4jH: \,laksinıulİ] izin \'ırri]cbilil hala pa},larüİt.
ğ) \'1ılı,ı'cne cıikcıı: Ölçii aleıinin ı]uavcne durunııınıı ve Lıir sonraki ıı]üavcn! zamanın] beliüleıı. k.ı(li]i!in.,aı

(J]ıl,.tii l]ızİllann.]|i ttikeli^
h) Mua-Veılc rııporu. Ö'Çtl aletini0] tipini, markaslnı, ıİodelini. seri ntıılarasünl. i]lclım tlIünl k!llaııldlğü !.lillıdresiıi, ku]ltnıclntı i]cıiş;m bilgi]e.iıri jçeı.n ve öıçü aıcüinin mua).ene .",,".;,;; ,;;;.;;,; ;;;, 

";:;,, 
"İ"İ,;.;,;İoltıInila hazıf Jani!ı,ı aapolı].

ı) Ölçü ııItıi: 2 nci ııaıidede belinilen ajıçil ve tanı a]etle.iı]i.
i) Piya-§aya aızl ÖlÇü alctiniı, tcdarjk yc]-a kullanını ımacıyh bedcl]i vcyİ hedğlsiz ola.ak ı]ivrsnila ilt ](clhıılıınduırılnıısı içiıı yapllan l.ııliyetj,

.i) se ,is] Ö]çii alcilerinin nııavenesi ilc ilgili iş|eıılcri gçrçcklc§ıirmck üZeIc llakaı]] |l ıı]iıI]]lditll
\ cıiilcndililen'] ijlk slindaİdlarl i]nstiliisiini] {TSE).

İ1 l'ıııiı ı,c ı!,al scrviji: 20l_]/20l2 larihli Ve 282jg Şa),lll {iesll]j Cazeıe.de vı}.,ln]Iıı.ıın Olçi] \c ()l.i]\]'ilüiıin lınril !e A-vitıır] \'a|acak (ili].lğ VcrilcCek YcıJ,i B.ıttıi l] kklil(la Yönclmeljk h(ikünı.[inc sinr iliİiiJilıiikleli tarıllndirn ü;lçıi aıcülcrhilr tamir !e ayar iŞlüijn]lcı.i için belgclenılİ-ileı işl,erIcrini.
l)-Iip onay bclgesij Ölçü a]ctinin. n|-\as.v.I aızına ılişkiıı ollırıl ]l8lli ıcknik dii7cnlencs;ı. tr!_elııllııaünır

!aıstalcı 
^IJ 

ıip iıeclcnıc lıelgesiıi ,,cliı AB liısannl incelcn.ıc hclgcsini rel,ı ulusal tıp onay bc]pesini ,/c).ı dı]ıa iılce
1ll. ısar ıı ıı,zlı ilgi]i 0larak İ]akanlıkça (liizeİJCıen |rc]gc!i.

ilidc c(1.1

iKiı-ci Böı.üNı

Muıycııı 
MuaYene işleınlori

ııa »ııı s * 1 ı; Öıçıı alellcıi_ Kanıtnda belij tilclr aşagldakj mıra_Venclclc Iabı iuıulUr|
a1 ilk nıunl,çlg.
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b) l'cıiyodi}i İ]Lıa} cırc.
c) 

^ni 
ı]]lııtveıe,

ç) Şjkeyeü ı)l!ıa}cncsj.
d) süok nruayencsi.
\ltı:l]tlıc için ı(lı|el gereLlcf
ılADDE 6 - (1] ÖIçi] aIellcJil]in: ilgı]i r..k]]ll !]ilZcn]enldsinc uyquİ olalak ıip tına_vı alıınıı§. nıuır.cnt.]tı,ı...ı. ıııuı.iı,t ı..ıı(ı|..Iı \(.\c\,J l,ı,,!.,laırn .'., 

'.:',.,r, 
,,,',,.,,]İrr.u..,r,..',,n^,, (uı.ılu_ ıc ,..nl_.ı

::;]];j]:)::]''()jalık 
])ıtasn!ıt iılz edilnıesi gcrekiı.'i,, ,.*ir",ir"rr'r, 

".. 
İİ,,r"r", .jıçi] aıc|ıcıi nı!ın_\.ıı.\.. (ıLı 

|

(:] |'i-\JsOir 'lll ((iilı'!ck iı Çti a]etlcrinin. },azıı!m da ddhil olıııak üzcıe ölçüm sonuçlanıı clkj|c,,'abilaca|i 1a]ıı
ı.Jıı,ıı]..ı ıı] ı] .ı1(l,hnil 

, ( \ c) i clcj,.ı.on ik L, iıak pl,.n,lr ol,,,," ,İ,,,.,ş','.ll,.".*^,,,

ljjİjil]:::ij::;,,",:i:;:l]o -,,,,ı,"o,n,i,,,i,*,,l.ii;:,,;;ili::",,,,ıllnd:ı.ta,ııJr

i,i.i;;;i";;;;;;;;,ffi;:;:;H,J,:lİ'i;::fi;,;:;[:;:i riİ;:;il::I:r,;:,1j;li",:u",,n,,,,.(h}olÇir il]cı clinin /,.ııa)eOğ işIeı]leriıe b"G;;;;;;;;;;];,"ılİİ.nı ,n."ı.n,"ı", tiıı oıavi|ı n oınııd|ü|.||' ll!'ll|||] Lıln]xd|İı, dJl)r8ı \i]resilıin geçtiği, dan]gaya ,ua"n"," 
"o'roü"uaagasl üıvgtl]l olduğu lrı]ldc ijlçü ılctincllr|i(lalıılc adildiği gi{ıi hıısıslardan cn az biriıiıı ,"rp;, .tiı,ııg; *r;;;;İ;;;" var]ıdıği durunlarda ö]çii ılcılJriııinnl||ayenc§iıe dğvan) cdiln.ıcz. Muavcıesine cl"rrrn 

"ıiır,";,"n'oıçı ı"inr' *rii",',."'r, İ]ün]kiin oiinavıcak sckiı(]cba!liın,l,ak ,,ijhi]||çniI ve bu ciıüruft diizcıleneçei olan ıİuaycne üpot]nda *crekçeleli iİe bjrli*ıc bclirı]lir,l?ı \(.r\ ir ,lll,Jlf llkr,l\:l o,
,,,,,,, 

","..|. i,.,,,,;;,j";;J;;;;;H":]:[§,j:l]:; İ,fill"-.t ,llilli1,.i,,§l]],iıl,,:j:j:J;ll ,i:,;:]l]]] Lll 'ılı rlr'l eIdcn lÇ\ljll] ıj(l(r \c\,r p(,\la,},o]LlYla iadcli ,""ıır,,,ir,,,n,rt İpn,.ıı,, aızenıenııgi 1alihi takin.dcn cü] g!ç
ilrkıı lılr i]ılıııı vılsı lelek]i kıııııni_işItııler l,np,ı,ı*ton ;,,.,. ;;;;; oİ.İı,,n ,ru"y"r."-, ]çrı jlgilisj ınra]lnJınrlıtliı\'cı)( ii.a.ıi Yaııl]laıa! yanilien lna]ıacaıt cdilir. Şayet iİ nııdi]rliiğu ,rrri,naıon ,rnp,ı""uı. iDcelernede ]c!ZUııı
;]]İ:İ:,|l'r:,T']1,1il:'jİ;ji;|" 

edilirsc scı'vjsc bildirimdc bııunuıalak ,nuu-,.u. işıeıııerinın yapıın|ısı sat]ııı r.

(8j Ölçü a]cl]c[inin ntlaycj]cle.i bu Yöneimcljk ckjnde yeı.alan hüki]filcİe golç Yıpıllr.(9) Yapllan lİuıVeıe İğlicesiı]de bu Yöİclmetik hıikiiı,lcriıc ,i*r,, ,'İİ",r, ijjçü alcıleli. dilıılgı]i]|l iplı_' il.'ı';l kı_|]:ı lıüı],ıliıı. r]ı m^.:Jı olııJ\ıiak ş(kıldc n,,gl"".,,.,* 
"''n,r,.nİ.';.,;,,l. 

," ,.r,,,, \ ,ü)ı|ıı.i|\ iı,/..ıi, ı:,|.,:. \(

(l()) YaPlian ı]uıjl'el]e sonrasıılda lıyguı lıulunan ölçü alğtleri daııgılanlr vc nlua!cılc €liketi gan.iilcbrIcrck

"*""' |':ı'],lll, ,nr.,,:a 
jntıa_"-eüe ı?porrı hazlılanarak ı,azılı veyı clekfonik ;1aİlda ilgililcre iIelilir

( ı ı) ()1çi] aletıefinin. mıiıvcnc iicıcli nUayenc talcbindc bulunan]ala aitllr, l!1ua\,cl]o sonLt!Ulrda i]]çii alcıinünıaül]il'\'c ı\al gibi jŞlcn]lere ıabi ıılııülınas] v§ya ölçü aıelinin değiştjlilmcsi duruınunda yıptlacak islcrniclden !..]iLlc1,1.|ıen küilaüııcl sotrm]udul'.

{ l] ] ()|Çü aıct{erinin ani ve §jkıivel mua}eneıerjndc Ctnc] Müdiirlükj gc.ekli gönncsi halindc iilcüie;. iıhlü|ııçl.üilll]i- \'e a,-ır scn,ijİcli lic diğer kııııılıışlaıın va),a scrvisin ıaboİaüuvaı. elipnıaiı vc personciinden \iı|ar|ınxhr]iİ.
l l]i nüı!enc
}1ADDıİ 7 - 1l1 iIk ııuayenc: \,cnj viipt'a|] Veya pi]ı-çalaın birlcşlirilİlesi s-t]reliv]c İleüdanı g.tilile]r ijlçi;ı]cıiİi]] saııŞa ı'c],a ku]lan]]nıa),a başJaın]aIaılndan iiİce Vcya ilhal ediieİ jlçü ılet]eıiıin yıırdu sokulııılaı.ı sıl.ıslnJı\'e)ı Pcri}'odil, anj, ŞikiY.l Vc stok ııüa!enclori soıunda ılanıgalaı ipıal o]unan ölçü alcıiıiı) ıaııiı !(ılıt'lıııtalırııdan §oım \]e}ra ölçii aletinin 0rlzalaınlasl soırcu krilan,c, tlııaflndaı ıanıir eütjlil ıdsinllelı sOıl,ilr,ıpı|aıt nıua,ıenediı.

{2] I]o Yiİıclı]üclik kapsamındaki ijiçii aJeı]eriırio pirasaya aızın<laı ibcck; iIk lr]ılı}cn.si iilçü ıltlil). ı;1 il9i]i
c1,1. ı].sIOe biI ha]kı]|]] \,oks0:

a) 
^{} 

ü]p iİÇğlclllc bclgcsi \'a)'a AB |asarlm ioc€lenc btlgesina sahip olalrlal iciı onıvlaınıış liltl.ı]ıŞ !c\a
üı]ı),]iülı]niş kuruit]şlatr yetki a]an üroiicisi ta.af]ıidan.

b) ljlusııtrp on:ıy bğlgesiırc sahip oIan]ar içh Bakaı]lkçayctki]endirillnjŞ iil.elioisi yc}. selVis 11|.iLljndıD.
],apılll.
lj) Küllaı]lııdı olan öIÇii alcllerinden ı)runrğnelcri sonucunda ayarının hozuk o]duğu ıcspiı ediicİlcl iI( ijlçai

ill!ılnin ıll/ılınİ]asl sııııcu kuilanıcısı taİafııtdi]n ta|]]ir otti.ilcn aj]çii alcllariİ]/l lıun!.jl)cs/ tlp ol]i\ i(N.tüJ.l]üı
ır\ !|çl]|1ığtl tor]tl()] cdildiktcır soİıra seİVi5 ülllatllndan }apıl,ı

(4) l.]ıı nıaddc kapsamında seıvis larııİıilan yıpılan o]ıla)eıc i§lelİıe.ine iliŞkin alclcılaa kıı]IınIcl 1lınlln(lıül

|'eriyodik İıuİyene
l}|ADDE 8 _ (i) Pe.iyodik mua)cnc

]:Clrci lllua\ejlcdi[,
beııi si]relerdır 0lnrıl üzorc 6lçi] aletleİi içiİl sclYi§ tilrıflDdan l,ijpıliıll

l().20 l 9iıı tlıs:.i/rvu rı,.ı,esnı igazcle.gov.tr/'cskıler12019/! 0l20191 01 l -6,htm



Savlii j ,'5

l-.l Ö|çı ıltıı,jılıı n pcrıloiJil
,z.,,|,trv.ıdk,n,,,,"n"',u,J,in",n;]::il:;:,:;i';i,H,:;i:i]i:u.BJ,i]Jutaı:hı,,,.ıık,ıı3,ıı,ı,"ı,.^

İı#j]llillil, nı.un ıun,guıo,ı,g, y,i o,,,,., ,,,i ",",,i'*,;:;;;ff;"::ilJ,ii],;::,; 'Ji:,],:::l 
l]!:]]i;

(_]) Ölçü aıelloriİin periyoılik nıııaytne nüıi.carlİ pe.i_yodik nluaycne süı!§Jıin do]duğu rlll ıal,iP fdçİ )]iıİocıl.i lil'ınııl baş]ndaı şubaı aylnıı soıı,güı)ülıc Ladar servlsc ııışuurırlarak 1,apılır. §ııuaı ay|ı}n s(}n eilniiİii,r lııi]lrasIlılıısl ha]inıle ı]ü.acaat. soürmki 
l1t,,, *u"i a. ;r;;;;;,;;. ;;;;;.,İ ,,ror"n. ücreıiniı başvuıtıdaı ijncc\,ılırlllrlış oi]İ,,§, gerckil, M]uaYenc ıicleıiniİ yoınür,u,n*,,jurun,rnan'i nr",*, g"ç.,,,r.,ur,ı,,,.

,,..,,,,r,,lİJ,l'"'''"o'* 
ııuaveıe sonııctında doğru çaltşmaülığı ,"a;,;;;;;İ. aıetıcrine h.ıhaı_t]i biı cezai i§i.n.

(5} Pcri,r(ldik üUaYcne iÇiı] zanlaıııdo n]üİactLrı çllneY€nlc,,i,]akklnda. dahı Jon.lı ürrüracnat etnriş olsiılır dahi(r ij]Çtı itlctjniı kullanıırııja oldıığunuı, ığspit cdilmesi n"',"o". o".r.-,,,."., dol0],,§ ajjçü aleı.i kü]l0ıına lli]ini]cndola:-|. Kın.|D hükiiü|cfjıf göıe BakanIıkça gcrel<l; yapııııılar uyjgulaİıı. 
-

(6) tcriyodik ıluttyeıre üçreii kıllınıcı ıaraf]ııd*r r"*i." Oİ"nİr,"Ani İıbıyene
lltADDE 9 * (l) Ani nıuaycne, cenel l\,lüdı]flük Ye/vcya il mi]diilıüği]nün göreçekle.i İüZım leya ;liIriİİi]zğ.inc dlçtj aictiıiı buluıidukları ycrlerde habcrsizce yapılaı nıuİ","O',.-'-""-
12) Ani muı!'ene sonı]cün.la üloğı1ı çal,Şınadlğİ tespit 

"aiı", 
oç.i] aJetleİjne ı}.arl doğ,U olnlıran iilçij a]cliiıllıiınıa lliliır]cn ı.lrılı.\,r Knn n hilkiinıleıiıe gore lJal<İınlıkça gcrJİ' ,,oru,.,,,,İ, ,ror'"",,(:]) Ani lıuaı'cıtc sonı]cııd, doğlu çaı]§madüğı ,";p; 

",r;İ"; 

-;;;; 
;;,*,r,l, 

' 
,.,.,, yç.rü..ıü.ıJj ülıü].1!,Jıı(ııriıiü,ıllır] l,ü]lanıcı laııiından kaı.şılaııı.

Şik:itcı ıİtlı,vcnesi
ı,lADD' ı0 - {]] Şitatet İü!a}oncsi, bir ajlçii a]cıjnin doğru çalışıp ça]lşİladüğlnı lespil çtlİek ijZcı.e. ii|çr:ilıj'üinin ku]lanıÇısı veYa diğer bir kimseni] ı]ümcaaı tizerınc cİneı'ıııjııük vc,,vcv. il ııürliiılügii 1ııüllııdı,],vıpilalr n']ırurencdir.
(2] N4iiüctıat sahibigg.Çek kişi isc adı. soyadı. 

,l-.C. 
kin]ıik nıınlarası vc adIcs bi]gjlcı.i: üüzcl kisi is( ljınıı ıdııln\iını' itJfcs bils'ıcıi, lvtERsıs numarasl i]c birlikıe şjka!,cle konır ö,çü aleti iı] kol]İnlIdlgl !crin ıdrcs lıiigiJcı,iııilJcle(.k şcl,i]de şikayeıini ilgiıi il üniıliılüğüıte ),aPar.(j) ()]Ç'j alcıinin kuılonlclsJ d'Şında }apıliın n]üracaaı aizerine gcrç..liı.şı],i]ğn §ikiv.t mııa}cnesi sıııııcunda(krglu ÇılıŞmadlğı tcsPil edilcı ölçij aıellcljıc, aya.t dogı1 oıruyon-oıçı oll,, *r,,nun,, l]iljndcn (ldla\ı Ka]lıınhiiliilİl.İil]e göre Bakanlıkça g€rekıi yapılİlmldl ı]!grı]anır.

(4) lv{aksinrL,m kaPasilesi 2000 kg'ın alzcriJ]de ol.in oıoınatik oıılayan ıarlı alelleri ilc aks ka1ıarlaüıJn şikil_vcı]İürıceallaİn'a, ölÇü ajcliniİ ııuilyeoe sonucunun oıt]nlu olİ]asl dutumı]ndx jrr!ir),ğnc alc i]gili gidell€r ]İiilacıaısnhibi ıalallırdai: oıllmsuz olması durununda ise kullanıci:iı ıııı,allııdaı karş|laniı lJti dufum muavcnc isıenı]cıit)nrcsiİ(lc il n]iidijrlüğii leratllrdan başvıru sahibiıe biı.lirilir. ŞikAyct nrual,cııesi lıizııcı bedtli.8/21ı98, üarilııi tc
]1ü(l'-l 5a)lll llcsııi Cazeıc'de val,ııılanan ÖlçLl ve ölçü ıllcı]crlnden Alınacak \.luıl,cnt ve Dııngılaırı iicı,cı
\ i]lr(ill].li!jnd. hciilİr,ncİ muavoılo Vc daıngaıan]a ücrctinin iki kaıldıl,

Sıok ı|ıiıysDesi
NlA DDI l l - ( İ) Sıok nrıavcncsi. ilk ııııayene daıngasını taşJdıklaıı ha]de satıl]na.,ıp depo. aıijl\(]. ]ırı, \.cyı

JıtüŞ )'cllcı'jlıLle |ahuı hcniiz kü]lanı]masIna ihtiyaç dı]yulmaya.ak slok hıIinde bulundun]lan olçü ve ij]çii aleıJerilriirpcrilcı,.iik nrua,venc slircle.i icinde tek[ar tahi lu|u]duk]alı biı ı]]uaycnc sek]idir,
(?) Ölçij alcllclinin stok mua},enesi 8 inci naddc),e göüe yapIlı..
(]) Slok üuı,vcnesiııin yapılrllnrasııdan iilçıj al§tinj buıulü(hıran sorıı lüdul.
Çcçici dnoıgala|nı
MADDl l2 ll)UeÇjci (lal]lga]aııa i§ieırrleri ll/l/2007 lnrihli ve 26400sayülı llesıni Cjazcıc'Lle _\rv]ıılaniınr.)]çii v0 ()ıçü ,.\Ielıeli Danga Yönelmcliği hükümIcri çerçğ\,esind. yaPılı..
scrvi§ talaflodıı kullaİllacak damgaıaİ
]vIADDİ l.] - (l) Ser\,is lai,tliDdan kullanülaca],i danlga]ar içlı ölçı ve ölçtı Aic(lcri Daııga yöırcıı.ligi

i]|ikl:iıı]lcrj ı:sas ıLın I.

lluıyenc ve dalllgalı!nn ücr€ti
M^DD[, l4 - (l) ÖlÇi] ıletlcrjnin muar,cnc ücrcli, ölçi] ve ö!çü AlcıIeriılden Aıııac.k i\4üüı\,cıre !c

I)ın]!alıİ]ı []cleı Yöıetıne]iğihilkil lgrjne8ijıeı]akanılkçahğr}ilyc jdcn beIirleniı,
illiicbir s€bepler
}l;\DDE l5 - (l) Ölçü alcliıin p.İiyodik ve stok ütuilvcnc lnüracaaılarınl Ve,/Ycya sijz konus! ııuı]-.,lıc],jlin

japlİl]]ir§lll] engcllevecck YangIn. dcpıem_ sel vc benzeri ıİii!bir scbcplerin ortayı çİkmasl d!]nllnundı bü] iŞı.!İıar
l}'ıl' ııl 

"ı 'llı l(r-.clencbljıl' 
i.(.LN(.ü Bötii\l

servis Kriterleı.j, sorunluluk|sr va Dcneıinl
seıvi§ kriıerıeıi

]]. ]0.20l9iı1llıs:.7ı.r.ıı rr,.t.esıııigazeıe.gov.trleskıterl2{)I9i l0/20 19 ] 0 l 1 -6.htıı



Siı.ı,li .1 ,' j

i\r^DDE !6 - { ]) servisin_,."l..J i.\,..,.,,;,,,;.:;';;,J,]":iT:,:il,İ:::]l:Ş1;,l,|lİ:]]J;J.,,..,),l|nL1.1\(,)(,lc,ıJt ,+ç;.,j ı'ıı:.rı..ı1'..,nlln,1;, o1,,..üıı.' eı ıı, ,İnl,ıa.ı g"rck ı. 
,i \lııılcn. KüııırltııJ.ııı,ıüı i_.l.,ıı.ı., l1 ı.

(2) Scı.visıe. ölçli aletıcri;i
hıJlıı]l(lılrüll!jı, n,, ",",;;. :;;;;,;]ı 

ınııayenesi iÇiİ u},.guı, izlenetriljrliJji sığlanınıŞ _vctcrli .taı()n !.c ckiııllın
* ,. .-.,, i",,.,^ _ii.oi ::;;i]],;,,il,l:]jili];#;il}:;]. :1,, . , it, ,.,,;;'.;;.,;; ,:.", ,;]l.,i]]

(3) servis akrcditasloü] kapsa
i.1) servisüe ça] ıacak p",,",,.]]l:İ;"'j::l';1li:5i:]::l:j:::][,|*c yeLkin personcıçtıJı§ıııı

ılıçlaI ltaıiç oımak üzeı.e İ;.i;;';;;,ffi;::::ffİ,İ]jj ]'JiI4 
nÇhı{a|1 doiaı'ü hiikinrı gi},ııc(ıi!ine . tııkjiıli

]i]iJ,;], j1,1l.;iiilllll,hlii,-ı- *;;"j ;;;;;'*;;J;, Ş:ffili:'Jffilli'ill]ii,ii]'ii];ii]i]i
.,.ı"nuınn,,,unİtn,';1,;;,;;İl,;;],İİj_:jiÇıun kevnıkl;ınan nı,]lvilrlıEj J({e.ıeIini akıaoıa ,,çl,n -";; ;.;;,r,İ;;,

servi§in sorunrlulüklarl

a"- *,İİ;'3İİ r.l1 ,.,,,'o']. ""'*' 
ölçü alet|crinii ,,rııalene iş|en]]erinj bu yöncıııOlik hiikı]ıııcrine gör0

12) Sçrvis, nııır,enc}cı,i aıı]ık vcrj gjrişjyaplIabilecck Şekilde e]el,,oni!i o,.an.ıdı -Vrüpar Vdyapıjan ııttllttrı;eJcl.e'liikl]ı ]iı!lliıI iJ' ırllnlr]'Ş oiunan n]!avene haşvlrruJarııı clekııınik nno,n,in ıur"rı,g,n vcı.i ıabııına iıürllk .ıiüıık,Iktı|aciık §js|e nli ku.aı. Scrvıs bu bilgi ı,e bclg.l".l 
", 

o, on ,,İ'n,,,;;;;r,(3] serris. ıllüraYeıe baŞvurusu al]i]an olçı alctleıiniı o.r;r"o 
'' 

-.,,"ra*'* 
in i a_vıı _vıl Kaslİ.ı ı_\]5(nlll]lılıdır^ iIk ı]r]aycnelcıiıi ise 20 gün içerisiıde yapııak zorunaua,, '"""' ""'''

{4) scrris, bc,]ge]cndirilnre§iİ
lolliİaad]ı,, c csas olaı akloditasyon bclgelerini gcçeıIilik salre]cli doJnladıll veırilcnlel

i5) sğr\,]s, l]9kaİlIkça be]iİlcnen muaYcOe üoret ıalif.csindeı f.azla iicı.cl alaıİa2.(6) :i.]!js larill]ıdan akfedila§
ilakııı l!a hilıJiıiJir, 

\on kapsanlln(lı ÇallŞl]'llaD )'etkıl pcısonelc ilişkin bi]gjlcr lj giilr içcI iJjn.]c

(7) scn,ij, b! Yii]]cınrcJik k
\i]|)l|!ı]ginıİ izleılcbjlir]iginisağlar. 

'i]psaIİlDda ]'apllaİ her tıiı' nıut-vcıc işlenıiniı haıgi pdı,sü]C]l ıalr]rİJillr

(ll) sc.ris. nuavcllc işlenıicri sırı:ılnda. ış sagllüı lc _qii\cn]iği lle çu]lşı]a Şallkİrnii iIişkilr _qcr.\li LcdIri|ir|ij,,_, , 1,1.\ /. illi] ,j}etl, ,llir:lL:]lnlOJ,ln }i]ki:nlüJJr.
(r) N4ı]it!cncvi },apan scrvis personcliıin kusUrundan ka_vİaklanan her ıü|ii] zarı|da]r se|vis sorun||,dLr,( Il)] ser!is. deİclimdt buli]naİ kişilcrc ülguı çallşna oİıiıtllnl si!ğlanlak. _qer§kli b;l8i \e bcl_!r.lari !alÇcia.'_ı,,,..'.^.](i;/,,ı.ıı.ı\tjnıı(h.in(j'(|r..jcn._!,,rtl,|ıjfI 

olıııak \..j.)gı.I herın.lıot,lur.-,k..l,r'.",'',".., 
'' '-'''

DOİeıinı
ülA DDE l8 - ( ]) Ccne1 ivfüdüllük. bu Yiı]clme]ik hi]kiinief;ıin yorinc geı|rjlip €ıcıiıilıııcc]iğiıi konııo] .ııııcL|çJn scıyi§in laa]i!.t]efi ile scn,ise ajı cyrak vc kar,.ılla.ı. koıhol u" a"n"ıla" y..ll.';lia;,
(2) YaPlİan dcı]eıiı]lol'dc sclvisiıl. btı Yöneımc'ik hi]ki]ü]]lcıine ayk,ı bır işlcnı vapıığııııı l.spjı cdi ıııcJı I,ı.ıc. K;.rı:ı. \cıi(\ jüinıi( i)l(,ıı !,ıpı|ı]

.. . (J) scrYrsüe 8örey )'apacak pefsoü]clil] disiplinsiZ vc/vcya kit'ayetsiz o]rluğuıUı les|jl eJilnlcsi (lUrıı]rüjürdı
Jl .l .lJlllk ,(l \ l,ı{'I i,Jiül, Il lc,lhiü|(ri iılln,ls,nI l:ıe|,

DöRDüNcü BöLüi!ı

l(ullaıtcı|ıi,ıns.rınıluIuklrrı 
ce§itliVeson}liiLiinll'r

NlA DDE l9 - ( l) ÖlÇi] alerleıinin. PiYasaya arzını]an sonraki ııuaycııe i§lenrlerinaen kulıaı].cı süı.ıırı lrıdüıı,
(2) Kull ı|cılaİö]çü ıjeljcriniİ iik. periyodik ve slok nluayenesi için zaııanıntla bışvur!ı !apıİak Zonındıd İ(3} ÖlÇii aleljcriıliı ırıuavencleri sonıasıncla ;.'apışı,rılaı, ,nu.y-"na 

",ik.,, 
ve dııırıgaiarıı1 k()ıuı]ıııas|ııi]iınkıı]laı cı srırunılııcltır.

, 
(]) Külllınlcl ijlÇii aleıine iliŞkiıı müa!Oııe rapoılarııı talcp edilııesi halin.le ilgijilcıc su]ıu nrık i]zeüc ııırlüulı,,n

(j) l(ttl]nlllclinr olÇii aIeliniİ doğiır a1,,all1 çallşıliısInt sağlanlak iızerc gclcklj önlcnlleri ıılır rc ıııcırııl,ı]i(
.lı;ıij.1ıl açllçı kusırlu oliü Veva aü!,cn]i olfttü,aıı ijıçü a]elleüini ku]iaıııazlar.

(6) Kulkrİıcı]ar mua\'anc Y:]paİ kişilelc üygun çaııŞnla ortı,nünı s8ğlanlık. gcrckii bii!i ve bdllaleli lc|çLri!
ül\gıün !e eİliksiZ olarak r,ernrck. nıua.-cııclera yaİd]mcü oln]akla yükt]mli]düa.

(7) Maksjn]uırl kaPasilesi I0.000 kg ve üZefi olan oıonlatik oln]a},aı 1ıılı alelle.iniır Ai} l-üy3ı]ılı|ii iJe],iü.r]nıü1
l]iiZci] e|].liği güD;İkcüı0lntaküzerel5gi]ıliçindeba_ğllbulunduğui] ,İüdürlüğiılc kul]1nıcls] ıaIat]n(lıın 5ildiri ıcli
zıırıın lııcluı.

{s] Kullaııcllaün bu Yiİreınleıikıe belirlilen viikİünli]lük]eril]c u\,madüğlnıfl I.s;]iİ cdilü]reji lılı]intIc. Kaıııııl
çalç.V.'siİdc işlçn _Vıpı lIl.

ce{iş hi] küııı leİi
Cı']ÇiCi lADDE ı -(l) Bu YönctüDcliğjür }iirürıiiEe girdjği ıarihıcn ilibaren 2ylı sailcsincü t6 nuü llla(ic]cde

hOliİllljn akrcditas)'on §aılL araİİlaz. Yürijrli]k larjhinden iljbaren en gcç 2 yl] içdli§ioale servis iıklc.liiısvo|]

,22. i0.20
h 1ı]ıs:,','\y\,! rr .ı,csııı iı.ıazeıe .güıv. ty'es kilerl2019/10l2019l 0I l -6.hlı.ı



iılçııı ıı'ini ıım,ını|ar. Scn js, al,ü(iıiıs\(r,

"u,|,r-,,,el,:,C.iljlIJ.Ii ,.,,,,",.,r,";.,']j;l",1,.,jj*]]:,i'"'',*"'kJdnrÇilllŞlllJ(iı!l |ıcr:-ıı,lçlclılu,ı,:ltcl../|)l.,lJ.,.,|/

, ,. ';, ] ],i:i: ,:r,i'll]i:;j:;: l;:-y,, 
JüZ cJjlIn,ş olaıı ııkışı,ıılııış ıl.,ğul _ew ıC\Cı iilçl]]. ..§lJn.,(l. , (

t iirii.lük , ]una kadaı-scİYisg başVuüİalaİı zorunludul.

Sıvla _i. _i

ru^ Dö§ 20 - ( t ) Bu Yöne0ıelik |]'1,/2020 ta.ihinde ytiü iirlüg. gircİ.yİiİütnlI

l\'IADDE 2l - (l) t]u Yöırclnrelik hükümlerni Saüıa},i ve TeknoIoji Bakanı }ü.üriı.

ak1.1.i ;(in lll(|n!tnlz.

lıı ılı5;l.ı 11 ş,lç ,.r,-,,ıigazetc.ı.ıov. tıleskiler/Z}ir9l10/201 91 0 1 1 -6.htıı.ı 22.10.20]9



"[K-l
ÖLÇü ALBTLERİNiN P[RiYoDİK MıjAYENE Sİ]RİL§Rİ

Ölçti Alellerinin PeriyotJik Muayene Süreleri Tablo 1 'de verilmiştiı.

Tabio 1

Öıçıı ııetı l'eriyodik
Muayene

Süresi [vı1)

lçümü igiıı lçme
iktarlarınııı sürek li ve Dinamik

Su Dışındaki Sıvıların M
§ıstemleri 2

Sıkıştınlmış Doğal Gaz (CNG) O Içüın S isıeıı[eri

Akaryakıt i"lacim lçek Kaplan
?

Motorlu Taşıt LastikIerini n Hava Basıncı lçümtiııde K u llanılan cihazlar 2

i,Iassas kütie
lçtiieri

lçtlleri (F1 ve F2 §ınıfı), 5 kg'dan yııkarı kütle )

Demiryolu Yiik ve sarn ıçlı VagonIarı
2

zerinde olaı otoünatik Olınayan Tarli
Maksirnum Kapas itesi 2000 kg'ın
Aletlçıi ile Aks kantarları

,,



nK-2
sU HARİCİND0Kİ sryILARrN MİKTARLARINI sÜREKLi VE tüİNAMiK ÖLÇDNöıçı,ıı sisrnııırııiivi, ırunvtıon i'u,J''.'İİİ r.orroo

,,o-r r];1.*1:';,,Hİl'j,;İ"'"en 
sıvı doiu lıir borudan ölçünı çeviricisüıe akan sıvı mikarmı

aletidiı. ölçınek, hafizaya aimak ve görüntiilemek amacıyla orr.rl"rlr'İ'rü
1,2 Ölçme sİst€mi; D.AİU dlçümtiıı yapılmııı;,a tla iılçıne işleınlcriııin LoİııJaşıırılnıası içingerekli olan, sayacın kendisi de ahıl olınak lze,e rt,n .'n.r.lo*., sistend jr,

ur,,rr,,r';'.[1Tl,||:ffil:"' 
l\'to(orlu ıııçJara, krçüj.;;;;ı; ıe küçük uçaılara yakıt ıknıaıi için

1'4 Öıçtilen minimum ıniktar: ÖJçınesist-emi için ölçümiin ııetrolojik olarak kabul edilebilirolan eı düşül< miktardıı, ÖMM şeklinde 8österilir.

o_,,, r"uiffi,[ŞakıŞ 
hızı: ÖlÇnıc sistcıııinin, Mjİ],lğr dahiiiİde çalışabileceği en ciüşiik debidiı.

,,**o'.1,o[#,,,İ:il,j-;lr,ffi 
Ötçnıe sisıenıınin, MiH,ıer tJahiıinde çaıışabiıeceği cn

2. Doğıuluk sınıilandırması ve mataimum izin veriiçbilir hatalar (MİH'leı.)Su haricindeki sıvılann ıniktarlarını sıır.ırıl v. oinum;'ı, ,ıl.n ,ııç,n" rtr,.rlerine ilişkin doıruluksınıfları Tablo 2'de verilmiştiı. iki iitreye eşit veya arı.,. ir.ı. ,iı,,.,;;İ;;;;;;;ö;:İ:.-MlH dcğerleri l'ablo I 'de vcrilınişıir.

l. Tanımlar

Tablo l
Doğıuluk sınıfı

1,5%

Tabto 2

Ölçme sisteıninin ıipi

u,J 0 5 ] l, j 2,5
Ölçme sistemlcri (A) 0.}% 0,50/o ],0% ) \a/"

Sayıçiar (B) 0.2% 0}% 0 6%

1,5§/ğ

1,0%

Doğıuluk
sınıi

arındaki ölçme sisıemleriBoru hatl

Tliın ölçme si
ise, özellikle;

sternlçri, bu tablJ nun başka bir yerınde iarklı şek ilde belirtilmemiş

Yak dıt ls sel erl s Ylpcn üı( ziar[aştır dş ndaga ş- Düşük visk
sisleınIeri

oziteli (< 20 ınPa,s) sıvılar için karayo|u |ankerleri ne ilişkin ölçme

- Gernilerin, denıiryo
sisteınleri

ması ve ı,ükienmesi içiı ölçme
lu ve karavolıi taı keıIerinin boşaltıl

_ JuT oİçme sistemleri

0,5

ikm istemU rıa n kçak alya n o me sç ç ef
Basınç attı.ıdaki -t0

ait ölçme sistemIeri

0C veya üzerindeki biı sıcaklı kta tjiçülen sıvılştırılmış gazlara1,0

Normalde 0,3 veya 0,5 sınılında oJan ancak sıvı Iır içiı ku IJanı |an ölçme sI stenıleİi;

0.3



] 5

ıvıiaştı lmış karbondioksiı için ölçııe sislemleri

ebi

lD amn tk lsk Zlo 1 es l l 000 Plİ ns n uze nıl ed 0 lün,
Maks lm mu cha 1lı1 sel d 1s 07 L /h ad Dü.1n u 0k mt a ay ny

s VI al

s

yoJeı
IBas n a ndttç a l 0 oC'n

ın üb ıük lıkra ıs l l h r] t na§ aftıüş ıga1
I(k ksl l {ar di lnda Ial 0ş I) ıne s § ıe lnlç Ie)\

J. Gerekli ekipmaılar
ölçüm. sistemlerinin ırıuayenesinde gerekli oJan ekipnıanlar aşağıda beliıtilmiştir.- Standard kapasiıe ölçnıe kabı

,rr,, Yİ}'İ[l},,1ll;,1"' 'o-",)'"' 
göre kullanıiması geıeken asgari standan kapasite öıçııe kapıarı

- Sıcaklıkları -lb 0C'dan
az veya 50 oC'ılİn

büyük olan,

Kriyojenik sıvı laıa ait ölçnıe sistenı]eri (sıcaklık .İ 530C'in a|iında)

Tablo 3

- Akış ölçeı (Mastenneşğ yönteıni için)
- kronometıe

500 L'den bii1llk hacim ölçek kaplarınıı termometre i|e doıatılmış olınzuı geıekir.Etalon olarak kullanılacak hacinl ölçek kaplarlnın kalibrasyoutarıııı ELJR'M}i.I- cg-ZlGuidelineı oı lhe cqlibraıion of sıaııitırti cnp*iı1, iuo*ous using rhe volıınıuric J4crhoctdokümanına uygun o|arak yapılmış olması gerekir,
Eıalonlaıın belirsizlikleri ve sapmaları ol]rti, C l,t()0:2()08 Guide to the expres,,ıioı oJ.Uncerıainry in Meqsuremenı (GtlM) veya EA-1/02 E,aluaı ioıı oJ,ıhe [Jııcerıaiııty o/ /ı1eaıuremenı iııC ol i bruıi on dokümanlaıına uygun olınalıdir.
Eralonların belirsizlik değerleri. muaycnesi yapılacak sayacın MlH değ,:rinin üçte birinigeçmeme lidir.

4, Muayene için genei şart|aı
,1,1 Muayeneye başlamatlan önce, kullan]lacak etalon ve ekipınanların nıuayene yapabilmek içingerekli şaıtları sağlaması gerekir.
4.2 Muayene sırasında aşağıda verileı ıestIer ul,gıılanır:

§tandart kapasi bı kapasiiesi (L)te ölçme kı
Q,* (Udk)

mum akış testi için
ölçmc kabı kıpasitesi (L)

Maksi

Q*- ü 70

um aluş testi için
ölçme kabı kapasilesi (lJ

5

Miniın

20

7ü < Q,* s ı30 20 50

Q*u*130 < s 750 50 500

750 < Q,,,- < 2000
l 000

Q,.* >2000

200

2000

alhndaki

500



4,2,ı Tes, l, Minimum akış hızı testi; bu test için ö}çek kabının miniınuın akış hızııdadoldurulması gerekir.

4'2'2 Test 2' Maksinııım aklŞ hızı testi; tıu lest içın ölçek katıının ııaksiııuın ulaşılabi|iı akışhızında doIdurulınası gerekiı.,

4,3 Testler, tost alanııın onam sıcak|ığında ve ınuayenesi yapılacak sayacın nomiıal çalışmakoşul lan dahiIiıde gerçekleştirilmelidir,
4'4 Madde 5'te beliıtilen Yöoteınleıle yapılan nıuayeucler sonuçunda elde edilen sonuçlarınMlH'leriı içinde olup o|ınadığıra karar verilir.
4,5 Muayene, ölçüm sistemi üzerinde hedıaııgi bjı ,unıir vc ayaı işleınintlcn sonra yapıiıyorsailgili muayene adımları tekrar]anır.

4'6 Ölçüın sisteminiıı ııııaYcnesi ),apllıflien Madde 6'da belirtilen hususlaı da koıırol ediJir,5, Muaye ııe yöntemleri
5,1 Volümetrik yönteın;
5,1,t Ölçek kabı kul{anılarak yapılan muayeneler; olML R i20 (Su tıaricindeki sıvı,ar içinölÇüm sisteınlerinin test edilmesine yiinelik standart ı,rprri* iıçıı.rı, 20l0) tJluslaıarası Tavsiye

:i}:rffi. 
''nüm sistemleriıin doğrulanııası için ıru ,*u.iurı.rı'' uaşlıklı i inci n,uaa.r;n. ,ygr*

5,1,2 Boru tipi doğtulama sisıeın|eri kullani]aıak Yapılan muayeneler; ÖIML Rl l9 (Suharicindeki sıvılar için ölçüm sistemleıinin tesı et;ımesine löeıit uoru tipi doğrulayıcılar, l996)Uluslararası TavsiYe doküııanınıı'ı "Ölçüın sisıcrtıitrinin ou*ruİİr,rr, içiı test prosedürleıi,,başlıklı 5iıci maddesine uygun olarak yapılır.
5,2 Mı§tcrmOtre yöİtemii

Mastermekğ yönteminde aşağıdaki muayeıe adımlan uygılanır,
§,2,i Ma§t*rmetre ile ölçüm sisteminin ,,oğunluk ı.j.iırın alııı olup otmarlığı kontro! edilir.YoğunIuk değeıi aYnı değilse mastern,ıeire üzerinde ayarlı yoğunIuk değeri değişirilerek ölçüm sistemiile eşitienir.

5'2'2 MuaYeneYe baŞlamadaıı öıce ınasternıetı,e ve ölçüm sistemi arasıııda ısıi dengelenıeyisağlamak için belirli bir mikur iirünün mastermetreden geçişi saglanır ve gösterge ekraıları sıfırianır,5,2,3 ölçüm sisıeııi, en az l dk süre ile miniııuıı ve *akri*rm.ı,,ü pışr"i,r * iiço,sistemi (VJ ile mıstermehe (V") göstergesindekl aegeıler l<aİaeail;r
5.2,4 Maksimum İzin Verilebilir Hata (MİH),

MIHlyü =vs 
- Vrer , Innvref '. '""

forıniiiü kullanılarak hesaPlanır. Pozitifhata eIde ediiirse ınastenıetre fazla gösterıılekte ye ölçümsisıcm i daha az ürün vermekıediı,
t, Ö§ıım sistcmini oluşturan yardımcı doıanımlerın köntfoıü
6.1 Cösierge tkranı
Göstergeleıin fonksiyonlarınııı düzgiin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeIidir. Gözleyapılabilecek bu konııollerde gösterge ekranıııda bulunan tiim segmcııtierin çalıştığın<lan eminoiunmaiıdır.

seçilen doium ucu için birim fiyat göstergesinin ana gö§tergeye aktarıidığı. aynı gösıeıgeylpaylaşan diğer dolunı uçlannın^ konunıianndaıi kalıinıldıgıda devre dışı kaldığı ve bunların
çalıştnılaınadığı konhol edilınelidir.

6.2 Sıfırlamı mekanizması
Gösteıge ekranı sıürlandığı zaınaıı heın fiv:ıı hem de olçiilen değeıler sılirlaımalıdıı.

.. Öhl, s<ınuçlarının gösterildiği ekranda sıfırlaına yapılrnadan heıhangi bir değişikIiğe izinverilınemelidir.



sıfırlarna işlemi başlıdıktan sonra, sıiırlama işiemi tamamlanıncaya kadar gösterge ekranındadaha önce yapılınış olan ölçümden faıklı bir sonuç gö,*r,r.r.iiaır.
Göslerge ekranı cihaz ö|çüm sırasında sıfırlaııamaınalıd ır,
OlÇüm sisteminin dolum ucu la]dınld ığında ve heılıangi bir üıiln vermeden önce ek.raı lestininyapıldığı ve gösteıge ekıanlarının sıfıt olduguİontı.l -llİ*.İ,ai,
6J Ön fiyaVniktar ayar mekanizması
0nceden ayar|anmış fiyat/m iktar değeri ölçıın başlamadan önce göst€ıge ekranında görüiınelidir,6.4 Doluın ucu rnekanizmasının
Dolıın ucu sıvı veya köpiik ile tenas eniğinde aklşın durduğu konıro] edi]nrĞlidir.

.o,,,r.?,İlİ 
işleıni tamamlandlkıaı 7 saniyc sorru dolr,, u.rrun ,koryrk,ı damlatmadığı konhol

6.5 Hava ayrıcısı
Gazayırma ciüazı iIe donatılmış sistemlcı için hava tesl vanasının olması rlınıınuıda, maksimumulaŞılabilir akıŞ hızında test vanası açık oıacak şekllde yap,lun ,,ruy.n.ı.rau, hatalaıın Mil{ içerisiıdekaldığı konnol edilmelidir.

6,6 Akış hnı
Akış hızının ölçüııı sisteminin üzerinde yeı alan ve teknik özo]iiklerinin 8östefildiği etikettebeliıtilen miniııuın ve maksiınunı değeılcr arasında oiınaiıdır. Muayeneler sonucu elde edilenmaksimum akış lıızi (Q**) etikct bilgilerinde belirtilen değerın 1,arısından az olmamalıdır.



EK_3
.IKIŞ,.IRILMIŞ D.ĞAL c^z ÖıÇnır sisrtıırnnİıvirı rvrulyrxnsİ h,r İıçİri

[§ASLAR

l. Tanımlar
1,1 §ıyıç; kapalı ve talnamen gaz dolu bir borudan ölçüıı çeviricisine akan gaz ıniktarlnı

;jn:r:"**'"' 
stirek|i olarak ölÇmek. hafiz*ya .ıruı. r, gİrırttılemek aınacıyla tasaıınılanarı öiçü

1.2 CNG: Sıkıştırıimış doğalgaz.

^ ,,. ': 
Ölçme sistemi: Doğru ölçiirnün 1,apılması l,a da öiçıne işlemleıinin kolai laştırı lınas ı içingeıekli olan, sayacın kendisi dc rlahil olmak ıizere tti. j'r.ri,,, io.r." sisteındir.

1,4 CNG dispenseri: Motorlu araçlara CNG itmali i|in luııanılan ölçme sistenidir,ı'5 ÖıÇtlen mininum miktar: Öime -'r,"",i iil,.' i'çu,"un ınetrolojik olarak kabul edilebilirolan en düşük miklarıdır. ÖMM şekIinde gösteıilir,

,.o,ro.'*l#İl[um 
ıkıŞ hızı: Ölçıne siste minin. Mit{,ıer dahilinde çalış(ığı en düşük debıdir. Q,,i,

ur*,"o.'*l[l,T,.*um 
ıkıŞ hızı: Ölçıne sisttninin, MiH,ler dahiliDde çalışlığı en yüksek debidir, Q,",,

2. Maksimum izin verilebi|ir hatı pıyları (MİH)

o.,,",,İ|il!ii'rl,, 
doğaI gaz ölçııe sisteıııleİiııjn ınaksimuıı iz-in verilcbilir hata oranı Tablo l'de

Tablo l

%+2

3. Gere|di ekipmantır
3.1 Mastermttre yönteıni için gerek|i ekipman ve özellikleri
- Kütlesel akış ötçer (belirsizlik % r0.5),
- MaSlennetrc üzgrİnde 35.000 kPa (belirsizlik,l350 kPa)'a kadar ölçüm yapabilen bir referansmanometre,

- CNG test tankı iizerin<le 35.000 kPa (belirsizlik ı350 kPa)'a kaciar ölçiiıı yapabilen birrefeıans manometre-

3.2 Gravlınctrik yönteın içiu gerekii ekipnıan ve özelikleri
-'laksiııat değeri eu fazla 20 g o|an IlI. sınıfbir tcrazi,
- F l sınıfı kütle etalonu.
, CNG test taıkı üzerinde 35,000 kPa (belirsizlik t350 kPa)'a kadar ölçüm yapabilen biıreferans manomeffe.

3,3 Mastermetre ve Grıvimetrik y.ntem için gerekli ortsk ekipman ve özcliktcri
- 60 litrtlik CNG test tankl.
- Tankları dolduımak ve boşalrmak için ııvgun vanalar. horhımlar ve bağlantı ekipmanları,
- Kronometre.

Sayıç
çn,üc sistcmle ri (dispenscr)

Maksimum

Hata (MiH)
zin verilebilir %+I

Refeıans olamk kuIlanılacak tarı a|ctinin ELIR4MET cg-IB Guidelines oıı ıhe C,alibralion ofNo',Aulonatic weighing lnstıuments dokümanına uygun olarakialibrasyonların ın yapılııası gerekir.



Referans standartların beIirsizlikleri ve sapmaları o)MLG ]-100.2008 Guide ıo the expressionol Uncelainty in Meauı.emenl (GtiL{) ueya Erl-İlO2 r^,oluo,ion o1ın, (_}ncerıaintlı gf ],lgasureınenı inCalibraıion dokümanlarına uygun oImalıdır.
Referans kütlelerin birleŞik bclirsizlik ve sapmııları kıı|lanı|acak tanı aleıinin MiH degeıiniııüçte birini geçmemelidir.

Mştermette ve tartı aletiniıı belirsizlik değerleri ııuayenesi yapılacak sayacın MiH değerininüçte birini geçmemelidir.

4. Muayene için genel şaıllar
4,1 Muayeneye başlamadan önce, kııllaııiacık ctaloıı ve ekipnıanların muayene yapabilmek içingerekli şanlan sağlan.ıası gerekir,
4.2 Muayene sırasıncla aşağıda veriIal testler uygulanır:

4.1.1 Test l- Maksimum ulaşılabilir akş hıa testi; tu tesl jçin test tankının ııaksimumulaşılabilir akı$a tankın anma baııncının (P1) %60 (t l5%)'a kadar dotdurulması gerckir.
4'2'2 TŞt 2'Minimum akıŞ hlzı lesti; bu ıcst içİn test tankünın minimunı akışta tankın anmabasıncınln (Pl) %60 (*l5%)'ından tankın anına basıncına (P) kadar doldurulınası gerekir, I]oldurulanmiktar ölçülen minimuın miktardan az olnıanıalıdıı.

4,3 Tesıler, test alanının onam sıcaklığında ve nıuayenesi yapılacak sayacın nominal çalışmakoşuiIarı dahilinde gerçekleştiıilnıetidir.

4,4 Madde 5'te bcliııilen yönıemlerlc yapılan ınuayenelet sonucunda elde edilen sonuçlarınMİH'lerin içinde olııp olınadığnıa karar ı,eriIir.
4,5 MuaYene, ölÇünı sistemi iizerinde herhangi bir taınır ve a.r,ar işleminden sonıa yapılıyorsailgilİ muayene adımları lekraılanır.
1.6 Öhüm sistenıinin muayenesi yapılırken Madde 6'da belinilcn hususlar da kontıol edilif.5. Muayene yöntemleri
5.ı ivIasıermeıre yöntcmi
5,1,1 Muayeneye başlamadan öıce mastermetre ve ölçnıe sisteıni arasında ısıl dengclenıeyisağlamak için belirli bir miktar üıünün mastermeircden geçişi saglanır ve göstcrge ekranları sıfır|anır,5'l'2 CNG test tankı istenilen basııca geıene kad-ar gerekİ akışta tlolum yapılır ve ölçme sistenıi(MJ ye mastermetre (M,.r) göstergesinde okunan değcr kayİedilir.
5.1,3 Test trnkı dolum iş|eminiıı zamanı tutu]ur ve akış hızı hesaplanır.
5.1,4 Maksimum İzin Vçrilctıi]jr Hata (MİH);

MtH|%) =!::y:L t I00
Mfe 

'formülü kullanılarak hesaPJanır. Pozitif haıa elde ediliıse masteıInetre lazla gösteımekte ve ölçııe
sistemi daha az üıün vermektedir,

5.2 Graviınetrik yöntem

. 5,2,1 Tartı aleti rüzgirdan etkilenmeyecek bir şeki|de kullanıııa hazır hale getirilir, CNC testtankı taıtl aleti üzerine yerleştirili, ve tank kütlesi veya darası allnmış kürle kaydedilir.
5'2'2 cN6 test ıaııkl istenilen basınca gelcnc kadar gerckli akış lıızında doltım yapılır ve ölçmesistemi (Ms) ve tartı aleti (MreQ göstergesinde okunan tiegeı. kaydedilir. Eğer ıankın darası alınmanıış

ise referans kütleyi (M,"ı) eide etmek için tankın kütlesi çık-anlır.
5.2.3 Test tanh doluın işleminin zaınanı tululur ve akış hızı hesapianır,
5,2,4 Maksimunı İzin Verilcbilir Hata (MİH);

MüH(%) =!::!rL r t00MreI
formülü kullanılarak hesaplan ır.



1.. İ:O, sistemini otuşturan yardııncı donanıınlaı.ıı kontrolü
6.1 Gösterge ekıanı
E]ektronik gösteıgeleıin fonksiyonlarının düzgün çal4ıp çaIışmıdığı koıtro] edilmelidir, Gözleyapılabilec_ek bu kontrolleırie gösterge ekıanında bulJnrn tı* segrerıerin çalışıığı konnol edilmelidir.6.2 §ıfırlımı mekanizması
Göstuge ekranı sıfırlaudığı ıanıan heın fiyat heın de ölçülen değerleı sıfırlanmahdır,

,rr,,*3jliil,,l"uçlarının 
gösıcrildiği ekranda 

''ı'ıu'ru 1'upi'nudan heılıangi bir değişikliğe izin

§ıfıılaına işlemi başladıkaıı sonrı, sıfırlama işlemi taınamlanıncaya kadar gösterge ekranındadaha önce yapılmış olan ölçümden fark|ı bir sonuç gör,rrr.r*l'İ,.l,ir.
Gösterye elıranı cihaz ölçüm sırasında şıfırlanamamalidıı,
olÇüm sisteminin dolum ucu talclınldığında ve ı,eııangı brr ürün verneden önce ekıan testininyapıldığı vc gösteıge ekranlaıının sıfıı olduğu konlro| edilnıelİjir,
6J Ön iiyatimikıar ayar mckanizması konırolü

;l[ffi;|j'r#Ç 
fıYaUmiktardeğeriölçüıı başlaııadan önce gösterge ekranında göıüimeıidir,

Akş }ıızırun ölçüm sisteııinin tizerinde yeı alan ve teknik özelliklerinin gö§leıildiği elikettebelirtilen minimum ve maksimuıı değerleı arasında olııalıdır. Muayeneler sonucıı elde edi]eııııaksimum akış hızı (Q,-,) etiket bilgileıiııde beliıilen degeıin 1arısından az olııamalıd,r,



EK-{
AKARvAKıT HAciM öt,çEK KArLARINıN ı\,ıuAyENEsi iın iıçiıi tsAsLAR

l.Kapsım
Bu yönetmelik eki su haricindeki sıvı |ar için kuJlanıJan 2 l, hacinıden 5000 L (2L ve 5000L dahal)hacme kadar standan kapasite (hacinı) akaryakıı tiç.ı ı.rpır n,n muayenelerine ilişkin hükiimieriiçeıh.

2, Mılsimuııı izin verilebilir lıetalar 1MİI{)
AkaryakıthaciınölçekkaplaındalVİHOegeılölçekhacnıiniııt%0,1'i 

olarakuygulanır.
3. Muıyene için genel şartlar

3,1 Muayeneye başlamadan önce, ku Ilanılacak etalon ve ekipmanIarın muayene yapabilmek içingerekli şartları sağlaması gerekir.

3,2 Muayenesi yapılacak öiçek kapları. honıojen yapıcla cılmalı, yarık, çikınıı. delik. kabarcık,boYa ŞiŞmtsi, Yüzey pürüzü, yüzeyde boya ııaıHınası, ıoİa sıy,. ı-r;;;,;l;;;; İ^İ.,,l;]İ.,l],,,etkileyehilecek kusurlar olınamalıdır.
4. Muayene yöntemleri
Akaryakıt hacim ölçek kap}atının muayeneleri T,'EK ,19 t Sıanıları Kapoıiıe olçnıe KobıBelgelendirme Kritcrine uygun olarak yapılır,



fK-5
MoToRLu TAşIT LAsTiKLtRijIil ll y+ ItAstNcI ö ıç üıuüNon KuLLANI LANciııazıeRııı MuAyf,NEsi iı,ı lJcü pİİsı-aı

1. Kapsam
Bu Yönctmelik eki akarvakıt istasyonlarında bulunan motor|u taşıı lasıikleriıin hava basıncıölçümünde kullanılan cihazların muayeneierine ilişkin hükümlcri içerir.
2. Maksimuın izin ve rilebiliı haııiar (Mİir)
Motorlu taşıı lastiklerinin haıa basıncı olçtiıntlnde kuI[ınılan cihazların MlH değcrIerimuaYenenin YaPıldığl ortam sıcıklığına (h,J ("C);; i;;,; ı ,. ruuıo z,a. g,,sterilmiştir.

Ta blo l
Lastik basıncı ölçnıe alc{lcri için oıtam sıcaklığı (tozo,) (oC)

l5 "C ila 25 "C 25 oC'tan fazla

8

Talıkı 2

Lastik basıncı ölçınc aletlcri içiı ortam sıcakiığı (ı,,",,,1 (oC)

l5 oC'tan az 25 oClian fazla

0,08 0,005 *(,*,,_25)+Ç,66

0,16 0,005 * (ı,,",,,, _ 25) + 0, ]6

n ?§

Periyodik, stok, ani ve şik6yeı ile ıaınir ve a},ar sonrası ilk muayeneleıde MlH <leğerteıi,Tablo l ve Tablo 2'de verilen değerlerin 1,25 katı olarak alıııır.
3, Gcrekli ekipmanlar
Motorlu taşn lastiklerinin lıava basıncı ölçüınünrle kullanılan cihazların muıyenesin<ie gerekliolan ekipnanlar aşağıda belirtilm iştiı.

- Referans basınç ölçer.
- Basınç tankı,
_ TermomeEe.
- Taıkl doldurmak ve bosa|ımak için u),gun lana. lıorıuın. bağlınıı vc eııınjlct ckipmanları

,--"",İ:|:li'.: |lsıııç ölçme aletinııı uirıeşııı ucıT,sizİit ;.;;;l;;İ;r, mualcnesi .,,apılacak cihazın I\4ıi{0egerıntn üçte birini geçınemelıdir.

Ölçülen basınc
(kPA)

0,5 ı (l5 - /,..-) + 8

t 5 oC'tan az

0,5*t,,,,-25)+8
> 400 iia S l000

s 400

0,5 * (]5 _ ı,,,,,,) + 16 16

> 1000 0,5 1(l5_ı..,-)+]J
]5

0,5*(ı.,",,-25\|16

0,5 * (ıo,M,, - 25} 1-25

Ölçülen bası nç
(bar)

15 "C ilı 25 .C

s4
',ro5 

* 1l5 - t,,",,,,,)+ 0,08

0,005 . (l5 - ı*,"^)+ 0,16

> l0 0,005 * (l5 - ı*ıcl) + 0,75 0,5t(,.,,,_25) + 6,25

]

>4ila<l0



4, Muayene için genel şartlır
4,1 Muayeneye başlamadan önce, ku llanıjacak enloıı ve ekipmaılaıın muayene yapabilınek içingerekli şartları sağlaııası geıekir,

4J Testlçr, test alanının ortanı sıcaklığında ve ıııaveııesi vapılacak cihazın ıonıinal çalışmakoşullaıı dahilinde gerçekleştiıilmel idiı,
4J YaPllan muaYenelerde slde edilen sonuçlanı MiH'lerin içinde olup olmadığına karar verilir,

§, Muayeıe yönteııleri
5,1 Muayene, uygulanan basıııcın referans basııiç öiçıne aIetinden okunan gösterge değeri iv,.r)ile muayeneye tabi tutulan cihazııı gösıeıge değeri (V.) kaşılaşınlarak yapılıı.
5,2 Bu cihazlar. ölçme aıalığı üzeıinde eşit olaıak dağıtılan üç noktadan (ölçme aralığıııın üst

ve alt sınırlarına yakın bir nokta ıjahil) muayeıe edilmelidir,
5.3 Maksimum İzin Yeıilebitir Haıa (MİH) oranı;

, ll. , |ü--.M}H(,5t='# x ]00
Vre I

formü[ü kulianılaıak hcsaplanır.



EK-6
HAssA§ KüTtİ ötÇ irt 

lu.ilE_ | 5G, 9 AN Y t] K^ RI K üTı.İ öLÇijLıRİxİıııuıyExısi iLE İLGiLİ es,rsı-ın
I, Kapsam

-r.r.il.Iİffielik, 
hassas kütle Ölçüteıi (F1 ve F2 sıııİ) ve 5 kg,dan yukarı kiitle ölçülerinin

2. Tanımlar
2'l Kütle ölÇüsü: BeIirli biçinı, boyut, yüze} hassasiyeıi ı.e nominal değere sahip o|an veöngörülen hata sınırlaıı dahilinde biı hatayı ;ç.rru U.lİ,li İUlri'',cismin kütlesini tayin et ne ;şıeminde kuIlanıİan biı ölçü aletidiı, 

e netroıojik koŞullaıı sağlayan vc bir

2,2 Kütle sıııfı: Küle ölçülerinin, ı,.* ,,r,rı.r, ," metrolojik koşu)lar esas allnaraksınıflandırılmasıdır. (Kütiesınıfları: l]l, E2, F], eZ, lll, rıaİ re l1.1l

o.ro,nffiİÜ:r_:T*:'- v'Ya kuıula"ndo *,",İ- rİ,,-,, ve beliıli kuraıIarda kiıle öiçüsiı

2,4 Nominıl değcrlerı Kütleleıe ı,cya kütle setlerine ilişkin lx l0,, kg, 2 x l0,, kg veya 5 x l0"

},İ}ffi;:'*'* 
eŞit olan değerlerdir, ("i;' poziti; ;;;'r.*".,,, ,,, tam sayüy*eya .,f,ıı ıenısiı

2,5 Konvansiyone, t.rtlm ıteğeri (m"): Bir çismin konyansiyonel küt]e değeri, 1,2 kg/ıır havayoğunluğunda. 20"C sıcak,ıkta cisn,ıi tleıigeje 
'r'r.' 

,.'r"*r"İ-ğıı 8000 kğıııJ olan referans birstaıdard ın küılesine eşiıtir.
2,6 kompıratör terazi: kütlelere ilişkin ölçümlerin izlenebilirliğinin sağlannıasında vekütlelerinlasalııeıroloji prensiplerine göre muayeıe'..i"i, yrp,ır*rda kulianılan terazidir,3. Maksimum izin verilcbilir halı payları (Miİ ' -'

Kütlelerin muaYenelerine ilışkiıı maksinıum iİn ,.ril., hata payları ,t.atıio 
l,de belifiilnıektedir.(OJMLR it1-I:200a(E))

l'ablo l

1g

2g

5g

l0g

0,1

0,|2

0,16

0,2

0,3

0

0

J

4

5

6

2

6

1

5

l0

12

l6

20
ı

Noııinai

5 n,üg

l0 mg

20 nıg

50 mg

l00 mg

200 mg

500 ıng

De f

|*8

2 nıg

F1 Sınıfı

0,02

0,02

0,02

0,025

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

*ln
F2 Sınıfı

0,06

0,06

0,06

0,08

0,1

0, l2

0.16

o,)

ü,z5

*n
Ml Sınıfı

0,2

o?

1],2

0.25

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

t
M2 Sınıfı

] 6

2,5

*ın
M3 Sınıü

* ııı

0,6



20g

50g

l00 g

200 e

500 g

n1<

0,3

0,5

ı

z,5

0,8

]

1,6

J

8

2.5

]

5

l0

25

30

50

l00

250

8

l0

lö

30

80

4. Gerekti ekipmanlaı
4,1 Muaycnede kutIanılacık rcfeıııs kütlclcr: ki.ltlelerin muayenelerinde etalon olarakkul|anılan kütlelerin doğuluk sınıfı, OIML n l ı ı-ı, zoöo rgj rehbe, doküman,nda be|irtiten şarıianuygun olnralıdır. Referıns kürle olarak, muayene 

"aiı.."ı, 
ltııı."i, oIML R l l 1.1 : 2004 (E) rehberdokümanına göre bİı üst sınıfi durumundaki kütle kullanılır.

4'2 MuaYenede kultanılacak komparatör terazı: Komparatör terazi belirsizlikleri vesapmalan .IML c 1-100:2008 cuide to the expression or iir..*uinru in Measurement (GUM) veyaE'A4/02 Evaluation of the UncertaintY olMeasureınent in CaIjbration dokümanlarını ııygun oluıalıdır.Komparatör terazi çözünürlük^l,,U'.11 
irt., r9'9, J*.rİ" .r*,**i farkın kütle birimindeki

l#ilJ,,j,,İğ'ri) 
değeri muayencsi yapllacak küıtenji heıırsizlik (U) değeıiniıı üçte birini

4,3 Muayenede kutlanılacık yardımcı referıns cihazlarl sıcaklık, nem ve basınçölçer.ınuayene yapılan sıcaklık nem 
.,r,e . 

basıııç aı.alıklann, tupru|u.ul, şckiide oImalıdır. Mua;,encsiYaPılacak kütle, komparaiör terazilerdc belirlenıniş ,ır,, t^,^lrı'.rrrııirkeıı çıplai elle teınas edi{mcz,

|u}İ:lff-ff};:lffi:::cımbız vc,,.;;,ii.;;;,;;.,.,un,.iı,u,ıu,,n t"nıı.ri6ıiçi,ı aıtoı,

5._ Muıl,ene için genel şartlar ve muayencye ilişkin tesıler5.1 Yeni imal edik
kullanılnıaya uçı*.a." a,..'r'J,,,|,"l"n İ:Şl:L }:,.r}il:j::,,-;;:x,,;lil*:::H]:imalat yerinde, değilse seıvisin lat
pıototip muayenesl y,p,l"biıi; İü;:lffHilt iltlll ;;ffi ffi :1}il1:Jıil,}ilffil:;yapılır. İrhal ediien ölçü aletterinden ,ıurırru.r", v."rİ'r"-""aj' Teşkilaı (OIML) şartlarına veya

l00 kg

200 kg

500 kg

l000 kg

2000 kg

5000 kg

20 kg

50 kg

1kg

2ke

5kg

l0 kg

500

l000

2500

5000

l0000

25000

250

5

l0

zj

50

ı00

3000

E000

l6000

]0000

80000

800

I600

I6

]0

80

]60

300

50

l00

250

500

l000

2500

5000

l0000

25000

50000

t00000

250000

I60

300

800

l600

]000

8000

] 6000

30000

80000

l60000

300000

800000

500

l00ü

2500

5000

1ü000

25000

50000

ı00000

250000

500ü00

l000000

2500000



Avıupa Topluluğu sıaıdarcllanna uygun olarak iııal edildikleri İevsik edilen]er ilk mua,,-eneleriyapılınış gibi işlem görebilirler.

5'2 MuaYene; toz, hava ıkıuıı ye Eineş ışığından aıındırılnıış bir ortanıda oıla sıcaklığınayakın sıcakIık ve atınosfer basıncı koşullaunJa g.rç"Ğştiriır.iiiir. or.ııiil. i*r* o;: ;';;İ-'.sıcaklığ ortam sıcaklığına yakın olınaiıdıı,. Mı,rİ.n, s,rasında öneriıen ortam şartlırı 
.lablo 

2,deverilmiştir.

Tılılo 2

Laborahıvarın sıcaklık ve neııı değişinıi

5'3 Muayene yapılınadan önce kütleler (toz ve diğer yabancı maddelerden) teııizlenııelidir.Kütleierin yüzey özelliklerinin değişnıemesine,lren gosterİmeİidiı..
s,4 Kütlelerin teknik özellikleri olan şekil, yapı, yoğunluk, ııanyelizma. yüzey koşulları, ayar,işaretleme ve rnşhafaea kutulan oIML R ı ı ı -i: zoo+1ı1 ta'vsiye dokiimanına uygun olmalıdır.
5,5 Hassas kütJe ölçüleri (F1 ve F2 sınıfı) ve 5 kg'daı yrı.n ı,tıı, ölçüleriniı dimmuayenelerinde itk otarak yüeey pürüzlülüğünün uygunluğu göıset olaıak kontrol ediliı. Bu kontİolsonıasında .IML R l t 1-1: 2004 (E) iavsiye .oküınu,rnau yl,iırn aşağıdaki tesılere geçilir.
5,6 Hassas kütle ölÇiilerinin ([l vc F2 s ınılı) ilk nıuayenelerinde nıan,veıik duvarlılık ıestj, kalıcı

manyetizasyon testi ve konvansiyei kütle beliıIeme testi yapılıı.
5'7 5 kg'dan Yııkan kütle ölÇ(ilerinin itk ııııarjeıelerinde kalıcı rıanyetiı"§yon testi ve

konvansiycl külle belirleme ıcsti yapılır,
5,8 Hassas kütle ölçülerinin (Fl ve F2 sınıfı) periyodik muayeııelerinde kalıcı rnaıyetizasyon

te§ti ve konvaı,isi),el kütİe belirleme tesıi yapılır,
5,9 5 kg'dan Yukarı kütle öiÇüIerinin peıiyodik nıayeneleıinde saıiece konvansivel kiitle

belirlemelesti yapılır, Şüphe duyulınası <lurumuıda, kütlenin kaiıcı ııanl,etizasyonu da test edilebilir.
6, lsii§nı hususlar
6'l Hassas kütte ölÇüteıi (F l ve F2 sınıfı) ve 5 kg'ıian yukan kütle öiçü leri için bu yönetıııeliğin

6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yeı alan htiküııler aıaııı az.
6,2 Bu ok kaPsamııdaki ölÇü aletlerinin piyasaya arzöncesi iIk rnuayenesi serı,is urafından

yapılır,

kütle sınıfı

Fl
4 saatle en çok 7ot l5rh olınak ü

4 saaffc en çok %* l Srh o]ınak u:ırre %2

12 saane eı çok t 2 oC olmak üzere saatte } l .5 oc

zere %20rh- Yo60ıh
l2 saalle en çl]k :L 3,5 öColnıak iizere saatte * 2 oC

0rh- %60ılı
M Saatte en çok * 5 "C olmak üzere saaltğ } 3 o12

F2



EK- 7

Df,MiRyoLU yü« vo snnivıçLl vAGoNLAıtIN
nıUnytNrsi iı.t iıciıi EsAsLAR

l, Kapsam

Bu Yönetınetik kaPalı, aÇ.ık kenarlı, kafesli veya başka her çeşit yük vagonlau ilo akıcı nıaddetaşıyan sarnıçlı vagonların muaycnelerini kapsaı.
2, Muayene

2,I Yük ve samıçlı vagoılarııı ilk ve periyodik nıuayeneleri, 3516 sayılı Ölçüler ve AyaıKanunu ile ölçti ve öıçti Aleılui Damga 
'rJ;;i;' ;;;;;;;lerine göre ayarı yapıIınış ve kanunidamgası yapılmış vagon baskülleri buiinan l'tirkiye arrirnr"' Devlet Deınir yollaıı Teşkiiatıtarafından gösterilecek istasyon veya durakIaıda servis tarafınrlan vapılıı.

2,2 Her muayened€, tespit edileıı darı nıik(arı vagonun iizsriııe Eağıdaki hususlar dikkaıealınarak yazılır.

a) vagon daıau, kilogıam 
_olarak 

yazılıı. Bir kilograının altııdaki değerJer alt veya üsteYuvarlaYarak (0'49 aıası aŞağıya 50-99 arasi yukarı yro.r,u*o şasisi üzeriııe ve vagonun her ikitarafına' okunaktı ve Yeıinden diŞmeytcek ," errolı t".rİ*.yr.rı ınadeni bir etiket üzerine yazılır.Etiketleı TS l2-§6 standaıdına uygun olnıalıdır.
b) yapılan nıuayenerte tğspit edilen dara nikfarı ilç daba evvelki miktar arasında fark varua

;*;il:illl':' 
iptal edilip, yeni bulunan dara ıııikt.r, rru*,o*l**dede beIiı-tildiği şekilde vagonun

3. İstisııa hısuslar
3,1 Demiryolu yük ve samiçlı vagonları için bıı yönetmeiiğin 6 ncı ııaddesinin birincifıkrasında yer aIaı hükümleı aranınaz-.

3'2 Bu ek kaPsaınındaki ölçü aletlerinin piyasayı arz öncesi ilk ınuayenesi seıvis tarafınılanyapılır,



EK_8
TARTIM KAPA*İTİ,Si 2000 kg,ln Üztni*nr OLAN OTOMATİKolnııyıx rnRrıALITLERİ it, AKs KANTARLARI MuAyEN;§i it, ilciiiril; ""'

1, Kapsam
Bu Yönetmelik ticari iŞlemİer için ki.ille tçspitinde kııl|anılan tartlm kapr_fiitd§i 2000 kg,ın üzerindeolan otomatik o]mayan taİtl aletleri ile aks kanurlarını kapsaı,

2, Tınımlar

",.ri;.l, 

T"" u'eti: Yerçekirni ivırıesindeıı yararlanarak bir cismin kiitlesini belirleıneye yarayan ölçti

2'2' Otomıtik oİnıaYan tartt aleü: Yükün, yük taşıyIcüsı iizeriıe konulmasında, kaldırılnıasındave tartım sonuçlarının alınmasında bir opeıalörüı ııüdahılesini gerekıiıen .uııı alctirıir.
2,3, A|ıs kantarı: Hareket halinde lıulunan yol araçıarı için-o«,ınıtjk tartı aieiidiı.
2'4' MuaYene sabiti(e)l Bir taıı aletinin sınıflaıdırılmasıncla ve tloğrulanmasında kullanılan kütIebirimi olarak ifade edilen değerclir.

. 
2,5, Gösterge(İndikatör); Tartım sonucuıu kütle tıiı.imi cinsiıden gösıeren, elektronik veyamekanik aygıttır.

2'6' Sıfır ayar terıibatlı Yükleımcmiş dunı;ııdaki tartı aletinin göstergesini sıfıra ayarlayan
terti ba ttl r.

2,7, §ıfır takiP tertibatıj Beliıli sınıriar içinde göstergenin oionıalik olaıak sıirda tutıılmasıııı
sağlayan tertibatlır.

I.TARTIM KAPAsiTEsİ 2000 kg,ın Üztnİı{oı OLAN oTOMAl.iK OLMAYAN TARTIALETLERİNiN MUAYENESi

A, Çörsel Kontrol
lvlııayenesi yapılacak otomaıik olmayan taı,İl aleıinin oncelikle ilgili teknik düzenlemesine

uygun tılarak piyasaya ırz edilip edilmediği konlrol edilir.
a) Tip onayınıı buluıup bulunmadığının koıtroiü
7/7 !20|6 |ai,h].i ve?9'160 saYılı Resnri Gazete'de yayııı|anan Otoma{ik olnayan Tartr Aıeıleti

Yönettneliği (2014l3l lAB} ne üygun olarak piyasaya a.z edilen otomatik olmayan ta,1ı aleıleriıe ilgili
mevzuat gcreği tiP onaY beigesi düzenlenmiş ye u!gun o]aıı iıa]ierde tip oı)ay bclge nuınarası tart, a]eti
etiketbilgisi üzerine iliştirilıniş o|ınalıdır.

Söz konusu mevzuaün y,iirürlüğc girdiği l/]/2004 tarihinden iince piyasaya arz edilmiş olan
oıomatik olmaYan tartl aletlerinin iI müdüılüklerince periyotlik ınuayencsi yapılınışsa bu dururnda
bulunan tartı aletlerinin tip onay belgesiııin olduğu kabııl eıiilir,

b) Dtiket bilgilerinio ve işıretlemclerinin uygun ırlup otnıa<|ığının konirrrlü
l/l /2004 tarihinden sonra PiYasaya arz e dilen ot<ımatık o lnıayan ta(ü aletiıin üzerintje oıomıııik

olmayan Tartı Aletleri Yönetrneliğiıde beli*ilen işareı ve iıilgileı açık. görüiebiilr, okunabilir ve
silinrneyecek şekilde bulunınalıdıı,

l/l12004 tarihinden öıce piyasaya arz edi]çıı oton]alik olmayan t3rtt aletl€ri üzerinde TS EN
4550l Tartı aletleri-Otomatik o}ııayan-Metrolojik özellikler staııdardında belirti]en işaret ye bilgiler
açık, görüIebilir, okunabitir ve silinmeyecek şekilde bulunmalıdıı.

c).Dımgasının uygun olup olmadığı, daıngasına miidahale eılİIip edilmettiğinin kontrolti
itgili teknik duzenicmesine uygun olarak imal ediimiş biı ta*ı aleti ilk ınuayeııe işlemleri ilgili

kuruluŞ tarafından YaPıldıktan sonıa dışarıdan isıenrnelan müdahaleierç aç:k yerlcri kapatılnıak ve
emniyet alttna altnmak suretiyle damgalanarak piyasaya arz eıiilmelidir.



geçilmez. 
ki kontrolleıdÇn herhangi birinın uygtin olmaması duruınunda metrolojik kontroIe

B. Mctrolojik Kontrot
|, Tartım kapasitesi2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartl atetleıinin periyodik, sıok,

;İİ:Hjf ;Şffn}iar 
sonrası ilk ınııaycne|e rinde .rk,;;; izin veriıebiıir haıaır,, i.bb; ;;

Tablo l - T
Maksimuın

artım Kapasi

ızin verileb
tesi 2000 kg'ın
ilir Hatalar

zerınde olan otomatık Olınayan Tartı Aletleıi İçin

2- otomatik olmayan tartl aleljerinin muayeneleri TS F]N 4550l standardınln (.l.artı Aleıieri-ottırnatik olmayan - Metroloijk özelliktcr) ;;;;;;' iooa.ırr;n. uygun olarak yapllacakttf(Gerektiğinde.standuda uyguıı ş.ki]d. ikun,. rrl< İrİ..İrrlİlrı-"'a) Safır konırol ıesıi;
o Bu test TS EN 4550l Madde A,4,2 Sıfır Kontrolü maddesindc tıe|irtılen yöntem referans alınır.' Tartı aleti üzeıinde bir yük olmadığında göstergede ,,ı, a.g..inın okunnıası gereknıcktedir. Taıııaletinde sıfır ayar tertibatı oıomaıik, y.r, o,o,nrik *r, 

"a.'...* 
rrayan şekilde olabılir.o Sıflr ayar testinde MlH değeri *0,25e'den fazla olaıntz. Yardımcı gösteıge tertibatı ile donatılmışbjr tartı aletinde ise sıfır ayar testiıde I\,lİtl değeri* 0,İİ'O.r'rorlu ol.**.ı yaıdımcı gösterge tertibatı sadece l. ve ll. sınıf ıanı aıctlering;onte e,Jiüebiüir.ı ]'anı aletinin sıfır sapması denklenı (t) ile htısaplanmakıadır.

Eo=Io+0,5e-AL-Lo

&: Hata değeri

AL: İ|ave yük

e: Muayene sabiıi

{ç : Giisıerge görünen değer
Lo : ilk yık

(1)

Yük, (m),

muuyene sabiti, e, cinsinıien

Sınıf i Sınıf Ii Sınıf III Sınıf IV

Mitl

0sms50000e 0<m<5000e 0lınS5(}0e 0Sın<50e *le
50000e<mS200000 5000e<mS20000e 500e<nı<2000e 50e<m<200e +2 e
200000e<m 20000e<ınS l00000t 2000e<m5]0000e 200e<m<l000 *Je



Bu test TS EN 4550l Madde A-4,4 Taiın Perlorııansının Belir]enmesi maddesinde belirtilenyöntem reforaıs alınarak Tablo 2'de tıelirıilen kapasitelerJr'u, ,İİ o.cr' 
'o'n 

doğıuluk kontrolü yapı lır,

b) Tartım perforırıansı ıeSıi.,

Maksiıı ınf değeri l00.0a 0 l<g olarut değerlendı.ilir
Tablo 2 - Tartım perlormansı ıesti için ylik dcğcr]eır

Ep=ı0+0,5e-AL-Lo-Eo

A. Görsel Kontr«ıl

Hata payı denklem-2 ile belirlenmektedir. Üç yük değer için de ayrı al,rı hesaplanan E, hatadeğeıinin MİH sınııları içinde olup olınad ığı Tablo l aen mnşol ealllr

(2t

c} Te krarlanah i t irli k tes ı i ;

B§ test TS EN 45501 Madcle A.4.i0 - 'l'ekrarianabilirlik Deneyi maddesinde belirtilen yöntemreferans a|ınarak ınaksimum kaoasitcnin oZ5O'sıne yakın. ,.o 
'ri. 

, u', değerı için yıpılır. .l 
ek yiik değeriçin hcsaplauan hata değerinin üı-t r,r,rlan için<le olup olınad ğı Toblol'r,cn koıtı.o] ediliı.d) Röşe }Jükü ı$Ii:

Bu test için TsE EN 4550l Madde A.4.i - Eksantrikiik (Merkezdeıı Kaçık Yüklenıc Deneyleri)maddes inde beliırilen yönıeın referans a [ınarak ınaks iın ıı;; *r;r;;;l;, ,;;-ffi 
.,,;;şL-

uYgulanır' Tek Ytik değeri iÇin hesaplanan hata cleğerinin ıııirı sınııan içınae olup olmadığı Tablo l,denkonhoi edilir, 'n' sayıda ınesne{,ıoktasılıa sahıp biı yuı, *ş,y.,.,r, olan tarıü aletindç n > 4 ise, her birmesnel noktasına en büyük kapasite ve eı btiyıik aıtıımaıı ou,u *tı*l toplamınıü ızt. - ıl'ı'taaa-'y-ı,uygulanıt, iki destek noktasınln. dcney vıktinün yiıı.rr«ıa teıı,ııı,ıiği gibi dağıtıimasına imk6nvermeYecek 
.kadar 

birbirlerine Çok yakın olması lıalınde. yiik ikı katına çıkartılıııalı vc iki dçştckııokta:ıııı birleşliren cksenin hcr iki ıarat.ına dagııı Inıı lıa ır.

2, HAREKğT HALİN,,E üULUNAN YoL ARAÇLARI İÇİN .T.MATİK TARTİ ALETL.Ri(AKS KANTARI,ARI)

Aks Kantarlaı OIML Rı34"l 'lavsive Doküıııanının (Haıcket Haliııde [Julunan Yol Araçlarıiçiı Otomatik Tartı Alelieıi Bölüın l: Metı<ılojik ,. t.knik gerekler - Testjeı 2006) 3 ünctimaddesindçki''Tanımlayıcı İşaret|eri'' taşınraIıd ır.
Aksi durumda ınelrolojik kontrole geçilmez.

B. Metroloj ik kontrol
Aks kantaılarının ilk muayenesiıde maksimıım izin verilebilir haialar, Tablo } ve 

.l.ablo 
4'teveriİen değerleri geÇmemelidit. Kuilaıımda huluıaıı aks kaıtırlarıııın periyotJik, skık, ani ve şik6ycı iictaınir.y1 avar sonrası ilk muayenelerinde maksimum izin verilebilir lıata değcrlcri, ilk muayene içingeçerli değerlerin iki katıdır.

Mal<simum kapasite 1,Yiik Değeri 2.Yük Değeri 3,Yük Değeri
m 530,000 kg Miniınunı Maksinıuın/2 Maksimıırn

30.000kg<ms60.000kg 0.4*Maksimum 0,7*Maksimuoı

60.000kg<m S80,000kg 0,4 * Nia ksiın u ıı.ı 0,6*Maksinıum

80.000kg<m

Minimunı

N{inimuıı 0,3 t N'l a ks iııı uın' 0,5 *Maksiınuın'

JYlInllnU ln



Yük (m), tılaiınaİ
ırılığı cins,inden

Doğruluk sınıfı
lk Muıyene

üü{iül

0.?

0.5

l

0<m!500d
500d<ms2000d
2000 d< m < 5(i00 d

*0.5d
t 1,0d
+ ı.5 d

t0,5 d
t 1.0d
t 1.5 d

2

5

0<ıı_<50d
50d<nı<200c]

ci<rnSl000d10

Tablo 3 - Suıik Testlsr İçin MİH Değerleri

Toplam

yüzjesi

10 * 5,00 %

Tabjo 4 . Dinaıı,ıik Testler İçin ll Değer|eri

aracln killlesinin

Akş kanürlarının iik, periyodik, stok, şikayeı ve aıi muayenelerinde o]ML Rl34-1 (llareket
Haiinde Bulunan Yol Araçlaır içiıı otomatik Tarıı Aleıla"i Bölüıı l: Metıolo.1ik ve teknik geıekleı _
Testler,2006) tavsiye dokümanınıı Eağıda belirtilen maddelçıi referans alınarak yapıüır.

'von 
.IML R134-1, 2003'e göre tip onayı aiınarak üretilen ,.yu yuın,r.u aıacın (oplam

küt|esini'beliılemek üzere üretilmiş aks kantaılartna, ıks kütlesi ile iigili testler uygulanmaz,

B.l stıtık Te§tler
ri,ı,ı İki Akslı Araç İçin Snıik Tek Aks Ağırlığııın 8eliılenııesi Tcsıi (oIML Rl34-1 Madrle

A,9.3.i.3)

B.1.2 Tartım Peıfonnansı 'lesti (OIML Rl]4,1 Madıtç A52.2 Tarıım Performansının
Belirlenmesi)

Eğer hareket halinde bulunan yol araçları için kullanılan otonatik ta,tı aleti slatik yükler için
kontrol aleti olarak da kulianılıyorsa aşağıdaki tcstlcrc de tabidir.

B.1,3 Sıfııayaıı (OIML Rl34.1 Madde A.5. I Sıir-ayarı)
B.1.4 §ksankik yükleme {OIML Rl34-i Mad<te A.5,2,3 Eksantriklik Testi)

B,2 Dinımik Testler
B.2.t İki Akst| Araç için Haıeketli 

.lartım 
Testi (oIMt,Ri34-1 Madde A,9.3.2.2.])

B.2.2 ikiden Fazla Akslı Araç İçin Hareke tli Tartını Tcsti (OIML R]34-i Madde A.9,3.2,2.])..

lk Muayene

ü.7

0.5 4 a.25 %

l t 0.50 %

} + 1,00 %

5 *2.5a%

l

l

Doğruluk

sınıfi

* 0.10 %


