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oDALARA 2o22/o9 sAYıLı GENEtGE

llgi: ll Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nin 18/01/2022 tarih ve 3272616 sayılı yazısı,

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün ilgi yazısında Ölçü ve olçü aletlerinin; periyodik
muayene ve damgaları 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen
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 2022 yılı Ocak ayı başından Şubat ayı son
gününe kadar başvu ruda bulunulması 9erektiği belirtilmekted ir.

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

Bilgilerinizi ve esnaf ve sa natkArla rım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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ANTALYAVALİLİĞİ
SANAYİYE TEKNOLOJİ iL MtİDtIRLüĞü

öıçü ır öıçü ı,rrr,rni ppnfuoıix MuAvENE vE DAMGA DIIytJRusu

3516 sayh Ölçüler ve Ayar Kanununa göre;

Ölçü ve ölçü aletlerinin belirli siirelerde periyodik muayeneye tabi tutulrnası zorunlu olup, damga
siireleri dolmuş olan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptınlması için beyanname verme
siiresi, 28 Subat 2022 gilnü giln bitiminde sona eıecektir.

Bu nedenle;
- 10 yıllık damga siiresini doldurmuş elektrik, su, doğa|gaz sayaçlan ile 2 yıllık damga süresini

doldurrnuş uzunluk, alan, hacim, yoğunluk ölçerler (areometreler), hububat muayene aletleri,
naklimetreler ÖLÇÜLER VE AYAİ YÖNüNDEN BAĞLI BULUNDUKLARI SANAYi VL TEKNoLoJi
İL MüDüRLüKLERiNE,

- 2 yıllık damga siiresini doldurmuş uzunluk ölcüleri (tek oarcalı a c metreler). akıcı maddeler icin
ks'a kadarhacim ölcüleri. kuru taneli maddeler icin hacim öl en_ 5 ks dahil) hassas olmavan kiitle5 (

lektronik tertibatı bulunma maksim- 2000 dahil
mekanik tari aletlerinden; masa terazileli . asma teraziler. tek kollu kantarlar. ibre li teraziler ile Beledivelerce
tespit edilecek yer ve stinlerde kurulan. iiıetici ve pazarcrlar tarafindan mallann doğrudan üketicilere
erakende olarak satıldı ve kullanılan ve tartım asitesi 2000 Ve

nlon TTT Ve T\/ iinnii sınıf otomatik olma elektronik tartı aletleri bulunduran kişi ve kuruluşların,
GRUP MERK-EZI BELEDiYEöLÇüLğR VE AYAR YöNüNDEN BAĞLI BULUNDUKLARı

öLÇüLER VE AYAR MEMURLUKIARINA,
- 2 yıllık damga siiresini doldurmuş maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) L slnıf ve

mıf ktronik ve mekanik tartı aletleri o b eiektronik
ell elektronik tartı 2000 ve altında olan III

w iincü sınıf otomatik olmavaı elektronik tartı aletleri otomatik tartı aleti .Takosraf. Taksimetre bulunduıan
kişi ve kuruluşlann https://msurapor.sanayi.gov.tr adresindeki ANTA
TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDAN YETKİ ALMIŞ YETKİLi MUAYENE S

LYA jLiNDE SANAYi Vt
ERVİSLERİNE

ölcü ve ölcü aletlerinin muaVene Ve damsaslnın va lması i n bir dilekce ile basıurarak m sununuc1

belirleven belse almalan serekmektedir.

Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptrmayan ve bu ölçü aletlerini kullaıan kişiler
hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesi gereğince her bir ölçü aleti için 9l1,00 TL
ilc 18.217,00 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

iLGiLİLERE DUYLIRULLT.

sİl-Cİ İÇİN: Denetim ve Gözetim Şubesi
Kanal Müallesi Antalya Bulvan No:106 Kepez /ANTALYA
Tel.:444 61 00
e-posta: stmantalyail@sanavi.gov.tr Elektronik Ağ ıııww,sanayi.gov.h

Su dışındaki sıvılann miktarlarırun sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemlerini (Akaryakıt ve
LPG), sıkıştınlmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerini, akaryakıt hacim ölçek kaplannı, motorlu taşlt

1astiklerinin hava basıncı ölçiimünde kullanılaı clhazları, hassas kütle ölçülerini, 5 kg'dan 1ukan kiitle
ölçülerini, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarıru, maksimum kapasitesi 2000 kg'm üzerinde olan otomatik
olmayan tartı aletlerini ve aks kantarlarlnrn muayenesine yönelik Türk Standartlan Enstitüsü'ne
bası,rrıuportal,tse.olg,tr adresinden elektronik ortamdan müracaat edilmesi zorunludur.


