
Çd\AKll-ALE SANAYi vE TEKNoloJi iL ıIi:t ÜRrÜGÜ
öLÇiJ VE öl,(]iJ AI-.ETLERi PERiYol)iK NILAYENE vl DAllGA DL:yllRust,

35l6 sa}dl Ölçüleı \.e Ayar Kanunu kapsaınına giten ölçü ve ölçü a]ctlerinin belirli sürclelde PcriYodik
ıİıjayencye tabi futulmasl zoıurılu olup, daııga süreleri dolınus ölçü l,c ijlçü aletlerinin periıodik
muavcnelerinin yaptlrrlması için ölçü ve ölçü a]etleri sahjp]eriüce beyanname vetnc süresi 0l \Iaıt 2021

- iki )ılllk pe.iyodik muayene süresini doldurmuş; otomatik tarh aletle.i, taİtm kapasitesi 2000 kg ve alında
olan, okııma çıktı verebilrıe veya başka elektronik cihazlaıla bağlantılı çallşabilme özelliğine süip IIl, ve lV,
sıruf otomatik olmayaı el€ktonik tarh aletlği ile I. ve II. s1nrf otomatik olmayan tart1 aletlerini buluıduan
kişi ve kııruluŞlann Yetkili Muayene Servislerine başrn]rı yapma§ gerekmektedir

-Egzoz gazl emisyon ölçiim cihazlan, takograf, taksimete ve 1s1 sayaçlanlun muayene başıurulannın, ölçü
aleti ile ilgili Yetkili Muayene servi§l€rine yapllmasl gelehnektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığndan muayene ve damgalama yetkisi almlş muayene servisleri

listesine https://msurapor.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

- Su dışındaki slv ann miktarlarrnn siiıekli ve dinamik ölçiimü için ölçme sistemleri (Ataıyakıt ve LPG
sayaçlan), §lklştm]İffş doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kaplan. motollu taşlt

lastiklerinin hava basıncı ölçiimiinde kullaıılan cihazlaİ, hassas kiitle ölçüle.i, 5 kg'dafl }ukan kütle ölçiileri,
doniryolu 1ıik ve samıçlı vagonlan, maksimum 2000 kg iizerinde olan otomatik olmaYan tart1 aletleIi ile aks

kantaılannm periyodik, stok ve ilk muayeı,ıe iştemleri için başıurulann Türk Standartlan Enstitüsü
(TsE)'ne yap rnas1 gerekmektedil.

Bu kapsamda; TSE taraflndan söz konusu ölçü aletleıine ilişkin başıurlılaı basvuruportal.tse.org.tr
adresli Baş\uu Potal1 üzelinden alnacak olup, muayerre ücretleri ise baş\,uru esnasnda kredi kartlndan veya

havale yoluyla tahsil edilecekir.

- iki ylllk penyodik muayene sitesini doldurmuş; Belediyelerce tespit edilecek yeı ve giinlerde kıırulan,

üretici ve pazaİqlar tarafindan mallaniü doğrudan tiiketicilere perakende olaıak saıldığ açık veya kapalt pazaİ

yerlerinde kııllanılaı ve taİhm kapasitesi 2000 kg ve altnda olan okuma çıktr veıebilme veya başka elekt onik
;ihazlarla bağlantlh çalışabilıne özelliğne sahip o]rıayan III ve IV ncü smlf otomatik olmayan elektİonik tart1

aletleri ile yay ve elekkonik tertjbatl bulürmayan tarhm kapasitesi 2000 kg. ve alhnda olan mekanik tartl

aletlelinden; Masa terazileri, Asma telaziler, Tek kollu kantallal ve ibreli teıaziler için, kişi ve

kuruluşlann Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Menıurluğuna baş\,Lını yapmasl gelekmektedir,

- 10 yllık damga siiresini dolduıınuş Elektrik, Su, Doğalgaz Sayaçlan için dağtım şirkedeıinin Sanayi ve

Teknoloji il Müdürıüklerine başruru yapmasl gerekrnektedil.

Pa7aıtesi giinü mesai bitiminde sona erecektir.

İlgilileıe önemle dulurulur.
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