
3516 SaYılı ÖlÇtıler ve AYar Kanunun 2. Maddesinde yer alan ve aşağıda liste halinde yaz ıIan,24 Temmuz 7994tarih ve 22,000 SaYıh Resrni Gazetede yaynlanan öıçiı ,. öıçti Aletleri Muay€ne yonetmeİiginin 9. ve l l. maddesigeregince ÖIÇü ve ÖlÇü aletlerinin belirli sürelerle muayene ve danıgalannın yapıIması gerekmektedir. Muayene vedamganın yapılabilmesi için kanuni müracaat süresi 2ı.oi.zozo gtıntı sonuna kadardır.

ÖlÇü ve ölÇü aletleri süiPleri kullanmış olduğu ölçü aletine göre bağlı olduğu muayene kuruluşuna zamanındamüracaat ederek muayene ve damgasını yaptırmak zorundadır. Buna göre;

2 yıllık damga sürelerini doldurmuş hassas kütle öIçüleri, 5 kg,dan 1ı.ıkan kütle ölçüleri, maksimum kapasitesi2000 kg'dan fazla olan Tartı Aletleri, Aks kantarları, Akaryaklt, LPG, Sıkıştınlmış Doğalgaz(CNG), Adblue ölçek vesayaÇları, motorlu taŞıt lastik basınÇ öÇüm cihazı, aemiryoıu ytıt sarnıcı ve vagonlar gibi sayaçlan bulunduran kişi ve
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2 Yıllık damga süresini 
.doldurmuŞ 

uzunluk ölçüIeri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacimölÇüleri' kuru taneli maddeler iÇin hacim ölçüIeri, 5 ı.e'" k"; (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, yay veelektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2o"oo tg u tuau. (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; masaterazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, iu."ıi t"-riı".Iı" belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan,üretici ve Pazarcılar taraflndan malların doğrudan tııketicilere perakende olarak satıIdığı açık ve kapalı pazar yerlerindekulIanılan ve tartım kapasitesi 200O kg ve altında olan 
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tu.t, aletlerini bulunduran kişi ve kuruluŞlarn, ölçü]er
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2 yıllık damga süresin i doldurmuş birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartt aletleri (hassas tartı aletleri),tartım kapasitesi 2000 kg ve altlnda olan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik o lmayan elektronik tartı aletleri ile otomatiktarh aletlerini bulunduran kişı Ve kuruluşların Yetkili Muavene Servis|erine dilekce ile.

5 yıllık damga süresini doldurmuş ıst sayacI kullanıcılarının Y e Servişlerine dile
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10 Yıllık damga süresini doldurmuŞ, elektrik, su, doğalgaz sayaçları tamir sonrası ilk, periyodik, şikayet ve stokmuaYeneleri igin; bu saYaÇları dağıüm ağında kulıu*n a"İ,t,'. şi.tetine veya dağıtlmdan sorumlu işletme tarafindanIsparta Sanayi ve Teknoloji il Müdürlıiğüne (sso.."..ie;;-,"ı 
"ı"ktronik 

olaralç
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Diğer taraftan; taksimetre ve takografcihazlarının periyodik muayene süresi istisnai durumlar dışında periyodikdamga süresi dolmadan Sanayi ve Teknoı;ji İı Müdür;;ri"" y"*lı"naiıı"n MuaYe49.§9rı4§!9rine, müracaat edilerekmuayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur.

ÖlÇü ve aletlerinin PeriYodik muaYenesini yaptırmayanlar hakkında, 35l6 sayılı öIçüler ve Ayar Kanunu,nunilgili maddeleri uYarınca yasal işlem yapılacaktır ;;;;İ; ;;r*ulanacak idari para cezası miktarı ölçü aleti türüneve kullanıldığı iŞin niteliğine göre 613 Tiırı< r,ırasınian ii.rls,ru"ı. Lirasrna kadar olup ayrıca ölçü ve ölçüaletlerinin müIkiyetinin kamuya geçirilmesi iIe ilgili la*İŞ"rl"or'"""'<a*.
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