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DAĞITIM YERLERjNE

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, tanı aletlerinin periyodik muayene
süresi iki yıldır. Muayene siiresi, ta(ü aletinin damgalandığı yldan itibarcn başlanarak yıl
olarak hesaplanır. Damga stir€sini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için,
kullanıcıIaf ıaİafından silİenin dolduğu yılı takip eden yılln ocak aynın baştndan Şubat
ayı.ın sonuna kadaİ, tartı aletinin tipi, stnıfl ve kapasitesine görc il müdürlüğümüzc, yetkili
DuAyeDe seıailerine veyı gtup merkezi beHiye ölçüleİ ve eyır memuİluklanıa
müracaat edilm€si gerekmektedir. ölçü ve tartı aleti kuIlanan kişi ve kuruluşların, iki yıllık
damga sürcsini doldurmuş ölçü vc tartı aletlerinin damga ve kontİolleri için 2E Şubat 2017
tarihine kadar Belediye Başkanlıklarına, Yetkili Muayene Servisleri ile Bilim Sanayi ve
Teknoloji Müdürlüğiin€ mii8caat etm€leri gerekmektedir.

Damga sür€si dolmuş ölçü aletini kullanan kişiy€ 35I6 sayılt olçüle. vc Ayar Kanunu
l5'nci maddesinin (c) bendi üyannca l.E35,00 Türk Liİası idari Paİa cezası uygulanır ve öIçü
aletine el konularak müIkiyetin kamuya geçirilmesine kaıar verilir.

Yukartda belirtilen hususlara hassasiyetle ulılması konusunda odanıza kayıtlı
üyelerinizin mağdur olmamast için bilgilendirilrnesini yasak tart! aletle.ini kulldnmamalan,
tartı aletIerinde bulunması gerekli işaretlemeleri içeren yasal metroloji etiketi konularl
haktında bilgilendirilmesi hu§usundo;

c€reğini önemle İic8 ederim.
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SAylN ESNAF

3516 Sayıtı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji iı Müdürlüğü, Belediye Meıkezi Grııp Ölçü ve Ayar Memurlan
ve Yetkili Muayene servisleri tarafi.dan ölçü ve taİtı aletlerinin daİnga yapılmaktadtr.

(1) Tanı aletlerinin muayene süresi iki yı]dır. Periyodik muayene siiresinin hesaplanmasında
damgalandığı yıl esas alrnlr Damga süesini doldurmuş tarn aletlerinin p€riyodik muayeneleri
için, kullanıcılar tarafindan sürenin dolduğı] yıL takip eden yılın ocak ayınln başündan Şubat
ayının sonuna kadar,

Tartı aleti kullanlcllan taİaftndan periyodik muayene ; tartı aletinin tipi, maIkaşl, §ınlfı
ve kapasitesinin yer aldlğl taltı aleti muayene başvuru foımuyla; il mıidıiıütigtimuze,
tarafımızca yetkilendirilen muayene servislerine veya gnıp merkezi belediye ölçüleı ve ayar
memurIuklanna müracaat edilmesi gerekmektedir.

(2) il müdürlüklerince muayene edilecek tart! alet|eri şunlardlr:
a) Tartım kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
b) Diğer tarh aletleri.

(3) Grup merkezi belediye ölçü ıyır memurlannca muayene edilecek tart .letleri
şunlardır:

a] Belediyelerce tespit edilecek yerve günlerde kurulan, üretici ye pazarcılar tarafindan
malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldlğü açık ve kapalı Pazar
yerlerinde kullanllan Ve tarbm kapasitesi 2000 kg ve alhnda olan, IlI ve IV sınrf otomatik
olmayan tartr aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2oo0 kg' ve altünda olan
mekanik tarh aIetlerinden;

l- Masa terazileri,
2- Asma teraziler,
3- Tek kollu kantarlal,
4- İbreli teraziler.

(4) Yetkili muayene servisıerince muayene edilecek tarh aletıeri şunıardır:
a) otomatik tartı aletleri,
b) Pazar yeri d§lndaki tartım kapasitesi 2000 kg ve altlnda olan, IlI ve IV üncü sınıf otomatik

olmayan eleklronik taıtı aletleri
c) I ve lI nci sınıfotomatik olmayan tartü aletleri.

l. Bakanllğımızca yetkilendirilmiş kişilerden olup olmadiğını httDs://msuraDor.sanaYi.gov.trl
intemet adresinden kontrol ediniz,

Bilim, Sanayi vc Teknoıoji il Müdürıüğü
Adres: Keçiliköy osB Manisa organize sanayi Bölgesi Malazgin cd. No:E Yunusemre / MANiSA

ÖlçüveAyarServisiTe|:23l158l124517-24515 23| 59 66124518-2452| Fax:238 07 65
Mail:stmmanisail@sanayi.8ov.tr ElektronikAğ:www.sanayi.gov.tr



2, Damga süesini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce,
§iiıenin dolduğu yılt izleyen yılın Şubat ayının son güniine kadaı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
lü Müdürıüğiine, Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklanna ve Muayene Damga servislerine
müacaat edilmesi ve muiıyene giinünü belirleyen bir belge alhması gerekir. söz konusu
belgenin, ölçü aletinin muayenesi yapılmcaya kadaı müafaza edilmesi ve geıektiğinde
ilgililere ibraz edilmesi zorunludur.

3. Muayene başvurusunda taİt aletinin bulunduğu il esastıİ. Yetkili muayene servisi aşğıda
belirtildiği şekilde muayene hiznıeıi vcrir.

a)Taİtı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi,/servisleri bulunması durumunda,
kullanıcı sadece o ildeki istediği yeüili muayene servisine başı,urabilir. Başıııru ye&ili
muayene servisi başwrusunu almak zorundadır.

b) B den fazla sınu illerinde yetkili muayene servisi/servisleri vaı,sa, kullanüct istediği sı
ildek yetkili muayene servisine yapabilir. Başvurunun kabulü ise başvurulan yetkili
muayene servisinin tasarufu ndadır."

4. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra miiİacaat etİni
olsalar dahi, damga siiresi dolmuş ölçü aleti kullanma fıilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüleİ ve Ay
Kanunu hilktimlerine göre idari ve cezai işlem uygulanrr.

5. Damga süesi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye 3516 sayılı Ölçüler ve Ayaİ Kanunu l5'nci
maddesinin (c) bendi uyannca 1.835,00 TL. (Binsekizyiizotuzbeş Türk Lirası) idari para cezası
uygulanf ve ölçü aletine cl konulaİak mülkiyetin kamuya geçiriImesine karar verilir.

"Periyodik muayene için başwrulan ölçü ve ölçü alctlerinin aynı yıl içerisinde
muayenelerinin yapılarak damgalanması gerekir."

iki yüllık damga sü.esini doldurmuş ölçü ve tanı alellerini kullanmayınız.

Yeni alacağınız taİtı aletlerinde cE ve M işaİetlerini taşıyüp taşımadığtnı ve caianti
Belgesinin olup-o|madığını kontrol ediniz.

Kanun geıeği istenilen periyodik muayene işlemleri yaptrmak için;

Bilim, Sınayi ve Teknoloji il Müdürlüğüne, Belediye Grup Ölçü ve Ayır Memurluklanna
ve Muayeıe ve Dımga Servislerine 28.02.20l7 tırihine kadır başvurunua

SAYIN ESNAF
Mağdur olmaİnak ve mağdur etmemek için kanunda öngörtilen işlemleri zamanlnda yaptınnlz.

Yukaııda adı geçen yetkili makamlan sorunlaırnızı iletnekten çekinmeyiniz.

İşlerinizde başanlaı dileriz.
T.C

Manisa Valiliği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlügü
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