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ÇANAKKALE SANAYİ VE TEKNOLOJİ iL İİİÜOÜnrÜĞÜ
örçü vE öLçü ALETLERİ prniyoDiK MuAvENE vE

DAMGA DUYURUSU

3516 sayılı Ölçliler ve Ayar Kanunu kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin belirli
sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulınası zorunlu olup, damga süreleri dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin
periyodik muayenelerinin yaptırılması içiı-ı ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince beyanname vefTne süresi 28

Şubat 2023 Salı, günü mesai bitiminde sona erecektir.

- İki yıllık periyodik muayene süresini doldurınuş; otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında
olan, okuma çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlaııtılı çalışabilıne özelliğine sahip III. ve
IV. sınıf otomatik olnıayan elektronik tartı aletleri ile I. ve II. sıı-ııf otomatik olmayan tartı aletlerini
bulunduran kişi ve kuruluşların Yetkili Muayene Servislerine başvuru yapması gerekmektedir.

-Egzoz gazı emisyoıı ölçüm cihazları, takograf, taksimetre ve ısı sayaçlarıI-ıın muayene başvurularınıır, ölçü
aleti ile ilgili Yetkili Muayene Servislerinc yapılması gerekmektedir.

Saırayi ve Teknoloji Bakanlığından muayene ve damgalama yetkisi almış muayene seıvisleri
listesine https://msurapor.sanayi.gov.tr adresindeıı ulaşılabilir.

- Su dışındaki sıvı|arııı miktarlarının sürekli ve diııaınik ölçümü için ölçııe sistemleri (Akaryakıt ve LPG
Sayaçları). sıkıştırılınış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt
lastiklerinin hava basıncı ölçüınünde kullanılan cihazlar,Iıassas kütle ölçüleri, 5 kg'daıı yukarı kütle ölçüleri,
deıniryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksiınun,ı 2000 kg üzeriırde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile
aks kantarlarıııııı periyodik, stok ve iIk muayene işlemleri için başvurularııı Türk Standartları Enstitüsü
('|'SE)'ne yapı Iması gerekmektedir.

Bu kapsamda; TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular
basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzeriırden alınacak olup. muayene ücretIeri ise başvuru
esnasında kredi kaıtından veya havale yoluyla tahsil edilecektir.

- İki yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş; Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulaıı,
üretici ve pazarcılar tarafından ınallarırı doğrudan tiiketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı
pazar 1,erlerinde kullanılan ve taıtım kapasitesi 2000 kg ve altıııda olan okuına çıktı verebilme veya başka
elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayaıı III ve IV ncü sıırıf otomatik olmayan
elektroııik taıtı aletleri ile yay ve elektronik tertibatı buIunmayaır tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan
ınekanik taılı aletleriııden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar ve İbreli terazI|er için. kişi
ve kuruluşlarııı Grup Merkezi Belediye Ölçiller ve Ayar Memurluğuna başvuru yapması gerekmektedir.

- l0 yıllık Qamga süresinidoldurmuş Elektrik, Su, Doğalgaz Sayaçları için dağıtım şirketlerinin Sanayi ve
Teknoloji Il Müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir.

İ lgil i lere öıremle duyurulur.

T.C. Çanakkale VaIiliği

Sanayi ve Teknoloji İı Müdürlüğü
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