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]5 ] (,ı str..ı]ı Ölçüle ı r e .\_v,ai, Kitnrııu ]<ııi.:aıııııı:ı gircı iilt,ü sc iilçii a]cı jcıiııiı,ı bı jiılı sürelerde peıi1,-'odik

ı]]!1,a!.I,}c_çe ıal]i ıLılttjn]ıst zoı,ııır!u olrıp. danrgir sl]Iaieri doiııuş iilçü ve ö!çii a|etleriııin peıiy-ııdik ırıııaveneleriııin
ı,apıırılnıası içiıı ölçü ı,e diç-ü aledeı,i sabiplerince teyaıınaı,ıe ıernıe süresi 28 Subat 2ül8 Carsanıba güt]ü n]csiri

biriminde sırna eı,cceklir.
.1 Eylül 2013 ta,ihli ve 2S755 sa_vüı Rcsrıi Gşzcıe'dc yal,ıırüaıarak yiiriiı}üğ* g;rcn Tartt Aletlc,ri \,luayeıc

Yöneıııeliği'nin E. ırıaddesinc göıc;
ı İki y,ıllık pcriyodik nıuayeııe süıcsi ılolııus

l-Belcdiyelcıce ttspit ctlilccck ycı, vc güult,rdı, ku]ılan iirctici vc Pazaıcılar larafıııdan ınalların dog,udan
tüketicilere perakende olırak satıldığı açık ve_va kapaiı pazar yerlerinde kullanılaıı ve tartıın kapasitesi 1000
kg ve allında oiaıı lII ve Il'üncü §tn!lotoı]ıaıik olıı]ayan elektfo[ik 1ırtı a]elleri:

2-Yay vc cicklıı.ınik tı-,nibıtı bulııımityan ıııınrı kapasitesi 3000 kg ve ıltnıdı olan ırrekanik ıaıtı aletleıindcn;
a} l4asa Teıazjsi bıAsıııa Tcrazi c)Tek kolllı Kantarlar dıibrtli Teızzilcr

3- Uzunluk Ötçülcfj (.\raç lvlcİrelr,r)
4- Akıcı ivladdeleı için haciıı (debi.ı ölçiileri
5- Kuru taneli n,ıaddeler içiıı hacim ölçüleıi
6--ı kg'a kadar 5 kg dahil lıassas olmayan küile ölçüleıi {iarfilaİ) içır: Beıedi}-€ Grup Merkezi Ölçü ve Ayar
]!iemuriuklanıa:

. İki yılhk Periyodik \,tuayenesi dolmuş l, II, I1I i,e tV. Sınıf. Oiomatik laılı ve Otoıııatik olnıayaıı ıe çekeri
2000 kg'a kadar olan tartı aletleri için Yctkili }luayene Kuruluşlanna:

. iki yülhk Peri\odik lr,tuayeıcsi dolıııuş Taksinıetre, Nakiilıüetre ve Takogralcihazlaı için (muavene işleınleri
soı muı_venenin _vapılmış olduğı gün, a}-ve yıldaı ltibaren 2 yıldır.} Y€tkili Muı"lene Kuruluşlanna;

o iıı yılı_t Peıiyodik ıııuayeııesi dölnuş taftım kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde ıaıtını },apan otomatik olmayrıl
tartı ve diğer ta{, aietlcri için. Il. Sınıfkütle}er, Demiryolu yük ıe sarnıçlı vagonları . akaıvakıt vc likit çıehul
gaz (LPG) ölçek Ye sa_vaçlan ,için Bilim, Sanayİ ve Teknoloji iI Müdürlüklerine;

o l0 yıllık periyodik nıualenesi dolmuş eleklrik. su, hava, doğalgaz. akrm ve gerilim transfrınnaiörlerin
muayeneleri için Bİlİm, Sanal,i şe Teknoıoji İl Müdürlüklerİne;

müracaat edilmesi serekmektedi r.

liuaveıe ve daırgalarını J.apürma],,ınl.r hakkında: 3516 sayılı Olçüücr vc _\yar Kanunıı'nun 15.

maddesinin (c) fıkrası gereğiıce;
-Damgası kopnıuş, bozılmuş vel,a danıga süresi dolııuş her bir ölçü aleti için 2,101.00 TL idari para cezısı
verilir- Ayrrca bu ölçü aletleıine el konulaıak mülkiyetin kaııuya geçirilmesine karar veıilir.

(e) fikası gereğnce;
-Ayarü doğu olııal:an ölçü aletlerini krülananlara 20ğ00 TL idari para cezası verilir,. AlTıca bu ölçü
alellerine el kt,ınulaıak ınülkiyelin kaııuva _teçiri|mesine karar verilir.

Yine aynı kanunun 16. Maddesi gereğince:
-Damgalanmamış ölçü ve iilçü a|etleriıi satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kıllanan kişi biı yıIa kadar
hapis cez_ası iie cez_alındınlır.
-Ayarının doğru olıııadığııı bildiği aletle ö]çü yapan ve bu surelle ]ıakslz l]ıenfaaı teınin eden kişi Tiirk C]cza
Kanunu'nuıı dolandıncılık suçuna ilişkiı hiikümlerine göre cezalandırılıı,
Bu bağlamda, Öüçli ve Ölçll Aletlerinılen mua}€ne ve damgalama süresi dolanların sahipierince 28 Subat

?,0l8 Carşambı günü mesai bitimine kadar Biliın, Sanayi ve Te&ıoloji iü ılütüi'irlügülııiize. Gıup Merkezi Beledi1.,e
Olçiiler ı,e Alar l\{emurlııklarıııa (Çaııakkale Beleüye Başkaılığiııa'} ve_va Yetkili Muayene Sen,isleriııe öicü vt, ölcii
aietiniıı ciıısi_ nıırkası_ nuıl]a.ası ve kaoasitesi be]iıtileıek ve 20 Aralık ?0l7 laribin de Rt-sıııi Gazete'de yayın,ılanan
mual.eıe ve tiarıgalama ücretiniıı ödeıdiğine daiı ırıakbuzu eklelerek rıiiracaat etmeleri ge.eknıektedir.

Periyodik muıyenc için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaal etmis olsalar
dal,ıi. damga siiıesi dolııuş ölçü aieti kullanına fiilinden doIayı. 3516 sa;"ılı Kaııun hükümIerine göre ida ve cez,ai
işlem uygulanır.

Periyodik muavenelerin yaplırılması sorumluluğu:
GaZ. eıektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçlan dağltlnr ağında krİianan ılağıİıı sirketine yeJ-a dağılınıdan sorumlı

işletıııe_ye. dağltlm ağı dışııda kultaııla:ılar ile diğeı ölçü r,e ölçii alctlerinde ise. 35i6 şarılı Kııun kapsamında ölçii

!'elkili Ya\al }1ttroloji Scrvislcrint httDşfll§uapQ§4layi.gQlE adresinden ulaşılabilir.
ı ı

itgililere Onem}e Duyurulur.

1
vc ölçü alclindcn sorumlu kııllınıcıt:a aiııir.
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