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YÖNETMELİK 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ MUAYENE YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK 

YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 

 MADDE 1 – 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 

Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “MADDE 5 – 3516 sayılı Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen ölçü aletleri  için ilk muayene; yeni yapılan veya 

parçaların birleştirilmesi suretiyle meydana getirilen ölçü ve ölçü aletlerinin satışa veya kullanılmaya başlanmalarından 

önce veya ithal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikayet ve stok muayeneleri 

sonunda damgaları iptal olunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlanmalarından sonra veya ayarları bağlı bulundukları 

yere göre ayarlanmış olan ölçü ve ölçü aletlerinin ise her yer değiştirmeleri halinde yapılan muayenedir. 

    Ölçü ve ölçü aletlerinin; 

 a) Piyasaya arzındaki ilk muayenesi; tip onayına esas teşkil eden teknik düzenlemesinde belirtildiği şekilde, teknik 

düzenlemesinde belirtilmeyen durumlarda Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatınca veya Bakanlıkça yetkilendirilenler 

tarafından,  

 b)  Piyasaya arz edilmiş veya kullanımda olanların periyodik, ani, şikayet veya stok muayeneleri sonunda tamire 

sevk edilenler ile tamir ettirilenlerden tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra veya 

ayarları bağlı bulundukları yere göre ayarlanmış olan ölçü ve ölçü aletlerinin ise her yer değiştirmeleri halindeki ilk 

muayeneleri Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından 

 yapılır. 

 Tamir ettirilenlerden tip onayı değişikliğine sebep olanlar için ikinci fıkranın (a) bendine göre işlem yapılır.” 

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “Periyodik muayenelerin ilanı, müracaat zamanı ve sorumluluklar 

 MADDE 6 – Bakanlık, periyodik muayene müracaatlarının her yıl Ocak ayı başından Şubat ayının son gününe 

kadar, ölçü ve ölçü aletlerinin cins ve özelliklerine göre hangi mercilere yapılacağını, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

kanalıyla radyo ve televizyondan hükümet bildirisi olarak belli aralıklarla ilan eder.  

 Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı 

izleyen Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi 

Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekir.  

 Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar 

yapılabilir. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, 

damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem 

uygulanır. 

 Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçları dağıtım ağında 

kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye, dağıtım ağı dışında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü 

aletlerinde ise, 3516 sayılı Kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya aittir.” 

 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “MADDE 8 – Periyodik muayeneler, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı  ile  Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve 

Ayar Memurluklarınca, 9 uncu ve 11 inci maddelerde belirtilen sürelerde yapılır.”  

 MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “MADDE 9 – Ölçü ve ölçü aletlerinden; 

 a) Hassas kütle ölçüleri, 5 kg' dan yukarı kütle ölçüleri, hassas mekanik tartı aletleri, okuma, çıktı verebilme veya 

başka elektronik  cihazlarla bağımlı çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri,  maksimum kapasitesi 2000 kg'dan 

fazla olan tartı aletleri, hububat muayene aletleri,  demir yolu yük ve sarnıçlı vagonları, taksimetre, naklimetre, akaryakıt 

ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir,  

 b) Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir 

 yaptırılması zorunludur. 

 Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı 

üzerine Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından yapılır. 

 Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanır.” 

 MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “MADDE 10 – Elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayeneleri Bakanlık 

tarafından yapılır. 

 Elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonları, muayene edildikleri yıldan başlanarak hesaplanmak üzere 

üç yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulur. ” 



 MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “MADDE 11 – Ölçü ve ölçü aletlerinden;  

 a) Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),  

 b) Akıcı maddeler için hacim  ölçüleri,  

  c) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,  

 d) 5 kg'a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri,  

 e) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan  maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı 

aletlerinden;  

 1) Masa terazileri, 

 2) Asma teraziler, 

 3) Tek kollu kantarlar, 

 4) İbreli teraziler, 

 f) Maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) elektronik tartı aletlerinin      

 periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur. 

 Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve 

Ayar Memurluklarınca yapılır. 

 Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanır.” 

 MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “MADDE 22 – Ani muayeneler sonucunda hatalı çalıştığı  veya ayarının bozuk olduğu  tespit edilen ölçü ve ölçü 

aletlerinin damgaları iptal edilerek; ayarları yapılıncaya kadar  kullanılmamaları şartıyla bir telle bağlanıp tamir müsaade 

fişi ile yetki belgesine sahip tamircilere sevk edilirler. Ayrıca bu ölçü aletleri için ölçü aleti başına uygulanmak üzere, ayarı 

doğru olmayan ölçü aleti kullanmak fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. 

 Tamir ve ayar işlemi için sevk edilen ölçü ve ölçü aletlerinden, tamir ve ayarı yapıldıktan sonra geçici damgası 

yapılan ve 160 ıncı maddede belirtilen ölçü aletlerinin geçici damga süresi on beş gündür. Bu şekilde geçici damgalanan 

ölçü ve ölçü aletlerinin damga süresi dolmuş kabul edilir. Geçici damga süresi içinde ölçü aleti kullanıcıları tarafından 

Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama için müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde 

müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanuna göre idari 

ve cezai işlemler uygulanır.” 

 MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 22/A maddesi eklenmiştir. 

 “Avrupa Birliği mevzuatından uyumlaĢtırılan yönetmelikler 

 MADDE 22/A – Avrupa Birliği mevzuatından uyumlaştırılan yönetmelikler kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri 

için ilgili teknik düzenlemesinde belirtilmeyen hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.” 

 MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 151 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “MADDE 151 – Muayenelerde hata payları; 

  a) Akaryakıt ölçeklerinde  ölçeğin hacminin ± % 0,1’i, 

  b) Akaryakıt sayaçlarında en az iki litre numune alınarak yapılan muayenelerde ölçülen miktarın  ± % 0,5’i, 

 c) Likit petrol gaz (LPG) sayaçlarında en az iki litre numune alınarak yapılan muayenelerde ölçülen miktarın  ± % 

1’i 

 olarak uygulanır.”  

 MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “MADDE 160 – Ayar damgaları sökülmüş olup da sayaç teknisyenleri tarafından tamir ve ayar düzeltmeleri 

yapılan ve devamlı surette kullanılmalarında zorunluluk bulunan sayaçlar, en geç on beş gün zarfında Bakanlık Ölçüler ve 

Ayar Teşkilatına muayene ettirilip damgalattırılmak şartıyla sayaç teknisyenine ait özel damga ile geçici olarak 

damgalanır. Aksi halde sayaç damga süresi dolmuş ölçü aleti olarak kabul edilir.” 

 MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “GEÇĠCĠ MADDE 1 – 1/1/2000 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve halen kullanımda olan veya stokta 

bulunan elektrik, su ve gaz sayaçlarından periyodik muayenesi yapılmayanların en son periyodik muayene yaptırma tarihi 

30/6/2011’dir.  

 Bu sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü ilgililerin 2010 yılı Şubat ayı sonuna kadar 

muayenesi yapılacak ölçü ve ölçü aletlerinin listesi ile birlikte Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına başvurarak 30/6/2011 

tarihine kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur. 

 Belirtilen tarihe kadar Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına müracaat etmeyen veya 30/6/2011 tarihine kadar 

periyodik muayeneyi yaptırmayan sayaç ilgilileri hakkında damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 

sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai  işlemler yapılır.”  

 MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

 


