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DAGITIM YERLERİNE
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar K anununun amacı , milli ekonominin ve ticaretin
gereklerine ve kamu yar arına uygun olarak Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü
aletlerinin doğru ayarlı ve ulusl arara sı birimler sistemine uygun olarak imalini ve
kullanılmasını sağlamaktır.
Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat muayene aletleri,
elektrik, su, h av agazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve
gerilim ölçü transform atörleri ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının mu ayenesi,
ayarlanması ve damgalanması bu Kanun hükümlerine göre yapılır.
Ölçü ve ölçü aletleri aşağıdaki mu ayenelere tabi tutulurlar
1-İlk Mu ayene,
2-Periyodik Muayene,
3-Ani Muayene,
4-Şikayet Muayenesi,
5-Stok Mu ayenesi.
a) H assas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, hububat mu ayene aletleri,
demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, nakliınetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol
gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yıid·a bir,
b) Elektrik, su ve gaz s ayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir,
yaptırılması zorunludur.
Bakanlık, periyodik muayene müracaatlarının, ölçü ve ölçü aletlerinin cins ve
özelliklerine göre hangi mercilere yapıl acağını, her yıl Şub at ayının son gününe kadar Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu kanalıyla radyo ve televizyondan hükümet bildirisi olarak belirli
aralıklarla ilan eder.
D amga süresini dol durmuş 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
Meınurluklarına müracaat edilmesi gerekir.
Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde ınüracaat , sonraki ilk iş günün
n1esai bitimine kad ar y apılabilir.
Periyodik mu ayenelerin 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 aletlerin de ise,3516 Sayılı
Kanun kaps amınd a ölçü ve ölçü aletin den sorumlu kullanıcıya aittir.
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Ölçü ve ölçü aletlerinden;
a) Uzunluk ölçüleri (tek p arçalı ağaç metreler),
b) Akıcı ma ddeler için hacim ölçüleri,
c) Kuru t aneli maddeler için hacim ölçüleri,
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