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Periyodik muayenelerin ilanı, müracaat zamanı 
ve sorumluluklar (Değişik madde başlığı:RG-
31/12/2009-27449 4. Mükerrer) 
 
MADDE 6– (Değişik: RG-12/12/2013-28849) 
Bakanlık, periyodik muayene müracaatlarının, 
ölçü ve ölçü aletlerinin cins ve özelliklerine göre 
hangi mercilere yapılacağını, her yıl Şubat ayının 
son gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu kanalıyla radyo ve televizyondan 
hükümet bildirisi olarak belirli aralıklarla ilan 
eder. 

 
 
 
 
MADDE 6 -  
“Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri 
için ilgililerce, damga süresinin dolduğu yılı 
izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, 
Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup 
Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar 
Memurluklarına müracaat edilmesi gerekir. 
Müracaatlar Bakanlık internet sitesi veya e-
devlet sistemi üzerinden yapılır.” 

Geçici Damgalama 
Madde 160– (Değişik:RG-15/5/2015-29356)  
Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan ve 
devamlı surette kullanılmalarında zorunluluk 
bulunan sayaçlar, sayaç teknisyenleri tarafından 
geçici damga ile damgalanır. Geçici damga 
süresi, geçici damganın yapıldığı günü takip eden 
gün birinci gün sayılmak üzere on beş gündür. 
Geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları 
tarafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına 
muayene ve damgalama işlemleri için müracaat 
edilmesi zorunludur. On beşinci günün tatile 
rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş 
gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta 
ile yapılacak müracaatlarda, postadaki 
gecikmeler dikkate alınmaz, müracaatın süresi 
içinde ulaştırılmış olması gerekir. Bu süre 
içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga 
süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden 
dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 
hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. 
Söz konusu ölçü aletlerinin, müracaat tarihinden 
itibaren en geç 3 ay içerisinde muayenelerinin 
yapılması zorunludur. 

 
Madde 160 –  
Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan sabit 
ve sökülüp taşınması güç olan sayaçlar, tamirden 
hemen sonra ilk muayene yaptırılması mümkün 
değilse, yetki belgesine sahip kişi tarafından 
geçici damga ile damgalanır. Geçici damga 
süresi, geçici damganın yapıldığı günü takip eden 
gün birinci gün sayılmak üzere on beş gündür. 
Geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları 
tarafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına 
muayene ve damgalama işlemleri için müracaat 
edilmesi zorunludur. On beşinci günün tatile 
rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş 
gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. 
Müracaatlar Bakanlık internet sitesi veya e-
devlet sistemi üzerinden yapılır. Bu süre 
içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga 
süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden 
dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 
hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. 
Söz konusu ölçü aletlerinin, müracaat tarihinden 
itibaren en geç 3 ay içerisinde muayenelerinin 
yapılması zorunludur. 

 


