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11 Ek�m 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30915

YÖNETMELİK

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE

TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, 2 nc� maddede bel�rt�len ölçü ve tartı aletler�n�n muayeneler� �le bu

muayeneler�n k�mler tarafından, nerelerde ve nasıl yapılacağı, �lg�l� tarafların yükümlülükler� �le bu Yönetmel�k
hükümler�ne aykırılık durumunda uygulanacak �dar� yaptırımlara �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, su dışındak� sıvıların m�ktarlarının sürekl� ve d�nam�k ölçümü �ç�n ölçme

s�stemler�n�, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme s�stemler�n�, akaryakıt hac�m ölçek kaplarını, motorlu taşıt
last�kler�n�n hava basıncı ölçümünde kullanılan c�hazları, hassas kütle ölçüler�n� (F1 ve F2 sınıfı), 5 kg'dan yukarı
kütle ölçüler�n�, dem�ryolu yük ve sarnıçlı vagonlarını, maks�mum kapas�tes� 2000 kg’ın üzer�nde olan otomat�k
olmayan tartı aletler�n� ve aks kantarlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 11/1/1989 tar�hl� ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2 nc� ve 9 uncu

maddeler� �le 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r
Kanunun 2 nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
b) Damga: Serv�sler tarafından muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan ölçü aletler�n�n dışardan �stenmeyen

müdahalelere açık yerler�n�n kapatılması ve emn�yet altına alınması �ç�n de kullanılan; yakma, as�tle aşındırma,
yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun sıkılması suret�yle yapılan veya kend�nden yapışma özell�ğ�ne
sah�p, çıkartıldığında tahr�p olan özel olarak hazırlanmış hologramlı et�ket� veya kelebek mühürleme s�stem� veya
elektron�k olarak emn�yet tedb�rler�n�n alınmasını sağlayan s�stem�,

c) Duyusal �nceleme: Ölçü alet�n�n muayene �şlem�ne tab� tutulmasından önce, muayeney� yapacak personel�n
beş duyusunu ve/veya bas�t ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme araçlarını kullanarak yapacağı �ncelemey�,

ç) Genel Müdürlük: Metroloj� ve Standard�zasyon Genel Müdürlüğünü,
d) İl müdürlüğü: Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlükler�n�,
e) Kanun: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu, 
f) Kullanıcı: Ölçü alet�n�n sah�b�n� veya ölçüm faal�yet�nden sorumlu olan gerçek veya tüzel k�ş�y�,
g) MİH: Maks�mum �z�n ver�leb�l�r hata paylarını,
ğ) Muayene et�ket�: Ölçü alet�n�n muayene durumunu ve b�r sonrak� muayene zamanını bel�rten, kend�l�ğ�nden

yapışma özell�ğ�ne sah�p, çıkartıldığında tahr�p olan ölçü alet�n�n üzer�nde görüleb�lecek b�r yere yapıştırılan özel
olarak hazırlanmış et�ket�,

h) Muayene raporu: Ölçü alet�n�n; t�p�n�, markasını, model�n�, ser� numarasını, üret�m yılını, kullanıldığı yer�n
adres�n�, kullanıcının �let�ş�m b�lg�ler�n� �çeren ve ölçü alet�n�n muayene sonucunu gösteren yazılı veya elektron�k
ortamda hazırlanan raporu,

ı) Ölçü alet�: 2 nc� maddede bel�rt�len ölçü ve tartı aletler�n�,
�) P�yasaya arz: Ölçü alet�n�n, tedar�k veya kullanım amacıyla bedell� veya bedels�z olarak p�yasada �lk kez

bulundurulması �ç�n yapılan faal�yet�,
j) Serv�s: Ölçü aletler�n�n muayenes� �le �lg�l� �şlemler� gerçekleşt�rmek üzere Bakanlık tarafından

yetk�lend�r�len Türk Standardları Enst�tüsünü (TSE),
k) Tam�r ve ayar serv�s�: 20/3/2012 tar�hl� ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü

Aletler�n�n Tam�r ve Ayarını Yapacak K�ş�lere Ver�lecek Yetk� Belges� Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne göre �l
müdürlükler� tarafından ölçü aletler�n�n tam�r ve ayar �şlemler� �ç�n belgelend�r�len �şyerler�n�,

l) T�p onay belges�: Ölçü alet�n�n, p�yasaya arzına �l�şk�n olarak �lg�l� tekn�k düzenlemes�ne uygunluğunu
gösteren AB t�p �nceleme belges�n� veya AB tasarım �nceleme belges�n� veya ulusal t�p onay belges�n� veya daha önce
p�yasaya arzla �lg�l� olarak Bakanlıkça düzenlenen belgey�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Muayene İşlemler�
Muayene
MADDE 5 – (1) Ölçü aletler�, Kanunda bel�rt�len aşağıdak� muayenelere tab� tutulur:
a) İlk muayene.
b) Per�yod�k muayene.
c) An� muayene.
ç) Ş�kâyet muayenes�.
d) Stok muayenes�.

hakan
Vurgu

hakan
Vurgu
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Muayene �ç�n temel gerekler
MADDE 6 – (1) Ölçü aletler�n�n; �lg�l� tekn�k düzenlemes�ne uygun olarak t�p onayı alınmış, muayene

�şlemler�, muayene �şaretler� ve/veya damgalama �şlemler� yapılmış ve muayene/onaylanmış kuruluş �le �şlemler�
tamamlanmış olarak p�yasaya arz ed�lmes� gerek�r. Bu şek�lde p�yasaya arz ed�lmeyen ölçü aletler� muayeneye kabul
ed�lmezler.

(2) P�yasaya arz ed�lecek ölçü aletler�n�n, yazılım da dâh�l olmak üzere ölçüm sonuçlarını etk�leyeb�lecek tüm
bölümler�n�n mekan�k ve/veya elektron�k olarak güvenl�k altına alınmış olması gerek�r.

(3) Ölçü aletler�n�n muayenes� �le �lg�l� �şlemler Bakanlıkça yetk�lend�r�len serv�s tarafından yapılır.
(4) Ölçü aletler�n�n muayene �şlemler� bulunduğu yerlerde veya n�tel�ğ�ne göre bel�rlenecek yerlerde yapılır.
(5) Ölçü aletler�n�n tam�r� ve ayarlanması �le �lg�l� �şlemler tam�r ve ayar serv�sler�nce yapılır.
(6) Ölçü aletler�n�n muayene �şlemler�ne başlamadan önce yapılan duyusal �ncelemede; t�p onayının olmadığı,

damganın olmadığı, damga süres�n�n geçt�ğ�, damgaya müdahale ed�ld�ğ�, damgası uygun olduğu halde ölçü alet�ne
müdahale ed�ld�ğ� g�b� hususlardan en az b�r�n�n tesp�t ed�ld�ğ� veya bu kanaate varıldığı durumlarda ölçü aletler�n�n
muayenes�ne devam ed�lmez.  Muayenes�ne devam ed�lmeyen ölçü aletler� kullanılmaları mümkün olmayacak şek�lde
bağlanarak mühürlen�r ve bu durum düzenlenecek olan muayene raporunda gerekçeler� �le b�rl�kte bel�rt�l�r.

(7) Serv�s altıncı fıkraya göre muayene raporu düzenlemes� hal�nde Bakanlıkça elektron�k alt yapı
oluşturuluncaya kadar düzenled�ğ� raporun b�r nüshasını yazılı olarak �lg�l� �l müdürlüğüne gönder�r ve b�r nüshasını
kullanıcıya elden tesl�m eder veya posta yoluyla �adel� taahhütlü olarak raporun düzenlend�ğ� tar�h� tak�p eden en geç
beş �ş günü �ç�nde gönder�r. İl müdürlüğünce yer�nde yapılacak �nceleme ve değerlend�rmeler sonucunda, mevzuata
aykırı b�r durum varsa gerekl� kanun� �şlemler yapıldıktan sonra bu ölçü alet�n�n muayenes� �ç�n �lg�l�s� tarafından
muayene ücret� yatırılarak yen�den müracaat ed�l�r. Şayet �l müdürlüğü tarafından yapılacak �ncelemede mevzuata
aykırı b�r durum olmadığı tesp�t ed�l�rse serv�se b�ld�r�mde bulunularak muayene �şlemler�n�n yapılması sağlanır,
muayene ücret� yen�den alınmaz.

(8) Ölçü aletler�n�n muayeneler� bu Yönetmel�k ek�nde yer alan hükümlere göre yapılır.
(9) Yapılan muayene net�ces�nde bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olmayan ölçü aletler�, damgaları �ptal

ed�lerek kullanılmaları mümkün olmayacak şek�lde bağlanarak mühürlen�r, tam�r ve ayarı yapılmak üzere tam�r ve
ayar serv�s�ne sevk ed�lmek üzere ölçü alet� kullanıcısına tutanak eşl�ğ�nde tesl�m ed�l�r. Bu durum muayene raporunda
bel�rt�l�r, tam�r ve ayar �şlem� tamamlanan ölçü alet�n�n muayenes� �ç�n muayene ücret� yatırılarak yen�den müracaat
ed�l�r.

(10) Yapılan muayene sonrasında uygun bulunan ölçü aletler� damgalanır ve muayene et�ket� görüleb�lecek
şek�lde �l�şt�r�l�r. Ayrıca muayene raporu hazırlanarak yazılı veya elektron�k ortamda �lg�l�lere �let�l�r.

(11) Ölçü aletler�n�n, muayene ücret� muayene taleb�nde bulunanlara a�tt�r. Muayene sonucunda ölçü alet�n�n
tam�r ve ayar g�b� �şlemlere tab� tutulması veya ölçü alet�n�n değ�şt�r�lmes� durumunda yapılacak �şlemlerden ve
g�derlerden kullanıcı sorumludur.

(12) Ölçü aletler�n�n an� ve ş�kâyet muayeneler�nde Genel Müdürlük; gerekl� görmes� hal�nde üret�c�, �thalatçı,
tam�r ve ayar serv�sler� �le d�ğer kuruluşların veya serv�s�n laboratuvar, ek�pman ve personel�nden yararlanab�l�r.

İlk muayene
MADDE 7 – (1) İlk muayene; yen� yapılan veya parçaların b�rleşt�r�lmes� suret�yle meydana get�r�len ölçü

alet�n�n satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce veya �thal ed�len ölçü aletler�n�n yurda sokulmaları sırasında
veya per�yod�k, an�, ş�kâyet ve stok muayeneler� sonunda damgaları �ptal olunan ölçü alet�n�n tam�r ve
ayarlanmalarından sonra veya ölçü alet�n�n arızalanması sonucu kullanıcı tarafından tam�r ett�r�lmes�nden sonra
yapılan muayened�r.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamındak� ölçü aletler�n�n p�yasaya arzından öncek� �lk muayenes� ölçü alet�ne a�t �lg�l�
ekte aks�ne b�r hüküm yoksa;

a) AB t�p �nceleme belges� veya AB tasarım �nceleme belges�ne sah�p olanlar �ç�n onaylanmış kuruluş veya
onaylanmış kuruluştan yetk� alan üret�c�s� tarafından,

b) Ulusal t�p onay belges�ne sah�p olanlar �ç�n Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş üret�c�s� veya serv�s tarafından,
yapılır.
(3) Kullanımda olan ölçü aletler�nden muayeneler� sonucunda ayarının bozuk olduğu tesp�t ed�lenler �le ölçü

alet�n�n arızalanması sonucu kullanıcısı tarafından tam�r ett�r�len ölçü aletler�n�n muayenes� t�p onay şartlarına
uygunluğu kontrol ed�ld�kten sonra serv�s tarafından yapılır.

(4) Bu madde kapsamında serv�s tarafından yapılan muayene �şlemler�ne �l�şk�n ücretler kullanıcı tarafından
serv�se öden�r.

Per�yod�k muayene
MADDE 8 – (1) Per�yod�k muayene; bell� sürelerde olmak üzere ölçü aletler� �ç�n serv�s tarafından yapılan

genel muayened�r.
(2) Ölçü aletler�n�n per�yod�k muayene süreler� Ek-1’de bel�rt�lm�şt�r. Bu süre tar�h olarak değ�l yıl olarak

�zlen�r. Per�yod�k muayene süres�n�n hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl �çer�s�nde hang� tar�hte
damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl b�r�nc� yıl olarak sayılır. Kalan süre, damgalandığı yılı tak�p eden yıldan
�t�baren hesaplanır.

(3) Ölçü aletler�n�n per�yod�k muayene müracaatı per�yod�k muayene süres�n�n dolduğu yılı tak�p eden yılın
ocak ayının başından şubat ayının son gününe kadar serv�se başvurularak yapılır. Şubat ayının son gününün tat�le
rastlaması hal�nde müracaat, sonrak� �lk �ş günü de yapılab�l�r. Ölçü alet� muayene ücret�n�n başvurudan önce
yatırılmış olması gerek�r. Muayene ücret�n�n yatırılmaması durumunda müracaat geçers�z sayılır.
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(4) Per�yod�k muayene sonucunda doğru çalışmadığı tesp�t ed�len ölçü aletler�ne herhang� b�r ceza� �şlem
uygulanmaz.

(5) Per�yod�k muayene �ç�n zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etm�ş olsalar dah�,
o ölçü alet�n�n kullanımda olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde, damga süres� dolmuş ölçü alet� kullanma f��l�nden
dolayı, Kanun hükümler�ne göre Bakanlıkça gerekl� yaptırımlar uygulanır.

(6) Per�yod�k muayene ücret� kullanıcı tarafından serv�se öden�r.
An� muayene
MADDE 9 – (1) An� muayene, Genel Müdürlük ve/veya �l müdürlüğünün görecekler� lüzum veya �hbar

üzer�ne ölçü alet�n�n bulundukları yerlerde habers�zce yapılan muayened�r.
(2) An� muayene sonucunda doğru çalışmadığı tesp�t ed�len ölçü aletler�ne ayarı doğru olmayan ölçü alet�

kullanma f��l�nden dolayı Kanun hükümler�ne göre Bakanlıkça gerekl� yaptırımlar uygulanır.
(3) An� muayene sonucunda doğru çalışmadığı tesp�t ed�len ölçü aletler�n�n tam�r ve ayar �le muayene

masrafları kullanıcı tarafından karşılanır.
Ş�kâyet muayenes�
MADDE 10 – (1) Ş�kâyet muayenes�, b�r ölçü alet�n�n doğru çalışıp çalışmadığını tesp�t etmek üzere, ölçü

alet�n�n kullanıcısı veya d�ğer b�r k�msen�n müracaatı üzer�ne Genel Müdürlük ve/veya �l müdürlüğü tarafından
yapılan muayened�r.

(2) Müracaat sah�b� gerçek k�ş� �se adı, soyadı, T.C. k�ml�k numarası ve adres b�lg�ler�; tüzel k�ş� �se f�rma adı,
unvanı, adres b�lg�ler�, MERSİS numarası �le b�rl�kte ş�kâyete konu ölçü alet�n�n kullanıldığı yer�n adres b�lg�ler�n�
�çerecek şek�lde ş�kâyet�n� �lg�l� �l müdürlüğüne yapar.

(3) Ölçü alet�n�n kullanıcısı dışında yapılan müracaat üzer�ne gerçekleşt�r�len ş�kâyet muayenes� sonucunda
doğru çalışmadığı tesp�t ed�len ölçü aletler�ne, ayarı doğru olmayan ölçü alet� kullanma f��l�nden dolayı Kanun
hükümler�ne göre Bakanlıkça gerekl� yaptırımlar uygulanır.

 (4) Maks�mum kapas�tes� 2000 kg’ın üzer�nde olan otomat�k olmayan tartı aletler� �le aks kantarlarının ş�kâyet
müracaatlarında, ölçü alet�n�n muayene sonucunun olumlu olması durumunda muayene �le �lg�l� g�derler müracaat
sah�b� tarafından; olumsuz olması durumunda �se kullanıcısı tarafından karşılanır. Bu durum muayene �şlemler�
önces�nde �l müdürlüğü tarafından başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r. Ş�kâyet muayenes� h�zmet bedel�, 8/2/1989 tar�hl� ve
20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletler�nden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret
Yönetmel�ğ�nde bel�rlenen muayene ve damgalama ücret�n�n �k� katıdır.

Stok muayenes�
MADDE 11 – (1) Stok muayenes�, �lk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, �mal veya

satış yerler�nde yahut henüz kullanılmasına �ht�yaç duyulmayarak stok hal�nde bulundurulan ölçü ve ölçü aletler�n�n
per�yod�k muayene süreler� �ç�nde tekrar tab� tutuldukları b�r muayene şekl�d�r.

(2) Ölçü aletler�n�n stok muayenes� 8 �nc� maddeye göre yapılır.
(3) Stok muayenes�n�n yaptırılmasından ölçü alet�n� bulunduran sorumludur.
Geç�c� damgalama
MADDE 12 – (1) Geç�c� damgalama �şlemler� 11/1/2007 tar�hl� ve 26400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ölçü ve Ölçü Aletler� Damga Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde yapılır.
Serv�s tarafından kullanılacak damgalar
MADDE 13 – (1) Serv�s tarafından kullanılacak damgalar �ç�n Ölçü ve Ölçü Aletler� Damga Yönetmel�ğ�

hükümler� esas alınır.
Muayene ve damgalama ücret�
MADDE 14 – (1) Ölçü aletler�n�n muayene ücret�, Ölçü ve Ölçü Aletler�nden Alınacak Muayene ve

Damgalama Ücret Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre Bakanlıkça her yıl yen�den bel�rlen�r.
Mücb�r sebepler
MADDE 15 – (1) Ölçü alet�n�n per�yod�k ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu muayeneler�n

yapılmasını engelleyecek yangın, deprem, sel ve benzer� mücb�r sebepler�n ortaya çıkması durumunda bu �şlemler
Bakan onayı �le erteleneb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serv�s Kr�terler�, Sorumluluklar ve Denet�m

Serv�s kr�terler�
MADDE 16 – (1) Serv�s�n, Türk Akred�tasyon Kurumu tarafından ölçü alet�n�n muayene �şlemler�n� �çerecek

şek�lde TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlend�rmes�-Çeş�tl� T�plerdek� Muayene Kuruluşlarının İşlet�m� İç�n
Şartlar kapsamında akred�te ed�lm�ş olması gerek�r.

(2) Serv�ste, ölçü aletler�n�n muayenes� �ç�n uygun, �zleneb�l�rl�ğ� sağlanmış yeterl� etalon ve ek�pman
bulundurulur. Bu etalon ve ek�pmanların kal�brasyon süreler� en fazla 2 yıldır. Söz konusu etalon ve ek�pmanların
kal�brasyonlarının akred�te ed�lm�ş laboratuvarlarda yapılmış olması gerek�r.

(3) Serv�s akred�tasyon kapsamında yürüttüğü muayene h�zmetler�nde yetk�n personel çalıştırır.
(4) Serv�ste çalışacak personel�n, anayasal düzene karşı �şlenm�ş suçlardan dolayı hüküm g�ymed�ğ�ne, taks�rl�

suçlar har�ç olmak üzere beş yıldan fazla hap�s cezasına hüküm g�ymed�ğ�ne yahut bas�t ve n�tel�kl� z�mmet, �rt�kâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, görev� kötüye kullanma, güven� kötüye kullanma, kaçakçılık, h�lel� �flas,
�hale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya verg� kaçakçılığı
suçlarından mahkûm�yet�n�n olmaması gerek�r.

Serv�s�n sorumlulukları



11.10.2019 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2019/10/20191011-6.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2019/10/20191011-6.htm 4/4

MADDE 17 – (1) Serv�s, ölçü aletler�n�n muayene �şlemler�n� bu Yönetmel�k hükümler�ne göre
gerçekleşt�rmekle yükümlüdür.

(2) Serv�s, muayeneler� anlık ver� g�r�ş� yapılab�lecek şek�lde elektron�k ortamda yapar ve yapılan
muayenelere �l�şk�n kayıtlar �le alınmış olunan muayene başvurularını elektron�k ortamda Bakanlığın ver� tabanına
anlık olarak aktaracak s�stem� kurar. Serv�s bu b�lg� ve belgeler� en az on yıl muhafaza eder.

(3) Serv�s, muayene başvurusu alınan ölçü aletler�n�n per�yod�k muayeneler�n� aynı yıl Kasım ayı sonuna
kadar, �lk muayeneler�n� �se 20 gün �çer�s�nde yapmak zorundadır.

(4) Serv�s, belgelend�r�lmes�ne esas olan akred�tasyon belgeler�n� geçerl�l�k süreler� dolmadan yen�lemek
zorundadır.

(5) Serv�s, Bakanlıkça bel�rlenen muayene ücret tar�fes�nden fazla ücret alamaz.
(6) Serv�s tarafından akred�tasyon kapsamında çalıştırılan yetk�n personele �l�şk�n b�lg�ler 15 gün �çer�s�nde

Bakanlığa b�ld�r�l�r.
(7) Serv�s, bu Yönetmel�k kapsamında yapılan her b�r muayene �şlem�n�n hang� personel tarafından

yapıldığının �zleneb�l�rl�ğ�n� sağlar.
(8) Serv�s, muayene �şlemler� sırasında �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �le çalışma şartlarına �l�şk�n gerekl� tedb�rler�

�lg�l� mevzuata uygun olarak almakla yükümlüdür.
(9) Muayeney� yapan serv�s personel�n�n kusurundan kaynaklanan her türlü zarardan serv�s sorumludur.
(10) Serv�s, denet�mde bulunan k�ş�lere uygun çalışma ortamını sağlamak, gerekl� b�lg� ve belgeler� gerçeğe

uygun ve eks�ks�z olarak vermek, �ncelemelere yardımcı olmak ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür.
Denet�m
MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük, bu Yönetmel�k hükümler�n�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� kontrol etmek

�ç�n serv�s�n faal�yetler� �le serv�se a�t evrak ve kayıtları, kontrol ve denet�me yetk�l�d�r.
(2) Yapılan denet�mlerde serv�s�n, bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı b�r �şlem yaptığının tesp�t ed�lmes�

hal�nde, Kanun çerçeves�nde �şlem yapılır.
(3) Serv�ste görev yapacak personel�n d�s�pl�ns�z ve/veya k�fayets�z olduğunun tesp�t ed�lmes� durumunda

Bakanlık serv�sten gerekl� tedb�rler� almasını �ster.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Kullanıcıların sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Ölçü aletler�n�n, p�yasaya arzından sonrak� muayene �şlemler�nden kullanıcı sorumludur.
(2) Kullanıcılar ölçü aletler�n�n �lk, per�yod�k ve stok muayenes� �ç�n zamanında başvuru yapmak zorundadır.
(3) Ölçü aletler�n�n muayeneler� sonrasında yapıştırılan muayene et�ket� ve damgaların korunmasından

kullanıcı sorumludur.
(4) Kullanıcı ölçü alet�ne �l�şk�n muayene raporlarını talep ed�lmes� hal�nde �lg�l�lere sunulmak üzere

muhafaza eder.
(5) Kullanıcılar ölçü alet�n�n doğru ayarlı çalışmasını sağlamak üzere gerekl� önlemler� alır ve metroloj�k

açıdan açıkça kusurlu olan veya güvenl� olmayan ölçü aletler�n� kullanmazlar.
(6) Kullanıcılar muayene yapan k�ş�lere uygun çalışma ortamını sağlamak, gerekl� b�lg� ve belgeler� gerçeğe

uygun ve eks�ks�z olarak vermek, muayenelere yardımcı olmakla yükümlüdür.
(7) Maks�mum kapas�tes� 10.000 kg ve üzer� olan otomat�k olmayan tartı aletler�n�n AB Uygunluk Beyanının

düzenlend�ğ� gün �lk gün olmak üzere 15 gün �ç�nde bağlı bulunduğu �l müdürlüğüne kullanıcısı tarafından
b�ld�r�lmes� zorunludur.

(8) Kullanıcıların bu Yönetmel�kte bel�rt�len yükümlülükler�ne uymadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, Kanun
çerçeves�nde �şlem yapılır.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 2 yıl süres�nce 16 ncı maddede

bel�rt�len akred�tasyon şartı aranmaz. Yürürlük tar�h�nden �t�baren en geç 2 yıl �çer�s�nde serv�s akred�tasyon
�şlemler�n� tamamlar. Serv�s, akred�tasyon �şlem� tamamlanıncaya kadar çalıştıracağı personele muayene h�zmetler� �le
�lg�l� gerekl� eğ�t�mler� ver�r ve yetk�n personel çalıştırır.

(2) 1/1/2019 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�lm�ş olan sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme s�stemler� �le
motorlu taşıt last�kler�n�n hava basıncı ölçümünde kullanılan c�hazlarının per�yod�k ve stok muayeneler�n� yaptırmakla
�lg�l� yükümlüler�n, 2020 yılı şubat ayı sonuna kadar serv�se başvurmaları zorunludur.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k 1/1/2020 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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