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Genel sekretef yardümcüsü

EK: l7,05 2019 taohli 73283743-0l0 0l sayllı yazı (3 sayfa)

ODALAR VE BORSALAR
BiRLlĞl

21.05,20l9
3422 ] 550-0] 0.0l- 535l
olçü ve Tartı Aletlerinc GetirilcD Muafiycl
Hakkında Duyuru

sanayi ve Teknoloji Bakan|!ğü MetIoloji ve standardizasyon Genel Müdürlüğii'ndeİ Bir|iğimize ülctilmiş

olan l7.o5,20l9 İarihli 73283?43-ol o.0l sayılı "Ölçü ve Tarb Aletlerine Getirilen Myafiyet" konulu yszl ekte

sunulmuştur.
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sA\AYi YE I EKNOLOJi BAKANLIĞI
Metroloji vc standardizasJ"on (;cncl Müdürlüğü

Bu h€l

Telcton o]l2 2ol 62 28 ljal§:o]l22]l 1694

B,lgilç,n: Mchmd std,kUcA sanayl ve Tcknololı Uzm,nr c-p6ı,:mchmd u(a@gna)i8oVt
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ÇoK ACELE

sayü

Konu

7321l]7,13-0l0 0l
kanrınlar

Bakanlığımız taraflndan yapılan çalışmalar sonucunda, 28l2l20|9 lalrhl.i 30700 sayılı

Resmi Gazete'de yaylmlanarak yünirlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Ve Kanun

Hiikmünde Karamamcde DeğişikIik Yapülmasına Dair Kanunla, 1l/1/t989 tarihli 3516 sayılı

Ölçülcr ve Ayaİ Kanununun bazı maddeleİinde değüşiklikleİ yaptlmışhr

Bu kapsa]nda,3516 sayıll olçülcr Ve Ayar Kanununa eklenen Ceçici Maddc 3 ile

damga süresi geçirilerek cezai duruma düşmüş ölçü ve ölçü alcti (tartı aleti, taksimctrc,

akaryaklt sayacı ile elektrık, su Ve Baz sayacı, vb ) kullanücülarüna biİ defaya mahsus muafiyet

tanınmlş olırp söz konusu muafiyetten yararlannıak için son başl,uru tarihi 28 Mayls 20l9'dur

Konuyla ilgili olarak ekte yer alan bilgilendirme metninin üyelerinize ve dlğer ilgi|ilere

ivediliklc küsa mesaj (sms), c-posta vb. kanallardan düıyurulmas/iletilmesi hususunda gereğini

önem]e rica edenm

e-imzalıdır
Hasan BüYüKDEDE

Bakan a

Bakan yardımcısı

Ek: Du),ı]ru Mcmi ve Klsa Mesa.i Ömeklcri

Dağltım:
Tüİkiye odalar Vc Borsalar Biİliğine
Türkiye Esnaf ve sanalkarları Konf€daİasyonuna

Türkiye Şotörler ve otomobtIcileİ Fedardsyonuna

Elektrik Dağltüm Hizmetleri Demeğine

5070 Elcktronik imza kanununa I c Giivctrli Elck(ronik Inll, ile imzıli



ıll ılıTürkiye Doğal Gaz Dağltıcllaİ Birliğine
Petrol Sanayi Dcmcğinc
Petrol Udnleİi lşveİenleİ sendikasına
Türkıye Belcdiler Bırliğıne
Esnaf, Sanatkarlar ve Koopcratifçilik Cenel Müdürlüğüne

Ru 5070 Elcktronik Imza ı(anununa cüvcnli Elektronik imzs ile

Telcfon 0]122016228 Faİsjo]l2 2]l 1694
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EK: DUyuru Mctni \e Krsa Mc§İj Örn€kltİi

Duyuru Ntetni:

E§naf ve diğer ötçü ve tartı at€ti kullanıcılaİına ön€mlı duyutu

35l6 sayılt Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamdak| ölçü aletlerini kullanmakta olan esnafve
diğer kullanıcllardan bazılan, sahip olduklarl ölçü aletlennin periyodik muayene sürelenni
schvcn vcya başka scbcplerle geçirdiklcrl için cezai durumla karşı karşlya kaImışhr,
Konuyla ilgili olarak, çeşitli zamanla.da ilgili ticaret odalan, esnaf odalan ve STK'lar
tarafindan Bakanlığlmza başvurulmuş, söz konusu durumda olan ölçü aletlennin
ekonomiye kazandınlmas] için bür defaya mahsus muafiyet tanlnmasr ve muayenesi
yaptürılarak L,ullanllnrak istenilenler için ceza uygulanmaması talep dilmiştir.

Bu taleplere istinaden, Sanayi vc Teknoloj! Bakanlığınca yapülan çalışmalar sonucunda
35l6 sayılü Kanuna cklenen g€çici madde 28 Şubat 20l9 tarihinde yürürlüğe girmiŞ ve ]

Aral* 20l8'den öncc cezalı duruma düşmüŞ o]an ölçü Vc taİlr a]edcrine. 28 Şubat 2019
tarihinden itibaren 90 gün içerisinde başvurulması halinde heıhangi bır cezai yaptlrım
uygulanmadan muayenelennin yapıır!lmasl imkanl getirIlmiŞtir

Damga sürcsi geçmjş blçü ve tarİ aleli bulunduranların mağdur olmamast üçin muafiyetin
sona ercceği 28 Mar,ıs 20l9 tarihine kadar Sanayı ve Teknoloji Bakanl,ğl t]

Müdürlüklcrine vcya yetkili muayene scrvislcrine başvurarak ölçü alct]crinin muayenesini
yaPhrrnalaİı gerekmektedır, Beliİtilen tarihe kadar başvuruda bulunmayanlar 35l6 saylll
Kanunun l5/c maddesinde belirtilen cezayl ödcmcden söz konuSu olçu alctlerini
kullanamayacaklaİdır.

Krsa Mesaj Metni Örnekleri:
Damga süresi geçiri]miş olan olçü ve tanı aletlenne bir defaya mahsus muafiyet tanrnmış

olup bu öLçü aletlerini kullanmak isteyenleİin 28 Mayıs tarihine kadar Sanayü ve Teknoloji
iü Müdürlükıerınc ,cya yetkili muayene servislcrinc başvurmalan gcrekmektedir

Ölçd ve tartü aletlerine getiri|en muafiyet kapsam]ndaki ölçü aletini kullanmak isteyenlefin
başl,ılfu yapması için son .. gün, 28 Mayıs tarihine kadar Sanayi ve Tekıolojı il
Müdürlüklerine veya yeıkiIi muayene servislerine başvurulmasr gerekmektedtr.

Damga sü.esi geçiri]miş tart,, taksimefe, akaryaklt sayacı vb, ölçü aletlelini muafiyetten
yararlanarak kultanmak isteyenlerin Sanayi ve Tekno]oji İı Müdü.ıükıerine veya yetkilı
muayenc scrvislerinc başl.urması gcİclcncktedlr, SoN GÜN 28 MAYlS

Yapülan denetimlerde damga süresi geçmiş ölçü ve tartl aleti kullandığı tespit edilenlerc
35l6 sayllı Kanun geİeği cezai yaphrım uygulanacaktür. Elu durumda ölçü ve tartl aletiniz
varsa muafiyetten yararlanmak için 28 Mayısa kadar ilgili yellere başl,uru yapmayl

unutmaylnIz.

Bu belge, 5070 sa),lh Elektronik imza Kanununa görc Gür,enli Elcklronik iünla ile imzalaIlml§hr.


