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(4) Periyodik muayene zamanı ve
müracaat şekli aşağıdaki gibidir:
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Periyodik Muayene
MADDE 8 – (DeğiĢik:RG-11/10/2019-30915)
(4) Periyodik muayene zamanı ve
müracaat şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tartı aletlerinin periyodik muayene
süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin
hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve
yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa
olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır.
Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin
periyodik
muayeneleri
için,
kullanıcılar
tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın
Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar
periyodik muayene için başvurulması gerekir.
Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde
müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine
kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda,
müracaat tarihi olarak evrağın muayenede yetkili
kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.

a) Tartı aletlerinin periyodik muayene
süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin
hesaplanmasında tartı aletlerinin damgalandığı
yıl esas alınır ve tartı aletleri yıl içerisinde hangi
tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı
yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini
doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri
için kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı
takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat
ayının sonuna kadar periyodik muayene için
başvurulması gerekir. Şubat ayının son gününün
tatile rastlaması durumunda müracaat sonraki ilk
işgününün mesai bitimine kadar yapılabilir.

b) Tartı aleti kullanıcıları tarafından
periyodik muayene için; tartı aletinin tipi,
markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer
aldığı ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanan
tartı aleti muayene başvuru formuyla; bu
maddenin birinci fıkrasında belirtilenler için il
müdürlüklerine, ikinci fıkrasında belirtilenler için
yetkili muayene servislerine, üçüncü fıkrasında
belirtilenler için grup merkezi belediye ölçüler ve
ayar memurluklarına müracaat edilir. Yapılan
başvuru sonrası müracaat edildiğini gösteren bir
belge alınması ve söz konusu belgenin, tartı
aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza
edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz
edilmesi gerekmektedir. Grup merkezi belediye
ölçüler ve ayar memurlukları muayeneler için bir
program düzenler ve bu programı 31 Mart’a
kadar bağlı bulunduğu il müdürlüğüne onaylatıp
muayeneleri yıl sonuna kadar gerçekleştirirler.
c) İl müdürlükleri ve grup merkezi belediye
ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan
müracaatlarda, muayene ve damga ücretlerinin
ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair
makbuz veya banka dekontu dilekçe ekinde yer
alır. Yetkili muayene servislerince yapılan
muayeneler için muayene ücreti muayene
sonrasında tahsil edilir.

b) Tartı aleti kullanıcıları tarafından
periyodik muayene için tartı aletinin markası,
modeli, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer
aldığı bilgilerle; bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilenler için il müdürlüklerine, ikinci ve
üçüncü fıkralarında belirtilenler için de Bakanlık
internet sitesinde yayımlanan formla yetkili
muayene servislerine/grup merkezi belediye
ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilir.
Başvuru sahibine, müracaat edildiğini gösteren
elektronik veya fiziki bir belge verilir. Söz
konusu belgenin, tartı aletinin muayenesi
yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve talep
edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi
gerekmektedir.

c) İl müdürlüklerine ve grup merkezi belediye
ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan
müracaatlarda, muayene ve damga ücretlerinin
ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair
makbuz veya banka dekontu bulunmalıdır.
Yetkili
muayene
servislerince
yapılan
muayeneler için muayene ücreti servise ödenir.

