
e - bülten 

S     msun  

Ticaret Borsası 
O c a k  2 0 1 4 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar 

Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 

Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin 

ikinci ve üçüncü fıkraları sırasıyla; 

İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı’nca “2014 Yılında Uygulanacak Olan Programlı Teftişlerin 

Tanıtım” toplantısı yapıldı.  

Samsun Ticaret Borsası ve 

Samsun Ticaret ve Sanayi 

Odası (TSO) tarafından İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

koordinatörlüğünde 

düzenlenen İş Teftiş Ankara 

Grup Başkanlığı’nca “2014 

Yılında Uygulanacak Olan 

Programlı Teftişlerin 

Tanıtım” toplantısı yapıldı. 

Samsun Büyükşehir 

Belediyesi Sanat 

Merkezi’nde yapılan 

toplantıda program 

hakkında bilgi veren İş 

Teftiş Ankara Grup Başkan 

Yardımcısı Ergün Göktaş,  

“Ankara Grup Başkanlığı olarak 

2014 yılında yürütülecek olan 

programlı teftişlerde çalışma 

hayatının sorunlarını hep birlikte 

sizlerle çözmek istiyoruz.” diye 

konuştu. Amaçlarının Samsun’da 

istihdamı arttırmak olduğunu ifade 

eden Konuşmaların ardından 

Sosyal Güvenlik Başmüfettiş Bekir 

Satılmış tarafından, İş Teftiş 

Kurulu Başkanlığı’nın 2014 yılı 

programlı teftişlerinin tanıtımıyla 

ilgili sunumunu gerçekleştirdi. İş 

Teftiş Ankara Grup Başkanlığı 

Başmüfettişi Bekir Satılmış, ". 

Bu günlerde ise yeni bir anlayış 

biçimine döndük. Biz artık insan 

olarak insanı öne çıkarmak 

peşindeyiz. Çünkü dünya insana 

göre yaratılmış. Biz artık baskın 

yerine, 'Gelin oturup, 

sorunları birlikte tartışalım 

ın peşindeyiz. Bunun için de 

kurumumla iftihar ediyorum" 

diye konuştu. 

Toplantı, İş Teftiş Ankara 

Grup Başkanlığı 

Başmüfettişi Bekir 

Satılmış'ın sunumu ve soru 

cevap bölümünün ardından 

sona erdi.  

‘’Damga süresini doldurmuş ölçü ve 

ölçü aletlerinin periyodik 

muayeneleri için ilgililerce, sürenin 

dolduğu yılı izleyen yılın Şubat 

ayının son gününe kadar, Bakanlık 

Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup 

Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar 

Memurluklarına müracaat edilmesi 

ve muayene gününü belirleyen bir 

belge alınması gerekir. Söz konusu 

belgenin, ölçü aletinin muayenesi 

yapılıncaya kadar muhafaza 

edilmesi gerekmektedir. 

Şubat ayının son gününün tatile 

rastlaması halinde müracaat, 

sonraki ilk iş gününün mesai bitimine 

kadar yapılabilir. Periyodik muayene 

için zamanında müracaat 

etmeyenler hakkında, daha sonra 

müracaat etmiş olsalar dahi, 

damga süresi dolmuş ölçü aleti 

kullanma fiilinden dolayı, 3516 

sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 

hükümlerine göre idari ve cezai 

işlem uygulanır.’’ 

Söz konusu hüküm uyarınca 

üyelerimizin faaliyetlerinde 

kullandıkları ve damga süresi 

dolmuş her türlü ölçü ve ölçü 

aletinin muayene ve damga 

işlemlerinin yapılması için üyelerin 

muayene beyannamelerinin en 

geç 28.02.2014 tarihine kadar ilgili 

kuruma vermeleri gerekmektedir. 

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayeneleri nin Şubat ayının son gününe kadar yaptırılması gerekmektedir.  


