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ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN İTHAL VE
İHRACATINDA UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Kanuna göre, ithal ve ihraç edilen ölçü ve ölçü aletlerinin
gümrük işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik, kanuna dayanılarak ithal ve ihraç edilen ölçü ve ölçü aletlerinin
gümrük kapılarında yapılacak işlemlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen :
Bakanlık; Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Kanun 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nu,
Ölçüler Teşkilatı; Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri bünyesindeki Ölçüler ve Ayar Şube
Müdürlüklerini,
ifade eder.
Uluslararası Birimler Sistemi
Madde 5 - Uluslararası birimler sistemine göre imal edilmeyen ölçü ve ölçü aletlerinin ithal
edilmesi, yurda sokulması ve kullanılması yasaktır.
Yalnız, ihraç edilmek maksadıyla, miktarı, şekli ve imal maddesi bildirilerek, Bakanlıktan
izin alınmak suretiyle yapılacak imalat bu yasak dışındadır.
Tip ve Sistem Onayı ile Marka Kaydı
Madde 6- Yurt dışından getirilecek elektrik, su , akaryakıt, havagazı ve doğalgaz sayaçları ile
taksimetre ve naklimetrelerin, tip ve sistemlerinin onaylanmış, diğer ölçü ve ölçü aletlerinin
ise marka kayıtlarının yapılmış olması gerekmektedir.
Tip ve Sistem Onayı ve Marka Kaydı İçin Başvuru
Madde 7 - Yurt dışından getirilen ölçü ve ölçü aletlerinin tip ve sistemlerinin onaylanması ve
marka kayıtlarının yapılması amacıyla, Bakanlığa yapılacak başvurularda;
1- Katoloğ, şema ve sair tamamlayıcı teknik bilgileri ihtiva eden belgelerin asılları,
2- Yabancı dillerde yazılmış olan noterlikçe onaylı tercümeleri,
3- İthal edilen ülkede kullanıldığına dair Türkiye Konsolosluklarından onaylı, belgelerin
dilekçe ile birlikte verilmesi gerekir.
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Türkçe Tanıtmalıkla İthal ve Satışa Arzı
Madde 8 - İthal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin bakım ve kullanılmasına ait tanıtmalıkların
Türkçe tercümeleri ile birlikte satılması zorunludur.

II. BÖLÜM
GÜMRÜK İŞLEMLERİ
Gümrükte Muayene
Madde 9 - İthal edilen ölçü ve ölçü aletleri, sahiplerinin başvuru tarihinden itibaren 15 gün
içinde Gümrüklerde ilk muayeneleri yapılarak doğru oldukları takdirde damgalanır.
Gümrüklerde muayenesi mümkün olmayanların ise geçici olarak yurda girişine müsaade
edilerek ölçüler teşkilatı laboratuarlarında , ayar istasyonlarında veya montaj mahallerinde
muayene edilerek damgalanır ve yurda kesin girişleri sağlanır.
Muayene Masrafları
Madde 10 - Belediye hudutları dahilinde yapılacak muayeneler için gidilecek yer bir vasıtayı
gerektiriyorsa, bu vasıta ilgililerce temin edilir.
Şehir dışında yapılacak muayeneler için, memurun yol ve zaruri masrafları 6245 Sayılı
Harcırah kanunu hükümlerine göre hesaplanarak ilgili tarafından ödenir.
Giriş Gümrüklerinin Tespiti
Madde -11 Kanuna göre ithal edilecek ölçü ve ölçü aletleri ile ilgili gümrük işlemleri, Maliye
ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunan gümrüklerden yapılır.
Gümrükte Tasfiye
Madde 12 - Gümrüklerde yapılan muayene sonucunda, Kanuna aykırı olduğu anlaşılan ve
kanuna uygun hale getirilmeyen, ölçü aletlerinin ithaline müsaade edilmez.
İthaline müsaade edilmeyen ölçü ve ölçü aletlerinin bildirim tarihinden itibaren iki ay
içerisinde yurt dışına çıkarılması gerekmektedir. Ancak, bu gibi aletlerin alıcısı tarafından
ıslah edilip damgalattırılması şartıyla yurda sokulmak üzere satılmasına müsaade edilir. Bu
mümkün olmadığı takdirde ölçüler teşkilatı temsilcileri huzurunda ölçülük vasfının yok
edilmelerinden sonra hurda olarak satışı yapılır.
Ölçü ve ölçü aletlerinin imha ve tasfiye işlemleri 3007 sayılı Tasfiye Kanunu ve Tüzüğü ve
1615 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin 348 inci maddesi çerçevesinde
yapılır.
Gümrükte Yardım
Madde 13 - Gümrük idareleri, ölçü ve ölçü aletlerinin gümrüklenmesi sırasında bu iş ile
görevli diğer idare memurlarına yardım ve kolaylık gösterirler.
Ticarette Kullanılmayacak Ölçü ve Ölçü Aletlerinin ithali
Madde 14 - Kanunun 3 ncü maddesinde belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin ithali müsaadeye
tabi olup, teknik işler dışında ve ticarette kullanılabilecek nitelikte olanlarının üzerine aletten
ayrılmayacak ve silinmeyecek şekilde 'ALIM ve SATIMDA KULLANILAMAZ" ibaresinin
yazılması veya bu ibareyi havi bir plaketin alet üzerine tespit edilmiş olması gerekmektedir.
III BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Ceza Uygulaması
Madde 15 - İthal edilen ölçü aletlerini tanıtmalıksız veya aslına uymayan tanıtmalıkla,
ithalatçı, toptancı veya parekendeci olarak satan veya sattıranlar hakkıda 632 sayılı İthal ve
Yurt İçinde İmal Edilen Taşıt Araçları, Motor, Makina Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile
Birlikte Satışı Hakkında Kanuna göre gerekli kovuşturma yapılır.
Yürürlük
Madde 16 - Bu yönetmelik hükümleri yayımını takip eden ayın başında yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 - Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

