
ISI SAYACI PERİYODİK 
MUAYENE BAŞVURUSU NASIL 

YAPILIR 

2022 BAŞVURU REHBERİ

ISILAB (QLAB) ÖLÇÜM  VE KONTROL SİSTEMLERİ 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Websitesine Giriş Yapınız
https://www.sanayi.gov.tr/anasayfa 



E-HİZMETLER BÖLÜMÜNE TIKLAYIN



Hizmetler bölümüne bilgisayarınızın Mouse(Fare) işaretinin 
üzerine getirilmesi ile sol alt sekmeler açılacaktır



Açılan alt sekmelerden «Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İlk, 
Periyodik veya Stok Muayenesi Başvurusu» 
sekmesine tıklayınız.



Açılan pencerede yer alan «Hizmete Başvur» bölümüne 

tıklayınız.



6. Adımın uygulanması sonucunda «e-devlet» e yönlendirme yapılacaktır. Başvuruyu 
yapacak kullanıcı e-devlet üzerinden giriş yapmalıdır. Başvuru yapan kişi proje 
yönetiminden bir kişi ya da proje yönetimi tarafından yetkilendirilmiş  kişi olabilir.



E-devlet’e giriş sırasında şifre güncelleme önerisi çıkabilir. Devam et sekmesine 
tıklamanız durumunda işleminize devam edebilir veya şifre güncelleyebilirsiniz. Bunun 
yanı sıra şifre güncellemeniz yakın zamanda yapıldı ise bu işlem sayfasını 
görüntülemeden direkt 9. adıma geçebilirsiniz.



E-devlet kullanıcı girişi sonrasında ekteki sayfa açılır. Kırımızı işaretli bölüme kullanıcı 
bilgileri girişi yapılır. Ardından  sayfa aşağı kaydırılır



Ölçü aleti tipi seçme sekmesine tıklayınız.



Isı Sayaçları olarak seçim yapınız



Muayene tipi sekmesine tıklayınız



Muayene tipi seçimini yapınız. Kullanımda olan cihazlar için «Periyodik Muayene»
seçilir. 



Muayene servisi olarak ISILAB ( QLAB ) ÖLÇÜM VE KONTROL SİSTEMLERİ ANONİM 
ŞİRKETİ seçimini yapınız.



Yetkili Muayene Servisi seçimi yapıldıktan sonra başvurusu yapılacak sayaç 
bilgilerinin yer aldığı «excel» dosyası yüklenmesi gerekmektedir



Excel dosyasını oluşturma işlemi için, Microsoft Excel’e giriş 
yapınız. Arama bölümüne «excel» yazın, excel’e giriş yapınız



Excel dosyası hazırlarken her satıra sırasıyla Marka, Model ve 
Seri No girişi yapılır. Başlık sekmesi vb. olmamalıdır. Her sayaç 
yanında yer alan 3 sütüna da «boş» yazılmalıdır.



Ek Bilgilendirme:
Bazı markalar farklı sayaç üreticilerine sayaç ürettirip kendi markasıyla pazara 
sunmaktadır. Bu tip sayaçların başvuruları yapılırken lütfen aşağıdaki örneğe dikkat 
ediniz. 
Örnek : Sayaç Marka – Model bilgisi girilirken sayaç fotoğrafı ile bize danışabilirsiniz. 
Altta yer alan sayacın markası Engelmann’dır, DAF Energy değildir. Üretici ve 
Tedarikçi ayrımına dikkat edilmelidir.



Excel dosyasını seçtikten sonra lütfen sayfanın yüklenmesini bekleyin. Bu aşama 
yoğunluğa bağlı olarak 1-5 dakika arası sürebilmektedir. Sistem tek seferde en fazla 
250 sayaç yüklenmesine izin vermektedir. Projenizde daha fazla sayaç varsa lütfen 
birden fazla başvuru yapınız !!



Excel dosyasında yer alan sayaçlar sayfada görünür ve toplam adet altta 
belirir. Toplam adet excel sayfasında yer alan adet ile aynıdır 



Son aşamada aşağıdaki iki kutucuğa onay verilmesi 
sonrası kaydet tuşlanır.



Başvuru takip numaranızı not ediniz ve muayene servisinden onay bekleyiniz. SMS ile 
bilgilendirmeler yapılacaktır. E-DEVLET üzerinde bulunan telefon numarasının ve mail 
adresinizin  güncel olmasına dikkat ediniz.
Yapılan başvurular muayene servisimizin sistemine ulaşıp kontrol edildikten sonra, tarafınıza 
onaylandığına dair mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır.


