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3516 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLERİN AMACI 

  

1) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

e) Bu Kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü 

aletlerinin tamir ve ayarlarının Bakanlığın yetki 

belgesini taşımayan kişilerce yapılması 

e) Bu Kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin 

muayenelerinin veya tamir ve ayarlarının Bakanlığın 

yetki belgesini taşımayan kişilerce yapılması 

İlgili bendin eski halinde tamir ve ayar işlerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce 

yapılması yasaklandığı halde muayenelerin yetkisiz kişilerce yapılması ile ilgili bir yasak 

bulunmamaktaydı. Bu değişiklik ile ölçü ve ölçü aletlerinin sadece tamir ve ayarlarının değil aynı 

zamanda muayenelerinin de Bakanlığın yetki belgesini taşımayan kişilerce yapılması yasaklanmıştır. 

2) 3516 sayılı Kanun’un “Yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir. 

h) Ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafından yetkilendirilen 

servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması,  

3516 sayılı Kanunun kapsamında yer alan bazı ölçü aletlerinin periyodik muayene işlemleri özel 

yetkili servislere devredilmiş olmasına rağmen, söz konusu Kanunda özel yetkili servislerin 

mevzuata aykırı işlemleri için herhangi bir yasak bulunmadığından, ilgili mevzuata aykırı fiillerde 

bulunmaları halinde 3516 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası verilememekteydi. Dolayısıyla, 

bu sorunun aşılması için Kanunun “Yasaklar” bölümüne bu bent eklenmiş ve yetkilendirilmiş 

servislerin ilgili mevzuata aykırı faaliyette bulunması yasaklanmıştır. 

3) 3516 sayılı Kanunun “İdari Cezalar” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

c) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi 

dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, ikibinaltıyüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü 

aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir.  

 

 

d) Yetkisiz olduğu halde, bu Kanun kapsamına 

giren ölçü aletlerinin bakım ve tamirini yapan 

kişiye, binikiyüzdoksansekiz Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. 

 

e) Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan 

kişiye ikiyüzelliyedi Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

c) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş 

ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve 

kullanıldığı işin niteliğine göre beş yüz Türk Lirasından 

on bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 

Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir.  

 

d) Yetkisiz olduğu halde, bu Kanun kapsamına giren 

ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını 

yapan kişiye, iki bin Türk Lirasından on bin Türk 

Lirasına kadar idari para cezası verilir.  

 

e) Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, 

ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 

iki yüz Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idarî 

para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el 

konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 

verilir. 

İlgili bentlerin eski hallerinde idari para cezaları maktu olarak belirlenmiştir. Bu durum, piyasa değeri 

ceza miktarından çok düşük olan ölçü aletlerinin, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş 
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fiilinden dolayı cezai duruma düşmesi halinde cezasının ödenmesi yerine yenisiyle değiştirilmesine 

yol açmaktaydı. Ayrıca, pazar yerinde kullanılan bir tartı aleti ile yoğun çalışan bir akaryakıt 

istasyonundaki akaryakıt sayacına Kanunda aynı ceza miktarının öngörülmesi cezaların adil olmadığı 

yönünde eleştirilere neden olmaktaydı. (c) ve (e) bentlerinde yapılan düzenlemelerle, söz konusu 

fiillerin işlenmesi halinde uygulanacak idari para cezalarının, alt ve üst sınırları belirlenerek ölçü 

aletinin türüne ve niteliğine göre uygulanması amaçlanmıştır.  

(d) bendi ile yetkisiz şekilde ölçü aletlerinin muayene veya tamir ve ayarını yapan kişiler için maktu 

olarak belirlenen ceza miktarı, alt ve üst sınırları belirlenmek suretiyle caydırıcı olacak şekilde 

yeniden düzenlenmiştir. 

4) 3516 sayılı Kanunun “İdari Cezalar” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

h) Ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafından yetkilendirilen 

servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması 

halinde iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 

Bu metnin 2. maddesinde açıklanan ve 3516 sayılı Kanunun “Yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesine 

eklenen (h) bendine ilişkin idari para cezasını alt ve üst sınırların belirlenmesi suretiyle düzenleyen 

benttir.  

ı) Uluslararası birimler sistemine göre yapılmamış olan veya bu sisteme göre imal edilmiş olmakla beraber 

nitelikleri bakımından bu Kanun hükümlerine uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerini ticaret maksadıyla 

imal eden, ithal eden, satan, satışa arz eden, satın alan veya bulunduran kişiye on bin Türk Lirasından elli 

bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir. 

3516 sayılı Kanunun “Adli Cezalar” başlıklı 16 ncı maddesinde suç olarak tanımlanan ve karşılığı 

hapis cezası olarak düzenlenen bu fiil, “İdari Cezalar” başlıklı 15 inci maddeye alınarak fiilin işlenmesi 

halinde idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.  

j) Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişiye bin Türk 

Lirasından on bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

3516 sayılı Kanunun “Adli Cezalar” başlıklı 16 ncı maddesinde suç olarak tanımlanan ve karşılığı 

hapis cezası olarak düzenlenen bu fiil, “İdari Cezalar” başlıklı 15 inci maddeye alınarak fiilin işlenmesi 

halinde idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.  

5) 3516 sayılı Kanunun “Adli Cezalar” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, “İdari Cezalar” 

başlıklı 15 inci maddeye derç edildiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 

6) Ayrıca 3516 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici muafiyet maddesi eklenmiştir. 

Geçici Madde 3 - 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine giren fiilleri 1/12/2018 tarihinden önce 

işleyenler hakkında bu bent hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamdaki ölçü aletleri için bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde periyodik muayene başvurusunda bulunanlar 

muayene ve damgası yapıldıktan sonra söz konusu ölçü aletini kullanabilir. Bu süre içinde periyodik 

muayene için başvuruda bulunmayanlar ise söz konusu ölçü aletini kullanamaz. Kullananlar hakkında 

belirtilen bent uyarınca işlem yapılır. 

3516 sayılı Kanunda; bazı ölçü aletlerinin piyasa değeri düşükken (örneğin: kefeli terazi, elektrik 

sayacı, su sayacının piyasa değeri 20 ila 100 Türk Lirası arasında değişmektedir), bazı ölçü aletlerinin 
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piyasa değerinin ise yüksek olmasına (örneğin: yüksek çekerli baskül, otomatik tartı aleti, dijital 

takografın piyasa değeri 2.000 ila 50.000 Türk Lirası arasındadır.) rağmen, hepsi için damgası 

kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş olarak kullanılma cezasının 2.600 Türk Lirası olarak 

belirlenmiş olması, adaletsizliğe ve ucuz olan ölçü aletinin cezasının ödenmesi yerine yenisiyle 

değiştirilmesine yol açmaktaydı. Bu nedenle, adaletsizliğin ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi 

için geçici madde ile, belirli bir süre içerisinde muayenelerinin yaptırılması şartıyla idari para 

cezasının uygulanmayacağı düzenlenerek, hem ölçü aletlerinin atılarak yerine yenisinin 

alınmasından dolayı oluşan israfın ve ekonomik kaybın önüne geçilmesi hem de kayıt dışı ölçü 

aletlerinin doğru ayarlı çalışmasının sağlanması amaçlanmıştır.  

Bu kapsamda, 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu 

için cezai duruma düşmüş ölçü aleti kullanıcılarının, 28/2/2019 tarihinden itibaren doksan gün 

içerisinde periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiile ilişkin herhangi 

bir ceza ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanmaları mümkün hale 

getirilmiştir.  

 

Muafiyete İlişkin Uygulama Örnekleri  

- Örnek 1: Tartı aleti sahibi, tartı aletinin periyodik muayenesini en son 1/3/2016’da yaptırmış ve 

iki yıllık sürenin sonunda (1/1/2018 ile 28/2/2018 tarihleri arasında) periyodik muayene 

başvurusunda bulunmayı unutmuştur. Bu nedenle periyodik muayene süresi 2 yıl olan tartı 

aletinin damga süresi geçmiştir. Bu durumda olan bir tartı aleti için 28/2/2019 tarihinden 

itibaren 90 gün içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yerlere periyodik muayene başvurusunda 

bulunulması halinde 3516 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendi uyarınca idari para cezası 

uygulanmayacak ve muayene ve damgası yaptırıldıktan sonra söz konusu tartı aleti  

kullanılabilecektir. 

 

- Örnek 2: Damgasının koparıldığı ya da bozulduğu 1/12/2018 tarihinden önce tespit edilmiş olan 

bir taksimetre cihazı için 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ilgili mevzuatında 

belirtilen yerlere periyodik muayene başvurusunda bulunulması halinde 3516 sayılı Kanunun 15 

inci maddesinin (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmayacak ve muayene ve damgası 

yaptırıldıktan sonra söz konusu taksimetre cihazı kullanılabilecektir. 

 

NOT: Örneklerde tartı aleti ve taksimetre cihazı kullanılmış olsa da tüm ölçü aletleri için aynı 

uygulamalar geçerlidir. 


