
 
3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU  

KANUNİ ZORUNLULUKLAR 

Ölçü ve tartı işlemlerinde kullanılan her türlü Elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, 
litre, gram ve kilogramlar muayene ve damgalama işlemine tabidir. Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan ölçü ve tartı aletleri kullanılabilir. İlk muayene 
damgası bulunmayan ölçü tartı aletlerini almak, satmak, kullanmak ve işyerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı 
ölçü ve tartı aletleri, Ölçüler ve Ayar Biriminden tamir izin formu almadan teraziler tamir ettirilemez. Ölçü ve 
tartı aletlerinin damgaları Mali Hizmetler Müdürlüğü ölçü ayar memurları dışında hiç kimse tarafından 
sökülemez takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı 
gün içinde Ölçüler ve Ayar Birimine müracaat edilmek zorundadır. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin 
yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Sabit esnaflar 
belediyemize, pazarcı esnafı bağlı bulunduğu en yakın belediyeye müracaat edebilir. 

MUAYENE İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER 
 
  Esnafımız kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir 1 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında 
Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Birimine beyannamesini vermek zorundadır. Beyannamesi verilecek olan 
terazilerin “Cinsi, Çekeri, Seri Nosu, Markası” bilinmek zorundadır. Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı 
aletleri ölçüler ayar birimince bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere randevu 
yerine getirilecektir. Randevu tarihinde getirilmeyen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır. 

CEZAİ İŞLEMLER 

    Madde 15- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./461.mad ) 
      Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye,  1.464.00 Türk Lirası 
idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
      Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye 182.00 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca 
bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
 
    Madde 16- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./462.mad) 
       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 arzeden, satın alan, bulunduran veya bu özelliğini bilerek 
nakleden kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
       Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arzeden veya ticari ilişkide kullanan kişi, bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
       Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi, Türk 
Ceza Kanununun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır 

        Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmayan esnaf hakkında 01 Mart 2013 tarihinden itibaren 3516 
sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince 1.464.00TL para cezası ile birlikte Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
Kabahatler Talimatnamesi hükümlerine istinaden Belediye Encümenince 182.00TL para cezası uygulanarak ölçü 
tartı aletlerine el konulup kamu mülkiyetine geçirilecektir. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmayan esnaf 
için Türk Ceza Kanunu hükümlerinde hapis cezası yaptırımları da yer almaktadır. 

İLETİŞİM 

       İletişim hizmeti alabilmek için 754 11 44 nolu telefondan dahili 152 nolu telefonu arayabilirsiniz. 
Cezai bir durumla karşılaşıp mağdur olmamanız için yukarıda belirtilen hususlara uyulmasını rica eder 
çalışmalarınızda başarılar dileriz. 


