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Sanayi İl Ticaret Müdürlükleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu çerçevesinde, Türkiye genelindeki akaryakıt ve 

LPG istasyonlarında 2 yılda bir periyodik damga kontrolleri yaparak, damgası kopmuş, bozulmuş ya da 

damga süresi dolmuş pompa kullanan istasyonlar var ise idari para cezası kesiyor ve verdikleri süre 

içerisinde muayenesi yaptırılmayan pompalara da el konularak, mülkiyeti kamuya geçiriliyor. 

Aynı çerçevede; yetkisiz olduğu halde, pompaların bakımı ile 

tamirini yapan kişiler ile ayarının doğru olmadığını bildiği 

pompayla satış yapan ve bu yolla haksız menfaat temin 

eden kişiler de idari para cezasının yanı sıra Türk Ceza 

Kanunu’nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine 

göre cezalandırılıyor. 

DAMGASIZ POMPAYLA SATIŞA, 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI 
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Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı 

(LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir yapılması gerekiyor. 

 

Muayene sonucu uygun bulunan ölçü ve ölçü aletleri, “Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği”nde belirtildiği 

şekilde, üzerinde damgalandığı yılın son iki rakamı bulunacak şekilde damgalanıyor. 

Yönetmelik kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl 

esas alınıyor ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak 

sayılıyor. Kalan bir yıllık süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanıyor. 

Akaryakıt ve Lpg sayaçlarının periyodik 

muayeneleri 2 yılda bir yapılmalı 
 

Periyodik muayenenin hesabında 

damgalanan yıl esas alınıyor 
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Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca 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 müracaat edildiğini gösteren 

bir belgenin alınması gerekiyor. 

Örneğin; Temmuz 2017’de damgalanmış bir sayacın, tekrar damgalanması için son tarih 28 Şubat 2019′ dur. 
 

Söz konusu belgenin, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafazası ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi 

aynı mevzuatın diğer bir hükmü. Posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alınmıyor. 

Dolayısıyla müracaatın süresi içinde ilgili birime ulaştırılmış olması gerekiyor. 

Müracaatların Şubat ayının son gününe kadar yapılması gerekiyor ! 
 

Posta ile yapılacak müracaatlarda, gecikmeler dikkate alınmıyor.  



444 0 641   0800 314 0 018   0312 372 1 900  

Teşekkürler… 

İçeriğe ilişkin soru, sorun, bilgi ve belge paylaşımları için bölge müdürlerinize  

ya da aşağıda yer alan irtibat numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 


