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Metroloji sistemi; ürünlerin dış pazarlarda 
satılabilmesi, kalite düzeyinin yükseltilmesi, 
standartlara uygunluğu ve pazarlamayı 
kolaylaştırması bakımından son derece önem 
arz etmektedir. Hızla gelişen üretim teknolojileri, 
metroloji sistemine ilişkin önemli ihtiyaçları 
da beraberinde getirmektedir. Sağlıklı bir 
ölçüm yapılmaksızın ürün kalitesi ve üretim 
teknolojisinin standartlara uygunluğunun 
sağlanması düşünülemez. Bu çerçevede, 
küresel dünyanın değişen şartlarına ayak 
uydurmak hatta bir adım önüne geçmek için 
mevcut metroloji sisteminin geliştirilmesi ve 
bunun sürekli kılınması gerekmektedir.

Bu çerçevede, “Ulusal Metroloji Stratejisi 
ve Eylem Planı” hazırlanması ihtiyacı ortaya 
çıkmış olup, belgenin hazırlık çalışmaları 
yasal, bilimsel ve endüstriyel metroloji 
paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Tüm paydaşların katılımı ile biri geniş katılımlı 
ikisi odak grup katılımlı olmak üzere toplam üç 
çalıştay gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu 
çalıştaylarda; ülkemiz mevcut metroloji sistemi 
analiz edilmiş, güçlü-zayıf yönleri ortaya 

konulmuş, ülkemiz vizyonu doğrultusunda 
hedefler tespit edilmiş ve bu hedeflere 
ulaşmak için uygulanması gereken eylemler 
belirlenmiştir. Çalıştaylar sonucu elde edilen 
veriler doğrultusunda taslak belge hazırlanarak 
tüm ilgililerin görüşüne açılmış ve gelen 
görüşler doğrultusunda nihai hale getirilmiştir. 
Bu yönüyle belge, paydaş kurum ve kuruluşlara 
önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program 
gibi üst politika belgeleri ile Bakanlığımız diğer 
strateji belgeleri ile uyumlu şekilde hazırlanan 
“Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı”,  
ülkemiz mevcut metroloji sistemini daha 
ileriye taşımak için 9 hedef ve bu hedeflere 
ulaşabilmek için 32 eylem ortaya koymaktadır. 

“Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı”nın 
ülkemizin kalkınmasına ve sürdürülebilir 
bir rekabet gücüne sahip olmasına katkı 
sağlayacağını umut eder; belgenin hazırlık 
aşamasında emeği geçen Bakanlık 
çalışanlarımız ile katkılarını esirgemeyen tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ederim. 

Ülkemizin 2023 hedefleri ve bu hedefler 
doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma 
Planı Temel Amaçları ve İlkeleri çercevesinde; 
Bakanlığımız görev alanına giren konularda 
gerekli adımlar kararlılıkla atılmakta, atılan 
her adımla ülkemizin uluslararası konumunu 
yükseltmek ve halkımızın refah düzeyini 
ileri seviyelere taşımak için katettiğimiz yol 
gün be gün artmaktadır. 2023 hedefleri 
içerisinde yer alan “Orta ve yüksek teknolojili 
ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak” 
hedefi, ülkemizin refah düzeyini ve dünya 
ekonomisindeki gücünü daha üst noktalara 
taşıyacak en önemli unsurlardan birisi olup bu 
hedefe ulaşabilmesi, teknolojik gelişmelere 
paralel, kaliteli ve rekabetçi ürün üreten bir 
sanayiyle mümkündür. 

Güçlü bir metroloji sistemiyle desteklenen 
kalite alt yapısı, ülke sanayisinin ilerlemesine 
yardımcı olan en önemli destekleyici 
unsurlardan birisidir. Kaliteli, teknoloji yoğun, 
rekabetçi ve sürdürülebilir ürün üreten 
bir sanayi için en temel husus, metroloji 
altyapısının güçlendirilmesi ile yapılan 
ölçümlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini 
sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasıdır.

Diğer taraftan, Dünya Ticaret Örgütü’nün  
ortaya koyduğu  ticaretteki teknik engellerin 
kaldırılması anlayışı, metroloji ve ölçüm 
tekniklerini ön plana çıkarmıştır. Yapılan 
ölçümlerin uluslararası alanda geçerliliğinin 
sağlanması için metroloji sistemi; ticarette 
teknik engellerin kaldırılması açısından büyük 
önem taşıyan teknik düzenlemelerin temelini 
oluşturmaktadır.

Tüm bu nedenlerden dolayı Bakanlığımızca; 
ülkemiz metroloji sistemini daha ileri bir 
seviyeye taşımak, mevcut sistemin sorunlarını 
belirlemek ve belirlenen bu sorunları çözmek 
için “Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı” 
hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Uzun süreli, 
yoğun ve katılımcı bir süreç neticesinde, 
belge hazırlık çalışmaları tamamlanmış 
bulunmaktadır.

Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı 
hazırlık aşamasında emeği geçen ve bundan 
sonraki süreçte eylem planının uygulanmasına 
katkı verecek herkese teşekkürlerimi sunar, 
Belgenin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ DEĞERLENDİRME
Fikri IŞIK
Bakan

Prof. Dr. Ersan ASLAN 
Müsteşar
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Toplumsal refah düzeyinin yükseltilmesi ve gerekli 
kalite altyapısının oluşturulması; uluslararası alanda 
kabul görmüş güçlü bir metroloji altyapısı, ileri 
teknoloji kullanma yeteneği ve buna dayalı üretim 
kabiliyeti ve rekabet gücü ile mümkündür. 

Güçlü bir metroloji altyapısıyla desteklenen metrolojik 
kontroller, gelişen teknolojiye paralel olarak daha az 
hata payı ile gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla 
metroloji alanındaki gelişmeler, bilim ve teknolojinin 
ilerlemesini; böylece ülke kaynaklarının daha verimli 
ve etkin kullanılmasını sağlamaktadır.

Metroloji, ürünlerin dış pazarlarda satılabilmesi, kalite 
düzeyinin yükseltilmesi, standartlara uygunluğu 
ve pazarlamayı kolaylaştırması bakımından son 
derece önem arz etmektedir. Hızla gelişen üretim 
teknolojilerinin, metroloji ve kalibrasyona ilişkin 
önemli ihtiyaçları da beraberinde getirdiği bilinen 
bir gerçektir. Sağlıklı bir ölçüm yapılmaksızın 
ürün kalitesi ve üretim teknolojisinin standartlara 
uygunluğunun sağlanması düşünülemez.

Dünya Ticaret Örgütü’nün  ortaya koyduğu  ticaretteki 
teknik engellerin kaldırılması anlayışı, metroloji ve 
ölçüm tekniklerini ön plana çıkarmıştır. Bu hususun 
teknik düzenlemelerle sağlanması amaçlanmıştır. Söz 
konusu teknik düzenlemelerin ortak amacı, üretimde 
ve ticarette kullanılan kontrol mekanizmalarının 
uluslararası sisteme uygunluğunun sağlanmasıdır. 
Bu çerçevede, ürüne ait test ve ölçümlerin, ürünün 
pazarlandığı ülke tarafından da tanınması ve 
kabul edilmesi gerekmektedir. Yapılan ölçümlerin 
uluslararası alanda geçerliliğinin sağlanması için 
ölçme sistemi; ticarette teknik engellerin kaldırılması 

açısından büyük önem taşıyan teknik düzenlemelerin 
temelini oluşturmaktadır. 

Tüm bu nedenlerle; metroloji alanında ülkemizin 
mevcut durumunun tespit edilmesi, sorunların 
belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarının 
üretilmesi amacıyla başlatılan Ulusal Metroloji 
Stratejisi ve Eylem Planı oluşturulması çalışmaları 
yoğun ve katılımcı bir süreç ile yürütülmüş olup 
başarıyla tamamlanmış bulunmaktadır.

GİRİŞ1
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Metroloji, metron kelimesinden türetilmiş Yunanca 
kökenli bir kelime olup “ölçüm bilimi”ni ifade 
etmektedir. Ölçüm bilimi, ölçüm belirsizliği ve 
uygulama alanına bakılmaksızın, ölçüm ile ilgili 
bütün teorik ve uygulamaya yönelik unsurları içeren 
bir bilim dalıdır. 

Metroloji, temel olarak ölçülen değerin kesinliğine 
ulaşmak için ölçüm birimlerinin oluşturulması, 
bu birimlerin dağıtılması, ölçüm tekniklerinin 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, ölçüm yapan 
aletlerle ilgili temel gereksinimlerin belirlenmesi ve 
uygulanması, piyasada kullanılan ölçü aletlerinin 
denetimlerinin yapılması gibi çeşitli faaliyetleri 
kapsamaktadır.

Metroloji, toplumun tüm kesimleri tarafından en 
çok ihtiyaç duyulan bilim dallarından biridir. Bugün 
artık her evde bir elektrik sayacı, bir su sayacı 
kullanılmaktadır. Günlük yaşantıdaki her türlü 
alışveriş ve ticarette, endüstride, sağlıkta, evlerde ve 
trafikte metrolojiden doğrudan yararlanılmaktadır. 

Özet olarak metrolojinin; gerek bilimsel gerekse 
endüstriyel teknikler ile bireyler, toplumlar ve 
ülkeler arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinde ve 
geliştirilmesinde son derece önemli bir yere sahip 
olduğu bilinmektedir. 

İlk zamanlarda uluslararası alanda farklı ölçüm 
birimleri kullanılmasından dolayı ticarette büyük 
sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunların giderilmesi 
amacıyla uluslararası alanda tüm ülkelerin kabul 
edebileceği ölçüm standartlarına ihtiyaç duyulmuştur. 
Dünyada bu alandaki ilk çalışmalar, 1872 yılında 

arşiv metreden türetilmiş %90 platin+ %10 iridyum 
alaşımından X şeklindeki 20x20 mm’lik kesit alanına 
sahip metre ve 1879 yılında çapı ve yüksekliği 39 mm 
olan silindirik kilogram prototiplerinin oluşturulması 
ile başlamıştır.

Toplumlar arası ilişkilerin artması ve karmaşıklaşması 
ile birlikte özellikle kütle ve uzunluk birimlerini 
karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir 
ölçüm sistemine ihtiyaç duyulmuş ve bilimsel bir 
yaklaşım aranmaya başlanmıştır. Dünyada uzunluk 
ve kütle birimleri konusundaki karmaşayı giderme ve 
bu konuda birliği sağlamaya yönelik esas çalışmalar, 
Fransız hükümetinin girişimiyle aralarında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun da bulunduğu 17 devlet 
temsilcisinin katılımıyla 20 Mayıs 1875’te Paris’te 
imzalanan Metre Konvansiyonu’na dayanmaktadır. 
Böylece; ülkeler arasında kullanılan ölçüm birimleri 
konusundaki karmaşa giderilmiş ve ölçüm birimleri 
tanımlanarak ülkelerde bu doğrultuda gerçekleştirilen 
faaliyetlerin koordinasyonu için Uluslararası Ağırlıklar 
ve Ölçüler Bürosu  (BIPM) kurulmuştur.

1889 yılında BIPM bünyesindeki Uluslararası 
Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı (CGPM)’nda ilk 
olarak uzunluk için “metre” ve ağırlık için “kilogram” 
birimleri temel ölçüm birimlerinin esasları olarak 
belirlenmiştir. En son olarak 1960 yılında madde 
miktarı “mol”un tanımının yapılmasıyla 7 temel birim 
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

•	 Uzunluk:	metre	(m),																																																

•	 Kütle:	kilogram	(kg),	

•	 Zaman:	saniye	(s),

METROLOJİNİN ÖNEMİ2 •	 Termodinamik	sıcaklık:	kelvin	(K),

•	 Elektrik	akımı:	amper	(A),

•	 Işık	şiddeti:	kandela	(cd),

•	 Madde	miktarı:	mol	(mol)	

Uluslararası Birimler Sistemi (SI); temel birimler, 
türetilmiş birimler ve ek birimler sisteminden 
oluşmaktadır.
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Metroloji, faaliyet alanlarına göre üç ana dalda 
incelenmektedir. Bunlar yasal, bilimsel ve endüstriyel 
metrolojidir (Şekil 3.1). Ülkemizde metroloji sistemi 
bu dallara yönelik faaliyet gösteren kamu kurum/
kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülmektedir. 

Şekil 3.1 Metrolojinin dalları

3.1 Yasal Metroloji
Yasal metroloji; yasal gereklerden kaynaklanan 
ölçüleri, ölçüm birimlerini, ölçü aletlerini, ölçüm 
yöntemlerini ilgilendiren ve yetkili kuruluşlar 
tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili metroloji alanı 
olarak tanımlanmaktadır. Bu faaliyetler ülkemizde 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı1 bünyesinde 
bulunan Metroloji ve Standardizasyon Genel 
Müdürlüğü2 sorumluluğunda yürütülmektedir.

26/3/1931tarihli ve 1782 sayılı Ölçüler Kanununun 
kabul edilmesiyle ülkemizde bu alandaki ilk yasal 
düzenleme hayata geçirilmiş olup bu Kanunla 
ülkemizde metrik sistemin kullanılması zorunlu 
hale getirilmiştir. Daha sonra 21/1/1989 tarihli ve 
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun yürürlüğe 
girmesiyle ise yasal metrolojiye ilişkin hukuki altyapı 
tamamlanmıştır.

1  Metnin bundan sonraki bölümlerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı,  Bakanlık olarak ifade edilecektir.

2  Metnin bundan sonraki bölümlerinde Metroloji ve Standardi-
zasyon Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük olarak ifade edile-
cektir.

Yasal metroloji kapsamındaki hizmetler, 3516 
sayılı “Ölçüler ve Ayar Kanunu” ile 4703 sayılı 
“Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanun” hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, ölçü aletlerine 
münhasır bir kanun olup, amacı milli ekonominin ve 
ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak 
Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü aletinin 
doğru ayarlı ve Uluslararası Birimler Sistemine uygun 
olarak imali ve kullanılmasını sağlamaktır. 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında; 
“uzunluk ölçüleri, alan ölçüleri, hacim 
ölçüleri, ağırlık ölçüleri, areometreler, 
hububat muayene aletleri, elektrik sayaçları, 
su sayaçları, doğal gaz sayaçları, akaryakıt 
sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve 
gerilim ölçü transformatörleri, demiryolu yük 
ve sarnıçlı vagonları” yer almaktadır.

Ayrıca 5/8/2006 tarihli ve 26250 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile aşağıdaki ölçü ve ölçü aletleri de 
2006 yılında 3516 sayılı Kanun kapsamına ilave 
edilmiştir.

“Basınç, yoğunluk, hız, zaman, sıcaklık 
ve ısı ölçüm aletleri, alkolmetre ve alkol 
hidrometreleri, alkol tabloları, tartı aletleri, 
hazır ambalajlama işlemleri, hububat 
muayene aletleri, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış 
gaz sayaçları ile sıvıların veya gazların 
kütlesel ölçümünü yapan sistemler, su 
haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, trafikte 
hız ölçümünde kullanılan aletler, taşıtlarda 
kullanılan hız ölçerler ve hız sınırlayıcıları, 
takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin 
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hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, 
sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması 
hizmetlerinde kullanılan ölçüm cihazları, gemi 
tankları, ölçü şişeleri ile ölçü olarak kullanılan 
ecza kapları”

Tüm bu ölçü ve ölçü aletlerinin ilgili teknik 
düzenlemesine uygun olarak piyasaya arzı, 
kullanıma sunulması ve muayenelerine ilişkin 
işlemler Genel Müdürlük tarafından çıkarılan ikincil 
yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.

3.2 Bilimsel Metroloji
Ölçüm birimlerinin oluşturulması, muhafaza 
edilmesi ve aktarılmasıyla ilgilenen bu metroloji 
dalı, uluslararası geçerliliği olan birincil standartların 
ülke düzeyinde oluşturulması ile ilgili faaliyetleri 
kapsamaktadır. Uluslararası Birimler Sistemine 
uygun olarak ulusal ölçüm birimlerinin oluşturulması, 
muhafazası ve daha düşük doğruluklu ölçüm 
standartlarına aktarılmasından ulusal metroloji 
enstitüleri sorumludur. Ulusal metroloji enstitüleri 
tarafından bilimsel tanımlarına uygun olarak 
üretilemeyen (altyapı, teknoloji eksikliği vb. 
sebeplerle) ölçüm birimleri alanında ülke için gerekli 
olan izlenebilirlik, BIPM organizasyonu altında 
diğer ülkelerin ulusal metroloji enstitülerinden ve 
uluslararası kuruluşlardan sağlanmaktadır. BIPM’in 
sağladığı prototipler ülkelere özgü olup ulusal 
prototip numaralarıyla verilmektedir. Ülkemizde 
bilimsel metrolojiden sorumlu kuruluş TÜBİTAK 
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)’dür. 

İlk olarak 1986 yılında Milli Fizik ve Teknik Ölçme 
Standartları Merkezi adı altında kurulan ve 1992’de 
TÜBİTAK’a bağlı bir enstitüye dönüştürülen UME’nin 
görevi, her konudaki ölçüm için, uluslararası 
karşılaştırma ölçümleriyle gerek endüstriye, gerek 
ticarete, gerekse metrolojinin çok önemli bir yer 

tuttuğu diğer toplumsal faaliyet alanlarına (sağlık, 
emniyet, trafik, savunma, çevre koruma vb.) doğru 
ölçümlerin aktarılmasını sağlamaktır. UME, ülkemizde 
üretilen endüstriyel ürünlerin kalitesini artırmak için 
gerekli ulusal metroloji sisteminin kurulmasına 
katkıda bulunarak uluslararası ticarette karşılaşılan 
teknik engellerin aşılmasında Türk sanayisine gerekli 
teknik desteği sağlamayı amaç edinmiştir.

Türkiye’nin kütle temel referansı olan 54 numaralı 
prototip ile 21 numaralı metre prototipi UME’de 
muhafaza edilmektedir. Uluslararası Ağırlıklar ve 
Ölçüler Komitesi (CIPM) Karşılıklı Tanınma Anlaşması 
(MRA) kapsamında UME tarafından gerçekleştirilen 
kalibrasyon ve ölçümler için düzenlenen sertifika ve 
raporlar 91 ülke ve 4 uluslararası kuruluş tarafından 
tanınmaktadır. UME, sahip olduğu 116 referans 
ölçüm standardıyla ülkemizin ve çevre ülkelerin 
ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürmektedir.

3.3 Endüstriyel Metroloji
Endüstriyel metroloji, endüstride hizmet ve/veya 
ürün kalitesinin teminat altına alınması için üretim 
esnasında ve sonrasında yapılan ölçüm faaliyetlerini 
kapsamaktadır. Yapılan ölçümlerin ulusal ölçüm 
standartlarına göre izlenebilir olması, ölçümlerin 
uluslararası kurumlarca belirlenen kurallara göre 
yapılması, endüstride kullanılan ölçü aletlerinin 
kalibrasyonu, ayarlanması, piyasaya sürülen 
ürünlerin çeşitli teknik düzenleme, standart veya 
kurallara uygunluğunun tescil edilmesi amacıyla 
gerçekleştirilen ölçümler endüstriyel metroloji alanını 
ilgilendirmektedir. Endüstriyel metroloji alanına ilişkin 
hizmetler TSE, uygunluk değerlendirme kuruluşları, 
özel ve kamuya ait test ve kalibrasyon laboratuvarları 
tarafından yürütülmektedir. 

Endüstriyel metrolojinin, kalite altyapısının 
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diğer unsurları olan standardizasyon, uygunluk 
değerlendirmesi ve akreditasyonla birlikte bir bütün 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

3.3.1 Standardizasyon

Standardizasyon, belirli bir faaliyetle ilgili olarak 
ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların 
yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu 
kuralları uygulama işlemidir. “Standart” ise resmiyeti 
tanınmış bir kuruluş tarafından yaygın olarak ve 
tekrar kullanılmak üzere kabul edilen, ürün veya ilgili 
işlem ve üretim yöntemleri için kurallar, rehberler 
ya da özellikler temin eden ve uyulması zorunlu 
olmayan belge olarak tanımlanmaktadır.

Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak can 
ve mal güvenliği hedeflenirken aynı zamanda 
kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle, belirlenen 
düzeyin altında mal ve hizmet üretimine müsaade 
edilmemektedir.

Metrolojide standardizasyon, üretilen ölçüm 
cihazlarının teknik gereklilikleri sağlamasını ve 
üreticinin kalite standartlarını yakalamasını garanti 
etmektedir. Bu da teknik standartların ve kalite 
standartlarının uygulanmasıyla gerçekleşmektedir.

Ülkemizde standart hazırlama faaliyetleri 1960 
yılında kurulmuş olan Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) tarafından yürütülmektedir. TSE tarafından 
hazırlanan standartlar uyulması zorunlu olmayan, 
ihtiyari dokümanlardır. Genel Müdürlük tarafından 
ise, düzenlenmemiş alanda bulunan ve Bakanlık 
görev alanına giren ihtiyari standartlardan öncelikle 
can ve mal güvenliğini ilgilendirenler başta olmak 
üzere uygulamaya konulması gerekli görülenler 
mecburi uygulamaya konulmakta olup güncelliğini 
yitiren standartların tadil ve revizyonları yapılmaktadır.

Genel Müdürlük sorumluluğunda olan 385 
adet standart mecburi uygulamadadır. Mecburi 
uygulamada bulunan standartların sektörlere/
alanlara göre dağılımı Tablo 3.1’de verilmiştir.

Tablo 3.1 Mecburi standartların sektörlere/
alanlara	göre	dağılımı	(Ağustos	2014)

Sektör/Alan Sayı

Otomotiv 8

Tekstil 16

Makine 215

Elektrik 56

Turizm 1

Eğitim 1

Sağlık 8

Kimya ve Petrokimya 57

Kural 23

3.3.2 Uygunluk Değerlendirmesi

Üreticiler, tedarikçiler, ihracatçılar ve hizmet sağla-
yıcılar; ürünlerinin (ürün/sistem/hizmet/personel) 
müşteri güvenliği ve memnuniyetini garanti eden te-
mel gereklilikleri yerine getirdiğini ispat etmelidirler. 
Bu ispat, uygunluk değerlendirmesi olarak bilinmek-
tedir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları genel olarak; 
ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun 
test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya 
belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel 
kuruluşlar veya kamu kuruluşlarıdır. 

Yeni yaklaşım mevzuatı kapsamında ürünlerin 
test, muayene ve/veya belgelendirme işlemleri için 
uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak 
üzere; yetkili kuruluşlar tarafından 4703 sayılı 

Kanun ile ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar 
çerçevesinde yeterli bulunanlar, Ekonomi Bakanlığı 
tarafından Avrupa Komisyonu (EC) Yeni Yaklaşım 
Onaylanmış Kuruluşlar (NANDO) Bilgi Sistemi’ne 
bildirimi yapılmakta ve EC tarafından verilen 
kimlik numarası ile yetkili kuruluşlar tarafından 
görevlendirilen uygunluk değerlendirme kuruluşları 
ise “onaylanmış kuruluş” statüsü kazanmaktadır.

Ölçü ve ölçü aletlerine ilişkin uygunluk değerlendirme 
işlemleri 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip 
Onay Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Söz 
konusu Yönetmelik hükümlerine göre; bir ölçü veya 
ölçü aletinin imal veya ithal edilebilmesi için ilgili 
teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı alması 
gerekmektedir.

Bu çerçevede;

•	 Yeni	yaklaşım	direktiflerinden	uyumlaştırılan	
yönetmelikler	kapsamındaki	ölçü	ve	ölçü	
aletlerinin,	ilgili	teknik	düzenlemesine	göre	tip	
onayları alınmış, muayene işlemleri, muayene 
işaretleri ve/veya damgalama işlemleri 
yapılmış	ve	uygunluk	değerlendirme	işlemleri	
tamamlanmış	ve	olumlu	sonuçlanmış	bir	
şekilde	piyasaya	arz	edilmesi,	

•	 Klasik	yaklaşım	direktiflerinden	uyumlaştırılan	
yönetmelikler	kapsamındaki	ölçü	ve	ölçü	
aletleri	için	AT	tip	onay	belgesi	alınması,	

•	 AB	mevzuatından	uyumlaştırılan	yönetmelikler	
kapsamına	girmeyen	diğer	ölçü	ve	ölçü	aletleri	
için	ise,	Bakanlıktan	ulusal	tip	onay	belgesi	
alınması gerekmektedir. 

2004 yılında imzalanan Protokol ile TSE, Bakanlık 
tarafından ölçü ve ölçü aletleri konusunda 
muayene ve/veya laboratuvar hizmet kuruluşu 
olarak görevlendirilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlık 
tarafından verilen tip onay belgelerinde, muayene 

kuruluşu olarak TSE’nin muayene ve deney raporları 
esas alınmaktadır.

3.3.3 Akreditasyon
Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının 
ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik 
kriterlere göre değerlendirilmesi ile yeterliliğinin 
onaylanmasıdır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının 
akreditasyonu; ilgili uygunluk değerlendirme 
kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen 
uluslararası standartlar, ilgili sektöre özel gereklilikler 
ve bölgesel/uluslararası akreditasyon kuruluşları 
tarafından hazırlanan rehber dokümanlar esas 
alınarak gerçekleştirilmektedir.

Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca 
verilmiş uygunluk belgesine sahip ürün veya 
hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan 
gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair güven telkin 
etmektedir. Dolayısıyla akreditasyon sistemi, ticarette 
teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunan en 
önemli hususlardan biridir.

Ülkemizde akreditasyon konusundaki sorumlu 
kuruluş Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dur. 
4457 sayılı Kuruluş Kanunu ile 1999 yılında kurulan 
TÜRKAK, 2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye 
başlamıştır. 

TÜRKAK, 2008 yılı itibariyle karşılıklı tanınma 
anlaşmalarına konu olan tüm akreditasyon 
alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile 
Çok Taraflı Tanınma Anlaşması (MLA) imzalamıştır. 
Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği 
(ILAC)’ne tam üye olarak, 10 Mayıs 2006 tarihi 
itibariyle deney ve kalibrasyon laboratuvarları 
alanında Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MRA) 
imzalamış olan TÜRKAK, Uluslararası Akreditasyon 
Forumu (IAF) ile de faaliyet gösterdiği tüm alanlarda 
MLA imzalamış durumdadır.



4. BÖLÜM
Yasal Metrolojide Mevcut Durum
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Bu bölümde yasal metroloji kapsamındaki alanların 
mevcut durumu hakkında bilgi verilmiştir. Yasal 
metroloji kapsamında ülkemizde yaygın olarak 
kullanılan ölçü aletleri; su sayaçları, gaz sayaçları 
ve hacim dönüştürme cihazları, elektrik sayaçları, ısı 
sayaçları, su haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli 
ve dinamik ölçen ölçme sistemleri, otomatik tartı 
aletleri, otomatik olmayan tartı aletleri, taksimetreler, 
takograf cihazları, malzeme ölçerler, boyutsal ölçüm 
cihazları ve egzoz gazı analiz cihazlarıdır. Bu ölçü 
aletlerine yönelik bazı veriler aşağıda başlıklar 
halinde verilmiştir.

4.1 Sayaçlar 

Ülkemizde;  yaklaşık 36 milyon elektrik, 23 milyon 
su, 10 milyon doğal gaz ve 140 bin ısı sayacı 
bulunmaktadır (Şekil 4.1). Bu sayaçlardan yıllık 
yapılan ölçüm tutarının 110 milyar lira olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Şekil	4.1	Ülkemizde	kullanımda	olan	sayaç	
sayıları	(2013)

Ülkemizde yaklaşık olarak 12 bin 600 akaryakıt ve 10 
bin LPG istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlarda 
kullanılan akaryakıt ve LPG sayacı sayısı sırasıyla 
yaklaşık olarak 182 bin ve 22 bin’dir (Şekil 4.2).

Şekil	4.2	Ülkemizde	kullanımda	olan	akaryakıt	ve	
LPG	sayacı	miktarları	(2013)

Ülkemizde sayaçlar konusunda faaliyette bulunan 
firmaların imalat ve ithalat yapma durumlarına göre 
sayıları Tablo 4.1’de verilmiştir. Buna göre ülkemizde 
sayaçlar konusunda 45’i imalatçı ve 54’ü ithalatçı 
olmak üzere toplam 99 firma faaliyet göstermektedir.

YASAL METROLOJİDE MEVCUT DURUM4 Tablo	4.1	Ülkemizde	sayaçlar	konusunda	
faaliyette	bulunan	firmaların	dağılımı	(2013)

Sayaç Türü İmalatçı 
Firma

İthalatçı
Firma

Toplam 
Firma

Elektrik Sayacı 12 13 25

Su Sayacı 9 10 19

Gaz Sayacı 11 5 16

Isı Sayacı 6 9 15

Akaryakıt ve 
LPG Sayacı 7 17 24

Toplam 45 54 99

4.2 Tartı Aletleri

2013 yılı sonu itibariyle ülkemizde bulunan tartı 
aletlerinin türüne göre dağılımını gösteren grafik 
Şekil 4.3’te görülmektedir. Buna göre; 

•	 Kuyumcularda 22 bin adet (Sınıf II) , 

•	 Eczanelerde 18 bin adet (Sınıf II), 

•	 2000 kg’a kadar okuma çıktı verebilme veya 
başka elektronik cihazlarla bağımlı çalışabilme 
özelliğine sahip 102 bin adet (sınıf III), 

•	 2000 kg’a kadar okuma çıktı verebilme veya 
başka elektronik cihazlarla bağımlı çalışabilme 
özelliğine sahip olmayan 164 bin adet (sınıf III),

•	 2000 kg – 10000 kg arası 13 bin adet (sınıf III),

•	 10000 kg ve üzeri kapasiteye sahip 21 bin adet 
otomatik olmayan tartı aleti bulunmaktadır.

Şekil	4.3	Ülkemizde	kullanımda	olan	otomatik	
olmayan	tartı	aletleri	sayısı	(2013)

Ülkemizde tartı aleti konusunda 59’u imalatçı ve 28’i 
ithalatçı olmak üzere toplam 87 adet firma faaliyet 
göstermektedir.

4.3 Hazır Ambalajlı Mamuller

Hazır ambalajlı mamul, 5 g veya 5 ml’ den daha az 
10 kg veya 10 L’ den daha fazla olmayan nominal 
dolum miktarına sahip, bir ürün ile bu ürünü 
içinde taşıyan ambalajdan oluşan, içerisinde belirli 
miktarlarda ürün bulunan, dolum işletmesinden 
çıkışlarında önceden belirlenmiş belirli değerleri 
taşıyan, üzerlerine ağırlık ve/veya hacim birimleri 
basılmış olan, satın alanın bulunmadığı bir yer ve 
zamanda ambalaj içerisine doldurulan ve ambalajı 
değiştirilemedikçe bu değerin değiştirilemediği 
paketlenmiş ve/veya kapatılmış ambalajlar içerisinde 
bulunan ürünleri kapsamaktadır. Ülkemizde 

Ele
ktr

ik Su

Doğ
al 

Gaz Isı

35
.9

77
.3

32

23
.1

00
.4

57

9.
89

5.
36

2

13
9.

40
8

Ak
ary

ak
ıt S

aya
cı

LP
G Sa

yac
ı

18
2.

39
1

22
.3

09

Sı
nıf

 II 
te

ra
zi 

(ku
yu

m
cu

)

20
00

 k
g’

a 
ka

da
r o

ku
m

a 

çık
tı 

ve
re

bil
en

 (s
ını

f I
II)

20
00

 k
g-

 1
00

00
 k

g 

ka
pa

sit
eli

 (s
ını

f I
II)

Sı
nıf

 II 
te

ra
zi 

(e
cz

an
e)

20
00

 k
g’

a 
ka

da
r o

ku
m

a 

çık
tı 

ve
re

m
ey

en
 (s

ını
f I

II)

10
00

0 
kg

 ü
ze

ri 
ka

pa
sit

eli

22
.0

30

21
.4

34

18
.5

85

10
2.

24
1

16
4.

33
1

13
.6

03



2726 Ulusal Metroloji  Strateji ve Eylem Planı
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü

1092 farklı ürün çeşidinde 7 bin 163 adet firma 
hazır ambalajlı mamuller konusunda faaliyette 
bulunmaktadır. (Şekil 4.4).

Şekil	4.4	Hazır	ambalajlı	mamuller	konusunda	
faaliyette	bulunan	firma	sayıları	ve	ürün	çeşidi	
(2013)

4.4 Trafikte Kullanılan Ölçü Aletleri

2013 yılı itibari ile ülkemizde yaklaşık 61 bin 
adet taksimetrenin kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Taksimetrelere yönelik 3’ü imalat ve 2’si ithalat 
yapan olmak üzere toplam 5 adet firma faaliyette 
bulunmaktadır.  

Ülkemizde takograf bulundurması zorunlu araçlarda 
analog, elektronik ve dijital olmak üzere 3 tip 
takograf cihazı kullanılmaktadır. Bakanlığımızca 
ülkemizde yeni tescil edilmiş araçlarda Temmuz 
2014’ten itibaren dijital takograf kullanımı zorunlu 
hale getirilirken, mevcut araçlarda kullanılan analog 
ve elektronik takografların ise kademeli olarak dijital 
takograflarla değişimi planlanmıştır. Ülkemizde 

takograf konusunda faaliyet gösteren 5 firma 
bulunmaktadır.

4.5 Egzoz Gazı Emisyon Ölçme 
Cihazları ve Hacim Dönüştürme 
Cihazları

2013 yılı itibari ile ülkemizde kullanılmakta olan 672 
adet egzoz gazı analizi cihazı, 299 adet egzoz gazı 
duman koyuluğu ölçme cihazı ve 401 adet egzoz 
gazı analiz cihazı ve egzoz gazı duman koyuluğu 
ölçme cihazlarından oluşan kombine sistemler 
bulunmaktadır (Şekil 4.5).  Türkiye’de egzoz gazı 
emisyon ölçme cihazı üreten firma olmayıp, 8 
ithalatçı firma bulunmaktadır.

Şekil	 4.5	Ülkemizdeki	 egzoz	gazı	 emisyon	ölçme	
cihaz	sayıları	(2013)

Ayrıca, ülkemizde 2013 yılı itibari ile kullanılmakta 
olan 3 bin 940 adet hacim dönüştürme cihazı 
bulunmaktadır.

Ürü
n Ç

eş
idi

Fir
ma S

ayı
sı

1.
09

2

7.
16

3

Eg
zo

z g
az

ı 

an
ali

z c
iha

zı

Eg
zo

z g
az

ı d
um

an
 

ko
yu

luğ
u ö

lçm
e c

iha
zı

Eg
zo

z g
az

ı a
na

liz
 ci

ha
zı 

ve
 eg

zo
z g

az
ı d

um
an

 

ko
yu

luğ
u ö

lçm
e 

cih
az

lar
ınd

an
 ol

uş
an

 

ko
mbin

e s
ist

em
ler

67
2

29
9

40
1



5. BÖLÜM
Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Faaliyetleri
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Piyasa gözetimi ve denetimi; ürünün piyasaya 
arzı veya dağıtımı aşamasında, ürün piyasada 
veya gerektiğinde kullanımda iken, ilgili teknik 
düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, 
güvenli olup olmadığını denetlemek veya 
denetlettirmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli 
hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde 
yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her 
türlü faaliyeti kapsamaktadır.

Piyasa gözetimi ve denetiminin amacı; insanların 
can ve mal güvenliğini ve çevreyi korumak, piyasada 
haksız rekabeti önleyerek adil hale getirilmesine katkı 
sağlamak, uluslararası pazarda ülkemizin ürünlerinin 
uygunluk ve güvenilirlik düzeyinin yükseltilmesine 
yardımcı olmak, mevzuatına uygun olmayan ithal 
ürünlerin ülkemize girişini önlemek ve düşük kaliteli 
mal ithalatına karşı üreticileri ve milli ekonomiyi 
korumaktır. 

Ürün güvenliği konusu; piyasa gözetimi ve denetimi, 
uygunluk değerlendirmesi, kamu kurumlarının, 
üreticilerin, imalatçıların, ithalatçıların ve dağıtıcıların 
görev ve sorumlulukları gibi temel esaslar 
doğrultusunda, Türkiye’nin iç hukukuna 4703 sayılı 
“Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanun” ile aktarılmıştır. Söz 
konusu Kanun, bir yandan üreticilerin mevzuatına 
uygun güvenli ürünleri piyasaya sunmasını zorunlu 
hale getirirken, diğer yandan da kamu kuruluşlarına 
ürüne ilişkin mevzuatı düzenleme ve piyasa gözetimi 
ve denetimi yapma yetkisi vermiştir. 

635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Genel Müdürlüğe yasal metroloji 
ve hazır ambalajlama alanında piyasa gözetimi 
ve denetimi yapma yetki, görev ve sorumluluğu 
verilmiştir. 

Genel Müdürlüğün PGD ile ilgili diğer önemli bir 
görevi ise; Bakanlık ile Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) arasında imzalanan 28/6/2006 
tarihli Protokol hükümleri çerçevesinde akaryakıt 
ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) 
ulusal marker ve lisans denetimlerini yapmak olarak 
belirlenmiştir.

Bakanlık olarak piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetlerine büyük önem verilmektedir. Bu 
kapsamda, Genel Müdürlük görev alanına giren 
ürünler 81 il müdürlüğü vasıtasıyla sürekli olarak 
denetlenmekte ve bu amaca yönelik olarak 
hazırlanmış olan veri tabanına işlenmektedir.

Genel Müdürlüğün piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetleri konusunda Bakanlık içerisindeki konumu 
Şekil 5.1’de gösterilmiştir.

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİ5 Bakan

Müsteşarlık Makamı

İl Müdürlükleri (81)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 
Genel Md.

Sanayi Genel 
Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

Metroloji ve Standardizasyon Genel 
Müdürlüğü

Yasal Metroloji
Hazır Ambalajlı Mamuller
Petrol ve Petrol Ürünleri

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetim 
Genel Müdürlüğü

Aeresol Kaplar
Asansörler
Atex Ürünleri
Ayakkabılar
Basınçlı EKipmanlar
Elektrikli Ekipmanlar
Gaz Yakan Cihazlar
Kazanlar
Makineler
Otomotiv
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcılar
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
Tekstil Ürünleri
Teleferikler
Zorunlu Standart-Düzenlenmemiş Alan

Ürün Güvenliği ve 
Denetimi Koordinasyon 
Komisyonu / İlgili hizmet 
birimlerinden oluşur

PGD Destek Birimleri

Şekil	5.1	Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı	PGD	İdari	Yapılanması		(kaynak:	T.C.	Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	
Bakanlığı	2012	Piyasa	Gözetimi	ve	Denetimi	Faaliyet	Raporu)
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Yasal metroloji kapsamında, ürünün teknik 
düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip 
edilmediği ve kullanımda olan ölçü ve ölçü aletlerinin 
mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı 
denetimleri yapılmaktadır. 

AB mevzuatı kapsamındaki ölçü aletlerinin teknik 
düzenlemesine uygunluk denetimleri sırasında yeni 
yaklaşım direktiflerini uyumlaştıran yönetmelikler 
kapsamındaki ürünlerde; CE, M, yıl, onaylanmış 
kuruluş kimlik numarası, klasik yaklaşım direktiflerini 
uyumlaştıran yönetmelikler kapsamındaki ürünlerde 
ise ɛ işareti AT tip onay işareti gibi işaretlerin kontrolü 
yapılmaktadır. Bu işaretler ile ilgili örnek Şekil 5.2’de 
verilmiştir.

Şekil	5.2	AB	mevzuatı	kapsamındaki	işaretler,	
(a)	yeni	yaklaşım	işaretleri,	(b)	klasik	yaklaşım	
işaretleri

Genel Müdürlük koordinasyonunda, hazır ambalajlı 
ürünlerin ambalajı üzerindeki etiket bilgileri ile 
nominal dolum miktarları kontrol edilmektedir.

Ayrıca, Bakanlık ile Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu arasında imzalanan Protokol kapsamında 
belirlenen hususlarda piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetleri yapılmaktadır.

a) b)



6. BÖLÜM
Türkiye’nin Uluslararası Metroloji 

Sistemindeki Yeri
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Bu bölümde, uluslararası metroloji kuruluşları ile 
ülkemizdeki metroloji paydaşlarının üyesi olduğu 
kuruluşlar ile ilişkiler incelenmiş ve AB ilişkileri ile AB 
mevzuat uyumu hakkında bilgi verilmiştir.

6.1 Uluslararası Metroloji 
Kuruluşları ile İlişkiler

Metrolojinin önemi, uluslararası alanda da kendini 
göstermektedir. Ölçümün uluslararası alanda 
geçerliliğini sağlamak için organize bir metroloji 
sisteminin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Metroloji 
sistemi, her ülkenin kendine ait kalite sisteminden söz 
edebilmek için gerekli kabul edilen standardizasyon, 
akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi 
işlemlerinin güvenilirliğini ve uluslararası geçerliliğini 
sağlayan en önemli unsurdur. 

Metroloji alanında yapılan bir ölçümün geçerli 
olabilmesi için, BIPM’in organizasyonunda SI 
birimlerine kadar uzanan bir izlenebilirlik zincirinin 
sağlanmış olması gerekmektedir.

Metroloji ve ölçüm standartları konusunda evrensel 
ve bölgesel birliği sağlamaya yönelik çalışmalar 
gereği; ülkemizin metroloji ile ilgili kurum/kuruluşları 
tarafından temsil edildiği başlıca uluslararası 
kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

METROLOJİ	VE	STANDARDİZASYON	GENEL	
MÜDÜRLÜĞÜ	(MSGM)

• Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM, Tam 
Üye)

•	 Uluslararası	Yasal	Metroloji	Örgütü	(OIML,	Tam	Üye)

•	 Avrupa	Yasal	Metroloji	İşbirliği	Teşkilatı	(WELMEC,	
Yardımcı Üye)

•	 Karayolu	Taşımacılığı	Uygulayıcı	Kuruluşları	
Konfederasyonu (CORTE, Tam Üye)

TÜBİTAK	ULUSAL	METROLOJİ	ENSTİTÜSÜ	
(TÜBİTAK	UME)

•	 Uluslararası	Ölçüm	Konfederasyonu	(IMEKO,	Tam	
Üye)

•	 Avrupa	Metroloji	Enstitüleri	Birliği	(EURAMET,	Tam	
Üye)

•	 Avrupa	Analitik	Kimya	Laboratuvarları	Birliği	
(EURACHEM, Tam Üye)

•	 Körfez	Ülkeleri	Metroloji	Birliği	(GULFMET,	Asosiye	
Üye)

•	 Avrasya	Ulusal	Metroloji	Enstitüleri	İşbirliği	Örgütü	
(COOMET, Asosiye Üye)

Tablo 6.1 Uluslararası metroloji sistemi

Bilimsel 
Metro-

loji

Yasal 
Metro-
loji

Akredi-
tasyon

Stan-
dardi-
zasyon

Ulusal
TÜBİTAK 

UME MSGM TÜRKAK TSE

Bölgesel 
(Avrupa) EURAMET WELMEC EA CEN/

CENELEC

Evrensel BIPM OIML ILAC ISO/IEC

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI METROLOJİ 
SİSTEMİNDEKİ YERİ

6 6.2  Türkiye - AB İlişkileri ve AB 
Mevzuat Uyumu

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki ortaklık ilişkisi 
1963 tarihli Ankara Antlaşması’na dayanmaktadır. 
Ankara Antlaşması ile başlayan Avrupa Birliği ile 
bütünleşme sürecinin en önemli aşaması olan 
Gümrük Birliği ise 6 Mart 1995 tarihli ve 1/95 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile kurulmuştur. 
1/95 sayılı OKK’nın 8-11 inci maddeleri uyarınca, 
ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin AB 
mevzuatının iç hukukumuza dahil edilmesi kabul 
edilmiştir. 

2/97 sayılı OKK ile ise ticarette teknik engellerin 
kaldırılması hususundaki topluluk araçları 
belirlenmiştir. Ülkemiz, Aralık 1999’da gerçekleştirilen 
Helsinki Zirvesi ile AB’ye tam üye adayı olarak kabul 
edilmiştir. Bu gelişmeler ışığında, bugüne kadar AB 
mevzuatının büyük bir kısmı ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarınca uyumlaştırılarak ulusal mevzuatımıza 
yansıtılmıştır. 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 11/1/2002 tarihinde 
yürürlüğe giren 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun”, AB direktiflerine uyumun hukuki dayanağını 
teşkil eden bir çerçeve kanundur. Söz konusu 
Kanun’un 5 adet uygulama yönetmeliği yürürlüğe 
konulmuştur. Bu sayede taraflar arası ticarette teknik 
engellerin tamamen ortadan kaldırılmasının yanı 
sıra, tüketicinin korunması ve ithalatın uluslararası 
kabul görmüş normlar çerçevesinde kontrol edilmesi 
hedeflenmektedir. 

Teknik engellerin aşılmasına yönelik olarak test ve 
belgelendirme altyapısının geliştirilmesi yönünde 

atılan en önemli adım, 1999 yılında TÜRKAK’ın 
kurularak faaliyete geçmesidir.

Ekim 2005’te tam üyelik müzakerelerinin 
başlamasıyla Türkiye’nin AB üyesi olma yolunda 
aşması gereken 35 fasıl içinde en önemli ve en 
çok gelişme kaydedilen fasıllar arasında “Malların 
Serbest Dolaşımı” gösterilmektedir. Türkiye ile AB 
arasında malların serbest dolaşımı çerçevesinde, 
Türkiye’de kalite altyapısının desteklenmesi ve 
güçlendirilmesine yönelik çeşitli AB projeleri hayata 
geçirilmiştir.

1/95 sayılı OKK’nın 8 inci maddesinde yer alan 
“Taraflar, standardizasyon, metroloji ve kalibrasyon, 
kalite, akreditasyon, test ve belgelendirme 
konularında aralarında etkili bir işbirliğinin önemini 
vurgularlar.” ifadesinden de, AB ülkeleri ile ticarette 
teknik engellerin kaldırılması yolunda Türkiye’nin 
kalite altyapısının geliştirilmesinin ne denli önem arz 
ettiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda; metroloji, akreditasyon, 
standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesi 
alanlarında gelişmiş AB ülkeleri ile eşit düzeyde 
bir sisteme sahip olunması, uyumlaştırılan AB 
teknik mevzuatının üye ülkeler ile bütünlük içinde 
uygulanması ve piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetlerinin geliştirilmesi hedeflerine yönelik olarak 
ilgili kurum/kuruluşlarımızca yürütülen iyileştirme 
çalışmaları hızla sürdürülmektedir.

Genel Müdürlük sorumluluğunda olan ve AB 
mevzuatı ile tam uyumlu durumda bulunan yasal 
metroloji mevzuatı Tablo 6.2’de gösterilmiştir.
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AB MEVZUATI ULUSAL
MEVZUAT MEVZUATIN ADI RESMİ GAZETE 

TARİHİ/SAYISI
YÜRÜRLÜĞE   
GİRDİĞİ TARİH

2004/22/EC (MID) 2004/22/AT Ölçü Aletleri Yönetmeliği 07.08.2008/26960 07.08.2008

(90/384/EEC) 2009/23/AT Otomatik Olmayan Tartı 
Aletleri Yönetmeliği 09.03.2007/26457

(ilk zorunlu 
yürürlük 
tarihi:01.01.2004) 
2009/23/
EC (NAWI) 
09.03.2007

86/217/EEC 86/217/AT
Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava 
Basıncı Ölçümünde Kullanılan 
Cihazlara Dair Yönetmelik

23.01.2001/24296
01.06.2003 
(zorunlu yürürlük 
tarihi:01.01.2004)

76/765/EEC 76/765/AT
Alkolmetreler ve Alkol 
Hidrometrelerine Dair 
Yönetmelik

14.02.2001/24318 01.06.2003

76/766/EEC 76/766/AT Alkol Tablolarına Dair 
Yönetmelik 13.02.2001/24317 01.06.2003

71/317/EEC 71/317/AT

5kg’dan 50 kg’a kadar Orta 
Doğruluktaki Dikdörtgen 
Blok Ağırlıklar ve 1 kg’dan 10 
kg’a kadar Orta Doğruluktaki 
Silindirik Ağırlıklara Dair 
Yönetmelik

10.04.2002/24722
01.06.2003 
(zorunlu yürürlük 
tarihi:01.01.2004)

74/148/EEC 74/148/AT
1 mg’dan 50 kg’a kadar Üst-
Orta Doğruluktaki Ağırlıklara 
Dair Yönetmelik

10.04.2002/24722
01.06.2003 
(zorunlu yürürlük 
tarihi:01.01.2004)

71/349/EEC 71/349/AT
Gemi Tanklarının 
Kalibrasyonuna Dair 
Yönetmelik

11.04.2002/24723 01.06.2003

(71/316/EEC)
2009/34/EC 2009/34/AT

Ölçü Aletleri ve Metrolojik 
Kontrol Yöntemleri Hakkında 
Yönetmelik

(03.06.2002/24774)
11.01.2010/27459

(ilk zorunlu 
yürürlük 
tarihi:01.01.2004)
11.01.2010

80/181/EEC 80/181/AT Uluslararası Birimler Sistemine 
Dair Yönetmelik 21.06.2002/24792 01.06.2003

71/347/EEC 71/347/AT
Hububat Depolama Birim 
Hacmi İçin Standart Kütlenin 
Ölçümüne Dair Yönetmelik

27.07.2002/24828
01.06.2003 
(zorunlu yürürlük 
tarihi:01.01.2004)

Tablo	6.2	Uyumlaştırılan	AB	mevzuatı

Avrupa Birliği’nin yeni yaklaşım mevzuatı 
kapsamındaki ürünlerin test, muayene ve/veya 
belgelendirme işlemleri, yetkili kuruluşlar tarafından 
uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından 
seçilerek görevlendirilen onaylanmış kuruluşlarca 
yapılmaktadır. Yeni yaklaşım mevzuatı kapsamında 
yasal metrolojiye ilişkin olarak iki temel direktif 
bulunmaktadır.

Bunlar;

•	 Ölçü	Aletleri	Direktifi	(MID-2004/22/EC)	ile

•	 Otomatik	Olmayan	Tartı	Aletleri	Direktifi	
(NAWI-2009/23/EC)’dir.

Söz konusu her iki direktif de yukarıdaki listede 
görüleceği üzere yönetmelik olarak uyumlaştırılmıştır. 

Bu yönetmelikler kapsamındaki ölçü aletlerinin Genel 
Müdürlük tarafından yürütülen tip onay işlemleri, 
uyumlaştırmadan sonra onaylanmış kuruluşlar 
tarafından yürütülmeye başlamıştır. Genel Müdürlük 
ise yetkili kuruluş olarak, onaylanmış kuruluşların 
atanması ve izlenmesi ile piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetlerine yoğunlaşmaya başlamıştır.

Günümüzde ölçü aletleri üreticilerinin karşılaştığı 
en önemli sorunlardan biri ölçü aletleri konusunda 
ülkemizde faaliyet gösteren yeterli sayıda yerli 
onaylanmış kuruluş bulunmayışıdır.

75/107/EEC 75/107/AT Ölçü Kapları Olarak Kullanılan 
Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik 11.04.2002/24723

01.06.2003 
(zorunlu yürürlük 
tarihi:31.12.2005)

76/211/EEC 76/211/AT

Hazır Ambalajlı Mamullerin 
Ağırlık ve Hacim Esasına Göre 
Net Miktar Tespitine Dair 
Yönetmelik

10.04.2002/24722
01.06.2003 
(zorunlu yürürlük 
tarihi:31.12.2005)

3821/85/EEC -

Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Yapan Araçlarda 
Kullanılan Takograf Cihazları 
Hakkında Yönetmelik

21.05.2010/27587 21.05.2010

2007/45/EC 2007/45/AT

Hazır Ambalajlı Mamullerin 
Nominal Dolum Miktarı ile İlgili 
Kuralların Belirlenmesine Dair 
Yönetmelik

04.08.2010/27662 04.08.2010



7. BÖLÜM
Mevcut Durum Analizi
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Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık 
çalışmaları kapsamında düzenlenen çalıştaylarda 
metroloji sisteminin mevcut durum analizi, güçlü 
ve zayıf yönlerin tespiti ile gerçekleştirilmiştir. Tespit 
edilen bu güçlü ve zayıf yönler aşağıda maddeler 

halinde verilmiştir.

Güçlü yönler;
•	 635	sayılı	KHK	ile	Bakanlığın	ülkemizin	

metroloji	politikasını	belirleme	ve	metroloji	
alanında stratejiler geliştirme konusunda diğer 
kurumlarla	koordinasyonu	sağlayacak	bir	yapı	
haline gelmesi.

•	 Metroloji	kuruluşlarının	mevcut	kaynaklarını	
büyüterek diğer kurumlarla ortak hedeflere 
ulaşmak	için	sinerji	oluşturmak	istemeleri.

•	 Ulusal	mevzuatın	AB	mevzuatıyla	tam	uyumlu	
hale getirilmiş olması.

•	 Sanayiye	hizmet	veren,	standardizasyon	
konusunda	yeniliğe	açık	Türk	Standardları	
Enstitüsünün mevcut olması.

•	 Bilimsel	metroloji	konusunda	gelişime	elverişli,	
güçlü	bir	altyapı	ve	yetişmiş	personele	sahip	
bir Ulusal Metroloji Enstitüsü’nün bulunması.

•	 Sanayide	AR-GE	faaliyetlerinin	artması	ve	
bunun	metrolojiye	itici	güç	olması.

•	 Kurum	ve	kuruluşların	yetki	ve	
sorumluluklarının	açık	olarak	belirlenmiş	
olması.

•	 Geçmişe	kıyasla	metroloji	konusunda	
farkındalığın artması.

•	 Bilimsel	metroloji	alanında	uluslararası	projeler	
yürütülmesi.

•	 Karşılıklı	tanınma	anlaşmalarıyla	verilen	
belgelerin uluslararası alanda kabul edilebilir 
olması.

•	 Alanlarında	yetişmiş	donanımlı	teknik	
personelin	olması.

•	 Cihaz	ve	teknik	ekipman	altyapısının	gelişmiş	
olması.

MEVCUT DURUM ANALİZİ7

Zayıf yönler;
•	 Metroloji	kuruluşları	ile	sanayi	ve	üniversiteler	

arasındaki işbirliğinin yeterli düzeyde 
olmaması.

•	 Nano	ve	biyomedikal	metroloji	alanlarında	
gerekli	altyapının	kurulmamış	olması.

•	 Üniversitelerde	metroloji	konusundaki	eğitim	
programlarının	yetersizliği.

•	 Metroloji	alanında	toplumda	farkındalığın	
yeterli seviyede olmaması.

•	 Ülkemizde	metroloji	alanında	çalışan	
onaylanmış kuruluş sayısının yetersiz olması.

•	 Deney	ve	kalibrasyon	alanında	faaliyet	
gösteren bazı laboratuvarların hizmet 
kalitelerinin yetersiz olması.

•	 Ülkemizde	metroloji	alanında	yeterli	
sayıda	konferans,	çalıştay	vb.	faaliyetlerin	
düzenlenmemesi.

•	 Metroloji	konusunda	yeterli	Türkçe	yazılı	
dokümanın bulunmaması.

•	 Metrolojik	denetimlerde	görev	alan	personele	
yeterli eğitimin verilmemesi.

•	 Akreditasyon	işlemlerinde	teknik	uzman	ve	
denetçilerin	ortak	dili	konuşmaması.
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8.2 Hedefler

Yukarıda belirtilen vizyon ifadesi doğrultusunda tüm paydaşların katılımıyla yapılan çalıştay çıktıları dikkate 
alınarak toplam 9 hedef belirlenmiştir. Belirlenen bu hedefler aşağıda verilmiştir.

Hedef 
 1

Hedef 
 4

Hedef 
 7

Hedef 
 3

Hedef 
 6

Hedef 
 9

Hedef 
 2

Hedef 
 5

Hedef 
 8

Ülkemizde metroloji alanında farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak

Metroloji	 konusunda	 eğitim-öğretim	 programları	 geliştirmek	 ve	
yaygınlaştırmak

Piyasa	gözetimi	ve	denetimi	faaliyetlerinin	etkinliğini	artırmak	ve	piyasaya	
güvenli ürünlerin sunulmasını sağlamak

Metroloji	altyapısını	güçlendirmek

Türkiye’de akredite olmuş metroloji ve kalibrasyon alanında laboratuvarları 
ve yerli onaylanmış kuruluş sayısını artırmak

İhtiyaç	duyulan	referans	standart/malzemeleri	üretmek	ve	ulusal	standart/
kriterleri oluşturmak

Yurt	içindeki	metroloji	aktörleri	(ilgili	kurumlar,	üniversiteler	ve	özel	sektör)	
arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliğini geliştirmek

Metroloji alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek ve uluslararası 
tanınırlık konusunda sürdürülebilirliği sağlamak

Metroloji	sistemine	AR-GE	faaliyetleriyle	katkıda	bulunarak	ölçüm	cihazları	
ve	ekipmanları	üretebilen	bir	sanayinin	gelişimini	sağlamak

VİZYON, HEDEFLER VE EYLEMLER8

8.1 Vizyon

“Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı” çalıştaylarında mevcut durumun güçlü ve zayıf yanlarıyla ortaya 
konulmasını takiben; bir vizyon ifadesi belirlenmiştir. Ulusal metroloji stratejisinin uzun dönemli vizyonu 
aşağıda verilen şekliyle ifade edilmiştir.

VİZYON

METROLOJİDE ÖNCÜ

Ülkemizdeki metroloji sisteminin güçlü ve zayıf yönleri tespit edildikten sonra ortaya çıkan mevcut durumdan 
yola çıkarak öncelikli sorun alanları belirlenmiş, bu sorunları çözmeyi amaçlayan eylemler ile hedefler 
oluşturulmuş ve vizyon ifadesi türetilmiştir.

“Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı” çalıştaylarında mevcut durumun güçlü ve zayıf yanlarıyla ortaya 
konulmasını takiben; bir vizyon ifadesi belirlenmiştir. Ulusal metroloji stratejisinin uzun dönemli vizyonu 
aşağıda verilen şekliyle ifade edilmiştir.

“

”

ÇÖZÜMLER
BİR METROLOJİ SİSTEMİYLE

ÜRETEN

YAŞAM KALİTESİNİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR

BİR ÜLKE OLMAK

ARTIRARAK
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8.3 Eylemler

Bir önceki bölümde verilen 9 hedefe ulaşmak 
için gerçekleştirilmesi gereken toplam 32 eylem 
belirlenmiş ve belirlenen bu eylemler aşağıda 
verilmiştir.

Hedef 1-  Ülkemizde metroloji alanında farkındalığı 
artırmak ve yaygınlaştırmak

Eylemler

1.1. Metroloji ile ilgili kamu spotları, tanıtım 
filmleri ile afiş, broşür vb. dokümanların  
hazırlanması, yayınlanması ve dağıtılması

1.2. Yazılı ve görsel basında metroloji ile ilgili haber 
ve makalelerin yer alması

1.3. Ulusal ve uluslararası alanda metrolojiye ilişkin 
etkinliklerin düzenlenmesi 

1.4. 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü etkinliklerinin 
yapılması

Hedef 2- Yurt içindeki metroloji aktörleri (ilgili 
kurumlar, üniversiteler ve özel sektör) arasında 
koordinasyonu sağlamak ve işbirliğini geliştirmek

Eylemler

2.1. Kurumlar arası koordinasyon toplantılarının 
gerçekleştirilmesi

2.2. Metroloji ana temalı ortak çalışmaların yapılması

Hedef 3- Metroloji altyapısını güçlendirmek

Eylemler

3.1. Metroloji alanında denetim ve kontrol hizmeti 
veren personelin eğitilmesi

3.2. Kalibrasyon kabiliyeti envanterinin çıkarılarak 
altyapı eksikliklerinin belirlenmesi  ve eksikliklerin 
giderilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda mevcut 
destek  mekanizmalarının yönlendirilmesi

3.3. Ulusal ölçüm standartlarının (etalon) geliştirilmesi

3.4. İhtiyaç duyulan uluslararası rehber dokümanların 
dilimize kazandırılması

3.5.Akreditasyon işlemlerinde teknik uzman ve 
denetçilerin ortak dil kullanması için eğitim ve 
bilgilendirme yapılması

3.6. Ölçü aleti kullanıcılarına muayene sürelerini 
bildiren uyarı sisteminin oluşturulması

Hedef	 4- Metroloji konusunda eğitim-öğretim 
programları geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Eylemler

4.1. Üniversitelerde metroloji konusunun ders 
programı/müfredat kapsamına alınması 

4.2. Lisansüstü öğrencilerinin metroloji alanında 
çalışması için proje ve burs imkânlarının oluşturul-
ması ve lisansüstü çalışmalarda TÜBİTAK UME’nin  
laboratuvarlarından yararlanılmasına imkân sağlan-
ması

4.3. Türk Dil Kurumu (TDK) internet sayfasına 
metroloji sözlüğünün eklenmesinin  sağlanması

Hedef 5- Metroloji alanında uluslararası işbirliğini 
geliştirmek ve uluslararası tanınırlık konusunda 
sürdürülebilirliği sağlamak

Eylemler

5.1. Uluslararası kuruluşların teknik komite 
toplantılarına katılım sağlanması

5.2. Metroloji alanında faaliyet gösteren ulusal ve 
uluslararası kuruluşlara teknik  işbirliği programlarının 
düzenlenmesi

5.3. Uluslararası karşılaştırma faaliyetlerine katılım 
sağlanması

Hedef 6- Türkiye’de akredite olmuş metroloji ve 
kalibrasyon alanında laboratuvar ve yerli onaylanmış 
kuruluş sayısını artırmak

Eylemler

6.1. Metroloji ve kalibrasyon alanında faaliyet 
gösteren laboratuvarların akredite  olmalarının 
sağlanması 

6.2. Onaylanmış kuruluş olma potansiyeline sahip 
uygunluk değerlendirme  kuruluşlarının onaylanmış 
kuruluş olmalarının sağlanması

6.3. Genel Müdürlük internet sayfasında portal 
oluşturulması

Hedef 7- Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin 
etkinliğini artırmak ve piyasaya güvenli ürünlerin 
sunulmasını sağlamak

Eylemler

7.1. PGD faaliyetlerinde görevli personel sayısı ve 
niteliğinin artırılması

7.2. PGD faaliyetlerinde görevli personelin eğitilmesi

7.3. Denetim faaliyetlerinde sürekliliğin ve etkinliğin 
sağlanması

7.4. Yasal metroloji konusunda ihtiyaç duyulan 
standart ve teknik düzenlemelerin  hazırlanması

7.5. Biyomedikal kalibrasyon ve doğrulamalar 
konusunda gerekli yasal  düzenlemelerin yapılması

Hedef 8- Metroloji sistemine AR-GE faaliyetleriyle 
katkıda bulunarak ölçüm cihazları ve ekipmanları 
üretebilen bir sanayinin gelişimini sağlamak

Eylemler

8.1. Uluslararası Birimler Sistemine yönelik 
araştırmaların desteklenmesi ve aktif katılım 
sağlanması

8.2. Ülke için öncelikli alanlarda (biyomedikal, 
nanoteknoloji vb.) metroloji konusunda AR-GE 
projeleri sayısının artırılması

8.3. Ülkemizde üretimi olmayan ölçüm cihazları ve 
ekipmanlarının yurt içinde üretilmesi için gerekli ça-
lışmaların yapılması

Hedef	 9- İhtiyaç duyulan referans standart/
malzemeleri üretmek ve ulusal standart/kriterleri 
oluşturmak

Eylemler

9.1. İhtiyaç duyulan referans ölçüm sistemi, standart 
ve malzemelerin üretilmesi

9.2. Referans standart ve malzeme üretecek 
kurumların altyapılarının güçlendirilmesi

9.3. Metroloji sektöründe ihtiyaç duyulan özgün 
standart ve kriterlerin öncelikle  hazırlanması
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Metroloji ile ilgili kamu kurumlarının, enstitülerin, 
üniversitelerin ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen seri çalıştaylar sonucunda; metroloji 
sistemine sürdürülebilir bir yapı kazandırılması 
amacıyla bir “Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu eylem 
planı, faaliyetlerin hangi kurumlar tarafından, 
hangi kurumlarla işbirliği içerisinde, hangi sürede 
gerçekleştirileceğini göstermektedir.

Yukarıda belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak 
üzere sorumlu ve ilgili kuruluşlar tarafından 
gerçekleştirilmesi planlanan eylemler ve bu 
eylemlerin uygulanmasına ilişkin detaylar Tablo 
9.1’de gösterilmiştir. 

EYLEM PLANI9 Hedef-1: Ülkemizde metroloji alanında farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak

Eylemin Adı Süre Sorumlu 
Kurum/Kuruluş

İlgili 
Kurum/Kuruluş Açıklama

1.1. Metroloji ile 
ilgili kamu spotları, 
tanıtım filmleri 
ile afiş, broşür 
vb. dokümanların 
hazırlanması, 
yayınlanması ve 
dağıtılması

Sürekli
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

TÜBİTAK UME, TSE, 
KOSGEB, TÜRKAK, 
TRT, STK, Özel 
Sektör

Metroloji, günlük yaşantımızın bir 
parçası olan;  alışveriş ve ticarette, 
endüstride, sağlıkta, çevrenin 
korunmasında ve ulaşımda farkına 
varmadan kullandığımız ancak bu 
alanlarda kendisine en çok ihtiyaç 
duyulan bilim dallarından biridir. 
Diğer taraftan, metroloji kavramı hava 
durumu tahmini bilimi olan meteoroloji 
ile metal bilimi olan metalürji 
kavramlarıyla karıştırılmaktadır. Bu 
nedenle, doğrudan halka ulaşabilecek 
araçlar kullanılarak metrolojinin 
öneminin anlatılması ve kavram 
kargaşasını giderecek çalışmaların 
yapılması hedeflenmektedir.

1.2. Yazılı ve görsel 
basında metroloji 
ile ilgili haber ve 
makalelerin yer 
alması

Sürekli

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı,
TÜBİTAK UME

TSE, TÜRKAK, 
Üniversiteler, STK, 
Özel Sektör

Yazılı ve görsel basında metroloji 
konusundaki haber ve makalelerin 
yer alması sağlanarak farkındalığın 
oluşturulması hedeflenmektedir.

1.3. Ulusal ve 
uluslararası alanda 
metrolojiye ilişkin 
etkinliklerin 
düzenlenmesi

Sürekli

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı,
TÜBİTAK UME

TSE, KOSGEB, 
TÜRKAK, 
Üniversiteler, 
TURKLAB, STK, Özel 
Sektör

Ulusal ve uluslararası alanda 
gerçekleştirilecek konferans, eğitim, 
seminer vb. etkinliklerle metroloji 
konusundaki farkındalığın artırılması 
hedeflenmektedir.

1.4. 20 Mayıs 
Dünya Metroloji 
Günü etkinliklerinin 
yapılması

Sürekli
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

TÜBİTAK UME, TSE, 
KOSGEB, TÜRKAK, 
STK

Metre Sözleşmesi, dünyada ölçüm 
birliğini sağlamak amacıyla, Osmanlı 
Devletinin arasında bulunduğu 17 
devlet tarafından 20 Mayıs 1875 
tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmeye 
taraf olan 55 ülkede olduğu gibi 
ülkemizde de 20 Mayıs günü ‘Dünya 
Metroloji Günü’ olarak kutlanmaktadır. 
Son iki yıldır BSTB tarafından 
gerçekleştirilen kutlamalarda orta 
öğretim kurumları arasında resim ve 
fotoğraf yarışmaları gerçekleştirilerek 
metroloji farkındalığı oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Söz konusu etkinlikle bu 
farkındalığın daha geniş kesimlere 
ulaştırılması hedeflenmektedir.
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Hedef-2: Yurt içindeki metroloji aktörleri (ilgili kurumlar, üniversiteler ve özel sektör) arasında 
koordinasyonu sağlamak ve işbirliğini geliştirmek

Eylemin Adı Süre Sorumlu 
Kurum/Kuruluş

İlgili 
Kurum/Kuruluş Açıklama

2.1. Kurumlar 
arası koordinasyon 
toplantılarının 
gerçekleştirilmesi

Sürekli
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar, 
TÜBİTAK UME, TSE, 
KOSGEB, TÜRKAK, 
Üniversiteler, STK, 
Özel Sektör

Sıkı bir etkileşim içerisinde olan 
metrolojik faaliyetler; ülkemizde farklı 
kamu kurumları ve özel kuruluşlar 
tarafından ifa edilmektedir. Ülkemizde 
metrolojinin bütün alanlarıyla 
gelişmiş ülkelerdeki seviyeye ulaşması 
için; ilgili taraflar arasında sıkı bir 
koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması 
gerekmektedir. Bu nedenle bu 
koordinasyonu sağlayacak, işbirliğini 
geliştirecek toplantıların yapılması 
hedeflenmektedir.

2.2. Metroloji 
ana temalı ortak 
projelerin yapılması

Sürekli
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar, 
TÜBİTAK UME, 
TSE, TÜRKAK, 
Üniversiteler, STK, 
Özel Sektör

Ülkemizdeki metrolojiyle ilgili kurum/
kuruluşlar arasındaki halen yeterli 
düzeyde olmayan işbirliğinin artırılması 
gerekmektedir. Metroloji aktörleri 
arasında bilgi birikimi ve tecrübenin 
paylaşılması amacıyla eğitim, çalışma 
ziyareti vb. ortak etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedef-3: Metroloji altyapısını güçlendirmek

Eylemin Adı Süre
Sorumlu 
Kurum/Kuru-
luş

İlgili 
Kurum/Kuruluş Açıklama

3.1. Metroloji 
alanında denetim 
ve kontrol hizmeti 
veren personelin 
eğitilmesi

Sürekli
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

TÜBİTAK UME, 
TSE, TÜRKAK

Metroloji alanındaki yeniliklere paralel 
olarak, denetim hizmetini yürüten 
personelin bilgilerinin güncel hale 
getirilmesi ile teorik eğitimin yanı 
sıra pratiğe dönük eğitim almaları 
sağlanarak daha etkin denetim ve 
kontrol hizmetlerinin yürütülmesi 
hedeflenmektedir.

3.2. Kalibrasyon 
kabiliyeti 
envanterinin 
çıkarılarak altyapı 
eksikliklerinin 
belirlenmesi 
ve eksikliklerin 
giderilmesi için 
ihtiyaç duyulan 
alanlarda 
mevcut destek 
mekanizmalarının 
yönlendirilmesi

2016
sonu

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

Ekonomi 
Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı TÜBİTAK 
UME, TSE, 
KOSGEB, TÜRKAK,  
TURKLAB, Özel 
Sektör

Ülkemizde kullanılan ölçü aletlerinin 
kalibrasyonlarının, ülke içerisinde 
gerçekleştirilebilirliğinin araştırılarak 
kalibrasyon envanterinin çıkartılması 
gerekmektedir. Elde edilen bu veriler 
ışığında, ihtiyaç duyulan alanlardaki 
kalibrasyonların yurt içinde yapılabilmesi 
için tespit edilen altyapı eksikliklerinin 
(ekipman, donanımlı personel, test, analiz,  
kontrol-muayene ve kalibrasyon vb.) 
giderilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı 
ve KOSGEB ile;  bu eksikliklere yönelik 
olarak yürütülecek AR-GE faaliyetleri 
için ise BSTB bünyesinde mevcut destek 
mekanizmalarının yönlendirilmesi 
hedeflenmektedir.

3.3. Ulusal ölçüm 
standartlarının 
(etalon) 
geliştirilmesi

Sürekli TÜBİTAK UME

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı, TSE, 
TÜRKAK

Ulusal ölçüm standartlarının uluslararası 
geçerliliği, kalibrasyon hizmetlerinin yurt 
dışından alınması ile de sağlanabilir; 
ancak ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu 
ölçümler için uluslararası tanımına uygun 
ulusal birincil seviye ölçüm standartlarının 
ülkemizde geliştirilmesi ve muhafaza 
edilmesi neticesinde yurtdışına olan 
bağımlılık azalacak ve ulusal yeterlilik 
sağlanmış olacaktır.

3.4. İhtiyaç duyulan 
uluslararası rehber 
dokümanların 
dilimize 
kazandırılması

Sürekli
TSE, 
TÜBİTAK UME

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı, İlgili 
Bakanlıklar,   
TÜBİTAK UME, 
TSE, TÜRKAK, 
STK, Özel Sektör

Üyesi bulunduğumuz uluslararası 
kuruluşların rehber niteliğindeki 
dokümanlarının Türkçe metinleri 
yeterli sayıda değildir. BIPM, OIML, 
WELMEC, ILAC, EA, ISO, CEN, CENELEC, 
EURAMET gibi uluslararası kuruluşların 
yayınlamış oldukları ve paydaşların ihtiyaç 
duyacakları rehber dokümanların tercüme 
edilerek ilgili taraflar ile paylaşılması 
hedeflenmektedir.

3.5. Akreditasyon 
işlemlerinde 
teknik uzman ve 
denetçilerin ortak 
dil kullanması 
için eğitim ve 
bilgilendirme 
yapılması

Sürekli TÜRKAK

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı, 
AB Bakanlığı, 
TÜBİTAK UME, 
TSE

Teknik uzman ve denetçilerin ilgili 
standartları uygulama ve yorumlama 
konularında farklı yaklaşımlar sergilemesini 
engellemek üzere, periyodik bilgilendirme 
ve deneyim paylaşım toplantıları 
düzenlenmesi hedeflenmektedir.

3.6. Ölçü aleti 
kullanıcılarına 
muayene 
sürelerini bildiren 
uyarı sisteminin 
oluşturulması

2016
sonu

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

STK’lar

Ölçü aleti kullanıcılarının kullandıkları ölçü 
aletinin muayene süresinin dolmasından 
önce bilgilendirilmesini amaçlayan bir uyarı 
sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.
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Hedef-4: Metroloji konusunda eğitim-öğretim programları geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Eylemin Adı Süre Sorumlu 
Kurum/Kuruluş

İlgili 
Kurum/Kuruluş Açıklama

4.1. Üniversitelerde 
metroloji 
konusunun ders  
programı/müfredat 
kapsamına alınması

2016
sonu YÖK

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK UME, TSE, 
TÜRKAK

BSTB tarafından üniversiteler nezdinde 
yapılan araştırmalar sonucunda, 
metroloji konusuna ders programı/
müfredatlarında yeterince yer 
verilmediği tespit edilmiştir. Eğitim ve 
öğretim kurumlarımızın ders programı/
müfredat içeriklerinin, metroloji 
konusunu da kapsayacak şekilde 
yeniden düzenlemesi için YÖK ile temas 
kurulması hedeflenmektedir.

4.2. Lisansüstü 
öğrencilerinin 
metroloji alanında 
çalışması için 
proje ve burs 
imkânlarının 
oluşturulması 
ve lisansüstü 
çalışmalarda 
TÜBİTAK UME’nin 
laboratuvarlarından 
yararlanılmasına 
imkân sağlanması

Sürekli TÜBİTAK UME

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
TSE, TÜRKAK, YÖK, 
Üniversiteler

Ülkemizde bilimsel metroloji 
konusundaki lisansüstü çalışmalar 
yeterli düzeyde olmadığından, bu 
konuda çalışmak isteyenleri teşvik 
etmek ve desteklemek amacıyla 
AR-GE projelerinde burs imkânları 
oluşturulması ve UME imkân ve 
kabiliyetlerinin kullanıma sunulması 
hedeflenmektedir.

4.3. Türk Dil 
Kurumu (TDK) 
internet sayfasına 
metroloji 
sözlüğünün 
eklenmesinin 
sağlanması

Haziran 
2015

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

TÜBİTAK UME, TDK

TDK, ülkemizde Türkçe ve diğer 
dillerdeki sözlüklerin yayınlandığı ve 
doğruluğunun kabul edildiği yetkili 
tek kurumdur. Söz konusu Kurumun 
internet sayfasında metrolojiye ilişkin 
herhangi bir sözlük bulunmamaktadır.
İlgili kesimlerin daha kolay erişebilmesi 
ve kavram birliğinin sağlanması 
amacıyla, uluslararası metroloji 
kuruluşları tarafından hazırlanan ve 
tüm ülkelerce kabul görmüş metroloji 
sözlüklerinin Türkçe metinlerinin, 
TDK internet sayfasında yayınlanması 
hedeflenmektedir.

Hedef-5: Metroloji alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek ve uluslararası tanınırlık konusunda 
sürdürülebilirliği sağlamak

Eylemin Adı Süre Sorumlu 
Kurum/Kuruluş

İlgili 
Kurum/Kuruluş Açıklama

5.1. Uluslararası 
kuruluşların 
teknik komite 
toplantılarına 
katılım 
sağlanması

Sürekli
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

lgili Bakanlıklar, 
TÜBİTAK UME, 
TSE, TÜRKAK, 
Üniversiteler, STK

Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve 
uygunluk değerlendirmesi alanlarında OIML, 
BIPM, WELMEC, ISO, CEN, CENELEC, ILAC, 
EA gibi üyesi olunan uluslararası kuruluşların 
teknik komite toplantılarına düzenli katılım 
sağlanmadığı için bu alanlarda oluşturulan 
teknik dokümanların (direktif, standart vb.)  
kurgulanması ve hazırlanmasında ülkemiz 
çıkarları yeterince gözetilememektedir. 
Bu nedenle, söz konusu toplantılara 
katılım sağlanarak teknik dokümanların 
hazırlanmasında etkin rol alınması 
hedeflenmektedir.

5.2. Metroloji 
alanında faaliyet 
gösteren ulusal 
ve uluslararası 
kuruluşlara 
teknik işbirliği 
programlarının 
düzenlenmesi

Sürekli
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

TÜBİTAK UME, 
TSE, TÜRKAK, 
STK, Üniversiteler

Metroloji paydaşlarının, düzenlenecek ulusal 
ve uluslararası düzeydeki teknik ziyaretlere 
katılımlarının sağlanmasıyla; bu alandaki 
ülke uygulamalarının görülmesi, bilgi, 
tecrübe ve karşılıklı görüşlerin ilgili taraflarla 
paylaşılması hedeflenmektedir.

5.3. Uluslararası 
karşılaştırma 
faaliyetlerine 
katılım 
sağlanması

Sürekli TÜBİTAK UME
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı, TSE

UME’de mevcut bulunan veya sanayi 
gereksinimleri doğrultusunda kurulacak olan 
birincil seviye ulusal ölçüm sistemlerinin 
(örnek olarak; uzunluk için Köster 
İnterferometresi, zaman için Sezyum (Cs) 
Atomik Saati, akım için Josephson Eklemi, 
kuvvet için Ölü Ağırlıklı Kuvvet Standardı 
Makinası, akışkanlar için Ölü Ağırlıklı 
Gravimetrik Referans Akış Ölçer, sıcaklık 
için Suyun Üçlü Noktası ve diğer materyal 
sabit noktaları vb .) uluslararası ölçüm 
birliği sistemine entegrasyonunu ve bu 
sistemlerin tanınırlığını sağlamak üzere, 
diğer ülkelerin ölçüm sistemleri ile arasındaki 
denklik derecesinin belirlenmesi amacıyla 
yapılan uluslararası karşılaştırmalara katılım 
sağlanması hedeflenmektedir.
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Hedef-6: Türkiye’de akredite olmuş metroloji ve kalibrasyon alanında laboratuvar ve yerli onaylanmış 
kuruluş sayısını artırmak

Eylemin Adı Süre Sorumlu 
Kurum/Kuruluş

İlgili 
Kurum/Kuruluş Açıklama

6.1. Metroloji 
ve kalibrasyon 
alanında faaliyet 
gösteren 
laboratuvarların 
akredite 
olmalarının 
sağlanması

Sürekli TÜRKAK

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı, AB 
Bakanlığı, İlgili 
Bakanlıklar, 
TÜBİTAK UME, 
TSE, TURKLAB, 
Laboratuvarlar

Tüketiciye kaliteli ve güvenli ürün/hizmet 
sunabilmesi için akreditasyon sisteminin 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu 
amaçla, akredite olmamış metroloji 
ve kalibrasyon alanında faaliyet 
gösteren laboratuvarların bilgilendirme,   
yönlendirme, düzenleyici kuruluşların 
mevzuatlarında akredite laboratuvarların 
kullanımını zorunlu hale getirilmesi 
gibi faaliyetlerle akredite kuruluş 
sayısının artırılmasının sağlanması 
hedeflenmektedir.

6.2. Onaylanmış 
kuruluş olma 
potansiyeline 
sahip uygunluk 
değerlendirme 
kuruluşlarının 
onaylanmış 
kuruluş olmalarının 
sağlanması

Sürekli
Bilim, Savnayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

TÜBİTAK UME, 
TSE, TÜRKAK, 
TURKLAB, 
UDDER, Uygunluk 
Değerlendirme 
Kuruluşları, Özel 
Sektör

Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini 
yürütebilecek potansiyele sahip 
kuruluşların bilgilendirme,   yönlendirme 
vb. faaliyetlerle onaylanmış kuruluş 
olmaları yönünde kapasitelerini 
artırmalarının sağlanması 
hedeflenmektedir.

6.3. Bakanlık 
internet sayfasında 
laboratuvarlar 
ve onaylanmış 
kuruluşlar ile 
ilgili portal 
oluşturulması

2015
sonu

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

TÜRKAK, 
Uygunluk 
Değerlendirme 
Kuruluşları,   
TURKLAB, UDDER, 
Laboratuvarlar,

Bakanlık internet sayfasında 
oluşturulacak portal sayesinde, 
Türkiye’deki laboratuvarlar ve onaylanmış 
kuruluşlar ile ilgili olarak akredite 
durumu, hangi alanda hizmet verdiği 
vb. bilgilere herkes tarafından ulaşılması 
amaçlanmaktadır.

Hedef-7: Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve piyasaya güvenli ürünlerin 
sunulmasını sağlamak

Eylemin Adı Süre Sorumlu 
Kurum/Kuruluş

İlgili 
Kurum/Kuruluş Açıklama

7.1. PGD 
faaliyetlerinde 
görevli personel 
sayısı ve niteliğinin 
artırılması

2018
sonu

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, 
Devlet Personel 
Başkanlığı

Piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetlerinin daha sık ve daha 
etkin yapılması amacıyla, bu alanda 
görevlendirilecek personel sayısının 
artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. 
Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetinde 
çalışacak ideal personel sayısını ortaya 
koymak için bir çalışma yapılacak, 
bu çalışmaya göre personel sayısı 
artırılacaktır.

7.2. PGD 
faaliyetlerinde 
görevli personelin 
eğitilmesi

Sürekli
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

TUBİTAK UME, 
TSE, TÜRKAK

Piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetlerinde etkinliğin ve uygulama 
birliğinin sağlanması, güncel bilgilerin 
aktarılması, gelişen ve değişen 
teknolojinin gereklerine uyum 
sağlanması amaçları ile bu alanda 
faaliyet gösteren personele verilecek 
eğitimlerin sayısının artırılması 
hedeflenmektedir.

7.3. Denetim 
faaliyetlerinde 
sürekliliğin 
ve etkinliğin 
sağlanması

Sürekli
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, İlgili 
Bakanlıklar, EPDK, 
STK, Özel Sektör

Halkın can ve mal güvenliğinin 
sağlanması, tüketici mağduriyetlerinin 
önüne geçilmesi ve adil ticaret ortamının 
oluşması için denetim faaliyetlerinin 
kesintisiz olarak yürütülmesi önem 
arz etmektedir. Bu amaçla, periyodik 
denetimler gerçekleştirilerek denetim 
faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması 
hedeflenmektedir.

7.4. Yasal metroloji 
konusunda 
ihtiyaç duyulan 
standart ve teknik 
düzenlemelerin 
hazırlanması

Sürekli
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar, 
TÜBİTAK UME, 
TSE, TÜRKAK, Özel 
Sektör

Ticarette teknik engellerin kaldırılması 
ve hızla gelişen teknolojik ilerlemelere 
uyum sağlanması amacıyla; yasal 
metroloji konusunda ihtiyaç duyulan 
bazı alanlarda (nefeste alkol analizi 
yapan delil niteliğindeki cihazlar, ısı 
sayaçları, otomatik tartı aletleri vb.) 
yeni standart/teknik düzenlemelerin 
hazırlanması ve mevcut standart/
teknik düzenlemelerin güncellenmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda, öncelikle 
halkın can ve mal güvenliğini yakından 
ilgilendiren ve ihtiyaç duyulan alanlarda 
standart/teknik düzenlemelerin 
hazırlanması hedeflenmektedir.

7.5. Biyomedikal 
kalibrasyon ve 
doğrulamalar 
konusunda 
gerekli yasal 
düzenlemelerin 
yapılması

2016
sonu Sağlık Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK UME, 
TSE, TÜRKAK, 
TURKLAB, 
Laboratuvarlar

Ülkemizde sağlık sektöründe kullanılan 
çok fazla sayıda ölçü aleti bulunmakta 
olup bu ölçü aletlerinin kullanım ömrü 
boyunca doğru ölçüm yapması, güvenilir 
teşhis ve tedavi hizmetleri açısından 
büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle 
kullanımda olan tıbbi ölçüm cihazlarının 
doğru ayarlı çalışmasını sağlayacak 
yasal düzenlemelerin hazırlanması 
hedeflenmektedir.
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Hedef-9: İhtiyaç duyulan referans standart/malzemeleri üretmek ve ulusal standart/kriterleri 
oluşturmak

Eylemin Adı Süre Sorumlu 
Kurum/Kuruluş

İlgili 
Kurum/Kuruluş Açıklama

9.1. İhtiyaç duyulan 
referans ölçüm 
sistemi, standart 
ve malzemelerin 
üretilmesi

Sürekli TÜBİTAK UME

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
TSE, TÜRKAK, TAEK, 
STK, Özel Sektör

Ülkemiz sanayisi ürünlerinin dünya 
pazarında rekabet gücünü artırmak 
için gerek duyulan uluslararası 
tanımına uygun referans ölçüm sistemi 
(tork, kuvvet ve sertlik makinaları 
vb.), standardı (suyun üçlü noktası, 
hesaplanabilir kapasitör, indüktif 
gerilim bölücüsü vb.) ve malzemelerin 
(fındıkta eser element tayini için 
ve kuru incirde aflatoksin tayini 
için sertifikalı referans malzeme 
vb.) UME tarafından üretilmesi 
ya da yerli üreticilere destek 
verilerek üretilmesinin sağlanması 
hedeflenmektedir.

9.2. Referans 
standart ve 
malzeme üretecek 
kurumların 
altyapılarının 
güçlendirilmesi

2018
sonu

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı, 
TÜBİTAK

İlgili Bakanlıklar, 
TSE, TÜRKAK, TAEK

Birincil seviye referans ölçüm sistemi, 
standardı ve malzeme üreten veya 
muhafaza eden UME ve uluslararası 
tanınırlığa sahip tanınmış enstitülerin 
(DI-DesignatedInstitute) hizmet 
çeşitliliğinin artırılması amacıyla 
altyapılarının ülke ihtiyaçlarına göre 
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılması hedeflenmektedir. (Örnek 
olarak; UME’nin kimyasal metroloji 
alanında, TAEK’in ise iyonize radyasyon 
konusunda bulundurduğu ölçüm 
standartlarının çeşidinin artırılması 
ve verdiği hizmet yelpazesinin 
genişletilmesi amaçlanmaktadır.)

9.3.  Metroloji 
sektöründe 
ihtiyaç duyulan 
özgün standart ve 
kriterlerin öncelikle 
hazırlanması

Sürekli TSE

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
İlgili Bakanlıklar, 
TÜBİTAK UME, 
TÜRKAK, STK, Özel 
Sektör

Gelişen teknolojiye hızlı bir uyum 
sağlanması amacıyla metroloji 
sektöründe ihtiyaç duyulan özgün 
standart ve kriterlerin Türk Standardları 
Enstitüsü tarafından hazırlanması 
hedeflenmektedir.

Hedef-8: Metroloji sistemine AR-GE faaliyetleriyle katkıda bulunarak ölçüm cihazları ve ekipmanları 
üretebilen bir sanayinin gelişimini sağlamak

Eylemin Adı Süre Sorumlu 
Kurum/Kuruluş

İlgili 
Kurum/Kuruluş Açıklama

8.1. Uluslararası 
Birimler 
Sistemine yönelik 
araştırmaların 
desteklenmesi 
ve aktif katılım 
sağlanması

Sürekli

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı, 
TÜBİTAK

İlgili Bakanlıklar, 
TSE, Üniversiteler,

Metroloji dünyasına katkıda bulunmak 
amacı ile uluslararası alanda 
yapılmakta olan (Avrupa Ülkeleri 
Metroloji Birliği Araştırma Programı-
EMRP projelerinden; akıllı şebekeler, 
DC yüksek gerilim, endüstri için EMC 
ölçümleri, boyutsal açı ölçümleri, 
evrensel kulak simülatörü tasarımı, 
su havzalarının kirliliklerinin ölçümü, 
yeni tanımlanacak kilogram birimi 
standardının alt seviyelere aktarımı 
için pratik yöntemler, kelvin biriminin 
yeni tanımının uygulanması vb.) AR-GE 
faaliyetlerine aktif katılımın sağlanması 
ve ülkemizin bu projelerde daha etkin 
hale gelmesi hedeflenmektedir.

8.2. Ülke için 
öncelikli alanlarda 
(biyomedikal, 
nanoteknoloji 
vb.) metroloji 
konusunda AR-GE 
projeleri sayısının 
artırılması

Sürekli

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı, 
TÜBİTAK

Sağlık Bakanlığı, 
TSE, Üniversiteler, 
Araştırma 
Kuruluşları, Özel 
Sektör

Yeni teknoloji, yöntem ve teknik 
geliştirme faaliyetlerine önem 
verilerek; öncelikli olarak nanoteknoloji 
ve biyomedikal alanlarında, metroloji 
ile ilgili AR-GE projelerinin (Akaryakıtlar 
için ulusal marker, transplantasyon 
öncesi kullanılan karaciğer ve 
böbrek koruma solüsyonlarının 
proteomik analizi, manyetik ve 
luminesans hibridnano parçacıkların 
blok-kopolimerler kullanılarak 
geliştirilmesi, organik fotovoltaik 
uygulamalar için donor-akseptör tipli 
konjuge polimerlerin üretilmesi gibi 
projeler yürütülmektedir.) artırılması 
hedeflenmektedir.

8.3. Ülkemizde 
üretimi olmayan 
ölçüm cihazları ve 
ekipmanlarının 
yurt içinde 
üretilmesi için 
gerekli çalışmaların 
yapılması

Sürekli
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar, 
TÜBİTAK UME, 
KOSGEB, TÜRKAK, 
Üniversiteler, 
TURKLAB, STK, Özel 
Sektör

Ülkemizde önemli miktarda 
kullanılmakta olan; ancak yerli üretimi 
bulunmayan ve ülkeye katma değer 
sağlayacağı düşünülen ölçüm cihazları 
ve ekipmanlarının tespit edilerek 
bunların yurt içinde üretilebilirliklerinin 
araştırılması hedeflenmektedir.
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6564 Ulusal Metroloji  Strateji ve Eylem Planı
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü

Ulusal Metrolojisi Stratejisi ve Eylem Planının 
uygulama, izleme ve değerlendirme süreci 
Yönlendirme Kurulu tarafından yürütülecektir. 
Eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluş temsilcilerinin 
yer aldığı Yönlendirme Kurulu, gerektiği takdirde 
eylem planı üzerinde revizyon gerçekleştirebilecektir. 
Altı aylık aralıklarla toplanacak olan Yönlendirme 
Kurulu’nun başkanlığı Metroloji ve Standardizasyon 
Genel Müdürlüğü Genel Müdürü tarafından 
yürütülecektir. Yönlendirme Kurulu toplantılarına 
gerektiğinde ilgili diğer kurum ve kuruluşların 
yetkilileri de davet edilebilecektir.

Sorumlu kurum ve kuruluşlar sorumlu bulundukları 
eylemlere ilişkin gelişmeleri ilgili kuruluşlarla 
koordine ederek altı aylık dönemler halinde Bakanlığa 
bildirecektir. Sekretarya tarafından altı aylık dönemler 
halinde Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu 
hazırlanarak Yönlendirme Kurulu’na sunulacaktır.

Yönlendirme Kurulu tarafından karar alınması 
durumunda eylem bazında çalışma grupları 
oluşturulabilecektir.

Uygulama, izleme ve değerlendirme sürecindeki 
sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından 
yürütülecektir.
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