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GENEL GEREKÇE 

 

Metroloji; ölçüm birimlerinin tanımlanması, bu birimlerin gerçekleştirilmesi ve dağıtılması, 

ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi, ölçüm cihazları ile ilgili temel gereksinimlerin belirlenmesi 

ve uygulanması gibi çeşitli faaliyet alanlarını kapsayan insanlık tarihinin en eski bilim 

dallarından birisidir. Metroloji ile pratikte amaçlanan ise; ölçümlerin doğruluğunun, 

güvenilirliğinin ve uluslararası denkliğinin sağlanarak, endüstride kalitenin arttırılması, 

bilimsel çalışmalarda güvenilirliğin sağlanması, ticari faaliyetlerde adaletin sağlanması ve 

uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, devlet denetimine konu ölçümlerde vatandaşların 

haklarının korunması ve metroloji alanında sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması olarak 

özetlenebilir. Toplumun tüm kesimini az ya da çok ilgilendiren metroloji alanında tüm 

gelişmiş ülkelerde temel bir metroloji kanunu bulunmakta olup ülkemizde de bu alanda 

21/1/1989 tarihli ve 20056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar 

Kanunu ile düzenlemeler yapılmış durumdadır. Bu Kanuna dayanılarak yayımlanmış çeşitli 

alt düzenlemelerle de metroloji alanındaki uygulamaların yasal alt yapısı oluşturulmuş 

vaziyettedir. 

Bununla birlikte, metroloji özellikle teknolojik ilerlemelere ve toplum ihtiyaçlarının 

değişimine bağlı olarak sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi elzem bir alan olup pratikte 

zorunlu olan bu iyileştirme ve geliştirmelerin yasal altyapıda da paralel olarak yürütülmesi bir 

zorunluluktur. Ülkemizde yürürlükte olan mevcut yasal altyapıda metroloji konusunda öne 

çıkan eksikliklerin bazıları aşağıda belirtilmektedir: 

 Kanun kapsamında yer alan ölçüm cihazlarının bazıları güncelliğini yitirmiş veya 

yasal metroloji alanı ile uyumsuz hale gelmiştir. 

 Kanunun yayımlandığı 1989 tarihindeki koşullar ile günümüz koşulları ölçüm 

cihazlarının nitelikleri bakımından tamamen farklı teknolojik koşulları içerdiğinden 

Kanunun temel ilkeleri uyumsuzluk içermektedir.  

 Kanunda yer alan bazı kavramlar terminolojide kullanılmaz duruma gelmiş veya 

literatürde güncelliğini kaybetmiştir. 

 Kanunun yasaklar ve cezalar maddeleri güncel uygulamalara uyumsuz veya 

orantısız hale gelmiştir.  
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 Kanunun genel ilkeleri günümüz şartlarındaki metroloji uygulamalarına cevaz 

verememektedir. 

 Günümüzde metroloji alanında birçok kamu kurum veya kuruluşunun kendi 

alanlarında düzenleme yapma ihtiyacı olduğu halde mevcut Kanunda bu tür bir 

yasal dayanak yer almamaktadır.  

 Kanunun esnekliği ve sürdürülebilirliği açısından ikincil düzenlemelere bırakılması 

gereken konuların Kanunda yer alması kamunun fiili uygulamalara adaptasyonunu 

zorlaştırmaktadır.  

 Kanun genel anlamda sadece ticari faaliyetlere konu ölçümlerle ilgili hükümler 

içerdiğinden bilimsel ve endüstriyel alanda bir boşluk oluşturmaktadır. 

Bu uyumsuzluk veya yetersizliklerin çözüme kavuşturulması ve daha kompakt ve 

sürdürülebilir bir yasal altyapının oluşturulması amacıyla mevcut Kanunu yürürlükten 

kaldıracak yeni bir Metroloji Kanun Taslağı hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu 

bağlamda, katılımcı bir yaklaşım benimsenerek ülkemizde uluslararası uygulamalarla örtüşen, 

metrolojinin tüm alanlarını kapsayan, ölçümlerin doğruluğu ve güvenilirliğini sağlayacak, 

metroloji alanında verilen hizmetleri düzenleyecek ve günümüz şartlarında ilgili paydaşların 

ihtiyaçlarına cevap verecek ve ülkemizin menfaatlerine hizmet edecek bir metroloji sisteminin 

ülkemize kazandırılması amacıyla Metroloji Kanun Taslağı hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda söz konusu Kanun taslağı, sadece yasal metrolojiyi değil, mevcut 3516 sayılı 

Ölçüler ve Ayar Kanununda olmayan ancak metroloji literatüründe yer alan bilimsel ve 

endüstriyel metroloji alanlarını da kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.  

Bilimsel metroloji,  geniş kitleleri ilgilendiren bir konu olmamakla birlikte metroloji 

sisteminin temel taşlarının oluşturulduğu bir alandır. Daha çok uluslararası tanıma anlaşmaları 

ve uluslararası metroloji sistemine uyumu sağlamak amacına matuftur. Bu bağlamda taslak 

Kanun ile bilimsel metroloji alanında; yasal ölçüm birimlerinin tanımlanması, ulusal ölçüm 

standartlarına ilişkin yürütülen faaliyetlere yasal dayanak oluşturulması, birincil ve ikincil 

seviye ulusal ölçüm standartlarının oluşturulmasına ilişkin gereklerin ortaya konulması, 

metrolojik izlenebilirlik konusunun temellendirilmesi amaçlanmaktadır. 
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Endüstriyel metroloji, metroloji sistemi içerisinde kalibrasyon hizmeti veren ve herhangi bir 

yasal zorunluluğu olmadığı halde bunlardan kalibrasyon hizmeti alma gereği hisseden tarafları 

ilgilendirmektedir. Endüstriyel metroloji alanına ilişkin Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu 

kararnamesi ile Bakanlığımız Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğüne 

“Endüstriyel metroloji alanında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik ölçümlerin doğruluğunu ve 

izlenebilirliğini sağlamak için gerekli teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulamaya 

koymak,” görevi verilmiştir. Bu görevin yerine getirilmesi adına endüstriyel metroloji 

alanında Bakanlığımızın rolü; kalibrasyon hizmeti sunan laboratuvarlar için gereklilikleri 

belirleyerek bu hizmeti alan tarafların doğru hizmet alabileceği bir yapıyı oluşturabilmektir. 

Ayrıca söz konusu taslak Kanun tüm kamu kurum/kuruluşlarına sorumluluk alanlarında 

kullanılan ölçüm cihazlarına kalibrasyon hizmeti veren yerler için düzenleme yapabilme 

imkanı sağlayacaktır. Bu bağlamda taslak Kanun ile mevcut 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar 

Kanununda hiç yer almayan endüstriyel metroloji alanında; kalibrasyon hizmeti veren yerlerle 

ilgili çerçeve yönetmeliklerin hazırlanması, bu laboratuvarlarda birincil seviye ulusal ölçüm 

standartlarına izlenebilir ikincil seviye ulusal ölçüm standartlarının kullanımının tanımlanması 

amaçlanmıştır. Diğer taraftan bu alanda hizmet veren kalibrasyon laboratuvarlarının sicil 

sistemine kaydının sağlanması ile ülkemizin bu alandaki kapasitesinin ve yetkinliğinin ortaya 

konulabileceği bir envanter oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Yasal metroloji, ticarete konu veya cezai müeyyideye konu olması sebebiyle vatandaşların 

haklarının korunması amacıyla doğru ölçümün olmazsa olmaz olduğu ölçüm cihazları ile 

hazır ambalajlı mamulleri kapsayan, bu sebeple sahada en fazla uygulaması olan ve son 

kullanıcıyı da doğrudan ilgilendiren alandır. Bu konuda, Bakanlığımız tek yasal otorite olup 

tüm sorumluluğu üzerinde taşımaktadır. Burada amaçlanan ölçümün doğruluğu ve 

güvenilirliği ile sürdürülebilirliğinin sağlanabileceği bir sistemin oluşturulmasıdır. Bu 

bağlamda taslak Kanun ile yasal metroloji alanında uluslararası ve bölgesel yasal metroloji 

teşkilatları uygulamaları ile uyumlu olacak şekilde; alım satım işlerinde veya bir hizmetin 

bedelinin ölçüm sonucuna bağlı olarak belirlendiği işlerde kullanılması amaçlanan ölçüm 

cihazları ile insan ve çevre sağlığı ve güvenliğine ilişkin ölçümlerde kullanılması amaçlanan 

ölçüm cihazlarının kapsama alınabilmesine dayanak teşkil edecek şekilde yer verilmiştir.  
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Ölçüm cihazlarının doğrulaması yapılarak kullanılması gerektiği, doğrulama yöntemleri ile 

periyotlarının yönetmelikle belirleneceği, nitelik bakımından Kanun kapsamında olduğu halde 

kullanım amacı bakımından kapsamda olmayan ölçüm cihazlarının doğrulamadan muaf 

olabileceği, doğrulama sonrası yapılan damgalara müdahale edilemeyeceği ve damgaların 

muhafaza edilmesi gerektiği, doğrulamanın doğrulama servislerince, tamir ve ayar 

işlemlerinin ise tamir ayar servisleri tarafından yapılacağı, tüm bu hususlara istinaden ölçüm 

cihazlarına ilişkin kullanıcı nezdinde doğrulama uygunluğuna ilişkin denetimlerin, ölçüm 

cihazı ve hazır ambalajlı mamullere ilişkin iktisadi işletme nezdinde piyasaya arza uygunluk 

denetimlerinin, yetki verilen yerlere ilişkin mevzuata uygunluk denetimlerinin 

gerçekleştirileceği bir sistem kurulması amaçlanmaktadır. 

Bu Kanun taslağı ile bir yandan yasal metroloji alanındaki güncel uygulamaları olanaklı 

kılacak yasal dayanağın oluşturulması hedeflenmiş, diğer yandan; Bakanlığımıza endüstriyel 

ve bilimsel metroloji alanlarının düzenlenmesine ilişkin tevdi edilen yeni görevlerinin yerine 

getirilmesine ilişkin yapılacak alt düzenlemelere dayanak olacak kanuni düzenlemelere yer 

verilmiştir. 

 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:73130864020216114435. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



METROLOJİ KANUNUNA İLİŞKİN TEKNİK ÇALIŞMA DOKÜMANI 
 

1 / 1 

 

 

Görüş Bildiren Kurum/Kuruluş:  

İletişime Geçilebilecek 
Yetkili/Sorumlu Kişi: 

 

Birimi ve Görevi:  

Telefon:  

E-posta:  

Çalışmanın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme 

 

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif 

 

 

 

 

 

   

 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:73130864020216114435. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



3516 s. Ölçüler ve Ayar Kanunu  Taslak Metroloji Kanunu 

 

Kapsam  

 

Madde 2 – Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, 
hububat muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt 
sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilimölçü 
transformatörleri ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının muayenesi, 
ayarlanması ve damgalanması bu Kanun hükümlerine göre yapılır. 

 
Cumhurbaşkanı, bu maddede yer almayan herhangi bir ölçü ve ölçü 

aletini bu Kanun kapsamına alabilir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Kanun,  

a) Yasal ölçüm birimlerinin kabulü, tanımı ve kullanım esaslarını, 

b) Ulusal metroloji enstitüsünün yetkilendirilmesi ve görevleri ile 

ulusal ölçüm standartlarının oluşturulması ve sürdürülmesine 

ilişkin hususları, 

c) Kalibrasyon laboratuvarları sicil sistemine ilişkin  esasları ve 

metrolojik izlenebilirliği, 

ç) Yasal metroloji alanının belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik 

usul ve esasları, 

d) Metroloji alanındaki denetimler ve idari yaptırımları, 

Kapsar. 

 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazları, ithalatı ve 

piyasaya arzı 

MADDE 8 - (1) Kullanım yaygınlığı, ülkenin ihtiyaçları ile metrolojik 

altyapısı, uluslararası uygulamalar ve ölçüm cihazlarının teknik ve 

tasarım özellikleri dikkate alınarak; uzunluk, alan, hacim, kütle, 

sıcaklık, basınç, ısı enerjisi, elektrik enerjisi, sıvıların miktarı, gazların 

miktarı, madde yoğunluğu ve madde içeriğinin ölçüldüğü alım satım 

işlerinde veya bir hizmetin bedelinin ölçüm sonucuna bağlı olarak 

belirlendiği işlerde kullanılması amaçlanan veya nitelikleri bakımından 

bu amaçlar için kullanılmaya uygun olan ölçüm cihazları Bakanlık 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle yasal metroloji kapsamına alınır. 

(2) İnsan ve çevre sağlığı ile güvenliğine ilişkin ölçümlerde 

kullanılması amaçlanan veya nitelikleri bakımından bu amaçlar için 
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kullanılmaya uygun olan ölçüm cihazları Cumhurbaşkanınca yasal 

metroloji kapsamına alınabilir. 

 

İstisnalar 

 

Madde 3 – Aşağıdaki konular bu Kanun kapsamı dışında 
bırakılmıştır. 

 

a) Uluslararası Birimler Sisteminin uygulanmadığı ülkelerle ilgili 
ve taraflardan biri Türk vatandaşı olmayan ve yurdumuzda oturmayan 
şahıslarla yapılmış anlaşma, sözleşme ve düzenlenmiş belgeler, 

 

b) (a) bendinde belirlenen ülkelere ticaret eşyası ihracı ile uğraşan 
müessese ve fabrikalarda özellikle bu işler için kullanılan ölçü ve ölçü 
aletleri, 

 

c) 1782 sayılı Ölçüler Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.1933 
tarihinden önce düzenlenmiş bulunan tapu, kontrat ve senet gibi kayıt 
ve belgeler, 

 

d) Kullanılmayan antika ölçü ve ölçü aletleri, 

 

e) Öğretim işlerinde, para ve mücevherat yapımında veya taşıdığı 
özellikler bakımından Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek 
özel, kişisel veya teknik işlerde kullanılan veya sanayi kuruluşlarında 
özellikle imalata yarayıp mamullerin miktarını tespitle ilgisi 
bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri, 

 

f) Münhasıran banyo ve mutfaklarda kullanılmak maksadıyla 
imal edilmiş bulunan dinamometrik tartı aletleri, 

 

Kapsam 

MADDE 2 -  

(2) Aşağıda sayılanlar bu Kanunun kapsamında değildir. 

a) Uluslararası sözleşme ve anlaşmalar gereği hava, deniz ve 

demiryolu taşımacılığında kullanılan ölçüm birimleri ve ölçüm 

cihazları. 

b) Yasal ölçüm birimlerinin geçerli olmadığı ülkelerle veya bu 

ülkelerde mukim kişilerle yapılan anlaşma ve sözleşmeler ile bu 

kapsamdaki belgeler. 

c) Yasal ölçüm birimlerinin geçerli olmadığı ülkelere ihracat yapan 

işletme ve üretim tesislerinde bahse konu ihracat faaliyetleri için 

kullanılan ölçüm cihazları ve bu kapsamdaki belgeler. 

ç) 1782 sayılı Ölçüler Kanununun yürürlüğe girdiği 1/1/1933 

tarihinden önceki kayıtlar ve belgeler. 

d) Milli Savunma Bakanlığına ait askeri amaçlı donanım, teçhizat, 

cihaz, belge ve kayıtlar.   

e) Antika ölçüm cihazları ile fuarlarda sergilemek amacıyla üretilen 

veya ülkeye getirilen ölçüm cihazları. 

f) Adet ile alınıp satılması gelenek haline gelmiş ekonomik 

faaliyetler. 
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g) Silahlı Kuvvetlerin donatım ve donanımına ait olup alım 
satımla ilgisi bulunmayan teknik ölçü ve ölçü aletleri. 

 
Ancak, (b), (e) ve (g) bentlerinde yazılı ölçü ve ölçü aletlerinden 

teknik işler dışında ve ticarette kullanılabilecek nitelikte olanların 
üzerlerine "ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ" 
deyiminin yazılması ve (b) bendinde belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin 
özelliklerine göre muayeneleri yapılarak damgalanmış olmaları şarttır. 

Tarifler 

 

Madde 4 – Bu Kanunun uygulanmasında, 

 

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

 

Uluslararası birimler sistemi: Uluslararası Tartılar ve Ölçüler 
Konferansınca kabul edilen uluslararası birimleri, 

 

Ölçü: Ağırlık, uzunluk ve hacim gibi büyüklüklerin ölçülmesinde 
kullanılan ve üzerinde yazılı birim ve miktarların doğruluğu tasdik 
edilmiş ağırlık, uzunluk taksimatlı ölçüler ve ölçü kaplarını, 

 

Ölçü aleti: Ölçü işleminde kullanılan araç, sayaç ve gereçleri, 

 

Umumi ayar işareti: Damgada kullanılan TC şekli olan işareti, 

 

Damga: Muayene sonunda uygun olduğu anlaşılan ölçü ve ölçü 
aletlerinin üzerine konulan umumi ayar işaretini, 

 

Etalon: Çeşitli ölçü ve ölçü aletlerinin doğruluğunu tahkik etmek 
için sahip olunan imkanlara göre en yüksek hassasiyetli ölçü ve ölçü 
aletlerini, 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında,  

a) Ayar: Tamir işlemi içermeyecek şekilde, ölçüm cihazının doğru 

ölçüm yapmasını sağlamak amacıyla ayarlama, parametre 

güncelleme veya tarife yükleme işleminin yapılması ve 

mevzuatında belirtilmesi durumunda tamir ayar işaretlerinin 

uygulanarak tamir ayar belgesinin düzenlenmesi işlemini, 

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 

c) Doğrulama: Ölçüm cihazının ilgili mevzuatına göre kontrol 

edilmesi ve uygun olanlara mevzuatında belirtilmesi durumunda 

doğrulama işaretlerinin uygulanarak doğrulama belgesinin 

düzenlenmesi işlemini, 

ç) Doğrulama belgesi: Doğrulamayı müteakip ölçüm cihazına 

mevzuatında belirtildiği şekilde düzenlenen belgeyi, 

d) Doğrulama işareti: Doğrulamayı müteakip ölçüm cihazına 

mevzuatında belirtildiği şekilde uygulanan etiket, işaret, damga 

veya elektronik güvenlik tedbirini, 

e) Doğrulama servisi: Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm 

cihazlarının bu Kanun kapsamında doğrulamasını yapmak üzere 

Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiliği, 

f) Gerçek miktar: Bir hazır ambalajlı mamulün kütle, hacim, 

uzunluk, alan veya adet biriminden içerdiği net ürün miktarını, 
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Dinamometrik tartı aleti: Yaylı tartı aletini, 

 
İfade eder. 

g) Hazır ambalajlı mamul: Bir ürün ile bu ürünü içinde taşıyan bir 

ambalajdan oluşan, satın alanın hazır bulunmadığı bir ortamda 

ambalajlanan, içindeki ürünün miktarı önceden belirlenen bir 

değere sahip olan ve paket açılmadıkça veya pakette somut bir 

değişiklik yapılmadıkça bu değerin değiştirilemediği koşullarda 

paketlenmiş ürünü, 

ğ) Hizmet alan: Yasal metroloji kapsamındaki bir ölçüm cihazı ile 

yapılan ölçüm işinde, faydalanıcı konumunda olan gerçek veya 

tüzel kişiyi,  

h) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı 

veya ilgili teknik düzenleme kapsamında ürünlerin imalatına, 

piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin 

sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişileri,  

ı) İmalatçı: Ölçüm cihazını, hazır ambalajlı mamulü veya ölçü 

kabını imal ederek ya da bunların tasarımını veya imalatını 

yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden 

gerçek veya tüzel kişiyi, 

i) İthalatçı: Ölçüm cihazı, hazır ambalajlı mamul veya ölçü kabını 

ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi, 

j) Kalibrasyon: Bir ölçüm cihazı tarafından sağlanan ölçüm 

sonucunun, büyüklük değeri ve ölçüm belirsizliği dahil olmak 

üzere belirli koşullar altında, doğruluğu bilinen bir referans ile 

karşılaştırılması işlemini, 

k) Kalibrasyon laboratuvarı: Bir kuruluşun kendi iç bünyesindeki 

kalibrasyon işlerini yapmak üzere kurduğu laboratuvarlar 

haricinde, ticari amaçla kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarı, 

l) Kullanıcı: Ölçüm cihazının mülkiyetini haiz gerçek veya tüzel 

kişiyi veya ölçüm cihazını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,  

m) Kullanımın kısıtlanması: Bir ölçüm cihazının ilgili mevzuatta 

öngörüldüğü şekilde kullanımına  belirli şartlarda izin verilmesi 

veya kullanımdan geçici olarak veya tamamen alıkonulmasını, 
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n) Kullanıma sunma: Bir ölçüm cihazının, kullanım amaçları 

doğrultusunda son kullanıcı için ilk defa kullanımını, 

o) Metrolojik izlenebilirlik: Bir ölçüm sonucunun, belgelendirilmiş 

ve kesintisiz bir hiyerarşik kalibrasyon zinciri içerisinde bir 

referansla ilişkilendirilmesini, 

ö) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk 

değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Türkiye veya bir 

Avrupa Birliği üyesi ülkenin yetkili kuruluşu tarafından ilgili 

teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen 

ve isimleri Komisyona bildirilen uygunluk değerlendirme 

kuruluşunu, 

p) Ölçü kabı: Genel olarak şişe olarak adlandırılan, camdan veya 

cam ile aynı ölçme tekniği garantilerini veren değişmez sağlamlık 

ve biçime sahip malzemelerden üretilen, kapalı veya kapatılabilir 

özelliğe sahip, belli bir miktara kadar doldurulduklarında veya 

tam hacimlerinin belli bir oranına kadar doldurulduklarında 

içerikleri yeterli bir hassaslıkla ölçülebilir olan ve sıvıların 

muhafazası, taşınması veya sevki için geliştirilmiş olan kabı, 

r) Ölçüm: Bir ölçüm cihazı kullanılarak bir büyüklüğün değerinin 

belirlenmesine yönelik sürdürülen işlemler dizisini, 

s) Ölçüm birimi: İki büyüklüğün oranını bir sayı olarak ifade etmek 

için aynı türden bir başka büyüklüğün karşılaştırılabildiği, Metre 

Konvansiyonu ile tanımlanan ve kabul edilen, sadece bir sayı ve 

birim ile ifade edilen gerçek büyüklüğü, 

ş) Ölçüm cihazı: Tek başına veya bir ya da daha fazla yardımcı 

ekipman ile birlikte ölçüm yapmada kullanılan cihazı ya da belirli 

türlerdeki büyüklüklerin belirli aralıklar içinde ölçülen büyüklük 

değerlerinin elde edilmesinde kullanılan bilgileri sağlamak için 

bir araya getirilmiş ve uyarlanmış, gerekli malzemeler ile birlikte, 

bir veya daha fazla cihazdan oluşan sistemi ya da kullanıldığı süre 

boyunca, her birine belirli bir büyüklük değeri atanmış bir veya 
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birden fazla türdeki büyüklüğü kesintisiz olarak sağlayan veya 

üreten maddi ölçütü, 

t) Ölçüm standardı: Referans olarak kullanılmak üzere, bir 

büyüklüğün tanımını, belirli bir büyüklük değeri ve ölçüm 

belirsizliği ile gerçekleştiren bir ölçüm cihazı, ölçüm sistemi, 

maddi ölçüt veya referans malzemeyi, 

u) Piyasaya arz: Ölçüm cihazı, hazır ambalajlı mamul veya ölçü 

kabının bedelli veya bedelsiz olarak piyasada ilk kez 

bulundurulmasını, 

ü) Piyasada bulundurma: Ölçüm cihazı, hazır ambalajlı mamul veya 

ölçü kabının ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak 

dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını, 

v) Tamir: Teknik düzenlemesine uygunluğunu bozmayacak şekilde, 

fonksiyonları çalışmayan, hatalı çalışan ya da hatalı ölçüm yapan 

ölçüm cihazının kusurlarının giderilmesi ve  mevzuatında 

belirtilmesi durumunda tamir ayar işaretlerinin uygulanarak 

tamir ayar belgesinin düzenlenmesi işlemini, 

y) Tamir ayar belgesi: Tamir ve/veya ayar işlemini müteakip ölçüm 

cihazına mevzuatında belirtildiği şekilde düzenlenen belgeyi, 

z) Tamir ayar işareti: Tamir ve/veya ayar işlemini müteakip ölçüm 

cihazına mevzuatında belirtildiği şekilde uygulanan etiket, işaret, 

damga veya elektronik güvenlik tedbirini, 

aa) Tamir ayar servisi: Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm 

cihazının tamir ve/veya ayarını yapmak üzere Bakanlık 

tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiliği, 

bb) Teknik düzenleme: İdari hükümler dahil olmak üzere, ölçüm 

cihazı, hazır ambalajlı mamul ve ölçü kabının niteliğini, işleme 

veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, 

ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk 

değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak 

belirleyen, uyulması zorunlu mevzuatı, 
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cc) Ulusal metroloji enstitüsü: Uluslararası karşılıklı tanıma 

anlaşmalarına uygun şekilde ulusal ölçüm standartlarına ilişkin 

faaliyetleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen 

kuruluşu,   

çç) Ulusal ölçüm standardı: Bir büyüklük değerinin, ilgili büyüklük 

türüne ait ülke içindeki diğer ölçüm standartlarına aktarılmasında 

temel alınmak üzere Bakanlık tarafından onaylanmış ölçüm 

standardını, 

dd) Uygunluk değerlendirme: Ölçüm cihazı, süreç, hizmet, sistem, 

kişi veya kuruluşa ilişkin belirli şartların yerine getirilip 

getirilmediğini gösteren faaliyeti, 

ee) Yasal ölçüm birimleri: Bu Kanun gereği kullanımı zorunlu olan 

ve Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı’nda kabul edilen 

uluslararası büyüklükler sistemine dayalı Uluslararası Birimler 

Sistemine (SI) uygun ölçüm birimlerini, 

ifade eder. 
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Uluslararası temel birimler 

Madde 5 – Bu Kanun kapsamındaki uluslararası temel birimler 

şunlardır. 

Metre : Uzunluk temel birimi, 

Kilogram : Kütle (Ağırlık) temel birimi, 

Saniye : Zaman temel birimi, 

Amper : Elektrik akım şiddeti temel birimi, 

Kelvin : Termodinamik sıcaklık temel birimi, 

Kandela : Işık şiddeti temel birimi, 

Mol : Madde miktar birimi, 

Yukarıda yazılı temel birimler ile başka değişik büyüklüklerin 

ölçüldüğü ve bu büyüklüklerin fiziksel oluşumlarına göre temel 

terimlerin çeşitli cebrik tertipleri ile ifade edilen türetilmiş birimlerin 

tarifleri ile özel adlandırmaları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte 

gösterilir. 

Uluslararası birimlerin kullanılması 

Madde 6 – Resmi ve özel sözleşmeler, her türlü evrak, belge ve 

ilanlar ile miktar belirten etiketlerde ve kanunlara göre tutulan 

defterlerde, uluslararası birimlerin kullanılması zorunludur. 

Sayı ile alınıp satılması gelenek haline getirilmiş bulunan alım 

satımlarda bu madde hükmü uygulanmaz. 
 

Yasal ölçüm birimleri ve metroloji alanında uluslararası 

işbirliği 

MADDE 4 - (1) Ekonomik faaliyetlerde, kamu sağlığı ve güvenliğinde, 

resmi işlerde, eğitim işlerinde, standardizasyon faaliyetlerinde, ölçüm 

cihazlarında, ölçü kaplarında, ölçüm sonuçlarında ve ölçüm birimi ile 

ifade edilen miktarların gösteriminde yasal ölçüm birimlerinin 

kullanılması zorunludur. 

(2) Yasal ölçüm birimlerinin gerçekleştirilmesinde, Uluslararası 

Birimler Sistemi’ne (SI) göre oluşturulmuş uluslararası ölçüm 

standartlarına, ulusal ölçüm standartlarına, karşılıklı tanıma 

anlaşmasında kabul görmüş diğer ülkelerin ulusal ölçüm standartlarına 

veya bu standartlara metrolojik izlenebilirliği kanıtlanmış olan ölçüm 

standartlarına metrolojik izlenebilirliğin sağlanması esastır.  

(3) Yasal ölçüm birimlerinin tanımlarına, sembollerine, öneklerine, ek 

birimler ile temel ve türetilmiş birimlerin kullanımına ilişkin hususlar 

Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir. 

(4) Bakanlık, metroloji alanında bu Kanun kapsamında yürütülen 

faaliyetlerin uluslararası düzeyde denklik ve tanınırlıklarını sağlamak 

ve sürdürmek amacıyla uluslararası metrolojik işbirliği içinde faaliyet 

yürütür ve metroloji alanında uluslararası organizasyonlarda 

Türkiye’nin temsil edilmesini sağlar. 

 

Marka kaydı ile tip ve sistemin onaylanması 

Madde 7 – Türkiye'de yapılan veya dışarıdan getirilen ölçü ve 

ölçü aletlerinin üzerine, bunları yapan şahıs veya firmaya ait özel bir 

markanın; kolaylıkla okunabilecek, silinmeyecek ve ölçü ve ölçü 

aletinden ayrılmayacak şekilde konulması ve Bakanlığa kaydettirilmiş 

olması şarttır. 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazları, ithalatı ve 

piyasaya arzı 
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Ayrıca; 

a) Yurt içinde ölçü ve ölçü aleti yapan fabrika ve imalathanelerle 

tamir atölyeleri, yaptıkları veya tamir ettikleri ölçü ve ölçü aletleri için 

Bakanlıkça tespit edilecek esaslar dahilinde ve örneğine uygun, tasdikli 

bir imalat defteri tutmak zorundadırlar. 

b) Elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, ölçü 

transformatörleri, taksimetreler, naklimetreler ve 2 nci madde ile kanun 

kapsamına alınacak diğer sayaçların muayene ve damgalanmaya kabul 

edilmeleri, bunların kullanışlı tip ve sistemde olduklarının Bakanlıkça 

önceden onaylanmış bulunmasına bağlıdır. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili esaslar Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
 

MADDE 8 - (3) Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazı, ilgili 

teknik düzenlemesine uygun şekilde piyasa arz edilir. Bu teknik 

düzenlemeleri hazırlamaya Bakanlık yetkilidir.   

 

Uluslararası ölçü örneklerinin kabulü 

Madde 8 – 1889 yılında Paris'te toplanan Uluslararası Tartılar ve 

Ölçüler Genel Konferansında kabul edilerek Fransa'da Sevr'de Breteuil 

Pavyonunda saklanmakta olan metre ve kilogram prototiplerinden 

alınan ölçü örnekleri, Türkiye için de uzunluk ve kütle (ağırlık) temel 

etalonlarıdır. 

Bu temel etalonlar, Bakanlık tarafından uygun bir yerde saklanır. 

Bu etalonlara göre hazırlanacak yoklama ve kullanma etalonlarının ne 

şekilde sağlanacakları, muayene edilecekleri ve korunacakları 

Bakanlıkça tespit edilir. 

Bakanlık bu amaçla mevcut veya kurulacak metroloji ve 

kalibrasyon merkezlerinden faydalanabilir. 
 

Ulusal metroloji enstitüsü ve ulusal ölçüm standartları 

MADDE 5 - (1) Bakanlık, uluslararası karşılıklı tanıma anlaşmalarına 

uygun şekilde ulusal düzeyde ölçüm birliğinin sağlanması ve 

sürdürülmesi, metroloji alanında ülke uygulamalarının uluslararası 

metroloji sistemine entegrasyonu, metroloji alanında ihtiyaç duyulan 

alanlarda araştırma geliştirme yapılması ve uluslararası metrolojik 

işbirliği amacıyla faaliyet yürütecek laboratuvarı ulusal metroloji 

enstitüsü olarak yetkilendirir. 

(2) Ulusal metroloji enstitüsü, ulusal ölçüm standartlarının 

oluşturulması, muhafazası, geliştirilmesi, metrolojik izlenebilirliğinin 

sağlanması, uluslararası denklik ve tanınırlıklarının sağlanması, ihtiyaç 

duyulan alanlara metrolojik izlenebilirliğin aktarılması, karşılaştırma 

ölçümleri ve kalibrasyon laboratuvarlarının bu Kanun kapsamında 

yetkinliklerinin değerlendirilmesi konularında faaliyet yürütür. Ulusal 

metroloji enstitüsü, ihtiyaç olması halinde bu faaliyetleri Bakanlığın 

onayını almak suretiyle başka kuruluşları atayarak da yürütebilir.  
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(3) Bir ölçüm standardı; ölçüm biriminin tanımına veya uluslararası 

kabul gören yönteme göre gerçekleştirilmesi, belirsizliğinin ülke 

ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olması ve uluslararası karşılaştırma 

ölçümleri ile diğer ülkelerin ölçüm standartlarına denkliğinin 

kanıtlanmış olması şartıyla ulusal ölçüm standardı olarak kabul edilir.  

(4) Bu madde kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesi için Bakanlık ve 

ulusal metroloji enstitüsü, ülke ihtiyaçlarını esas alarak bütçe imkanları 

dahilinde gerekli yatırımı yapar.  

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

Bu husus 3516 sayılı kanunda düzenlenmemiştir. 
Kalibrasyon hizmetleri  ve metrolojik izlenebilirlik 

MADDE 6 - (1) Kalibrasyon  laboratuvarları, Bakanlık tarafından 

belirlenecek usul ve esaslara göre oluşturulacak sicil sisteminde kayıtlı 

olmak ve bu kaydını güncel tutmak zorundadır. Sicil sisteminde kaydı 

olmayan veya kaydını Bakanlık tarafından belirlenen usullere uygun 

şekilde güncel tutmayan laboratuvarlar kalibrasyon hizmeti veremez. 

(2) Kalibrasyon laboratuvarı, sicil sistemine kayıt olmak veya kaydını 

güncellemek için ulusal metroloji enstitüsünden laboratuvar yeterlilik  

raporu almak zorundadır. Ulusal metroloji enstitüsü, yerinde yapılacak 

incelemeler dahil söz konusu laboratuvar yeterlilik  raporu için başvuru 

yapandan Bakanlık tarafından belirlenen ücreti alır. Bakanlığın 

belirlediği ücret dışında başka hiçbir ad altında ücret alınamaz.  

(3) 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan bir düzenlemeye 

göre kalibrasyon hizmeti verip bunun dışında kalibrasyon hizmeti 

vermeyen yerler ile kamu kuruluşu olan ulusal akreditasyon kuruluşu 

tarafından veya bu kuruluşça kabul edilen akreditasyon kuruluşları 

tarafından en az bir kalibrasyon alanında akredite edilmiş yerler 
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bakımından, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen laboratuvar 

yeterlilik raporu aranmaz. 

(4)  Kalibrasyon laboratuvarı, faaliyetlerine uygun belge düzenlemek 

veya raporlayabilmek veya beyanda bulunabilmek için her türlü teknik 

ve idari tedbiri alır, gerçekleştirdiği ölçümle ilgili ham veri ve 

kullanılan donanım bilgisi dâhil olmak üzere, ölçümün doğruluğunu 

kanıtlayıcı bilgi ve kayıtları muhafaza eder. Kalibrasyon laboratuvarı 

metrolojik izlenebilirliği sağlanmış ölçüm sonuçlarına dayanacak 

şekilde kalibrasyon hizmeti verir. 

(5) Metrolojik izlenebilirlik, uluslararası anlaşmalar, standartlar ve 

uluslararası referans dokümanlar dikkate alınarak Bakanlık tarafından 

belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde sağlanır. 

(6) Kalibrasyon laboratuvarı, hizmet kapsamı ile ilgili olarak ulusal 

metroloji enstitüsünün Bakanlıktan onay aldığı karşılaştırmalı 

ölçümlerine katılmak zorundadır. 

(7) Aşağıda belirtilen konularda ölçüm sonuçlarının metrolojik 

izlenebilirliğinin sağlanması zorunludur: 

a) Gümrük ve vergilendirmeye ilişkin mevzuatta öngörülen 

ölçümlerde. 

b) Aykırılık tespitine, ceza uygulanmasına veya hak mahrumiyetine 

esas devlet denetimine konu ölçümlerde. 

c) Adli ve idari davalarda yapılacak tespitlere ilişkin ölçümlerde. 

ç) Mevzuatta metrolojik izlenebilirliğin zorunlu tutulduğu 

ölçümlerde. 

(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

Bu husus 3516 sayılı kanunda düzenlenmemiştir. 
Kamu kurum veya kuruluşlarının metroloji alanında 
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yapacağı düzenlemeler 

MADDE 7 - (1) Kamu kurum veya kuruluşları, yasal metroloji 

kapsamında olan ölçüm cihazları haricinde; sorumluluk alanlarında 

kullanılan ölçüm cihazları için kalibrasyon, tamir, bakım ve ayar 

hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişileri yetkilendirmek ve bunlara 

ilişkin çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere düzenleme yapabilir.  

(2) Birinci fıkra uyarınca yetkilendirilen yerler bu fıkra uyarınca 

yapılacak düzenlemelere uygun olarak hizmet verir. 

(3) Bu madde uyarınca kalibrasyon hizmeti vermek üzere 

yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler bu Kanunun kalibrasyon 

laboratuvarına ilişkin hükümlerine tabidir. 

(4) Metroloji alanında bu Kanunla belirlenen temel gerekliliklerin 

uygulanmasında kamu kurum veya kuruluşları arasında eşgüdümü 

sağlamak amacıyla bu madde kapsamında yapılacak düzenlemeler için 

Bakanlıktan görüş alınması zorunludur. 

 

Muayeneler 

Madde 9 – Ölçü ve ölçü aletleri aşağıdaki muayenelere tabi 

tutulurlar. 

İlk muayene, 

Periyodik muayene, 

Ani muayene, 

Şiyaket muayenesi, 

Stok muayenesi. 

a) İlk muayene: Yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi 

suretiyle meydana getirilen ölçü ve ölçü aletlerinin satışa veya 

kullanılmaya başlanmalarından önce veya ithal edilen ölçü ve ölçü 

aletlerinin yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikayet ve 

stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan ölçü ve ölçü 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarına ilişkin 

doğrulama yükümlülüğü 

MADDE 9 – (1) Yasal metroloji kapsamındaki bir ölçüm cihazı, 

aşağıdaki durumlardan birine uygun şekilde doğrulamasının yapılmış 

olması ve Bakanlığın belirlediği süre ve koşullara bağlı olarak 

doğrulamanın geçerliliğinin devam ediyor olması şartıyla kullanılır.  

a) Piyasaya arz edilecek veya kullanıma sunulacak ölçüm cihazının; 

onaylanmış kuruluş sorumluluğunda uygunluk değerlendirme 

işlemi kapsamında doğrulaması yapılmışsa. 

b) Piyasaya arz edilecek veya kullanıma sunulacak ölçüm 

cihazlarından, onaylanmış kuruluş sorumluluğunda uygunluk 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:73130864020216114435. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



aletlerinin tamir ve ayarlanmalarından sonra veya ayarları bağlı 

bulundukları yere göre ayarlanmış olan ölçü ve ölçü aletlerinin ise her 

yer değiştirmeleri halinde uygulanır. 

b) Periyodik muayene: Belli sürelerde olmak üzere, bu Kanun 

kapsamına giren ölçü ve ölçü aletleri için yapılan genel muayenedir. 

c) Ani muayene: Bakanlık merkez ve taşra ölçüler ve ayar 

kuruluşları memurlarının görecekleri lüzum veya ihbar üzerine, ölçü ve 

ölçü aletlerinin bulundukları yerlerde habersizce yapılan muayenedir. 

d) Şikayet muayenesi: Bir ölçü ve ölçü aletinin doğru çalışıp 

çalışmadığını tespit etmek üzere, ölçü ve ölçü aleti sahibi veya diğer bir 

kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir. 

e) Stok muayenesi: İlk muayene damgasını taşıdıkları halde 

satılmayıp depo, atölye, imal veya satış yerlerinden, yahut henüz 

kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan ölçü ve 

ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi 

tutuldukları bir muayene şeklidir. 

Bu muayenelerin usul ve esasları, kimler tarafından ne şekilde ve 

surette yapılacakları ve muayeneye tabi ölçü ve ölçü aletleri 

sahiplerinin veya bunları kullananların görev ve sorumlulukları ile tabi 

olacakları yasaklar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 
 

değerlendirme işlemi kapsamında doğrulaması yapılamayanların, 

Bakanlık veya Bakanlığın çıkaracağı yönetmeliğe göre 

yetkilendirilen doğrulama servisi/imalatçı tarafından doğrulaması 

yapılmışsa. 

c) Halihazırda kullanımda olan veya tamiri ve/veya ayarı yapılan 

ölçüm cihazının Bakanlık veya Bakanlığın çıkaracağı yönetmeliğe 

göre yetkilendirilen doğrulama servisi tarafından doğrulaması 

yapılmışsa. 

ç) (b) ve (c) bentleri kapsamında yurtiçinde doğrulaması yapılamayan 

ölçüm cihazının, Bakanlığın çıkaracağı yönetmeliğe göre 

yetkilendirilen yerler tarafından doğrulama yerine geçecek istisnai 

değerlendirme işlemi yapılmışsa. 

(2) Piyasaya arz edilecek veya kullanıma sunulacak ölçüm cihazının 

teknik düzenlemesinde doğrulama zorunluluğu olmaması halinde 

birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(3) Birinci fıkra uyarınca yetkilendirilen doğrulama servisi/imalatçı, 

Bakanlıkça çıkarılan alt düzenlemelere uygun olarak hizmet verir. 

(4) Yasal metroloji kapsamında doğrulaması yaptırılmış bir ölçüm 

cihazı tarafından sağlanan ölçüm sonucunun metrolojik izlenebilirliği 

sağlamış olduğu kabul edilir. 

(5) Ölçüm cihazının doğrulama işaretlerine yetkisiz kişilerce müdahale 

edilemez. 

(6) Bakanlık, doğrulama işlemlerinin izlenebilirliğini sağlamak 

amacıyla alanında yetkin bir kuruluşu doğrulama belgesi ve 

işaretlerinin üretilmesi için yetkilendirebilir. 

(7) Yasal metroloji kapsamında olduğu halde geçici süre 

kullanılmayacak olan veya Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkrasında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olan ölçüm cihazları 

Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre istisna kapsamına 

alınmış olması şartıyla doğrulamadan muaf tutulur. Bu kapsamda 
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doğrulamadan muaf tutulan ölçüm cihazlarının muafiyet süresince 

istisna şartlarını sağlaması esastır. İstisna kapsamına alınmış bir ölçüm 

cihazının  Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında 

belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılması için yeniden 

doğrulamasının yaptırılması zorunludur. 

(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

Tamir ve ayar yetki belgesi 

Madde 10 – Sayaç ayar istasyonları ile ölçü ve ölçü aletleri tamir 

ve ayar atölyelerinde çalışanlara Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte 

belirlenecek usul ve esaslara göre yetki belgesi verilir. Bakanlık ölçü 

ve ölçü aletlerinin muayene ve ayar işleri için resmi ve özel  kuruluşlara 

ait laboratuvar, ayar istasyonları ve atölyelerden faydalanır. 
 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarının tamir ve 

ayar işlemleri 

MADDE 10 – (1) Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazının tamir 

ve/veya ayar işlemleri tamir ayar servislerince yapılır. Tamir ayar 

servisleri Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliğe göre 

yetkilendirilir. 

(2) Birinci fıkra uyarınca yetkilendirilen tamir ayar servisleri, 

Bakanlıkça çıkarılan alt düzenlemelere uygun olarak hizmet verir. 

(3) Tamir ve/veya ayar işlemi yapılan ölçüm cihazı, doğrulaması 

yaptırıldıktan sonra kullanılır. Tamir ve/veya ayarı yapılmış ölçüm 

cihazının, Bakanlık tarafından şartları mevzuatla belirlenmiş olması 

kaydıyla, doğrulaması yapılıncaya kadar geçici bir süreliğine 

kullanımına izin verilebilir. Bu şekilde izin verilmiş ölçüm cihazının, 

kullanım izni verilen süre boyunca doğrulaması yapılmış kabul edilir. 

(4) Ölçüm cihazının tamir ayar işaretlerine yetkisiz kişilerce müdahale 

edilemez. 

(5) Bakanlık, tamir ve ayar işlemlerinin izlenebilirliğini sağlamak 

amacıyla alanında yetkin bir kuruluşu tamir ayar belgesi ve işaretlerinin 

üretilmesi için yetkilendirebilir. 
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(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

Tamir ve ayar ücretleri (1) 

Madde 11 – Elektrik, su, doğalgaz ve havagazı sayaçlarının 

tamir ve ayar ücretleri Bakanlıkça her yıl Ocak ayında tespit edilerek 

ilan edilir. 
 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarının tamir ve 

ayar işlemleri 

MADDE 10 –  

(2) Birinci fıkra uyarınca yetkilendirilen tamir ayar servisleri, 

Bakanlıkça çıkarılan alt düzenlemelere uygun olarak hizmet verir. 

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

*Bu madde kapsamında ücretin Bakanlık tarafından belirleneceği 

hususu alt düzenlemede ele alınacaktır. 

 

Gümrük işleri 

Madde 12 – Yurt dışından ithal veya yurt dışına ihraç edilen ölçü 

ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazları, ithalatı ve 

piyasaya arzı 

MADDE 8 -  

(4) Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazları Bakanlık tarafından 

çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak ithalat aşamasında denetlenir.  

 

Damgalama veya damga yerine belge verme 

Madde 13 – İlk, periyodik ve stok muayenelerinde doğru 

oldukları anlaşılan ölçü ve ölçü aletleri damgalanmaya elverişli 

bulundukları takdirde damgalanır. Damgalanmaya elverişli 

bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri için damga yerine geçmek üzere bir 

belge verilir. 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında, 

c)Doğrulama: Ölçüm cihazının ilgili mevzuatına göre kontrol edilmesi 

ve uygun olanlara mevzuatında belirtilmesi durumunda doğrulama 

işaretlerinin uygulanarak doğrulama belgesinin düzenlenmesi işlemini, 
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Damgalama veya damga yerine belge verme, yer değiştirme 

halinde damganın geçerliliği ve damgaların iptaline ait usul ve esaslar 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 
 

ç)Doğrulama belgesi: Doğrulamayı müteakip ölçüm cihazına 

mevzuatında belirtildiği şekilde düzenlenen belgeyi, 

 

d)Doğrulama işareti: Doğrulamayı müteakip ölçüm cihazına 

mevzuatında belirtildiği şekilde uygulanan etiket, işaret, damga veya 

elektronik güvenlik tedbirini, 
 

Yasaklar 

Madde 14 – a) Uluslararası Birimler Sistemine göre yapılmamış 

olan veya bu sisteme göre imal edilmiş olmakla beraber, nitelikleri 

bakımından bu Kanun hükümlerine uygun bulunmayan ölçü ve ölçü 

aletlerinin ticaret maksadıyla yurda sokulması veya yapılması, 

b) Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerinin satışa arzı veya 

satılması, satışına aracılık edilmesi, alım satımda kullanılması veya 

alım satım yerlerinde bulundurulması, 

c) Doğru olmadığı açıkça belli olan ölçü ve ölçü aletleri ile veya 

bu aletlerin ayarı bozulmak suretiyle ölçme yapılması veya bunların 

alım satım yerlerinde bulundurulması, 

d) Damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik muayene zamanında 

müracaat edilmemiş veya damga süresi geçirilmiş veya damgaları iptal 

edilmiş ölçü ve ölçü aletlerinin kullanılması, satışa arzı veya satılması, 

alım satım yerlerinde bulundurulması, damgaları iptal edilmiş ölçü ve 

ölçü aletlerinin, tamirlerinden sonra tekrar muayene ve damga 

yaptırılmadan sahiplerine teslimi, 

e) Bu Kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin 

muayenelerinin veya tamir ve ayarlarının Bakanlığın yetki belgesini 

taşımayan kişilerce yapılması, (2) 

f) Ambalajında belirtilen veya yetkili makamlarca tespit edilen 

miktarlara uymayan bir malın satışa arzı, 

g) Bakanlıkça tespit edilen tarifeler üstünde ücret talep etmek 

veya almak, 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazının kullanıcısının 

ve hizmet alanın sorumlulukları 

MADDE 11 – (1) Yasal metroloji kapsamında olan ölçüm cihazının 

kullanım süresince doğrulamasının yaptırılmasından kullanıcı 

sorumludur.  

(2) Kullanıcı, teknik düzenlemesine uygun şekilde piyasaya arz 

edilmemiş olan veya daha sonra teknik düzenlemeye aykırı hale 

getirilmiş olan ölçüm cihazı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve 

ikinci fıkrasındaki amaçlar için  kullanamaz.  

(3) Kullanıcı ölçüm cihazını, mevzuatta öngörülen gerekliliklere uygun 

şekilde kullanır. 

(4) Kullanıcı, ölçüm cihazına ilişkin doğrulama belgesi ve tamir ayar 

belgesini, geçerlilik süresince üzerindeki bilgiler tahrip olmayacak 

şekilde muhafaza eder. 

(5) Kullanıcı, ölçüm cihazının doğrulama işaretlerini ve tamir ayar 

işaretlerini muhafaza eder. 

(6) Hizmet alanın sorumluluğunda olan bir yerde kullanılmakta olan 

ölçüm cihazı için bu maddenin  beşinci fıkrasında belirtilen sorumluluk 

kullanıcıyla birlikte hizmet alana da aittir. 
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h) (Ek:14/2/2019-7164/24 md.)  Ölçü aletlerinin muayenelerini 

veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafından yetkilendirilen 

servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve 

yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması, 

Yasaktır. 

Bu Kanunun 13 üncü maddesine göre damgaları iptal edilmiş 

sabit ve sökülüp taşınması güç olan ölçü ve ölçü aletleri, alım satım 

yerlerinde bulundurulma yasağına tabi değildir. 

Yurt dışından alınan siparişleri karşılamak veya yurt dışına 

gönderilmek amacıyla miktarı, nitelikleri ve yapım maddeleri 

belirtilerek yapılacak ölçü ve ölçü aletleri hakkında (a) ve (b) 

bendlerindeki yapım ve alım satım yasağı uygulanmaz. 
 

(7) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca istisna 

kapsamına alınmış bir ölçüm cihazının kullanıcısı, muafiyet süresince 

mevzuatta belirtilen istisna şartlarına uymak zorundadır. 

 

İdari cezalar 

Madde 15 –  (Değişik: 23/1/2008-5728/461 md.) 
f) Ambalajında belirtilen veya yetkili makamlarca tespit edilen 

miktarlara uymayan bir malın satışa arzı, 

 

Hazır ambalajlı mamul ve ölçü kapları için metrolojik 

gereklilikler ve genel hususlar 

MADDE 12 - (1) Hazır ambalajlı mamul ve ölçü kabı, ilgili teknik 

düzenlemesine uygun şekilde piyasaya arz edilir. 

(2) Hazır ambalajlı mamulün gerçek miktarı, arz süreci boyunca 

iktisadi işletmeci tarafından düzenli şekilde kontrol edilir. Bu 

kontrollerde metrolojik izlenebilirliği sağlanmış ve uygun hassasiyette 

ölçüm cihazlarının kullanılması zorunludur. İktisadi işletmeci bu 

kontrollere ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları kontrol tarihinden 

itibaren en az üç yıl boyunca muhafaza eder ve talep edilmesi halinde 

Bakanlığa ibraz eder. 

(3) İktisadi işletmeci, hazır ambalajlı mamulün gerçek miktarına ilişkin 

yapılacak denetimler ve/veya ölçü kabının metrolojik özelliklerine 

ilişkin yapılacak denetimler için yeteri kadar numuneyi talep edilmesi 

halinde Bakanlığa ücretsiz vermek zorundadır. 
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(4) Ölçü kabının tescilli markasına sahip iktisadi işletmeci, ürettiği ölçü 

kaplarında kullandığı tanıtım işaretlerine ait çizimleri Bakanlığa 

bildirmek zorundadır. 

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

Bu hususlar 3516 sayılı kanunda düzenlenmemiştir. 
Denetimler  

MADDE 13 - (1) Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazının bu 

Kanun ve alt düzenlemelere uygun şekilde kullanıldığını denetlemeye 

Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu kapsamda yapacağı denetimlerde 

gerektiğinde doğrulama servisi ve tamir ayar servisinin teknik 

altyapısından yararlanır.  

(2) Hazır ambalajlı mamul ve ölçü kabını piyasaya arz edenlerin bu 

Kanun ve alt düzenlemeler kapsamındaki faaliyetlerini denetlemeye, 

ayrıca denetim sırasındaki imkanlarla ölçümlerin yapılamadığı veya  

şüphe oluştuğu durumlarda denetime konu numuneleri laboratuvara 

göndermek üzere almaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu denetimlerde 

yapacağı ölçümler için tesisin teknik altyapısından yararlanır. 

Laboratuvara gönderilen numunelerin bu Kanun ve alt düzenlemelere 

uygun olmadığı tespit edilirse, laboratuvarda yapılan ölçümlere ilişkin 

belgelendirilmiş giderlerin denetlenen iktisadi işletmeci tarafından 

karşılanması zorunludur. 

(3) Bakanlık, abonelik sistemi ile hizmet veren dağıtım şirketleri ve 

belediyelere ait kullanımda olan ölçüm cihazlarının denetimini dağıtım 

şirketi veya belediyenin personel ve teknik altyapısını kullanarak 

yapabilir. Bakanlık tarafından bu fıkra uyarınca yapılacak yıllık 

denetim sayısı, dağıtım şirketi veya belediyenin ilgili alandaki abone 

sayısının binde birini geçemez. 
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(4) Bakanlık tarafından yetkilendirilen yerlerin bu Kanun ve alt 

düzenlemeler kapsamında verdiği hizmetleri denetlemeye Bakanlık 

yetkilidir.   

(5) Yasal ölçüm birimlerinin bu Kanun ve alt düzenlemelere uygun 

şekilde kullanılıp  kullanılmadığını denetlemeye Bakanlık yetkilidir. 

(6) Kalibrasyon laboratuvarının bu Kanunun 6 ncı maddesinde 

belirtilen hükümler ile bu hükümlere dayanan alt düzenlemelere 

uygunluğunu denetlemeye Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu denetimler 

için ulusal metroloji enstitüsünü inceleme yapmak üzere 

görevlendirebilir. 

(7) Tartımı yapılacak yükün yük taşıyıcısı üzerine konulması, 

kaldırılması ve tartım sonucunun alınması gibi tartım işlemleri 

süresince bir kullanıcının müdahalesine ihtiyaç duyulan ve kapasitesi 

2000 kg altında olan tartı aletinin bu Kanun ve alt düzenlemelere uygun 

şekilde kullanıldığını denetlemeye Belediyeler yetkilidir. Bakanlık 

birinci fıkradaki denetim yetkisinin bir kısmını, yetki çerçevesini 

yönetmelikle belirlemek ve ilgili Bakanlığın uygun görüşünü almak 

kaydıyla belediyelere devredebilir.  

(8) Bu Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak yapılan düzenlemeler 

kapsamında verilen hizmetler ile bu hizmeti veren yerlerin, bu Kanun 

ve alt düzenlemelere uygunluğunu denetlemeye mevzuatı hazırlayan 

kamu kurum veya kuruluşu yetkilidir. 

(9) Bu Kanun kapsamında yapılan şikayetler, somut bilgiler 

içermemesi veya gerekçelerinin yetersiz kalması durumunda denetime 

yetkili kamu kurum veya kuruluşu tarafından gerekçeleri bildirilmek 

suretiyle değerlendirmeye alınmayabilir. 
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İdari cezalar 

Madde 15 –  (Değişik: 23/1/2008-5728/461 md.) 
a) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 

istisna dışında, resmi ve özel sözleşmelerde, her türlü evrak, belge ve 

ilanlar ile miktar belirtilen etiketlerde ve kanunlara göre tutulan 

defterlerde uluslararası birimleri kullanmayan kişiye ikiyüz Türk Lirası 

idarî para cezası verilir. 

b) Yurt içinde ölçü ve ölçü aleti yapan fabrika ve imalathanelerle 

tamir atölyelerinde, yapılan veya tamir edilen ölçü ve ölçü aletleri için 

Bakanlıkça tespit edilen esaslar dahilinde ve örneğine uygun, tasdikli 

imalat defteri tutmayan kişiye beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk 

Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

c) (Değişik:14/2/2019-7164/25 md.) Damgası kopmuş, 

bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü 

aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beşyüz Türk 

Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca 

bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilir. 

d) (Değişik:14/2/2019-7164/25 md.) Yetkisiz olduğu halde, bu 

Kanun kapsamına giren ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve 

ayarını yapan kişiye, ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar 

idarî para cezası verilir. 

e) (Değişik:14/2/2019-7164/25 md.) Ayarı doğru olmayan ölçü 

aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin 

niteliğine göre ikiyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî 

para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir. 

f) Ambalajında belirtilen veya yetkili makamlarca tespit edilen 

miktarlara uymayan bir malı üreten, satışa arzeden veya satan kişiye 

bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

İdari yaptırımlar 

MADDE 14 - (1) Bakanlık veya belediyeler tarafından yasal 

metrolojiye ilişkin yapılan inceleme ve denetimlerde; 

a) Doğrulama süresi geçmiş ölçüm cihazını kullanan veya kullanım 

amacına uygun bir alanda bulunduran kullanıcıya 1.000 Türk 

lirasından 10.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır ve 

ölçüm cihazının kullanımı kısıtlanır.  

b) Doğrulama işareti veya tamir ayar işareti; eksik, sahte veya tahrip 

edilmiş olan ölçüm cihazını kullanan veya kullanım amacına 

uygun bir alanda bulunduran kullanıcıya 2.000 Türk lirasından 

20.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır ve ölçüm 

cihazının kullanımı kısıtlanır. 11 inci maddenin altıncı fıkrası 

gereği hem kullanıcı hem de hizmet alanın sorumluğunda olan 

ölçüm cihazları için bu bentte belirtilen idari para cezası kusurlu 

sorumluya uygulanır.  

c) Mevzuatta öngörülen gerekliliklere uyulmaması nedeniyle hata 

sınırları dışında çalışan ölçüm cihazını kullanan veya kullanım 

amacına uygun bir alanda bulunduran kullanıcıya 2.000 Türk 

lirasından 50.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır ve 

ölçüm cihazının kullanımı kısıtlanır. 8 inci maddenin birinci fıkrası 

kapsamına giren ve hata sınırları dışında çalışan ölçüm cihazının 

kullanıcı aleyhine hatalı çalışması durumunda bu ceza 

uygulanmaz.  

ç) Doğrulama belgesi veya tamir ayar belgesi düzenlenen ölçüm 

cihazları için ilgili belgeyi ölçüm cihazının kullanıldığı yerde 

bulundurmayan kullanıcıya 250 Türk lirası idari para cezası 

uygulanır. 

d) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin  yedinci fıkrasına göre istisna 

kapsamında olan ölçüm cihazının kullanıcısına, istisna şartlarına 

aykırı hareket etmesi halinde 2.000 Türk lirasından 20.000 Türk 
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g) Bu Kanun hükümleri gereğince Bakanlıkça tespit edilen 

tarifeler üstünde ücret talep eden veya alanlara beşyüz Türk Lirasından 

bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

h) (Ek:14/2/2019-7164/25 md.)  Ölçü aletlerinin muayenelerini 

veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafından yetkilendirilen 

servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve 

yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması halinde ikibin Türk 

Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

i) (Ek:14/2/2019-7164/25 md.)  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 onbin 

Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir. 

j) (Ek:14/2/2019-7164/25 md.)  Damgalanmamış ölçü ve ölçü 

aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişiye bin 

Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir. 

Bu idarî yaptırımlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürü 

tarafından karar verilir. 
 

lirasına kadar idari para cezası uygulanır ve ölçüm cihazının 

kullanımı kısıtlanır.  

e) Bakanlık tarafından yetkilendirilen yerlerden bu Kanun ve alt 

düzenlemelere aykırı hareket edene 2.000 Türk lirasından 50.000 

Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır. 

f) Hazır ambalajlı mamul ve ölçü kabı ile ilgili bu Kanunda belirtilen 

sorumluluklarını yerine getirmeyen iktisadi işletmeciye 2.000 

Türk lirasından 50.000 Türk lirasına kadar idari para cezası 

uygulanır.  

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen aykırılığın kullanıcı 

tarafından yapılan başvuru  neticesinde tespit edilmesi halinde; doksan 

günden az geçirilen durumlar için aynı bentte belirtilen idari para 

cezası, alt ve üst sınırlar 1/4 oranına düşürülerek, doksan günden fazla 

geçirilen durumlarda ise aynen uygulanır.  

(3) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen aykırılığın kullanıcı 

tarafından yapılan başvuru  neticesinde tespit edilmesi halinde; aynı 

bentte belirtilen idari para cezası, alt ve üst sınırlar 1/2 oranına 

düşürülerek uygulanır. 11 inci maddenin altıncı fıkrası gereği hem 

kullanıcı hem de hizmet alanın sorumluğundaki ölçüm cihazları için bu 

bentte belirtilen idari para cezası kusurlu sorumluya uygulanır.  

(4) Bu Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen sorumluluklarını yerine 

getirmeyene 100.000 Türk lirasından 250.000 Türk lirasına kadar idari 

para cezası uygulanır. 

(5) Yasal ölçüm birimlerini, bu Kanuna ve alt düzenlemelerine uygun 

şekilde kullanmayana 1.000 Türk lirasından 10.000 Türk lirasına kadar 

idari para cezası uygulanır. 

(6) Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler ile bu hükümlere 

dayanan alt düzenlemelere aykırı hareket eden kalibrasyon 

laboratuvarına 5.000 Türk lirasından 50.000 Türk lirasına kadar idari 

para cezası uygulanır. 
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(7) Bu Kanunun 7 nci maddesi kapsamında yetkilendirilen veya hizmet 

verenlerden, yetkilendirmeye konu olan veya bu Kanun kapsamında 

verdiği hizmete konu olan hususlarda bu Kanun ve alt düzenlemelere 

aykırı hareket edene 5.000 Türk lirasından 250.000 Türk lirasına kadar 

idari para cezası uygulanır. 

(8) Kullanımdaki ölçüm cihazının teknik düzenlemesine aykırı 

olduğunun tespit edilmesi durumunda ölçüm cihazının kullanımı 

kısıtlanır. 

(9) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, aynı aykırılığın iki yıl 

içerisinde tekrarı halinde daha önce uygulanan cezanın iki katı olarak 

uygulanır. 

(10) Bu Kanuna göre idari para cezası uygulanması, ilgililere idari para 

cezası dışında ayrıca bir idari yaptırım ve/veya idari işlem 

uygulanmasına engel teşkil etmez. 

(11) Bu Kanuna göre idari para cezası uygulanırken, cezaya konu 

aykırılığın bu Kanunun amaçları bakımından yaratacağı olumsuz 

sonuçlar ve yaptırımın muhatabının ekonomik durumu dikkate alınır. 

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralar 

kapsamında idari para cezaları uygulanırken ayrıca ölçüm cihazının 

türü ve kullanıldığı işin niteliği dikkate alınarak her bir ölçüm cihazı 

için ayrı ayrı uygulanır. 

 

Adli cezalar 

Madde 16 – (Değişik:23/1/2008-5728/462 md.) 

(Mülga fıkra:14/2/2019-7164/26 md.) 

(Mülga fıkra:14/2/2019-7164/26 md.) 
Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle 

haksız menfaat temin eden kişi, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık 

suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 
 

Taslak kanunda bu husus düzenlenmemiştir. 
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Muayene ve damgalama ücreti 

Madde 17 – Bakanlık ölçüler ve ayar kuruluşlarınca yapılan ilk, 

periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya yerine belge 

verilen ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte 

belirtilecek miktar ve esaslara göre muayene ve damga ücreti alınır. 
 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarına ilişkin 

doğrulama yükümlülüğü 

MADDE 9 –  

(3) Birinci fıkra uyarınca yetkilendirilen doğrulama servisi/imalatçı, 

Bakanlıkça çıkarılan alt düzenlemelere uygun olarak hizmet verir. 

(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

*Bu madde kapsamında ücretin Bakanlık tarafından belirleneceği 

hususu alt düzenlemede ele alınacaktır. 

 

Yerinde muayene giderleri 

Madde 19 – Ölçü ve ölçü aletlerinin bulundukları yerlerde 

yapılacak muayeneleri için görevlendirilecek memurların 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek yollukları ile 

muayene için gerekli araç ve gereçlerin taşıma ücretleri, muayene 

isteğinde bulunanlar tarafından ödenir. İhbar üzerine yapılan 

muayenelerde yolluk ve giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır. 
 

Taslak kanunda bu husus düzenlenmemiştir. 

Bu hususlar 3516 sayılı kanunda düzenlenmemiş olup ilk defa 

taslak kanunda düzenlenmiştir. 
Teknik uyumlulukla ilgili imalatçı ve ithalatçının sorumlulukları 

MADDE 20 – (1) Bakanlık, doğrulama servisi veya tamir ayar 

servislerinin kullanımına sunmak amacıyla; ölçüm cihazının 

doğrulama, tamir veya ayar işlemlerini yapmaya yarayan özel yazılım 

veya ekipman geliştirebilir. Bu durumda, ölçüm cihazının imalatçısı 

veya ithalatçısı geliştirilecek özel yazılım veya ekipman ile ölçüm 

cihazının uyumlu şekilde çalışması için Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her 

türlü teknik bilgiyi sağlamak zorundadır. İmalatçı veya ithalatçı, 

Bakanlıktan onay almadan geliştirilen özel yazılım veya ekipman ile 

ölçüm cihazının uyumunu bozacak  değişiklikler yapamaz. 
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Kontrol yetkisi 

Madde 20 – Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı memurları, 

belediye ölçüler ve ayar memurlarının ölçü ve ölçü aletlerine ait 

bilumum işlerini bu Kanunun uygulanması bakımından kontrol etmeye 

yetkilidir. 
 

Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları taslak 
kanunda kaldırıldığı için bu hususun düzenlenme ihtiyacı kalmamıştır. 

Belediye ölçüler ve ayar memurluğu 

Madde 21 – Her belediye özellikle muayene ve damgalama 

işlerinde çalıştırılmak üzere, iş hacmine göre asgari bir ölçüler ve ayar 

memuru görevlendirmek mecburiyetindedir. 

Bakanlık bütçe, idari ve yerleşim durumlarını dikkate alarak 

belediyeleri gruplaştırmak suretiyle ölçüler ve ayar işlerinin müşterek 

ayar memurları tarafından yürütülmesini sağlayabilir, Belediye ölçüler 

ve ayar memurlarının sicillerinin tutulması ve ayar memurluğu ile ilgili 

bilumum yazışmaların yapılması grup merkezi olan belediyelere ait 

olup, müşterek masraflardan gruba dahil belediyelere düşecek miktar, 

bütçelerine göre Bakanlıkça tespit olunur ve ilgili belediyelerce grup 

merkezi belediyesine ödenir. 

 

Kadro temini, atama ve görevlendirme 

Madde 22 – Bakanlık, belediyelerin ölçüler ve ayar memurluğu 

kadrolarındaki noksanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aracılığı ile 

mahalli Belediyelerce yeni kadro temin edilmesini ve kadrolara 

atamalar yapılmasını sağlar.(1) 

Bakanlık, belediye ölçüler ve ayar memurluğu kadrolarının her 

ne suretle olursa olsun boşalması halinde görevin aksamamasını 

teminen ayar memurluğu vazifelerini bölge teşkilatlarında görevli 

ölçüler ve ayar kontrolör veya fen memurlarına veya diğer bir 

belediyenin ölçüler ve ayar memuruna memuriyet unvan ve irtibatları 

baki kalmak şartıyla geçici olarak gördürebilir. 

 

Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları  

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 3516 sayılı Kanuna dayanarak Belediye 

bünyesinde kurulmuş olan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar 

Memurluklarının görevi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona 

erer. 
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İdari cezalar 

Madde 15 –  (Değişik: 23/1/2008-5728/461 md.) 

Bu idarî yaptırımlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürü 

tarafından karar verilir. 

Denetim ve idari yaptırımların uygulanmasına yönelik genel 

hususlar 

MADDE 15 – (1) Bu Kanun kapsamında yapılacak denetimlerin nasıl 

yapılacağı, idari yaptırım süreçleri ile yükümlülük ve sorumluluklar, 

söz konusu denetimleri yapmaya yetkili kamu kurum veya kuruluşu 

tarafından yönetmelikle belirlenir. 

(2) Bakanlık tarafından uygulanacak idari yaptırımlara Bakanlık İl 

Müdürü tarafından karar verilir. 

(3) Bu Kanun gereği uygulanacak idari yaptırım kararlarına ilişkin 

tutanaklar fiziki olarak düzenlenebileceği gibi elektronik ortamda da 

düzenlenebilir. 

 

Bu hususlar 3516 sayılı kanunda düzenlenmemiş olup ilk defa 

taslak kanunda düzenlenmiştir. 
Metroloji Koordinasyon Kurulu 

MADDE 16 - (1) Metroloji Koordinasyon Kurulu, Bakanlığın ilgili 

Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının 

temsilcilerinden oluşur. Kurulun sekretaryası Bakanlık tarafından 

yürütülür.   

(2) Metroloji Koordinasyon Kurulu toplantılarına gündemle ilgili özel 

sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri de davet 

edilebilir. 

(3) Metroloji Koordinasyon Kurulunun görevleri metroloji alanında 

ilgili kamu kurum veya kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, 

uluslararası uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, mevzuat ve 

uygulamalara yönelik önerilerde bulunmaktır. 
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(4) Metroloji Koordinasyon Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve 

esasları ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle 

Bakanlık tarafından tebliğle belirlenir. 

 

Mücbir sebep hususu 3516 sayılı kanunda düzenlenmemiştir. 
Mücbir sebep 

MADDE 17 – (1) Yangın, deprem, sel gibi mücbir sebeplerin ortaya 

çıkması durumunda Bakan Onayı ile bu Kanunun 11 inci maddesinin 

birinci fıkrası uyarınca kullanıcının sorumluluğunda olan doğrulama 

işlemleri için geçici süreli istisnai uygulamalar yapılabilir. 

 

Bu husus 3516 sayılı kanunda düzenlenmemiştir. 
Ücretler ve Belgeler 

MADDE 18 – (1) Bu Kanuna göre Bakanlık tarafından yapılacak 

belgelendirme ve yetkilendirmelere ilişkin düzenlenecek belgeler ile bu 

belgelerin yenilenmesi, revize edilmesi veya vize edilmesi durumunda 

ilgililerden ücret alınır. 

(2) Bu Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş yerlere 

yetki kapsamında verdikleri hizmetlerin izlenebilirliğini sağlamak 

amacıyla Bakanlık tarafından verilecek her türlü form, etiket, matbu 

belge, doğrulama işareti, tamir ayar işareti ve teknik donanımdan ücret 

alınır. 

(3) Bu Kanun kapsamında Bakanlık tarafından belirlenmesi öngörülen 

ücretler yıl başından geçerli olmak üzere her yıl Bakanlık tarafından 

mevzuatla belirlenir.  

(4) Bu Kanun kapsamındaki bütün belgeler fiziki ortamda 

düzenlenebileceği gibi elektronik ortamda da düzenlenebilir. 
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Bu husus 3516 sayılı kanunda düzenlenmemiştir. 
Harcırah 

MADDE 19 – (1) Yasal metroloji kapsamında yapılacak inceleme ve 

denetimler için görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah 

Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin bir buçuk katı tutarında 

gündelik ödenir. 

 

Bu husus 3516 sayılı kanunda düzenlenmemiştir. 
Hükmü bulunmayan haller 

MADDE 21 – (1) Teknik düzenlemeler ve piyasaya arza ilişkin 

konularda bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 7223 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

 

MADDE 1- Madde ile, Kanunun amacı düzenlenmektedir. Metroloji; ölçüm 

birimlerinin tanımlanması, bu birimlerin gerçekleştirilmesi ve dağıtılması, ölçüm tekniklerinin 

geliştirilmesi, ölçüm cihazları ile ilgili temel gerekliliklerin belirlenmesi ve uygulanması gibi 

çeşitli faaliyet alanlarını kapsayan insanlık tarihinin en eski bilim dallarından birisi olup, 

metroloji ile pratikte amaçlanan ise; ölçümlerin doğruluğunun, güvenilirliğinin ve uluslararası 

denkliğinin sağlanarak, endüstride kalitenin arttırılması, bilimsel çalışmalarda güvenilirliğin 

sağlanması, ticari faaliyetlerde adaletin sağlanması ve uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, 

devlet denetimine konu ölçümlerde vatandaşların haklarının korunması ve metroloji alanında 

sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması olarak özetlenebilir. Bu doğrultuda söz konusu 

Kanun ile ülkemizde uluslararası uygulamalarla örtüşen, metrolojinin tüm alanlarını kapsayan, 

ölçümlerde doğruluğu ve güvenilirliği sağlayacak, metroloji hizmetlerini disiplin altına alacak 

ve günümüz şartlarına uygun bir metroloji sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 

MADDE 2- Madde ile, Kanunun kapsamında yer alan ve kapsam dışı tutulan hususlar 

düzenlenmektedir. Bu Kanun; yasal ölçüm birimlerinin kabulü, tanımı ve kullanım esaslarını, 

ulusal metroloji enstitüsünün yetkilendirilmesi ve görevleri ile ulusal ölçüm standartlarının 

oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin hususları, kalibrasyon laboratuvarlarının sicil sistemine 

kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar ile metrolojik izlenebilirliğini, yasal metroloji alanının 

belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik usul ve esasları ve metroloji alanındaki denetimler ile 

idari yaptırımları kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup halihazırda kanuni dayanağı olmayan 

ulusal metroloji enstitüsü, metrolojik izlenebilirlik, kalibrasyon laboratuvarlarına ilişkin 

hususlar Kanun kapsamına alınmış ve bu alanlardaki kanuni dayanak eksikliğinin giderilmesi 

amaçlanmıştır.  

Kanunun kapsamına girmeyen konular ise; uluslararası sözleşme ve anlaşmalar gereği 

hava, deniz ve demiryolu taşımacılığında kullanılan ölçüm birimleri ve ölçüm cihazları, yasal 

ölçüm birimlerinin geçerli olmadığı ülkelerle veya bu ülkelerde mukim kişilerle yapılan 

anlaşma ve sözleşmeler ile bu kapsamdaki belgeler, yasal ölçüm birimlerinin geçerli olmadığı 

ülkelere ihracat yapan işletme ve üretim tesislerinde bahse konu ihracat faaliyetleri için 

kullanılan ölçüm cihazları ve bu kapsamdaki belgeler, 1782 sayılı Ölçüler Kanununun 

yürürlüğe girdiği 1/1/1933 tarihinden önceki kayıtlar ve belgeler, Milli Savunma Bakanlığına 

ait askeri amaçlı donanım, teçhizat, cihaz, belge ve kayıtlar, antika ölçüm cihazları ile fuarlarda 

sergilemek amacıyla üretilen veya ülkeye getirilen ölçüm cihazları ve adet ile alınıp satılması 

gelenek haline gelmiş ekonomik faaliyetlerden oluşmaktadır. 

 

MADDE 3- Madde ile, Kanundaki tanımlar düzenlenmektedir. Tanımlar, Uluslararası 

Ölçüler ve Ağırlıklar Bürosu (BIPM) bağlı Metroloji Kılavuzları Hazırlama Ortak Komitesi 

Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve metroloji literatüründe kabul görmüş uluslararası 

metroloji sözlüğü, uluslararası uygulamalarda kabul gören ve kullanılmakta olan terminoloji ve 

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.  

 

MADDE 4- Madde ile, Bilimsel ve Endüstriyel Metroloji başlıklı ikinci bölüm 

başlamakta ve yasal ölçüm birimlerinin kullanımına ilişkin zorunluluk ve metroloji alanında 

uluslararası işbirliği konuları düzenlenmektedir. Bilimsel metroloji,  geniş kitleleri ilgilendiren 

bir konu olmamakla birlikte metroloji sisteminin temel taşlarının oluşturulduğu bir alandır. 

Daha çok uluslararası tanıma anlaşmaları ve uluslararası metroloji sistemine uyumu sağlamak 

amacına matuftur. Bu bağlamda Kanun ile bilimsel metroloji alanında; yasal ölçüm birimlerinin 

tanımlanması, ulusal ölçüm standartlarına ilişkin yürütülen faaliyetlere yasal dayanak 

oluşturulması, birincil ve ikincil seviye ulusal ölçüm standartlarının oluşturulmasına ilişkin 
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gereklerin ortaya konulması, metrolojik izlenebilirlik konusunun temellendirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Ülkemiz, uluslararası Metre Anlaşmasına taraf olup ölçüm birim sistemi olarak 

Uluslararası Birimler Sistemi (SI) kabul edilmiş durumdadır. Bu sebeple, Kanunda yasal ölçüm 

birimi olarak tanımlanan ve SI sistemine uygun ölçüm birimlerinin kullanılması gerektiği 

düzenlenmektedir.  Söz konusu ölçüm birimleri tanımlamalarının, önümüzdeki süreçte 

uluslararası alanda yapılacak çalışmalar sonucu değişme ihtimali bulunduğu için alt 

düzenlemelere bırakılacak şekilde sadece atıf yapılmasının yeterli olacağı 

değerlendirilmektedir.  

Söz konusu maddeye göre yasal ölçüm birimlerinin kullanımı; ekonomik faaliyetlerde, 

kamu sağlığı ve güvenliğine konu işlemlerde, resmi işlerde, eğitim işlerinde, standardizasyon 

faaliyetlerinde, ölçüm cihazlarında, ölçü kaplarında, ölçüm sonuçlarında ve ölçüm birimi ile 

ifade edilen miktarların gösteriminde zorunlu olup bu kapsamda yasal ölçüm birimlerinin 

gerçekleştirilmesinde, Uluslararası Birimler Sistemi’ne (SI) göre oluşturulmuş uluslararası 

ölçüm standartlarına, ulusal ölçüm standartlarına, karşılıklı tanıma anlaşmasında kabul görmüş 

diğer ülkelerin ulusal ölçüm standartlarına veya bu standartlara metrolojik izlenebilirliği 

kanıtlanmış olan ölçüm standartlarına metrolojik izlenebilirliğin sağlanması esastır. 

Yasal ölçüm birimlerinin tanımları, sembolleri, önekleri, ek birimler ile temel birimlerin 

kullanımına ilişkin detayların ise Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına 

alınmaktadır. 

 Bu Kanun kapsamına giren konularda Bakanlıkça ülkemizin metroloji sisteminin 

uluslararası denklik ve tanınırlığının devam ettirilmesine yönelik uluslararası metrolojik 

işbirliği içinde faaliyet yürütüleceği ve metroloji alanında uluslararası organizasyonlarda 

Türkiye’nin temsil edilmesini sağlayacağı hususları düzenlenmektedir. Bu bağlamda 

Ülkemizin uluslararası ve bölgesel metroloji teşkilatları ile yakın işbirliği içinde çalışılması 

hedeflenmiştir. 

 

MADDE 5- Madde ile, 4 üncü madde gerekçesinde belirtilen ve bilimsel metroloji 

alanına giren faaliyetler detaylandırılarak, ülkede ölçüm birliğinin sağlanması, uluslararası 

metrolojik işbirliğinin sürdürülmesi ve uluslararası metroloji sistemine entegrasyonun 

sağlanması amacıyla bir ulusal metroloji enstitüsünün Bakanlık tarafından yetkilendirileceği 

düzenlenmektedir.  

Ulusal metroloji enstitüsünün, ölçüm standartlarının laboratuvar ortamında 

gerçekleştirilmesi, muhafaza edilmesi, metrolojik izlenebilirliğin sağlanması, uluslararası 

denklik ve tanınırlığın sağlanması ve kalibrasyon laboratuvarlarının bu Kanun kapsamında 

yetkinliklerinin değerlendirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacağı 

düzenlenmektedir. Hali hazırda bu görevlerin büyük bir kısmını yürütmekte olan TÜBİTAK 

Ulusal Metroloji Enstitüsü (TÜBİTAK UME) söz konusu faaliyetlerini kanuni bir dayanağı 

olmaksızın yürütmekte olduğundan bu madde ile ulusal metroloji enstitüsü olarak 

yetkilendirilmesine yönelik bir yasal dayanak oluşturulmaktadır. Ulusal metroloji enstitüsünün 

yetkinliğinin olmadığı alanlarda ise Bakanlığın onayı ile başka laboratuvarların atanabileceği 

de Kanunda düzenlenmiş durumdadır. Bu çerçevede halen bu şekilde görevli bulunan sualtı 

akustik alanında TÜBİTAK MAM ile iyonize radyasyon alanında TENMAK-NÜKEN 

yürüttüğü faaliyetler açısından kanuni dayanağa sahip olacaktır. Bu şekilde başka alanlarda 

ihtiyaç duyulması durumunda başka laboratuvarlar da görevlendirilebilecektir. 

Ayrıca ulusal ölçüm standardı olarak kabul edilecek ölçüm standartlarının hangi 

kriterleri sağlaması gerektiği ile bu maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda Bakanlığın ve 

ulusal metroloji enstitüsünün, ülke ihtiyaçlarını esas alarak bütçe imkanları dahilinde gerekli 

yatırımı yapacağı düzenlenmektedir.  
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Maddede belirtilen hususların uygulamasına yönelik usul ve esasların Bakanlık 

tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği düzenlenmektedir. 

 

MADDE 6- Madde ile, endüstriyel metroloji alanında yer alan kalibrasyon hizmetleri 

ile metrolojik izlenebilirliğe ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Endüstriyel metroloji, metroloji 

sistemi içerisinde kalibrasyon hizmeti veren ve herhangi bir yasal zorunluluğu olmadığı halde 

bunlardan kalibrasyon hizmeti alma gereği hisseden tarafları ilgilendirmektedir.  

Madde ile, kalibrasyon hizmeti sunan laboratuvarların Bakanlıkça hazırlanacak usul ve 

esaslara göre sicil sistemine kaydolması ve kalibrasyon hizmeti verebilmesi için bu kayıtlarını 

güncel tutması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu sicil 

sistemine kayıt sürecine yönelik genel çerçeve belirlenmekte ve bu kayıt için ulusal metroloji 

enstitüsünden laboratuvar yeterlilik raporu alınması gerektiği belirtilmektedir. Ulusal akredite 

kurumunca (TÜRKAK) akredite edilmiş olan laboratuvarlar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca 

kalibrasyon hizmeti vermek üzere yetkilendirilen laboratuvarlar için  ulusal metroloji enstitüsü 

tarafından düzenlenecek laboratuvar yeterlilik raporu aranmayacağı ise ayrıca 

düzenlenmektedir. Ulusal metroloji enstitüsü tarafından düzenlenecek söz konusu rapor için 

alınacak ücretin Bakanlık tarafından belirleneceği ve bu ücret dışında ücret alınamayacağı da 

hükme bağlanmaktadır.  

Ayrıca kalibrasyon laboratuvarlarının sunduğu hizmetlerle ilgili alması gereken 

tedbirler ile muhafaza etmesi gereken bilgi ve kayıtlar belirtilerek yaptığı ölçümlerde metrolojik 

izlenebilirliğin sağlanması gerektiği, ulusal metroloji enstitüsü tarafından düzenlenecek olan ve 

Bakanlıktan onay alınan karşılaştırma ölçümlerine katılımın da zorunlu olduğu belirtilmektedir. 

Metrolojik izlenebilirliğin uluslararası anlaşmalar, standartlar ve uluslararası referans 

dokümanlar dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun şekilde 

sağlanabileceği, ölçüm sonuçlarının metrolojik izlenebilirliğinin belirli alanlarda zorunlu olarak 

sağlanması gerektiği düzenlenmektedir. Bu kapsamda, gümrük ve vergilendirmeye ilişkin 

mevzuatta öngörülen ölçümlerde; aykırılık tespitine, ceza uygulanmasına veya hak 

mahrumiyetine esas devlet denetimine konu ölçümlerde; adli ve idari davalarda yapılacak 

tespitlere ilişkin ölçümlerde ve mevzuatta metrolojik izlenebilirliğin zorunlu tutulduğu 

ölçümlerde ölçüm sonuçlarının metrolojik izlenebilirliğinin sağlanması zorunlu tutulmaktadır. 

Ayrıca maddede belirtilen hususlarda uygulama usul ve esasların Bakanlık tarafından 

hazırlanan yönetmelikle belirleneceği düzenlenmektedir. 

 

MADDE 7- Madde ile, kamu kurum veya kuruluşlarının endüstriyel metroloji alanında 

yapacağı düzenlemelere ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Zira metroloji alanı çok geniş bir 

alan olup birçok kamu kurum veya kuruluşunun görev ve sorumlulukları içerisinde yürüttükleri 

faaliyetlerde metrolojiyi ilgilendiren konularla karşılaşılabilmekte ve bu durum da ilgili kamu 

kurum veya kuruluşunun kendi alanında düzenleme yapma ihtiyacını ortaya çıkarabilmektedir.  

Bu Kanun, ülkemizin genel metroloji sistemini oluşturmayı ve diğer kamu kurum veya 

kuruluşlarının görev alanına giren metrolojik faaliyetleri de genel hatlarıyla belirlemeyi 

amaçladığından kamu kurum veya kuruluşlarına metroloji alanında bazı düzenlemeleri yapma 

yetkisi vermektedir. Bu doğrultuda; maddede,  yasal metroloji kapsamında olan ölçüm cihazları 

haricinde, başka kamu kurum veya kuruluşlarının kendi sorumluluk alanlarında kullanılan 

ölçüm cihazlarının kalibrasyon, tamir, bakım ve ayar hizmetlerinin kimler tarafından, ne şekilde 

ve hangi süreçte yapılacağına ilişkin hususları düzenleyebilmelerine, ayrıca ölçüm doğruluğu 

ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla metrolojik izlenebilirliği zorunlu tutabilmelerine yönelik 

yönetmelik çıkarabilecekleri düzenlenmektedir.  

Diğer taraftan, Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yayımlanan bir yönetmeliğe 

göre hizmet veren ya da akreditasyonu olan kalibrasyon laboratuvarlarının, zaten bir 

değerlendirmeden geçtikleri dikkate alınarak ek bir maliyet veya prosedür işletilmesine gerek 
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olmadan 6 ncı maddede belirtilen sicil sistemine kayıt olabilecekleri ve yetkinliklerine ilişkin 

ulusal metroloji enstitüsü tarafından herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulması 

zorunluluğunun aranmayacağı düzenlenmektedir.   

 

MADDE 8- Madde ile, Yasal Metroloji başlıklı üçüncü bölüm başlamakta ve yasal 

metrolojinin hangi ölçüm cihazlarını kapsadığı ve bunların piyasaya arzı, ithalatı ile ilgili 

hususlar düzenlenmektedir. Yasal metroloji, ticarete konu veya cezai müeyyideye konu olması 

sebebiyle vatandaşların haklarının korunması amacıyla doğru ölçümün olmazsa olmaz olduğu 

ölçüm cihazları ile hazır ambalajlı mamulleri kapsayan, bu sebeple sahada en fazla uygulaması 

olan ve son kullanıcıyı da doğrudan ilgilendiren alandır. Şöyle ki, bir taksici ile müşteri arasında 

taşıma ücretini belirleyen taksimetrenin doğru ölçüm yapması, kuyumcu ile müşteri arasında 

yapılan alışverişte ürünün ağırlığının belirlenmesinde kullanılan tartı aletinin doğru ölçüm 

yapması, trafikte yapılan hız denetimlerinde kullanılan radarların doğru ölçüm yapması devletin 

sorumluluğunda adaletin sağlanması gereken konulardır. Bu konuda, Bakanlığımız tek yasal 

otorite olup tüm sorumluluğu üzerinde taşımaktadır. Burada amaçlanan ölçümün doğruluğu ve 

güvenilirliği ile sürdürülebilirliğinin sağlanabileceği bir sistemin oluşturulmasıdır. 

Diğer taraftan, yasal metrolojinin alanı günün şartlarına, toplumun ihtiyaçlarına ve 

ülkenin metrolojik altyapısına bağlı olarak sürekli değişebilmektedir. Bu sebeple madde ile 

yasal metroloji alanının “eskimeyecek şekilde” fonksiyonel olarak belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kullanım yaygınlığı, ülkenin ihtiyaçları ile metrolojik altyapısı, 

uluslararası uygulamalar ve ölçüm cihazlarının teknik ve tasarım özellikleri dikkate alınarak 

alım satım işlerinde veya bir hizmetin bedelinin ölçüm sonucuna bağlı olarak belirlendiği 

işlerde kullanılması amaçlanan veya nitelikleri bakımından bu amaçlar için kullanılmaya uygun 

olan ölçüm cihazlarının Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle yasal metroloji 

kapsamına alınacağı belirtilmektedir. Ayrıca insan ve çevre sağlığı ile güvenliğini ilgilendiren 

ve ölçümle ilgili olan bazı konuların da Cumhurbaşkanınca gerekli görülmesi durumunda yasal 

metroloji alanında değerlendirilebilmesine olanak tanınmaktadır.  

Ölçüm cihazlarının piyasaya arzına ilişkin hususların 7223 sayılı Kanuna göre yapılması 

esas olmakla birlikte, yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarının teknik düzenlemelere 

uygun şekilde piyasaya arz edilmesi gerektiği, bu düzenlemelerin hazırlanmasından Bakanlığın 

sorumlu olduğu ve yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarının Bakanlık tarafından 

çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak ithalat aşamasında denetleneceği hükme bağlanmaktadır.  

 

MADDE 9- Madde ile, yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarına ilişkin 

doğrulama yükümlülüğü düzenlenmektedir.  

Doğrulama; bir ölçüm cihazının ilgili mevzuatına göre kontrol edilmesi ve mevzuatında 

belirtilmesi durumunda doğrulama işaretleri uygulanarak doğrulama belgesinin düzenlenmesi 

işlemlerini kapsamaktadır.  

Madde, ölçüm cihazlarının doğrulaması yapılarak kullanılması gerektiğine, hangi 

koşullarda doğrulamanın yapılmış sayılacağına, doğrulamanın kimler tarafından 

yapılabileceğine, doğrulamadan Bakanlıkça belirlenen ücretin alınabileceğine, doğrulama 

yöntemleri ile periyotlarına dayanak oluşturacak şekilde düzenlenmekte olup ayrıca doğrulama 

sonrası ölçüm cihazı üzerine yerleştirilen doğrulama işaretlerine yetkisiz kişilerin müdahale 

edemeyeceği ve bu doğrulama işaretlerinin muhafaza edilmesi gerektiği hükme 

bağlanmaktadır.  

Maddede, yetkilendirilen doğrulama servisi/imalatçının, Bakanlıkça çıkarılan alt 

düzenlemelere uygun olarak hizmet vermesi gerektiği, yasal metroloji kapsamında doğrulaması 

yaptırılmış bir ölçüm cihazı tarafından sağlanan ölçüm sonucunun metrolojik izlenebilirliği 

sağlamış olduğunun kabul edileceği hususları da düzenlenmektedir. 
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Yasal metroloji kapsamında yapılan doğrulama işlemlerinin izlenebilirliği ve 

güvenilirliği için bu işlemlerin sadece yetkilendirilmiş yerler tarafından yapılması esastır ve 

uluslararası uygulamalarda aynı yöndedir. Hem izlenebilirlik için hem de ölçüm cihazlarına 

yetkisiz müdahaleleri engellemek için ölçüm cihazları üzerine doğrulama sonrası doğrulama 

işaretleri yerleştirilmektedir. Bu işaretlerin taklit edilememesi, sahtesinin üretilmesinin 

zorlaştırılması ve izlenebilirliğin sağlanması adına bu doğrulama işaretlerinin bazı durumlarda 

tek elden üretilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple, doğrulama belgesi ve doğrulama 

işaretinin hazırlanması için Bakanlık tarafından bir kuruluşun yetkilendirilebileceği de madde 

ile düzenlenmektedir. 

Yasal metroloji kapsamında olduğu halde bir süreliğine kullanılmayacak olan (örneğin 

ticari bir işyerinde olmakla birlikte bir süreliğinde bu amaçla kullanılmayacak bir tartı aleti ya 

da bir süreliğine kullanılmayacak bir akaryakıt sayacı)  veya Kanunun 8 inci maddesinin birinci 

ve ikinci fıkrasında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olan ölçüm cihazlarının (örneğin 

ticari amaçla kullanılacak nitelikteki bir tartı aletinin laboratuvarda bilimsel amaçlı kullanılacak 

olması)  doğrulamadan muaf tutulmak üzere istisna kapsamına alınabileceği, istisna kapsamına 

alınmaya ilişkin prosedürün Bakanlık tarafından mevzuatla belirleneceği, bu kapsamda 

doğrulamadan muaf tutulan ölçüm cihazlarının muafiyet süresince istisna şartlarını 

sağlamasının esas olacağı ve istisna kapsamından çıktığında yeniden doğrulamasının 

yaptırılmasının zorunlu olacağı düzenlenmektedir.   

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirleneceği de hüküm altına alınmaktadır. 

 

MADDE 10- Madde ile, yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarının tamir ve ayar 

işlemleri düzenlenmektedir.  

Maddede, ölçüm cihazlarının tamir/ayar işlemlerinin tamir ayar servislerince yapılacağı, 

bu servislerin Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliğe göre yetkilendirileceği ve 

Bakanlıkça çıkarılan alt düzenlemelere uygun olarak hizmet vereceği, tamir/ayar işlemi yapılan 

ölçüm cihazının doğrulaması yaptırıldıktan sonra kullanılabileceği, ancak Bakanlık tarafından 

mevzuatla belirlenecek şartların sağlanması durumunda, doğrulamanın hemen 

gerçekleştirilememe durumları göz önüne alınarak hizmetlerin aksamaması adına doğrulaması 

yaptırılıncaya kadar geçici bir süreliğine kullanımına izin verilebileceği, tamir ayar işaretlerine 

yetkisiz kişilerce müdahale edilemeyeceği düzenlenmektedir. 

9 uncu maddeye ilişkin gerekçelere paralel olarak yasal metroloji alanındaki ölçüm 

cihazlarının güvenilirliğini sağlamak adına tamir ve ayar işlemlerinin de izlenebilir olması ve 

sadece yetkilendirilmiş yerler tarafından yapılması esastır. Bu sebeple, tamir ayar belgesi ve 

tamir ayar işaretlerinin hazırlanması için Bakanlık tarafından bir kuruluşun 

yetkilendirilebileceği de bu madde ile düzenlenmektedir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirleneceği de hüküm altına alınmaktadır. 

 

MADDE 11- Madde ile, yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazı kullanıcısının ve 

hizmet alanın sorumlulukları düzenlenmektedir. Maddeye göre, kullanıcı; yasal metroloji 

kapsamındaki ölçüm cihazlarının kullanım süresince doğrulamasının yaptırılmasından,  

mevzuatta öngörülen gerekliliklere uygun kullanımından, doğrulama işaretleri, doğrulama 

belgesi, tamir ayar işaretleri ve tamir ayar belgesinin muhafazasından, istisna kapsamında 

doğrulamadan muaf olan ölçüm cihazının muafiyet süresince istisna şartlarına uygun olarak 

kullanımından sorumludur. Yine kullanıcı, teknik düzenlemesine uygun şekilde piyasaya arz 

edilmemiş olan veya daha sonra teknik düzenlemeye aykırı hale getirilmiş olan ölçüm cihazını 

Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki amaçlar için kullanamaz. 
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Hizmet alanın sorumluluğunda olan bir yerde kullanılmakta olan ölçüm cihazı için ise 

(örneğin elektrik, su, doğalgaz sayaçları) ölçüm cihazının doğrulama işaretlerini ve tamir ayar 

işaretlerini muhafaza etme sorumluluğunun kullanıcıyla birlikte hizmet alana da ait olduğu 

hüküm altına alınmaktadır.  

Söz konusu maddede ayrıca, istisna kapsamına alınmış bir ölçüm cihazının 

kullanıcısının, muafiyet süresince mevzuatta belirtilen istisna şartlarına uymak zorunda olduğu 

da belirtilmektedir. 

 

MADDE 12- Madde ile, hazır ambalajlı mamul ve ölçü kapları için metrolojik 

gereklilikler ve genel hususlar düzenlenmektedir. 

Hazır ambalajlı mamullerin genel olarak piyasaya arzına ilişkin hususlar 7223 sayılı 

Kanuna bırakılmış olmasına rağmen bu kanunda 7223 sayılı Kanunda yer almayan hususlar 

düzenlenmiş durumdadır.  

Yasal metroloji; hazır ambalajlı mamul ve ölçü kapları ile ilgili olarak ürünün içerdiği 

miktarın (ağırlık, hacim vb.) doğruluğu ile miktara ilişkin işaret ve etiketlemelerle 

ilgilenmektedir. Buradaki amaç, hazır ambalajlı mamuller ile ölçü kapları ile piyasaya arz 

edilen ürünlerin üzerinde beyan edilene uygun şekilde ürün miktarını içermesinin sağlanması 

ve tüketicilerin haklarının korunmasıdır. Dolayısıyla bu kanun hazır ambalajlı mamul ve ölçü 

kapları bağlamında ölçümü ilgilendiren hususlarla sınırlıdır.  

Hazır ambalajlı mamulün ve ölçü kabının ilgili teknik düzenlemesine uygun şekilde 

piyasaya arz edilmesi gerekmekte olup hazır ambalajlı mamulün arz süreci boyunca iktisadi 

işletmeci tarafından gerçek miktarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bu kontrollerde 

uyulması gereken kurallar genel olarak düzenlenmektedir.  

Hazır ambalajlı mamul ve ölçü kapları ile ilgili Bakanlık tarafından yapılacak 

denetimlerde iktisadi işletmecinin yeteri kadar numuneyi ücretsiz şekilde sağlaması gerektiği 

de düzenlenmektedir.  

Ayrıca, ölçü kaplarında kullanılan tanıtım işaretlerine ait çizimlerin Bakanlığa 

bildiriminden iktisadi işletmecinin sorumlu olduğu hususu da düzenlenmektedir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirleneceği de hüküm altına alınmaktadır. 

 

MADDE 13- Madde ile, Kanunun Denetim ve İdari Yaptırımlar başlıklı dördüncü 

bölümü başlamakta ve denetimlere  ilişkin hususlar düzenlenmektedir.  

Bu maddede, doğrulama servisi, tamir ayar servisi, ulusal metroloji enstitüsü, 

kalibrasyon laboratuvarları ile ölçüm cihazı, hazır ambalajlı mamul ve ölçü kabını piyasaya arz 

edenler ile ölçüm cihazlarını kullananların, bu Kanun ve alt düzenlemeler kapsamında verilen 

hizmetlerin ve yasal ölçüm birimlerinin kullanımının Bakanlık denetimine tabi olduğu, 

Bakanlığın belirli denetimlerde bu Kanunda tanımlanan yetkili yerlerden personel ve teknik 

altyapı desteği alabileceği, Bakanlık dışındaki kamu kurum veya tarafından bu Kanuna göre 

çıkarılacak yönetmelikler kapsamındaki denetimlerde ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının 

yetkili olduğu düzenlenmektedir.  

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarının oldukça geniş bir alanda yoğun 

kullanıldığı dikkate alındığında; belediyelerin sorumluluğunda olan veya belediyelerin etki 

alanına giren alanlarda (pazar yerleri, haller gibi) kullanılan ölçüm cihazlarının daha etkin 

şekilde denetiminin yapılabilmesi amacıyla ilgili Bakanlığın uygun görmesi ve mevzuatla yetki 

çerçevesinin belirlenmesi şartıyla Bakanlık yetkisindeki denetimlerin bir kısmının belediyelere 

devredilebileceği, belirli tartı aletlerinin (2000 kg altındaki) denetiminde ise doğrudan 

belediyelerin yetkili olduğu düzenlenmektedir.  

Ayrıca, abonelik sistemi ile hizmet veren dağıtım şirketlerinin ve belediyelerin (elektrik, 

gaz dağıtım şirketi veya su sayaçları ile ilgili belediyeler) ölçüm cihazının çok fazla miktarda 
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olması nedeniyle, belirli miktarda denetimin Bakanlık tarafından ilgili dağıtım şirketi veya 

belediyenin personel ve teknik altyapısı kullanılarak yapılabileceği düzenlenmektedir. 

Bu Kanun kapsamında yapılan şikayetlerin, somut bilgiler içermemesi veya 

gerekçelerinin yetersiz kalması durumunda değerlendirmeye alınmayabileceği 

düzenlenmektedir. 

 

MADDE 14- Madde ile, bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 

uygulanacak idari yaptırımlar düzenlenmektedir.  

Bu kapsamda söz konusu maddede; 

Doğrulama süresi geçmiş ölçüm cihazını kullanan veya kullanım amacına uygun bir 

alanda bulunduran kullanıcıya, 

Doğrulama işareti veya tamir ayar işareti; eksik, sahte veya tahrip edilmiş olan ölçüm 

cihazını kullanan veya kullanım amacına uygun bir alanda bulunduran kullanıcıya, 

Mevzuatta öngörülen gerekliliklere uyulmaması nedeniyle hata sınırları dışında çalışan 

ölçüm cihazını kullanan veya kullanım amacına uygun bir alanda bulunduran kullanıcıya (Hata 

sınırları hem eksi hem artı yönde olabilir. Hata sınırının hizmeti sunanın aleyhinde olması 

durumunda örneğin akaryakıt sayacının hata sınırının artı yönde geçilmiş olması durumunda 

akaryakıt istasyonuna cezai işlem uygulanmayacağına ilişkin hususta ayrıca 

düzenlenmektedir), 

Doğrulama belgesi veya tamir ayar belgesi düzenlenen ölçüm cihazları için ilgili belgeyi 

ölçüm cihazının kullanıldığı yerde bulundurmayan kullanıcıya, 

Bu Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre istisna kapsamında olan ölçüm 

cihazının kullanıcısına, istisna şartlarına aykırı hareket etmesi halinde, 

Bakanlık tarafından yetkilendirilen yerlerden bu Kanun ve alt düzenlemelere aykırı 

hareket edene, 

Hazır ambalajlı mamul ve ölçü kabı ile ilgili bu Kanunda belirtilen sorumluluklarını 

yerine getirmeyen iktisadi işletmeciye, 

Yasal ölçüm birimlerini, bu Kanuna ve alt düzenlemelerine uygun şekilde 

kullanmayana, 

Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler ile bu hükümlere dayanan alt 

düzenlemelere aykırı hareket eden kalibrasyon laboratuvarına, 

Bu Kanunun 7 nci maddesi kapsamında yetkilendirilen veya hizmet verenlerden, 

yetkilendirmeye konu olan veya bu Kanun kapsamında verdiği hizmete konu olan hususlarda 

bu Kanun ve alt düzenlemelere aykırı hareket edene, 

Kullanımdaki ölçüm cihazının teknik düzenlemesine aykırı olduğunun tespit edilmesi 

durumunda 

idari yaptırım uygulanacağı düzenlenmektedir. 

Ayrıca bu maddede belirtilen idari para cezalarının, aynı aykırılığın iki yıl içerisinde 

tekrarı halinde daha önce uygulanan cezanın iki katı olarak uygulanacağı, bu Kanuna göre idari 

para cezası uygulanmasının, ilgililere idari para cezası dışında ayrıca bir idari yaptırım ve/veya 

idari işlem uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği, bazı fiillerde iyi niyet karinesi dikkate 

alınarak belirlenen idari para cezalarının belirli oranda düşürülerek uygulanacağı hüküm altına 

alınmaktadır. 

Yine bu Kanuna göre cezalar belirlenirken yeterince caydırıcı olmaları hedeflenmiş olup 

idari para cezası uygulanırken, cezaya konu aykırılığın bu Kanunun amaçları bakımından 

yaratacağı olumsuz sonuçlar ve yaptırımın muhatabının ekonomik durumu dikkate alınacağı, 

bu maddede yer alan bazı bentler ve fıkralar kapsamında idari para cezaları uygulanırken ayrıca 

ölçüm cihazının türü ve kullanıldığı işin niteliği dikkate alınarak her bir ölçüm cihazı için ayrı 

ayrı uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. 
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MADDE 15- Madde ile, bu Kanun kapsamında yapılacak denetimlerin nasıl yapılacağı 

ve idari yaptırım süreçleri ile yükümlülük ve sorumlulukların, söz konusu denetimleri yapmaya 

yetkili kamu kurum veya kuruluşu tarafından yönetmelikle belirleneceği, Bakanlık tarafından 

uygulanacak idari yaptırımlara Bakanlık İl Müdürü tarafından karar verileceği, bu Kanun gereği 

uygulanacak idari yaptırım kararlarına ilişkin tutanakların fiziki olarak düzenlenebileceği gibi 

elektronik ortamda da düzenlenebileceği hüküm altına alınmaktadır. 

 

MADDE 16- Madde ile, Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı beşinci bölüm başlamakta 

olup, Metroloji Koordinasyon Kurulunun kanuni dayanağı oluşturulmaktadır. Metroloji alanı 

çok geniş bir alan olup birçok kamu kurum veya kuruluşunun görev ve sorumlulukları 

içerisinde yürüttükleri faaliyetlerde metrolojiyi ilgilendiren konularla karşılaşılabilmesi 

nedeniyle bir koordinasyon kurulunun oluşturulması elzem hale gelmektedir. Buna göre;  

Metroloji Koordinasyon Kurulu, Bakanlığın ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili 

kamu kurum veya kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur ve sekretaryası Bakanlık tarafından 

yürütülür. 

Söz konusu Kurul toplantılarına gündemle ilgili özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve 

üniversitelerin temsilcileri de davet edilebilir. 

Kurulun görevleri metroloji alanında ilgili kamu kurum veya kuruluşları arasında 

koordinasyonu sağlamak, uluslararası uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, mevzuat ve 

uygulamalara yönelik önerilerde bulunmaktır. 

Ayrıca Kurulun teşkili ile çalışma usul ve esaslarının ilgili kamu kurum veya 

kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından tebliğ ile belirlenecektir. 

 

MADDE 17- Madde ile,  yangın, deprem, sel, gibi önüne geçilmesi elde olmayan, 

kişinin isteği dışında oluşan durumların ortaya çıkması halinde, Bakan Onayı ile bu Kanunun 

11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca kullanıcının sorumluluğunda olan doğrulama 

işlemleri için geçici süreli istisnai uygulamalar yapılabileceği düzenlenmektedir. 

 

MADDE 18- Madde ile, bu Kanuna göre Bakanlık tarafından yapılacak belgelendirme 

ve yetkilendirmelere ilişkin düzenlenecek belgeler ile bu belgelerin yenilenmesi, revize 

edilmesi veya vize edilmesi durumunda ilgililerden ücret alınacağı, 

Bu Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş yerlere yetki kapsamında 

verdikleri hizmetlerin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından verilecek her 

türlü form, etiket, matbu belge, doğrulama işareti, tamir ayar işareti ve teknik donanımdan ücret 

alınacağı,  

Bakanlık tarafından belirlenmesi öngörülen ücretlerin yıl başından geçerli olmak üzere 

her yıl Bakanlık tarafından mevzuatla belirleneceği, 

Bu Kanun kapsamındaki bütün belgeler fiziki ortamda düzenlenebileceği gibi elektronik 

ortamda da düzenlenebileceği hüküm altına alınmaktadır. 

 

MADDE 19- Madde ile, yasal metroloji kapsamında yapılacak inceleme ve denetimler 

için görevlendirilen personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 

belirlenen ücretin bir buçuk katı tutarında ödeme yapılması hususu düzenlenmektedir. 

7223 sayılı Kanun kapsamında fiilen piyasa gözetimi ve denetimi için görevlendirilen 

personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin 

bir buçuk katı tutarında gündelik ödenmektedir. Aynı Genel Müdürlük çatısı alında yasal 

metroloji faaliyetleri de yürütülmekte olup bu Kanuna göre yasal metroloji kapsamında 

yapılacak inceleme ve denetimler için görevlendirilen personele yine aynı tutarda gündelik 

ödenmesinin hakkaniyete uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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MADDE 20- Madde ile, Bakanlığın, doğrulama servisi veya tamir ayar servislerinin 

kullanımına sunmak amacıyla; ölçüm cihazının doğrulama, tamir veya ayar işlemlerini 

yapmaya yarayan özel yazılım veya ekipman geliştirebileceği; bu durumda, ölçüm cihazının 

imalatçısı veya ithalatçısının geliştirilecek özel yazılım veya ekipman ile ölçüm cihazının 

uyumlu şekilde çalışması için Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü teknik bilgiyi sağlamak 

zorunda olduğu; imalatçı veya ithalatçının, Bakanlıktan onay almadan geliştirilen özel yazılım 

veya ekipman ile ölçüm cihazının uyumunu bozacak değişiklikler yapamayacağı hüküm altına 

alınmaktadır. 

 

MADDE 21- Madde ile, teknik düzenlemeler ve piyasaya arza ilişkin konularda bu 

Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 7223 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilmektedir. 

 

MADDE 22- Madde ile, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu 

Kanunun ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmakta ve mevzuatta 3516 sayılı Kanuna yapılan 

atıfların Kanuna yapılmış sayılması öngörülmektedir. 

 

GEÇİCİ MADDE 1- Madde ile, bu Kanunda Bakanlık tarafından çıkarılması 

öngörülen alt düzenlemelerin Kanunun yayımı tarihinden itibaren on sekiz ay içinde 

çıkarılacağı,  Kanunun yürürlük tarihinden önce, bu Kanuna dayanılarak yayımlanmış olan alt 

düzenlemelerin, yerini alacak düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar geçerli olacağı 

düzenlenmektedir. 

 

GEÇİCİ MADDE 2- Madde ile, 3516 sayılı Kanuna göre Bakanlık tarafından gerçek 

veya tüzel kişileri yetkilendirmek üzere düzenlenmiş olan belgelerin, ilgili mevzuatın yerini 

alacak yeni düzenlemelerin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl daha geçerli olacağı, söz konusu 

belgelerin geçerlilik süresi dolmadan yeni düzenlemelerde belirtilen kriterlerin sağlanması 

halinde bu belgelerin yenileneceği aksi halde iptal edileceği,  

Bakanlık tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilen tip onay belgelerinin, belgenin 

son geçerlilik tarihine kadar geçerli olacağı, bu belgelerden son geçerlilik tarihi belirtilmemiş 

olanların ise belgenin düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olacağı düzenlenmektedir. 

 

GEÇİCİ MADDE 3- Yürürlüğe girecek yeni Kanunla birlikte belediyelere doğrulama 

yerine denetim yetkisi verileceğinden 3516 sayılı Kanuna dayanarak doğrulama yapmak için 

belediye bünyesinde kurulmuş olan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarının 

görevinin bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte sona ereceği düzenlenmektedir. 

 

GEÇİCİ MADDE 4 – Madde ile, süreci devam eden idari para cezalarına ilişkin 

hususlar düzenlenmektedir. Buna göre, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 3516 sayılı 

Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince karar alınmış idari para cezalarının tahsilinin yapılacağı, 

henüz idari para cezası kararı alınmayan diğer durumlarda olanların ise iptal edileceği hükme 

bağlanmaktadır. 

 

MADDE 23- Yürürlük maddesidir.  

 

MADDE 24- Yürütme maddesidir. 
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Taslak Maddesi Görüş Veren Kurum Teklif Değerlendirme 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Kanunun 

uygulanmasında,  

a) Ayar: Tamir işlemi içermeyecek 

şekilde, ölçüm cihazının 

maksimum izin verilebilir hata 

sınırları içerisinde doğru ölçüm 

yapmasını sağlamak amacıyla 

yapılan ayarlama, parametre 

güncelleme veya tarife yükleme 

işlemini, 

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığını, 

c) Deney laboratuvarı: Bir faaliyeti 

veya prosesi gerçekleştirmek için 

belirlenmiş yönteme  uygun 

olarak bir uygunluk 

değerlendirme konusunun bir 

veya daha fazla karakteristiğinin 

tayin edilmesi faaliyetini sunan 

laboratuvarı 

ç) Doğrulama: Ölçüm cihazının 

yasal düzenlemelere göre kontrol 

edilerek uygun olanlara 

doğrulama işaretlerinin 

uygulanması ve/veya doğrulama 

belgesinin düzenlenmesi 

işlemini, 

 

DASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜBİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURKLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kanunda tanımlar kısmının 

yazılmasına gerek olmadığı 

değerlendirilmektedir. VIM Sözlüğüne 

atıf yapılabilir. 

 

  

 

 
 

 

Mevzuat hazırlama tekniğine uygun 

olmadığından uyulmamıştır. 

 

Ulusal Tip Onayı’nın MID ile ilişkisi 

muğlak görülüyor. MID ile ilgili yeterli 

açıklama ve ifadeler bulunmuyor. 

c) bendi üreticilerin test bankları deney 

laboratuvarı konumunda mı? 

 

 

 

Bu madde de Deney laboratuvarı 

ifadesi yer almadığı halde 6. 13. 

maddelerde deney laboratuvarlarının 

sicil kaydı, vb hususlardan 

bahsedilmektedir.  

Deney Laboratuvarları bu kanun 

kapsamında yetkilendirme, denetim 

kapsamlarında yer almamalıdır. 

 
 
MID Kanun içerisinde teknik düzenleme olarak 

ifade edilmiştir dolayısıyla ulusal tip onay 

belgesi ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Deney laboratuvarı ifadesi taslak kanun 

metninden çıkartılmıştır. 
 
 
 
 
 

Deney laboratuvarı ifadesi taslak kanun 

metninden çıkartılmıştır. 
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d) Doğrulama belgesi: Mevzuatta 

öngörülmesi halinde, 

doğrulamayı müteakip 

düzenlenen belgeyi,  

e) Doğrulama işareti: Mevzuatta 

öngörülmesi halinde 

doğrulamayı müteakip ölçüm 

cihazına uygulanan etiket, işaret, 

damga veya elektronik güvenlik 

tedbirini, 

f) Doğrulama servisi: Yasal 

metroloji kapsamındaki ölçüm 

cihazlarının bu Kanun 

kapsamında doğrulamasını 

yapmak üzere Bakanlık 

tarafından yetkilendirilen tüzel 

kişiliği, 

g) Gerçek miktar: Bir hazır 

ambalajlı mamulün kütle, hacim 

uzunluk, alan veya adet 

biriminden içerdiği net ürün 

miktarını, 

ğ) Hazır ambalajlı mamul: Bir ürün 

ile bu ürünü içinde taşıyan bir 

ambalajdan oluşan, satın alanın 

hazır bulunmadığı bir ortamda 

ambalajlanan, içindeki ürünün 

miktarı önceden belirlenen bir 

değere sahip olan ve paket 

açılmadıkça veya pakette somut 

bir değişiklik yapılmadıkça bu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜBİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) bendi doğrulama servisi tanımında 

yeni yetkilendirilecek özel şirketler mi 

kastediliyor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yasal metroloji kapsamında yetkilendirilecek 

özel servisler kast edilmektedir. 
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değerin değiştirilemediği 

koşullarda paketlenmiş ürünü, 

h) Hizmet alan: Yasal metroloji 

kapsamındaki bir ölçüm cihazı 

ile yapılan ölçüm işinde, tüketici 

konumunda olan gerçek veya 

tüzel kişiyi, 

ı) İktisadi işletmeci: İmalatçı, 

yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı 

veya ilgili teknik düzenleme 

kapsamında ürünlerin imalatına, 

piyasada bulundurulmasına veya 

hizmete sunulmasına ilişkin 

sorumluluğu olan diğer gerçek 

veya tüzel kişileri,  

i) İmalatçı: Ölçüm cihazını veya 

ölçü kabını imal ederek ya da 

bunların tasarımını veya 

imalatını yaptırarak kendi isim 

veya ticari markası ile piyasaya 

arz eden gerçek veya tüzel kişiyi, 

j) İthalatçı: Ölçüm cihazı, hazır 

ambalajlı mamul veya ölçü 

kabını ithal ederek piyasaya arz 

eden gerçek veya tüzel kişiyi, 

k) Kalibrasyon: Bir ölçüm cihazı 

tarafından sağlanan ölçüm 

sonucunun, büyüklük değeri ve 

ölçüm belirsizliği dahil olmak 

üzere belirli koşullar altında, 

doğruluğu bilinen bir referans ile 

karşılaştırılması işlemini, 
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l) Kalibrasyon laboratuvarı: Ölçüm 

cihazlarına kalibrasyon hizmeti 

sunan laboratuvarı, 

m) Kullanıcı: Ölçüm cihazının 

mülkiyetini haiz gerçek veya 

tüzel kişiyi, bunun tespit 

edilemediği durumlarda ise 

ölçüm cihazını kullanan gerçek 

veya tüzel kişiyi, 

n) Metrolojik izlenebilirlik: Bir 

ölçüm sonucunun, 

belgelendirilmiş ve kesintisiz bir 

hiyerarşik kalibrasyon zinciri 

içerisinde bir referansla 

ilişkilendirilmesini, 

o) Nominal miktar: Paketleyicisi 

tarafından, hazır ambalajlı 

mamul veya ölçü kabının 

üzerinde belirtilen net ürün 

miktarını, 

ö) Onaylanmış kuruluş: Avrupa 

Birliği mevzuatından 

uyumlaştırılan teknik düzenleme 

kapsamındaki ölçüm cihazları 

için Avrupa Birliği ülkelerinde 

veya Türkiye’de ilgili otoriteler 

tarafından yetkilendirilmiş 

uygunluk değerlendirme 

kuruluşunu, 

p) Ölçü kabı: Genel olarak şişe 

olarak adlandırılan, camdan veya 

cam ile aynı ölçme tekniği 
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garantilerini veren değişmez 

sağlamlık ve biçime sahip 

malzemelerden üretilen, kapalı 

veya kapatılabilir özelliğe sahip, 

belli bir miktara kadar 

doldurulduklarında veya tam 

hacimlerinin belli bir oranına 

kadar doldurulduklarında 

içerikleri yeterli bir hassaslıkla 

ölçülebilir olan ve sıvıların 

muhafazası, taşınması veya sevki 

için geliştirilmiş olan şişeyi, 

r) Ölçüm: Bir ölçüm cihazı 

kullanılarak bir büyüklüğün 

değerinin belirlenmesine yönelik 

sürdürülen işlemler dizisini, 

s) Ölçüm birimi: İki büyüklüğün 

oranını bir sayı olarak ifade 

etmek için aynı türden bir başka 

büyüklüğün karşılaştırılabildiği, 

Metre Konvansiyonu ile 

tanımlanan ve kabul edilen, 

sadece bir sayı ve birim ile ifade 

edilen gerçek büyüklüğü, 

ş) Ölçüm cihazı: Tek başına veya 

bir ya da daha fazla yardımcı 

ekipman ile birlikte ölçüm 

yapmada kullanılan cihazı ya da 

belirli türlerdeki büyüklüklerin 

belirli aralıklar içinde ölçülen 

büyüklük değerlerinin elde 

edilmesinde kullanılan bilgileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçüm cihazı ibaresi, tanımda belirtilen 

büyüklüklerin tamamını kapsamamakta, 

kütle, direnç, mastar gibi maddi 

ölçütler, ölçme cihazı sınıfına 

girmemektedir. Bu nedenle tanımın 

içeriğini eksiksiz ve doğru bir şekilde 

tamamlayabilmek için, tanımda ve 

taslakta yer alan diğer “ölçüm cihazı” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısmen uyulmuştur. Metin yeniden 

düzenlenmiştir. 
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sağlamak için bir araya getirilmiş 

ve uyarlanmış, gerekli 

malzemeler ile birlikte, bir veya 

daha fazla cihazdan oluşan 

sistemi ya da kullanıldığı süre 

boyunca, her birine belirli bir 

büyüklük değeri atanmış bir veya 

birden fazla türdeki büyüklüğü 

kesintisiz olarak sağlayan veya 

üreten maddi ölçütü, 

t) Ölçüm standardı: Bir 

büyüklüğün referans olarak 

kullanılmak üzere, belirli bir 

büyüklük değeri ve ilgili ölçüm 

belirsizliği ile tanımının 

gerçekleştirilmesini, 

u) Piyasaya arz: Ölçüm cihazı, hazır 

ambalajlı mamul veya ölçü 

kabının tedarik veya kullanım 

amacıyla bedelli veya bedelsiz 

olarak piyasada ilk kez 

bulundurulması için yapılan 

faaliyeti, 

ü) Tamir: Fonksiyonları 

çalışmayan, hatalı çalışan ya da 

hatalı ölçüm yapan ölçüm 

cihazının kusurlarının 

giderilmesi amacıyla yapılan 

işlemi, 

v) Tamir ayar belgesi: Ölçüm 

cihazının tamir ve/veya ayarını 

müteakip öngörülmesi halinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ibarelerinin, “ölçüm cihazı/referans 

malzeme” olarak değiştirilmesinin 

uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Madde 3 - ş) Ölçüm cihazı/referans 

malzeme: 

 

 

Ölçüm belirsizliği ve tedarikçi 

tanımlarının eklenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ölçüm belirsizliği ile ilgili amir hüküm 

bulunmadığından ve ikincil teknik 

düzenlemelerde gerekli olması halinde 

düzenlenebileceğinden uyulmamıştır. Tedarikçi 

metinde geçmediğinden tanımına gerek 

duyulmamıştır bu nedenle uyulmamıştır. 
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mevzuatta belirtilen şekilde 

düzenlenen belgeyi, 

y) Tamir ayar işareti: Tamir ve/veya 

ayarını müteakip öngörülmesi 

halinde mevzuatta belirtilen 

şekilde ölçüm cihazına 

uygulanan etiket, işaret, damga 

veya elektronik güvenlik 

tedbirini, 

z) Tamir ayar servisi: Ölçüm 

cihazının tamir, bakım ve/veya 

ayarını yapmak üzere 

yetkilendirilen servisi, 

aa) Teknik düzenleme: İdari 

hükümler dahil olmak üzere, 

ölçüm cihazı, hazır ambalajlı 

mamul ve ölçü kabının niteliğini, 

işleme veya üretim yöntemlerini 

veya bunlarla ilgili terminoloji, 

sembol, ambalajlama, işaretleme, 

etiketleme veya uygunluk 

değerlendirme işlemlerini tek tek 

veya birkaçını ele alarak 

belirleyen, uyulması zorunlu 

mevzuatı, 

bb) Ulusal metroloji enstitüsü: 

Uluslararası karşılıklı tanıma 

anlaşmalarına uygun şekilde 

ulusal ölçüm standartlarına 

ilişkin faaliyetleri yürütmek 

üzere Bakanlık tarafından 

yetkilendirilen laboratuvarı,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜBİR 

 

 

ALDED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z) bendi tamir ayar servisi tanımında 

muğlaklık 

“Tamir ayar servisi: Ölçüm cihazının 

tamir, bakım ve/veya ayarını yapmak 

üzere yetkilendirilen servisi,” diye 

belirtilmiş bu servis firmalarının 

bakanlıktan yetki alması için ilgili 

Akaryakıt/ LPG pompa 

üreticisi/ithalatçısı ile yetki anlaşması 

ve eğitim alma olma zorunluluğu 

olmasını talep ediyoruz. Yeterli eğitim 

almayan ve yetkin olmayan kişilerin 

emniyetsiz durumlara ve kazalara 

sebebiyet olacağını düşünüyoruz. 

Yakın zamanda basında gördüğümüz 

Kahramanmaraş’ta olan Akaryakıt 

pompa servis kazasını buna örnektir. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanım daha net hale getirilmiştir. Uyuldu. 
 
 

Alt düzenleme ile düzenlenebileceğinden 

uyulmamıştır. 
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cc) Ulusal ölçüm standardı: Bir 

büyüklük değerinin, ilgili 

büyüklük türüne ait ülke içindeki 

diğer ölçüm standartlarına 

aktarılmasında temel alınmak 

üzere Bakanlık tarafından 

onaylanmış ölçüm standardını, 

çç) Ulusal tip onay belgesi: Ölçüm 

cihazının, ölçüm sonuçlarının 

doğruluğunu ve hassasiyetini 

belirli şartlar altında belirli bir 

süre için koruyabileceği şekilde 

hazırlanmış, teknik 

düzenlemelere uygunluğunu 

gösteren ve Bakanlık tarafından 

düzenlenen belgeyi,  

dd) Uygunluk değerlendirme: Ölçüm 

cihazı, süreç, hizmet, sistem, kişi 

veya kuruluşa ilişkin belirli 

şartların yerine getirilip 

getirilmediğini gösteren faaliyeti, 

ee) Yasal metroloji: Yasal 

gerekliliklerle ilişkili ölçüm, 

ölçüm birimi, ölçüm cihazı ve 

ölçüm yöntemi ile doğrulamayı 

kapsayan metroloji alanını, 

ff) Yasal ölçüm birimleri: Bu Kanun 

gereği kullanımı zorunlu olan ve 

Ağırlıklar ve Ölçüler Genel 

Konferansı’nda kabul edilen 

uluslararası büyüklükler 

sistemine dayalı Uluslararası 

 

 

 

 

 

 

 

ALDED 

 

 

 

 

 

Ulusal tip onay belgesi belirtiyor. Hali 

hazırda tüm LPG ve Akaryakıt pompa 

üretici / ithalatçı firmalarının 

ürünlerinde Ölçü Aletleri Yönetmeliği 

(2014/32/AB) ‘ne istinaden MID 

belgesi var, ayrıca bakanlıktan ulusal 

tipi onayı almak zorunda mıyız? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Teknik düzenlemeye uygunluk esas alınmış 

olup uygunluk değerlendirmesi MID 

mevzuatına göre yapılacaklarda MID 

hükümleri, ulusal tip onay istenenlerde ise 

Bakanlığımız ulusal tip onay yönetmeliği 

hükümleri esas alınacaktır. Mevcut 

uygulamadan farklı bir düzenleme 

öngörülmemektedir.  
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Birimler Sistemine (SI) uygun 

ölçüm birimlerini, 

ifade eder. 

 

Yasal ölçüm birimleri ve 

metroloji alanında uluslararası 

işbirliği 

MADDE 4 - (1) Türkiye’de; ekonomik 

faaliyetlerde, kamu sağlığı ve kamu 

güvenliğinde, resmi işlerde, eğitim 

işlerinde ve standardizasyon 

faaliyetlerinde yasal ölçüm 

birimlerinin kullanılması zorunludur. 

 

DASA 

 

Bu maddede kamu sağlığı konusu da 

yasal ölçüm birimlerinin 

kullanılmasının zorunlu olduğu 

alanlara dahil edilmiş olmasına rağmen 

kanunun diğer maddelerinde sağlık ile 

alakalı metrolojik çalışmaların 

düzenlemelerinden bahsedilmemiştir. 

Kanunun bu yönüyle eksik olduğu 

değerlendirilmiştir. (Konu, kısaca ilgili 

bakanlıklar görüş sorarak düzenleme 

yapabilir şeklinde ifade edilmiştir.) 

Kanun üzerinden ülkemizin metroloji 

sisteminin düzenlenmekte olduğunu 

düşünerek, konuya dahil olan tüm 

alanların bütüncül bir yaklaşımla ele 

alınması suretiyle yaşanabilecek çok 

başlılığı ortadan kaldırmasının, ayrıca  

Uluslararası Metroloji sisteminin 

yönetiminde olduğu gibi bir hiyerarşi 

ve disiplin içerisinde yönetilmesinin 

gerektiği değerlendirilmiştir.  

Kamu sağlığı konusunun da kanunun 

gerekli yerlerinde ve detay maddelerin 

içerisinde yer almasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Bu alan Sağlık Bakanlığı tarafından 

düzenlenmekte olup kanunda, yasal metroloji 

alanında yasal gerekliliklerin oluşturulması asıl 

amaçtır. Yasal metroloji dışında metroloji ile 

alakalı diğer konularda (sağlık, çevre, güvenlik 

vb.) sadece ilgili kamu otoritelerinin 

düzenlemelerine dayanak oluşturulmuştur.  

Yasal ölçüm birimleri ve 

metroloji alanında uluslararası 

TARSİAD Bu bölümde yasal ölçüm birimlerinin 

kullanılması ile ilgili istisnalar 

belirtilmektedir. Oysa yasal ölçüm 

Kanun metnindeki istisnalar olmazsa olmaz 

istisna durumlarıdır. Diğer detaylar alt 

düzenlemelerin konusu olabilecek hususlardır. 
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işbirliği 

MADDE 4 - (3) Aşağıda belirtilen 

alanlarda yasal ölçüm birimlerinin 

kullanılması zorunlu değildir: 

a) Uluslararası sözleşme ve 

anlaşmalar gereği farklı ölçüm 

birimlerinin kullanıldığı hava, 

deniz ve demiryolu 

taşımacılığında. 

b) Uluslararası birimler sisteminin 

geçerli olmadığı ülkelerle veya bu 

ülkelerde mukim kişilerle yapılmış 

anlaşma ve sözleşmeler ile bu 

kapsamdaki belgelerde. 

c) Uluslararası birimler sisteminin 

geçerli olmadığı ülkelere ihracat 

yapan işletme ve üretim 

tesislerinde bahse konu ihracat 

faaliyetlerine konu ölçüm 

cihazlarında ve belgelerde. 

ç) 1782 sayılı Ölçüler Kanununun 

yürürlüğe girdiği 1/1/1933 

tarihinden önceki kayıtlar ve 

belgelerde. 

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri 

amaçlı donanım, teçhizat, cihaz, 

belge ve kayıtlarında.   

e) Antika ölçüm cihazlarında. 
 

birimlerinin istisnasız her alanda 

kullanılması gerekmektedir. Bu 

birimlerin dışında ölçüm yapan 

cihazların piyasaya sürülmesinde net 

sınırlar çizilmeli, teknik dosya ve 

işaretleme gereklilikleri tanımlı 

olmalıdır.  

İstisna olarak listelenen alanların 

olmaması, tüm cihazların kapsam içinde 

olması anacak, kapsam içindekilerin iki 

ana başlık ta incelenmesi.  İkinci 

kategoride sadece doküman ve 

işaretleme gerekliliklerinin 

tanımlanmasının istenmesi. 
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Ulusal metroloji enstitüsü ve 

ulusal ölçüm standartları 

MADDE 5 - (1) Bakanlık, ulusal 

düzeyde ölçüm birliğinin sağlanması 

ve sürdürülmesi, metroloji alanında 

ülke uygulamalarının uluslararası 

metroloji sistemine entegrasyonu, 

metroloji alanında ihtiyaç duyulan 

alanlarda araştırma geliştirme 

yapılması ve uluslararası metrolojik 

işbirliği  amacıyla faaliyet yürütecek 

laboratuvarı ulusal metroloji enstitüsü 

olarak yetkilendirir. 

 

 

DASA 

 

Maddede ulusal düzeyde ölçüm 

birliğinin sağlanması için uluslararası 

entegrasyonu tariflenmiş fakat bazı 

özel konularda çalışmalar yürüten 

(dünyada pekçok örneği de vardır. ) 

“Designated institute”   diye tariflenen 

diğer atanmış metroloji yapıları 

hakkında hiçbir madde veya tanımlama 

yapmamıştır. Ülkemizde hali hazırda 

iki kuruluş bu anlamda çalışmalar 

yürütmektedir. 

 

Sualtı akustik konusu için:   

Marmara Research Center, Materials 

Institute - Underwater 

Acoustics Laboratory (MRC MI-

UAL), Gebze-Kocaeli 

 

İyonlaştırıcı radyasyon, radyoaktivite 

için :  

Turkish Atomic Energy 

Authority(TAEK),LodumluAnkara 

  

Özellikle TAEK in konumu nükleer 

santralle birlikte daha da önem 

kazanacaktır. Konunun bu özelinden 

genele doğru baktığımızda; Bilimsel, 

yasal ve endüstriyel metroloji 

alanlarında uluslararası sisteme nasıl 

dahil olunacağı gelecek düşünülerek 

geniş kapsamlı dahil edilmelidir. 

 

Uyulmuştur. Atanmış enstitüye dayanak teşkil 

edecek metin 5.2 ye ilave edilmiş, detaylar ise 

ikincil düzenlemelere bırakılmıştır. 
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a. Özel konularda çalışmalar 

yürütülmesi için mevcut/tespit edilecek 

Kararlaştırılmış (Belirlenmiş) 

Kuruluşların kanun taslak metninde 

tanımlanmasının; 

b. Bilimsel, yasal ve endüstriyel 

metroloji alanlarında uluslararası 

sisteme nasıl entegre olunacağının 

kodlarını içeren bilgilerin kanun 

taslağında yer almasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

c. Özel konularda çalışma yürütülmesi 

için konuya ilgi duyan üniversitelerin 

bölgelerde UME’nin altına 

atanabilecek ulusal metroloji 

laboratuvarlarının teklifini 

yapabilmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.  (İngiltere’de 

NPL örneğinde olduğu gibi) 
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Kalibrasyon ve deney 

hizmetleri ile metrolojik 

izlenebilirlik 

MADDE 6 - (1) Kalibrasyon ve deney 

laboratuvarları, Bakanlık tarafından 

belirlenecek usul ve esaslara göre 

Bakanlığın sicil sisteminde kayıtlı 

olmak ve bu kaydını güncel tutmak 

zorundadır. Sicil sisteminde kaydı 

olmayan veya kaydını Bakanlık 

tarafından belirlenen usullere uygun 

şekilde güncel tutmayan laboratuvarlar 

kalibrasyon hizmeti veremez. 

 

 TARSİAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrasyon ve deney laboratuvarları 

için akredite/ akredite değil ayrımı 

yapılmamıştır. Akredite olsa dahi tüm 

laboratuvarlar için ulusal metroloji 

enstitüsünden değerlendirme raporu 

almak zorunlu tutulmuştur. Metrolojik 

izlenebilirlik ve karşılaştırmalı 

ölçümlere katılım gibi akreditasyonun 

gerekliliği olan hususlar da bu 

maddede ek gereklilik olarak göze 

çarpmaktadır.  Akreditasyon dünya 

çapında ve uluslararası yasal metroloji 

organizasyonu (OIML) nezdinde dahi 

yetkinliği kabul edilen bir statüdür. 

Akredite laboratuvarlar halihazırda 

metrolojik izlenebilirlik, 

karşılaştırmalı ölçüm katılımları ve 

daha bir çok koşulu sağlayarak, 

alanında uzman denetçilerin 

gerçekleştirdiği denetimler ile akredite 

olmaktadır. Bu bağlamda yine Türkak 

tarafından her sene denetlenmektedir. 

 

Akredite kalibrasyon ve deney 

laboratuvarları için, Bakanlığın sicil 

sistemine kayıt olmak için Ulusal 

Metroloji Enstitüsü ya da başka bir 

kurumdan değerlendirme raporu 

aranmaması uygun olacaktır. 

Akredite kalibrasyon laboratuvarları için istisna 

maddesi olduğundan mevcut metin öneride yer 

aldığı şekildedir. 
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TURKLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜSİAD 

 

 

 

 

 

 

Deney Laboratuvarları için Bakanlık 

tarafından bir envanter çalışması 

yapılabilir. 

Kalibrasyon ve deney hizmetleri ile 

metrolojik izlenebilirlik 

 Deney Laboratuvarlarına faaliyet izni 

veren ilgili Bakanlıklar tarafından 

deneylerin metrolojik izlenebilirlikleri 

denetlenmektedir. Bu maddelerden 

Deney Laboratuvarı ifadesinin 

çıkarılması. 

 

 

Deney laboratuvarlarına ait 

açıklamalar yetersiz kalmaktadır. 

Kalibrasyon ve deney laboratuvarları 

aynı başlık altında görünmektedir 

ancak işleyen süreç farklıdır. 

 

Firmalara kalibrasyon işi yapmayan, 

kendi sürecini devam ettiren şirketler 

için bu maddenin kapsam dışı 

tutulması gerekir. 

 

Kalibrasyon ve deney hizmeti veren 

kuruluşlar yeri geldiğinde yurtdışı 

firmalara hizmet sunmaktadır. 

Dolayısıyla yurt dışı standartlarına 

göre kalibrasyon veya deney 

yöntemleri geliştirerek sonuç 

vermektedir. 

Yurtdışına hizmet verildiği 

Uyuldu. Deney laboratuvarı ibaresi 

çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu kalibrasyon hizmeti verenler diye 

düzenlendiğinden dışarıya hizmet vermeyen 

kalibrasyon laboratuvarları bu maddenin 

kapsamında değildir.  

 

 

Tanımlarda bu husus daha açık bir şekilde 

belirtilerek öneriye uyulmuştur. 

 

 

 

Kanunda herhangi bir düzenleme yer almamış, 

bu tür hususlar alt düzenlemeye bırakılmış 

durumdadır. Bu tür alternatiflerin gerekirse alt 

düzenlemeye konulabileceği 

değerlendirilmiştir. 
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durumlarda: 

Hizmet tek tip olamayacağı gibi 

standartlar da tek tip olamayacaktır. 

Gerekli deney veya kalibrasyon 

işlemleri için tek türde standart zorunlu 

olmamalıdır. Yurtdışında hizmet 

verilen ülkenin veya Birleşmiş 

Milletlerin belirlediği standartlara 

uyum referans gösterilebilir. 

 

TÜRKAK’dan akredite olmuş bir 

kalibrasyon laboratuarı sertifika düzeni 

ile Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz 

Kurumu sertifika düzeni birbiri ile 

örtüşmemektedir. Öte yandan, iki 

kurum birlikte tek tip sertifika düzeni 

belirlememiştir. 

 

Kalibrasyon, deney, doğrulama 

hizmeti sonrası müşteriye verilen 

sertifika düzeninin TÜRKAK’ın R20-

18‘in ön kapak kısmı ile uyuşması 

önerilmektedir. 

 

Sektördeki akredite dahi olsalar yeterli 

kalitede hizmet vermeyen firmaların 

denetlenebilmesi ve sektörden 

elenmesi amacıyla bir tedbirin Kanun 

kapsamına alınması önerilmektedir. 

 

Kalibrasyon laboratuarının sunduğu 

hizmetler sonucu muhafaza etmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanunda herhangi bir düzenleme yer almamış, 

bu tür hususlar alt düzenlemeye bırakılmış 

durumdadır. Bu tür alternatiflerin gerekirse alt 

düzenlemeye konulabileceği 

değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akredite olan kalibrasyon laboratuvarları, ilgili 

kurum tarafından gerekli denetimlere tabi 

tutulmaktadır. 
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DASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBB 

gereken bilgi ve kayıtlar TÜRKAK 

17025 gereğince saklanmalı ve 

muhafaza edilmelidir. 

 

Muhafaza edilecek kayıtlar için 

‘’dijital ortamda da olabilir’’ şeklinde 

bir açıklama eklenmesi önerilmektedir. 

 

Ayrıca ‘’evraklar ıslak imzalı değil e-

imzalı da olabilir’’ şeklinde bir 

eklemeyle dijitalleşmeye uyum 

sağlanması önerilmektedir. 

 

Bu madde endüstriyel anlamda faaliyet 

gösteren gönüllülük esasının hâkim 

olduğu alanda akredite olmuş tüm 

laboratuvarda gelecekte sorun 

çıkarabilecektir. Çünkü düzenlemeler 

gönüllü akreditasyon alanına 

zorunluluk getirmektedir. Buda var 

olan akreditasyon sistemimizin 

zamanla temel felsefesinde kopmasına 

sebebiyet verecektir. Uygulamadaki 

örnekler Akredite su laboratuvarı 

yetkilendirme yapan Çevre ve 

Şehircilik bakanlığı vb. 

 

 

Endüstri kuruluşları, bazı kalibrasyon 

ve deney hizmetlerini, konu faaliyetleri 

ticari olarak yürüten kuruluşun 

dışındaki laboratuvarlardan alırken 

 

 

 

 

Kanunda herhangi bir düzenleme yer almamış, 

bu tür hususlar alt düzenlemeye bırakılmış 

durumdadır. Bu tür alternatifler gerekirse alt 

düzenlemeye konulabileceği 

değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

Kanunda Akreditasyon zorunluluğuna ilişkin bir 

düzenleme bulunmamaktadır. İfade edilmek 

istenen UME’nin değerlendirmesi ise, bu durum 

akredite olan kalibrasyon laboratuvarları 

dışındaki laboratuvarlarını kapsamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyulmuştur. Tanımda gerekli netlik 

oluşturuldu. 
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kuruluşların bünyesinde oluşturdukları 

kalibrasyon ve deney birimleri de 

bulunabilmektedir. Bu tür iç kalibrasyon 

ve deney birimleri ticari bir faaliyet 

yürütmemekte, sadece bünyesinde 

olduğu kuruluşun iç faaliyetleri için 

kalibrasyon ve deney yapmaktadır. 

Tesis dışında kalibrasyon hizmeti 

vermeyen bu tür birimlerin kanun 

kapsamı dışında olması gerektiği 

düşünülmektedir. 

Madde 6 - (1) Kalibrasyon ve deney 

laboratuvarları, Bakanlık tarafından 

belirlenecek usul ve esaslara göre 

Bakanlığın sicil sisteminde kayıtlı 

olmak ve bu  kaydını güncel 

tutmak zorundadır. Sicil sisteminde 

kaydı olmayan veya kaydını Bakanlık 

tarafından belirlenen usullere uygun 

şekilde  güncel  tutmayan 

laboratuvarlar kalibrasyon hizmeti 

veremez. Faydalanacak şirket kendi 

bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesi 

amacıyla yaptığı kalibrasyon ve deney 

faaliyetleri için kurulan 

laboratuvarlarda Bakanlık sicil kaydı 

zorunluluğu aranmaz. 

 

Kalibrasyon ve deney 

hizmetleri ile metrolojik 

ELDER 

 

 

MADDE 6 – (2) Kalibrasyon 

laboratuvarı, sicil sistemine kayıt 

olmak veya kaydını güncellemek için 

Bağımsızlık, tarafsızlık ilkesine uygun 

olmayacağı değerlendirildiğinden ve metroloji 

konusunda yetkinlik açısından ülkemizdeki en 
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izlenebilirlik 

MADDE 6 - (2) Kalibrasyon 

laboratuvarı, sicil sistemine kayıt 

olmak veya kaydını güncellemek için 

ulusal metroloji enstitüsünden 

değerlendirme raporu almak 

zorundadır. Ulusal metroloji enstitüsü, 

yerinde yapılacak incelemeler dahil söz 

konusu değerlendirme raporu için 

başvuru yapandan Bakanlık tarafından 

belirlenen ücreti alır. Bakanlığın 

belirlediği ücret dışında başka hiçbir ad 

altında ücret alınamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TİAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulusal metroloji enstitüsünden veya 

TÜRKAK tarafından akredite olan 

laboratuvarlardan değerlendirme 

raporu almak zorundadır. Ulusal 

metroloji enstitüsü, yerinde yapılacak 

incelemeler dahil söz konusu 

değerlendirme raporu için başvuru 

yapandan Bakanlık tarafından 

belirlenen ücreti alır. Bakanlığın 

belirlediği ücret dışında başka hiçbir ad 

altında ücret alınamaz. 

 

 

Kalibrasyon laboratuvarı, sicil 

sistemine kayıt olmak veya kaydını 

güncellemek için ulusal metroloji 

enstitüsünden değerlendirme raporu 

almak zorundadır. Ulusal metroloji 

enstitüsü, yerinde yapılacak 

incelemeler dahil söz konusu 

değerlendirme raporu için başvuru 

yapandan Bakanlık tarafından 

belirlenen ücreti alır. 

Bakanlığın belirlediği ücret dışında 

başka hiçbir ad altında ücret alınamaz. 

TÜRKAK tarafından verilen ISO 17025 

Deney Ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarının Yeterliliği 

akreditasyonu ile çalışan kalibrasyon 

ölçüm laboratuvarları bulunmaktadır. 

Bu sebeple firmalar çifte akreditasyon 

yapmak zorunda kalabilir. 

üst seviye kuruluşun UME olmasından dolayı 

uyulmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akredite olan kalibrasyon laboratuvarlarından 

değerlendirme raporu istenmediğinden 

uyulmamıştır. 
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TÜSİAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akredite laboratuvarlar halihazırda 

TÜRKAK tarafından denetlenip 

raporlanmaktadır. Bu sebeple bu 

madde nedeniyle işleyecek aynı sürecin 

zaman ve kaynak israfına neden 

olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

laboratuvarlar için de ek bir mali külfet 

doğuracağı öngörülmektedir. 

 

İlgili maddenin aşağıda şekilde revize 

edilmesi önerilmektedir: “TÜRKAK 

kalibrasyon laboratuvarlarının sicil 

kayıtlarını sisteme kaydedebilir ve 

güncelliklerini takip edebilir.” 

 

 

 

 

Bir sicil sistemine kayıt için neden 

ücret alınacağı anlaşılamamıştır. 

Ölçme maliyetlerinin yükseltilmesi 

ölçme sektörünü olumsuz 

etkileyecektir.  

Ücret alınmamasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Akredite olan kalibrasyon laboratuvarlarından 

değerlendirme raporu istenmediğinden 

uyulmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

Akreditasyon bilgilerine ilişkin entegrasyon gibi 

hususlar ikincil düzenlemelere bırakılması 

gerektiğinden uyulmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

UME tarafından yapılacak değerlendirme, 

yerinde inceleme ve uygunluk raporu 

hazırlanması da içereceğinden ücreti mukabil 

olmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Uyulmamıştır. 
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ÖLÇÜBİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBB 

 

 

“Kalibrasyon laboratuvarı, sicil 

sistemine kayıt olmak veya kaydını 

güncellemek için ulusal metroloji 

enstitüsünden değerlendirme raporu 

almak zorundadır.”  

Kalibrasyon ve Deney 

Laboratuvarlarının sicil sistemine kayıt 

olması için UME den değerlendirme 

raporu alınması şartı getiriliyor.  

Mevcut durumda TSE’den alınması 

gereken teknik rapor hususu iptal mi 

olacak? 

TSE ile ilgili hususlar açıklığa 

kavuşturulmalı 

 

 

 

 

Kalibrasyon laboratuvarlarının sicil 

kayıt güncelleme periyotları ve 

güncelleme yapılması gereken 

durumlar hakkında bilgi verilmemiştir. 

Kalibrasyon laboratuvarlarının sicil 

kayıt güncelleme periyotları ve 

güncelleme yapılması gereken 

durumları hakkında açıklama 

yapılmasında fayda olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

 

 

Kanunda akredite olmayan kalibrasyon 

laboratuvarlarının gerekliliklerini 

değerlendirmek üzere UME değerlendirilmesi 

hususu ilk kez getirilmiş olup, TSE ile ilgisi 

bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanunda herhangi bir düzenleme yer almamış, 

bu tür hususlar alt düzenlemeye bırakılmış 

durumdadır. Bu tür alternatifler gerekirse alt 

düzenlemeye konulabileceği 

değerlendirilmiştir. 
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Kalibrasyon ve deney 

hizmetleri ile metrolojik 

izlenebilirlik 

MADDE 6 - (3) Kalibrasyon 

laboratuvarı, faaliyetlerine uygun belge 

düzenlemek veya raporlayabilmek 

veya beyanda bulunabilmek için her 

türlü teknik ve idari tedbiri alır,  

gerçekleştirdiği ölçümle ilgili ham veri 

ve kullanılan donanım bilgisi dâhil 

olmak üzere, ölçümün doğruluğunu 

kanıtlayıcı bilgi ve kayıtları muhafaza 

eder. Kalibrasyon laboratuvarı 

metrolojik izlenebilirliği sağlanmış 

ölçüm sonuçlarına dayanacak şekilde 

kalibrasyon hizmeti verir. 

DASA Tüm akreditasyon sistemine sıkıntı 

yaratarak düzenlemeden ziyade 

karışıklığa sebebiyet verecektir. 

 

 

 

 

 

 

Akreditasyon sistemi içinde olmayan 

kalibrasyon laboratuvarlarını ilgilendirdiğinden 

herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermeyeceği 

düşünülmektedir. 

Kalibrasyon ve deney 

hizmetleri ile metrolojik 

izlenebilirlik 

MADDE 6 - (4) Metrolojik 

izlenebilirlik, Bakanlık tarafından 

uluslararası anlaşmalar, standartlar ve 

uluslararası referans dokümanlar 

dikkate alınarak belirlenen usul ve 

esaslara uygun şekilde sağlanır. 

 

OSBÜK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metrolojik izlenebilirliğin 

sürekliliğinin sağlanmasının garanti 

altına alınması için kalibrasyon ve 

deney laboratuvarlarının hizmet 

verdikleri ölçüm ve analiz hizmetlerini 

kaydedebileceği merkezi bir veri kayıt 

sistemi kurulabilir. Bu sistem ile ölçüm 

cihazları, hazır ambalajlı mamuller ve 

ölçü kaplarının daha önceki verilerine 

ulaşılarak, metrolojik izlenebilirliğin 

sürekli sağlanıp sağlanmadığı, 

cihazlara bakım, ayar yapılıp 

yapılmadığı, vb. bilgilere ulaşılabilir. 

Sicil sisteminin usul esasları alt düzenlemeye 

bırakıldığından bu teklifler alt düzenlemelerde 

değerlendirilecektir. 
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TÜSİAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazılım aynı zamanda kanunun 

denetim kabiliyetine de destek 

sağlayacaktır. 

Taslağın 6-(4) maddesine aşağıdaki 

ibare eklenebilir. 

Ölçüm cihazları, hazır ambalajlı 

mamuller ve ölçü kaplarının; merkezi 

yazılım sistemine kaydı kullanıcı 

tarafından yapılır. Kalibrasyon, 

doğrulama ve ayar yapılması ile ilgili 

veriler ise Kalibrasyon ya da Ölçüm 

Laboratuvarları tarafından sisteme 

kaydedilmelidir. 

 

 

 

 

 

Metrolojik izlenebilirlik üst sınırının 

tanımlanması önemli görülmektedir, 

Ölçüm cihazları, master cihazların 

izlenebilirlik sınırının tanımının daha 

net olması ve son kontrol noktasının 

tanımlanması önerilmektedir. 

 

 

 

Metroloji izlenebilirlik yanlış anlaşılmaktadır. 

Kalibrasyon olan cihazlar kanun kapsamında 

değerlendirilmeyecek olup kalibrasyon 

laboratuvarları kayıt altına alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanunda herhangi bir düzenleme yer almamış, 

bu tür hususlar alt düzenlemeye bırakılmış 

durumdadır. Bu tür alternatifler gerekirse alt 

düzenlemeye konulabileceği 

değerlendirilmiştir. 
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TOBB Metrolojik izlenebilirliğin 

sürekliliğinin sağlanmasını teminen 

kalibrasyon ve deney 

laboratuvarlarının hizmet 

verdikleri ölçüm ve analiz hizmetlerini 

kaydedebileceği merkezi bir veri kayıt 

sistemi kurulabilir. Bu sistem ile ölçüm 

cihazları, hazır ambalajlı mamuller ve 

ölçü kaplarının daha önceki verilerine 

ulaşılarak, metrolojik 

izlenebilirliğin sürekli sağlanıp 

sağlanmadığı, cihazlara bakım, ayar 

yapılıp yapılmadığı vb. bilgilere 

ulaşılabilir. Bu yazılım aynı zamanda 

kanunun denetim kabiliyetine de destek 

sağlayacaktır.  

Madde 6 - (4) Metrolojik 

izlenebilirlik, Bakanlık tarafından 

uluslararası anlaşmalar, standartlar

 ve uluslararası referans 

dokümanlar dikkate alınarak belirlenen 

usul ve esaslara uygun şekilde sağlanır. 

Metrolojik izlenebilirliğin 

sürekliliğinin sağlanması amacıyla; 

kalibrasyon ve deney laboratuvarları 

ölçüm ve analiz hizmetlerini 

kaydedebilecekleri merkezi bir veri 

kayıt sistemi kurar. 

Yasal metroloji kapsamındaki iş ve işlemlerin 

Bakanlık yazılımları üzerinden yapılmasına 

ilişkin alt düzenlemeler bulunmaktadır. Yasal 

metroloji dışındaki kalibrasyon hizmetlerinde 

ise hizmet veren yerler ve hizmetin hacmi 

dikkate alındığında böyle ortak bir yazılımın 

kullanılmasının iş süreçlerini zorlaştıracağı 

düşünülmektedir. Ayrıca söz konusu teklif 

kanunda değil ikincil düzenlemelerde yer 

alabilecek niteliktedir. Uyulmadı. 
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Kalibrasyon ve deney 

hizmetleri ile metrolojik 

izlenebilirlik 

MADDE 6 - (5) Kalibrasyon 

laboratuvarı, hizmet kapsamı ile ilgili 

olarak ulusal metroloji enstitüsünün 

Bakanlıktan onay aldığı karşılaştırmalı 

ölçümlere katılmak zorundadır. 

 

SASAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektördeki kurumların, kuruluşların ve 

çalışanların da iyi bildiği üzere ISO 

17025 standardına akredite olan 

laboratuvarların akredite oldukları 

alanlarda bile kimi zaman karşılaştırma 

ölçümü açılmamaktadır. Bu konuda 

ülkemizde bir eksiklik olduğu 

aşikârdır. Kanunun altıncı maddesinin 

beşinci fıkrasıyla ise kalibrasyon 

laboratuvarlarının hizmet 

kapsamlarında ulusal metroloji 

enstitüsünün bakanlıktan onay aldığı 

karşılaştırma ölçümlerine iştiraki 

zorunluluğa bağlanmıştır. Ayrıca ilgili 

fıkradaki ifadeden bu zorunluluğun 

laboratuvarların sadece akreditasyon 

kapsamı çerçevesinde değil tüm hizmet 

kapsamı çerçevesinde olacağı 

anlaşılmaktadır. Bu durumun 

uygulamada büyük sıkıntılar 

doğuracağı düşünülmektedir.  

 

Karşılaştırma ölçümlerine zorunlu 

iştirakin kapsamı ile detaylarının ve “ 

ulusal metroloji enstitüsünün 

bakanlıktan onay aldığı karşılaştırma 

ölçümleri” ifadesinin ne anlama 

geldiğinin kanunda net olarak 

Çerçevesi alt düzenlemelerle düzenlenecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanunun bu maddesine ilişkin hükümlerin 

uygulama usul ve esasları alt düzenlemeye 

bırakıldığından teklifler alt düzenlemede 

dikkate alınacaktır. 
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TÜSİAD 

belirtilmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmiştir. 

Ayrıca uygulamada yaşanacak 

problemler ile her çalışma alanında 

karşılaştırma ölçümü açılacağı 

konusundaki şüphelere istinaden bu 

konunun TÜRKAK ile detaylı bir 

şekilde görüşülmesinin faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

Laboratuvarlar, Laboratuvarlar Arası 

Karşılaştırmalar (LAK) için sadece 

UME’nin Bakanlık tarafından 

onaylanan kapsamlar dışında farklı 

kaynaklardan da yararlanabilir. 

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş 

LAK sağlayıcılardan, UME veya denk 

uluslararası kuruluşların düzenlediği 

LAK’lardan da faydalanılabilir. 

Geçtiğimiz yıllarda görüldüğü üzere 

sadece UME üzerinden yürütülen 

süreçlerde 17025 standardının 

beklediği sayıda LAK 

düzenlenememiştir. Bu yüzden bu 

maddenin sadece UME ile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer karşılaştırma yöntemlerine ilişkin 

kanunda sınırlayıcı bir hüküm 

bulunmamaktadır. Yalnızca UME’nin ihtiyaç 

gördüğü alanlarda Bakanlıktan onay alarak 

yapacağı karşılaştırma ölçümlerine zorunlu 

katılımı öngörmektedir. Buna ilişkin usul ve 

esaslar alt düzenlemelerde yer alacaktır. 
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sınırlandırılmasının yeterli 

olmayabileceği görüşündeyiz. 

 

İlgili maddenin aşağıda şekilde revize 

edilmesi önerilmektedir: 

“Laboratuvarlar, Laboratuvarlar Arası 

Karşılaştırmalar (LAK) için UME’nin 

Bakanlık tarafından onaylanan 

kapsamlar dışında farklı kaynaklardan 

da yararlanabilir. Bu kaynaklar 

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş 

LAK sağlayıcıları ve UME’ye denk 

uluslararası kuruluşların düzenlediği 

LAK’lar olabilir.” 

Kalibrasyon ve deney 

hizmetleri ile metrolojik 

izlenebilirlik 

MADDE 6 - (6) Aşağıda belirtilen 

konularda ölçüm sonuçlarının 

metrolojik izlenebilirliğinin 

sağlanması zorunludur: 

a) Gümrük ve vergilendirmeye 

ilişkin mevzuatta öngörülen 

ölçümlerde. 

b) Aykırılık tespitine, ceza 

uygulanmasına veya hak 

mahrumiyetine esas devlet 

denetimine konu ölçümlerde. 

TURKLAB Gıda ithalatı (Gümrük) ve benzeri 

konularda Tarım Bakanlığı mevzuatına 

göre yapılan ölçme ve deneylerde ilgili 

yasal mercii tarım bakanlığıdır. 

 

Adli Tıp/bilirkişi raporlarında yer alan 

Analizlerde metrolojik izlenebilirlik 

konusu yine Yetkiyi veren Sağlık 

bakanlığında dır. Tıbbi-Genetik 

Analizlerde her test için metrolojik 

izlenebilirlik söz konusu olmayabilir. 

Madde 6. (6)   

Maddesinin fiili durumlar göz önüne 

alınarak yeniden değerlendirilmesi, 

Metrolojik izlenebilirliğin farklı alternatiflerle 

gerçekleştirilebileceği alt düzenlemelerle 

belirlenecek olup metrolojik izlenebilirlik 

konusunda boşluk oluşturulmayacaktır. İkincil 

düzenlemeler de ilgili otoriteler koordineli 

yapılacaktır. 
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c) Adli davalarda yapılacak tespitlere 

ilişkin ölçümler ile bilirkişi 

raporunun ifasında yapılacak 

ölçümlerde. 

ç) 7 nci maddenin birinci fıkrası 

uyarınca yayımlanan 

yönetmelikler kapsamında 

metrolojik izlenebilirliğin zorunlu 

tutulduğu ölçümlerde. 
 

Kamu kurum veya 

kuruluşlarının metroloji 

alanında yapacağı 

düzenlemeler 

MADDE 7 - (1) Kamu kurum veya 

kuruluşları, yasal metroloji 

kapsamında olan ölçüm cihazları 

haricinde; sorumluluk alanlarında 

kullanılan ölçüm cihazları için 

kalibrasyon, tamir, bakım ve ayar 

hizmeti verecek gerçek veya tüzel 

kişilerin yetkilendirilmesi ve bunlara 

ilişkin çalışma usul ve esaslarını 

belirlemek üzere yönetmelik 

yayımlayabilir. Ayrıca, söz konusu 

ölçüm cihazları için kamu yararını 

dikkate alarak metrolojik izlenebilirliği 

de zorunlu tutabilir. Bu fıkra uyarınca 

yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin 

bu Kanunun kalibrasyon 

TURKLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışma Kurulu çalışmalarının 

verimliliğinin sağlanması, katılımın ve 

görüşlerin arttırılması için Danışma 

Kurulunun (DK) çalışmalarına destek 

verebilecek yazılı mevzuatlar 

oluşturulabilir.  

Kanun ilgili bölümünde Danışma 

Kurulunun(DK), oluşturulması,  

çalışma usul ve esaslarının kanuna 

ilave edilebilir; 

 Danışma Kurulu oluşumu için 

kurum temsiliyetleri 

belirlenmeli, 

 DK Çalışma kapsamlarının 

belirlenmesi 

 DK çalışma periyotlarının 

belirlenmesi, 

 DK karar/öneri içerikleri ve 

takibi, 

Uyuldu. Metroloji Koordinasyon Kurulunun 

oluşmasına yönelik madde eklenmiştir. 
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laboratuvarına ilişkin  hükümlerine 

tabidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DK veri analizlerinin ve 

raporlamanın yapılması, vb 

Uygunluk değerlendirme sisteminin 

önemli ayağı olan metroloji için: 

• Toplumsal refahın arttırılması, 

• Ticaretin arttırılması, 

• Çevrenin korunması, 

amacı ile mevzuatta yöntemlere yer 

verilebilir 

 “Metroloji” alanında 

farkındalık çalışmaları, 

 Metrolojinin uygunluk 

değerlendirme çalışmalarına 

olan etkisi konusunda bilimsel 

raporlar yayınlanması,  

Metrolojinin “TÜRK Malı” üretimine 

etkisi konusunda işbirlikleri yapılması, 

vb    

 

 

“…. Diğer taraftan, Kamu kurum veya 

kuruluşları tarafından yayımlanan bir 

yönetmeliğe göre hizmet veren ya da 

akreditasyonu olan kalibrasyon 

laboratuvarlarının, zaten bir 

değerlendirmeden geçtikleri dikkate 

alınarak ek bir maliyet veya prosedür 

işletilmesine gerek olmadan                 

6ncı maddede belirtilen sicil sistemine 

kayıt olabilecekleri ve yetkinliklerine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu anlamda ulusal metroloji ensitüsü 

kalibrasyon lab. anlamında zaten primer 

seviyede yetkinliğe sahip olduğundan herhangi 

bir sorun oluşturmayacaktır. 
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ilişkin ulusal metroloji enstitüsü 

tarafından herhangi bir 

değerlendirmeye tabi tutulması 

zorunluluğunun aranmayacağı 

düzenlenmiştir.“  

Ulusal metroloji enstitüsünün 

değerlendirmesi akreditasyon ile 

eşdeğer midir? Yani akreditasyonu 

olmayan “kalibrasyon laboratuvarları” 

Ulusal metroloji enstitüsü 

değerlendirmesi ile faaliyet 

gösterebilecekler midir? 

 

Kanunun, akreditasyon otoritesi 

tarafından akredite olmayan herhangi 

bir yapıya yetki verilmesine kapı 

açacak bir düzenlemeye gitmesinin 

uygun olmayacağı, bunun gelecekte 

adalet ilkesine, sistemin doğru 

işletilememesine ve karışıklığa sebep 

olabileceği, hatta haksız menfaat 

sağlamak isteyen kişilerce 

kullanılabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

Bu maddede özetle; “Yasal metroloji 

kapsamında olan ölçüm cihazları 

haricindeki ölçüm cihazları için 

yönetmelik yayımlayabilir.” İfadesinin 

çok genel olduğu düşünülmektedir. 

Madde 8 ve 9 için aşağıda işaret edilen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UME değerlendirmesinin akreditasyona eş 

değer olması mümkün değildir. Öngörülen 

kanundaki amaç akredite olmayan 

laboratuvarların asgari bir değerlendirmeden 

geçmek şartıyla kalibrasyon hizmeti 

vermelerine yöneliktir. 

 

 

 

 

 

 

Bakanlıkların kendi sorumluluk alanlarında 

kullanılan ölçüm cihazları ifadesi yer aldığından 

genel olmadığı değerlendirilmektedir. 
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TOBB 

hususlarda karışıklık olabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

Yasal metroloji kapsamı dışında olan 

ölçüm cihazlarının hangileri olduğunun 

açıkça belirtilmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. Çünkü, belki bu 

listede sayılacak birçok cihazın 

gerçekte kapsam içinde olması 

gerektiği ilgili mesleki kurumlarla 

yapılacak görüşmelerle ortaya 

çıkacaktır.  

Özellikle, Türkiye’de üretimi 

yapılamayan ve/veya özel kullanımı 

olmakla birlikte olası hukuki sonuçları 

olan birçok ölçüm cihazı açısından bu 

önemli bir konudur. 

 

 

 

Kalibrasyon konusunda metrolojik 

izlenebilirlik teknik bir zorunluluk 

olduğundan, kamu yararı olsun olmasın 

her durumda zorunlu tutulması ve bu 

bölümde kastedilenin daha net bir 

şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. 

Madde 7 – (1) Kamu kurum veya 

kuruluşları, yasal metroloji kapsamında 

olan  ölçüm  cihazları 

haricinde; sorumluluk alanlarında 

kullanılan ölçüm cihazları için 

 

 

 

Yasal metrolojinin alanı m.8 de belirlenmiş olup 

bunun dışında kalanlar endüstriyel metroloji 

kapsamında diğer kamu kurum kuruluşları 

kapsamında belirlenebilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısmen uyulmuştur. 
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kalibrasyon, tamir, bakım ve ayar 

hizmeti  verecek gerçek veya tüzel 

kişilerin yetkilendirilmesi ve bunlara 

ilişkin çalışma usul ve esaslarını 

belirlemek üzere yönetmelik 

yayımlayabilir. Ayrıca, söz konusu 

ölçüm cihazları için kamu yararını 

dikkate alarak metrolojik izlenebilirliği 

de zorunlu tutabilir metrolojik 

izlenebilirlik zorunludur. Bu fıkra 

uyarınca yetkilendirilen gerçek ve tüzel 

kişilerin bu Kanunun kalibrasyon 

laboratuvarına ilişkin hükümlerine 

tabidir. 

 

Kamu kurum veya 

kuruluşlarının metroloji 

alanında yapacağı 

düzenlemeler 

MADDE 7 - (2) Birinci fıkra 

kapsamında yayımlanan bir 

yönetmeliğe göre kalibrasyon hizmeti 

veren ve bu yönetmelik dışında 

kalibrasyon hizmeti vermeyen yerler 

ile verdiği kalibrasyon hizmetlerinin 

tümü akreditasyon kapsamında olan 

yerler bakımından, 6 ncı maddenin 

ikinci fıkrasında belirtilen 

değerlendirme raporu aranmaz. 

 

  

SASAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu maddeden akreditasyon 

kapsamındaki laboratuvarlardan 

değerlendirme raporu istenmeyeceği 

belirtiliyor. Sicil sistemine kaydolması 

ile ilgili net bir ayrım yapılmadığı 

görülmektedir. Akredite kuruluşlar ile 

akredite olmayan kuruluşlar arasında 

ayrım olup olmayacağı ile ilgili net bir 

çizgi çekilmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmiştir. 

 

 

Madde metninden anlaşıldığı 

değerlendirildiğinden uyulmamıştır. 
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Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazları ve piyasaya arz 

MADDE 8 - (1) Aşağıda belirtilen 

ölçüm cihazları yasal metroloji 

kapsamındadır: 

a) Uzunluk, alan, hacim, kütle, 

sıcaklık, basınç, ısı enerjisi, 

elektrik enerjisi, sıvıların miktarı, 

gazların miktarı, madde yoğunluğu 

ve madde içeriğinin ölçüldüğü 

alım satım işlerinde veya bir 

hizmetin bedelinin ölçüm 

sonucuna bağlı olarak belirlendiği 

işlerde kullanılması amaçlanan 

veya nitelikleri bakımından bu 

amaçlar için kullanılmaya uygun 

ölçüm cihazları. 

b) Yasal düzenlemelere istinaden; bir 

bedelin belirlenmesine veya bir 

idari yaptırımın uygulanmasına 

dayanak teşkil eden ölçümlerde 

kullanılması amaçlanan veya 

nitelikleri bakımından bu amaçlar 

için kullanılmaya uygun ölçüm 

cihazları. 

 

 

 

 
 

TARSİAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASA 

 

Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi 

maksadıyla kullanılan; reçetede yer 

alan ilaçların eczanede hazırlanması 

amaçlı ve tıbbi ve ilaç 

laboratuvarlarında yürütülen 

analizlerde kullanılan ölçü aletleri 

kanun kapsamında doğrudan 

alınmamıştır. 

 

- Kurumlar tarafından İnsan ve 

çevre sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin ölçümlerde kullanılması 

amaçlanan 

- Kurumlar tarafından Tıbbi 

amaçlı izleme, teşhis ve tedavi 

maksadıyla kullanılması 

amaçlanan 

- Reçetede yer alan ilaçların 

eczanede hazırlanması amaçlı 

ve tıbbi ve ilaç 

laboratuvarlarında yürütülen 

analizlerde kullanılması 

amaçlanan ölçü aletleri kanun 

kapsamına doğrudan 

alınmalıdır. 

 

 

 

Yasal Metrolojinin sahada 

uygulanması konusundaki çekinceler. 

Buradaki düzenlemelerin tariflenmesi 

Avrupa birliği düzenlemeleri göz 

Yasal metroloji kapsamı sadece Bakanlığımız 

uhdesinde yürütülecek alanları düzenlemekte 

olup bunun dışında teklifte belirtilen konulara 

ilişkin düzenleme yapılması gerektiği takdirde 

ilgili kamu kurumları tarafından yine bu kanuna 

atıf yapılmak suretiyle endüstriyel metroloji 

kapsamında düzenlemeler yapılması 

öngörülmektedir. Kanun metni bu teklifin 

uygulanmasına alternatif bir yöntemle imkan 

vermektedir. (Örneğin tıbbi cihaz kurumuyla bu 

konuda mutabakat sağlanmıştır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasal metroloji kapsamı sadece Bakanlığımız 

uhdesinde yürütülecek alanları düzenlemekte 

olup bunun dışında teklifte belirtilen konulara 
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önüne alınarak tekrar gözden 

geçirilmelidir. Yasal metrolojinin 

sahada uygulanması tüm aşamalarda 

metrolojik işleyiş kapsamında 

düzenlenerek anlatılmalıdır. 

 

Yasal metroloji kapsamında sayılan 

ölçüm cihazlarının eksik olduğu 

değerlendirilmiştir. Günümüzde 

Türkiye’de bazı kamu kurumları ile 

üniversitelerin kullandığı ve Madde 8’e 

eklenmesinin yararlı olacağı 

değerlendirilen ölçüm cihazları ve 

büyüklükler: 

1. Zaman ölçümü ve cihazları (özellikle 

uydu tabanlı sistemler) 

2. Gravite cihazları ve ölçümü 

(gravimetreler) 

3. Yükseklik/derinlik ölçümü ve 

cihazları 

4. Yükseklik farkı ölçüm cihazları 

(nivolar) 

5. Deniz seviyesi ölçüm cihazları 

(mareograflar) 

6. Konum ve koordinat belirleme 

cihazları 

(Navigasyon cihazları ve GNSS) 

7. Haritacılık amaçlı metrik ölçüme 

esas uydu 

ve İHA görüntü cihazları 

Bu cihazların listeye eklenmesinin 

faydalı olacağı mütalaa edilmektedir. 

ilişkin düzenleme yapılması gerektiği takdirde 

ilgili kamu kurumları tarafından yine bu kanuna 

atıf yapılmak suretiyle endüstriyel metroloji 

kapsamında düzenlemeler yapılması 

öngörülmektedir. Kanun metni bu teklifin 

uygulanmasına alternatif bir yöntemle imkan 

vermektedir. 
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Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazları ve piyasaya arz 

MADDE 8 - (2) İnsan ve çevre sağlığı 

ve güvenliğine ilişkin ölçümlerde 

kullanılması amaçlanan veya nitelikleri 

bakımından bu amaçlar için 

kullanılmaya uygun olan ölçüm 

cihazları Cumhurbaşkanınca yasal 

metroloji kapsamına alınabilir. 

  

TURKLAB 

 

İnsan ve çevre sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin ölçümlerde kullanılan ölçüm 

cihazlarının Yasal metroloji kapsamına 

dahil edilerek kanun kapsamına dahil 

edilmesi ilgili Bakanlık mevzuatları ile 

çelişkili durumlar yaratacaktır. 

Diğer kurumlarca düzenleme yapılmamış 

alanlarda kamu yararı gözetilerek Bakanlık 

tarafından yapılacak düzenlemelere dayanak 

olması amacıyla yazılmıştır. 

Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazları ve piyasaya arz 

MADDE 8 - (5) Yasal metroloji 

kapsamında olan ve teknik 

düzenlemesinde ulusal tip onay belgesi 

alınması öngörülen ölçüm cihazı için 

Bakanlık tarafından ilave test veya 

kalibrasyon yaptırılması durumunda 

ortaya çıkacak harcamalar, belge için 

başvuru yapan tarafından karşılanır. 

 

ÖLÇÜBİR MID belgeli bir ölçüm cihazının ilave 

olarak Ulusal Tip Onayı da alması 

gerekir şeklinde yorumlanabilecek 

ifadeler mevcut 

MID belgesi ile ilgili hususlar açıklığa 

kavuşturulmalı 

Fıkra çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazlarına ilişkin 

doğrulama yükümlülüğü 

MADDE 9 – (1) Yasal metroloji 

kapsamındaki bir ölçüm cihazı, 

aşağıdaki durumlardan birine uygun 

 

OSD 

 

 

 

 

 

Cihazların bazı sebeplerden dolayı 

(mücbir sebep, maddi durumlar vs.) 

kalibrasyonunun ötelenmesi maddesi 

eklenebilir veya detaylandırılabilir. 

(öteleme süreci, ötelendikten sonra 

Mücbir sebepler başlığı altında düzenlenmiş 

durumdadır. 
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şekilde doğrulamasının yapılmış 

olması ve Bakanlığın belirlediği süre 

ve koşullara bağlı olarak doğrulamanın 

geçerliliğinin devam ediyor olması 

şartıyla kullanılır. 

a) Piyasaya arz edilecek veya ilk kez 

kullanıma sunulacak ölçüm 

cihazının onaylanmış kuruluş 

sorumluluğunda uygunluk 

değerlendirme işlemi kapsamında 

doğrulaması yapılmışsa. 

b) Piyasaya arz edilecek veya ilk kez 

kullanıma sunulacak ölçüm 

cihazlarından, onaylanmış kuruluş 

sorumluluğunda ve uygunluk 

değerlendirme işlemi kapsamında 

doğrulaması yapılmayanların, 

Bakanlık veya Bakanlığın 

yayımlayacağı yönetmeliğe göre 

yetkilendirilen doğrulama servisi, 

kurum, kuruluş veya imalatçı 

tarafından doğrulaması 

yapılmışsa. 

c) Halihazırda kullanımda olan veya 

tamiri veya ayarı yapılan ölçüm 

cihazının Bakanlık veya yetkili 

doğrulama servisi tarafından 

doğrulaması yapılmışsa. 

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 

doğrulama hizmetini yurtiçinde 

verecek doğrulama servisi veya 

imalatçı olmaması durumunda, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARSİAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

işlenecek prosedür, hangi cihazlara 

öteleme verilebilir, öteleme etiketi vs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçü aletlerinin tamir ve ayar sonrası 

yapılacak olan doğrulamalarının her 

hangi bir koşulda üretici tarafından 

yapılmasının yolu kanun ile tamamen 

kapatılmıştır. 

Mevcut ekipman, organizasyon ve 

planlanan uygulama ne olursa olsun 

ölçü aletlerinin tamir ve ayar sonrası 

doğrulamaları için bu kadar bağlayıcı 

bir ifade kullanılmasını uygun 

bulmamaktayız. Yakın geçmişte, tartı 

aletleri alanında Bakanlığın 

imalatçıların hizmetlerine ihtiyaç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanunun kurgusu, işin özü ve mantığı gereği 

tarafsızlığa halel gelmeyecek şekilde 

imalatçılara doğrulama yetkisi verilmemesi 

gerektiği şeklinde düzenlendiğinden 

uyulmamıştır. 
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Bakanlığın yönetmelikle 

yetkilendirdiği yerler tarafından 

doğrulama yerine geçecek istisnai 

değerlendirme işlemi yapılmışsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜBİR 

duyduğu, tamir/ayar sonrası 

muayeneler için imalatçılara yetki 

verdiği görülmüştür.  

Bu bende, aynı maddenin b bendinde 

olduğu gibi,  aşağıdaki şekilde altı çizili 

ifadenin eklenmesi uygun olacaktır.  

c) Halihazırda kullanımda olan veya 

tamiri veya ayarı yapılan ölçüm 

cihazının Bakanlık veya Bakanlığın 

yayımlayacağı yönetmeliğe göre 

yetkilendirilen doğrulama servisi, 

kurum, kuruluş veya imalatçı 

tarafından doğrulaması yapılmışsa 

 

 

Üretici firma tamir yaptıktan sonra 

doğrulamayı Ölçüler ve Ayarlar 

Müdürlükleri yapıyor. Bu yetkiyi özel 

firmalara devredebilecekler anlamı 

çıkıyor? 

 

İlgili fıkraların belirtildiği şekilde 

düzenlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğrulama işlemleri Bakanlık veya doğrulama 

servisleri tarafından yapılacak şekilde kanun 

kurgusu yapılmıştır. 

Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazlarına ilişkin 

doğrulama yükümlülüğü 

MADDE 9 – (5) Doğrulama belgesi ve 

doğrulama işaretlerinin hazırlanması 

için Bakanlık tarafından münhasır 

YMS-DER 

 

 

 

 

 

 

 

Doğrulama belgesi ve doğrulama 

işaretlerinin hazırlanması için Bakanlık 

tarafından münhasır haklara sahip bir 

kuruluşun belirlenmesi durumunda 

tekel oluşturulabilir. Bakanlık 

tarafından münhasır haklara sahip 

kuruluşlar yetkilendirilebilir. 

 

İzlenebilirliğin temini açısından bu belge ve 

işaretlerin tek bir kuruluş tarafından üretilmesi 

amaçlandığından teklife uyulmamıştır. 
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haklara sahip bir kuruluş 

yetkilendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜBİR 

 

 

 

 

 

5. Fıkradaki doğrulama işaretinin 

hazırlanması için münhasır haklara 

sahip bir kuruluş yetkilendirilebilir 

ifadesi, MID kapsamında üretici 

tarafından onaylanmış kuruluş bilgisi 

doğrultusunda hazırlanan damgalar 

için muğlaklık oluşturabilir. Şu anda bu 

husus sadece onaylanmış kuruluş 

yetkisindedir. 

MID belgesi ile ilgili muğlaklıklar 

giderilmeli ve detaylandırılmalı 
 

 

 

 

 

 

 

Muğlaklık giderilmiştir. 

Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazlarına ilişkin 

doğrulama yükümlülüğü 

MADDE 9 – (7) Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlık tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

 

TOBB Kullanıcı tarafından yapılan doğrulama 

başvurusundan sonra, doğrulama 

servisinin, hizmeti, makul bir sürede 

karşılaması için sınırlama 

bulunmamaktadır. Sürenin uzun olması 

ve ölçüm cihazının hatalı kullanımı 

durumunda istenmeyen ölçümlerin 

etkisi artabilecektir. 

Madde 9 – (8) Kullanıcı tarafından 

yapılan doğrulama başvurusundan 

sonra doğrulama servisi en geç 3 ay 

içinde hizmeti karşılar. 

Doğrulama servislerinin usul ve esaslarına 

ilişkin Bakanlık tarafından yönetmelik 

çıkarılacağı Kanunda belirtilmiş olup söz 

konusu teklif bu yönetmelik içinde 

değerlendirilecektir. 
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Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazlarının tamir ve 

ayar işlemleri 

MADDE 10 – (1) Yasal metroloji 

kapsamındaki ölçüm cihazının tamir ve 

ayar işlemleri Bakanlık tarafından 

yetkilendirilen tamir ayar servislerince 

yapılır. 

 

TİAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜBİR 

Tamir ve ayar servislerinin bakanlık 

tarafından yetkilendirilmesi 

konusunda sektör temsilcilerinin 

görüşleri alınmalıdır. Kriterlerin 

belirlenmesi sadece mali olmamalı, 

teknik kriterler de olmalıdır. 

 

 

Özelleştirme mi geliyor? 

Özelleştirme ile ilgili belirsizliğin 

giderilmesi 

Alt düzenlemelerle belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taslak kanunla özelleştirmenin bir ilgisi yoktur. 

Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazlarının tamir ve 

ayar işlemleri 

MADDE 10 – (2) Tamir ve/veya ayar 

işlemi yapılan ölçüm cihazı, 

doğrulaması yaptırıldıktan sonra 

kullanılır. Tamir ve/veya ayarı 

yapılmış ölçüm cihazının, Bakanlık 

tarafından şartları mevzuatla 

belirlenmiş olması kaydıyla, 

doğrulaması yapılıncaya kadar geçici 

bir süreliğine kullanımına izin 

verilebilir. Bu şekilde izin verilmiş 

ölçüm cihazı için kullanım izni verilen 

süre boyunca doğrulaması yapılmış 

kabul edilir. 

TİAD Tamir ayar servisi tarafından yapılan 

ayar işlemi için Bakanlık tarafından 

belirlenen ücret alınır.  

Bu ücretlerin belirlenmesi 

konusunda haksızlıklar ortaya 

çıkabilir. Bu konuda serbest piyasa 

şartları gözetilmelidir. Mevcut 

durumun devamının yeni bir kontrol 

mekanizması oluşturularak 

sağlanması daha uygun olacaktır. 

Yıllık fiyat listesinin bir kontrol 

mekanizması oluşturularak sağlanması 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçü aletlerinin 

teknik kriterleri belirli olduğundan ayar 

süreçleri de asgari düzeyde belirlenmiş 

durumdadır dolayısıyla Bakanlık yetkisi ile bu 

ayar işlemleri yapıldığından ücret 

belirlenmesinin daha uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Tamir süreçlerinin 

belirsiz olmaması nedeniyle tamir ücretlerinin 

belirlenmediği dikkate alınmalıdır. 
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Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazlarının tamir ve 

ayar işlemleri 

MADDE 10 – (3) Tamir ayar servisi 

tarafından yapılan ayar işlemi için 

Bakanlık tarafından belirlenen ücret 

alınır. 

 

YMS-DER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDED 

Burada tartı aletleri ile ölçü aletleri 

ayrılmalıdır, nedeni tartı aletleri 

kullanıldıkları mahalde tamirleri 

yapılmakta her tartı aletinin bulunduğu 

yer farklı olabilmektedir oysaki 

sayaçlar toplu halde test istasyonun da 

muayeneleri yapılmaktadır.  

Elektrik, Su, Doğalgaz sayaçlarının 

yapılan ayar işlemi için Bakanlık 

tarafından belirlenen ücret alınır. 

 

 

Yerinde/sahada (Akaryakıt, LPG 

istasyonunda) ayar hizmeti 

verdiğimizde ayrıca mobilizasyon 

bedeli almamızda sıkıntı olmayacağı 

şekilde yorumladık. Teyit etmek isteriz. 

 

Ayar ücreti belirlenirken işin mahiyeti dikkate 

alınacağından teklifteki sorun çözülmüş 

olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayar ücreti belirlenirken işin mahiyeti dikkate 

alınacağından teklifteki sorun çözülmüş 

olacaktır. 

 

Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazının kullanıcısının 

sorumlulukları 

MADDE 11 – (1) Yasal metroloji 

kapsamında olan ölçüm cihazının 

kullanım süresince doğrulamasının 

yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.  

ÖLÇÜBİR 1. Fıkrada ölçüm cihazının kullanım 

süresince doğrulamasının 

yaptırılmasından kullanıcı sorumlu 

tutulmuştur. Gaz sayaçlarının sahibi 

Gaz Dağıtım Firmaları, kullanıcının 

sorumluluğu yoktur.  

İlgili fıkranın belirtildiği şekilde 

düzenlenmesi 
 

Gaz dağıtım firması kanunumuzda kullanıcı 

sıfatını taşımaktadır. 

Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazının kullanıcısının 

YMS-DER Kullanıcı, ölçüm cihazına ilişkin 

doğrulama belgelerini ve tamir ayar 

belgesini muhafaza etmekle yükümlü 

Doğrulama belgesi ve tamir ayar belgesi 

tanımında mevzuatta öngörülmesi halinde 

mevzuata uygun şekilde düzenlenen belge 
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sorumlulukları 

MADDE 11 – (3) Kullanıcı, ölçüm 

cihazına ilişkin doğrulama belgesi ve 

tamir ayar belgesini, geçerlilik 

süresince üzerindeki bilgiler tahrip 

olmayacak şekilde muhafaza eder. 

 

kılınmıştır bu maddeye günümüz 

şartları da göz önüne alınarak 

elektronik ortamda da saklanması ilave 

edilirse kullanıcının mağdur olmasının 

önüne geçilecektir muayene servisleri 

genelde muayene raporlarını elektronik 

ortamda göndermektedir. 

Kullanıcı, ölçüm cihazına ilişkin 

doğrulama belgelerini ve tamir ayar 

belgesini fiziki yada elektronik ortam 

da muhafaza eder. 

olarak tanımlandığından teklif metni alt 

düzenlemelerde ele alınabilecektir. 

Yasal metroloji kapsamındaki 

ölçüm cihazının kullanıcısının 

sorumlulukları 

MADDE 11 – (5) Hizmet alanın 

sorumluluğunda olan bir yerde 

kullanılmakta olan ölçüm cihazı için bu 

maddenin dördüncü fıkrasında 

belirtilen sorumluluk kullanıcıyla 

birlikte hizmet alana da aittir. 

 

ÖLÇÜBİR 5. Fıkrada bahsi geçen sorumluluk 

kullanıcıyla birlikte hizmet alana da 

aittir ifadesinde son kullanıcı bunu 

takip edemez, yani hizmet alan sorumlu 

olmamalıdır. 

İlgili fıkranın belirtildiği şekilde 

düzenlenmesi 
 

Buradaki sorumluluk elektrik, gaz, su gibi 

sayaçların üzerinde bulunan damgaların hem 

kullanıcı hem de hizmet alan tarafından 

muhafaza edilmesi şeklindedir. Çünkü bu 

sayaçlar kullanıldığı alan itibariyle hizmet 

alanın sorumluluğu altında bulunan bir alanda 

kullanıldığı için sorumluluk çift taraflı 

tanımlanmıştır.  

Hazır ambalajlı mamul ve ölçü 

kapları için metrolojik 

gereklilikler ve genel hususlar 

MADDE 12 - (3) İktisadi işletmeci, 

hazır ambalajlı mamulün gerçek 

miktarına ilişkin yapılacak denetimler 

ve/veya ölçü kabının metrolojik 

özelliklerine ilişkin yapılacak 

TİAD Ölçü aletleri ve/veya ölçüm cihazları 

maddi değeri yüksek ürünlerdir. Bu 

ürünlerden alınacak numunelerin 

kontrol maksadıyla istenmesi iade 

şartına bağlı olabilir. Kontrolü de 

ithalatçının ve/veya üreticinin tayin 

ettiği uzmanın da bulunduğu bir kurul 

tarafından yapılabilir. 

Ölçü aleti kastedilmemekte olup sadece hazır 

ambalajlı mamullerin denetiminde söz konusu 

olacak numunelere ilişkin bir düzenlemedir. 

Uyulmamıştır. 
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denetimler için yeteri kadar numuneyi 

talep edilmesi halinde Bakanlığa 

ücretsiz vermek zorundadır. 

Denetim ve idari yaptırımlar 

MADDE 13 – (1) Yasal metroloji 

kapsamındaki ölçüm cihazının bu 

Kanun ve alt düzenlemelere uygun 

şekilde kullanıldığını denetlemeye 

Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu 

kapsamda yapacağı denetimde 

gerektiğinde doğrulama servisi ve 

tamir ayar servisinin personel ve teknik 

altyapısından ücretsiz yararlanır. 

Bakanlık bu fıkradaki denetim 

yetkisinin bir kısmını, yetki çerçevesini 

yönetmelikle belirlemek ve ilgili 

Bakanlığın uygun görüşünü almak 

kaydıyla belediyelere devredebilir. 

 

TARSİAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altı çizili ifadede, Bakanlığın ölçüm 

cihazlarının kullanımını denetimi 

esnasında,  gerektiğinde doğrulama 

servisi ve tamir ayar servisinin 

personel ve teknik altyapısından 

ücretsiz yararlanacağı belirtilmiş. 

Kamu kuruluşu olmayan, özel 

firmaların imkanlarının bedelsiz olarak 

kullanımı, her hangi bir sınır 

çizilmeden genel bir ifadeyle kanun 

maddesi olarak sunulmaktadır. 

Doğrulama ve tamir ayar servisleri 

yakın mesafelerde, programları izin 

verdiği ölçüde Bakanlık teşkilatına 

elbette yardımcı olacaktır. Fakat bunun 

hiçbir koşul belirtilmeden, 

“gerektiğinde” ifadesi ile kanun 

maddesi olarak sunulması, bu durumu 

işbirliği yapmaktan çok, koşulsuz bir 

zorunluluk haline sokmaktadır. 

Herhangi bir mesafedeki, her hangi bir 

servisin, bir gerekçe gösterilmeksizin, 

belki de her denetimde çağırılmasının 

önü açık bırakılmıştır. Böyle bir 

uygulamaya hiç bir servisin uyum 

sağlaması mümkün değildir. Ne teknik 

ne de maddi imkanları yetecektir. 

 

Kısmen uyuldu. Ücretsiz ifadesi çıkarıldı. 
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YMS-DER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili ifadenin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesi uygun olacaktır. 

Bakanlık bu kapsamda yapacağı 

denetimde kendi imkanlarına erişimi 

mümkün olmadığında, denetime konu 

olan ölçü aleti alanında hizmet veren, 

aynı ilde bulunan doğrulama servisi ve 

tamir ayar servisinin personel ve teknik 

altyapısından yararlanmayı talep 

edebilir. Bu durumda oluşan maliyetler 

ölçü aleti kullanıcısının 

sorumluluğundadır. 

 

 

 

 
Bazı AB ülkelerin de Belediyeler yeni 
açılan işyerlerine ruhsat verirken şayet 
ölçü ve tartı aleti kullanılacak ise 
bunların muayene raporlarını da 
istemektedir bu durumda uygun 
olmayan ölçü aletleri kullanımının 
önüne geçilebilecektir.  
Belediyeler İşyeri ruhsatlandırılmasın 

da şayet ölçü ve ölçü aleti 

kullanılıyorsa bu aletlere ait güncel 

muayene raporlarını ister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hususun kanun taslağına eklenmesi mümkün 

olmadığından uyulmamıştır. 
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TOBB Bakanlığın, denetlenen ölçüm cihazını 

kullanan kuruluşun bünyesinde tamir 

ayar servisi olması halinde, bu servisin 

imkanlarından ücretsiz yararlanması 

uygun olmakla birlikte, tamir ayar 

servisinin, başka bir kuruluşun 

denetiminde kullanılmasının uygun 

olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Madde 13 – (1) Yasal metroloji 

kapsamındaki bir ölçüm cihazının bu 

Kanun ve alt düzenlemelere uygun 

şekilde kullanıldığını denetlemeye 

Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu 

kapsamda yapacağı denetimde 

gerektiğinde ölçüm cihazının 

denetlendiği kuruluşa ait doğrulama 

servisi ve tamir ayar servisinin personel 

ve teknik altyapısından ücretsiz 

yararlanır. Bakanlık bu fıkradaki 

denetim yetkisinin bir kısmını, yetki 

çerçevesini yönetmelikle belirlemek ve 

ilgili Bakanlığın uygun görüşünü almak 

kaydıyla belediyelere devredebilir. 

 

Bakanlık tarafından yetkilendirilen doğrulama 

ve tamir ayar servisleri bakanlık adına kamu 

hizmeti verecek yerler olup bakanlık tarafından 

yapılacak denetimlerde gerekli görülmesi 

halinde yetkilerine konu alanlardaki teknik 

imkanlarından faydalanılması kamu 

kaynaklarının verimli kullanılması açısından 

önem arz etmektedir. İlgili fıkra bu amaçla 

yazılmıştır. Uyulmadı. 

Denetim ve idari yaptırımlar 

MADDE 13 – (4) Doğrulama servisi ve 

tamir ayar servisinin bu Kanun ve alt 

düzenlemeler kapsamında verdiği 

ÖLÇÜBİR Tanımlardaki eksikliklerden doğan 

muğlaklıklar 

Tanımlardaki eksikliklerden doğan 

belirsizliklerin giderilmesi  
 

Muğlaklık bulunmadığı değerlendirilmiştir. 
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hizmetleri denetlemeye Bakanlık 

yetkilidir.  

Denetim ve idari yaptırımlar 

MADDE 13 – (7) Kalibrasyon 

laboratuvarı ve deney laboratuvarının 

bu Kanunun 6 ncı maddesinde 

belirtilen hükümler ile bu hükümlere 

dayanan alt düzenlemelere 

uygunluğunu denetlemeye Bakanlık 

yetkilidir. Bakanlık bu denetimlerde 

ulusal metroloji enstitüsünden de 

konuyla ilgili inceleme yapmasını talep 

edebilir.  

 

TURKLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜBİR 

Kalibrasyon laboratuvarı ve deney 

laboratuvarının bu Kanunun 6 ncı 

maddesinde belirtilen hükümler ile bu 

hükümlere dayanan alt düzenlemelere 

uygunluğunu denetlemeye Bakanlık 

yetkilidir. Bakanlık bu denetimlerde 

ulusal metroloji enstitüsünden de 

konuyla ilgili inceleme yapmasını talep 

edebilir 

 

Deney laboratuvarları ibaresinin bu 

maddeden çıkarılması 
 
 
 
 

Tanımlardaki eksikliklerden doğan 

muğlaklıklar 

Tanımlardaki eksikliklerden doğan 

belirsizliklerin giderilmesi  

Uyuldu. Deney laboratuvarı ibaresi 

çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muğlaklık bulunmadığı değerlendirilmiştir. 

Denetim ve idari yaptırımlar 

MADDE 13 – (8) Tartımı yapılacak 

yükün yük taşıyıcısı üzerine 

konulması, kaldırılması ve tartım 

sonucunun alınması gibi tartım 

işlemleri süresince bir kullanıcının 

müdahalesine ihtiyaç duyulan ve 

kapasitesi 2000 kg altında olan tartı 

YMS-DER Kapasitesi 2000 kg’ a kadar olan tartı 

aletlerinin denetimi Belediyelere 

verilmektedir. Belediyelerin etkin 

denetim yapmaları için ceza 

gelirlerinin bu kuruluşlara verilmesi 

gerekir aksi takdirde bu zamana kadar 

olduğu gibi bundan sonra da etkin 

denetim yapılmayacaktır.  

Kanunda birçok yerde Bakanlığımız ve diğer 

kamu kuruluşlarının yetkili olduğu denetim 

alanları bulunmakta olup bu denetimlerin 

hiçbirinde uygulanacak para cezalarının bir 

kısmının ilgili kuruma aktarılmasına ilişkin bir 

husus düzenlenmemiştir. Uyulmadı. 
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aletinin bu Kanun ve alt düzenlemelere 

uygun şekilde kullanıldığını 

denetlemeye Belediyeler yetkilidir. 

Belediyeler uygunsuzluk tespit ettiği 

takdirde tahakkuk edecek para 

cezalarını tahsil eder. 

Denetim ve idari yaptırımlar 

MADDE 13 – (10) Bu Kanun 

kapsamında yapılan denetimlerde 

uygunsuzluk tespit edilmesi halinde 

gerekli tedbirin alınması amacıyla idari 

yaptırım uygulanır. Bu idari yaptırım; 

toplatma, bertaraf, kullanımdan men 

etme, el konularak mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesi, geri çağırma, 

piyasaya arzın durdurulması, yetki 

iptali, yetkinin askıya alınması, 

faaliyetin geçici olarak durdurulması, 

faaliyetin kısıtlanması, düzeltici 

faaliyet, ulusal tip onay belgesinin 

iptali, üçüncü tarafın zararının tazmini 

hususlarını kapsayabilir. 

 

ÖLÇÜBİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBB 

10. Fıkradaki müeyyideler, hukuki 

yaklaşım açısından sorunlu ve 

metrolojik çerçevenin dışında kalması 

gereken ifadeleri barındırması 

10. Fıkradaki müeyyideler, hukuki 

yaklaşım açısından sorunlu ve 

metrolojik çerçevenin dışında kalması 

gereken ifadeler olarak 

değerlendirilmesi daha güçlü olasılık 

olarak görülebilir. Değiştirilmesi 

sağlıklı olacaktır. 
 
 
 

Kanun kapsamında yapılan 

denetimlerde uygunsuzluk tespit 

edilmesi halinde öncelikle idari para 

cezası uygulanması, uygunsuzluğun 

tekrarı halinde idari yaptırım 

uygulanması önerilmektedir. 

Belirlilik ilkesi gereğince idari 

yaptırımların belirli ve açık şekilde 

düzenlenmesi gerektiğinden; idari 

yaptırımların ölçüm cihazlarına 

yönelik olarak uygulanacağının 

hüküm içerisinde açıkça 

Fıkra yeniden düzenlenmiştir. Uyuldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısmen uyuldu. Söz konusu fıkra metni 

kaldırılıp, idari yaptırımlar kendi fıkralarına 

derç edilmiştir. 
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belirtilmesinin uygun olacağı 

düşünülmektedir. 

İdari yaptırım türleri arasında sayılan 

yetki iptali, yetkinin askıya alınası, 

faaliyetin geçici olarak durdurulması, 

faaliyetin kısıtlanması şeklindeki 

tedbirler Kanun tasarısı kapsamında 

düzenleme altına alınan 

yükümlülüklerinin ihlali ile orantılı 

olmadığından Kanun tasarısından 

çıkarılmasında fayda olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Madde 13 – (10) Bu Kanun 

kapsamında yapılan denetimlerde 

uygunsuzluk tespit edilmesi halinde 

öncelikle Kanun’un 14üncü maddesinde 

belirtilen idari para cezaları uygulanır. 

Aynı uygunsuzluğun iki yıl içerisinde  

tekrarı halinde, ihlalin ağırlık derecesi 

ile orantılı olarak toplatma, bertaraf, 

kullanımdan men etme, el konularak 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesi, geri 

çağırma, piyasaya arzın durdurulması, 

düzeltici faaliyet, ulusal tip onay 

belgesinin iptali, üçüncü tarafın 

zararının tazmini hususlarını 

kapsayabilir şeklinde idari yaptırımlar 

uygulanabilir. 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:73130864020216114435. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



İdari para cezaları 

MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından 

yasal metrolojiye ilişkin yapılan 

inceleme ve denetimlerde; 

a) Doğrulaması yaptırılmamış veya 

doğrulama süresi geçirilmiş ölçüm 

cihazını kullanan veya kullanım 

amacına uygun bir alanda 

bulunduran kullanıcıya 1.000 Türk 

lirasından 10.000 Türk lirasına 

kadar idari para cezası uygulanır.  

b) Doğrulama işareti veya tamir ayar 

işareti eksik, sahte veya tahrip 

edilmiş olan veya yetkisiz şekilde 

değiştirilmiş olan ölçüm cihazını 

kullanan veya kullanım amacına 

uygun bir alanda bulunduran 

kullanıcıya 2.000 Türk lirasından 

20.000 Türk lirasına kadar idari 

para cezası uygulanır. 11 inci 

maddenin beşinci fıkrası gereği 

hem kullanıcı hem de hizmet 

alanın sorumluğunda olan ölçüm 

cihazları için bu bentte belirtilen 

idari para cezası uygulanmaz, 

savcılığa suç duyurusunda 

bulunulur. 

c) Mevzuatta ve imalatçısının verdiği 

kullanım kılavuzunda öngörülen 

gerekliliklere uyulmaması 

nedeniyle izin verilebilir hata 

ELDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 14 – (1) a) Doğrulaması 

yaptırılmamış veya doğrulama süresi 

geçirilmiş ölçüm cihazını kullanan, 

kullanım amacına uygun bir alanda 

bulunduran kullanıcıya veya en az 

1(bir) adet kullanıcının uygunsuz 

ölçüm cihazının bulundurduğuna dair 

tespit tutanağı var olması durumunda 

kullanım amacına uygun bir alanda 

bulunduran hizmet alıcısına 1.000 Türk 

lirasından 10.000 Türk lirasına kadar 

idari para cezası uygulanır. 

 

 

 
 

 
 
MADDE 14 – b)  Doğrulama işareti 

veya tamir ayar işareti eksik, sahte veya 

tahrip edilmiş olan veya yetkisiz 

şekilde değiştirilmiş olan ölçüm 

cihazını kullanan, kullanım amacına 

uygun bir alanda bulunduran 

kullanıcıya veya en az 1(bir) adet 

kullanıcının uygunsuz ölçüm cihazının 

bulundurduğuna dair tespit tutanağı var 

olması durumunda kullanım amacına 

uygun bir alanda bulunduran hizmet 

alıcısına 2.000 Türk lirasından 20.000 

Türk lirasına kadar idari para cezası 

uygulanır.11 inci maddenin beşinci 

Uyulmadı. Kullanıcının tuttuğu tutanak esas 

alınamayacağından uyulmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyulmadı. Kullanıcının tuttuğu tutanak esas 

alınamayacağından uyulmamıştır. 
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sınırları dışında çalışan ölçüm 

cihazını kullanan veya kullanım 

amacına uygun bir alanda 

bulunduran kullanıcıya 2.000 Türk 

lirasından 50.000 Türk lirasına 

kadar idari para cezası uygulanır. 8 

inci maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamına giren ve izin 

verilebilir hata sınırı dışında 

çalışan ölçüm cihazının kullanıcı 

aleyhine hatalı çalışması 

durumunda bu ceza uygulanmaz. 

ç) Doğrulama belgesini, ölçüm 

cihazının kullanıldığı yerde 

bulundurmayana 250 Türk lirası 

idari para cezası uygulanır. 

d) Ölçüm cihazının doğrulama, tamir 

veya ayar işlemini yetkisiz şekilde 

yapana 2.000 Türk lirasından 

25.000 Türk lirasına kadar idari 

para cezası uygulanır. 

e) Doğrulama ve ayar işlemlerinden 

Bakanlık tarafından belirlenen 

ücret dışında ücret alana 2.000 

Türk lirasından 25.000 Türk 

lirasına kadar idari para cezası 

uygulanır. 

f) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin 

altıncı fıkrasına göre istisna 

kapsamında olan ölçüm cihazının 

kullanıcısına, istisna şartlarına 

aykırı hareket etmesi halinde 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜBİR 

 

 

 

 

 

fıkrası gereği hem kullanıcı hem de 

hizmet alanın sorumluğunda olan 

ölçüm cihazları için bu bentte belirtilen 

idari para cezası uygulanmaz, savcılığa 

suç duyurusunda bulunulur. 

 

MADDE 14 – c) Mevzuatta ve 

imalatçısının verdiği kullanım 

kılavuzunda öngörülen gerekliliklere 

uyulmaması nedeniyle izin verilebilir 

hata sınırları dışında çalışan ölçüm 

cihazını kullanan veya kullanım 

amacına uygun bir alanda bulunduran 

kullanıcıya veya kullanıcı tarafından 

test raporu ile tespitinin var olması 

durumunda hizmet alıcısına 2.000 Türk 

lirasından 50.000 Türk lirasına kadar 

idari para cezası uygulanır. 8 inci 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamına giren ve izin verilebilir hata 

sınırı dışında çalışan ölçüm cihazının 

kullanıcı aleyhine hatalı çalışması 

durumunda bu ceza uygulanmaz. 

 

c) bendindeki 2.000 – 50.000 arası ceza 

kriteri neye göre ve nasıl 

uygulanacaktır? Cihazın maksimum 

izin verilebilir hata payı aralığında 

çalışması gerekmektedir. Bu 

kullanıcının aleyhine dahi olsa, 

kullanıcının bir ceza alması 

 

 

 

 

 

 

 

Uyulmadı. Kullanıcının test raporunun esas 

alınamayacağından uyulmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 üncü maddenin son fıkrasında ceza 

uygulanırken hangi kriterlere bakılacağı genel 

olarak düzenlenmiştir. 

 

Kullanıcı ölçüm cihazının sahibi olduğundan ve 

doğrulamanın yaptırılmasından ve cihazın 

doğru ayarlı şekilde çalışmasından sorumlu 
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Türk lirasından 20.000 Türk 

lirasına kadar idari para cezası 

uygulanır.  

g) Doğrulama servisi veya tamir ayar 

servisi olarak yetkilendirilen 

yerlerden bu Kanun ve alt 

düzenlemelere aykırı hareket 

edene 2.000 Türk lirasından 

25.000 Türk lirasına kadar idari 

para cezası uygulanır. 

ğ) Hazır ambalajlı mamul ve ölçü 

kabı ile ilgili bu Kanunda belirtilen 

sorumluluklarını yerine 

getirmeyen iktisadi işletmeciye 

2.000 Türk lirasından 50.000 Türk 

lirasına kadar idari para cezası 

uygulanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSD 

gerekmektedir. Bunun sebebi 

kanunlarda eşitlik ve adalet ilkesidir.  

Cihazın yanlış ölçüm yapması 

durumunda, kullanıcı lehine veya 

aleyhine cezai yaptırımın uygulanması 

şeklinde düzeltme yapılmalıdır. 

 

ç) Doğrulama belgesinin fiziksel olarak 

cihazların yanında bulunması uygun 

olmamaktadır, belgeler için tanımlı 

alanlarda saklanmalıdır şeklinde 

güncelleme yapılmalıdır. 

olduğundan kendisi aleyhine çalışan bir cihaz 

için ceza uygulanmamasının daha uygun olacağı 

değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

Uyulmadı. Cihazların yanında denilmediğinden 

uyulmamıştır. 

 

İdari para cezaları 

MADDE 14 – (2) Bakanlık veya 

doğrulama servisi tarafından ölçüm 

cihazının doğrulaması sırasında, 

doğrulama süresinin geçirilmiş olduğu 

tespit edilirse, doksan günden az 

geçirilen durumlar için kullanıcıya bu 

maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinde belirtilen idari para cezası 1/4 

oranına düşürülerek uygulanır. 

 

TOBB Kullanıcı yasal metroloji 

kapsamındaki ölçüm cihazı için 

periyodik yasal doğrulama 

başvurusunu zamanında yapmasına 

rağmen, doğrulama kuruluşunun 

doğrulama işlemini dönem içerisinde 

yerine getiremediği durumlar olabilir. 

Bu durumda kullanıcının bir kusuru 

olmadığı değerlendirilmektedir.  

Madde 14 – (2) Bakanlık veya 

doğrulama servisi tarafından ölçüm 

cihazının doğrulanması sırasında, 

doğrulama süresinin geçirilmiş olduğu 

Başvurunun yapılması kullanıcının sorumluluğu 

yerine getirmesi açısından yeterli kabul 

edilmektedir. Buna ilişkin detaylı süreçler 

ikincil düzenlemede yer alacaktır. 
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tespit edilirse, doksan günden az 

geçirilen durumlar için kullanıcıya bu 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde 

belirtilen idari para cezası ¼ oranına 

düşürülerek uygulanır. Kullanıcı, 

zamanında başvuru yapmasına rağmen 

onaylanmış kuruluşun, doğrulama 

faaliyetini zamanında 

tamamlayamaması halinde kullanıcı 

sorumlu tutulmaz. 

İdari para cezaları 

MADDE 14 – (4) Birinci fıkranın (a), 

(b), (c) ve (f) bentleri ile ikinci ve 

üçüncü fıkralar kapsamında 

uygulanacak idari para cezaları, ölçüm 

cihazının türü ve kullanıldığı işin 

niteliği dikkate alınarak her bir ölçüm 

cihazı için ayrı ayrı uygulanır. 

 

ÖLÇÜBİR 4. Fıkrada Cihaz türü ve iş niteliği 

tanımlamaları detaylandırılmalı ve 

şartları belirlenmelidir. 

Cihaz türü ve iş niteliği kavramları 

detaylandırılmalı ve şartları 

belirlenmelidir. 
 

Bu şekilde bir düzenleme yapmak kanunu 

kazuistik bir yapıya sokacağından kanun 

kurgusunda detaylandırmadan kaçınılmıştır. 

Uyulmadı. 

Mevcut belgelerin geçerliliği  

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun 

yürürlük tarihinden önce, 3516 sayılı 

Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre 

Bakanlık tarafından gerçek veya tüzel 

kişileri yetkilendirmek üzere 

düzenlenmiş olan belgeler, ilgili 

mevzuatın yerini alacak yeni 

düzenlemelerin yürürlük tarihinden 

ÖLÇÜBİR 1.Fıkradaki düzenlemelerde belirtilen 

kriterlerin sağlanması ifadesindeki 

muğlaklıklar 

1.Fıkradaki düzenlemelerde belirtilen 

kriterlerin sağlanması ifadesindeki 

kriterler detaylandırılmalıdır 

Kriterler ikincil düzenleme konusunu 

oluşturmaktadır. 
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itibaren bir yıl daha geçerlidir. Söz 

konusu belgelerin geçerlilik süresi 

dolmadan yeni düzenlemelerde 

belirtilen kriterlerin sağlanması halinde 

söz konusu belgeler yenilenir aksi 

halde iptal edilir. 
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METROLOJİ KANUNU TASLAĞI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; ölçümlerin doğruluğu ve güvenilirliği ile uluslararası 

denkliklerinin sağlanması, yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazları, hazır ambalajlı mamuller 

ve ölçü kaplarına yönelik ekonominin gerekleri dikkate alınarak yasal gerekliliklerin belirlenmesi 

ve güvenilir bir metroloji sisteminin oluşturulmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Kanun,  

a) Yasal ölçüm birimlerinin kabulü, tanımı ve kullanım esaslarını, 

b) Ulusal metroloji enstitüsünün yetkilendirilmesi ve görevleri ile ulusal ölçüm standartlarının 

oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin hususları, 

c) Kalibrasyon laboratuvarları sicil sistemine ilişkin  esasları ve metrolojik izlenebilirliği, 

ç) Yasal metroloji alanının belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik usul ve esasları, 

d) Metroloji alanındaki denetimler ve idari yaptırımları, 

kapsar. 

(2) Aşağıda sayılanlar bu Kanunun kapsamında değildir. 

a) Uluslararası sözleşme ve anlaşmalar gereği hava, deniz ve demiryolu taşımacılığında kullanılan 

ölçüm birimleri ve ölçüm cihazları. 

b) Yasal ölçüm birimlerinin geçerli olmadığı ülkelerle veya bu ülkelerde mukim kişilerle yapılan 

anlaşma ve sözleşmeler ile bu kapsamdaki belgeler. 

c) Yasal ölçüm birimlerinin geçerli olmadığı ülkelere ihracat yapan işletme ve üretim tesislerinde 

bahse konu ihracat faaliyetleri için kullanılan ölçüm cihazları ve bu kapsamdaki belgeler. 

ç) 1782 sayılı Ölçüler Kanununun yürürlüğe girdiği 1/1/1933 tarihinden önceki kayıtlar ve 

belgeler. 

d) Milli Savunma Bakanlığına ait askeri amaçlı donanım, teçhizat, cihaz, belge ve kayıtlar.   

e) Antika ölçüm cihazları ile fuarlarda sergilemek amacıyla üretilen veya ülkeye getirilen ölçüm 

cihazları. 

f) Adet ile alınıp satılması gelenek haline gelmiş ekonomik faaliyetler. 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında,  

a) Ayar: Tamir işlemi içermeyecek şekilde, ölçüm cihazının doğru ölçüm yapmasını sağlamak 

amacıyla ayarlama, parametre güncelleme veya tarife yükleme işleminin yapılması ve 

mevzuatında belirtilmesi durumunda tamir ayar işaretlerinin uygulanarak tamir ayar 

belgesinin düzenlenmesi işlemini, 

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 

c) Doğrulama: Ölçüm cihazının ilgili mevzuatına göre kontrol edilmesi ve uygun olanlara 

mevzuatında belirtilmesi durumunda doğrulama işaretlerinin uygulanarak doğrulama 

belgesinin düzenlenmesi işlemini, 

ç) Doğrulama belgesi: Doğrulamayı müteakip ölçüm cihazına mevzuatında belirtildiği şekilde 

düzenlenen belgeyi, 

d) Doğrulama işareti: Doğrulamayı müteakip ölçüm cihazına mevzuatında belirtildiği şekilde 

uygulanan etiket, işaret, damga veya elektronik güvenlik tedbirini, 
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e) Doğrulama servisi: Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarının bu Kanun kapsamında 

doğrulamasını yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiliği, 

f) Gerçek miktar: Bir hazır ambalajlı mamulün kütle, hacim, uzunluk, alan veya adet biriminden 

içerdiği net ürün miktarını, 

g) Hazır ambalajlı mamul: Bir ürün ile bu ürünü içinde taşıyan bir ambalajdan oluşan, satın 

alanın hazır bulunmadığı bir ortamda ambalajlanan, içindeki ürünün miktarı önceden 

belirlenen bir değere sahip olan ve paket açılmadıkça veya pakette somut bir değişiklik 

yapılmadıkça bu değerin değiştirilemediği koşullarda paketlenmiş ürünü, 

ğ) Hizmet alan: Yasal metroloji kapsamındaki bir ölçüm cihazı ile yapılan ölçüm işinde, 

faydalanıcı konumunda olan gerçek veya tüzel kişiyi,  

h) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme 

kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin 

sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişileri,  

ı) İmalatçı: Ölçüm cihazını, hazır ambalajlı mamulü veya ölçü kabını imal ederek ya da bunların 

tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden 

gerçek veya tüzel kişiyi, 

i) İthalatçı: Ölçüm cihazı, hazır ambalajlı mamul veya ölçü kabını ithal ederek piyasaya arz eden 

gerçek veya tüzel kişiyi, 

j) Kalibrasyon: Bir ölçüm cihazı tarafından sağlanan ölçüm sonucunun, büyüklük değeri ve 

ölçüm belirsizliği dahil olmak üzere belirli koşullar altında, doğruluğu bilinen bir referans ile 

karşılaştırılması işlemini, 

k) Kalibrasyon laboratuvarı: Bir kuruluşun kendi iç bünyesindeki kalibrasyon işlerini yapmak 

üzere kurduğu laboratuvarlar haricinde, ticari amaçla kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarı, 

l) Kullanıcı: Ölçüm cihazının mülkiyetini haiz gerçek veya tüzel kişiyi veya ölçüm cihazını 

kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,  

m) Kullanımın kısıtlanması: Bir ölçüm cihazının ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde 

kullanımına  belirli şartlarda izin verilmesi veya kullanımdan geçici olarak veya tamamen 

alıkonulmasını, 

n) Kullanıma sunma: Bir ölçüm cihazının, kullanım amaçları doğrultusunda son kullanıcı için 

ilk defa kullanımını, 

o) Metrolojik izlenebilirlik: Bir ölçüm sonucunun, belgelendirilmiş ve kesintisiz bir hiyerarşik 

kalibrasyon zinciri içerisinde bir referansla ilişkilendirilmesini, 

ö) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde 

bulunmak üzere Türkiye veya bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin yetkili kuruluşu tarafından ilgili 

teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Komisyona 

bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunu, 

p) Ölçü kabı: Genel olarak şişe olarak adlandırılan, camdan veya cam ile aynı ölçme tekniği 

garantilerini veren değişmez sağlamlık ve biçime sahip malzemelerden üretilen, kapalı veya 

kapatılabilir özelliğe sahip, belli bir miktara kadar doldurulduklarında veya tam hacimlerinin 

belli bir oranına kadar doldurulduklarında içerikleri yeterli bir hassaslıkla ölçülebilir olan ve 

sıvıların muhafazası, taşınması veya sevki için geliştirilmiş olan kabı, 

r) Ölçüm: Bir ölçüm cihazı kullanılarak bir büyüklüğün değerinin belirlenmesine yönelik 

sürdürülen işlemler dizisini, 

s) Ölçüm birimi: İki büyüklüğün oranını bir sayı olarak ifade etmek için aynı türden bir başka 

büyüklüğün karşılaştırılabildiği, Metre Konvansiyonu ile tanımlanan ve kabul edilen, sadece 

bir sayı ve birim ile ifade edilen gerçek büyüklüğü, 

ş) Ölçüm cihazı: Tek başına veya bir ya da daha fazla yardımcı ekipman ile birlikte ölçüm 

yapmada kullanılan cihazı ya da belirli türlerdeki büyüklüklerin belirli aralıklar içinde ölçülen 

büyüklük değerlerinin elde edilmesinde kullanılan bilgileri sağlamak için bir araya getirilmiş 

ve uyarlanmış, gerekli malzemeler ile birlikte, bir veya daha fazla cihazdan oluşan sistemi ya 

da kullanıldığı süre boyunca, her birine belirli bir büyüklük değeri atanmış bir veya birden 

fazla türdeki büyüklüğü kesintisiz olarak sağlayan veya üreten maddi ölçütü, 
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t) Ölçüm standardı: Referans olarak kullanılmak üzere, bir büyüklüğün tanımını, belirli bir 

büyüklük değeri ve ölçüm belirsizliği ile gerçekleştiren bir ölçüm cihazı, ölçüm sistemi, maddi 

ölçüt veya referans malzemeyi, 

u) Piyasaya arz: Ölçüm cihazı, hazır ambalajlı mamul veya ölçü kabının bedelli veya bedelsiz 

olarak piyasada ilk kez bulundurulmasını, 

ü) Piyasada bulundurma: Ölçüm cihazı, hazır ambalajlı mamul veya ölçü kabının ticari faaliyet 

yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya 

sağlanmasını, 

v) Tamir: Teknik düzenlemesine uygunluğunu bozmayacak şekilde, fonksiyonları çalışmayan, 

hatalı çalışan ya da hatalı ölçüm yapan ölçüm cihazının kusurlarının giderilmesi ve  

mevzuatında belirtilmesi durumunda tamir ayar işaretlerinin uygulanarak tamir ayar 

belgesinin düzenlenmesi işlemini, 

y) Tamir ayar belgesi: Tamir ve/veya ayar işlemini müteakip ölçüm cihazına mevzuatında 

belirtildiği şekilde düzenlenen belgeyi, 

z) Tamir ayar işareti: Tamir ve/veya ayar işlemini müteakip ölçüm cihazına mevzuatında 

belirtildiği şekilde uygulanan etiket, işaret, damga veya elektronik güvenlik tedbirini, 

aa) Tamir ayar servisi: Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazının tamir ve/veya ayarını 

yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiliği, 

bb) Teknik düzenleme: İdari hükümler dahil olmak üzere, ölçüm cihazı, hazır ambalajlı mamul 

ve ölçü kabının niteliğini, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, 

sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek 

veya birkaçını ele alarak belirleyen, uyulması zorunlu mevzuatı, 

cc) Ulusal metroloji enstitüsü: Uluslararası karşılıklı tanıma anlaşmalarına uygun şekilde ulusal 

ölçüm standartlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen 

kuruluşu,   

çç) Ulusal ölçüm standardı: Bir büyüklük değerinin, ilgili büyüklük türüne ait ülke içindeki diğer 

ölçüm standartlarına aktarılmasında temel alınmak üzere Bakanlık tarafından onaylanmış 

ölçüm standardını, 

dd) Uygunluk değerlendirme: Ölçüm cihazı, süreç, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin 

belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren faaliyeti, 

ee) Yasal ölçüm birimleri: Bu Kanun gereği kullanımı zorunlu olan ve Ağırlıklar ve Ölçüler Genel 

Konferansı’nda kabul edilen uluslararası büyüklükler sistemine dayalı Uluslararası Birimler 

Sistemine (SI) uygun ölçüm birimlerini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bilimsel ve Endüstriyel Metroloji 

Yasal ölçüm birimleri ve metroloji alanında uluslararası işbirliği 

MADDE 4 - (1) Ekonomik faaliyetlerde, kamu sağlığı ve güvenliğinde, resmi işlerde, eğitim 

işlerinde, standardizasyon faaliyetlerinde, ölçüm cihazlarında, ölçü kaplarında, ölçüm sonuçlarında 

ve ölçüm birimi ile ifade edilen miktarların gösteriminde yasal ölçüm birimlerinin kullanılması 

zorunludur. 

(2) Yasal ölçüm birimlerinin gerçekleştirilmesinde, Uluslararası Birimler Sistemi’ne (SI) göre 

oluşturulmuş uluslararası ölçüm standartlarına, ulusal ölçüm standartlarına, karşılıklı tanıma 

anlaşmasında kabul görmüş diğer ülkelerin ulusal ölçüm standartlarına veya bu standartlara 

metrolojik izlenebilirliği kanıtlanmış olan ölçüm standartlarına metrolojik izlenebilirliğin 

sağlanması esastır.  

(3) Yasal ölçüm birimlerinin tanımlarına, sembollerine, öneklerine, ek birimler ile temel ve 

türetilmiş birimlerin kullanımına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir. 
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(4) Bakanlık, metroloji alanında bu Kanun kapsamında yürütülen faaliyetlerin uluslararası düzeyde 

denklik ve tanınırlıklarını sağlamak ve sürdürmek amacıyla uluslararası metrolojik işbirliği içinde 

faaliyet yürütür ve metroloji alanında uluslararası organizasyonlarda Türkiye’nin temsil edilmesini 

sağlar. 

Ulusal metroloji enstitüsü ve ulusal ölçüm standartları 

MADDE 5 - (1) Bakanlık, uluslararası karşılıklı tanıma anlaşmalarına uygun şekilde ulusal düzeyde 

ölçüm birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi, metroloji alanında ülke uygulamalarının uluslararası 

metroloji sistemine entegrasyonu, metroloji alanında ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma geliştirme 

yapılması ve uluslararası metrolojik işbirliği amacıyla faaliyet yürütecek laboratuvarı ulusal 

metroloji enstitüsü olarak yetkilendirir. 

(2) Ulusal metroloji enstitüsü, ulusal ölçüm standartlarının oluşturulması, muhafazası, geliştirilmesi, 

metrolojik izlenebilirliğinin sağlanması, uluslararası denklik ve tanınırlıklarının sağlanması, ihtiyaç 

duyulan alanlara metrolojik izlenebilirliğin aktarılması, karşılaştırma ölçümleri ve kalibrasyon 

laboratuvarlarının bu Kanun kapsamında yetkinliklerinin değerlendirilmesi konularında faaliyet 

yürütür. Ulusal metroloji enstitüsü, ihtiyaç olması halinde bu faaliyetleri Bakanlığın onayını almak 

suretiyle başka kuruluşları atayarak da yürütebilir.  

(3) Bir ölçüm standardı; ölçüm biriminin tanımına veya uluslararası kabul gören yönteme göre 

gerçekleştirilmesi, belirsizliğinin ülke ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olması ve uluslararası 

karşılaştırma ölçümleri ile diğer ülkelerin ölçüm standartlarına denkliğinin kanıtlanmış olması 

şartıyla ulusal ölçüm standardı olarak kabul edilir.  

(4) Bu madde kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesi için Bakanlık ve ulusal metroloji enstitüsü, 

ülke ihtiyaçlarını esas alarak bütçe imkanları dahilinde gerekli yatırımı yapar.  

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

Kalibrasyon hizmetleri  ve metrolojik izlenebilirlik 

MADDE 6 - (1) Kalibrasyon  laboratuvarları, Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre 

oluşturulacak sicil sisteminde kayıtlı olmak ve bu kaydını güncel tutmak zorundadır. Sicil 

sisteminde kaydı olmayan veya kaydını Bakanlık tarafından belirlenen usullere uygun şekilde 

güncel tutmayan laboratuvarlar kalibrasyon hizmeti veremez. 

(2) Kalibrasyon laboratuvarı, sicil sistemine kayıt olmak veya kaydını güncellemek için ulusal 

metroloji enstitüsünden laboratuvar yeterlilik  raporu almak zorundadır. Ulusal metroloji enstitüsü, 

yerinde yapılacak incelemeler dahil söz konusu laboratuvar yeterlilik  raporu için başvuru yapandan 

Bakanlık tarafından belirlenen ücreti alır. Bakanlığın belirlediği ücret dışında başka hiçbir ad altında 

ücret alınamaz.  

(3) 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan bir düzenlemeye göre kalibrasyon hizmeti 

verip bunun dışında kalibrasyon hizmeti vermeyen yerler ile kamu kuruluşu olan ulusal akreditasyon 

kuruluşu tarafından veya bu kuruluşça kabul edilen akreditasyon kuruluşları tarafından en az bir 

kalibrasyon alanında akredite edilmiş yerler bakımından, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 

laboratuvar yeterlilik raporu aranmaz. 

(4)  Kalibrasyon laboratuvarı, faaliyetlerine uygun belge düzenlemek veya raporlayabilmek veya 

beyanda bulunabilmek için her türlü teknik ve idari tedbiri alır, gerçekleştirdiği ölçümle ilgili ham 

veri ve kullanılan donanım bilgisi dâhil olmak üzere, ölçümün doğruluğunu kanıtlayıcı bilgi ve 

kayıtları muhafaza eder. Kalibrasyon laboratuvarı metrolojik izlenebilirliği sağlanmış ölçüm 

sonuçlarına dayanacak şekilde kalibrasyon hizmeti verir. 

(5) Metrolojik izlenebilirlik, uluslararası anlaşmalar, standartlar ve uluslararası referans dokümanlar 

dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde sağlanır. 
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(6) Kalibrasyon laboratuvarı, hizmet kapsamı ile ilgili olarak ulusal metroloji enstitüsünün 

Bakanlıktan onay aldığı karşılaştırmalı ölçümlerine katılmak zorundadır. 

(7) Aşağıda belirtilen konularda ölçüm sonuçlarının metrolojik izlenebilirliğinin sağlanması 

zorunludur: 

a) Gümrük ve vergilendirmeye ilişkin mevzuatta öngörülen ölçümlerde. 

b) Aykırılık tespitine, ceza uygulanmasına veya hak mahrumiyetine esas devlet denetimine konu 

ölçümlerde. 

c) Adli ve idari davalarda yapılacak tespitlere ilişkin ölçümlerde. 

ç) Mevzuatta metrolojik izlenebilirliğin zorunlu tutulduğu ölçümlerde. 

(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

Kamu kurum veya kuruluşlarının metroloji alanında yapacağı düzenlemeler 

MADDE 7 - (1) Kamu kurum veya kuruluşları, yasal metroloji kapsamında olan ölçüm cihazları 

haricinde; sorumluluk alanlarında kullanılan ölçüm cihazları için kalibrasyon, tamir, bakım ve ayar 

hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişileri yetkilendirmek ve bunlara ilişkin çalışma usul ve 

esaslarını belirlemek üzere düzenleme yapabilir.  

(2) Birinci fıkra uyarınca yetkilendirilen yerler bu fıkra uyarınca yapılacak düzenlemelere uygun 

olarak hizmet verir. 

(3) Bu madde uyarınca kalibrasyon hizmeti vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler 

bu Kanunun kalibrasyon laboratuvarına ilişkin hükümlerine tabidir. 

(4) Metroloji alanında bu Kanunla belirlenen temel gerekliliklerin uygulanmasında kamu kurum 

veya kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla bu madde kapsamında yapılacak 

düzenlemeler için Bakanlıktan görüş alınması zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yasal Metroloji 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazları, ithalatı ve piyasaya arzı 

MADDE 8 - (1) Kullanım yaygınlığı, ülkenin ihtiyaçları ile metrolojik altyapısı, uluslararası 

uygulamalar ve ölçüm cihazlarının teknik ve tasarım özellikleri dikkate alınarak; uzunluk, alan, 

hacim, kütle, sıcaklık, basınç, ısı enerjisi, elektrik enerjisi, sıvıların miktarı, gazların miktarı, madde 

yoğunluğu ve madde içeriğinin ölçüldüğü alım satım işlerinde veya bir hizmetin bedelinin ölçüm 

sonucuna bağlı olarak belirlendiği işlerde kullanılması amaçlanan veya nitelikleri bakımından bu 

amaçlar için kullanılmaya uygun olan ölçüm cihazları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

yasal metroloji kapsamına alınır. 

(2) İnsan ve çevre sağlığı ile güvenliğine ilişkin ölçümlerde kullanılması amaçlanan veya nitelikleri 

bakımından bu amaçlar için kullanılmaya uygun olan ölçüm cihazları Cumhurbaşkanınca yasal 

metroloji kapsamına alınabilir. 

(3) Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazı, ilgili teknik düzenlemesine uygun şekilde piyasa 

arz edilir. Bu teknik düzenlemeleri hazırlamaya Bakanlık yetkilidir.   

(4) Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliğe 

uygun olarak ithalat aşamasında denetlenir.  
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Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarına ilişkin doğrulama yükümlülüğü 

MADDE 9 – (1) Yasal metroloji kapsamındaki bir ölçüm cihazı, aşağıdaki durumlardan birine 

uygun şekilde doğrulamasının yapılmış olması ve Bakanlığın belirlediği süre ve koşullara bağlı 

olarak doğrulamanın geçerliliğinin devam ediyor olması şartıyla kullanılır.  

a) Piyasaya arz edilecek veya kullanıma sunulacak ölçüm cihazının; onaylanmış kuruluş 

sorumluluğunda uygunluk değerlendirme işlemi kapsamında doğrulaması yapılmışsa. 

b) Piyasaya arz edilecek veya kullanıma sunulacak ölçüm cihazlarından, onaylanmış kuruluş 

sorumluluğunda uygunluk değerlendirme işlemi kapsamında doğrulaması yapılamayanların, 

Bakanlık veya Bakanlığın çıkaracağı yönetmeliğe göre yetkilendirilen doğrulama 

servisi/imalatçı tarafından doğrulaması yapılmışsa. 

c) Halihazırda kullanımda olan veya tamiri ve/veya ayarı yapılan ölçüm cihazının Bakanlık veya 

Bakanlığın çıkaracağı yönetmeliğe göre yetkilendirilen doğrulama servisi tarafından 

doğrulaması yapılmışsa. 

ç) (b) ve (c) bentleri kapsamında yurtiçinde doğrulaması yapılamayan ölçüm cihazının, 

Bakanlığın çıkaracağı yönetmeliğe göre yetkilendirilen yerler tarafından doğrulama yerine 

geçecek istisnai değerlendirme işlemi yapılmışsa. 

(2) Piyasaya arz edilecek veya kullanıma sunulacak ölçüm cihazının teknik düzenlemesinde 

doğrulama zorunluluğu olmaması halinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(3) Birinci fıkra uyarınca yetkilendirilen doğrulama servisi/imalatçı, Bakanlıkça çıkarılan alt 

düzenlemelere uygun olarak hizmet verir. 

(4) Yasal metroloji kapsamında doğrulaması yaptırılmış bir ölçüm cihazı tarafından sağlanan ölçüm 

sonucunun metrolojik izlenebilirliği sağlamış olduğu kabul edilir. 

(5) Ölçüm cihazının doğrulama işaretlerine yetkisiz kişilerce müdahale edilemez. 

(6) Bakanlık, doğrulama işlemlerinin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla alanında yetkin bir 

kuruluşu doğrulama belgesi ve işaretlerinin üretilmesi için yetkilendirebilir. 

(7) Yasal metroloji kapsamında olduğu halde geçici süre kullanılmayacak olan veya Kanunun 8 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olan ölçüm cihazları 

Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre istisna kapsamına alınmış olması şartıyla 

doğrulamadan muaf tutulur. Bu kapsamda doğrulamadan muaf tutulan ölçüm cihazlarının muafiyet 

süresince istisna şartlarını sağlaması esastır. İstisna kapsamına alınmış bir ölçüm cihazının  

Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen amaçlar doğrultusunda 

kullanılması için yeniden doğrulamasının yaptırılması zorunludur. 

(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazlarının tamir ve ayar işlemleri 

MADDE 10 – (1) Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazının tamir ve/veya ayar işlemleri tamir 

ayar servislerince yapılır. Tamir ayar servisleri Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliğe göre 

yetkilendirilir. 

(2) Birinci fıkra uyarınca yetkilendirilen tamir ayar servisleri, Bakanlıkça çıkarılan alt 

düzenlemelere uygun olarak hizmet verir. 

(3) Tamir ve/veya ayar işlemi yapılan ölçüm cihazı, doğrulaması yaptırıldıktan sonra kullanılır. 

Tamir ve/veya ayarı yapılmış ölçüm cihazının, Bakanlık tarafından şartları mevzuatla belirlenmiş 

olması kaydıyla, doğrulaması yapılıncaya kadar geçici bir süreliğine kullanımına izin verilebilir. Bu 

şekilde izin verilmiş ölçüm cihazının, kullanım izni verilen süre boyunca doğrulaması yapılmış 

kabul edilir. 

(4) Ölçüm cihazının tamir ayar işaretlerine yetkisiz kişilerce müdahale edilemez. 
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(5) Bakanlık, tamir ve ayar işlemlerinin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla alanında yetkin bir 

kuruluşu tamir ayar belgesi ve işaretlerinin üretilmesi için yetkilendirebilir. 

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazının kullanıcısının ve hizmet alanın 

sorumlulukları 

MADDE 11 – (1) Yasal metroloji kapsamında olan ölçüm cihazının kullanım süresince 

doğrulamasının yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.  

(2) Kullanıcı, teknik düzenlemesine uygun şekilde piyasaya arz edilmemiş olan veya daha sonra 

teknik düzenlemeye aykırı hale getirilmiş olan ölçüm cihazı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve 

ikinci fıkrasındaki amaçlar için kullanamaz.  

(3) Kullanıcı ölçüm cihazını, mevzuatta öngörülen gerekliliklere uygun şekilde kullanır. 

(4) Kullanıcı, ölçüm cihazına ilişkin doğrulama belgesi ve tamir ayar belgesini, geçerlilik süresince 

üzerindeki bilgiler tahrip olmayacak şekilde muhafaza eder. 

(5) Kullanıcı, ölçüm cihazının doğrulama işaretlerini ve tamir ayar işaretlerini muhafaza eder. 

(6) Hizmet alanın sorumluluğunda olan bir yerde kullanılmakta olan ölçüm cihazı için bu maddenin  

beşinci fıkrasında belirtilen sorumluluk kullanıcıyla birlikte hizmet alana da aittir. 

(7) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca istisna kapsamına alınmış bir ölçüm 

cihazının kullanıcısı, muafiyet süresince mevzuatta belirtilen istisna şartlarına uymak zorundadır. 

Hazır ambalajlı mamul ve ölçü kapları için metrolojik gereklilikler ve genel hususlar 

MADDE 12 - (1) Hazır ambalajlı mamul ve ölçü kabı, ilgili teknik düzenlemesine uygun şekilde 

piyasaya arz edilir. 

(2) Hazır ambalajlı mamulün gerçek miktarı, arz süreci boyunca iktisadi işletmeci tarafından düzenli 

şekilde kontrol edilir. Bu kontrollerde metrolojik izlenebilirliği sağlanmış ve uygun hassasiyette 

ölçüm cihazlarının kullanılması zorunludur. İktisadi işletmeci bu kontrollere ilişkin bilgi ve belgeler 

ile diğer kayıtları kontrol tarihinden itibaren en az üç yıl boyunca muhafaza eder ve talep edilmesi 

halinde Bakanlığa ibraz eder. 

(3) İktisadi işletmeci, hazır ambalajlı mamulün gerçek miktarına ilişkin yapılacak denetimler 

ve/veya ölçü kabının metrolojik özelliklerine ilişkin yapılacak denetimler için yeteri kadar 

numuneyi talep edilmesi halinde Bakanlığa ücretsiz vermek zorundadır. 

(4) Ölçü kabının tescilli markasına sahip iktisadi işletmeci, ürettiği ölçü kaplarında kullandığı 

tanıtım işaretlerine ait çizimleri Bakanlığa bildirmek zorundadır. 

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim ve İdari Yaptırımlar 

Denetimler  

MADDE 13 - (1) Yasal metroloji kapsamındaki ölçüm cihazının bu Kanun ve alt düzenlemelere 

uygun şekilde kullanıldığını denetlemeye Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu kapsamda yapacağı 

denetimlerde gerektiğinde doğrulama servisi ve tamir ayar servisinin teknik altyapısından 

yararlanır.  

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:73130864020216114435. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



8 
 

(2) Hazır ambalajlı mamul ve ölçü kabını piyasaya arz edenlerin bu Kanun ve alt düzenlemeler 

kapsamındaki faaliyetlerini denetlemeye, ayrıca denetim sırasındaki imkanlarla ölçümlerin 

yapılamadığı veya  şüphe oluştuğu durumlarda denetime konu numuneleri laboratuvara göndermek 

üzere almaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu denetimlerde yapacağı ölçümler için tesisin teknik 

altyapısından yararlanır. Laboratuvara gönderilen numunelerin bu Kanun ve alt düzenlemelere 

uygun olmadığı tespit edilirse, laboratuvarda yapılan ölçümlere ilişkin belgelendirilmiş giderlerin 

denetlenen iktisadi işletmeci tarafından karşılanması zorunludur. 

(3) Bakanlık, abonelik sistemi ile hizmet veren dağıtım şirketleri ve belediyelere ait kullanımda olan 

ölçüm cihazlarının denetimini dağıtım şirketi veya belediyenin personel ve teknik altyapısını 

kullanarak yapabilir. Bakanlık tarafından bu fıkra uyarınca yapılacak yıllık denetim sayısı, dağıtım 

şirketi veya belediyenin ilgili alandaki abone sayısının binde birini geçemez. 

(4) Bakanlık tarafından yetkilendirilen yerlerin bu Kanun ve alt düzenlemeler kapsamında verdiği 

hizmetleri denetlemeye Bakanlık yetkilidir.   

(5) Yasal ölçüm birimlerinin bu Kanun ve alt düzenlemelere uygun şekilde kullanılıp  

kullanılmadığını denetlemeye Bakanlık yetkilidir. 

(6) Kalibrasyon laboratuvarının bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler ile bu hükümlere 

dayanan alt düzenlemelere uygunluğunu denetlemeye Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu denetimler 

için ulusal metroloji enstitüsünü inceleme yapmak üzere görevlendirebilir. 

(7) Tartımı yapılacak yükün yük taşıyıcısı üzerine konulması, kaldırılması ve tartım sonucunun 

alınması gibi tartım işlemleri süresince bir kullanıcının müdahalesine ihtiyaç duyulan ve kapasitesi 

2000 kg altında olan tartı aletinin bu Kanun ve alt düzenlemelere uygun şekilde kullanıldığını 

denetlemeye Belediyeler yetkilidir. Bakanlık birinci fıkradaki denetim yetkisinin bir kısmını, yetki 

çerçevesini yönetmelikle belirlemek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşünü almak 

kaydıyla belediyelere devredebilir.  

(8) Bu Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak yapılan düzenlemeler kapsamında verilen hizmetler 

ile bu hizmeti veren yerlerin, bu Kanun ve alt düzenlemelere uygunluğunu denetlemeye mevzuatı 

hazırlayan kamu kurum veya kuruluşu yetkilidir. 

(9) Bu Kanun kapsamında yapılan şikayetler, somut bilgiler içermemesi veya gerekçelerinin 

yetersiz kalması durumunda denetime yetkili kamu kurum veya kuruluşu tarafından gerekçeleri 

bildirilmek suretiyle değerlendirmeye alınmayabilir.  

İdari yaptırımlar 

MADDE 14 - (1) Bakanlık veya belediyeler tarafından yasal metrolojiye ilişkin yapılan inceleme 

ve denetimlerde; 

a) Doğrulama süresi geçmiş ölçüm cihazını kullanan veya kullanım amacına uygun bir alanda 

bulunduran kullanıcıya 1.000 Türk lirasından 10.000 Türk lirasına kadar idari para cezası 

uygulanır ve ölçüm cihazının kullanımı kısıtlanır.  

b) Doğrulama işareti veya tamir ayar işareti; eksik, sahte veya tahrip edilmiş olan ölçüm cihazını 

kullanan veya kullanım amacına uygun bir alanda bulunduran kullanıcıya 2.000 Türk lirasından 

20.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır ve ölçüm cihazının kullanımı kısıtlanır. 

11 inci maddenin altıncı fıkrası gereği hem kullanıcı hem de hizmet alanın sorumluğunda olan 

ölçüm cihazları için bu bentte belirtilen idari para cezası kusurlu sorumluya uygulanır.  

c) Mevzuatta öngörülen gerekliliklere uyulmaması nedeniyle hata sınırları dışında çalışan ölçüm 

cihazını kullanan veya kullanım amacına uygun bir alanda bulunduran kullanıcıya 2.000 Türk 

lirasından 50.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır ve ölçüm cihazının kullanımı 

kısıtlanır. 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren ve hata sınırları dışında çalışan ölçüm 

cihazının kullanıcı aleyhine hatalı çalışması durumunda bu ceza uygulanmaz.  
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ç) Doğrulama belgesi veya tamir ayar belgesi düzenlenen ölçüm cihazları için ilgili belgeyi 

ölçüm cihazının kullanıldığı yerde bulundurmayan kullanıcıya 250 Türk lirası idari para cezası 

uygulanır. 

d) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre istisna kapsamında olan ölçüm cihazının 

kullanıcısına, istisna şartlarına aykırı hareket etmesi halinde 2.000 Türk lirasından 20.000 Türk 

lirasına kadar idari para cezası uygulanır ve ölçüm cihazının kullanımı kısıtlanır.  

e) Bakanlık tarafından yetkilendirilen yerlerden bu Kanun ve alt düzenlemelere aykırı hareket 

edene 2.000 Türk lirasından 50.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır. 

f) Hazır ambalajlı mamul ve ölçü kabı ile ilgili bu Kanunda belirtilen sorumluluklarını yerine 

getirmeyen iktisadi işletmeciye 2.000 Türk lirasından 50.000 Türk lirasına kadar idari para 

cezası uygulanır.  

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen aykırılığın kullanıcı tarafından yapılan başvuru  

neticesinde tespit edilmesi halinde; doksan günden az geçirilen durumlar için aynı bentte belirtilen 

idari para cezası, alt ve üst sınırlar 1/4 oranına düşürülerek, doksan günden fazla geçirilen 

durumlarda ise aynen uygulanır.  

(3) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen aykırılığın kullanıcı tarafından yapılan başvuru  

neticesinde tespit edilmesi halinde; aynı bentte belirtilen idari para cezası, alt ve üst sınırlar 1/2 

oranına düşürülerek uygulanır. 11 inci maddenin altıncı fıkrası gereği hem kullanıcı hem de hizmet 

alanın sorumluğundaki ölçüm cihazları için bu bentte belirtilen idari para cezası kusurlu sorumluya 

uygulanır.  

(4) Bu Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyene 100.000 Türk 

lirasından 250.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır. 

(5) Yasal ölçüm birimlerini, bu Kanuna ve alt düzenlemelerine uygun şekilde kullanmayana 1.000 

Türk lirasından 10.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır. 

(6) Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler ile bu hükümlere dayanan alt düzenlemelere 

aykırı hareket eden kalibrasyon laboratuvarına 5.000 Türk lirasından 50.000 Türk lirasına kadar 

idari para cezası uygulanır. 

(7) Bu Kanunun 7 nci maddesi kapsamında yetkilendirilen veya hizmet verenlerden, 

yetkilendirmeye konu olan veya bu Kanun kapsamında verdiği hizmete konu olan hususlarda bu 

Kanun ve alt düzenlemelere aykırı hareket edene 5.000 Türk lirasından 250.000 Türk lirasına kadar 

idari para cezası uygulanır. 

(8) Kullanımdaki ölçüm cihazının teknik düzenlemesine aykırı olduğunun tespit edilmesi 

durumunda ölçüm cihazının kullanımı kısıtlanır. 

(9) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, aynı aykırılığın iki yıl içerisinde tekrarı halinde daha 

önce uygulanan cezanın iki katı olarak uygulanır. 

(10) Bu Kanuna göre idari para cezası uygulanması, ilgililere idari para cezası dışında ayrıca bir 

idari yaptırım ve/veya idari işlem uygulanmasına engel teşkil etmez. 

(11) Bu Kanuna göre idari para cezası uygulanırken, cezaya konu aykırılığın bu Kanunun amaçları 

bakımından yaratacağı olumsuz sonuçlar ve yaptırımın muhatabının ekonomik durumu dikkate 

alınır. Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında idari para 

cezaları uygulanırken ayrıca ölçüm cihazının türü ve kullanıldığı işin niteliği dikkate alınarak her 

bir ölçüm cihazı için ayrı ayrı uygulanır. 

Denetim ve idari yaptırımların uygulanmasına yönelik genel hususlar 

MADDE 15 – (1) Bu Kanun kapsamında yapılacak denetimlerin nasıl yapılacağı, idari yaptırım 

süreçleri ile yükümlülük ve sorumluluklar, söz konusu denetimleri yapmaya yetkili kamu kurum 

veya kuruluşu tarafından yönetmelikle belirlenir. 
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(2) Yasal metroloji kapsamında yapılacak şikayetlerin kimler tarafından nasıl yapılacağı ile bu 

şikayetler sonucunda gerçekleştirilecek inceleme ve denetim süreçleri Bakanlık tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(3) Bakanlık tarafından uygulanacak idari yaptırımlara Bakanlık İl Müdürü tarafından karar verilir. 

(4) Bu Kanun gereği uygulanacak idari yaptırım kararlarına ilişkin tutanaklar fiziki olarak 

düzenlenebileceği gibi elektronik ortamda da düzenlenebilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Metroloji Koordinasyon Kurulu 

MADDE 16 - (1) Metroloji Koordinasyon Kurulu, Bakanlığın ilgili Bakan Yardımcısı 

başkanlığında ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Kurulun sekretaryası 

Bakanlık tarafından yürütülür.   

(2) Metroloji Koordinasyon Kurulu toplantılarına gündemle ilgili özel sektör, sivil toplum 

kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebilir. 

(3) Metroloji Koordinasyon Kurulunun görevleri metroloji alanında ilgili kamu kurum veya 

kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, uluslararası uygulamaları izlemek ve 

değerlendirmek, mevzuat ve uygulamalara yönelik önerilerde bulunmaktır. 

(4) Metroloji Koordinasyon Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esasları ilgili kamu kurum veya 

kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından tebliğle belirlenir. 

Mücbir sebep 

MADDE 17 – (1) Yangın, deprem, sel gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda Bakan 

Onayı ile bu Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca kullanıcının sorumluluğunda olan 

doğrulama işlemleri için geçici süreli istisnai uygulamalar yapılabilir. 

Ücretler ve Belgeler 

MADDE 18 – (1) Bu Kanuna göre Bakanlık tarafından yapılacak belgelendirme ve 

yetkilendirmelere ilişkin düzenlenecek belgeler ile bu belgelerin yenilenmesi, revize edilmesi veya 

vize edilmesi durumunda ilgililerden ücret alınır. 

(2) Bu Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş yerlere yetki kapsamında verdikleri 

hizmetlerin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından verilecek her türlü form, etiket, 

matbu belge, doğrulama işareti, tamir ayar işareti ve teknik donanımdan ücret alınır. 

(3) Bu Kanun kapsamında Bakanlık tarafından belirlenmesi öngörülen ücretler yıl başından geçerli 

olmak üzere her yıl Bakanlık tarafından mevzuatla belirlenir.  

(4) Bu Kanun kapsamındaki bütün belgeler fiziki ortamda düzenlenebileceği gibi elektronik 

ortamda da düzenlenebilir. 

Harcırah 

MADDE 19 – (1) Yasal metroloji kapsamında yapılacak inceleme ve denetimler için 

görevlendirilen personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri 

gündeliklerin bir buçuk katı tutarında gündelik ödenir. 

Teknik uyumlulukla ilgili imalatçı ve ithalatçının sorumlulukları 

MADDE 20 – (1) Bakanlık, doğrulama servisi veya tamir ayar servislerinin kullanımına sunmak 

amacıyla; ölçüm cihazının doğrulama, tamir veya ayar işlemlerini yapmaya yarayan özel yazılım 
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veya ekipman geliştirebilir. Bu durumda, ölçüm cihazının imalatçısı veya ithalatçısı geliştirilecek 

özel yazılım veya ekipman ile ölçüm cihazının uyumlu şekilde çalışması için Bakanlığın ihtiyaç 

duyduğu her türlü teknik bilgiyi sağlamak zorundadır. İmalatçı veya ithalatçı, Bakanlıktan onay 

almadan geliştirilen özel yazılım veya ekipman ile ölçüm cihazının uyumunu bozacak  değişiklikler 

yapamaz. 

Hükmü bulunmayan haller 

MADDE 21 – (1) Teknik düzenlemeler ve piyasaya arza ilişkin konularda bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hallerde  5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 

MADDE 22 – (1) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu yürürlükten 

kaldırılmıştır. Mevzuatta 3516 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış kabul edilir. 

Alt düzenlemeler  

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda çıkarılması öngörülen alt düzenlemeler Kanunun yayımı 

tarihinden itibaren on sekiz ay içinde çıkarılır. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 3516 sayılı 

Kanuna dayanılarak yayımlanmış olan alt düzenlemeler, yerini alacak düzenlemeler yürürlüğe 

girinceye kadar geçerlidir.  

Mevcut belgelerin geçerliliği  

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 3516 sayılı Kanuna göre Bakanlık tarafından gerçek veya tüzel kişileri 

yetkilendirmek üzere düzenlenmiş olan belgeler, ilgili mevzuatın yerini alacak yeni düzenlemelerin 

yürürlük tarihinden itibaren bir yıl daha geçerlidir. Söz konusu belgelerin geçerlilik süresi dolmadan 

yeni düzenlemelerde belirtilen kriterlerin sağlanması halinde söz konusu belgeler yenilenir aksi 

halde iptal edilir. 

(2)  3516 sayılı Kanuna göre Bakanlık tarafından ölçüm cihazları için düzenlenen  tip onay belgeleri, 

belgenin son geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Söz konusu belgelerden son geçerlilik tarihi 

belirtilmemiş olanlar ise belgenin düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. 

Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları  

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 3516 sayılı Kanuna dayanarak Belediye bünyesinde kurulmuş olan Grup 

Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarının görevi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 

sona erer. 

Süreci devam eden idari para cezaları ve yaptırımlar  

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 3516 sayılı Kanun gereğince karar 

alınmış idari para cezalarının tahsili yapılır, henüz idari para cezası kararı alınmayan diğer 

durumlarda olanlar ise iptal edilir. 

Yürürlük 

MADDE 23 – (1) Bu Kanun yayımlandığı tarihten on sekiz ay sonra yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 24 - (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 
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