TÜBİTAK BUTAL
(FAALİYET ALANLARI, AKREDİTASYON, BELGE SÜREÇLERİ, İLETİŞİM ADRES
BİLGİLERİMİZ)

“TÜBİTAK Test ve Analiz Laboratuvarları Kuruluş ve Çalışma Esasları” ile kamu ve
özel sektör kurum ve kuruluşları, hizmet sektörü, bilim insanları ve diğer ilgililerin
test/analiz ve muayene başvurularını değerlendirmek, sonuçlarını başvuru
sahibine vermek TÜBİTAK BUTAL’in temel görevleri arasında yer almaktadır.
“TÜBİTAK Test ve Analiz Laboratuvarları Kuruluş ve Çalışma Esasları”
kapsamında TÜBİTAK BUTAL’ın faaliyet alanları aşağıda verilmiştir;
* Muayene hizmeti kapsamında, sanayicinin talep ettiği muayene çalışmaları
yapmak
* Ticaret Bakanlığı’ndan alınan belge kapsamında gözetim hizmetlerini yürütmek,
* Test ve analiz amacıyla yapılan başvuruları değerlendirmek, gerekli test ve
analizleri yapıp sonuçlarını başvuru sahibine vermek,
* İlgi alanına giren konularda Ar&Ge çalışmaları yapmak,
* Ulusal ve uluslararası test/analiz standartlarını uygulamak ve bu standartların
geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak,
* Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sanayi kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacının
karşılanması amacıyla özellikle test ve analiz yöntemleri konularında hizmet-içi
eğitimlerle bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası
seminer, kurs, konferans, yaz okulu ve sempozyumlar gibi etkinlikler
düzenlemektir.
TÜBİTAK BUTAL, TÜRKAK tarafından Kasım 2011’de TS EN ISO/IEC 17025
standardına göre akredite edilmiştir. BUTAL, farklı sektörlerden gelen çeşitli
taleplerin karşılanması suretiyle müşterilerinin kalite geliştirme süreçlerine
yardımcı olarak, onların uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla akredite
test/analiz kapsamını, ihtiyaçlar ve yeni yatırımlar doğrultusunda genişletmekte
ve/veya güncel tutmaktadır. Test/Analiz faaliyetlerinin yetkinliğinin izlenmesi için
ulusal ve uluslararası laboratuvarlar ile karşılaştırma ve yeterlilik çalışmalarına
katılmaktadır.
TÜBİTAK BUTAL, TÜRKAK tarafından A Tipi Muayene Kuruluşu olarak TS EN
ISO/IEC 17020 standardına göre de; Tekstil ve Deri ürünlerini kapsamında
akredite edilmiştir.
Ayrıca, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen Mükemmellik
Aşamaları Programı kapsamında EFQM adına Kal-Der tarafından başarılı bulunan
TÜBİTAK BUTAL, “Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi, 2010 ve 2019 yıllarında
“Bursa Mükemmellik Başarı Ödülü“almıştır.
Ayrıca tekstil sektöründe karşılaşılan üretim problemlerinin tespiti ve çözümü
konularında Muayene hizmeti verilmektedir. Ayrıca, endüstrinin ihtiyaç duyduğu
Araştırma-Geliştirme konularında Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri ile
işbirliği yaparak, profesyonel bir yaklaşım ve etik bir anlayışla, gizlilik ilkeleri ön
planda tutularak yürütülen test/analizlerle Ar-Ge faaliyetlerine katkı
sağlanmaktadır.
TÜBİTAK BUTAL, TÜBİTAK yönetiminin idari ve finansal kontrolü altında faaliyet
göstermekte olup, TÜBİTAK, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili
kuruluşudur.
TÜBİTAK BUTAL’in aşağıdaki adres dışında test/analiz ve muayene hizmeti yaptığı
başka bir kuruluşu yoktur.

TÜBİTAK BUTAL’in Adresi:
Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No: 11
16190-Osmangazi/BURSA
Tel: (224) 233 94 40 (pbx)
Faks: (224) 233 94 45
E-posta: butal@tubitak.gov.tr
TÜBİTAK Başkanlığı:
Atatürk Bulvarı No: 221
06100- Kavaklıdere/ANKARA
Tel: (312) 468 53 00
Faks: (312) 427 74 89
E-posta: iletisim@tubitak.gov.tr

