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YÖNETMELİK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
HAZIR AMBALAJLI MAMULLERĠN AĞIRLIK VE HACĠM ESASINA GÖRE
NET MĠKTAR TESPĠTĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (76/211/AT)’TE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 –10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin
Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 2 –Bu Yönetmelik, dolum işletmecisi tarafından önceden belirlenmiş değerleri taşıyan, ağırlık ve
hacim birimleriyle ifade edilen ve 5 g veya 5 ml’den daha az 10 kg veya 10 litreden daha fazla olmayan nominal
dolum miktarına sahip hazır ambalajlı belirli mamullere ilişkin usul ve esasları kapsar.”
MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Hazır ambalajlar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’in“5. Bakanlık Tarafından Dolum İşletmecisinde,
İthalatçıda veya Yetkili Temsilcide Yapılacak Kontroller” bölümünde ve EK II’de belirtilen şartlarda metrolojik
kontrollere tabidir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İçlerinde sıvıürün bulunan hazır ambalajlı mamuller nominal hacimleriyle, diğer ürünleri içeren hazır
ambalajlı mamuller nominal ağırlıklarıyla işaretlenir. Benzer olması kaydıyla, Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye’deki
ticari teamüller ve ulusal düzenlemelerin aksini ifade etmesi halinde bu kural uygulanmayabilir.”
“Belirli ürün türlerine veya belirli hazır ambalajlı mamullere ilişkin ticari teamüller veya düzenlemeler Avrupa
Birliği Ülkeleri ile Türkiye’de benzer değilse, bu hazır ambalajlı mamullere en azından, gönderileceği ülkenin ticari
teamüllerine veya o ülkede geçerli ulusal düzenlemelere uygun olan metrolojik bilgilerin yazılması zorunludur.”
MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’in“4. Dolum İşletmecisi ve İthalatçının Sorumluluğu”
bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bir hazır ambalajlı mamulün içerdiği ürün miktarı, dolum işletmecisi ve/veya ithalatçısının sorumluluğunda
ağırlık ve/veya hacim olarak ölçülür ve kontrol edilir. Bu ölçüm ve kontrollerin, gerekli işlemleri yapabilecek
nitelikteki yasal ölçü aletleri ile yapılması zorunludur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 6 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 –Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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