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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak 

Amaç 
Madde 1 — Bu Tebliğin amacı; hazır ambalajlı mamuller ile ilgili mevzuatların hazırlanması 
ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturacak bir teknik komite 
oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.  

Kapsam  
Madde 2 — Bu Tebliğ, hazır ambalajlı mamul mevzuatları kapsamında yer alan konularda, 
hazır ambalajlı mamullerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve 
bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak 
çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan " Hazır 
Ambalaj Teknik Komitesinin (HAZTEK)" görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarını 
kapsar.  

Hukuki dayanak  
Madde 3 — Bu Tebliğ, 4703 sayılı "Ürünlere Đlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanun" ve 3516 sayılı "Ölçüler ve Ayar Kanunu"na dayanılarak 
hazırlanmıştır.  

Tanımlar  
Madde 4 — Bu Tebliğ'de geçen;  

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,  
Genel Müdürlük: Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğünü,  
HAZTEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili 
sektör temsilcilerinden oluşan Hazır Ambalaj Teknik Komitesini,  

ifade eder.    

ĐKĐNCĐ BÖLÜM  
"HAZTEK" Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri  

HAZTEK oluşumu  
Madde 5 — "HAZTEK" aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:  



a) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nı temsilen bir üye,  
b) Sağlık Bakanlığı'nı temsilen bir üye,  
c) Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı temsilen bir üye,  
d) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye (Hazır Ambalaj Şube Müdürlüğü personelide gözlemci 
olarak görevlendirilir),  
e) Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü' nü temsilen bir üye,  
f) Tütün,Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nu temsilen bir 
üye,  
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilen bir üye,  
h) Aerosol Sanayicileri Derneği (ASAD)'ni temsilen bir üye,  
i) Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)'ni temsilen bir üye,  
j) Bira - Malt Üreticileri Derneği (BMÜD)'ni temsilen bir üye,  
k) Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD)'ni temsilen bir üye,  
l) Cam Geri Dönüşüm Sanayicileri ve Đşadamları Derneği (CAMSĐAD)'ni temsilen bir üye,  
m) (Değişik:R.G.-29/4/2008-26861) Esnek (Fleksıbıl) Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(FASD)'ni temsilen bir üye,  
n) Etiket Sanayicileri Derneği'ni temsilen bir üye,  
o) (Değişik:R.G.-29/4/2008-26861) Türkiye Gıda ve Đçecek Sanayi Dernekleri 
Federasyonu'nu temsilen iki üye,  
p) Ölçüler ve Ayar Memurları Mesleki Geliştirme ve Dayanışma Derneği (ÖLÇME-DER)'ni 
temsilen bir üye,  
r) Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)'ni temsilen bir üye,  
s) Sabun ve Deterjan Sanayicileri Derneği ile Kozmetik ve Tuvalet Müstahzarları Üreticileri 
Derneği'ni temsilen bir üye,  
t) Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA)'ni temsilen bir üye,  
u) Şarap Sanayicileri Derneği'ni temsilen bir üye,  
v) Teneke Ambalaj Sanayicileri ve Đşadamları Derneği (TASĐAD)'ni temsilen bir üye,       
y)  Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)'nı temsilen bir 
üye,  
z) (Ek:R.G.-29/4/2008-26861) Đstanbul Ticaret Odası (ĐTO)'nı temsilen iki üye,  

    aa) (Ek:R.G.-29/4/2008-26861) Çevreci Ankara Boya ve Kimya Sanayicileri 
Derneği'ni temsilen bir üye.  

Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir 
kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. 
Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına 
görevlendirilmiş üyelerin sürekli olarak katılması esastır.  

HAZTEK çalışma usul ve esasları  
Madde 6 — "HAZTEK" çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:  

a) (Değişik:R.G.-29/4/2008-26861) Komite, komite başkanının toplantı gündemini 
içeren yazılı daveti ile ve en az üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile 
toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.  

b) (Değişik:R.G.-29/4/2008-26861) Komitenin Başkanlığını Ölçüler ve Standartlar 
Genel Müdürü veya belirleyeceği en az Şube Müdürü seviyesindeki bir Genel Müdürlük 



personeli, Başkan Yardımcılığını ise sektörü temsilen komite üyeleri arasından seçilen bir 
temsilci üye yürütür.  

c) Komitenin sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.  

d) Toplantılar, komite tarafından belirlenen bir takvim uyarınca periyodik olarak 
gerçekleştirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda Bakanlığın talebi üzerine de toplantı 
yapılabilir.  

e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği komite 
sekreteryası tarafından, bir sonraki toplantı daveti ile birlikte üyelere gönderilir.  

f) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası 
üyelerce imzalanarak onaylanır. Acil hallerde toplantı akabinde de imzalanabilir.  

g) Komitece gerek görüldüğü hallerde, ilgili kurum, kuruluşlar ve ilgili sektör temsilcileri 
gözlemci olarak davet edilebilir.  

h) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Bu 
çalışma gruplarına ilgili sektör ve kurum temsilcilerinin katılımını sağlar.   

HAZTEK'in görevleri  
Madde 7 — Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:  

a) Hazır ambalajlı mamullerle ilgili mevzuatlar dahilinde; üretim, ithalat veya ihracat yapan 
sektörlerin, mevcut durumunu tespit etmek,  

b) Teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan 
uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak,  

c) Đlgili yönetmelikler kapsamında; hazır ambalajlı mamullerin kontrolü için ihtiyaç duyulan 
gerekli ölçüm cihazlarını tespit etmek,  

d) Avrupa Birliği Komisyonu ve uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından 
düzenlenen toplantılara katılım sağlamak için, ilgili kurum ve sektör temsilcilerini 
belirleyerek, Bakanlığa öneride bulunmak,  

e) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatlarda yapılacak revizyon çalışmalarını ve 
hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve 
önerilerini Bakanlığa bildirmek,  

f) Hazır ambalajlı mamullerle ilgili mevzuatların uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin 
karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen 
bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak.    

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Son Hükümler  



"HAZTEK" kararlarının değerlendirilmesi  
Madde 8 — Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Bakanlık tarafından 
değerlendirilir.  

Yürürlük  
Madde 9 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 
Madde 10 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.  

 


