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HAZIR AMBALAJLI MAMULLERiN AĞIRLIK VE HACiM ESASINA GÖRE NET MiKTAR TESPiTiNE 

ENDÜSTRİYEL YAKLAŞIM VE FAYDALARI SEMİNERİ 

BAYKON EGE ENDÜSTRİYEL TARTIM SİTEMLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 

 

1.YÖNETMELİĞİN AMACI VE KAPSAMI 

Bu yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı mamullerin piyasaya arzına yönelik koşullar ile ilgili usul ve 

esasları belirlemektir.  Yönetmelik, 5 g veya 5 ml‟ den daha az 10 kg veya 10 l‟ den daha fazla 

olmayan nominal dolum miktarına sahip hazır ambalajlı belirli mamullere ilişkin usul ve esasları 

kapsar. ( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150604-12-1.pdf) 

2. EĞİTİMİN DÜZENLENME AMACI 

Bu seminerin amacı hazır ambalajlı ürünler yönetmeliğine tabi olup bu koşullarda üretim yapan 

firmaları yönetmelik ve yaptırımları hakkında detaylı bilgi verip, kalite yönetim sistemlerini 

geliştirebilecek çözümler konusunda farkındalık oluşturmaktır. 

3.SEMİNER AKIŞ PLANI 

• Net Miktar Kontrolü Nedir?  

• Net miktar kontrolü neden gereklidir? 

• Net Miktar Yönetmelikleri 

o Kısa bilgiler  

o İlgili yönetmeliklerin adları ve nasıl temin edileceği 

o Yönetmeliklerin takip edilmesi ve değişikliklerin izlenmesi 

o Cezai yaptırımlar nelerdir? 

• Net Miktar Kontrolü Ölçüm ve Muayene Yöntemleri 

o Müşteriye faydası 

o İşletmeye/firmaya faydası (örnekler) 

• Net Miktar Kontrolü Uygulamasına yönelik Endüstriyel çözümler 

o Manual sistemler 

o Otomatik sistemler 

o Kalite yönetimiyle entegre edilmesi ve faydaları 

• Net Miktar Kontrolü mevcut çalışma sistemine uygulanırken dikkat edilmesi gereken 

noktalar 

o Fiziksel problemler (hatalı uygulama, anlaşılamama, v.s.) 

o Bilgi sistemine entegrasyon problemleri 

o Çalışanların kabullenme sorunları  

• Soru-cevap kısmı 
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4. KATILIMCILARA SAĞLAYACAĞI FAYDA 

Seminere katılacak firmalar günün sonunda yönetmeliğin tüm detaylarına hâkim olacaktır. Aynı      

zamanda üretim süreçlerini iyileştirip geliştirecek noktaları belirleyecek ve önlemler konusunda 

fikir sahibi olacaklardır. 

5. BU SEMİMERE KİMLER KATILABİLİR? 

      Bu seminere, hazır ambalajlı ürün üreten, bu ürünleri yurt içi ve yurt dışı satışını yapan tüm 

firmaların depo, kalite ve üretim bölümlerinde çalışan yönetici, mühendis, tekniker ve teknisyenler 

katılabilir. İhracat yapan firmaların ihracat sorumlularının katılması da yararlı olacaktır. 
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