Sanavi ve Teknoloii BakanhErndan:

HUBUBAT NEMOLCERLERi MUAYENE YONETMELiCi

BiRiNCiBOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar
Amag

MADDE 1- (1) Bu Ydnetrneligin amacr, hububat nemdlgerlerin muayeneleri ile bu
muayenelerin kimler tarafindan ve nasrl yaprlacalrna iliqkin usul ve esaslan beiirlemektir.
Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Ydnetmelik, hububat nemdlgerlerin tamiri, bakrmr, aya,,
muayenesi, damgalanmasr ile bu hizmetleri verecek iq yerleri ve bu iq yerlerinde gal4acak
personelin belgelendirilmesine iligkin iqlemleri kapsar.
Dayanak

MADDE 3 - (l) Bu Ydnetmelik, 11t1/1989 tarihli ve 3516
.sayrh Olgiller ve Ayar
Kanununun 2 nci maddesi ile 2916/2001 tarihli ve 4703 sayrh Uriinlere
lligkin Teknik
Mevzuatrn Hazrrlanmasr ve Uygulanmasrna Dair Kanunun 2 nci maddesine dayanrlarak
hazrrlanmtgtrr.
Tanrmlar
MADDE 4 - (1) Bu Ydnetmelikte geqen;

a) Askrya alma: Bakanhkga verilen bir belgenin gegerliliginin belirli bir siire igin
hiikiimsiiz krhnmasrm,
b) Bakanlk: Sanayi ve Teknoloji Bakanh[rm,

c) Damga: Servisler tar-af. rndan muayene sonucu uygun oldu[u anlagrlan nem6lgerlerin
drgardan istenmeyen miidahalelere agrk yerlerinin kapatrlmasr ve emniyet aitrna
alnmasr igin
kullamlaa, iizerinde bu Ydnetmelikte belirtilen bilgilerin yer aldrfir; yakma, asitle ugrnd,.Inu,
yaprgtrma, basma, r'urma veya tele takrlan kurgunun s <rlmasr suretiyli yaprlan veya
klndinden
yaprtma dzelligine sahip, qrkarhldrfirnda tatrip olan 6zel olarak hazrrlanmri
holograml,
etiketvsrtrcker veya elektronik olarak emniyet tedbirlerinin almmasrm sa[layan sistemi, "
9) Genel Miidi.irliik: Metroloji ve Standardizasyon Genel Miidiirliiliinii,
d) Hububat: Bulday, mrsrr ve pirinci,
e) Hububat referans numunesi: TSE EN IS0/IEC 17025 Standardrna gdre akredite
olmuq

Toprak Mahsulleri Ofisi Numune Analiz Laboratuvannda hazrrlanan, i.iierinde saklama
ve
kullamm koqulla, ile referans delerlerin yer aldrlr uygun bir kapta muhafaza edilmig hububat
numunesini,

0 il Mtidiirhieri: Sanayi ve Teknoloji il Miidiirliiklerini,
g) Kanun: 3516 sayrh Olgiiler ve Ayar Kanununu,

g) Kullamcr:

Nem<ilgeri ticari faaliyette kullanan gergek/tiizel

kurum/kurulugunu,

h) MiH: Maksimum izin verilebilir hata de[erlerini,

kiqiyi ya da

kamu

r) Muayene: Nem<ilgerlerin bu Y6netmelik hiikiimlerine g6re kontrolii ve damgalanmasr
iglemlerinin tamamrru,

i) Nem6lger: Hububatrn neminin dlgiilmesinde kullamlan cihazr,

j)

Personel yetki belgesi: Bu Ytinetmelik hiiki.imlerine g6re uygun gdrtilen serviste
gahgacak teknik personele il mtidiirliilii tarafindan verilen Hububat Nemdlgerleri Servis
Personel Yetki Belgesini
k) Piyasaya arz: Nemdlgerin tedarik veya kullamm amacryla bedelli veya bedelsiz olarak
piyasada ilk kez bulundurulmasrm,

l)

Servis hizmetleri yetki belgesi: Bu Ydnetmelik hiikiimlerine gdre uygun gdriilen

servislere Bakanhk tarafindan verilen Hububat Nem6lgerleri Servis Hizmetleri Yetki Belgesini,

m) Servis yetkilisi: Servisin bu Ydnetmelik kapsamrndaki tiim faaliyetlerinden Bakanhla
kargr sorumlu imza yetkisine sahip kiqiyi,

n) Servis: Nemdlgerlerin tamiri, bakrmt, ayarlanmasr, muayenesi ve damgalanmasr ile
ilgili iglemlerin yaprldrlr ve Bakanhk tarafindan yetkilendirilmig gergek veya tiizel kiqilere ait
iq yerini,

ilgili

o) Teknik personel: Nemdlgerlerin tamiri, bakrmr, ayan, muayenesi ve damgalanmasr ile
iqlemleri yapan ve serviste gahgan personel ye&i belgesine sahip kiqiyi,

6) Tip onay

belgesi: Nemdlgerlerin, piyasaya arzrna iligkin olarak ilgili teknik
0lgii ve Olgii Alerleri Tip Onay Ydnetmelifii kapsamrnda

drizenlemesine uygunlulunu gristeren

diizenlenen ulusal tip onay belgesini,

p) Uretici: Nemdlgerleri iireten, imal eden, rslah eden veya nemdlgerlere adrm, ticari
markasrnt veya aylrt edici iqaretini koymak suretiyle kendini iiretici olarak tamtan gergek veya
tiizel kiSiyi; iireticinin Tiirkiye drqrnda olmasr halinde, tiretici tarafindan yetkilendirilen
temsilciyi ve/veya ithalatgtyt; ayflca, iirtiniin tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri iiri.intin
giivenlifiine iligkin 6zelliklerini etkileyen gergek veya tiizel kiqiyi,
ifade eder.

ixiNci

BOLTJM

Muayene ve Damgalama igtemleri
Muayene

MADDE 5 - (1) Nem619erler, Kanunda belirtilen aqafrdaki muayenelere tabi tutulur:
a)

ilk muayene,

b) Periyodik muayene,
c) Ani muayene,
g) $ikdyet muayenesi,

d) Stok muayenesi.

Muayene igin temel gerekler ve sorumluluklar

MADDE 6

- (1) Nemdlgerlerin; ilgili

teknik diizenlemesine uygun olarak tip onayr

ahnmrg, muayene iqlemleri, muayene igaretleri velveya damgalama iqlemleri yaprlmrq olarak
piyasaya arz edilmesi gerekir.
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