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BIRINCI BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanimlar 

  
 Amaç 
 Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, hazir ambalajli  mamullerin piyasaya arzina 
yönelik kosullar ile ilgili usul ve esaslari belirlemektir. 
 Kapsam 

Madde 2-  Bu Yönetmelik, 5 g veya 5 ml’ den daha az 10 kg veya 10 l’ den daha fazla 
olmayan  nominal dolum miktarina sahip  hazir ambalajli belirli mamullere  iliskin usul ve 
esaslari kapsar. 
 Hazir Ambalajli Sivi Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik kapsamina giren 
ürünleri kapsamaz. 
 Hukuki Dayanak 

Madde 3-  Bu Yönetmelik, 3516 sayili Ölçüler ve Ayar Kanunu  ve 4703 sayili 
Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun uyarinca  
hazirlanmistir. 
 Tanimlar 

Madde 4-  Bu Yönetmelikte geçen ; 
Bakanlik   : Sanayi ve Ticaret Bakanligi’ni, 
Müstesarlik  : Basbakanlik Dis Ticaret Müstesarligi’ni, 

 Komisyon     : Avrupa Birligi Komisyonu’nu, 
AT                 : Avrupa Toplulugunu, 
Hazir Ambalajli Mamul: (Degisik: RG-01/07/2006-26215) Bir ürün ile bu ürünü 

içinde tasiyan ambalajdan olusan, içerisinde belirli miktarlarda ürün bulunan, dolum 
isletmesinden çikislarinda önceden belirlenmis belirli degerleri tasiyan, üzerlerine agirlik 
ve/veya hacim birimleri basilmis olan, satin alanin bulunmadigi bir yer ve zamanda ambalaj 
içerisine doldurulan ve ambalaji degistirilemedikçe bu degerin degistirilemedigi paketlenmis 
ve/veya kapatilmis ambalajlar içerisinde bulunan madde veya ürünü,   
 Üretici  : (Mülga: RG-01/07/2006-26215) 

Ifade eder. 
IKINCI BÖLÜM 
Genel Hükümler 

             Genel Hükümler 
            Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamina giren  hazir ambalaj,  bir ürün ile bu ürünü 
içinde tasiyan ambalajdan olusur.   



Alicinin hazir bulunmadigi ve önceden belirlenen bir degere sahip ambalajdaki ürünün 
miktari ambalaj açilmaksizin bir degisiklige gidilmeden  miktari, degistirilemeyen ürün, 
ambalajin içine yerlestirildiginde hazir ambalajli mamul haline getirilmis olur.   
  MADDE 6 – (Degisik: RG-01/07/2006-26215) 

Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan hazir ambalajlara, Ek I madde 3.3’de 
öngörülen "e" isareti yerlestirilebilir. 

Madde 7- 6  nci maddede anilan bütün hazir ambalajlar, Ek I’e göre içermesi gerekli 
olan “nominal agirlik” veya “nominal hacim” olarak bilinen ürünün agirligi ve hacminin 
isaretini tasir.  

Aksi bir düzenleme olmadigi sürece içlerinde sivi ürün bulunan hazir ambalajli 
mamuller hacim esasina göre, içlerinde sivi olmayan ürün bulunan hazir ambalajli mamuller 
agirlik esasina göre doldurulur ve ambalaj üzerindeki nominal dolum miktari buna göre 
belirtilir. 

Belirli ürün türlerine veya belirli hazir ambalajlara iliskin ticari teamüller veya 
düzenlemeler Avrupa Birligi’ne üye devletlerde birbirinin ayni degilse, bu hazir ambalajli 
ürünlere en azindan, ilgili ülkenin ticari teamülüne veya o ülkede geçerli resmi düzenlemeye 
uygun olarak nominal dolum miktari yazilmak zorundadir. 
 Bakanlik,  bu Yönetmelik kapsamina giren ve diger üye devletlerden gelen hazir 
ambalajli mamullerin miktarina iliskin olarak bu yönetmeligin gereklerinden daha siki bir 
kontrol uygulayamaz. 

Madde 8- Bakanlik, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan hazir ambalajli 
mamullerin piyasada yer almasini engelleyemez, yasaklayamaz ve kisitlayamaz. 
  Madde 9- Bu Yönetmeligin EK I ve EK II ‘de belirtilen hükümlerinin teknik 
gelismelere  uyarlanmasi için gerekli olacak degisiklikler  Ölçü ve Ölçü Aletlerinin 
Metrolojik Kontrolleri Için Genel Esaslara Dair Yönetmelikte (71/316/AT) belirtilen 
hükümler çerçevesinde yapilir. 
 Madde 10- Bu Yönetmelik, Avrupa Birligi’ nin 76/211 / EEC sayili “Üye  
Devletlerin, Hazir Ambalajli Mamullerin Agirlik ve Hacim Esasina Göre Net Miktar 
Tespitine Dair Direktifi” ile bu direktifin teknik gelismelere uyarlanmasina iliskin 78/891 / 
EEC sayili direktifine uygun olarak hazirlanmistir.     
  Madde 11- Bakanlik, bu Yönetmelik yayimlandiktan sonra, Yönetmelik metnini 
Komisyona bildirilmek üzere Müstesarliga iletir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 
   
 Geçici Madde 1- (Degisik: RG-31/12/2003-25333) 

Hazir Ambalajli Agirlik ve Hacim Esasina Göre Net Miktar Tespitine Dair 
Yönetmelik hükümleri ile ilgili ürünlere iliskin teknik ve idari altyapi çalismalarinin (Degisik 
Ibare: RG 1/7/2004 -25509) 31/12/2005 tarihine kadar tamamlanarak, sektörün tam olarak 
hazir hale getirilmesi zorunludur. 
 Yürürlük  

Madde 12- Bu Yönetmelik 01/06/2003 tarihinde yürürlüge girer. 
  Yürütme  

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür. 
 

 
 
 
 



EK I 
  

1. GENEL KURALLAR 
        

            Bu Yönetmelik kapsamina giren hazir ambalajli mamuller asagidaki kosullari yerine 
getirecek biçimde üretilmis olmak zorundadir.  
  
             1.1. Kontrolü yapilan hazir ambalajli mamullerin gerçek dolum miktarlarinin 
ortalamasi, nominal dolum miktarindan az olamaz. 
  
             1.2. Tablo 1’de belirtilen müsaade edilebilir negatif hatalardan negatif hatasi 
daha büyük olan hazir ambalajlarin orani, EK II’ de belirtilen deneylerin sartlarini saglayan 
hazir ambalaj partisinden yeterince küçük olmalidir. 
  
            1.3. (Degisik: RG-01/07/2006-26215)Tablo 1’de belirtilen müsaade edilen negatif 
hatanin iki katindan daha fazla negatif hataya sahip hiç bir hazir ambalaj madde 3.3.’de 
belirtilen "e" isaretini tasiyamaz ve piyasaya arz edilemez. 
 

2. TANIMLAR VE TEMEL HÜKÜMLER 
  
  2.1. Bir hazir ambalajli mamulün nominal dolum miktari “anma agirligi veya anma 

hacmi”; mamulün ambalajinin üzerinde belirtilen ve bu hazir ambalajin agilik veya hacim 
olarak içermek zorunda oldugu mamul miktaridir.  

      
           2.2. Bir hazir ambalajli mamulün gerçek dolum miktari; mamulün gerçekte tespit 
edilen kütle veya hacmidir. Nominal dolum miktari hacim olarak verilen mamullerin bütün 
kontrolleri, 200C’ de yapilmali veya 200C’ ye göre düzeltilmelidir. Ancak bu kural miktarlari 
hacim birimleriyle ifade edilen derin  dondurucularda dondurulmus ürünler için geçerli 
degildir. 
  
          2.3.  Eksik Dolum Miktari; bir hazir ambalajli mamulün gerçek dolum miktarinin  
nominal  dolum miktarindan az oldugu durumda; nominal dolum miktari ile ambalajdaki 
gerçek miktar arasindaki farktir. 
          

2.4. Hazir ambalajli mamullerin dolum miktarinda müsaade edilen eksik dolum 
miktarlari , Tablo 1’de belirtilmektedir.  
Tablo 1 

      
Müsaade  edilen eksik dolum miktari 

  

  
Nominal dolum  miktari 
(Qn) gram veya mililitre 

% Qn g veya ml 
5 – 50 9 - 

50 – 100 - 4,5 
100 – 200 4,5 - 
200 – 300 - 9 
300 – 500 3 - 

500 – 1 000 - 15 
1 000 – 10 000 1,5 - 

    
  



 Bu tablonun kullanilmasi sirasinda, müsaade edilen eksik dolum miktarlari agirlik 
veya hacim birimleriyle hesaplanarak, yüzde olarak verilmis degerleri, ondalik gram veya 
ondalik mililitreye yuvarlatilacaktir. 
  

 3. HAZIR AMBALAJ ÜZERINDEKI YAZILAR VE ISARETLER 
  

Bu Yönetmelige uygun olarak üretilmis ve piyasaya arz edilmis bütün hazir 
ambalajlarin üzerindeki yazilar ve isaretler silinmeyecek, açikça okunabilecek ve iyi 
görünebilecek sekilde asagidaki kosullarda yazilmak zorundadir. 
  

3.1. Hazir ambalajli mamullerin , kilogram veya gram , litre, santilitre ya da mililitre 
cinsinden ifade edilen nominal dolum miktarlarinin yazi büyüklügü Tablo 2’de 
belirtilmektedir. 
  
Tablo 2               
Nominal Dolum Miktari Nominal Dolum Miktarin En 

Az Yazi Büyüklügü 
1000 g veya 1000 ml ‘den büyük 
( 1000 g ve 1000 ml hariç) 

6 mm 

( 200 g – 1000 g ) veya ( 200 ml – 
1000 ml) arasi    (1000 g ve 1000 ml 
dahil) 

4 mm 

( 50 g – 200 g) veya ( 50 ml – 200 ml) 
arasi 
( 200 g ve 200 ml dahil) 

3 mm 

50 g veya 50 ml  ve daha asagisi 2 mm 
  

  
(Degisik ikinci paragraf: RG-01/07/2006-26215) Nominal dolum hacmini, Uluslar 

Arasi Birimler Sistemine Dair Yönetmelikte (80/181/AT) belirtilmis ölçme birimi isareti veya 
ölçme biriminin ismi takip eder. 

 
3.2 Hazir ambalajin üzerine, firmayi, dolum isletmesini, siparisçiyi veya ithalatçiyi 

belirleyecek tescilli markanin konulmasi zorunludur.  
  

3.3 (Degisik: RG-01/07/25006-26215) Hazir ambalajin üzerine, bu Yönetmeligin 
sartlari karsiladigini teyit eder, muhtevanin nominal agirliginin ve hacminin gösterildigi yerle 
ayni görüs alani içine en az 3 mm yüksekliginde bir küçük "e" isareti yerlestirilebilir. Bu 
küçük "e" harfinin biçimi, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri Için Genel 
Esaslara Dair Yönetmelikte (71/316/AT) gösterilen çizim seklinde olmalidir. 

  
 4. DOLUM ISLETMECISI VE ITHALATÇININ SORUMLULUGU 
 Dolum isletmecisi ve ithalatçilar, hazir ambalajli mamullerin bu Yönetmeligin 
sartlarini karsilamasini saglamaktan sorumludur. 
 Bir hazir ambalajli mamulün gerçek dolum miktari Dolum isletmecisi ve/veya 
ithalatçisinin sorumlulugu altinda agirlik ve hacim açisindan ölçülür ve kontrol edilir. Bu 
kontrollerde kullanilan ölçü aletlerinin yetkili kuruluslar tarafindan muayenesinin yapilmis 
olmasi gerekmektedir. 
 Bu kontrol numune alinarak yapilir. 



 Hazir ambalajli mamulün gerçek miktarinin ölçülemedigi yerde, Dolum isletmecisi ve 
ithalatçi tarafindan yapilacak kontrol, söz konusu mamulün nominal dolum miktarinin etkin 
sekilde elde edilmesini saglayacak sekilde düzenlenmelidir. 
 Bu sartlari saglamak için Dolum isletmecisi, imalat kontrollerini yetkili idarelerce 
kabul edilen islemlere uygun olarak yapmali ve bu tür kontrol sonuçlarini içeren belgeleri, bu 
kontrollerin düzenli ve dogru olarak yapildiginin teyit edilmesi için düzeltme ve 
dogrulamalariyla birlikte hazir olarak tutmali ve Bakanliga sunmaya hazir olmalidir. 
 Avrupa Birligine üye olmayan ülkelerden mamuller ithal edildiginde, ithalatçi, ölçme 
ve kontrol yerine sorumlulugu üstlenerek gerekli bütün garantilerin kendisi tarafindan 
saglanacagini belgeler. 
 Eger hazir ambalajin üretimi sirasinda Ölçü Kapi Olarak Kullanilan Ölçü Siselerine 
Dair Yönetmelige (75/107/AT) uygun bir ölçü kabi kullanilmis ve dolum islemi söz konusu 
Yönetmelik ve bu Yönetmelik kapsaminda bulunan hükümlere uygun olarak 
gerçeklestirilmisse miktarlari ambalaj üzerinde hacim birimleri olarak basilmis ürünlere ait 
kontrol veya ölçme hükümleri yerine getirilmis sayilir. 
      
 5. (Degisik: RG-01/07/25006-26215) BAKANLIK TARAFINDAN DOLUM 
ISLETMECISINDE, ITHALATÇIDA VEYA YETKILI TEMSILCIDE YAPILACAK 
KONTROLLER 
 Hazir ambalajli ürünlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunlugunun kontrolü; 
numune alindiktan sonra yerlesik Dolum isletmecisinin tesislerinde, bu mümkün degilse, 
ithalatçinin veya yetkili temsilcisinin tesislerinde ya da tespit edilen yerlerde Bakanlik 
tarafindan yapilir. 
 Bu istatiksel numune alma kontrolü, kabul edilen kalite güvence denetim yöntemlerine 
uygun olarak yapilir. Bu kontrolün etkinligi, Ek II’ de belirtilen refe rans yöntemin etkinligi ile 
mukayese edilebilir olmalidir. 
 Böylece, en az kabul edilebilir hazir ambalajlara ait kriterler konusunda; bir üye ülke 
tarafindan kullanilan numune alma plani, ilk planin çalisma karakteristik egrisinin (partinin 
kabul edilebilirlik ihtimali=0.10) 0.01 ordinat noktasinin absisi, Ek II’ de tavsiye edilen 
numune alma planinin çalisma karakteristik egrisine karsilik gelen noktasinin absisinden %15’ den 
daha az sapma gösteriyorsa, Ek II’ de tavsiye edilen yöntemle uygun oldugu kabul 
edilmelidir. 
 Standart sapma metodu ile hesaplanan ortalama ile ilgili kriterler konusunda, bir üye 
ülke tarafindan kullanilan numune alma plani Qn– m(1) , absis ekseni olan iki planin çalisma 
                                                                                  s 
karakteristik egrileri dikkate alindiginda, ilk planin egrisinin ordinat noktasinin 0.01 (partinin 
kabul edilebilir ihtimali=0.10) absisi, Ek II’ de tavsiye edilen numune alma egrisine karsilik 
gelen noktasinin absisinden 0.05’ den daha az sapma gösteriyorsa, Ek II’ de tavsiye edilen 
yönteme uygun kabul edilmelidir. 
 Bu Yönetmelik, ticari konuda, özellikle hazir ambalajin, yönetmeligin sartlarini 
karsiladigini dogrulamak amaciyla Bakanlik yetkili idareleri tarafindan yapilabilecek herhangi 
bir kontrole engel teskil etmez. 
   

6. Bu Yönetmelik, hazir ambalajli mamullerin pazarlama isleminin herhangi bir 
asamasinda diger yetkili kamu kuruluslari tarafindan yapilacak diger kontrollere, bilhassa bu 
Yönetmeligin kosullarinin saglanip saglanmadiginin tespitine yönelik kontrollere engel teskil 
etmez. Bilhassa bu yönetmeligin kosullarini saglamalidir.    

 
 

m = fiili parti ortalamasi 
 



 
EK II 

  
Bu ekte, Yönetmeligin 6 nci maddesi ve Ek I madde 5 uyarinca hazir ambalaj 

partilerinin istatiksel kontrolü için referans metoda dair islemler belirtilmektedir.   
  
(Mülga ikinci fikra: RG- 01/06/2003-25125) 
  
1. HAZIR AMBALAJLI MAMULLERIN GERÇEK DOLUM MIKTARININ 

ÖLÇÜM  SARTLARI 
  
 Hazir ambalajli mamullerin gerçek dolum miktari, tarti aletleri veya hacim ölçerler ile 

dogrudan veya ürünün sivi olmasi durumunda, dolayli bir yöntem olarak, bu sivinin önce 
yogunlugu  bulunarak ölçülür. 

  
? Kullanilan yönteme bakmaksizin, bir hazir ambalajli mamulün gerçek dolum 

miktarinin ölçülmesi sirasinda yapilan hata, hazir ambalajli mamulün nominal dolum miktari 
için, müsaade edilebilen eksik dolum miktarinin beste birini asamaz. 

  
Ölçümlerle ilgili yöntemleri (Degisik ibare: RG- 01/06/2003-25125) Bakanlik  

kendisi düzenler. 
  
2. HAZIR AMBALAJLI MAMULLERIN PARTI KONTROL SARTLARI 
  
Hazir ambalajli mamullerin kontrolleri, numune alinarak yapilir ve bu kontrol iki 

kisimdan olusur:  
  

-          Numunedeki  her bir hazir ambalajli mamulün  gerçek dolum miktarini 
kapsayan kontrol, 

-          Numunedeki bütün hazir ambalajli mamullerin  gerçek dolum miktarlarinin 
ortalamasina iliskin diger bir kontrol. 

  
Kontroller sirasinda elde edilen sonuçlar kabul kriterlerini karsiliyorsa, kontrolü 

yapilan ürüne ait parti,  kabul edilir . 
  
Bu kontrollerin her biri için, iki numune alma plani vardir: 
  
  - Tahribatsiz muayene: Ambalajin açilmasini gerektirmeyen muayene,  
  - Tahribatli muayene: Ambalajin açilmasini ve tahribini gerektiren muayene. 
  
(Degisik dördüncü paragraf: RG-01/07/2006-26215) Ekonomik ve pratik uygulama 

nedenlerinden dolayi, tahribatli muayene minimum gereklere göre sinirlandirilmalidir. 
Tahribatli muayene tahribatsiz muayeneden daha az tercih edilir. 

  
Eger pratik olarak tahribatsiz bir muayene yapilamiyorsa, o zaman tahribatli muayene 

kullanilir. Genel bir kural olarak 100 bir imden daha az olan parti büyüklüklerinde tahribatli 
muayene uygulanmaz. 
  
 
 
 



2.1. Hazir Ambalajli mamul partileri 
  
 2.1.1 (Degisik: RG-01/07/2006-26215) Parti, tamami ayni nominal dolum miktari, 
ayni tip ayni imalat hattinda, ayni yerde ambalajlanmis ve muayene edilebilen hazir 
ambalajlardan olusur. Parti büyüklügü asagida belirtilen miktarlarla sinirlandirilir.  
  
 2.1.2. Hazir ambalajli mamuller dolum isleminin sonunda muayene edildiginde, her 
partideki sayi, parti büyüklügü sinirlandirilmaksizin, en fazla dolum hattindaki   bir saatlik 
üretime esittir . 

  
Diger hallerde, parti büyüklügü 10 000 hazir ambalajli mamul ile sinirlandirilmistir. 

  
                2.1.3. 100 adetten daha az hazir ambalajli mamulün bulundugu partiler için, %100’ 
ne tahribatsiz muayene uygulanir. 
  
  2.1.4. Madde 2.2 ve 2.3’ teki muayeneler yapilmadan önce, daha çok numune 

gerektiren kontrollerin yapilabilmesi için,  hazir ambalajli mamullerden yeterli sayida 
numune partiden rasgele alinir. 
  
Diger muayene için, gerekli numune, ilk numuneden rasgele alinip, isaretlenir. Bu 

isaretleme islemi, ölçüm islemleri baslamadan önce yapilir. 
  
 2.2. Hazir Ambalajli Mamullerin Gerçek Dolum Miktarlarinin Kontrolü  
  
           Hazir ambalajli mamullerin nominal dolum miktarlarindan müsaade edilen eksik 
dolum miktari çikartilarak, o ürüne ait müsaade edilen en az kabul edilebilir miktarlar 
hesaplanir. 
  

Partideki gerçek miktarlari, minimum  kabul edilebilir miktarlardan daha az olan hazir 
ambalajli mamuller hatali olarak kabul edilir. 
  
 2.2.1. Tahribatsiz muayene 

Tahribatsiz muayene, Tablo 3’ de  belirtilmis olan ikili muayene planina uygun olarak 
yapilir: 

  
Kontrol edilen hazir ambalajli mamullerin  ilk sayisi, planda belirtilmis olan ilk 

numunedeki  birimlerin sayisina esit olmalidir: 
-          Ilk numunedeki hatali bulunan hazir ambalajli mamullerin sayisi, ilk kabul 

kriteriyle ayni ya da daha düsükse, parti bu kontrol amaci için kabul edilebilir olarak 
degerlendirilir. 

-          Ilk numunedeki hatali bulunan hazir ambalajli mamullerin sayisi, ilk ret 
kriteriyle ayni ya da daha fazla ise, bu parti  reddedilir. 

-          Ilk numunedeki hatali bulunan hazir ambalajli mamullerin sayisi, ilk kabul ve 
ret kriterleri sayilari arasinda ise, bu durumda kapsami Tablo 3’ de  gösterilen ikinci bir 
numune kontrol edilir. 
  

? Birinci ve ikinci numunelerde, hatali bulunan hazir ambalajli mamullerin sayisi 
birlikte toplanir ve: 
  

-          Toplanan hatali hazir ambalajli mamullerin sayisi, ikinci kabul kriteriyle ayni 
ya da daha düsük ise, parti bu kontrol amaci için kabul edilebilir olarak degerlendirilir. 
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