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YÖNETMELİK 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 
HAZIR AMBALAJLI  BELİRLİ ÜRÜNLER İÇİN  MÜSAADE EDİLEN 

NOMİNAL KAPASİTE VE DOLUM MİKTARI 
SERİLERİNE DAİR YÖNETMELİK 

(80/232/AT) 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar 

             Amaç 
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı  belirli ürünler için müsaade edilen nominal  kapasite ve 

dolum miktarı serilerine ilişkin usul ve esasları  belirlemektir. 
             Kapsam 
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 g veya 5 mL’den daha az 10 kg veya 10L’den daha fazla olmayan nominal 

dolum miktarına sahip hazır ambalajlı belirli mamuller ile  bu Yönetmeliğin tanımlar kısmında  belirtilen ürünlerin  hazır 

ambalajlı olarak piyasaya arzına  ilişkin usul ve esasları kapsar. 
             (2) Bu Yönetmelik özel kullanım amacı için belirlenmiş olan hazır ambalajların içerisindeki ürünleri kapsamaz. 
             Dayanak 
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu  ve 20/06/2001 tarihli 

ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak 

ve Avrupa Birliğinin  80/232/EEC sayılı "Üye Devletlerin, Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal 

Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Direktifi" ile bu direktifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 86/96/EEC 

ve 87/356/EEC sayılı direktiflere paralel olarak hazırlanmıştır.    
             Tanımlar 
             MADDE 4 – (1) Bu  Yönetmelikte  geçen; 
             a) AT: Avrupa Topluluğunu, 
             b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
             c) Hazır Ambalajlı  Mamul: Bir  ürün ile bu  ürünü içinde taşıyan ambalâjdan oluşan, içerisinde sabit ve standart 

miktarlarda ürün içeren, dolum işletmesinden çıkışlarında önceden belirlenmiş belirli değerleri taşıyan,  üzerlerine ağırlık 

ve/veya hacim birimleri basılmış olan, satın alanın bulunmadığı bir yer ve zamanda ambalaj içerisine doldurulan ürün 

miktarı önceden belirlenen bir değerde olan ve ambalajı değiştirilemedikçe bu değerin değiştirilemediği paketlenmiş 

ve/veya kapatılmış ambalajlar içerisinde bulunan madde veya mamulü,  
             ç) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,          
             ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Nominal Dolum Miktarları, Nominal Dolum Miktarı İşaretlemesi, 

Tekli ve Çoklu Ambalajlar ve Piyasaya Arz 
             Nominal dolum miktarları 
             MADDE 5 – (1) Hazır ambalajların nominal dolum miktarlarına ait değer serileri Ek-1’de verilmektedir. 
             Nominal dolum miktarı işaretlemesi 
             MADDE 6 – (1) 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin 

Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)  uyarınca hazır ambalajlar üzerine tüm 

hallerde, ihtiva ettiği ürünün  nominal ağırlık veya hacmi işaretlenir. 
             Tekli ve çoklu ambalajlar 
             MADDE 7 – (1) Bir çoklu ambalaj, iki veya daha fazla sayıdaki tekli ambalajlardan meydana geliyorsa bu tekli 

ambalajlara Ek-1’de listelenmiş olan tekli hazır ambalaj değerleri uygulanır. 
             (2) Bir hazır ambalaj iki veya daha fazla tekli ambalajlardan meydana geliyorsa; tek tek satılması amaçlanmayan 

hazır ambalajlara Ek-1’de listelenmiş  olan tekli hazır ambalaj değerleri uygulanır. 
             Piyasaya arz 
             MADDE 8 – (1) Bakanlık, Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenmiş olan hazır ambalajların nominal dolum miktarı 

yönünden bu Yönetmeliğe uygun hazır ambalajların piyasaya arz edilmesini engelleyemez, kısıtlayamaz, yasaklayamaz. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son hükümler 

             Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
             MADDE 9 – (1) 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler 

için Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik (80/232/AT) yürürlükten 

kaldırılmıştır. 
             Piyasaya arz edilmiş zorunlu ürünler 
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 12 ay içerisinde, bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ve bu Yönetmelik ekinde yer alan miktar serisine 



uymayan zorunlu ürünlerin piyasada  bulunmasını engelleyemez, yasaklayamaz veya kısıtlayamaz. 
             Yürürlük 
             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik  yayımı   tarihinde  yürürlüğe girer. 
             Yürütme 
             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 
  

EK 1 
  

HAZIR AMBALAJLAR İÇERİSİNDEKİ ÜRÜNLERİN NOMİNAL DOLUM 
MİKTARLARINA İLİŞKİN DEĞER SERİLERİ 

  
             Örgü İpleri, Doğal elyaf (hayvansal, bitkisel ve madeni esaslı), kimyasal elyaf ve bu elyaftan oluşan karışımlar 

(gram cinsinden) 
             10 – 25 – 50 – 100 – 150 – 200 – 250  – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 1000 
             Bu değerler, Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi (71/307/AT)  yönetmeliğinde  belirtilmiş 

olan kovansiyonel nemli ipliğin susuz  kütlesini ifade eden değerlerdir. 

  
 


