
Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 29 Mart, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan 
"1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası", Anayasa'nın 74'üncü 
maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti. Başkanı  tarafından Resmî 
Gazete'de yayınlanmak suretiyle ilân olunur. 
 

Sayı : 21 / 1977 
MAL VE HİZMETLER YASA TASARISI (DÜZENLEME VE DENETİM) 

YASASI 
 (5/1986; 41/1987 ve 30/2008 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve birleştirilmiş 

şekliyle) 
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet MeclisFedere Meclisi aşağıdaki 
Yasayı yapar : 
 
Kısa  isim 1. 1. Bu Yasa, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve 

Denetim) Yasası olarak isimlendirilir. 
 

 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 
Birinci Kısım 

GENEL KURALLAR 
 

Tefsir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. (1) Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe : 
"Alıcı", Malmal satın alan imalatçı, 
ithalatçıimalâtçı, ithalâtçı, toptancı, perakendeci, 
üretici veya bunların  vekillerini veya tüketiciyi 
anlatır.; 
"Alış Fiyatı", Alıcınınfiyatı", alıcının bir malı satın 
aldığı fatura fiyatını anlatır.; 
“Azami Kar Yüzdeliği”, Bu Yasanın 5’inci 
maddesi uyarınca denetime tabi mal ile ilgili olarak 
saptanan azami kar yüzdeliğini anlatır. 
 “Azami Satış Fiyat”, Bu 
“Azami Fiyat”, bu Yasanın 5’inci  maddesi 
uyarınca denetime tabi bir mal için saptanan 
üretici, imalatçı, ithalatçı, toptancı veya 
perakendeci azami satış fiyatını anlatır.; 
“Azami Kar Yüzdeliği”, bu Yasanın 5’inci 
maddesi uyarınca denetime tabi mal ile ilgili 
olarak saptanan azami kar yüzdeliğini anlatır; 
“Azami Ücret”, bu Yasanın 5’inci maddesi 
uyarınca denetime tabi bir hizmetle ilgili olarak 
saptanan azami ücreti anlatır. 
 
"Bakan", Ticaret Dairesinin bağlı olduğuişleriyle 
ilgili Bakanı  anlatır.; 
“Bakanlık” Ticaret Dairesinin bağlı olduğu 
Bakanlığı anlatır. 
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"Birim" veya "Ünite", Toptanünite", toptan veya 
perakende  satışta  santimetre, inç, ayak, arşın, 
yarda, metre  ve bunların  kare veya küplerikübleri 
ile, adet, çift, düzine, grosa, bağ, demet, role, top, 
teneke, varil, kutu, karton, litre, galon, dirhem, 
gram, kilogram, okka, libra, ton gibi  üzerine fiyat 
konan ve uzunluk, hacim, ağırlık veya parça 
itibariyle malın satıldığı temel satış ölçüsünü 
anlatır.; 
"Birim Fiyatıfiyatı", veya "Ünite Fiyatı", 
Satılanünite fiyatı", satılan malın birim veya 
ünitesinin beher fiyatını anlatır.; 
"Birim Kârıkârı", veya "Ünite Kârı", Satılanünite 
kârı", satılan malın birim veya ünite fiyatı 
üzerinden sağlanan kâr miktarını anlatır.; 
"Bölge", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesini 
anlatır. 
"Brüt Kâr", İşletmekâr", işletme genel giderlerini 
ve safi kârı karşılamak amacıyla herhangi bir mal 
satışından  sağlanan veya sağlanacak olan para 
miktarını anlatır ve maliyet fiyatına kâr 
yüzdeliğinin uygulanmasıyla veya satış fiyatından 
maliyet fiyatını çıkarmakla veya işletme genel 
giderleri ile safi kârı toplamakla hesaplanmasını 
anlatır.hesaplanır; 
“Daire”, Ticaret Dairesi (Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Esasları) Yasası kurallarınca oluşturulan 
Ticaret Dairesini anlatır. 
"Denetime Tabi Hizmet", 5’incitabi mal", 3. 
madde uyarınca hakkında bir denetim emri ısdar 
edilen herhangi bir malı anlatır; 
"Denetime tabi hizmet",  3. madde uyarınca 
hakkında bir denetim emri ısdar edilen herhangi bir 
hizmeti anlatır.; 
"Denetime Tabi Mal", 5’inci madde uyarınca 
hakkında bir denetim emri ısdar edilen herhangi bir 
malı anlatır. 
"Bölge", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
bölgesini  anlatır; 
"Devlet LaboratuvarıLaboratuarı", Devlet 
tarafından kurulan ve her türlü tetkik ve analizi 
yapan laboratuvarılaboratuarı anlatır.; 
"DükkanDükkân Sahibi", Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde herhangi bir satış yerinin sahibi 
olan veya onu tasarrufunda bulunduran kişiyi 
anlatır ve onun müstahdemi, kâtibi, 
çalışanımüstahdem, kâtip, hizmetçi veya başka bir 
vekilini de kapsar. ; 
"Fahiş Fiyat", Bu Yasa fiyat", bu veya bu Yasa 
altında yayımlananbaşka bir yasa uyarınca 
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yayınlanan emirname veya ilan ile saptanmış veya 
tayin edilebilen azamiazamî fiyatın üzerindeki 
fiyatı anlatır.; 
 
"Fatura Fiyatı", Birfiyatı", bir malın, varsa liste 
veya katalog fiyatından yapılan indirim ve/veya 
peşin ödeme nedeniyle yapılan indirim sonucu 
artakalan  ve  bu  Yasanın 6’ncı6. maddesi kuralları 
uyarınca düzenlenmesi öngörülen bir fatura 
üzerinde yer alan ve satılan malın net bedelini 
gösteren para tutarından, faturaya dahil mal 
birimlerinden her birineherbirine düşen payı 
anlatır.; 
 
"Gıda Maddesi", İlaç veya su dışında, insanlar 
tarafından yiyecek veya içecek olarak kullanılan 
her maddeyi, ve mutat olarak insan yiyeceklerine 
konan veya insan yiyeceklerinin terkibinde veya 
hazırlanmasında kullanılan herhangi bir maddeyi 
içerir ve aynı zamanda tatlandırıcı maddelerle tuz, 
baharat, hardal v.s. gibi çeşni verici katkı 
maddelerini de kapsar. 
"Hizmet", Yürürlükteyürürlükte bulunan başka 
herhangi bir yasa ile düzenlenen hizmet dışında 
işletmecilik yoluyla başka bir kişiye yapılan 
herhangi bir hizmeti, genel bir eğlendirmeyi ve 
herhangi bir malla ilgili olarak başka bir kişi için 
herhangi bir iş yapılmasını anlatır içerir,  fakat bir 
müstahdemin işverenine yaptığı hizmeti 
kapsamaz.; 
"İmalatçı", Herhangiherhangi bir mal imal eden 
veya onun şekil, mahiyet ve kalitesi hususunda 
veya başka herhangi bir hususta değiştirilmesi ile 
uğraşan kişiyi anlatır.; 
"İstifçilik", Elindekielindeki denetime tabi malı 
veya denetime tabi  mal  üretim veya imalinde 
kullanılan hammaddeyi bu mala veya hammaddeye 
talep olduğu halde,  ortada haklı bir neden yokken, 
normal mesai saatlerinde, içerisinde söz konusu 
malın  veya hammaddenin bulunduğu işyerini 
kapalı  bulundurmayı;  veya  böyle  bir  işyeri  açık  
olduğu  halde satmayı reddetmeyi;  veya normal  
miktarda  talep  olduğu  halde  istenilen  miktarı  
satmayıp mal  stoklamayı  veya  satıcı  olmadığı  
halde,  tasarrufunda normal miktardan fazla 
denetime tabi malı veya bu malların üretim veya 
imalinde kullanılan hammaddeyi bulundurmayı 
anlatır.;  
 Bu husus imalatçı olan kişilerin,  işletmeleri  için 
gerekli olup Bakanlık tarafından uygun görülecek 



ve  her  halükarda  satışa  sunulamayacak  makul 
miktarda hammaddeyi  tasarruflarında bulundurma  
halini kapsamaz. 
 
"İşletme Genel Giderlerigenel giderleri", herhangi 
bir  iş sahibi veya işletmenin ürettiği veya 
yetiştirdiği ürünün veya satmak üzere aldığı bir 
malın maliyet giderleri dışında kalan ve böyle bir 
iş sahibi veya işletmenin  işlerini sevk ve idare 
bakımından katlanmak zorunda kaldığı, varsa;.; 
bina, satış, dağıtım ve malimalî giderlerini anlatır.; 
"İthalatçıİthalâtçı", Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti dış ticaret rejimine uygun olarak 
herhangi bir malı Bölge dışındaki herhangi bir 
yerden Bölgeye getiren ve geçerli ithalatçıithalâtçı 
belgesine sahip olan kişiyi anlatır.; 
"Kâr Yüzdeliğiyüzdeliği", brüt kârın 
hesaplanmasında, maliyet  fiyatına uygulanan kâr 
yüzdesinin miktarını anlatır.; 
"Mal", Elleelle tutulabilen herhangi bir taşınır malı 
anlatır; 
"Maliyet Fiyatı", Bellifiyatı", belli miktardaki bir 
ürüne veya mala ait toplam maliyet giderlerinden,  
bu ürün veya mal miktarını  oluşturan  birimlerin 
her birine düşen   para miktarını  anlatır.; 
"Maliyet Giderleri",giderleri" 

  (A) (
a
) 

Bir üretici bakımından, belli miktardaki bir 
ürünün; 
 

   (
a
) 

(i
) 

Bir hayvansal veya tarımsal ürün olması 
halinde, bunun yetiştirilmesinde veya 
üretilmesinde doğrudan kullanılan  makul 
hammadde, dolaysız emek ve dolaysız 
_üretim giderleri ile, söz konusu ürünün,  
üreticinin çiftliğinden veya tarlasından,  
tarımsal ürün kesilmiş, sökülmüş veya 
toplanmış  olarak, teslim şartıyla, satış 
nedeniyle elden çıkarıldığı ana kadar 
bunun için katlanılan makul dolaylı üretim 
giderleri ve ürünün bir çiftlik işletmesinde 
üretilmesi   veya  yetiştirilmesi  halinde,  
söz konusu çiftliğin, makul işletme genel 
giderlerinden bahse konu ürüne düşen  
payı anlatır; 
 

   (
b
) 

(i
i) 

Bir sanayi ürünü (mamulü)  olması halinde 
ise, bunun imalinde kullanılan makul 
dolaysız hammadde, dolaysız emek  ve 
dolaysız imalât giderleri ile, söz konusu 
ürünün, fabrika ambarlarından, imalâthane 



veya atölyeden teslim şartıyla, satış 
nedeniyle elden çıkarıldığı ana kadar  
bunun  için katlanılan makul dolaylı imalât 
giderleri ve söz konusu  ürünün imal 
edildiği fabrikanın veya varsa, imalâthane 
veya atölyenin,  makul  işletme  genel 
giderlerinden bahse konu ürüne düşen payı   
anlatır; 
 

  (B) (
b
) 

Bir  ithalatçıithalâtçı  bakımından, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki  bir 
ihracatçıdan  satın  aldığı  belli miktardaki 
malı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki 
kendi satış yerine ulaştırıncaya kadar bu  
malın satın alınması, ithali ve taşınmasıyla  
ilgili olarak ödediği  veya ödemekle yükümlü  
olduğu belgelerle ispatlanabilen makul alış 
fiyatı,  kira, faiz, personel  giderleri, taşıma, 
sigorta,   banka  muhabere ve sair ithalât 
giderleri ile vergi, harç  ve resimlerinin 
toplamını anlatır; 
 

  (C) (
c
) 

Bir toptancı bakımından;  Kuzey Kıbrıs  Türk 
Cumhuriyetindeki bir üreticiden veya 
ithalâtçıdan satın aldığı belli miktardaki mali 
kendi satış yerine ulaştırıncaya kadar, bu 
malın satın alınması ve  taşınmasıyla  ilgili 
olarak ödediği veya ödemekle  yükümlü 
olduğu  belgelerle ispatlanabilen makul alış 
fiyatı, taşıma, kira, faiz, personel ve sair makul 
toptancı genel giderlerinin toplamını anlatır 
 

  (Ç) (
ç
) 

Bir perakendeci bakımından; Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetindeki bir üretici, bir ithalâtçı 
veya bir   toptancıdan satın  aldığı  belli 
miktardaki  malı  kendi satış yerine 
ulaştırıncaya kadar, bu malın satın alınması ve 
taşınmasıyla ilgili olarak ödediği veya  
ödemekle yükümlü olduğu belgelerle 
ispatlanabilen makul alış fiyatı, kira, faiz, 
personel giderleri ve varsa, taşıma ve sair 
makul perakendeci genel giderlerinin 
toplamını anlatır; 
 

  (D) "Maliyet giderleri" 
tefsirinin (b) ve (c) 
bentlerinde kullanılan 
"satış yeri" deyimi, 
bayilerin satış yeri 
giderlerini kapsamaz.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
39/1997 
  34/2003 
  36/2010       
  42/2011 

  (
d
) 

"Maliyet giderleri" tefsirinin (b) ve (c) bendlerinde kullanılan "satış yeri" 
deyimi, bayilerin satış yeri giderlerini kapsamaz.  
 
"Narh fiyatı", azamî fiyatı anlatır; 
"Normal Miktar", Birmiktar", bir kişinin bir aydan uzun olmayan veya bir işin 
şartları ve mahiyeti dolayısıyla makul sayılan ancak her ne olursa olsun üç aydan 
fazla olmayan bir süre için ev veya işinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
kullanması ve tüketmesi için gerekli olan mal miktarını anlatır
sanayi ve imalâthaneler kapsam dışı tutulur ve bu amaçlar için  normal miktar 
Bakanlıkça tayin edilir. 
    Ancak işyerleri, sanayi ve imalathaneler bu tanımın dışındadır ve bu amaçlar 
için normal miktar, Bakanlıkça belirlenir. 
"Perakendeci", Yaptığıyaptığı iş veya işin bir kısmı tüketicilere mal satmaktan 
ibaret olan kişiyi anlatır. 
"Perakende  Satış", Birsatış", bir tüketiciye  doğrudan doğruya yapılan bir satışı 
anlatır.; 
“Radyo”, Kamu Ve Özel Radyo Ve Televizyonların Kuru
Yasasına göre yayın yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti radyoları
"Safi Kâr ", İşletmekâr" veya "net kâr", işletme genel giderlerinin brüt kârdan 
çıkarılmasıyla  hesaplanan veya müteşebbisin öz kazancını temsil eden para 
miktarını anlatır.; 
“Satıcı" Hale göre, satış yapan imalâtçı, ithalâtçı,  üretici, toptancı, perakendeci 
ve bunların vekillerini anlatır. 
"Satış", Satış"Satışa arz etmek" veya "satış", satış için teşhir etmek, teklif etmek 
veya satış mukavelesi ve satış için dolaylı  veya dolaysız olarak yapılan her 
işlemi, ve takası anlatır ve herhangi bir satış yerinde yapılan maldan, üzeri  açık, 
örtülü veya ambalajlı olarak  bulundurmayı anlatır.da  kapsar;
“Satıcı" hale göre, satış yapan imalâtçı, ithalâtçı,  üretici, toptancı, perakendeci 
ve bunların vekillerini anlatır; 
"Satış Fiyatı", Satıcınınfiyatı", satıcının sattığı malın fatura  fiyatını anlatır
"Satış Yeri", İçindeyeri", içinde toptan veya perakende olarak  mal  satılan çarşı, 
depo, mağaza, dükkân, köşk veya başka binayı, her türlü motorlu araç ve gezici  
satıcı arabalarını  anlatır.; 
"Taşıma Gideri", Birgideri", bir ürünün veya malın,  alıcının kendi satış yerine 
taşınması için alıcı veya satıcı tarafından ödenen, araç ve hamaliye giderlerini 
anlatır  ve duruma göre alıcının veya satıcının maliyet giderlerine  dahil 
araç ve hamaliye giderlerini anlatır. edilir; 
“Tayin Edilebilen Fiyat ", Buedilebilen fiyat", bu veya başka bir yasa uyarınca  
yayımlananyayınlanan emirname ile saptanmış   azamî kar  yüzdeliğinin ve 
5’inci5. madde  gereğince  eklenmesine izin  verilen sair maliyet giderlerinin alış 
fiyatına eklenmesiyle elde edilen azamî fiyatı anlatır.; 
"Tespit Edilmiş  Fiyat ", Buedilmiş  fiyat",  veya  "narh  fiyatı",  bu
başka bir yasa uyarınca yayımlananyayınlanan emirname ile  saptanmış  olan 
azamî fiyatı  anlatır.: 
“Ticaret Müfettişi”; Bu Yasanın 19’uncu maddesinde belirtilen ve 
görevlendirilen Ticaret Müfettişini anlatır. 
"Toptancı", Yaptığıyaptığı iş  veya işinin  bir kısmı itibariyle toptan fiyata mal 
satan kişiyi anlatır.; 
"Toptan Satış", Doğrudansatış", doğrudan doğruya bir tüketiciye yapılan 
başka bir satışı anlatır.; 



"Tüketici", Bir mal veya hizmeti ticariimalat  veya mesleki  amaçlar dışında özel 
amaçlarla satış dışındaki başka herhangi  bir amaç için mal 
olarak kullananalan veya tüketenonu başka şekilde elde eden kişiyi anlatır
"Ücret", Hizmetehizmete karşılık yapılan veya yapılacak olan  parasal ödemeyi 
anlatır.; 
"Üretici", Herhangiherhangi bir  malla ilgili olarak, bizzat veya  başkaları 
vasıtasıyla, bu gibi malın üretimi veya yetiştirilmesi ile uğraşan veya üretilmesine 
veya yetiştirilmesine sebep olan kişiyi anlatır ve imalatçıyı anlatır
"Üretici Satış Fiyatı", Ürününsatış fiyatı", ürünün, üretici  tarafından ihracatçıya, 
toptancıya. veya perakendeciye satılacağı üretim mahallindeki teslim fiyatını 
anlatır. 

   
Amaç  
 

3.  Bu Yasanın amacı, mal ve hizmetlerin denetime tabi mal ilan 
edilmesi suretiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygun 
olarak dağılımı ve uygun fiyatlarda elde edilebilmesine ilişkin 
koşulları veya denetime tabi olsun veya olmasın herhangi bir 
malın, güvenlik ve sağlık kurallarına uygunluğu, ambalajlanması 
ve etiketlenmesine ilişkin kuralları, mal ve hizmetlerin satışa 
sunulmaları ve bunların denetlenmesine ilişkin  usulleri 
belirlemektir. 
 

KapsamFası
l 24 
Fasıl 261 
23/63 
4/74 

 (2) 4. Bu Yasa, denetime tabi olan mal ve hizmetlere ilişkin özel 
kurallar ile denetime tabi olan veya olmayan mal veya 
hizmetlere ilişkin genel kuralları,  üretim, satış ve denetim 
kurallarını ayrıca bunlarla ilgili yaptırımları  düzenler.Bu 
Yasada başka surette  tarif edilmeyen deyimler, metin başka 
türlü gerektirmedikçe, Tarımsal Ürünler Tağşiş Yasası, Gıda 
ve İlâç Satış Yasası ve Zeytinyağı Yasası'nda verilen anlamı 
taşırlar. 
 

 
İKİNCİ  KISIM 

 Denetime Tabi Mal ve Hizmetler İçin Özel Kurallar 
İkinci  Kısım 

 DENETİME TABİ MAL VE HİZMETLER 
 

Denetim   5. (1) Bakanlar Kurulu, bir mal 
veya hizmetin, 

Emri   (
A
) 

Kamu yararı veya 
halkın refahı için 
düzenlenmesini veya 
uygun olarak 
dağılımını sağlamak, 

   (
B
) 

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
koşullarına uygun 
fiyatlarda elde 
edilebilmesini 
sağlamak veya 



   (
C
)  

İstifçiliğini önlemek,   

Denetim  
emirleri 

3. (1) Bakanlar Kurulu, kamu 
yararı için bir mal veya 
hizmetin düzenlenmesi 
veya uygun olarak 
dağılımını  veya Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
koşullarına uygun 
fiyatlarda elde 
edilebilmesini  veya 
halkın refahı için zorunlu 
olan herhangi bir mal veya 
hizmetin düzenlenmesini 
sağlamak  veya istifçiliği 
önlemek amacıyla  bazı  
mal veya hizmetlerin, bu 
Yasa kuralları gereğince 
denetime veya 
düzenlemeye tabi olmasını 
zorunlu görmesi 
halinde,gördüğü zaman 
bununla  ilgili  ve bu 
Yasada  "Denetim Emri" 
diye anılan ve Resmî 
Gazete'de 
yayımlananyayınlanan bir 
emirle ve, bu Yasada 
"Denetime tabi mal veya 
hizmet" diye anılan bu 
gibi mal veya hizmetin, bu 
Yasa kuralları uyarınca 
denetime veya 
düzenlemeye tabi  
olduğunu ilân eder ve 
bunun üzerine bu Yasanın 
bu kısımkısmının 
kuralları, Denetime tabi 
mal ve hizmet hususunda 
uygulanır. Denetim emri, 
Bakanlığın bildirdiği 
tarihten sonra üç gün 
müddetle  Bayrak 
Radyosunda haber 
bültenlerinin sonunda 
yayınlanır. 
             Ancak, bir 
Denetim Emri, Devletin 
genel olarak bütün 



bölgelerini 
kapsayabileceği. gibi 
emirde tayin edilen belli 
bir bölgeyi de kapsar. 
 

  (2) Denetim emri, Bakanlığın 
bildirdiği tarihten sonra üç 
gün müddetle, radyoların 
haber bültenlerinin 
sonunda yayımlanır. 
             Ancak, bir 
Denetim Emri, Devletin 
genel olarak bütün 
bölgelerini 
kapsayabileceği gibi 
emirde tayin edilen belli 
bir bölgeyi de kapsayabilir. 

  (32) Herhangi bir Denetim 
Emri, emrin 
uygulanabilmesi için 
gerekli olan yardımcı, 
geçici veya zorunlu 
kuralları içerebilir. 
 

  (43) Bakanlar Kurulu, bir 
Denetim Emrinin 
yapılmasına neden olan 
durumun sona erdiğine 
veya kamu yararının 
gerektirdiğini kanaat 
getirdiği takdirde, 
ResmiResmî Gazete'de 
yayımlanmakyayınlanmak 
suretiyle daha önce 
alınan bir denetim 
emriniemri iptal edebilir 
ve iptal üzerine, bu 
Yasanın bu kısımkısmının 
kurallarının, denetime tabi 
mal veya hizmete 
uygulanması sona erer. 
 

    
Bakanlığın 
Fiyat 
Saptama ve 
Diğer 
Yetkisi 
Bakanın 
fiyat 

64. (1) Bu Yasa gereğince 
herhangi  bir  mal veya  
hizmetin,  denetime  tabi  
bir  mal veya hizmet 
olarak ilanıilânı tarihinde 
veya  ilanilân tarihinden  
sonra  herhangi  bir  



saptama ve 
diğer 
yetkileri 
2.5/1986 
3.41/87 
4.41/87 

zamanda,  BakanlıkBakan,  
Resmi  Gazete'de  
yayımlanacak bir 
emirname ile:  
 
(
A
) 

Denetime tabi  
herhangi  bir  malın 
üretimini  herhangi  bir  
değişikliğe tabi  
tutulmasını,  tasarrufta  
bulundurulmasını  
depolanmasını,  
sevkini, naklini,   
dağıtımını,   satışını   
veya başka  şekilde  
elden  çıkarılmasını, 
satın  alınışını  veya   
başka  şekilde elde  
edilmesini,  
kullanılmasını,  
tüketimini, karneye 
bağlanmasını veya  
bunların 
kiralanmasından  talep  
edilecek ücretleri 
düzenleyebilir;    

   (
B
) 

Denetime tabi bir 
malın satılabileceği 
azami satış 
fiyatınıfiyatı 
saptayabilir; 

   (
C
) 

Denetime tabi bir 
malın satışından 
sağlanabilecek azami 
kâr yüzdeliğini 
saptayabilir; 

   (Ç) Denetime tabi 
herhangi bir  malın  
alınıp satılmasında  
aracılık edenlerin  
faaliyetlerini 
düzenleyebilir ve  bu 
gibi faaliyetlerde  elde 
edilebilecek komisyon 
, tellallık  veya 
simsariye  adı altındaki 
ücretleri saptayabilir, 
malların 
kiralanmasından  talep  



edilecek ücretleri 
düzenleyebilir;. 

   (
D
) 

İçerisinde veya 
üzerinde toptan veya 
perakende olarak 
denetime tabi mal 
tertiplenip satışa 
hazırlanan  veya  
satılan herhangi bir iş 
yerinin veya yerin 
açılış veya kapanışını 
düzenleyebilir; 
herhangi bir iş yerinin 
veya yerin açılış veya 
kapanışını 
düzenleyebilir; 
Ancak, bu Yasa  veya  
başka bir yasa 
uyarınca düzenlenen  
normal mesai saatleri 
dışında ek mesai 
zorunluluğu getirilirse 
bundan doğabilecek 
ek maliyet giderleri 
azamiazamî satış 
fiyatı saptanmasında 
dikkate alınır. 
 

   (
E
) 

Denetime tabi bir 
hizmet için 
azamiazamî ücreti 
saptayabilir; 

   (
F
) 

Denetime tabi 
herhangi bir  hayvan 
kesiminiboğazlanması
nı düzenleyebilir; 
 

   (
G
) 

İçerisinde denetime 
tabi mal bulunan depo 
veya yerlerin ve 
bunlarda gözetilen 
denetime tabi mal 
stokunun hacim, ölçü 
veya ebat itibariyle 
çeşit ve miktarının 
bildirilmesini 
isteyebilir; 
 

   (
Ğ

Satışa arz edilecek ve 
azamiazamî satış 



H
) 

fiyatı saptanmayan 
denetime tabi 
herhangi bir tarımsal 
ürünün, hayvansal 
ürünün veya 
hammadde ve yarı 
mamuller dahil sanayi 
ürününün, ithal edilen 
veya yurt içinde başka 
bir satıcıdan alınan 
herhangi bir malın, ilk 
defa piyasaya 
sürülmeden önce veya 
herhangi bir zamanda 
maliyet artışı 
durumunda, maliyet 
fiyatının  belgelerle 
kanıtlanabilecek 
şekilde dökümünün en 
geç üç iş günü 
içerisinde Bakana 
bildirilmesini veya 
Bakanın onayından 
geçirilmesini 
isteyebilir; 
 
 

   (
H
I
) 

Herhangi bir 
malınsanayi  
mamulünün ve/ veya 
ithal  malının  
ambalajlanmasını 
zorunlu  tutabilir  
ve/veya  ambalaj 
türünü  saptayabilir  
ve/veya  yabancı  
ülkelerde ve/veya 
Kuzey Kıbrıs Türk  
Cumhuriyeti  sınırları  
dışında  Kıbrıs 
Adasında imal  edilen  
malların  
ambalajlanmasında  
kullanılan  
ambalajların aynen  
kullanılmalarını  
ve/veya  taklit 
edilmelerini 
yasaklayabilir ve/ veya  
denetime  bağlı  



herhangi  bir malın 
kendine  özgü 
ambalajlar  içerisinde  
ambalajlanmalarını  
emredebilir. 
 

  (2) Bu Yasa gereğince azamî 
bir kâr yüzdeliği 
saptanırken denetime tabi 
malın nevine ve bunun 
satış şeklinin toptan veya 
perakende olduğuna 
bakılır. ; 
 

  (3) Bu Yasa gereğince azamî 
bir azami satış fiyatıfiyat 
saptanırken  aşağıdaki 
esaslar dikkate alınır: 
hususlar göz önünde 
tutulur: 
 

   (
A
a
) 

Üretici için: Ürettiği 
veya imal ettiği 
ürünün maliyet fiyatı 
ve buna ek olarak 
uygun miktarda kâr 
yüzdeliği veya brüt  
kâr; 
 

   (
B
b
) 

İthalatçıİthalâtçı için: 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti dışındaki 
bir ihracatçıdan  satın 
aldığı malın Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetindeki 
kendi satış yerine 
ulaştırıncaya kadar bu 
mal için  ödediği  veya 
ödemekle yükümlü 
olduğu maliyet fiyatı 
ve buna ek   olarak 
uygun miktarda kâr  
yüzdeliği veya brüt 
kâr; 
 

   (
C
c
) 

Toptancı için : Kuzey 
Kıbrıs  Türk 
Cumhuriyetinde bir 
üreticiden  veya   



ithalatçıdan satın 
aldığı malı  kendi  
satış yerine 
ulaştırıncaya  kadar bu 
mal için ödediği veya 
ödemekle yükümlü  
olduğu maliyet  fiyatı 
ve  buna ek olarak  
uygun miktarda kâr 
yüzdeliği veya brüt 
kâr; 
 

   (
Ç
ç
) 

Perakendeci için: 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetindeki bir 
üretici, bir ithalatçı 
veya bir toptancıdan 
satın aldığı malı kendi 
satış yerine 
ulaştırıncaya kadar bir 
mal için ödediği veya 
ödemekle yükümlü 
olduğu maliyet fiyatı 
ve buna ek olarak 
uygun miktarda kâr 
yüzdeliği veya brüt 
kâr.; 

   (
D
d
) 

Bu fıkra bakımından  “ 
satış yeri”  deyimi , 
bayilerin satış yerini 
kapsamaz. 

  (4) (
A
a
) 

Bu Yasa gereğince 
tarımsal veya 
hayvansal gıda 
maddeleri üretici satış 
fiyatı saptanırken  
aşağıdaki esaslar 
dikkate alınır: 
 

    (
a
i
) 

Üretimdeki 
giderler; 

    (
b
i
i
) 

Üretim mevsimi, 
şartları, toplum 
ihtiyacı ve hacmi  
ve üretimi teşvik; 
 



    (
c
i
i
i
) 

Ürünün toplanması 
ve varsa ambalaj 
giderleri; 
 

    (
ç
i
v
) 

Fiyat saptama 
anındaki şartlara 
göre üretici, 
tüketici ve 
ekonominin 
menfaatlerine 
uygun görülecek 
belli bir kâr marjı. 
 

   (
B
b
) 

Üretici satış fiyatı 
saptanırken, alıcının 
başka yerde olması ve 
ürünün üretici 
tarafından alıcının 
olduğu yere taşınması 
halinde, meydana 
gelen taşıma giderleri 
satış esasına göre 
dikkate alınabilir. 
 

  (5) Denetime tabi herhangi bir 
malın aynı veya farklı 
emirnamelerle saptanmış 
hem azamiazamî kâr 
yüzdeliği hem de 
azamiazamî satış fiyatı 
bulunabilir. Bu gibi 
hallerde, azami kâr 
yüzdeliğinden ister önce, 
isterse sonra yürürlüğe 
girmiş olsun, azamiazamî 
satış fiyatı yürürlükte 
olduğu sürece, azamiazamî 
kâr yüzdeliği uygulanmaz. 
AzamiAzamî satış fiyatı 
yürürlükten kaldırılırsa, 
kâr yüzdeliği tekrar 
uygulanmaya başlar. 
              Ancak 
azamiazamî kâr yüzdeliği 
saptanan denetime tabi 
herhangi 
bir mal için sonradan 
azamiazamî satış fiyatı 



saptanırken, önceden 
saptanan azamiazamî kâr 
yüzdeliği de dikkate alınır. 
 

  (6) Bu Yasa gereğince 
denetime tabi bir hizmet 
için azamiazamî ücret 
saptanırken yapılan 
hizmetin mahiyeti, süresi 
ve hizmetle ilgili uygun  
dolaysız  ve  dolaylı 
giderler  ve piyasa 
koşulları  dikkate alınır. 

  (7) Bu madde gereğince bir 
emirname genel olabilir 
veya emirnamede  
gösterilen herhangi bir 
bölgeye sınırlanabilir. 
 

  (8) Yukarıdaki  (1)’inci).  fıkra 
kurallarına  bakılmaksızın, 
bu maddenin (2)’nci,)., 
(3)’üncü,).,  (4)’üncü,)., 
(5)’inci,):, (6)’ncı). ve 
(7)’nci). fıkrası kuralları ile 
9’uncu6. madde kuralları  
gözetilerek denetime  tabi  
tarımsal  ürünlerin  azami 
ve  asgari  satış fiyatları,  
Bakan  tarafından Resmi 
Gazete'de yayımlanacak  
ilanlarlailânlarla belirlenir. 
Bu şekilde belirlenen  
azami  ve  asgari  satış  
fiyatları  çerçevesinde  
kalınmak  koşuluyla,  
Bakan veya Bakanın 
yetkili kılacağı herhangi  
bir Ticaret Müfettişi kalite  
ve  Fiyat  Denetim 
Memuru,  emirname  
ısdarisdar  edilmesine 
gerek  olmadan  belirlenen  
fiyatlarda artış ve azalış 
yapmak suretiyle  günlük 
fiyat saptamaları yapabilir. 
Saptanan fiyatlar satış 
yerinde liste halinde askıya 
alınmak ve radyoların 
haber bültenleri sonunda 



radyoda yayımlanmak  
suretiyle  halka  duyurulur.  
Ancak  böyle bir tarımsal 
ürünün azami fiyat 
saptanmasında, tarımsal 
ürünün üretimi ile ilgili  
mevsim koşulları da 
dikkate alınır." 
       Ancak  böyle bir 
tarımsal ürünün azami satış 
fiyatı saptanmasında, 
tarımsal ürünün üretimi ile 
ilgili  mevsim koşulları da 
dikkate alınır.  

    
Fahiş Fiyat 
Veya Ücret 
YasağıFazla 
fiyat veya 
ücret yasağı 
3.41/87 

75. (1) DenetimeBu Yasa 
gereğince denetime tabi 
herhangi bir mal için bu 
Yasanın 6’ncı maddesine 
göre azami fiyatınınbir 
fiyat saptanması halinde, 
bir kişi böyle bir malı, 
azamiazamî fiyattan fazla 
bir fiyatla satamaz veya 
satışa arz edemez veya 
azami satışnarh fiyatına 
satmayı reddedemez. 
 

  (2) DenetimeBu Yasa 
gereğince denetime  tabi 
herhangi bir malın bu 
Yasanın 6’ncı maddesine 
göre satışından 
sağlanmasına izin verilen 
azamiazamî bir kâr 
yüzdeliğininyüzdeliği 
saptanması  halinde, bir 
kişi böyle bir malı, onun 
satışından sağlanmasına  
izin verilen kârdan fazla 
bir kâr bırakacak bir 
fiyatla satamaz veya satışa 
arz edemez veya izin 
verilen azami  kâr  
yüzdeliği  dahilinde  
satmayı reddedemez. 
 

  (3) DenetimeBu Yasa 
gereğince denetime tabi 
herhangi bir malın bu 



Yasanın 6’ncı maddesine 
göretarımsal gıda 
maddesinin üretici satış 
fiyatınınfiyatı saptanması 
halinde bir üretici, böyle 
bir malı, saptanan üretici 
satış fiyatından fazla bir 
fiyatta satamaz  veya 
satışa arz edemez veya 
saptanan üretici satış 
fiyatında  satmayı  
reddedemez. 
 
 

  (4) DenetimeBu Yasa 
gereğince denetime tabi 
herhangi bir hizmet için 
bu Yasanın 6’ncı 
maddesine göre azami 
azamî bir ücret saptanması 
halinde, bir kişi böyle bir 
hizmeti, azami ücretten 
fazla bir ücretle ifa 
edemez, ifa etmek 
teklifinde bulunamaz veya 
ifa etmek için anlaşma 
yapamaz veya kendisi için 
böyle bir hizmetin ifa 
edilmesini teklif edemez 
veya kendisi için ifa 
edilmesi hususunda 
herhangi bir anlaşma 
yapamaz. 
 

  (5) Bu Yasa gereğince : 
 

   (a) (
i
) 

azamî fiyatı; veya 

    (
i
i
) 

azamî kâr yüzdeliği; 
veya 
 

  (5) (
A
) 

(i
ii
) 

AzamiÜretici satış fiyatı 
 
,  azami kâr yüzdeliği veya üretici satış 
fiyatı saptanan denetime tabi herhangi bir 
mal, saptanan azami satış 
fiyatındanfiyattan veya saptanan azamî kâr 
yüzdeliğinden fazla kâr bırakacak fiyatta 



veya üretici satış fiyatından fazla bir 
fiyatta herhangi bir alıcı tarafından 
alınamaz.  
 

     
   (

B
b
) 

Azamî ücreti saptanan 
denetime tabi 
herhangi bir hizmet 
için saptanan 
azamiazamî ücretten 
fazla bir ücret, hizmeti 
ifa eden kişiye 
ödenemez. 
 

     
İstifçilik 8. (16) Herhangi bir kişi darlık 

yaratmak amacıyla  
denetime tabi  herhangi 
bir malın. veya bu 
malların üretim veya 
imalinde kullanılan 
hammaddenin istifçiliğini 
yapamaz  veya 
yapılmasına  yardımcı 
olamaz veya buna izin 
veremez. 
 

  (27) Her denetime tabi mal 
satıcısı, halka hizmet için 
tüm mesai saatlerinde satış 
yerlerini haklı ve makul 
bir sebep  olmaksızın açık 
bulundurmaya ve böyle 
bir satıcı, imalâtçı ve 
ithalâtçı olması halinde, 
bunlardan almak 
arzusunda olan toptancı 
veya perakendeciye; 
ithalâtçı veya toptancı 
olması halinde, bunlardan 
almak  arzusunda olan 
perakendeciye; 
perakendeci olması 
halinde ise, bunlardan 
almak arzusunda olan 
tüketiciye bu mallardan 
normal miktarda satmak 
zorundadır. 
 



  (38) Herhangi bir kişi  
denetime tabi herhangi bir 
malı başka  bir malla 
birlikte satmayı şart 
koşamaz. 
 

Fatu
ra 
veya 
mak
buz 
3.41
/198
7 
5.41
/198
7 

6. (1) Her denetime tabi malın : 
 

   (a) Satıcısı, malın cinsini, 
miktarını, fiyatını ve varsa 
kalitesini, markasını, ebat 
veya hacmini gösteren; 
satıcının  matbu isim, adresi 
ile satıcının üretici, imalâtçı 
veya ithalâtçı olarak 
faaliyet gösterdiği alıcının 
isim ve adresini ve satış 
gününün tarihini taşıyan; 
matbu seri numaralı bir 
faturayı veya faturada 
bulunması gerekli hususlara 
ek olarak ödemenin 
yapıldığını gösteren ve 
satıcının imzasını taşıyan 
bir makbuzu iki nüsha 
halinde düzenleyip, sureti 
kendinde kalmak suretiyle, 
aslını tüketici dışındaki her 
alıcıya isteğe bağlı 
olmadan, tüketiciye  ise 
isteğe bağlı olarak 
vermekle; 
 

   (b) Tüketici dışındaki her 
alıcısı, bu maddenin (a) 
fıkrasında belirtilen şartlara 
uygun bir fatura veya 
makbuzu, malın  teslimi 
anında istemek ve almakla ; 
 



   (c) Satıcısı bu maddenin (a)  
fıkrasında belirtilen şartlara  
uygun fatura veya 
makbuzları satış tarihinden 
itibaren en az üç sene 
müddetle ve tüketici 
dışındaki  alıcısı da böyle 
bir fatura veya makbuz 
kapsamına giren malların 
tümünü elinden  çıkardığı 
tarihten itibaren en az  beş 
sene müddetle saklamakla 
yükümlüdür. 
        Ancak, ödemenin 
yapılmasıyla bir makbuz, 
fatura  üzerinde 
düzenlenebilir. 
 

Denetime 
Tabi Mal ve 
Hizmette 
Fatura Veya 
Makbuzu 

9. (12) Fiyat denetimi 
bakımından bir satıcı,  
sattığı, satmakta olduğu 
veya satışa arz ettiği 
denetime tabi malın satış 
fiyatının  fahiş olmadığı 
hususunda ilgili Ticaret 
Müfettişinikalite ve fiyat  
denetim memurunu  
tatmin  etmekle; bunun 
için de denetim anında, 
ilgili  Ticaret 
Müfettişininkalite ve fiyat 
denetim memurunun isteği 
üzerine, söz konusu malın  
alış fiyatını gösteren  ve 
bu madde şartlarına uygun 
olarak  hazırlanmış  fatura 
veya makbuzumakbuz  ve  
bunun azamiazamî satış 
fiyatının hesaplanmasında 
6’ncı4. madde gereğince 
satış fiyatına dahil 
edilmesine izin verilen 
maliyet giderlerine ait 
makbuzları, Ticaret 
Müfettişine denetim 
memuruna ibraz etmekle 
yükümlüdür.   Satıcı esas 
üretici veya 
imalatçıimalâtçı  değilse 
esas üretici veya  



imalatçıdanimalâtçıdan 
satın aldığı malın hakiki 
fiyatını ve satışla ilgili 
gerekli bilgileri gösteren 
fatura ve evrakları da 
ibraz etmesi istenilebilir. 
 

  (23) Denetime tabi bir hizmetle  
ilgili olarak,  hizmeti ifa 
eden kişi, hizmetin ifa 
edildiği kişinin isteği 
üzerine veya Bakanın bir 
emirname  ile 
verilmesininverilmesini 
zorunlu kılınmasıkılması 
halinde,  ifa edilen hizmeti 
ve onun için ödenen ücreti 
gösteren ve kendisi 
tarafından. veya kendi 
adına imza edilen bir fatura 
veya serbest meslek 
makbuzunumakbuz 
vermekle yükümlüdür.  
 

Denetime 
Tabi Mal 
veya 
Hizmette 
Azami Satış  
Fiyatının ve 
Azami 
Ücretin 
Teşhiri 
Fiyat ve 
ücret teşhiri 

108. (1) AzamiAzamî satış fiyatı 
veya  azami karazamî kâr  
yüzdeliği saptanan 
denetime tabi bir malın bu 
Yasanın 14’üncü14. 
maddesi  gereğince  
üzerine konması emir 
olunanemrolunan etikette,  
böyle bir malın azamî 
satış fiyatı, kolaylıkla  
okunabilecek şekilde 
teşhir edilir. 
 

 (2) Denetime tabi hizmet ifa 
eden  herhangi bir kişi 
işyerinde görünen bir  
yerde, bu gibi hizmetin  
azamî ücretini veya (azamî 
ücret saptanmamış olması 
halinde  ücretini kolaylıkla 
okunabilecek şekilde teşhir 
etmekle yükümlüdür. 
 

Kar  119. Denetime tabi mal : 
Yüzdeliği   (1a) Bir ithalatçıithalâtçı 

tarafından başka bir 



ithalatçıyaithalâtçıya veya 
toptancıya, ; 
 

Uygulaması  (2) b) Bir üretici veya 
imalatçıimalâtçı tarafından 
başka bir üretici veya  
imalatçıya,imalâtçıya ; 
 

  (3c) Bir toptancı tarafından bir 
ithalatçıyaithalâtçıya veya 
başka bir toptancıya, ; 

  (4) 
 

Bir perakendeci tarafından 
herhangi  bir ithalatçıya, 
üreticiye, imalatçıya,  
toptancıya veya 
perakendeciye, 

  (d) Bir perakendeci tarafından herhangi  bir 
ithalâtçıya, üreticiye, imalâtçıya, toptancıya veya 
perakendeciye ; satıldığı takdirde, satılan mal için 
saptanan üretici, imalatçıimalâtçı veya 
ithalatçıithalâtçıya veya toptancı veya perakendeci 
kâr yüzdeliği malın tüketiciye varışına kadar 
ancak bir defa uygulanır. 
 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Mal ve Hizmetlere İlişkin Genel Kurallar 

Üçüncü Kısım 
STANDARTLAR VE KALİTE DENETİMİ 

 
Fatura Veya 
Makbuz 
Verme 
Yükümlülü-
ğü 

12. (1) Herhangi bir malın; 
(
A
) 

Satıcısı, malın cinsini, 
miktarını, birim 
fiyatını ve varsa 
kalitesini, markasını, 
ebat veya hacmini 
gösteren; satıcının  
matbu isim, adresi ile 
satıcının üretici, 
imalatçı veya ithalatçı 
olarak faaliyet 
gösterdiği alıcının isim 
ve adresini ve satış 
gününün tarihini 
taşıyan; matbu seri 
numaralı bir faturayı 
veya faturada 
bulunması gerekli 
hususlara ek olarak 
ödemenin yapıldığını 
gösteren ve satıcının 



imzasını taşıyan bir 
makbuzu en az iki 
nüsha halinde 
düzenleyip, sureti 
kendinde kalmak 
suretiyle, aslını 
tüketici dışındaki her 
alıcıya isteğe bağlı 
olmadan, tüketiciye  
ise isteğe bağlı olarak 
vermekle yükümlüdür. 

(
B
) 

Tüketici dışındaki her 
alıcısı, bu fıkranın 
yukarıdaki (A) 
bendinde belirtilen 
kuralara uygun bir 
fatura veya makbuzu, 
malın  teslimi anında 
istemek ve almakla 
yükümlüdür. 

(
C
) 

Satıcısı, bu fıkranın 
yukarıdaki (A) 
bendinde belirtilen 
kurallara  uygun fatura 
veya makbuzları satış 
tarihinden itibaren en 
az yedi sene müddetle 
ve tüketici dışındaki  
alıcısı da böyle bir 
fatura veya makbuz 
kapsamına giren 
malların tümünü 
elinden  çıkardığı 
tarihten itibaren en az 
yedi sene müddetle 
saklamakla 
yükümlüdür. 
        Ancak, ödemenin 
yapılmasıyla bir 
makbuz, fatura  
üzerinde 
düzenlenebilir. 

  (2) Hizmet ifa eden kişi, 
hizmeti alan kişinin 
üzerine kendisi tarafından 
veya kendi adına imza 
edilen fatura veya  serbest 
meslek makbuzu vermekle 
yükümlüdür.  



  (3) Ticaret Müfettişi 
tarafından kendisine bu 
Yasaya  uygun   olarak   
istenen herhangi bir bilgiye 
doğru olmayan bir cevap 
veren veya kendisinden bu 
Yasaya uygun olarak 
istenen herhangi bir 
faturayı, makbuzu veya 
başka bir belgeyi gizleyen 
veya onu göstermeyi 
reddeden satıcı bir suç 
işlemiş olur. 
 

Standartlara 
İlişkin 
Kurallar 

13. (1) Menşesi ne olursa olsun  
malın, mahiyet, madde, 
terkip, güvenlik, kalite 
veya ambalajlanmasına 
ilişkin standartların veya 
diğer gerekliliklerin 
belirlenmesini veya hangi 
standart ve gerekliliklerin 
kabul edileceği, Bakanlık 
tarafından hazırlanan 
Bakanlar Kurulunca 
onaylanıp  Resmi 
Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren tüzüklerle 
tespit edilebilir. 

Standart 
tespiti  
Fasıl 24 
Fasıl 261 
23/63 
4/74 

9. (2) Mahiyet,  madde, terkip, 
kalite, güvenlik, sağlık 
veya ambalajlanmasına 
ilişkin  belirlenmiş 
standartları ve diğer 
gereklilikleri bakımından 
gıda ve tarım ile ilgili 
yürürlükte bulunan 
mevzuat veya yürürlükte 
olan  başka herhangi  bir  
yasa  veya  bu yasalar 
uyarınca çıkarılan tüzük  
veya   yönetmelik veya 
emirnamedeki kurallara  
aykırı olarak  herhangi  bir   
mal  satışa  sunulamaz  
ve/veya satılamaz ve/veya 
bulundurulamaz.Halen 
yürürlükte bulunan 
Tarımsal Ürünler Tağşiş 
Yasası,Gıda ve İlâç Satış 



Yasası ve Zeytin Yağı 
Yasası kurallarına 
bakılmaksızın, Bakanlar 
Kurulu, hangi menşeli 
olursa olsun herhangi bir 
malın mahiyet, madde, 
terkip veya kalitesine veya 
ambalâjlanmasına ilişkin 
standartları tüzüklerle 
tespit eder. 
 

  (3)  Yukarıdaki (1)’inci ve 
(2)’inci  fıkralarda  
öngörülen  kurallara aykırı  
mal  satışa  sunulduğu  
veya  satıldığı veya 
bulundurulduğu Ticaret 
Müfettişi tarafından 
saptanması halinde, söz 
konusu mallar derhal 
müsadere edilir ve Bakanın  
talimatına  uygun  olarak 
değerlendirilir veya imha  
edilir.  

  
Ambalaj 
Etiketi ve 
Fiyat 
EtiketiAmb
alajların 
Etiketlenme
si 
3.41/1987 
7.41/1987 

1410. (1) 4. maddenin (1). 
fıkrasının (i)  bendi 
gereğince 
ambalajlanması 
zorunlu  tutulan 
herhangi bir sanayi  
mamulü ve/veya 
ithal malı ve/veya 
denetime tabi  mal, 
imal edildiği  
müessesenin ismi,  
mamulün evsafı,  
hacim,  ebat, ağırlık, 
sayı veya miktarı, 
imal tarihi, belli bir 
süre içinde 
eskiyebilenlerin son 
kullanılma tarihleri 
veya en iyi kullanma 
süresi ve zamanı  ve 
hava koşullarından 
etkilenebilenlerin  
muhafaza 
edilebileceği  
koşullar ve malın 

Herhangi malın, imal 
edildiği müessesenin ismi, 
malın evsafı,  hacmi, imal 
tarihi, ebadı, net ağırlığı, 
ambalajla birlikte ağırlığı,  
sayı veya miktarı, belli bir 
süre içinde 
eskiyebilenlerin son 
kullanılma tarihi veya en 
iyi kullanma süresi veya 
zamanı ve hava 
koşullarından 
etkilenebilenlerin  
muhafaza edilebileceği  
koşulları, paketlenme 
tarihi ve malın menşei, en 
küçük biriminde de dahil, 
açıkça belirtilmeden satışa 
sunulamaz. 



menşei açıkça 
belirtilmeden satışa 
sunulamaz.  Bir 
Emirname ,ile  
ambalaj  etiketi  
üzerine  satış 
fiyatlarının 
konulması emredilen 
böyle bir sanayi 
mamulünün ve/ veya 
ithal malının ve/veya 
denetime  tabi  
malın,  satışa  
sunulmasından önce,  
satış  fiyatlarını  
gösteren  bir etiketin, 
bu mamul ve/veya 
malların  en küçük 
biriminin ambalajı 
üzerine konulması 
gerekir.  
 

  (2)(2) Herhangi bir 
sanayi  mamulünün 
ve/ veya ithal 
malının ve/veya 
denetime tabi malın, 
imal tarihi, belli bir 
süre  içinde 
eskiyebilenlerin  son  
kullanılma tarihi 
veya en iyi kullanma 
süresi  ve  zamanı,  
ambalaj  etiketi  
üzerine konulmadan 
satışa sunulduğu,  
Bakanın  yetkili  
kılacağı  kalite   ve 
fiyat denetim 
memuru tarafından 
saptandığı  takdirde,  
söz konusu  mamul  
ve/veya  mal  derhal  
müsadere  edilir ve  
Bakanın talimatına  
uygun  olarak imha 
edilir ve/veya 
değerlendirilir. 
 

 
Herhangi malın, bu 
maddenin yukarıdaki 
(1)’inci fıkrası kurallarına 
göre ambalaj etiketsiz veya 
aranan bilgilerinin ambalaj  
etiketi  üzerine 
konulmadan veya ambalaj 
etiketinde  yazılanlara  
uygun  olmadığı veya 
ambalaj  etiketi  üzerinde  
bulunan  son  kullanılma  
tarihi  veya  en  iyi  
kullanma  süresini  geçmiş  
şekilde satışa veya 
tüketime sunulduğu veya 
en iyi kullanma süresi 
geçmiş ham maddenin 
satışa veya tüketime 
sunulan malda kullanıldığı 
veya malın muhafaza 
edilebileceği koşulların 
olmadığı veya koşullara 
uyulmadığı, paketlenme 
tarihi ve malın menşeinin 
olmadığı, Ticaret Müfettişi 
tarafından saptandığı  
takdirde,  söz konusu  



mamul  ve/veya  mal  
derhal  müsadere  edilir ve  
Bakanın talimatına  uygun  
olarak değerlendirilir 
ve/veya imha edilir. 

  (3) (3) Bakanın 
yetkili  kılacağı  
kalite  ve fiyat  
denetim  memuru  
tarafından ambalaj  
etiketi  üzerinde  
bulunan  son  
kullanılma  tarihi  
veya  en  iyi  
kullanma  süresi  ve  
zamanı  geçmiş   
herhangi bir  sanayi  
mamulünün ve/ veya 
ithal malının ve/veya 
denetime  tabi  
malın, satışa 
sunulduğu 
saptanırsa, bu gibi 
mamul ve/veya 
mallar  derhal  
müsadere  edilir  ve  
Bakanın  talimatına 
uygun olarak imha 
edilir   ve/veya 
değerlendirilir 
 

Her satıcı herhangi bir satış  
yerinde satmakta  olduğu 
veya satışa arz ettiği tüm 
malların üzerinde ve 
bunların en küçük 
biriminde satış fiyatlarını 
kolaylıkla okunabilecek 
şekilde açıkça  teşhir eden  
birer  fiyat etiketi 
koymakla yükümlüdür.  
       Ancak bir  satış yerinde 
satılan veya satışa  arz 
edilen aynı çeşit, kalite 
veya fiyatta olan malların 
bir grup veya yığın olarak 
teşhir edilmesi halinde 
etiketleme, teker teker 
yerine grup için yapılabilir. 
Bu tür etiketlemede hangi 
ürün grubu için 
fiyatlandırmanın yapıldığı 
açık ve anlaşılır olur.      

  (4) Hizmet, ifa eden  herhangi 
bir kişi işyerinde görünen 
bir  yerde, bu gibi hizmetin 
ücretini kolaylıkla 
okunabilecek şekilde teşhir 
etmekle yükümlüdür. 

  (5)(4) Menşei  
açıkça  belirtilmemiş  
veya  menşei  sahte  
mal  bulundurulması  
ve/veya  satışa  
sunulması  halinde  
Bakanın  yetkili  
kılacağı  kalite  ve  
fiyat  denetim   

Bakanlar Kurulu, Resmi 
Gazetede yayımlayacağı 
bir  emirname ile 
saptayacağı herhangi bir 
kategori veya sınıftaki mal 
veya hizmet ile ilgili olarak 
satış fiyatını veya ücretini 
gösteren fiyat etiketi 
zorunluluğundan veya 



memuru  tarafından  
söz konusu mal 
derhal müsadere  
edilir  ve  I3akanın   
talimatına  uygun  
olarak imha edilir 
ve/veya 
değerlendirilir. 
 
 

teşhirinden muaf tutabilir. 
Ayrıca başka Yasalarda 
bazı malların satış 
fiyatlarının veya 
hizmetlerin ücretlerinin 
teşhir edilmesinin 
yasaklandığı hallerde bu 
madde kuralları 
uygulanmaz.  

  (6)(5) Satışa  
sunulan  veya  
bulundurulan  
herhangi bir sanayi  
mamulü  ve/veya  
ithal  malı  ve/veya  
denetime  tabi  mal,  
etiketinde  
yazılanlara  uygun  
olmadığı,  Bakanın  
yetkili  kılacağı  
herhangi bir kalite ve 
fiyat  denetim 
memuru  tarafından  
saptandığı  takdirde 
söz konusu  mamul 
ve/veya mal  derhal  
müsadere  edilir  ve  
Bakanın talimatına 
uygun olarak imha 
edilir  ve/veya 
değerlendirilir. 
 

Herhangi malın üzerindeki 
bilgilerde tahrip ve/veya 
değişiklik ve/veya 
ambalajında tahrip 
yapıldığının veya malın 
menşeinin sahte 
olduğunun, Ticaret 
Müfettişi tarafından 
saptanması halinde, söz 
konusu mal derhal 
müsadere  edilir  ve  
Bakanın   talimatına  uygun  
olarak değerlendirilir 
ve/veya imha edilir. 

  (7) Malların 
ambalajlanmasına, 
etiketlendirilmesine ve 
fiyatlandırılmasına ilişkin 
ayrıntılı kurallar, 
gerektikçe, Bakanlık 
tarafından hazırlanıp 
Bakanlar Kurulu 
tarafından onaylanıp 
Resmi Gazete’de 
yayımlanacak Tüzüklerle 
belirlenir. 

 



Menü, Fiyat 
Listesi ve 
Ticaret 
Unvanı 
 
 
Denetime 
tabi malın 
kalitesi 
3.41/1987 
8.41/1987 
Fasıl 24 
Fasıl 261 
23/1963 
4/1974 

1511. (1) Halka açık bir eğlence 
yeri, lokanta, bar, pastane 
ve kafe gibi içerisinde 
yiyecek veya içecek 
maddelerinin satışa 
sunulduğu veya servis 
yapıldığı   müessesenin 
sahibi ve/veya işletmecisi, 
böyle bir yerde, satışa 
sunulan veya servisi 
yapılan malların fiyatlarını 
gösteren bir menü 
bulunmaması halinde, bu 
gibi malların kolaylıkla 
okunabilecek şekilde 
fiyatlarını ve müessese 
sahibinin ve/veya 
işletmecinin ismini 
gösteren bir listeyi 
herkesçe görülebilen bir 
yere asmakla ve/veya 
vermekle yükümlüdür. (1)   
Mahiyet,  madde, terkip 
veya kalite bakımından  
Tarım  Ürünlerine  Hile  
Katma Yasası veya  Gıda  
Maddeleri  ve İlâçların 
Satışı  Yasası veya Zeytin  
Yağı  Yasası  veya  
yürürlükte olan  başka 
herhangi  bir  yasa  veya  
bu Yasalar uyarınca 
çıkarılan tüzük  veya   
yönetmeliklerdeki   
kurallara  aykırı olarak  
herhangi  bir   mal  satışa  
sunulamaz  ve/veya 
satılamaz    ve/veya 
bulundurulamaz 
 

(2) Halka açık bir eğlence 
yeri, lokanta, bar, pastane 
ve kafe gibi içerisinde 
yiyecek veya içecek 
maddelerinin satışa 
sunulduğu veya servis 
yapıldığı  müessesenin 
sahibi ve/veya işletmecisi, 
halkı yanıltmak niyetiyle 
satmadığı bir malı satarmış 



gibi göstererek 
müessesenin reklamını 
yapamaz veya 
müessesenin aldığı ticari 
unvan, tüketiciyi yanıltma 
amacı güdemez. 

  (3) Halka açık bir eğlence 
yeri, lokanta, bar, pastane 
ve kafe gibi içerisinde 
yiyecek veya içecek 
maddelerinin satışa 
sunulduğu veya servis 
yapıldığı  müessesenin 
sahibi ve/veya işletmecisi, 
menü veya fiyat listesinde 
gösterilen fiyatların 
dışında fiyat uygulayamaz. 

  (4) Menü, fiyat listesi ve ticari 
unvanların kullanım ve 
içeriğine ilişkin usuller 
Bakanlıkça hazırlanıp 
Bakanlar Kurulu 
tarafından onaylanıp 
Resmi Gazete’de 
yayımlanacak tüzüklerle 
belirlenir.  

    
Satış 
Biriminin 
Miktarında  
Azaltma 
Yapılmama
sı 
 

16. (1) Satıcı,  satmak  üzere 
başkasından  satın  aldığı  
bir  malın  perakende satış 
biriminin miktarında  
azaltma yapamaz veya 
buna izin veremez. 

(2) Satıcı, yukarıdaki(2)   
(1)’inci).  fıkrada  
belirtilenöngörülen  
kurallara aykırı  hareket 
edermal  satışa  sunulduğu  
veya  satıldığı veya 
bulundurulduğu  Bakanın  
yetkili  kılacağı  kalite  ve  
bu  durum Ticaret 
Müfettişifiyat denetim 
memuru tarafından 
saptanırsasaptanması 
halinde, söz konusu mallar 
derhal  söz  konusu  mal  
müsadere edilir ve 
Bakanın  talimatına  uygun  
olarak  imha  edilir  



ve/veya değerlendirilir 
ve/veya imha edilir..  
 

Teftiş 
Yetkisiyetki
si ve 
Numune 
Almanumun
e alma 
3.41/1987 

1712. (1) Bu Yasa kuralları uyarınca 
yetkili Ticaret 
Müfettişi,Kuralları 
gereğince tayin edilen 
herhangi bir kalite ve fiyat 
denetim memuru, 
herhangi bir malın depo 
edildiği veya 
satışa arz edildiği, 
konuttan başka herhangi 
bir binaya, elinde adliadlî 
bir belge olmaksızın 
girmek ve bu Yasa ve bu 
Yasa uyarıncatahtında  
ısdar edilen herhangi bir 
tüzükle veya yönetmelikle 
veya emirnameyle 
saptanan kurallarakalite ve 
standartlara uyulup 
uyulmadığını denetim 
maksadıyla tetkik veya 
tahlil için, bu gibi maldan 
numuneler  almak veya  bu 
gibi malın bulunduğu  
herhangi bir deniz, kara 
veya hava ulaştırma  
aracından malın 
numunelerinibu gibi 
numuneleri almak  
yetkisine sahiptir. 
        Ancak, bu hususta 
ısdar edilmiş bir adlî 
belgeye  dayanılarak, 
herhangi bir konuta da 
girebilir.  
 

  (2) Ticaret Müfettişinin, 
yukarıdakiBir kalite ve 
fiyat denetim memuru, bu 
maddenin (1)’inci fıkra 
kurallarına). fıkrasına 
uygun olarak bir  numune 
alması halinde,  bunu üç 
kısma 
ayırır ve bunları, satıcı 
veya vekilinin önünde, 



uygun bir tarzda mühürler, 
bu kısımlardan biri satıcı 
veya vekiline verilir ve 
diğer iki kısım, tetkik veya 
tahlil için Devlet 
LaboratuvarınaLaboratuar
ına gönderilir; 
           Ancak numunenin 
bozulabilen bir tipte  
olması  halinde, satıcı arzu 
ettiği takdirde, böyle bir 
tetkik veya tahlilin 
yapılmasının mümkün 
olduğu en kısa zaman 
içinde tetkik veya tahlil  
edilir. 
 

  (3) Numunenin tetkik veya 
tahlil için  iletildiği 
DevletHükümet  
Kimyageri,., numuneleri 
alması üzerine, bir kısmını 
muhafaza eder  ve diğer 
kısmını tetkik veya tahlil 
eder. Tetkik veya tahlilin 
raporu,  Daireyenumuneyi 
ileten memura gönderilir. 
Bu raporunmemur, uygun 
bir suretisüratle, bunun bir 
suretini satıcıya elden 
verilirverir veya harcı  
peşinen ödenen posta ile 
gönderilir.gönderir. 
 

  (4) Satıcı bu maddenin 
(3)’üncü). fıkrası 
gereğince raporun bir 
suretinin aldığı tarihten 
itibaren dört iş günü 
içinde, usulüne uygun 
olarak 
ve saptanan harcı 
ödeyerek yazılı itirazını 
Devlet Laboratuarına 
vermek veya harcı peşinen 
ödenen posta ile 
göndermek  suretiyle, 
yapılan tetkik veya  tahlil 
sonucuna itiraz edebilir. 
 



  (5) Yapılan tetkik ve tahlil 
sonucuna itiraz edilmesini 
müteakip önceden alınan 
numunelere ikinci bir 
tetkik ve tahlil yapılır. 

  (65) Numunenin ikinci bir 
tetkik veya tahlilinin 
yapılmasında, itiraz eden 
kişinin göstereceği özel 
bir kimyager hazır 
bulunabilir. 
 

Fasıl 9 
  33/2006 

 (76) Bu madde 
uyarıncagereğince yapılan 
tetkik ve tahlil 
raporuherhangi bir rapor, 
Şahadet Yasasının 
12’nci12. maddesinin 
bütün maksatları  için 
geçerli bir rapor 
addolunur. 
 

Dördüncü 
Kısım 

GENEL 
KURALLA

R 
 

  

Etik
etler 
3.41
/198
7 

13. (1) Her satıcı herhangi bir satış  yerinde satmakta  
olduğu veya satışa arz ettiği tüm malların üzerinde,  
bunların satış fiyatlarını kolaylıkla okunabilecek 
şekilde açıkça  teşhir eden  birer etiket koymakla 
yükümlüdür. 
       Ancak bir  satış yerinde satılan veya satışa  arz 
edilen aynı çeşit, kalite veya fiyatta olan malların 
bir grup veya yığın olarak teşhir edilmesi halinde 
etiketleme, teker teker yerine grup için yapılabilir. 
 

  (2) Bakanlar Kurulu Resmî  Gazete'de  yayınlanacak 
bir  Emirname ile saptayacağı herhangi bir kategori 
veya sınıftaki malı bu maddenîn (1). fıkrası 
kurallarından ayrı tutabilir. 
 

Men
ü, 
Fiya
t 
liste
si 
veya 

14. (1) Genel olarak halka açık bir eğlence yerini de 
kapsayan lokanta, bar, pastahane ve kafe gibi 
içerisinde yiyecek veya içecek maddelerinin satışa 
sunulduğu veya servis yapıldığı herhangi bir  
müessesenin sahibi ve/veya işletmecisi, böyle bir 
yerde, satışa sunulan veya servisi yapılan malların 
fiyatlarını gösteren bir menü bulunmaması halinde, 



Tica
ri 
Ünv
an 
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bu gibi malların kolaylıkla okunabilecek şekilde 
fiyatlarını ve müessese sahibinin ve/veya 
işletmecinin ismini gösteren bir listeyi herkesçe 
görülebilen bir yere asmakla yükümlüdür. 
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 (2) Genel olarak halka açık bir eğlence yerini de 
kapsayan lokanta, bar, pastahane ve kafe gibi 
içerisinde yiyecek veya içecek maddelerinin satışa 
sunulduğu veya servis yapıldığı herhangi bir 
müessesenin sahibi ve/veya işletmecisi, halkı 
yanıltmak niyetiyle satmadığı bir malı satarmış gibi 
göstererek müessesenin reklamını yapamaz veya 
müessesenin aldığı ticari ünvan, tüketiciyi yanıltma 
amacı güdemez; menü veya fiyat listesinde 
gösterilen fiyatların dışında fiyat uygulayamaz. 

   
Bakanın 
Maliyet 
Dökümü 
İsteme 
Yetkisidökü
mü 
3.41/1987 
10.41/1987 

15.  18. Bakan, gerekli gördüğü hallerde,  herhangi  bir  imalatçıimalâtçı  veya  
ithalatçıdanithalâtçıdan, imal veya ithal  ettiği malların maliyet dökümünü, 
malı ilk defa piyasaya sürmeden önce veya herhangi bir zamanda maliyet  
artışı  durumunun en geç üç iş günü içerisinde  bildirilmesini  isteyebilir. 
 

Satış 
biri
mini
n 
mikt
arın
da  
azalt
ma 
yapıl
mam
ası 
3.41
/198
7 
11.4
1/19
87 

16. (A) Herhangi  bir  satıcı,  satmak  üzere başkasından  satın  
aldığı  bir  malın  perakende satış biriminin miktarında  
azaltma yapamaz veya buna izin veremez. 

Ticaret 
Müfettişleri 
ve Yetkileri 

   

 
19. 

(B) (1)Herhangi 
bir satıcı, 
yukarıdaki 
(1). fıkrada  
belirtilen  
kurallara  

Dairenin Fiyat ve Kalite 
Denetim Memuru 
kadrosunda görev yapan 
memurlar veya bu 
kadronun görev ve 
sorumluluklarını üstlenen 



aykırı  
hareket eder 
ve  bu  
durum  
Bakanın  
yetkili 
kılacağı 
kalite ve  
fiyat  
denetim 
memuru 
tarafından 
saptanırsa 
derhal  söz  
konusu  mal  
müsadere  
edilir ve  
Bakanın 
talimatına  
uygun  
olarak imha 
edilir 
ve/veya 
değerlendirili
r. 

 
 
 

kadrolarda görev alanlar 
bu Yasada Ticaret 
Müfettişlerine  verilen 
görevleri yerine getirir ve 
yetkileri kullanırlar.  

Kalite ve 
fiyat 
denetim 
memurları 
3.41/1987 

17. (21) Bakan, Resmi Gazete’de 
yayımlayacağı 
ilanlaResmî Gazete'de 
ilânla,  bu Yasada Ticaret 
Müfettişlerinekalite ve 
fiyat denetim memurlarına 
verilen yetkileri  
kullanmaları  ve görevleri 
yerine getirmeleri için, 
kendi Bakanlığına bağlı 
veya Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
belediyelerinebelediye 
dairelerine bağlı kamu 
görevlilerini, Ticaret 
MüfettişiKalite ve Fiyat 
Denetim  memurları 
olarak görevlendirebilir. 
 Yukarıdaki (1)’inci fıkra 
ve bu fıkraya göre 
görevlendirilen Ticaret 
Müfettişlerinin 



koordinasyonu Daire 
tarafından yürütülür. 

  (32) Herhangi bir Ticaret 
Müfettişikalite  ve fiyat 
denetim  memuru aşağıda 
gösterilen yetkileri 
kullanma hakkına sahiptir 
:             :- 
 

   (
A
a
) 

Bu  Yasanın, 
yapılmasını emrettiği 
veya yasakladığı 
kurallarına uyulup 
uyulmadığını 
araştırmak  
maksadıyla, konuttan 
başka herhangi bir 
binaya, depoya yere 
veya herhangi  bir 
deniz, kara veya hava 
ulaştırma aracına 
girmek ; 
          Ancak bu 
hususta ısdar edilmiş 
bir adliadlî belgeye 
dayanılarak herhangi 
bir konuta da girebilir. 
 

30/2008   (
B
b
) 

Bu Yasanın 17’nci 
maddesi 
uyarınca12’nci 
maddesinde 
gösterildiği üzere 
numune almak; 
 

   (
C
c
) 

Mal veya hizmete 
ilişkin yasal olarak 
verme zorunluluğuBu 
Yasa kurallarına 
uyulup uyulmadığını 
araştırmak  
maksadıyla uygun ve  
lüzumlu olan  
herhangi. bir bilgi, 
fatura, makbuz veya 
başka bir belgeyi 
istemek, istenen bilgi 
ve belgelerin 



verilmemesi halinde 
malı müsadere etmek 
ve Yasaya aykırılık 
olması halinde, 
Bakanın talimatına 
uygun olarak 
değerlendirmek 
ve/veya imha etmek; ; 
 

   (d) Bu Yasa gereğince 
hakkında  bir suç 
işlendiğine dair uygun bir 
inanç bulunan veya bu gibi  
herhangi bir suç işlendiğine 
dair delil olarak uygun bir 
surette lüzumlu görülen  
herhangi  bir malı 
zaptetmek ; 
     

   (e) Bakanın yetki1i kılacağı 
Kalite ve Fiyat Denetim 
memurunun saptanmasına  
göre insan sağlığı   açısından 
tehlike yaratacak nitelikte  
olan veya Bakanlık 
tarafından  saptanıp ilân 
edilen  ağırlıklara  aykırı  
imâl edilen veya tespit 
edilen fiyatlara aykırı satılan 
ve/ veya  bulundurulan  
ve/veya  satışa  arz edilen  
ekmekler derhal   müsadere 
edilir ve Bakanın   talimatına 
uygun olarak imha edilir 
ve/veya değerlendirilir. 
 

   (
Ç
f
) 

Bu Yasa uyarınca 
hakkında bir suç 
işlendiğine dair uygun 
bir inanç bulunan veya 
bu gibi herhangi bir 
suç işlendiğine dair 
delil olarak uygun bir 
surette lüzumlu 
görülen  herhangi  bir 
malı zapt etmek; 
     Mühür  ile 
delinerek 
mühürlenmemiş  
ve/veya 



etiketlenmemiş ekmek 
bulundurulması 
ve/veya satışa arz 
edilmesi halinde, söz 
konusu ekmekler 
Bakanın yetkili 
kılacağı Kalite ve 
Fiyat Denetim 
memuru, tarafından 
derhal müsadere edilir 
ve  Bakanın talimatına 
uygun olarak imha 
edilir ve/veya 
değerlendirilir. 
 
Ancak, böyle bir 
zapttan itibaren on beş 
gün içinde bu gibi 
herhangi bir suç 
hakkında 
araştırmakovuşturma 
yapılmaması halinde 
bu suretle zapt edilen 
mal iade edilir ve 
böyle bir malın tahrip 
edilmesi veya hasara 
uğraması halinde, 
sahibine 
tazminatıtazminat 
ödenir 
. 

   (
D
) 

Bu Yasanın 22’nci 
maddesinin (1)’inci 
fıkrasının (A) bendinin 
şart bendine göre 
verilen cezaları tebliğ 
etmek.  

  (4) Herhangi bir kişi, Ticaret 
Müfettişinin bu Yasada 
sayılan yetkilerini 
kullanırken, ilgili yerlere 
girmesine, numune 
almasına engel olur veya 
ilgili belge ve bilgiyi 
vermez veya doğru 
olmayan bir bilgi verir 
veya zapt altına alınan 
herhangi bir malı 
bulunduğu yerden başka 
bir yere taşır, elden çıkarır, 



satar veya miktarında 
azaltma yaparsa bir suç 
işlemiş olur. 
   

Denetimleri
n 
Raporlanma
-sı ve Halka 
İlan 
Edilmesi  

20. Ticaret Dairesi, bu Yasaya göre yapmış olduğu denetimleri, 
kayıt altına alır ve denetim sonuçlarını belirlediği zaman aralığına 
göre kendi resmi internet sitesinde yayımlar.    

  
Yabancı 
Şahıslarla 
Ticaretşahıs
larla ticaret 
3.41/1987 

18. 21. Bakanlar Kurulu, kamu yararı amacıyla, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti dışındaki herhangi bir yabancı kişiden mal satın alınmasını, 
satılmasını veya herhangi bir ticarî ilişkiye girişilmesini bir Emirname ile 
genel olarak veya belli kurallar koyarakistisnalarla yasaklayabilir. 
 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Suçlar ve Cezalar 
CETVEL 

19. 

30/2
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  (A) Bu Yasa veya bu Yasa 
kuralları uyarınca yapılan 
bir tüzüğün veya 
yönetmeliğin veya isdar 
edilen bir emirnamenin 
veya il’anın herhangi bir 
kuralına aykırı hareket eden 
veya istifcilik yapan veya 
denetime tabi malın satışı 
veya elden herhangi bir 
şekilde çıkarılması veya 
depolandığı yerden nakli, 
sevki veya dağıtımının 
Bakanın yazılı izni olmadan 
yapılmasının Emirname ile 
durdurulduğu ve 
yasaklandığı hallerde bu 
kurallara uymayan; 
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  (B) Herhangi bir kalite ve fiyat 
denetim  memurunun veya 
bu Yasanın 17’nci maddesi 
uyarınca yetkilendirilen 
memurların, bu Yasa 
gereğince verilen herhangi 
bir yetkiyi kullanmasına 
veya görevi yerine 
getirmesine engel çıkaran 
veya onu engelleyen; 
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  (C) Bu  Yasa  gereğince,  
kendisine Yasaya  uygun   
olarak   istenen herhangi bir 
bilgiye doğru olmayan bir 
cevap veren veya bu Yasa 
kuralları gereğince 
kendisinden yasaya uygun 
olarak istenen herhangi bir 
faturayı, makbuzu veya 
başka bir belgeyi gizleyen, 
tahrip eden, değiştiren veya 
onu göstermeyi reddeden; 

Suçlar ve 
Cezalar 
CETVEL 

22. (1) (
A
) 

Bizzat veya herhangi 
bir müstahdem, kâtip, 
çalışan veya başka bir 
vekil vasıtasıyla bu 
Yasaya veya bu Yasa 
kuralları uyarınca 
yapılan bir tüzüğün 
veya yönetmeliğin 
veya isdar edilen bir 
emirnamenin veya 
il’anın herhangi bir 
kuralına aykırı hareket 
eden kişi, suç işlemiş 
olursayılır  ve  
mahkumiyeti  halinde,  
aylık asgari ücretin 
on10 katına kadar para 
cezasına veya üç3 yıla 
kadar hapis cezasına 
veya otuz30 güne kadar 
işyeri kapatma cezasına 
veya bu cezaların 
tümüne birden 
çarptırılabilir.  Bu 
cezalara ek olarak, 
Mahkeme, ayrıca suça 
konu teşkil eden 
malların müsaderesi 
cezasına da 
hükmedebilir. 
 Ancak bizzat veya 
herhangi bir 
müstahdem katip, 
çalışanhizmetçi veya 
başka bir vekil 
vasıtasıyla bu Yasaya 
Ek’liek’li Cetvelde 
belirtilen suçları 



işleyen gerçek veya 
tüzel kişilere, kabul 
etmeleri halinde, 
Bakanlıkça, Ek’liek’li 
Cetvel’de belirtilen 
cezalar verilir.  Bu 
cezaların, tebliğ 
edildiği tarihten 
başlayarak otuz gün 
içerisinde,  Maliye 
işleri ile görevli 
Bakanlığa  ödenmesi 
halinde, ilgili kişi, 
mahkemeye sevk 
edilmez.sevkedilmez. 
 

   (
B
) 

Bu Yasadaki Ek’li 
cetveldeki suçları 
işleyen kişilere 
cezaların  tebliğinde: 

30/2008 
 

(2) (
A
) 

(
a
) 

Bu madde amaçları 
bakımından aylık 
asgari ücret, suçun 
işlendiği tarihte 
yürürlükte olan 
aylık asgari ücreti 
anlatır. 
Tebliğ edilecek 
kişinin gerçek kişi 
olması halinde, 
tebliğ edilecek 
evrak gerçek kişiye 
bizzat teslim 
edilmek veya 
onunla beraber 
yaşayan veya 
ikamet ettiği yerin 
veya iş veya meslek 
yerinin sorumlusu 
olan reşit kişiye 
vermekle tebliğ 
edilir.  

 (
b
) 

Tebliğ edilecek 
kişinin bir firma 
veya tüzel kişi 
olması halinde 
tebliğ edilecek 
evrak, firma veya 
tüzel kişinin Kuzey 
Kıbrıs Türk 



Cumhuriyetindeki 
merkez bürosuna 
vermek veya 
ortakların birine; 
direktörüne, bir 
müdüre; bir 
sekretere; yetkili 
esas temsilciye 
veya tebliğ 
sırasında tüzel 
kişinin işlerini 
yöneten herhangi 
bir kişiye teslim 
etmekle tebliğ 
edilir.   

30/2008  (2) (
B
)  

Bu madde amaçları bakımından kişi, gerçek 
veya tüzel kişileri ve bunlara bağlı olarak, söz 
konususözkonusu eylemden bizzat sorumlu 
olan çalışanlarını anlatır.  Tüzel kişi olan veya 
olmayan bir teşekkül adına hareket edenler 
tarafından, bu maddenin (1)’inci fıkrası 
gereğince suç işlenmesi halinde,  ilgili zamanda 
idareci  sıfatıyla  muamele  yapmakta görevli 
olan  herhangi  bir direktör,  müdür, idareci, 
ortak,  idareci  veya başka sorumlu bir memur; 

(a)(A) Suçunsuçun kendi bilgisi olmadan 
işlendiğini;, veya 

(B) Bubu Yasanın kurallarına uymayı 
sağlamak için her türlü uygun tedbirleri 
tedbirler almış olduğu, 

(b) hususlarında Mahkemeyi hususunda 
mahkemeyi tatmin etmedikçe, söz konusu suçu  
bizzat işlemiş sayılır. 

     
  (3)  Tüzel  kişi  olan  veya  olmayan  bir  teşekkül  

adına  hareket  edenler  tarafından  bu  
maddenin  (1).fıkrası  gereğince suç  işlenmesi  
halinde,  ilgili  zamanda idareci  sıfatıyla  
muamele  yapmakta  olan  herhangi  bir  
müdür,  ortak,  idareci  veya  başka  sorumlu 
bir memur 
 

(A) Suçun kendi bilgisi dahilinde 
işlenmediği; veya 

(B) Bu Yasanın kurallarına uymayı 
sağlamak için her türlü uygun tedbirleri 
almış olduğu, 

hususunda Bakanlığı veya mahkemeyi tatmin 
etmedikçe, söz konusu suçu bizzat işlemiş 
sayılır. 



 
Bu madde amaçları bakımından aylık asgari 
ücret, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan 
aylık asgari ücreti anlatır. 
 

BEŞİNCİ KISIM 
Son KurallarTüzük yapma yetkisi 

3.41/1987 

20. 

  
Koruma 
3.41/1987 

2321. (1) Bu Yasa ile kaldırılan  
Yasa tahtında 
yayımlanmışyayınlanmış  
olan mevzuat yerlerine 
yenileri çıkıncaya kadar 
yürürlükte kalmaya devam 
ederler, yenileri bu 
Yasanın yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki yıl 
içerisinde çıkarılırlar 
ayrıcatüzükler, 
Emirnameler, oluşturulan 
komiteler, yapılan tayinler 
ve öteki işlemler bu 
Yasanın yürürlüğe girdiği  
tarihte geçerli 
olmayaolmağa devam eder 
ve bu Yasanın karşılık 
kuralları gereğince 
yapılmış  düzenlenmiş  
verilmiş veya 
yayımlanmışyayınlanmış 
sayılır. 
 

  (2) Bu Yasa ile kaldırılan 
Yasaya atıfta bulunan her 
belge aksine niyet 
görülmedikçe, bu  Yasanın 
karşılık kurallarına atıfta 
bulunur şekilde 
yorumlanır. 
 

  (3) Bu Yasa ile kaldırılan Yasa 
gereğince yapılan veya 
yapılması gereken 
herhangi bir muameleye 
halel gelmez. 
 

Yürürlükten 
Kaldırma 

22. 24. Bu Yasanın 23’üncü madde21. maddesinin kurallarına bağlı kalmak şartıyla MalEmtia
(Düzenleme ve DenetimKontrol) Yasası yürürlükten kaldırılır. 



21/1977 
   5/1986 
   Kaldırılan 
yasa 
3.41/./1987 
   
30/200832/
62 
10/63 
1/75 

 

Yürütme 
Yetkisi 
 

25. Bu Yasayı, Bakanlık yürütür. 

Yürürlüğe 
Girişgiriş 
3.41/1987 

23. 26. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığıResmî Gazete'de yayınlandığı  tarihten başlayarak
yürürlüğe girer. 
 

                                                                       
 
 
 
 
                                             
                                                                             CETVEL 
(22’nci 
 

30/2008  
CETVEL 

(19’uncu Madde)  
 

Sıra 
No. 

Suçun Kısa İzahı Cezalar Madde No: 

1. Denetime tabi malın, denetim  emrine veya 
Bakanlığın yayımlayacağı emirnameye aykırı 
olarak: 

(1) Üretilmesi veya değişikliğe tabi tutulması, 
(2) Depolanması, sevki, nakli veya dağıtılması, 
(3) Satışı veya başka şekilde elden çıkarılması 

veya elde edilmesi veya satın alınması 
kullanılması veya tüketiminin yapılması, 

(4) İşyeri açılış veya kapanışın uyulmaması, 
(5) Hayvan kesimi yapılması, 
(6) Stokların bildirilmemesi, 
(7)  Bildirilmesi zorunlu tutulan fiyat 

dökümlerinin üç gün içerisinde Bakana 
bildirilmemesi veya onayından 
geçirilmemesi, 

(8) Belirlenen ambalaj kurallarına uyulmaması. 
Saptanan azami fiyata, azami kar yüzdeliğine, 
üretici satış fiyatına veya azami ücrete uymama 

İki aylıkAylık asgari 
ücret kadar para cezası 

6’ncı5’inci 
maddenin (1)’inci 
fıkrasının (A), (D), 
(F), (G),(Ğ), 
(2)’nci, (3)’üncü 
ve (H) 
bentleri4)’üncü 
fıkraları 

 

2. Denetime tabi mal veya denetime tabi hizmetle ilgili 
bu Yasanın 6’ncı maddesine göre çıkarılan 

İki aylık asgari ücret 
kadar para 

6’ncı(5)’inci 
maddenin (18)’inci 



Bakanlığın yayımlayacağı emirname veya ilana 
aykırı olarak, fahiş fiyat ve ücret yasağına 
uyulmaması  
İstifcilik yapma, yapılmasına yardımcı olma 
veya buna izin verme veya denetime tabi bir 
malı satmaktan kaçınma. 

cezasıİstifciliğe konu 
malın Bakanlıkca 
saptanacak o günkü 
rayiç bedeli 
üzerinden %20 para 
cezası 

fıkrasının (B), (C), 
(Ç),(E)  bentleri ile 
fıkrası 
7’inci madde 
 

3. Denetime tabi malın, Denetim  Emrine veya 
Bakanlığın yayımlayacağı emirnameye aykırı 
olarak, istifçilik yapılması, yapılmasına yardımcı 
olunması veya buna izin verilmesi veya denetime 
tabi bir malı satmaktan kaçınılması veya başka bir 
malla satmanın şart koşulması 
Koşullu satış yapma. 

İki aylıkAylık asgari 
ücretücretin %20’si 
kadar para cezası 

8’inci madde  
5’inci maddenin 
(8)’inci fıkrası 
 
 

4. Denetime tabi mal Fatura ve/veya hizmette, 
maliyet giderleri, fatura ve makbuz ibraz 
edilmemesidüzenlememe, vermeme, almama 
veya saklamama. 

İki aylıkAylık asgari 
ücretücretin %25’i 
kadar para cezası 

9’uncu 
madde6’ncı 
maddenin (1)’inci 
ve (3)’üncü 
fıkraları 
 

5. Denetime tabi mal veya hizmette satış fiyatı veya 
ücretin teşhir edilmemesi 
Denetim memurlarının talep ettiği belgeleri 
ibraz etmeme 

Aylık asgari ücretin 
yarısı%10’u kadar 
para cezası 

10’uncu 
madde6’ncı 
maddenin (2)’nci 
fıkrası 
 

6. Denetime tabi mal veya hizmette kar yüzdeliği 
uygulaması kuralına uyulmaması 
 
Ambalajlanması zorunlu tutulan malın ambalaj 
etiketinin bulunmaması veya kurallara uygun 
olmaması 

İki aylıkAylık asgari 
ücretücretin %20’si 
kadar para cezası 

11’inci 
madde10’uncu 
maddenin (1)’inci 
fıkrası 
 
 

7. Fatura ve/veya makbuz düzenlenmemesi, 
verilmemesi, alınmaması veya saklanmaması veya 
Ticaret Müfettişine ibraz edilmemesi 
Son kullanma tarihi veya en iyi kullanma süresi 
geçmiş mal satma. 

İki aylıkAylık asgari 
ücretücretin %30’u 
kadar para cezası 

12’nci 
madde10’uncu 
maddenin 
(3)’üncü fıkrası 
 

8. Belirlenmiş standartlarına aykırı olarak mal satışa 
sunulması   
Ambalaj etiketinde yanlış veya yanıltıcı bilgi 
verilmesi. 

Aylık asgari 
ücretücretin %25’i 
kadar para cezası 

10’uncu 
maddenin (5)’inci 
fıkrası 
13’üncü madde 

9. Ambalajlanması zorunlu tutulan malın, ambalaj 
etiketinin bulunmaması veya ambalaj etiketinde  
yazılanlara  uygun  olmaması, son kullanma tarihi 
veya en iyi kullanma süresi geçmiş mal satılması 
veya en iyi kullanma süresi geçmiş ham maddenin 
satışa sunulan malda kullanılması, malın muhafaza 
edilebileceği  koşullar, paketlenme tarihi ve malın 
menşeinin olmamasıDenetime tabi malın kalite 
kurallarına uymama. 

Aylık asgari ücretin 
yarısı%25’i kadar para 
cezası, bu suçun 
üretici, ithalatçı veya  
toptancı tarafından 
işlenmesi halinde aylık 
asgari ücretin üç katı 
kadar para cezası 
 

14’üncü11’inci 
maddenin (1)’inci 
ve (2)’nci 
fıkralarıfıkrası 
 

10. Satışa arz edilen tüm malların üzerinde, bunların 
satış fiyatlarını kolaylıkla okunabilecek şekilde 
açıkça teşhir eden etiketlendirme olmaması  
Fiyat etiketi bulundurmama. 

Aylık asgari ücretin 
yüzde otuzu  
(%30’u)%20’si kadar 
para cezası 

13’üncü madde 
14’üncü maddenin 
(3)’üncü ve 
(4)’üncü fıkrası 



 
11. Herhangi malın üzerindeki bilgilerde tahrip ve/veya 

değişiklik ve/veya ambalajında tahrip yapılması, 
malın menşeinin sahte olması 
Menü veya fiyat listesi bulundurmama 

Aylık asgari 
ücretücretin %20’si 
kadar para cezası 

14’üncü 
maddemaddenin 
(1)’inci fıkrası 
(4)’üncü fıkra 

12. Menü veya fiyat listesi bulundurmaması, 
satmadığıSatmadığı bir malı satarmış gibi 
göstererek müessesenin reklamının 
yapılmasıreklamını yapma veya müessesenin aldığı 
unvanla tüketicinin yanıltılmasıünvanla tüketiciyi 
yanıltma veya menü ve fiyat listesinde gösterilen 
fiyatlara uygun satış yapılmamasıuymama. 
 

Aylık asgari ücretin 
yüzde otuzu (%%30’u) 
kadar para cezası 

15’inci 
madde14’üncü 
maddenin (2)’nci 
fıkrası 

13. Perakende satış biriminin miktarında azaltma 
yapılması 
yapma 

Aylık asgari 
ücretücretin %20’si 
kadar para cezası 

16’ncı 
maddemaddenin 
(1)’inci fıkrası 
 
 

14. Bakana, maliyet dökümünün veya maliyet  artışı  
durumunun üç iş günü içerisinde bildirilmesi  
Ekmek üretimi ve satışı kurallarına uymama 

İki aylıkAylık asgari 
ücretücretin %30’u 
kadar para cezası 

18’inci 
madde17’nci 
maddenin (2)’nci 
fıkrasının (e) ve 
(f) bendi 
 

15. Ticaret Müfettişlerinin bu Yasaya göre denetim 
yaparken verilen yetkilerini kullanmasına engel 
olunması veya zapt işlemine aykırı davranılması 
 

Aylık asgari ücret 
kadar para cezası 

19’uncu madde 

 


