
1977 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENTİM) YASASI 

(21/1977, 5/1986, 41/1987 ve 30/2008 sayılı Yasalar) 

 

Madde 10 ve 20 Altında Yapılan Tüzük 

                  
         Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 1977 Mal ve Hizmetler  
(Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 10’uncu ve 20’nci maddesinin kendisine vermiş 
olduğu yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar. 

 
                            
 Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Yerli Üretim Gıda Ürünlerinin Etiketlenmesi Tüzüğü olarak 

isimlendirilir. 
 

Tefsir 
 
 
 
 
 
 
21/1977 
  5/1986 
  41/1987 
  30/2008 
 

2. Bu Tüzükte, metin başka türlü gerektirmedikçe; 
 “Bakanlık”, Ticaret işleri ile görevli Bakanlığı anlatır. 
“En iyi kullanma süresi”, Uygun şekilde muhafaza edildiğinde gıdanın 
kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihi anlatır. 
“Son kullanma tarihi”, Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu 
yüzden kısa bir süre sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi 
muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihi anlatır. 
“Yasa”, 1977  Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasını 
anlatır. 
  

Amaç 3. Bu Tüzük, ticaret konusu olan ve satışa sunulan yerli üretim gıda 
ürünlerinin Yasaya göre belirtilmesi zorunlu olan imal ve son kullanma 
tarihlerinin ve/veya en iyi kullanma sürelerini içeren etiketlerinin, ambalaj 
veya kaplarının üzerinde çıkmayacak şekilde yer alması gerektiğini 
düzenlemektedir. 
  

Kapsam 4. Bu Tüzük, ticaret konusu olan ve satışa sunulan yerli üretim gıda 
ürünlerinin Yasaya göre belirtilmesi zorunlu olan imal ve son kullanma 
tarihlerinin ve/veya en iyi kullanma sürelerini içeren etiketlerinin, ambalaj 
veya kaplarının üzerinde yer almasına ilişkin kuralları kapsar. 
  

Yerli Üretim Gıda 
Ürünlerinin 
Etiketlenmesi 

5. Toptan veya perakende olarak satışa sunulan yerli üretim gıda 
ürünlerinde, Yasa ve gıdalarla ilgili mevzuat kuralları saklı kalmak kaydı 
ile bu kuralların yanında, imal veya son kullanma tarihlerinin veya en iyi 
kullanma sürelerini içeren bilgilerin, ambalaj veya kaplarının üzerine 
doğrudan çıkmayan mürekkeple basılması kuraldır. 

  
Yürütme Yetkisi  6. Bu Tüzüğü, Bakanlar Kurulu adına Bakanlık yürütür.  

Yürürlüğe Giriş 7. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak üç ay 
sonra yürürlüğe girer. 
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veya kaplarının üzerinde çıkmayacak şekilde yer alması gerektiğini 
düzenlemektedir. 
  

Kapsam 4. Bu Tüzük, ticaret konusu olan ve satışa sunulan yerli üretim gıda 
ürünlerinin Yasaya göre belirtilmesi zorunlu olan imal ve son kullanma 
tarihlerinin ve/veya en iyi kullanma sürelerini içeren etiketlerinin, ambalaj 
veya kaplarının üzerinde yer almasına ilişkin kuralları kapsar. 
  

Yerli Üretim Gıda 
Ürünlerinin 
Etiketlenmesi 

5. Toptan veya perakende olarak satışa sunulan yerli üretim gıda 
ürünlerinde, Yasa ve gıdalarla ilgili mevzuat kuralları saklı kalmak kaydı 
ile bu kuralların yanında, imal veya son kullanma tarihlerinin veya en iyi 
kullanma sürelerini içeren bilgilerin, ambalaj veya kaplarının üzerine 
doğrudan çıkmayan mürekkeple basılması kuraldır. 

  
Yürütme Yetkisi  6. Bu Tüzüğü, Bakanlar Kurulu adına Bakanlık yürütür.  

Yürürlüğe Giriş 7. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak üç ay 
sonra yürürlüğe girer. 
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