
                                      DIŞ TİCARET (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI 
(12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar) 

 
Madde 4 ve 8 Altında Yapılan Tüzük 

 
     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret (Düzenleme ve 

Denetim) Yasası’nın 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının ve 8’inci maddesinin 
kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

Kısa İsim 
25.11.2021 
R.G.257 
EK III 
A.E.876 
23.12.2021 
R.G.277 
EK III 
A.E.984 
1.2.2022 
R.G.17 
EK III 
A.E.88 
 

1.Bu Tüzük, Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırılması (Değişiklik) Tüzüğü 
olarak isimlendirilir ve  aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan Motorlu Taşıt Araçları 
Yaş Sınırlandırılması Tüzüğü ile birlikte okunur. 
 

Esas Tüzüğün 
2’nci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi  

2. Esas Yasa, 2’nci maddesinde yer alan “Yerleşmeye gelen kişi” tefsiri 
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni “Yerleşmeye gelen kişi” tefsiri konmak 
suretiyle değiştirilir: 

  “Yerleşmeye gelen kişi”, 
(A) Yerleşmeye gelen KKTC yurttaşı kişi; Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetine yerleşmek amacıyla geldiği tarihten önce, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden en az on yıl uzakta kalmış ve 2020 
ve 2021 yılları hariç diğer yıllar için KKTC’de yılda toplam yüz 
seksen günden veya son on yılda toplam bin seksen günden fazla 
ikamet etmemiş, devamlı yerleşmek amacıyla geldiği tarihten 
itibaren ise en az iki ay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet 
ettiğini Polis Muhaceret Müdürlüğünden alacağı resmi belgelerle 
kanıtlayan, yirmi sekiz yaşını doldurmuş Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Kimlik Kartı sahibi kişiyi veya 

 (B) Yerleşmeye gelen yabancı kişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
devamlı olarak yerleşmek amacıyla gelen, KKTC’de kendisinin 
veya eşinin en az bir konut sahibi olduğunu veya yurt dışı gelir 
sahibi olup, kira sözleşmesinin mevcut olduğunu kanıtlayıcı 
belgelerle sunan, geliş tarihinden itibaren en az iki ay Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinde ikamet ettiğini Polis Muhaceret 
Müdürlüğünden alacağı resmi belgelerle kanıtlayan, öğrenci 
olmayan, yirmi sekiz yaşını doldurmuş, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti yurttaşı olmayan yabancı uyruklu kişi ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik bulunan ve daha önce bu 
Tüzüğün 6’ncı maddesindeki ithal hakkından yararlanmayan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan yabancı kişiyi  

       anlatır. 
 

Esas Tüzüğün 
5’inci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

3. (1) Esas Yasa, 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine 
aşağıdaki  yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: 
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    “(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithal edilen binek 
otomobiline, mutat olmayan araca, motorlu karavana ve 
motosiklete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük 
Limanlarına geldiği zaman, ilk kayıt tarihinden itibaren beş 
yaşını doldurmuş olması halinde ithal izni verilmez. Ayrıca 
Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası kapsamındaki araçlar 
hariç, tüm sol direksiyon araçlara ithal izni verilemez. 
    Ancak mucbir sebep, hava muhalefeti ve/veya yüklemeden 
dolayı olan gecikmelerin deniz taşımacılık şirketinin vereceği 
gemi jurnalı ve ekli belgelerinde veya Limanlar Dairesi 
Müdürlüğünün vereceği resmi yazıda belgelenmesi koşuluyla 
veya yolculuk esnasında hastalık veya kaza gibi umulmayan 
hallerin belge ile kanıtlanması halinde ve aracın, ihraç 
ülkelerinin gümrük çıkış limanlarına teslim edildiği veya 
gümrük çıkış limalarından çıkış yaptığı zaman yukarıda 
belirtilen yaş sınırının dolmasına iki aydan fazla zaman 
kalmış olduğunun belgelenmesi koşulu ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Gümrük Limanlarına geldiği zaman yukarıdaki 
yaş sınırını altmış günden fazla doldurmamış olan araca, 
Ticaret Dairesi Müdürünün izni ile ithal izni verilebilir. 
Belgelendirme, konsimento “Bill of Lading” belgesi veya 
ihraç ülkesinin limanlarına teslim tarihini kanıtlayan belge 
veya aracın sürülmesi suretiyle getirilmesi halinde ihraç 
ülkesinde yapılan sigorta belgesi veya plaka numarası kayıtlı 
bilet ile yapılır.” 
 
 

  (2) Esas Yasa, 5’inci maddesinin (2)’nci fıkrasının (C) bendi kaldırılmak 
ve yerine aşağıdaki (C) bendi konmak suretiyle değiştirilir: 

              “(C ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde akredite olmuş 
herhangi bir yabancı Devletin Büyükelçilik ve 
Konsolosluk hizmetlerini Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti içinde yürüten ve bu görevlere daimi 
görevle atanmış diplomatik kimlik kartınına sahip 
görevlilerine ve/veya eşine ait olan geçici ithal izni ile 
diplomatik plaka takılması kaydıyla binek otomobili 
veya motosikletine.  
      Ancak, görev süreleri sonunda araç ile ilgili geçici 
ithal izninin, özel ithal iznine dönüştürülmek istenmesi 
halinde; ilgili aracın sağ direksiyon olması zorunludur 
ve bu hak bir defaya mahsus kullanılabilir.” 
 

Esas Tüzüğün 
7’inci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

4. Esas Yasa, 7’inci maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki  
yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: 

        “(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithal edilen ve Gümrük 
Vergileri Tarife Yasasının Ek II Cetvel 87.02 pozisyonundaki 
yirmi iki yolcudan fazla yolcu taşıyabilen turistik amaçlı 
otobüsün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük Limanlarına 
geldiği zaman ilk kayıt tarihinden itibaren sekiz yaşını doldurmuş 
olması halinde, yirmi iki yolcudan fazla yolcu taşıyabilen 
otobüsün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük Limanlarına 
geldiği zaman ilk kayıt tarihinden itibaren on üç yaşını doldurmuş 
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olması halinde ve otobüs dışındaki iş aracnın ise Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Gümrük Limanlarına geldiği zaman ilk kayıt 
tarihinden itibaren on iki yaşını doldurmuş olması halinde, bu 
araçlara ithal izni verilmez. Ayrıca Motorlu Araçlar ve Yol Trafik 
Yasası kapsamındaki araçlar hariç, tüm sol direksiyon araçlara 
ithal izni verilemez. 
       Ancak mucbir sebep, hava muhalefeti ve/veya yüklemeden 
dolayı olan gecikmelerin deniz taşımacılık şirketinin vereceği 
gemi jurnalı ve ekli belgelerinde veya Limanlar Dairesinin 
vereceği resmi yazıda belgelenmesi koşuluyla veya yolculuk 
esnasında hastalık veya kaza gibi umulmayan hallerin belge ile 
kanıtlanması halinde ve ilgili aracın, ihraç ülkelerinin gümrük 
çıkış limanlarına teslim edildiği veya gümrük çıkış 
limanlarından çıkış yaptığı zaman yukarıda belirtilen ilgili 
olduğu yaş sınırının dolmasına iki aydan fazla kalmış olduğunun 
belgelenmesi koşulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Gümrük Limanlarına geldiği zaman yukarıdaki ilgili olduğu yaş 
sınırını altmış günden fazla doldurmamış olan araca, Ticaret 
Dairesi Müdürünün izni ile ithal izni verilebilir. Belgelendirme, 
konsimento “Bill of Lading” belgesi veya ihraç ülkesinin 
limanlarına teslim tarihini kanıtlayan belge veya aracın 
sürülmesi suretiyle getirilmesi halinde ihraç ülkesinde yapılan 
sigorta belgesi veya plaka numarası kayıtlı bilet ile yapılır.” 
 

    

Esas Tüzüğün 
Geçici 1’inci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

5. Esas Tüzük, Geçici 1’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
Geçici 1’inci madde konmak suretiyle değiştirilir: 

  “Geçici 
Madde 
Yerleşmeye 
Gelen 
Kişilerin 
Müracaatları 

1. Bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihte 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük Limanlarına 
giriş yapan veya bu tarihten önce ihraç ülkelerinin 
gümrük çıkış limanlarından konsimento “Bill of 
Lading” belgesi ile teslim edildiği veya çıkış ülkesi 
gümrüklerinden ayrıldığı kanıtlanan 6’ncı madde 
kapsamındaki yerleşmeye gelen kişilerin araçları için 
müracaatlar, bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yapılabilir.” 
 

Esas Tüzüğün 
Geçici 2’nci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

6. Esas Tüzük, Geçici 2’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
Geçici 2’nci madde konmak suretiyle değiştirilir: 

  Geçici Madde 
Gümrük 
Limanlarında 
Bulunan Yaş 
Sınırını Aşmış 
Araçlar 

2. Bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihte 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük 
Limanlarına giriş yapan veya bu tarihten önce ihraç 
ülkelerinin gümrük çıkış limanlarından konsimento 
“Bill of Lading” belgesi ile teslim edildiği veya çıkış 
ülkesi gümrüklerinden ayrıldığı kanıtlanan araçlara, 
bu Tüzüğün, 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasındaki 
ve ilgili olduğu yaş süresinden itibaren bir yılı 
aşmaması koşulu ile bu Tüzüğünün yürürlüğe girdiği 

olması halinde ve otobüs dışındaki iş aracnın ise Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Gümrük Limanlarına geldiği zaman ilk kayıt 
tarihinden itibaren on iki yaşını doldurmuş olması halinde, bu 
araçlara ithal izni verilmez. Ayrıca Motorlu Araçlar ve Yol Trafik 
Yasası kapsamındaki araçlar hariç, tüm sol direksiyon araçlara 
ithal izni verilemez. 
       Ancak mucbir sebep, hava muhalefeti ve/veya yüklemeden 
dolayı olan gecikmelerin deniz taşımacılık şirketinin vereceği 
gemi jurnalı ve ekli belgelerinde veya Limanlar Dairesinin 
vereceği resmi yazıda belgelenmesi koşuluyla veya yolculuk 
esnasında hastalık veya kaza gibi umulmayan hallerin belge ile 
kanıtlanması halinde ve ilgili aracın, ihraç ülkelerinin gümrük 
çıkış limanlarına teslim edildiği veya gümrük çıkış 
limanlarından çıkış yaptığı zaman yukarıda belirtilen ilgili 
olduğu yaş sınırının dolmasına iki aydan fazla kalmış olduğunun 
belgelenmesi koşulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Gümrük Limanlarına geldiği zaman yukarıdaki ilgili olduğu yaş 
sınırını altmış günden fazla doldurmamış olan araca, Ticaret 
Dairesi Müdürünün izni ile ithal izni verilebilir. Belgelendirme, 
konsimento “Bill of Lading” belgesi veya ihraç ülkesinin 
limanlarına teslim tarihini kanıtlayan belge veya aracın 
sürülmesi suretiyle getirilmesi halinde ihraç ülkesinde yapılan 
sigorta belgesi veya plaka numarası kayıtlı bilet ile yapılır.” 
 

    

Esas Tüzüğün 
Geçici 1’inci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

5. Esas Tüzük, Geçici 1’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
Geçici 1’inci madde konmak suretiyle değiştirilir: 

  “Geçici 
Madde 
Yerleşmeye 
Gelen 
Kişilerin 
Müracaatları 

1. Bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihte 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük Limanlarına 
giriş yapan veya bu tarihten önce ihraç ülkelerinin 
gümrük çıkış limanlarından konsimento “Bill of 
Lading” belgesi ile teslim edildiği veya çıkış ülkesi 
gümrüklerinden ayrıldığı kanıtlanan 6’ncı madde 
kapsamındaki yerleşmeye gelen kişilerin araçları için 
müracaatlar, bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yapılabilir.” 
 

Esas Tüzüğün 
Geçici 2’nci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

6. Esas Tüzük, Geçici 2’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
Geçici 2’nci madde konmak suretiyle değiştirilir: 

  Geçici Madde 
Gümrük 
Limanlarında 
Bulunan Yaş 
Sınırını Aşmış 
Araçlar 

2. Bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihte 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük 
Limanlarına giriş yapan veya bu tarihten önce ihraç 
ülkelerinin gümrük çıkış limanlarından konsimento 
“Bill of Lading” belgesi ile teslim edildiği veya çıkış 
ülkesi gümrüklerinden ayrıldığı kanıtlanan araçlara, 
bu Tüzüğün, 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasındaki 
ve ilgili olduğu yaş süresinden itibaren bir yılı 
aşmaması koşulu ile bu Tüzüğünün yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 23 Aralık 2022 tarihine kadar 
başvuruda bulunulması halinde ithal izni verilebilir. 

 
Yürürlüğe 
Giriş 

7. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe 
girer. 
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