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MOTORLU ARAÇLARLA YOLCU VE EŞYA TAŞINMASI (DENETİM) YASASI 

(50/2000, 9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012, 14/2014 ve 57/2017 Sayılı 

Yasalar) 

Maddel5 ve 23 Altında Yapılan Tüzük 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya 

Taşınması (Denetim) Yasası'nın 15 ' inci ve 23'üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiye 

dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar. 

Kısa İsim 
28.03.2019 
R.G.43 
EKIII 
A.E.230 

Esas Tüzüğün 
2'nci Maddesinin 
Değiştirilmesi 

1. 

2. 

Esas Tüzüğün 3. 
4 'üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi 

Bu Tüzük, "Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü Belgesi 
Verilmesi ve Uyulması Gereken Kurallar (Değişiklik) 

Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak 
anılan Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü Belgesi Verilmesi 
ve Uyulması Gereken Kurallar Tüzüğü ile birlikte okunur. 

Esas Tüzük, 2'nci maddesinde belirtilen "Yolcu Taşıyan Araç 
Mesleki Sürücü Belgesi" tanımının kaldırılmak ve yerine 
aşağıdaki yeni "Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü Belgesi" 
tanımı konmak suretiyle değiştirilir; 

"Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü Belgesi", Yolcu 
taşıma izinli araç sahipleri ile bu araçlarda sürücülük yapmak 
isteyen, kategorisine uygun sürücü ehliyeti sahibi kişilere bu 
Tüzük kurallarına uygun olarak verilecek belgeyi anlatır." 

Esas Tüzük, 4 'üncü maddesinin kaldırılmak ve yerine 
aşağıdaki yeni 4 'üncü madde konmak suretiyle değiştirilir; 
4. (1) 
Komisyon 

Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü 
Belgesi Komisyonu, İzin Kurulu 
başkanın başkanlığında ve aşağıda 

belirtilen temsilcilerden oluşur; 
(A) Ulaştırma işleri ile görevli 

Bakanlık tarafından atanan bir 
temsilci (üye), 

(B) Çalışma işleri ile görevli 
Bakanlık tarafından atanan bir 
temsilci (üye), 

(C) İçişleri ile görevli Bakanlık 
tarafından atanan bir temsilci 
(üye), 

(Ç) Yolcu taşımacılığı yapan otobüs 
işletmecilerinden oluşan ve en 
çok üyeye sahip demek veya 
birlikten bir temsilci (üye) ve 

(D) Yolcu taşımacılığı yapan taksi 
işletmecilerinden oluşan ve en 
çok üyeye sahip demek veya 
birlikten bir temsilci(üye). 
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Esas Tüzüğün 6'ncı 4. 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

(2) Mesleki Sürücü Belgesi Komisyonu 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır. Kararlar toplantıya 

katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt 
edici oyu vardır." 

Esas Tüzük, 6'ncı maddesinin kaldırılmak ve yerine aşağıdaki 
yeni 6'ncı madde konmak suretiyle değiştirilir: 

"6. 
Yolcu Taşıyan 
Araç Mesleki 
Sürücü Belgesi 
Alacak olan 
Kişilerde 

Aranan 
Nitelikler 

Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü 
Belgesi alacak olan kişilerde aranan 
nitelikler şunlardır: 

( 1) Yolcu taşımaya izinli aracı 

kullanmaya elverişli kategoride 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti sürüş ehliyetine 
sahip olmak, 

(2) Başvuran kişinin yabancı 

uyruklu olması halinde, 
halihazırda çalışma izinli veya 
daimi ikamet izni sahibi olmak, 

(3) (A)Başvuru sahibinin affa 
uğramış olsa dahi rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtekarlık, irtikap, ırza 

geçme, hileli iflas, adam 
öldürme, uyuştuıucu 

madde kullanma veya 
taşıma gibi yüz kızartıcı 

bir suçtan mahkum 
olmamış olmak veya trafik 
ile ilgili herhangi bir 
suçtan dolayı üç aydan 
fazla mahkum olmamış 

olduğunu gösteren 
karakter belgesi ibraz 
etınek, 

(B) Çalışma izinli veya Daimi 
İlcamet İzni sahibi olarak 
çalışacak kişilerin Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine yurttaşı 

olduğu ülkeden alınmış 



2328

Esas Tüzüğün 7'nci 5. 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

karakter belgesi ibraz 
etmek, 

( C) Başvuıu tarihinden önceki 
son bir yıl içerisinde kamu 
için kullanılan motorlu 
aracı kullanırken alkollü 
araç kullanmaktan ve/veya 
uyuşturucu tesiri altında 

araç kullanmaktan dolayı 

süıüş ehliyetine geçıcı 

olarak el konulmamış 

olmak ve/veya suruş 

ehliyeti iptal edilmemiş 

olmak 
(4) Yasa ve bu Tüzük uyarınca, 

başvuru yapacak olan kişinin 
sosyal durumunu belirten 
Sosyal Hizmetler Dairesi 'nden 
alınmış belgeyi ibraz etmek 

(5) Kamu kuıum ve kuruluşlarında 
herhangi bir statüde çalışıp 

devlet bütçesinden maaş 

almıyor olmak. 

Esas Tüzük, 7'nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki 
yeni 7'nci madde konmak suretiyle değiştirilir; 

"7. (1) 
Yolcu Taşıyan 
Araç Mesleki 
Sürücü Belgesi 
Verilmesinde, 
Yenilenmesinde 
ve İptal 
Edilmesinde 
Yöntem (2) 

(3) 

Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Süıücü 
Belgesi almak ıçm başvurular, 

dolmuş, minibüs ve otobüsler için 
tescil edilmiş otobüs derneklerine 
ve/veya birliklerine, taksiler için 
tescil edilmiş taksi derneklerine 
ve/veya birlilderine veya şahsen 

Trafik Dairesine yapılır. 
Komisyon, başvuran kişiyi araç 
bakımı, teknik bilgi, yolcuya nasıl 

davranılacağı, iş ahlakı, genel kültüı
gibi hususlarda yazılı veya sözlü 
değerlendirmeye tabi tutar. 
Değerlendirme sonucunda başarılı 

olanlara İzinlendiıme ve Denetleme 
Şubesi tarafından bu Tüzüğe ekli 
EKl 'de belirtilen şekilde düzenlenen 
6 cm x 8.5 cm ebatmda "Yolcu 
Taşıyan Araç Mesleki Süıücü 

Belgesi" verilir. 
Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Süıücü 
Belgesi, verildiği tarihten itibaren, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
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yurttaşları için beş yıl, daimi ikamet 
izinliler için iki yıl, çalışma izinliler 
için çalışma izni süresi kadar geçerli 
olur ve aşağıdaki (8)'inci fıkra 
uyarınca belirlenen harcın ödenmesi 
ile yenilenir. 
70 yaş üstü kişilere Mesleki Sürücü 
Belgesi verilınez. 

( 4) Komisyon tarafından imzalanan ve 
mühürlenen evraklar, onaylanması ve 
imzalanması için İzin Kurulu 
Başkanı'na sunulur. 

(5) Başvuıu evrakları onaylandıktan 

soma, "Yolcu Taşıyan Araç Mesleki 
Sürücü Belgesi", İzinlendiıme ve 
Denetleme Şubesi tarafından imza 
karşılığı ilgili kişiye veya birliğin 
komisyondaki temsilcisine teslim 
edilir. 

(6) Komisyon, Yolcu Taşıyan Araç 
Mesleki Sürücü Belgesi verilen ve 
iptal edilenlerin açık adres, veriliş 

tarihi ve kategorisi ile ilgili bilgileri 
içeren listeyi, her yılın Maıt, Haziran, 
Eylül ve Aralık aylarında Polis Genel 
Müdürlüğüne iletir. 

(7) İzinlendinne ve Denetleme Şubesi, 
Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü 
Belgesi hazırlanması, verilmesi ve 
kaybolan belgelerin yerine yenisinin 
verilmesinden, Komisyon ise, Yolcu 
Taşıyan Araç Mesleki Sürücü Belgesi 
ile ilgili işlemler için gerekli evrakları 
toplama, dosyalama ve kayıtlarını 

muhafaza etmekten sorumludur. 
(8) İzinlendirme ve Denetleme Şubesi, 

Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü 
Belgesi verilecek olan kişilerden 

İzinlendiıme ve Denetleme Şubesi 
veznesine yatırılacak asgari ücretin 
yüzde beşi tutarında ücret talep eder. 
Kaybolan Mesleki Süıücü Belgeleri 
için yenilenen evraklar ile birlikte 
asgari ücretin yüzde ikisi tutarında 

harç ödenir. 
Ancak, Yolcu Taşıyan Araç Meslek 
Sürücü Belgesi verilecek olan kişi 
ayni zamanda Yolcu Taşıma İzni 
sahibi ise, bu ücret bir defaya mahsus 



2330

Esas Tüzüğün 
9'uncu 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

Yürürlüğe Giıiş 

6. 

7. 

olmak üzere ilk başvuru esnasında 
talep edilir. 

(9) Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Süıücü 
Belgesi sahipleri her yenileme 
başvurusunda, ilk başvuruda gerekli 
tüm evrakların güncel halini 
Komisyona sunmak zorundadır. 

(1 O) Herhangi bir Yolcu Taşıyan Araç 
Mesleki Sürücü Belgesi sahibi; 

(A) Bu Tüzüğün 6'ıncı maddesinde 
belirtilen niteliklerden 
herhangi birinin ortadan 
kalkması veya 

(B) Son l(bir) yıl içerisinde 2 (iki) 
kez işletme iznine aykırı 
hareket etmesi durumunda 
Yolcu Taşıyan Araç Mesleki 
Sürücü Belgesi Komisyonu, 
kendisi tarafından verilen 
Mesleki Sürücü Belgesine 
geçici olarak 6 ay el koyar." 

Esas Tüzük, 9'uncu maddesinin (5)'iııci fıkrasından hemen 
soma aşağıdaki yeni 6'ncı fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir; 

"(6) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen kurallara uymayan 
sürücüler Mesleki Sürücü Belgesiz sayılırlar." 

Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayımlandığı taıihten başlayarak 
yüıürlüğe girer. 
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