
,/ 
Sayı: 521 

1395 

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

Madde 4, 8, 9 ve 13 Altında Yapılan Tüzük 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) 
Yasasının, 4'üncü, 8' inci, 9'uncu ve 13 'üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak 
aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

Kısa İsim 
13 .06.2006 
R.G.105 
EKIII 
A.E.327 
23.07.2013 
R.G.122 
EK III 
A.E.402 
22.08.2013 
R.G.135 
EKIII 
A.E.447 
15.10.2015 
R.G.150 
EK IIJ 
A.E.668 
13 .11.2018 
R.G.169 
EKIII 
A.E.963 
12.03.2020 
R.G.38 
EK III 
A.E.187 
3.04.2020 
R.G.58 
EK III 
A.E.244 

Esas Tüzüğün 
7'nci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

Esas Tüzüğün 
12'nci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

1. Bu Tüzük, İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü 
olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan İthalatı ve İhracatı 
(Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü ile birlikte okunur. 

2. Esas Tüzüğün 7'nci maddesine bağlı İkinci Cetvel kaldırılmak ve yerine bu 
Tüzüğün ekinde yer alan İkinci Cetvel konmak suretiyle değiştirilir. 

3. Esas Tüzük, 12'nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 12'nci 
madde konmak suretiyle değiştirilir. 



Esas Tüzüğün 
16 ' ncı 

Maddesinin 
Değiştirilmesi 

Esas Tüzüğün 
18'inci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

Geçici ! ' inci 
Maddenin 
Kaldırılması 

"Ticari 

Nitelik 
Arz 
Etmeyen 
Malların 

Özel 
İthal İzni 

ile İthali 
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12. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti 'ne ithal 
edilecek ve ticari nitelik arz etmeyen yeni veya 
yenileştirilmiş mallar ile motorlu ve motorsuz hava, 
deniz ve kara taşıt vasıtaları ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Devleti ' ne yerleşmeye gelecek kişilerin 

nakdi sermayeleri ayni sermaye transferi yapılmaksızın 
veya Bakanlık tarafından işleme alınan mal veya 
mallarla ilgili proforma fatura veya faturaya istinaden 
ihracatçı firma tarafından mecburi nedenlerle 
gönderilmeyen malların daha sonra gönderilmesi 
halinde bu Tüzüğe ekli Altıncı Cetvelde gösterilen 
"Özel İthal İzni" belgesi ile ithal izni verilebilir. 

Bu fıkra kuralları; İthal edilecek malların, motorlu araç 
yedek parça amaçlı yarım araç, şasi ve kasa değişikliği 
(karoseri) "Özel İthal İzni" uygulanır. 

(2) Yukarıdaki ( 1 )' inci fıkra kuralları uyarınca ithal 
edilecek yedek parçaların ticari nitelik taşıyıp 

taşımadıklarına ve yeni veya yenileştirilmiş olup 
olmadıklarına bakılmaz ve Bakanlık tarafından özel 
ithal izni verilebilir. 

Ancak, İthal edilecek malların motorlu araç yedek 
parça amaçlı; komple motor, Silindir bloku, marş 

motoru, şaıj motoru, silindir kapağı, krank mili, motor 
pervanesi, şanzıman ve diskleri, defransiyel ve diskleri, 
ön ve arka cam, jant (rims), fren çanı (flanza), arka aks, 
cam silgi motoru, fren diski ve pompaları, hava yastığı , 

direksiyon simidi, direksiyon mili ve kutusu için "Özel 
İthal İzni" aranmaz." 

4. Esas Tüzüğün 16'ncı maddesine bağlı Üçüncü Cetvel kaldırılmak ve yerine 
bu Tüzüğün ekinde yer alan Üçüncü Cetvel konmak suretiyle değiştirilir. 

5. Esas Tüzüğün 18' inci maddesine bağlı Onuncu Cetvel ' in S'inci maddesi 
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki S' inci madde konmak suretiyle değiştirilir. 

"5. Sol direksiyon araçlar (Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasasına uygun 
olanlar hariç)" 

6. Esas Tüzük, Esas Tüzükle birlikte okunan 12.3.2020 tarihli R.G.38 EKIII 
A.E.187 sayılı (Değişiklik) Tüzüğünün Geçici l ' inci maddesi kaldırılmak 
suretiyle değiştirilir. 

Yürürlüğe Giriş 7. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 

! 
ı., 
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İKİNCİ CETVEL 
(Madde 7) 

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN BAKANLIĞIN ONAYI İLE İTHAL EDİLECEK MALLARIN 
LİSTESİ 

i
l. 
2. 
3. 

4. 

il
i. 
2. 

III-

1. 
2. 
3. 

GIDA MADDELERİ 
Her türlü taze et, (kanatlı taze hayvan eti dahil). 
Çiğ Süt (içme ve sanayi amaçlı süt çeşitleri) ve süt tozu. 

a) Sanayi üretiminde kullanılmak üzere, ithal edilecek Her türlü Meyve ve 
Sebzeler; 

b) Ülkede üretim için ithal edilecek tohumluk patates; 
c) İhraç amaçlı ithal edilecek; Her türlü Meyve ve Sebzeler; 

(Ülkeye satış (iç piyasaya) amaçlı ithal edilecek taze, kuru, soğutulmuş ve 
dondurulmuş olan Yaş Meyve ve Sebzeler hariç). 

Tüm sade un çeşitleri . 

NAKİL ARAÇLARI İLE TARIM ARAÇLARI 
Motorlu kara taşıt kaplama lastikleri (sadece traktör lastiği) . 

Motorlu kara (elektrikli dahil), deniz ve hava ulaşım araçları ile aksam (şasi ve 
kasa değişikliği (karoseri)) 

DİĞER MALLAR 

Oyuncak tabanca ve tüfekler. 
Paintbol topları (mermileri) 
Paintbol Silahları 
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ÜÇÜNCÜ CETVEL 
(Madde 16) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDEN BAKANLIĞIN ONAYI İLE İTHAL 
EDİLECEK MALLARIN LİSTESİ 

1- GIDA MADDELERİ 

1. Her türlü taze et, (kanatlı taze hayvan eti dahil). 
2. Çiğ Süt (içme ve sanayi amaçlı süt çeşitleri) ve süt tozu. 
3. a) Sanayi üretiminde kullanılmak üzere, ithal edilen Her türlü Meyve ve Sebzeler; 

b) Ülkede üretim için ithal edilen tohumluk patates; 
c) İhraç amaçlı ithal edilen; Her türlü Meyve ve Sebzeler; 

(Ülkeye satış (iç piyasaya) amaçlı ithal edilecek taze, kuru, soğutulmuş ve 
dondurulmuş olan Yaş Meyve ve Sebzeler hariç). 

4. Tüm sade un çeşitleri. 

il- NAKİL ARAÇLARI 

1. Motorlu kara taşıt kaplama lastikleri (sadece traktör lastiği). 
2. Motorlu kara (elektrikli dahil), deniz ve hava ulaşım araçları ile aksam (şasi ve kasa 

değişikliği (karoseri)) 

III- DİĞER MALLAR 
1. Oyuncak tabanca ve tüfekler. 
2. Paintbol topları (mermileri) 
3. Paintbol Silahları 


