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MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS
VE USULLERİ TÜZÜĞÜ

[(8.9.2000 – R.G.107 – EK III – A.E. 597 Sayılı Tüzüğün), (28.6.2005 – R.G.103 – EK III –
A.E.331) ve (19.6.2006 – R.G.106 – EK III – A.E.376) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.]

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI

(21/1974, 12/1975, 42/1975, 40/1976, 6/1977, 24/1979, 39/1982, 50/1982, 37/1985, 40/1986,
66/1987, 59/1988, 64/1988, 66/1988, 59/1990, 67/1994, 45/1997, 41/1999, 65/2002, 19/2004,
1/2005, 48/2005, 40/2008, 48/2008, 46/2009, 84/2009, 22/2010, 7/2011, 15/2014 ve 43/2014
Sayılı Yasalar)

Madde 5 (1) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Motorlu Araçlar ve Yol Trafik
Yasası’nın 5.’inci maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü
yapar.

Kısa İsim 1- Bu Tüzük, “Motorlu Araçlara Özel Tahsisli Plâka Verilmesi Esas
ve Usülleri Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tanım 2- “Özel Tahsisli Plâka” Özel veya tüzel kişiliği haiz motorlu araç
sahiplerinin, kendi isim veya soyadları veya şahısları adına tescil
edilmiş unvanları ihtiva eden motorlu araç tescil plâkalarını
anlatır.

Plâkalarda
kullanılmayacak
harfler ve
kelimeler

3- Özel ve tüzel kişilerin motorlu araçlarına verilecek Özel Tahsisli
Plâkalarda kullanılacak olan isim ve unvanlar veya bunların
kısaltılmış şekilleri Anayasal rejimimize, Cumhuriyet’e, Atatürk
İlke ve İnkilâplarına, milli ve manevi değerlere, Din’e ahlâka ve
adaba aykırı olamayacağı gibi, demokratik rejimimize ve milletin
ve devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı olarak her türlü yıkıcı
ve bölücü nitelik ve mahiyet arz eden ve herhangi bir siyasi
partiyi simgeleyen harfler ve kelimeler kullanılmasına izin
verilmeyecektir.

Bu şekilde ad, soyad ve unvan yazılı plâka talep edenlerin
başvuruları Motorlu Araçlar Mukayyitliğince uygun görülmemesi
halinde kabul edilmeyecektir.

Plâkaların yazılma
şekli

4- Özel Tahsisli Plâkalara 5’inci maddede öngörülen esaslar
dahilinde,
a) Ad
b) Soyad
c) Ticari unvan
yazılabilecektir.
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Ayrıca, isim, soyad ve ticari unvanlar kısaltılmış olarak
yazılabilecektir.

Tahsis edilecek
plâkaların harf ve
rakam grupları,
renkleri, ölçü ve
boyutları
2.A.E. 331 / 05

5- (1) Özel Tahsisli Plâkaları ;
(a) 3 Harf veya 3 Harf 1 Rakam veya 3 Harf 2 Rakam
(b) 4 Harf veya 4 Harf 1 Rakam ve 4 Harf 2 Rakam
(c) 5 Harf veya 5 Harf 1 Rakam veya 5 Harf 2 Rakam
(ç) 6 Harf veya 6 Harf 1 Rakam veya 6 Harf 2 Rakam
(d) 7 Harf veya 7 Harf 1 Rakam ve
(e) 8 Harf
yazılmak suretiyle düzenlenebilecektir.

(2) Ayni şahıs birden fazla aracı için ayni adı, soyadı veya ticari
unvanı yukarıda (1). Fıkrada öngörülen plâka yazılma
koşullarına uymak suretiyle birden fazla Özel Tahsisli Plâka
alabilecektir.

(3) Değişik şahıslar, ayni ad ve soyadı taşıyan Özel Tahsisli
Plâkaları daha önce alınmamış sıra numarası ile bu
Tüzükteki plâka yazılma koşullarına uymak suretiyle talep
Edebileceklerdir.

R.G.III
A.E.99
4.12.1974

(4) Özel Tahsisli plâkaların şekli, rengi büyüklüğü ve yeri ile
harf ve rakamların ölçü ve dizilişleri ve motorlu aracın
hüviyetini gösteren bu plakaların okunabilirliği, Motorlu
Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğüne ekli EK II’de belirlenmiş
usul ve esaslara uygun olacaktır.

Özel Tahsisli
Plaka Talep
Edilebilecek
Motorlu Araçlar
21/1974
12/1975
42/1975
40/1976
6/1977
24/1979
39/1982
50/1982
37/1985
40/1986
66/1987
59/1988
64/1988
66/1988
59/1990
67/1994
45/1997
41/1999

6- Özel Tahsisli Plaka talep edilebilecek motorlu araçlar, Motorlu
Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü Kısım III’ün 17’nci maddesinin
(7)’nci (iii) bendinde (oturur vaziyette en çok sekiz yolcu
taşıyabilen özel motorlu araçlar) belirtilen tip ve sınıftaki
araçlardır.
Ancak, geçici kayıtlı, diplomatik muafiyetli motorlu araçlar
yukarıda belirtilen kapsam dışındadır. Ayrıca Özel Tahsisli Plaka
talep eden motorlu araç sahiplerinin bu araçlar için değiştirilmiş
şekliyle Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası ve bu Yasa altında
yayımlanan Tüzüklerde öngörülen yükümlülükleri yerine
getirmeleri zorunludur.
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65/2002
3.A.E.331/05

Özel Tahsisli
Plâka
Verilmeyecek
Motorlu Araçlar
4.A.E.331/05

7- Özel Tahsisli Plâkalar Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü
III’ün 17’nci maddesinin (7)’nci (iii) bendinde (oturur vaziyette
en çok sekiz yolcu taşıyabilen özel motorlu araçlar) belirtilen
araçlar dışındaki tip ve sınıftaki motorlu araçlar ile geçici kayıtlı,
diplomatik muafiyetli araçlara Özel Tahsisli Plaka verilmez.

Özel Tahsisli
Plakalı motorlu
araçların kayıt
düzeni

8- (1) Motorlu araç sahipleri, Özel Tahsisli Plâka kullanma
imtiyazı için bu Tüzüğe ekli EK I’de öngörülen başvuru
formu ile Motorlu Araçlar Mukayyitliğine başvururlar.

(2) Özel Tahsisli Plâka kullanma başvurusu Motorlu Araçlar
Mukayyitliğince uygun bulunması ve ilgili imtiyaz harcının
ödenmesi üzerine başvuru sahibine talep edilen özel plâka
tahsisi yapılır.
Ancak bu plâka ilgili motorlu araca normal kayıt sıra
numaralı plaka verilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Araçların kaydını henüz yaptırmayan motorlu araç sahipleri,
Özel Tahsisli Plâka isteminde bulunamazlar.
Ancak, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün 6(2)
maddesi uyarınca kaydedilen ve yukarıdaki (1). Fıkrada
belirtilen başvurunun yapılması ve ilgili imtiyaz harcının
ödenmesi üzerine, başvuru konu ile ilgili işlemler yapılır.

(4) Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce kayıt işlemlerini
tamamlamış ve plâka numarası alınmış olan araçlar için de
Özel Tahsisli Plâka kullanma başvurusu yapılabilir. Bu
Başvurunun Motorlu Araçlar Mukayyitliğince uygun
Bulunması ve ilgili imtiyaz harcının ödenmesi üzerine talep
Edilen özel plâka tahsisi yapılabilir.

(5) Özel Tahsisli Plâka imtiyazı verilen motorlu araçlar için,
Motorlu Araçlar Mukayyitliğince düzenlenen belgeler,
Normal kayıt sıra numaralı plâka yanında Özel Tahsisli
Plâka içeriğini de ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

(6) Bu amaçla Özel Tahsisli Plâka Tescili için Sicil Defteri
tutulur.

(7) Özel Tahsisli Plâka kullanma imtiyazı elde eden motorlu
araç sahipleri, bu imtiyaz ile ilgili harcı her yıl ödemek
koşulu ile sıra numaralı plâkaları yerine Özel Tahsisli
Plâkalarını araçlarında kullanabileceklerdir.

(8) Özel Tahsisli Plâkalarda Ticari ünvan yazılması istenmesi
halinde, ticari unvanı belirten belge, başvuru forması ile
birlikte sunulması gereklidir.

Özel Tahsisli
Plâkaların İmtiyaz
harçları aktarma
şekli ve aktarma
harçları ile ödeme
süreleri

9- (1) Özel Tahsisli Plâka harçları aşağıdaki şekilde ödenir.
(a) Özel Tahsisli Plâka harçları takvim yılı itibariyle yıllık

olarak ödenir ve özel tahsisli plâka kullanma imtiyazı
her yılın son günü sona erer.

(b) İlk defa tescili yapılacak Özel Tahsisli Plâkaların
imtiyaz hakkı ile ilgili harçları yukarıda 8’inci
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maddenin (2)’nci fıkrası uyarınca onaylandığı tarihten
itibaren en geç onbeş (15) gün içinde ödenir.

28/1975
31/1988
31/1991
23/1997
54/1999
34/2005
2.A.E.376/06

(c) İmtiyaz yenileme harçları her mali yılın Şubat ayının
son iş gününe kadar ödenir. Bu tarihten sonra en geç
iki ay içinde ödenecek harçlar, Kamu Alacaklarının
Tahsili Usulü Yasası uyarınca gecikme zammı ile
birlikte tahsil edilir. Harcın belirlenen süre içinde
ödenmemesi halinde araç sahibinin özel tahsisli plaka
kullanma imtiyazı iptal edilir ve aynı araç için yeniden
özel tahsisli plaka kullanma imtiyazı verilmez.

Özel tahsisli plâka imtiyazını yenilemek
istemeyen motorlu araç sahipleri, ilgili yılın Şubat ayı
sonuna kadar Motorlu Araçlar Mukayyitliği’ne bir
dilekçe ile başvuru yapmak suretiyle en çok üç yılı
aşmayan bir süre için bu imtiyazlarının
dondurulmasını talep edebilirler. Başvurunun
Mukayyitlikçe uygun bulunması halinde, özel tahsisli
plaka imtiyazları başvuru tarihinden başlayarak talep
edilen sürenin sonuna değin dondurulur. Sürenin
sonunda ilgili yılın yürürlükte bulunan harç miktarını
ödemeleri koşuluyla imtiyazları yenilenir.
Ödememeleri halinde ise iptal edilir.

Ancak, Nisan ayı sonuna kadar harcını
ödemeyerek özel tahsisli plaka kullanma imtiyazları
iptal edilen araç sahiplerinin içinde bulunulan yılın
sonuna kadar Maliye işleriyle görevli Bakanlığa,
Bakanlıkça uygun görülecek bir mazeretle
başvurmaları ve harçlarını gecikme zammı ile birlikte
ödemeleri koşuluyla özel tahsisli plaka kullanma
imtiyazları yenilenebilir.

5.A.E.331/05 (d) İcar satış ve rehinli motorlu araçlara verilen Özel
Tahsisli Plakalar, motorlu aracın icar satış veya rehin
sebebiyle satılıp sahip değiştirmesi halinde Özel
Tahsisli Plaka sahibinin (2)’nci fıkra kuralları uyarınca
başvurması koşulu ile kendilerine ait başka motorlu
araçlara aktarılabilir veya iptal edilir.

(2) Özel Tahsisli Plâka kullanan motorlu araç sahipleri bu
imtiyaz hakkının sadece kendilerine ait başka bir araca
aktarma talebinde bulunabilirler.

Talebi Mukayyitlikçe onaylanan motorlu araç sahibi,
aktarma harcını onay tarihinden itibaren en geç (15) gün
içinde öder.

İmtiyaz hakkı ödenmiş olan bir motorlu araç sahibinin
imtiyaz hakkını kendine ait başka bir aracına aktarması
halinde bu imtiyaz hakkı aktarıldığı yılın son günü sona erer.

(3) Özel Tahsisli Plâka kullanma imtiyaz harcının hiçbir şekilde
iadesi yapılmaz.
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Özel Kural 10- Özel Tahsisli Plâka kullanan şahsın ölümü veya kurumun
tasfiyesi halinde özel plâka kullanma imtiyazı sona erer.

Suç ve Cezalar
43/1991
43/1995

11- Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü uyarınca belirlenen plâka
kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş sayılırlar ve Yol
Trafik suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası Kuralları
uyarınca cezai işleme tabi tutulurlar.

Yürürlüğe Giriş 12- Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.

28.6.2005 – R.G.103 – EKIII – A.E.331 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 6. Bu Tüzük, 1 Ocak 2005 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

19.6.2006 – R.G.106 – EKIII – A.E.376 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici
Madde:
Geçici Madde
Esas Tüzüğün
9 (1) (c) Fıkrası
Kurallarının
Uygulanması

1. Bu (Değişiklik) Tüzüğünün 2’nci maddesiyle değiştirilen Esas
Tüzüğün 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (c) bendi
kuralları 1 Ocak 2005 tarihinden sonra yapılan işlemleri de
kapsar.
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EK I
FORMA I

Özel Tahsisli Plâka Verilmesi Esas ve Usulleri Tüzüğü’nün 8(1) maddesi)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Adıma/Adımıza/……………………………………………….(Unvan/adına/kayıtlı
bulunan…………………………………….plâka numaralı motorlu araca*,…………………
Özel Tahsisli Plâka verilmesini talep eder, bununla ilgili harcı ödemeyi taahhüt
ederim/ederiz.

İsim/İsimler İmza/İmzalar
Tarih:………………….. ……………………………. …………………………….

……………………………. ……………………………..
……………………………. …………………………….

Mal sahibinin adı-soyadı veya unvanı:………………………………………………………..
………………………………………………………...

………………………………………………………….
Mal sahibinin/sahiplerinin adresi/adresleri:…………………………………………………..

…………………………………………………..
………………………………………………….

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Motorlu araçla ilgili bilgiler:
Plâka numarası : ………………………………………………
Markası                                                         : ………………………………………………
Tipi ve Modeli : ……………………………………………..
Son Seyrüsefer ruhsat numarası                   : ……………………………………………..
Son Seyrüsefer ruhsat hitamı tarihi:………………………………………………………

Notlar:
1-Özel Tahsisli Plâka verilmesi talep edilen motorlu araca ait kayıt belgesinin ön ve arka

kısımlarının fotokopileri eklenecektir.
2-Talep edilen Özel Tahsisli Plâkada kullanılacak isim bir ticari unvan olması halinde,
bu Unvanın sahipliliği konusunda Şirketler Mukayyitliğinden belge sunulacaktır.
__________________________________________________________________________
Daire tarafından kullanılacaktır:

Yukarıdaki başvurudaki talep edilen Özel Tahsisli Plakanın verilmesi
uygundur/uygun değildir.

Tarih:…………………………. (İmza):……………………………….

İmtiyaz harcı:………………………………. Makbuz No:………………………………..
Tarih:………………………………………

*Büyük harf yazılacaktır.
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İsim veya Ünvan Plâkası İmtiyaz Aktarması İçin Dilekçe

Özel Tahsisli Plâka Verilmesi Esas ve Usulleri Tüzüğü’nün 9(2) Maddesi

Adıma/Adımıza/Kurumumuz adına kayıtlı………………………………………………
Özel tahsisli plaka numarasının………………………………………plaka numaralı araca
verilmesini talep eder bununla ilgili imtiyaz aktarması harcını ödemeyi taahhüt
ederim/ederiz.

İsim/İsimler İmza/İmzalar
Tarih:……………………… …………………………….. …………………………….

……………………………. …………………………….
……………………………. …………………………….

Daire tarafından kullanılacaktır.
Yukarıdaki başvuruda talep edilen…………………………….özel tahsisli plaka

numarasının imtiyaz aktarması uygundur/uygun değildir.

Tarih:………………………… (İmza)………………………………

İmtiyaz aktarma harcı Makbuz No:……………………………….
………………………………….TL Tarih:……………………………………..


