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YABANCILAR VE MUHACERET TÜZÜĞÜ

[(16.6.1949 – R.G. – EK III – A.E. 234 Sayılı Tüzüğün), (16.4.1951 – R.G. – EK III – A.E. 246),
(24.12.1953 – R.G. – EK III – A.E. 654), (16.6.1977 – R.G. 41 – EK III – A.E. 108), (3.10.1980 –
R.G. 105 – EK III – A.E. 204), (13.4.1981 – R.G. 27 – EK III – A.E. 127), (11.10.1982 – R.G. 81 –
EK III – A.E. 455), (10.2.1984 – R.G. 14 – EK III – A.E. 85), (26.3.1989 – R.G. 34 – EK III – A.E.
134), (17.7.1990 – R.G. 80 – EK III – A.E. 300), (30.12.1991 – R.G. 128 – EK III – A.E. 692),
(27.12.1992 – R.G. 126 – EK III – A.E. 563), (31.1.1994 – R.G. 12 – EK III – A.E. 53),
(19.10.1994 – R.G. 116 – EK III – A.E. 523), (7.11.1994 – R.G. 124 – EK III – A.E. 568),
(3.1.1996 – R.G. 1 – EK III – A.E. 17), (29.1.1997 – R.G. 11 – EK III – A.E. 74), (19.12.1997 –
R.G. 144 – EK III – A.E. 838), (9.9.1998 – R.G. 93 – EK III – A.E. 493), (28.12.1998 – R.G. 144 –
EK III – A.E. 799), (16.12.1999 – R.G. 170 – EK III – A.E. 786), (13.12.2000 – R.G. 153 – EK III
– A.E. 866), (30.11.2001 – R.G. 126 – EK III – A.E. 734), (24.12.2002 – R.G. 125 – EK III – A.E.
746), (16.4.2003 – R.G. 38 – EK III – A.E. 263), (9.12.2005 – R.G. 212 – EK III – A.E. 735)
(15.9.2006 – R.G. 151 – EK III – A.E. 524), (9.3.2007 – R.G. 46 – EK III – A.E. 156) (24.12.2007
– R.G. 225 – EK III – A.E. 951), (20.2.2008 – R.G. 33 – EK III – A.E. 158), (24.12.2008 – R.G.
222 – EK III – A.E. 931), (13.1.2009 – R.G. 7 – EK III – A.E. 32), (11.3.2009 – R.G. 50 – EK III –
A.E. 205), (17.12.2009 – R.G. 212 – EK III – A.E. 866), (21.12.2010 – R.G. 211 – EK III – A.E.
760), (27.12.2011 – R.G. 220 – EK III – A.E. 700), (25.12.2012 – R.G. 213 – EK III – A.E. 719),
(11.2.2014 – R.G. 30 – EK III – A.E. 90) ve (20.1.2015 – R.G. 11 – EK III – A.E. 57) Sayılı
Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli]

____________________

YABANCILAR VE MUHACERET YASASI

(Fasıl 105, 13/1952, 18/1956, 21/1982, 44/1989, 32/2004, 38/2006, 28/2007, 50/2007, 31/2008
ve 55/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 20 altında yapılan Tüzük

Bakanlar Kurulu Fasıl 105, Yabancılar ve Muhaceret Yasası 20. maddesinin kendisine verdiği
yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

BÖLÜM I
BAŞLANGIÇ

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, 1949 Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü olarak
isimlendirilir.

Tefsir

2.A.E. 158 / 08

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe,
“Giriş izni” geçici ikamet için Kıbrıs’a girmek amacıyla Yasa altında
verilen izni ifade eder;
“Daimi İkamet İzni” sürekli olarak Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde ikamet etme hakkı veren izni ifade eder.
“Yasa” Fasıl 105, Yabancılar ve Muhaceret Yasasını ifade eder ve bu
Tüzük ve söz konusu Yasa altında yapılan başka herhangi bir Tüzüğü
de ihtiva eder.
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3. A.E. 158 / 08
II. Kısım

Daimi İkamet İzni
Çalışma İş
Kurma İzninden
Dolayı Başvuru
Koşulları
2.A.E. 205 / 09

3. (1) Muhaceret Dairesi Müdürü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
kesintisiz 10 (on) yıl süre ile Çalışma veya İş Kurma İzni ile veya
kesintili olarak toplam 12 yıl Çalışma veya İş Kurma İzni ile
İkamet eden yabancılara aşağıdaki (2)’nci fıkrada öngörülen
koşullara uymaları ve bu Tüzüğe ekli I. Cetvel A’da öngörüldüğü
şekilde başvurmaları halinde bu Tüzüğe ekli II. Cetvel’de örneği
görülen bir “Daimi İkamet İzni” verebilir.
Bu fıkra amaçları bakımından “kesintisiz”, her yıl çalışma veya iş
kurma izni almayı anlatır.

(2) (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sağlıklı bir yaşam
sürdürebileceği bir konut sahibi olmak veya kiracı olarak
yaşamak.

(B) Kamu sağlığına tehlike oluşturan bir bulaşıcı veya
infeksiyöz hastalığı bulunmamış olmak.

(C) İyi ahlak sahibi olmak.
(D) Yılda üç aydan fazla yurt dışında kalmamış olmak.

Ancak yukarıdaki 1’inci fıkrada öngörülen süreler
içinde toplam 2 (iki) yıldan fazla yurtdışında kalınmaması
halinde üç aylık süre dikkate alınmaz.

Ziyaretçi
İzninden Dolayı
Başvuru
Koşulları
6. A.E. 158 / 08

4. (1) Muhaceret Dairesi Müdürü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde
kesintisiz olarak 5 (beş) yıl süre ile Ziyaretçi İzni ile ikamet eden
yabancılara aşağıdaki (2)’nci fıkrada öngörülen koşulları
uymaları ve bu Tüzüğe ekli I. Cetvel B’de öngörüldüğü şekilde
başvurmaları halinde bu Tüzüğe ekli II. Cetvel’de  örneği görülen
bir “Daimi İkamet İzni” verebilir.
Bu fıkra amaçları bakımından “kesintisiz”, bir yılda toplam üç
aydan fazla yurtdışında bulunmamayı anlatır.

(2) (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kendisinin ve ailesinin
geçimini rahat olarak sağlayabileceği garantilenmiş bir
geliri olması.

(B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sağlıklı bir yaşam
sürdürebileceği bir konut sahibi olmak veya kiracı olarak
yaşamak.

(C) Kamu sağlığına tehlike oluşturan bir bulaşıcı veya
infeksiyöz hastalığı bulunmamış olmak.

(Ç) İyi ahlak sahibi olmak.
(D) Yılda üç aydan fazla yurt dışında kalmamış olmak.

3.A.E. 205 / 09 Ancak yukarıdaki 1’inci fıkrada öngörülen süre içinde
toplam 1 (bir) yıldan fazla yurtdışında kalınmaması halinde
üç aylık süre dikkate alınmaz.
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Evlilik nedeniyle
başvuru koşulları

25/1993
58/1995
5/2006
7.A.E. 158 / 08

5. (1) Muhaceret Dairesi Müdürü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
yurttaşı ile evli olan yabancıya, Yurttaşlık Yasasının evlenme
nedeniyle yurttaşlığın kazanılmasını düzenleyen 7’nci
maddesinde öngörülen süre kadar birlikte yaşamaları koşuluyla
ve bu Tüzüğe ekli I. Cetvel C’de öngörüldüğü şekilde
başvurmaları halinde II. Cetvel’de örneği görülen bir “Daimi
İkamet İzni” verebilir.

İptal koşulları
8.A.E. 158 / 08

6. Çalışma İzni, İş Kurma İzni veya Ziyaretci İzninden dolayı alınan
Daimi İkamet İzni aşağıdaki (1)’nci fıkrada öngörülen hallerde bu
Tüzüğe ekli Cetvel II A’da öngörüldüğü şekilde iptal edilmiş sayılır.
(1) (A) Daimi İkamet İzni sahibi bir yabancının kayıt dışı

çalışması.
(B) Daimi İkamet İzni sahibi bir yabancının haklı ve/veya

mücbir bir sebebi olmaksızın altı aydan fazla yurt dışında
kalması.

(C) Daimi İkamet İzni sahibi bir yabancının hapis cezası ile
cezalandırılması.

(Ç) Daimi İkamet İzni sahibi bir yabancının kamu sağlığına
tehlike oluşturan bir bulaştırıcı veya infeksiyöz hastalığının
tespit edilmesi.

(D) Sefil ve/veya yoksul duruma düşmesi.
(2) Hapislik cezası gerektiren ancak hapis cezası verilmeyen bir

suçtan dolayı mahkum olan Daimi İkamet İzni sahibi yabancının
Daimi İkamet İzni iptal edilebilir.

(3) Evlilik nedeniyle Daimi İkamet İzni sahibi olan yabancının
boşanması veya birlikte yaşamaması halinde Daimi İkamet İzni
iptal edilebilir.

Daimi ikamet
İzni Sahibi
Yabancının
Ülkeye Girişi
9.A.E. 158 / 08

7. Daimi İkamet İzni sahibi bir yabancı, başka bir işleme gerek
kalmaksızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kabul edilir.

Daimi İkamet
İzni Sahibi
Yabancının
Bildirim
Zorunluluğu
10. A.E. 158 / 08

8. (1) Bu Tüzük uyarınca Daimi İkamet İzni alan yabancılar, iznin
veriliş tarihine bakılmaksızın ilk uygulaması 2010 yılında olmak
üzere, her iki yılda bir Ocak ve Şubat ayları içerisinde bu
Tüzüğün 6’ncı maddesi açısından bildirimde bulunmakla
yükümlüdürler. Bildirim ile ilgili form Muhaceret Dairesi
tarafından hazırlanır ve doldurulan formun bir sureti bildirimi
yaptıran Daimi İkamet İzni sahibi yabancı kişiye verilir.

(2) Yukardaki 1’inci fıkra kurallarına aykırı davranan veya yalan
bildirimde bulunan yabancıların “Daimi İkamet İzni” Muhaceret
Dairesi Müdürünce iptal edilebilir.

5. A.E. 158 / 08 III. KISIM
GEÇİCİ SAKİNLER

Giriş izinleri ile
ilgili genel
hükümler

9. (1) Bir yabancıya geçici olarak Kıbrıs’a girme ve orada geçici olarak
kalma hakkı veren giriş izinleri aşağıdaki şekilde olurlar:
(a) Transit izni ;
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2.A.E. 156 / 07 (b) Çalışma izni
(c) İş Kurma izni
(d) Öğrenci izni
(e) Ziyaretçi izni
(f) Özel izin.

2.A.E.263 / 03 (2) Muhaceret Dairesi Müdürü’nün vereceği herhangi bir özel veya
genel talimat ve bu Tüzük hükümlerine tabi olmak şartıyla, bu
maddenin (1)’nci fıkrasında belirtilen bir kategorideki herhangi
bir iznin verilmesi, giriş limanındaki muhaceret memurunun
takdirine bırakılır ve ilgili muhaceret memurunun istemeyi uygun
gördüğü izin sahibinin ülkesine iade edilme masraflarını
karşılamak için garanti vermesi de dahil, aşağıda belirtilen kayıt
ve şartlara tabi olabilir;
(a) Yabancının, ülkesine dönüşünü sağlayabilecek bir uçak

veya gemi yolcu biletine sahip olması.
(b) Yabancının, Kıbrıs’ta izinli olarak kalacağı sürede,

geçimini karşılayacak kadar yeterli maddi olanağa sahip
olması ve bunu ispatlaması.

(c) Kıbrıs’ta bulunduğu sürece kalabileceği uygun bir yer
olanağına sahip olması.

(d) Kıbrıs’a geliş amacını doğru olarak ve tatminkar bir
şekilde belirtmesi.

(3) Bu maddenin (1)’inci fıkrasında (a)’dan (f)’ye kadar olan
kategorilerdeki her giriş izni, verildiği geçici sakinin pasaportuna
kaydedilir.

2.A.E. 156 / 07 (4) Bu maddenin (1)’inci fıkrasının (a) (d) (e) (f) bendlerindeki giriş
izinleri sahibine en az ondört gün önce iptal tebligatı yapılması
ile Muhaceret Dairesi Müdürü tarafından iptal edilebilir.
Ancak, izin sahibinin yasaklı bir göçmen olduğunun veya giriş
izninin verilmesi için konan kayıt ve şartlara aykırı hareket
ettiğinin meydana çıkması halinde, izin derhal iptal edilebilir.

2.A.E. 156 / 07 (5) Bu maddenin (1)’inci fıkrasının (a) (d) (e) ve (f) bendlerindeki
giriş izinleri Muhaceret Dairesi Müdürünce tespit edilen şekilde
olurlar.

2.A.E. 156 / 07 (6) Muhaceret Dairesi Müdürü, yukarıdaki (1)’inci fıkranın (a) (d)
(e) ve (f) bendlerindeki giriş izinlerini uygun göreceği ek
sürelerle uzatabilir.

Transit izinleri 10. (1) Muhaceret Memuru, Kıbrıs dışındaki bir yere gitmek amacıyla
Kıbrıs’a girmek istediği ve hedefi olan ülkeye girmesini mümkün
kılacak ilgili geçerli belgeler sahibi ve gideceği ülkenin
yürürlükteki yasaları altında o ülkeye girme hakkına sahip olduğu
yolunda kendisini tatmin eden herhangi bir yabancıya Transit izni
verebilir.

(2) Bir Transit izni, hamiline Kıbrıs’a girme ve on beş günden fazla
olmamak şartıyla izinde belirtilecek sürece Kıbrıs’ta kalma hakkı
verir.

Çalışma izni
3.A.E. 156 / 07

11. (1) Bir Çalışma izni, hamiline Kıbrıs’a girmek ve izinde gösterilen
süre kadar Kıbrıs’ta kalma hakkını verir.

(2) Çalışma izni çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından verilir.
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İş Kurma izni
4.A.E.156 / 07

12. (1) Bir iş kurma izni, hamiline Kıbrıs’a girmek ve izinde belirtilecek
sürece Kıbrıs’ta kalma hakkını verir.

(2) İş kurma izni, Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından
verilir.

Öğrenci izni 13. (1) Muhaceret Memurunu;
5.A.E. 156 / 07 a) Kıbrıs’taki herhangi bir eğitim ve öğrenim kuruluşuna

kabul edildiği; ve
b) İlgili eğitim ve öğrenim kuruluşunun Kıbrıs dışından

öğrenci almağa uygun olduğu yolunda tatmin eden
herhangi bir şahısa öğrenci izni verilebilir.

(2) Bir öğrenci izni, hamiline Kıbrıs’a girmek ve izinde belirtilen
sürece Kıbrıs’ta kalmak hakkını kazandırır.

(3) Bir öğrenci izni hamilinin kabul edildiği kuruluşta eğitim ve
öğrenim yapmak için o kuruluşa girmeyi reddetmesi veya
kuruluşa girdikten sonra öğrenci olarak orada kalmak veya
muhafaza edilmekte kusur işlemesi halinde öğrenci izni derhal
geçersiz olur ve iptal edilmiş sayılır.

Ziyaretçi izni 14. (1) Muhaceret Memurunu;
a) Tatilini geçirmek; veya
b) Seyahat etmek; veya
c) Kıbrıs’a yerleşme imkanlarını araştırmak maksadıyla

Kıbrıs’a girmek istediği yolunda tatmin eden herhangi bir
müstakbel ziyaretçiye Muhaceret Memuru tarafından bir
ziyaretçi izni verilebilir.

(2) Ziyaretçi izni, hamiline Kıbrıs’a girmek ve altı aydan fazla
olmamak şartıyla izinde belirtilecek süre için Kıbrıs’ta kalmak
hakkını verir.

(3) Bir ziyaretçi izni sahibi, Muhaceret Dairesi Müdürünün önceden
yazılı müsaadesi alınmadan ödenekli veya ödeneksiz iş arayamaz
veya kabul edemez veya Kıbrıs’ta herhangi bir iş veya ticaret
yapamaz veya meslekte çalışamaz.

(4) Bir ziyaretçi izni sahibinin Muhaceret Dairesi Müdürünün
önceden müsaadesi alınmadan;
(a) Kıbrıs’ta istihdam olunmayı kabul etmesi halinde izni

derhal geçersiz olur ve iptal edilmiş sayılır,
(b) Kıbrıs’ta herhangi bir iş veya ticaret yapması veya

meslekte çalışması halinde izni Muhaceret Dairesi Müdürü
tarafından feshedilebilir.

Özel izin 15. (1) (a) Bir Muhaceret Memuru, salgın veya bulaşkan herhangi bir
hastalıktan mustarip olarak Kıbrıs’a gelen bir şahısa, devlet
tabibinin halkın korunması için gerekli göreceği şartlara
tabi olmak kaydıyla ve devlet tabibinin rızasıyla o şahsın
tedavi görmek maksadı ile Kıbrıs’ta kalmasını mümkün
kılmak amacıyla bir özel izin verebilir.

(b) Muhaceret Dairesi Müdürü Kıbrıs’a gelen herhangi bir
şahsa bir özel izin verilmesini uygun görmesi halinde o
şahsa bir özel izin verebilir.
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(2) Bu maddenin (1) (a) fıkrası altında bir izin verilmesi, hamilinin
başka bir sebepten dolayı yasak bir muhacir olduğu yolunda daha
sonra bir karar alınmasını engellemez.

(3) Bu maddenin (1) (a) fıkrası altında kendisine izin verilmiş olan
bir şahıs bir Muhaceret Memuru tarafından istenildiği zamanlarda
muayene için belirli bir memura gitmelidir.

(4) Bu maddenin (1) (b) fıkrası altında verilen bir özel izin hamiline
Kıbrıs’a girme ve izinde belirtileceği sürece Kıbrıs’ta kalma
hakkını verir.

İşverenden
garanti verme
isteme yetkisi

16. (1) Muhaceret Memuru, Kıbrıs’ta mukavele ile çalışmak amacıyla
Kıbrıs’a girmesini mümkün kılmak için kendisine çalışma izni
verilmiş olan bir şahsın işvereninden ilgili şahsın yoksul bir
duruma düşmesi halinde kendisini ülkesine iade etmek
masraflarını karşılamağa yeterli olacak kadar bir garanti
vermesini isteyebilir. Başka şekilde tesbit edilmedikçe garanti
miktarını Muhaceret Memuru tesbit eder.

(2) Bu madde gereğince istenilen garanti aşağıdaki şekillerde
olabilir:
(a) Meblağı Muhaceret Memuruna yatırmak yolu ile;
(b) Muhaceret Memurunu tatmin edecek şekilde Kıbrıs’ta

ikamet etmekte olan bir veya fazla kefilin kefaleti ile;
(c) Yukarıdaki şekilde kısmen depozito ve kısmen de kefaletle.

(3) Bu madde altında kendisi için garanti istenilen bir şahıs, garanti
verilmedikçe ve verilene kadar yasak bir muhacir sayılır,

(4) Bir Muhaceret Memurunun müracaatı üzerine ve bir kefalete
taraf teşkil eden şahıslar veya temsilcilerini dinledikten sonra
ilgili kefalette gösterilen miktar veya herhangi bir kısmının
süresinin sona erdiğinden ödenmesinin gerektiği ve ödenmemiş
kaldığının Mahkemeyi tatmin edecek şekilde ispatlanması
halinde, Mahkeme başka bir işlem yapmadan kefaletle bağlı olan
şahısların tümü veya herhangi birine ait taşınır eşyaların
haczedilerek satılması veya bu gibi şahısların tümü veya herhangi
birine ait taşınmaz eşyanın yeterli bir kısmının satılması yolu ile
ilgili miktarın mecburi olarak tahsili için bir emirname isdar eder.

(5) Bu gibi her emir Bölüm 155 Ceza Usül Yasası veya onu tadil
eden veya onun yerine konan herhangi bir yasa hükümleri altında
verilmiş bir cezanın ödenmesi için isdar edilen emir gibi ayni
şekilde icra edilir.

(6) Bu madde altında verilen her kefalet, çalışma mukavelesinin sona
erdiği tarihten iki yıldan fazla olmayan süre içindir.

(7) Bu madde altında depozito edilen herhangi bir miktar çalışma
mukavelesinin sona erdiği tarihten bir yıldan fazla olmayan bir
süre için veya o tarihten önce olması halinde depozitonun kendisi
için yapılan şahsın Kıbrıs’tan ayrılmasına kadar Muhaceret
Memuru tarafından muhafaza edilir.

Ancak Muhaceret Memuru bir depozitoya artık ihtiyaç
kalmadığından tatmin olması halinde ilgili depozitoyu iade eder.
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2.A.E. 57 / 14 16A. Bölüm IV altında geçici ikamet alan yabancılar, Dördüncü Cetvelde
gösterilen harçları öderler.

5.A.E. 158 / 08 IV. KISIM
YASAK MUHACİRLER

Kararı erteleme
yetkisi

17. Muhaceret Memuru bir şahsın yasak bir muhacir olup olmadığı
konusunda karar almayı ek soruşturma yapmak amacıyla bir aydan
fazla olmayan bir süre için erteleyebilir.

Yasaklı Göçmene
Tebligat
Yapılması
11. A.E. 158 / 08

18. Bir kişinin yasaklı göçmen olduğu konusunda karar veren bir
muhaceret memuru, ilgili kişiye bu Tüzüğe ekli V. Cetvel’deki Form
şeklinde bir tebligat yapar.

Yanlış kararlar 19. Bir şahsın yasak bir muhacir olmadığı yolunda Muhaceret Memurunun
yanlışlıkla veya esasa müteallik herhangi bir hususun bildirilmemesi
veya ilgili şahsın yanlış bilgi vermesi sonucu aldığı bir karar ilgili
şahsın yasak bir muhacir muamelesi görme yükümlülüğünü etkilemez.

Bazı şartlar
altında giriş izni

20. (1) Muhaceret Memurunun kanaatınca muhtaç bir duruma düşmesi
muhtemel olan herhangi bir şahısa, karaya çıkmadan önce veya
karaya çıktıktan sonra Muhaceret Memurunun tesbit edeceği belli
bir süre içinde Muhaceret Memuruna ülkesine iade edilme
masraflarını karşılamaya yeterli olacak bir miktar yatırması şartı
ile, Kıbrıs’a girmesi müsaade edilebilir.

(2) Bu madde altında yatırılan herhangi bir miktar, miktarı yatıran
şahsın Kıbrıs’tan ayrılması veya Muhaceret Memurunun
herhangi bir miktar yatırılmasına artık ihtiyaç kalmadığına dair
başka şekilde tatmin edilmesine kadar Muhaceret Memuru
tarafından muhafaza edilir.

V. KISIM
İNGİLİZ UYRUKLULAR

Bazı İngiliz
uyrukluların
ikameti

21. (1) Kıbrıs’a girişinde herhangi bir şart, kayıt veya sınırlandırma
konmadan Kıbrıs’a gelmesine müsaade edilmiş olmasına
bakılmaksızın Muhaceret Dairesi Müdürü, Kıbrıs’ın yerlisi veya
son on yıl zarfında yedi yıldan az olmayan bir süre için mutad
olarak Kıbrıs’ta ikamet etmiş olmayan İngiliz uyruklu bir
şahıstan kendisi ve mükellefi olan başka herhangi bir şahıs
hakkında tesbit edilecek bilgiyi vermesi ve kendisi ile
mükelleflerine bakım imkanları ve Kıbrıs’ta ikamet etme
amaçlarını bildirmesini isteyebilir ve ilgili şahıs da bu bilgileri
verir.

Ancak böyle bir İngiliz Uyruklunun kendisinden bilgi
istenmesinden hemen önceki üç yıldan az olmayan süre için
mutad olarak Kıbrıs’ta ikamet ettiği yolunda Muhaceret Dairesi
Müdürünü tatmin etmesi halinde bu istek geri çekilir ve bu fıkra
o şahsa uygulanmaz.
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(2) Muhaceret Dairesi Müdürü bu maddenin (1)’inci fıkrası
kapsamına giren bir İngiliz Uyruklunun Kıbrıs’taki ikametine
yazılı olarak ve kendi imzası altında uygun görebileceği kayıt,
şart ve kısıtlamaları koyabilir. Böyle bir durumda etkilenen
İngiliz Uyruklusu konulan kayıt, şart ve kısıtlamalara riayet eder.

(3) Kıbrıs’ın yerlisi veya son on yıl zarfında yedi yıldan az olmayan
bir süre için mutad olarak Kıbrıs’ta ikamet etmiş bir şahıs
olmayan bir İngiliz Uyruklunun Kıbrıs’a girişinde herhangi bir
kayıt, şart ve sınırlandırma konmadan Kıbrıs’a girmesine
müsaade edilmiş olmasına bakılmaksızın Muhaceret Dairesi
Müdüründen önceden yazılı müsaade almaksızın iş veya
meslekte çalışması veya ticaret veya iş yapması yasaktır.

Ancak bu fıkranın ihtiva ettiği hiçbir husus on iki aylık
devamlı herhangi bir süre zarfında Kıbrıs’taki ikameti toplam
olarak üç aydan fazla olmayan bir İngiliz Uyruklusuna
uygulanmaz.

(4) Nizamnamenin bu kısmının yukarıdaki hükümlerinden herhangi
birini ihlal eden herhangi bir şahıs bir suç işlemiş olur ve üç aya
kadar hapis veya yirmi beş liraya kadar para cezası veya bu
cezaların her ikisi ile de cezalandırılır.

5. A.E. 158 / 08 VI. KISIM
GENEL

Verilecek bilgi 22. (1) Muhacir olarak Kıbrıs’a girmesine müsaade edilen ve
kendisinden istenilebilen bilgiyi giriş limanındaki Muhaceret
Memuruna Kıbrıs’a girdiği sırada vermeyen herhangi bir yabancı
geldiği günden on beş güne kadar bu bilgiyi Muhaceret Dairesi
Müdürüne vermelidir.

(2) (a) Giriş izninde belirtilen süreden fazla bir süre için
Kıbrıs’taki ikametini uzatma izni alan, veya

(b) Daimi olarak Kıbrıs’ta kalma izni alan,
herhangi bir geçici sakin, Muhaceret Dairesi Müdürünün
kendisinden isteyebileceği bilgiyi bu gibi izni aldığı tarihten on
beş güne kadar verir.

Kıbrıs’a giren
veya Kıbrıs’tan
çıkan şahısların
soru v.s.’ye
cevap vermesi

23. Kıbrıs’a giren veya Kıbrıs’tan çıkan her şahıs;
(a) Tasdikli bir limanda Muhaceret Memurunun kendisine soracağı

tüm sorulara doğru olarak cevap verir; ve
(b) Muhaceret Memurunun istemesi halinde;

(i) Muhaceret Dairesi Müdürünce istenilebilecek şekilde ve
bilgileri ihtiva eden bir beyanname yapar ve imzalar;
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(ii) Bir Devlet tabibi tarafından muayene edilmeyi kabul eder;
(iii) Tasarrufunda bulunan ve Muhaceret Memurunun Yasa

altındaki görevlerini yapmağa yardımcı olacağını bildiği
veya yardımcı olacağına inanmasına sebep bulunması
herhangi bir yazılı veya tab edilmiş malzeme, plan, fotoğraf
ve başka resim ve tasvirler dahil herhangi bir evrakı
Muhaceret Memuruna ibraz eder.

Ruhsat veya izin
sahibinin
yükümlülükleri

24. (1) Bu kanun altında kendisine bir ruhsat veya izin verilmiş olan bir
şahıs kendisinden istenildiği her zaman ruhsat veya iznini
herhangi bir Muhaceret veya Polis Memuruna ibraz eder ve
ruhsat veya izni başka herhangi bir şahsa vermez veya
devretmez.

(2) Hiçbir şahıs bu yasa altında başka herhangi bir şahsa verilen
ruhsat veya izni ödünç olarak almaz veya kullanmaz.

(3) Bu Yasa altında verilmiş olduğu görülen bir ruhsat veya izni
tasarrufunda bulunduran her şahıs, ruhsat veya izinde ismi geçen
şahıs olup olmadığının tesbiti için bir Muhaceret Memuru
tarafından kendisine sorulan tüm soruları cevaplandırır.

İznin iptali öteki
yükümlülükleri
etkilemez

25. Herhangi bir iznin bu tüzük altında iptal edilmesi veya geçersiz olması
veya iptal edilmiş sayılması, ilgili izin sahibinin bu Yasa altında
yüklendiği herhangi bir yükümlülüğe zarar getirmez.

Karaya çıkma
izni

26. Muhaceret Memuru, transit bir uçak veya gemide yolcu olan herhangi
bir şahsa pasaportuna karşılık karaya çıkma izni verebilir. Bu izin
hamiline ilgili uçak veya geminin duruma göre hava alanı veya Kıbrıs
sularında bulunduğu sürece Kıbrıs’ta kalma hakkı verir. Böyle bir
yolcunun pasaportu yolcunun gemi veya uçağa dönmesi üzerine
kendisine iade edilir.

Harçlar
3. A.E.57 / 15

27. Bu Tüzüğün Üçüncü Cetveli’nin birinci sütununda gösterilen çeşitli
ruhsat ve izinler için söz konusu Cetvelin ikinci sütununda sıra ile
gösterilen harçlar ödenir.

Bu Tüzüğün
Yürürlüğe
Girdiği Tarihten
Önce Başlatılan
İşlemler
A.E. 156 / 07

Geçici Madde 1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemleri
başlatılan “Çalışma İzni”, “İş Kurma İzni” ve “Öğrenci Çalışma izinleri”
“Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğünde” belirtilen harçlar ödenmek koşulu
ile Muhaceret Dairesi tarafından verilmeye devam edilir.

Geçici Madde
Kuzey Kıbrıs
Türk
Cumhuriyetinde
13 yıl İkamet
Eden Yabancılara
Daimi İkamet
İzni Verilmesi
4. A.E. 205 / 09

1. (1) Muhaceret Dairesi Müdürü, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği
tarihten öncesinde herhangi bir muhaceret izni olup olmadığına
bakılmaksızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kesintisiz
olarak 13 (onüç) yıl ikamet eden yabancılara, aşağıdaki (2)’inci
fıkrada öngörülen koşullara uygun olmaları ve bu Tüzüğün
yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başvurmaları
kaydıyla, bu Tüzüğe ekli II. Cetvel’de örneği görülen “Daimi
İkamet İzni” verebilir.
Bu fıkra amaçları bakımından askerlik hizmetinde geçen süre
kesinti sayılmaz.
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(2) (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kendisinin ve ailesinin
geçimini rahat olarak sağlayabileceği bir gelirinin olması.

(B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sağlıklı bir yaşam
sürdürebileceği bir konut sahibi olmak veya kiracı olarak
yaşamak.

(C) Kamu sağlığına tehlike oluşturan bir bulaşıcı veya
infeksiyöz hastalığı bulunmamış olmak.

(D) İyi ahlak sahibi olmak.
(E) Yılda üç aydan fazla yurt dışında kalmamış olmak.

Ancak yukarıdaki 1’inci fıkrada öngörülen süre içinde
toplam 2 (iki) yıldan fazla yurtdışında kalınmaması halinde
üç aylık süre dikkate alınmaz.

24.12.2008 – R.G. 222 – EK III – A.E. 931 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük 1 Ocak, 2009 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

17.12.2009 – R.G. 212 – EK III – A.E. 866 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 4. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2010 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

21.12.2010 – R.G. 211 – EK III – A.E. 760 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 4. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2011 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

27.12.2011 – R.G. 220 – EK III – A.E. 700 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 4. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

25.12.2012 – R.G. 213 – EK III – A.E. 719 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 4. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2013 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

11.2.2014 – R.G. 30 – EK III – A.E. 90 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 4. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından

itibaren yürürlüğe girer.
20.1.2015 – R.G. 11 – EK III – A.E. 57 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş

Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 4. Bu Tüzük, 1 Şubat 2015 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
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A.E. 158 / 08 I.  CETVEL A
(TÜZÜK MADDE 3)

1. Adı ...................................................................... 2. Soyadı .....................................................
3. Doğum yeri ve tarihi ........................................... 4. Uyruğu ....................................................
5. Anne adı ve soyadı ............................................. 6. Baba adı ve soyadı ..................................
7. Medeni Hali ........................................................ 8. Pasaport no .............................................
9. Kaç yıldan beri KKTC’de çalışma veya iş kurma izni ile ikamet ettiği ........................................
10. Esas mesleği ...................................................... 11. Şimdiki işi ...........................................
12. Geçim kaynakları ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
14. İşverenin adı, soyadı .....................................................................................................................
15. İşyerinin adı ve adresi ...................................................................................................................

16. Eşinin adı ve soyadı ......................................................................................................................
17. Eşinin doğum yeri tarihi ...............................................................................................................
18. Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının isim, doğum yeri ve tarihi ............................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
19. KKTC.’ndeki adresi ve telefon numarası .....................................................................................
.............................................................................................................................................................
20. KKTC dışındaki posta adresi .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Ben, (tam isim) ....................................................................................................................................
Bu dilekçede belirtilen bilgilerin tam doğru olduğunu beyan ederim.

Açık isim ve İmza ............................................................................
....................................... tarih .................................... de/da önünde yapılmış, tetkik edilmiş ve
imzalanmıştır.

Açık isim ve İmza ............................................................................
Muhaceret Dairesi Müdürü.

Eki: (1) Kimlik ve pasaport fotokopisi
(2) Sabıka kayıt belgesi
(3) Devlet hastahanesinden bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu
(4) Giriş-Çıkış dökümü
(5) Evlenme belgesi fotokopisi
(6) Nüfus kayıt örneği



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

12

A.E. 158 / 08 I.  CETVEL B
(TÜZÜK MADDE 4)

1. Adı ...................................................................... 2. Soyadı ......................................................
3. Doğum yeri ve tarihi ........................................... 4. Uyruğu .....................................................
5. Anne adı ve soyadı ............................................. 6. Baba adı ve soyadı ...................................
7. Medeni Hali ........................................................ 8. Pasaport no ..............................................
9. Kaç yıldan beri KKTC’de ziyaretçi izni ile ikamet ettiği ..............................................................
10. Esas mesleği ..................................................................................................................................
11. Geçim kaynakları ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
12. Eşinin adı ve soyadı ......................................................................................................................
13. Eşinin doğum yeri ve tarihi ...........................................................................................................

14. Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının isim, doğum yeri ve tarihi ............................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
15. KKTC.’ndeki adresi ve telefon numarası .....................................................................................
.............................................................................................................................................................
16. KKTC dışındaki posta adresi .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Ben, (tam isim) ....................................................................................................................................
Bu dilekçede belirtilen bilgilerin tam doğru olduğunu beyan ederim.

Açık isim ve İmza ............................................................................
....................................... tarih .................................... de/da önünde yapılmış, tetkik edilmiş ve
imzalanmıştır.

Açık isim ve İmza ............................................................................
Muhaceret Dairesi Müdürü.

Eki: (1) Kimlik ve pasaport fotokopisi
(2) Devlet hastahanesinden bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu
(3) Sabıka kayıt belgesi
(4) Giriş-Çıkış dökümü
(5) Garantilenmiş Gelirini gösteren belgeler
(6) Konut’unun tapu fotokopisi veya kira sözleşmesi
(7) Evlenme belgesi fotokopisi
(8) Nüfus kayıt örneği
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A.E. 158 / 08 I.  CETVEL C
(TÜZÜK MADDE 5)

1. Adı ...................................................................... 2. Soyadı .....................................................
3. Doğum yeri ve tarihi ........................................... 4. Uyruğu ....................................................
5. Anne adı ve soyadı ............................................. 6. Baba adı ve soyadı ..................................
7. Evlenme tarihi ve yeri...............................................
8. Pasaport no ...............................................................
9. Esas mesleği ..............................................................
10. Eşinin adı ve soyadı ................................................
11. Eşinin doğum yeri tarihi .........................................
12. Eşinin KKTC Kimlik Kartı no : ............................................
13. KKTC.’ndeki adresi
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
14. Telefon numarası ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
15. KKTC dışındaki posta adresi .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Ben, (tam isim) ....................................................................................................................................
Bu dilekçede belirtilen bilgilerin tam doğru olduğunu beyan ederim.

Açık isim ve İmza ............................................................................
....................................... tarih .................................... de/da önünde yapılmış, tetkik edilmiş ve
imzalanmıştır.

Açık isim ve İmza ............................................................................
Muhaceret Dairesi Müdürü.

Eki: (1) Kimlik ve pasaport fotokopisi
(2) Evlenme belgesi
(3) Nüfus kayıt örneği
(4) Birlikte Yaşam Belgesi
(5) Eşinin KKTC Kimlik Kartı fotokopisi
(6) Eş müsadesi
(7) Giriş-Çıkış dökümü



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

14

A.E. 158 / 08 II. CETVEL
(TÜZÜK MADDE 3,4,5)

DAİMİ İKAMET İZNİ
(Permanend Residency Certificate)

Belge No:

Yabancılar ve Muhaceret Yasası Fasıl 105 ve Yabancılar Muhaceret Tüzüğü Madde ......................
Kategorisi altında Daimi İkamet İzni verilmiştir.

Adı ve Soyadı :
(Name and Surname)

Doğum Yeri ve Tarihi:
(Date of birth and place)

Yurttaşlığı:
(Nationality)

Anne Adı Soyadı:
(Mother name and surname)
Baba Adı Soyadı:
(Father name and surname)

Kimlik Kartı veya Pasaport No:
(Identity Card or Passport No)

Veriliş Tarihi:
(Granted on)

Kişinin Açık İsim ve İmzası Muhaceret Dairesi Müdürü
Full name & Signature of Bearer (Direction of the Department of Immigration)
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A.E. 158 / 08 II. CETVEL A
(TÜZÜK MADDE 6)

Muhaceret Dairesi Müdürlüğü tarafından .................................................. tarih ve .........................
sayılı belge ile aldığınız Daimi İkamet İzni, izin koşullarına uymadığınız için Yabancılar ve
Muhaceret Tüzüğünün ........................................... maddesi uyarınca .......................................
tarihinde tarafımdan iptal edilmiştir.

Açık İsim ve İmza ......................................................
Muhaceret Dairesi Müdürü
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3.A.E.57 / 15 Üçüncü Cetvel
(Madde 27)

Geçici İkamet Hakkında Bilgi
TL

1- Daimi İkamet Tezkeresi 1725.-
2- Daimi İkamet Tezkeresi Sureti 71.-
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2.A.E.57 / 15 Dördüncü Cetvel
(Madde 16A)

Sıra
No Harçlar (TL)
I. Tüm Yabancı Uyruklular İçin

a) İkamet İzinleri :-
i) 6 ayı geçmeyen 133.-
ii) 6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen 266.-
iii) 12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen 532.-

b) Öğrenci İzinleri:-
6 ayı geçmeyen 69.-
6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen 101.-
12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen 202.-
24 ayı geçen 36 ayı geçmeyen 298.-
36 ayı geçen 48 ayı geçmeyen 399.-

II. Türkiye Cumhuriyeti ve Üçüncü Devlet Kamu
Kuruluşlarında geçici görevle gönderilen ve KKTC
Kurumlarınca görevlendirilen Kamu Görevlileri ve
bunların eş ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları
(Yıllık)- 99.-
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A.E. 158 / 08 V. CETVEL
(TÜZÜK MADDE 18)

Yasaklı Göçmene Tebligat

............................................... ye/ya

Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca yasaklı bir göçmen olduğunuza karar verdiğimi işbu
belge ile tarafınıza tebliğ olunur.

Tarih

................................................... ....................................................
Muhaceret Memuru


