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Kısa İsim 

 

A.E. 88/2020 

1. Bu Tüzük “İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü” olarak isimlendirilir. 

Tefsir 
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2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;  

 “Bakan” İçişlerinden sorumlu Bakanı, 

“Bakanlık” İçişlerinden sorumlu Bakanlığı, 

 “Çocuk”  On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi, 

“Daire” Muhaceret Dairesini, 

“Destekleyici” Aile birliği amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 

gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde 

bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen kişiyi, 

“İkamet izni” Yabancılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kalma 

hakkı veren izni, 

“Müdür”  Muhaceret Dairesi Müdürünü, 

“Partner” Bekâr olan yurttaşın veya bekâr olan yasal izinli kişinin evlilik 

dışı birliktelik yaşadığı bekâr kişiyi, 

 “Seyahat belgesi” Pasaport yerine geçen belgeyi, 

“Ülke”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,  

“Vatansız kişi” Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı 

bulunmayan ve yabancı sayılan kişiyi, 

“Vize” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş ve en fazla doksan güne 

kadar kalma hakkı tanıyan izni, 

“Vize muafiyeti” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş için vize alma 

yükümlülüğünü kaldıran düzenlemeyi, 

“Yabancı” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan kişiyi, 

“Yasa” Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasını, 

“Yasal izinli”, İkamet izni, çalışma izni, iş kurma izni veya daimi ikamet 

izinlerinden herhangi birine sahip olanlar, ikamet izni muafiyetine sahip 

olanlar ve ülkeye girişte verilen vize süresi içerisinde ülkede bulunan 

kişileri,    anlatır. 

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı; yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 

girişleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kalışları ve Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nden çıkışlarının usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ülkeye Giriş ve Vizeler 

 

Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ne 

Giriş 

4. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nden çıkış, onaylanmış limanlardan ve kapılardan, 

geçerli pasaport veya seyahat belgesi ile yapılır. 
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(2) (a) Ülkeye pasaport ile yapılacak girişlerde, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde elçilik, konsolosluk veya temsilciliği 

olmayan ülke yurttaşları ile Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki 

ülke yurttaşlarına vize verilebilmesi, en az altı ay geçerli 

pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır. 

(b) Ülkeye pasaport ile yapılacak girişlerde, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde elçilik, konsolosluk veya temsilciliği olan 

ülke yurttaşları ile Avrupa Birliği ülkeleri yurttaşlarına vize 

verilebilmesi, en az iki ay geçerli pasaport ile giriş 

yapılmasına bağlıdır.” 

Ülkeye Girişte 

Normal ve  

Kapsamlı Kontrol 

İşlemleri. 

 

5. (1) Yabancılar, pasaport veya seyahat belgelerini, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ne giriş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 

çıkışlarda görevlilere göstermek zorundadırlar. 

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerde, yabancının ülkeye 

giriş yasağı olup olmadığı kontrol edilir. 

(3) Yabancı hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerine 

izin verilmeyecek kişilerden olduğuna yönelik şüphe duyulması 

halinde, giriş işlemlerinden sorumlu birim tarafından kapsamlı 

kontrol işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Kapsamlı kontrol işlemi, idari gözetim işlemi olmayıp en fazla dört 

saat içinde tamamlanır. Bu süreye adli işlemlerde geçen süre dâhil 

değildir. Eğer dört saatlik süre aşılacaksa yabancının rızası aranır. 

Kapsamlı kontrol süresi içinde veya sonrasında, yabancı kendi 

rızası ile ülkesine dönebileceği gibi ülkeye kabulle ilgili işlemlerin 

sonuçlanmasını da bekleyebilir. 

(5) Kapsamlı kontrol işlemi, yabancının güvenliği ve kişisel 

mahremiyeti gözetilerek, pasaport kontrol noktasına yakın ve ayrı 

bir yerde gerçekleştirilir. Kontrol süresince yabancının temel 

ihtiyaçlarına erişimi sağlanır. Yabancı, kontrolün amacı ve usulü 

hakkında bilgilendirilir. 

(6) Kapsamlı kontrol işlemi genel olarak; 

(a) Seyahat belgelerinin kontrolü ve incelenmesi, 

(b) Ülkeye giriş kayıtlarıyla ilgili sınırlamaların gözden 

geçirilmesi, 

(c) Adli ve idari makamlar tarafından işleme konu olup 

olmadığının belirlenmesi, 

(ç) Uluslararası seviyede aranıp aranmadığının belirlenmesi, 

(d) Ülkeye geliş amacının tespit edilmesi, 

(e) Ülkede geçimini ne şekilde sağlayacağının ve kalacağı yerin 

açıklığa kavuşturulması, 

(f) Ülkeye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar ile vize 

verilmeyecek yabancılardan olup olmadığının araştırılması, 

(g) Vize verilme koşullarını taşıyıp taşımadığının araştırılması ve 

bu amaçla gerekli görülmesi halinde tüzükte açıkça 

belirtilmemiş olan herhangi bir bilgi veya belgenin talep 

edilmesi ve incelenmesi, 

(h) Kamu sağlığı ve güvenliği açısından gerekli görülen diğer 

hususları,   kapsar 



Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ne 

Girişlerine İzin 

Verilmeyecek 

Yabancılar. 

6. Aşağıdaki yabancıların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerine 

izin verilmez ve ülkelerine geri gönderilirler: 

(1) Bu tüzükteki şartlara uygun pasaportu veya seyahat belgesi 

olmayanlar ile bu belgeleri hileli yollarla edindiği veya sahte 

olduğu anlaşılanlar, 

(2) Yasal izinli olmayanlardan, girişte vize verilmesi uygun 

görülmeyenler, 

(3) Yasa’nın 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan “yasaklanan 

göçmenler” kapsamında olan kişiler, 

(4) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler, 

(5) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini 

taşıdığı yönünde şüphe duyulanlar, 

(6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar 

uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan 

dolayı başka ülkede sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar, 

(7) Daha önceki bir tarihte ülkede yetkili makamlardan izinsiz 

bulunmaktan dolayı halen geçerli olan para cezası bulunanlar.  

(8) 

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden herhangi bir sebeple ihraç 

edilmiş olup daha sonra böyle bir ihraç kararı kaldırılmış 

olanlardan, ihraç edilirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti 

tarafından karşılanmış olan seyahat masraflarını geri ödememiş 

olanlar.  

Vize Zorunluluğu 

ve Vize Muafiyeti 
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7. (1) (a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doksan güne kadar 

kalacak olan ve yasal izinli olmayan yabancılar, ülkeye 

girişte, geliş amaçlarını ve süresini belirten vize almak 

zorundadırlar.  Bu kişilerin pasaportlarına veya diğer belge 

üzerine vizeli giriş mührü uygulanır. Vizeli giriş mührü 

üzerine ve bilgisayar sistemine vizenin türü ve süresi işlenir. 

(b) Ülkede  yasal  izinli olanlar ile yurttaşların   pasaportlarına  

veya  diğer belge üzerine ülkeye  girişte  vizesiz  giriş mührü 

uygulanır. 

(2) Bir yabancının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vize ile kalış 

süresi, her defasında doksan günü ve her yüz seksen günde doksan 

günü geçemez. Ancak: 

(a) Yüz seksen günde doksan gün kalışın hesaplanmasında, 

ülkeye girişten itibaren yetmiş iki saat içerisinde çıkış yapılan 

kalışlar yurt içinde kalış olarak hesaplanmaz. 

(b) Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önceki kalışlar dikkate 

alınmaz. 

(c) Kayıtlarda arka arkaya iki defa giriş kaydı bulunması halinde, 

çıkışı tespit edilemeyen giriş hangisi ise o giriş kaydı dikkate 

alınmaz. Arka arkaya ikiden fazla giriş tespit edilmesi halinde 

kapsamlı kontrol işlemine geçilir. 

(d) Polis Muhaceret kayıtlarının online bağlantısının 

sağlanamadığı ve hesaplamanın başka surette yapılmasının 

mümkün olmadığı  durumlarda, böyle bir hesaplamadan 

sarfınazar edilebilir. 

 (e) Turizm Bakanlığınca tur lideri olarak bildirilen kişiler 

hakkında, yüz seksen günde doksan gün sınırlaması 

uygulanmaz. 



(3) Yukarıdaki  (2)’nci fıkra uyarınca, yüz seksen gün içerisinde 

doksan gün kalış süresini doldurmuş olan yabancılardan; 

(a) Ülkede bulunan üçüncü dereceye kadar olan akrabalarının 

ağır hastalık,  ölüm ve benzeri durumlarla karşı karşıya 

olduklarının Daire’ye bildirilmesi halinde, ülkeye girişine ve 

bu amaçlar için zaruri ihtiyaç olan süre kadar kalışına Bakan 

onayı ile izin verilebilir. Bu süre, hiçbir durumda vizeler için 

öngörülen azami süreleri aşamaz. 

(b) Sınır kapı ve limanlarına gelmiş olanlara, Bakan’ın genel 

talimatlarına uygun olarak ve muhaceret memurunun takdiri 

ile en fazla üç günlük vize verilebilir. 

(4) Muhaceret Memurunun kanaatince muhtaç bir duruma düşmesi 

muhtemel olan herhangi bir kişinin, ülkeye girmeden önce veya 

ülkeye girdikten sonra muhaceret Memurunun tespit edeceği belli 

bir süre içinde Muhaceret Memuruna, ülkesine iade edilme 

masraflarını karşılamaya yeterli olacak bir miktar yatırması 

şartıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girmesine müsaade 

edilebilir. 

(5) Muhaceret Memuru, transit bir uçak veya gemide yolcu olan 

herhangi bir kişiye, pasaport veya seyahat belgesine karşılık karaya 

çıkma izni verebilir. Bu izin, hamiline ilgili uçak veya geminin, 

duruma göre, hava alanı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

sularında bulunduğu sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 

kalma hakkı verir. Böyle bir yolcunun pasaportu veya seyahat 

belgesi yolcunun gemi veya uçağa dönmesi üzerine kendisine iade 

edilir. 

Sınır Kapılarında 

Vize Verilmesi 
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8. (1) Yabancılara, süresi içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 

ayrılacaklarını göstermeleri ve bu tüzükteki diğer koşulları yerine 

getirmeleri hâlinde, sınır kapılarında ve limanlarında türüne göre en 

fazla doksan güne kadar vize verilebilir. İkamet izin türlerinden 

birisine başvurmak amacıyla vize verilmesi uygun görülenlerden, 

ayrılacaklarını göstermeleri istenmez.  

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerine izin verilmeyecek 

kişiler ile 4’üncü maddenin (2)’nci fıkrasında öngörülen sürelere 

uygun pasaport ya da seyahat belgesi olmayanlara ülkeye girişte 

vize verilmez. 

(3) Ülkeye hava ve deniz limanlarından giriş yapan ve vize verilmesi 

uygun görülen yabancıların pasaportlarına veya seyahat belgelerine 

veya bakanlıkça belirlenecek başka bir belge üzerine, amacına 

uygun olan vizenin türü ve süresi kaydedilir.  

(4) Bir yabancıya ülkeye girişte bu tüzük kurallarına uygun olarak vize 

verilip verilmeyeceği hususu, Baş Muhaceret Memurunun 

talimatlarına uygun olarak, giriş limanlarındaki Muhaceret 

Memurunun takdirine bırakılır. 

(5) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmeden önce vize alması 

gereken ülke yurttaşlarının hangileri olduğu ve bu kişilere sınır kapı 

ve limanlarında da vize verilebilmesi yönündeki istisna kuralları 

Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılır. 

Vize Türleri ve 

Süreleri. 

9. 

 

(1) Vize türleri ve süreleri şunlardır: 

(a) Turizm Vizesi:  



(i) Ülkeye turistik ziyaret amacıyla gelip, otelde veya başka 

bir konaklama tesisinde konaklayacak olanlar ile bu 

amaçla konut kiralamış olanlara bu husustaki beyanları 

üzerine en fazla otuz gün; otuz günden fazla kalacak 

olanların bu hususa ilişkin ödenmiş rezervasyon belgesi 

ile makbuz sunmaları halinde en fazla doksan gün,  

(ii) Bakan tarafından ayrıca kısıtlama getirilmemesi halinde, 

ülkeye turistik ziyaret amacıyla gelip, bir yakınının 

evinde kalacak olanlara en fazla altmış gün, 

(iii) Bakan tarafından kısıtlama getirilmemesi halinde, ülkeye 

üçüncü dereceye kadar bir akrabasını ziyaret amacıyla 

gelenlere en fazla altmış gün, 

(iv) Ülkeye resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, seminer, 

toplantı, festival, fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve 

sanatsal etkinlik, sağlık turizmi ve benzeri amaçlarla 

gelenlere, bu durumlarını göstermeleri halinde, 

gösterdikleri sürenin bir hafta fazlası ile sınırlı olarak 

verilir. Geliş amacının uzadığının belgelenmesi halinde 

Baş Muhaceret Memuru veya yetkilendireceği kişi 

tarafından en fazla doksan güne tamamlanacak şekilde 

uzatılabilir. 

(b) Staj, Kurs, Değişim Programı, Hizmet İçi Eğitim Vizesi:  

Ülkeye staj, kurs, öğrenci değişim programı ve hizmet içi 

eğitim amacıyla gelmek isteyen yabancılara, bu durumlarını 

belgelemeleri halinde, belgeledikleri sürenin bir hafta fazlası 

ile sınırlı olarak verilir. 

(c) Çalışma İzni Vizesi: 

Ülkeye Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca ön izin 

ile gelmiş olan kişilere otuz gün süreli olarak verilir. Ülkede 

elçilik, konsolosluk veya başka temsilciliği olmayan ülke 

yurttaşlarına böyle bir vizenin verilebilmesi, en az iki yıl 

geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır. 

(ç) İş Kurma İzni Vizesi:  

Ülkeye iş kurma amacıyla gelen kişilere, iş kuracak sermaye 

sahibi olduğunu göstermesi halinde, otuz gün süreli olarak 

verilir. 

(d) İkamet İzni Vizesi:  

Bu tüzükteki ikamet izni türlerinden birisine başvurmak 

amacıyla ülkeye girecek olan yabancılara aşağıdaki koşullara 

göre, farklı bir süre öngörülmemişse doksan gün süreli vize 

verilir: 

(i) Aile İkamet İzni Başvurusu İçin Vize: 

Aile ikamet izni için başvuru yapacak olan 

yabancılara, ülkeye girişlerinde bu amaçla geçerli olan 

ikamet izni vizesi verilir.  

(ii) Taşınmaz Mal Sahipliği Nedeniyle Vize: 

Taşınmaz Mal sahibi olduğuna dair tapu belgesi 

gösterenlere bu amaçla vize verilir. 

(iii) Öğrenci İkamet İzni Başvurusu İçin Vize: 



Öğrenci ikamet izni almak üzere ülkeye gelen 

yabancılara, öğrenci kayıt veya ön kayıt belgesi 

sunmaları üzerine altmış gün süreli vize verilir. 

(iv) Adli ve İdari Amaçlı Vize: 

Ülkeye adli veya idari makamların talepleri veya 

kararları üzerine gelenlere, bu görev süreleri kadar 

geçerli vize verilir. 

(v) Bilimsel Araştırma Amaçlı Vize: 

Ülkeye bilimsel araştırma amacı ile gelenlere, bu gibi 

araştırma süresi kadar geçerli vize verilir. 

(vi) Ülkedeki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin Vize: 

14’üncü maddenin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca 

ikamet izni başvurusunda bulunabilecek olanlara, bu 

amaçla otuz gün geçerli vize verilir. 

(2) Vize başvurusunda bulunan yabancılardan, giriş limanlarındaki 

Muhaceret Memurunun takdirine göre, aşağıdaki bilgi veya 

belgeler veya bunlara ilave bilgi ve belge istenebilir: 

(a) Her türlü vize başvurularında, başvuranın: 

(i) Kalacağı sürede geçimini sağlayacak ve ülkesine 

dönüşünü sağlayacak maddi imkâna sahip olması, 

(ii) Ülkede kalacağı uygun bir yer olanağı olması ve bu yerin 

isim ve adresini vermesi, 

(iii) Geliş amacını doğru ve tatminkâr bir şekilde göstermesi, 

(iv) Staj, kurs veya öğrenci değişim programına katılacak 

olanlardan, bu durumu gösteren belge sunmalar istenir. 

(v) Turistik amaçla gelip, otuz günden doksan güne kadar 

kalacak olanlardan, rezervasyon belgesi veya kiralama 

belgesi istenir.  

(b) (1)’inci fıkranın (c) bendi uyarınca ön izin ile gelenlerden, ön 

izinli olduğunun tespit edilmesi gerekir. 

(c) Aile ikamet izni vizesi için yapılan başvurularda: 

i. Destekleyicinin ülkedeki yasal izin durumunun, 

ii. Başvuranın, destekleyici ile aile bağı olduğunun 

anlaşılması gerekir. 

(ç) Taşınmaz mal sahipliği nedeniyle kısa dönem ikamet izni 

başvurusu yapılması için yapılan vize taleplerinde: 

i. Taşınmaz malı satın almış olması halinde tapu belgesi. 

ii. Taşınmaz malı ödemeleri devam eden bir sözleşme ile 

satın almış olması halinde, satış sözleşmesi. 

iii. Taşınmaz malı henüz satın almamış olması halinde en az 

elli bin Avro veya karşılığı meblağın banka hesabında 

olduğunu gösteren belge. 

iv. Geliş amacını doğru ve tatminkâr bir şekilde göstermesi 

istenir. 

(d) Öğrenci ikamet izni başvurusu yapmak amacıyla vize 

taleplerinde eğitim göreceği kuruma kayıt veya ön kayıt 

yaptırdığını gösteren belge istenir. 

(e) Adli ve idari amaçlı vize taleplerinde, ilgili adli veya idari 

makamın talep veya karar yazısı istenir. 



Vizenin Uzatılması 

ve İptali 
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10. (1) Bu tüzükte açıkça düzenlenmedikçe ülkeye girişte verilmiş olan 

vize süresi uzatılamaz. 

(2) Ülkeye turistik ziyaret amacıyla gelmiş olup, girişte verilen vize 

süresinden daha uzun süre kalacak olanlar: 

(a) Vize süresinden sonraki kalışlarına ilişkin ödenmiş 

rezervasyonları bulunması ve bu ödemeye ilişkin Daire’ye  

makbuz sunmaları halinde vize süreleri rezervasyon süresi 

kadar ve en fazla doksan güne tamamlanacak şekilde 

uzatılabilir.  

(b) Taşınmaz mal satın almış olmasına rağmen, bu hususu ülkeye 

girişte belgeleyememiş olanlar, Daire’ye bu hususları 

ispatlamaları halinde, vize süreleri doksan güne 

tamamlanacak şekilde uzatılabilir. 

(3) Ülkeye girişte, herhangi bir ikamet iznine başvuru niyeti 

olmaksızın vize almış olup, ülkede olduğu sürede ikamet iznine 

başvurmaya karar veren kişilerin, ikamet izin türlerinden herhangi 

birisinin koşullarını taşıdığına ve başvurusunun olumlu 

neticelenme ihtimali olduğuna Baş Muhaceret Memuru veya 

yetkilendireceği kişi tarafından kanaat getirilmesi halinde, böyle bir 

ikamet izni başvurusuna olanak sağlamak amacıyla, girişte verilmiş 

olan vize süresi en fazla doksan güne tamamlanacak şekilde 

uzatılabilir. 

(4) Vize, aşağıdaki durumların tespit edilmesi halinde,  Daire 

tarafından iptal edilir: 

(a) Sahteciliğe konu olduğunun veya gerçek dışı beyan ile elde 

edildiğinin tespiti, 

(b) Üzerinde silinti, kazıntı veya tahrifat yapıldığının anlaşılması 

(c) Vize sahibi aleyhine sınır dışına ihraç kararı çıkmış olması, 

(ç) Yabancının suç işleyebileceği yönünde kuvvetli şüphe 

bulunması 

(d) Pasaport veya seyahat belgesinin sahte olması, 

(e) Vize veya vize muafiyetinin amacı dışında kullanılması, 

(f) Vizenin verilmesine temel olan şartların veya belgelerin 

geçerli olmadığının veya ortadan kalktığının anlaşılması, 

(g) 9’uncu maddenin (1)’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca vize 

almış olan kişiler hariç olmak üzere, vize sahibinin Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iş araması.  

(5) Bir yabancıya verilmiş olan vizenin iptal edilmesi halinde, iptal 

kararı yabancıya bildirilir ve aksi yönde bir bildirim yapılmadıkça 

en geç beş gün içerisinde ülkeden çıkış yapması istenir. İptal 

bildiriminde belirlenen süre içerisinde ülkeden çıkış yapmayan 

kişiler, süre sonundan itibaren ülkede yetkili makamlardan izinsiz 

bulunmuş sayılırlar ve haklarında Yasa’daki para cezaları 

uygulanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İkamet İzinleri 

 

İkamet İzni Alma 

Zorunluluğu 

11. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, vizenin veya vize 

muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak 



yabancıların, başka surette yasal izinli olmamaları halinde, ikamet 

izni almaları zorunludur.  

(2) 

 

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca verilmiş olan 

çalışma izinleri ve iş kurma izinleri ile Daimi İkamet İzinleri Yasası 

uyarınca verilmiş olan daimi ikamet izinleri, geçerli oldukları 

sürelerde, bu tüzük amaçları bakımından ikamet izni olarak kabul 

edilir ve ayrıca ikamet izni alınması gerekmez. 

İkamet İzni Alma 

Yükümlülüğünden 

Muafiyet 
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12.  (1) Aşağıdaki yabancılar ikamet izni alma yükümlülüğünden muaftır. 

(a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli kişiler.   

(b) Müdür tarafından vatansız olduğu tespit edilmiş kişiler. 

(c) Ülkede yurttaş olan velisi veya vasisi ile yahut yasal izinli 

olan velisi veya vasisi ile birlikte yaşamakta olan, on sekiz 

yaşını doldurmamış olan yabancılar. 

(ç) Ülkede yurttaş olan velisi veya vasisi ile yahut yasal izinli 

olan velisi veya vasisi ile yaşamakta olan on sekiz yaşından 

büyük, zihinsel engelli olan veya en az yüzde elli fiziksel 

engelli olan yabancı kişiler. 

(d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin taraf olduğu 

anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar. 

(e) Mavi kimlik sahibi olanlar ile Daimi İkamet İzni Yasası 

uyarınca daimi ikamet izni sahibi olanlar bu izinleri devam 

ettiği sürece, 

(f) Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca çalışma veya 

iş kurma izni sahibi olanlar, bu izinleri devam ettiği sürece. 

(g) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevli diplomasi ve 

konsolosluk memurları ile diplomatik pasaport sahibi 

yabancılar. 

(h) Yukarıdaki (g) bendi kapsamındaki kişilerin ailelerinden,      

Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler. 

(i) Uluslararası kuruluşların Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetindeki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri 

anlaşmalarla belirlenmiş olanlar. 

(j) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşik yabancı 

Misyonda geçici bir süreyle görevlendirilip Dışişleri 

Bakanlığınca muafiyeti bildirilenler 

(k) Uluslararası antlaşmalar uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde görev yapmak için atanmış olan personel ile 

eş ve çocukları. 

(l) (i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zorunlu askerlik 

görevini yapanlar.  

(ii) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zorunlu askerlik 

görevi  yapanlar dışındaki askeri personel ile onların 

eşleri, 18 yaşından büyük bekâr çocukları, anne ve 

babası.  ” 

(iii) Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nde görevli personel 

ile onların eşleri ve 18 yaşından büyük bekâr 

çocukları. 

(m) Tutuklu, hükümlü veya gözaltında olanlar, bu hallerinin 

devam ettikleri süre boyunca. 



(n) Ülkede yurttaş olan çocuklarıyla birlikte ikamet eden 65 yaş 

üzerindeki yabancılar. 

(o) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden Rum ve 

Maronit asıllı kişiler ile onların bakıcılığını üstlenmiş olan 

kişilerden, isimleri Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler. 

(2) (a) (1)’inci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca ikamet izninden 

muaf olan kişiler, muafiyet kaydı yaptırmak üzere Daire’ye 

başvururlar ve her defasında iki yıllık muafiyet kaydı temin 

ederler. 

(b) (1)’inci fıkranın (ç) bendi uyarınca ikamet izninden muaf olan 

kişiler veya onların adına velileri veya vasileri muafiyet kaydı 

yaptırmak üzere daireye başvururlar. Bu kişilerin veli veya 

vasilerinin, 

i. Yurttaş olması halinde, muafiyet kaydı süresiz verilir. 

ii. Yurttaş olmayan bir yasal izinli olmaları halinde, yasal 

izin süresini aşmayacak şekilde muafiyet kaydı verilir. 

(c) (1)’inci fıkranın (n) bendi uyarınca ikamet izninden muaf 

olan kişiler, muafiyet kaydı yaptırmak üzere Daire’ye 

başvururlar ve her defasında beş yıllık muafiyet kaydı temin 

ederler. 

(ç) Muafiyet kaydı belgeleri için herhangi bir harç alınmaz. 

(d) İkamet izninden muafiyetin veya bu gibi muafiyete ilişkin 

belgelerin iptal edilmeleri ile ilgili olarak, 23'üncü madde 

kuralları kıyasen uygulanır. ” 

(3)  (1)’inci fıkranın (c) ve (ç) bentleri uyarınca ikamet izninden muaf 

olan kişilerin anne ve babaları için ikamet izni veya çalışma izni 

veya iş kurma izni düzenlenirken, bu bentler kapsamındaki 

çocuklarının muhaceret kayıtlarının tutulması için gerekli tedbirler 

Daire ve diğer kamu kurumları tarafından alınır. 

İkamet İzni 

Çeşitleri 
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13. İkamet izni çeşitleri şunlardır: 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Aksine bir kural bulunmadığı takdirde, her defasında en fazla bir 

yıllık süreyle verilen Kısa Dönem İkamet İzni. 

Aksine bir kural bulunmadığı takdirde, her defasında en fazla iki 

yıllık süreyle verilen Aile İkamet İzni. 

Öğrenim sürelerine göre ve her defasında en fazla iki yıllık süreyle 

verilen Öğrenci İkamet İzni. 

Altmış yaşını doldurmuş olan kişilere verilecek olan ikamet 

izinleri, her defasında en fazla üçer yıllık olarak verilebilir.  

Kısa Dönem 

İkamet İzin 

Çeşitleri 
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14. (1) Kısa dönem ikamet izni, bu tüzükte farklı bir süre öngörülmediği 

sürece, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilir. Kısa 

dönem ikamet izni süresinin belirlenmesinde, yabancının talebi, 

gerekçesi ve ikamet izniyle ilgili diğer hususlar göz önünde 

bulundurulur. 

(2) Kısa dönem ikamet izni, aşağıdaki hallerde verilebilir: 

(a) Bilimsel araştırma veya arkeolojik kazı amacıyla kısa dönem 

ikamet iznine ilişkin başvurularda aranan koşullar: 

(i) Araştırma veya kazı izne tabi ise ilgili kurum veya 

kuruluştan alınmış izin, izne tabi değilse araştırma 

konusuna ilişkin beyan istenir. 



(ii) Bilimsel araştırmanın yapılacağı kurumdan alınacak 

olan ve böyle bir araştırma yapılacağını ve 

araştırmanın süresini gösteren belge. 

(iii) Bilimsel araştırma amacı ile verilecek olan kısa dönem 

ikamet izinleri, her defasında en fazla altı aya kadar 

verilebilir. Arkeolojik çalışma amacı ile verilecek olan 

izinlerde ise, kısa dönem ikamet izni için geçerli genel 

kurallar uygulanır. 

(b) Taşınmaz mal sahibi olan yabancı tarafından yapılan ikamet 

izni başvurularında;  

(i) İkamete uygun bir konut olması ve bu amaçla kullanılması 

gerekir.  

(ii) Aynı konuta ilişkin koçanın birden fazla hisseye 

bölünmüş olması ve herhangi bir hisse sahibinin bu bent 

uyarınca kısa dönem ikamet izni almış olması halinde, 

başka bir hissedara aynı konut için kısa dönem ikamet izni 

verilmez. Ancak, aynı konuta ilişkin hissedarlardan 

birisinin kısa dönem ikamet izni almış olması fakat bu 

izne bağlı olarak herhangi bir aile ikamet izni alınmamış 

olması halinde, ikinci hissedara da kısa dönem ikamet izni 

verilebilir. Bu şekilde aynı konuta ilişkin birden fazla kısa 

dönem ikamet izni verilen durumlarda, bu izinlerden 

herhangi birine dayanılarak aile ikamet izni verilemez. 

(iii) Taşınmaz malı, sözleşme ile satın almış olması halinde,  

satış bedelinin en az üçte birinin ödenmiş olması ve 

Bakanlar Kurulunca taşınmaz edinme izni verilmesi için 

başvuru yapmış olması gerekir. 

(iv) Taşınmaz malın başvuran adına tapu koçanı bulunması 

halinde, aylık en az bir asgari ücret tutarında gelir sahibi 

olması; taşınmaz malın ödemeleri devam eden bir 

sözleşme ile alınmış olması halinde, sözleşmedeki aylık 

taksit tutarına ilaveten aylık en az bir asgari ücret tutarında 

gelir sahibi olması. 

(v) Bu ikamet izni türü, bu Tüzükte aksine bir kural bulunup 

bulunmadığına bakılmaksızın, ilk başvuruda bir yıllık, 

daha sonra ise kendi adına tapu almış olması şartıyla en 

fazla üçer yıllık olarak düzenlenir. 

(c) Hizmet içi eğitim veya staj programlarına katılma amacıyla 

verilen ikamet izinleri, hizmet içi eğitim veya staj verecek 

kurum veya kuruluş tarafından sunulan eğitimin içeriği, 

süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak, 

hizmet içi programın veya stajın süresi kadar düzenlenir. 

Ülkeye girişte bu amaçlar için verilmiş olan vize süresinin 

yeterli olması halinde, böyle bir ikamet izni düzenlenmez. 

(ç) Uluslararası anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları 

çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla ikamet izni 

verilecekler için ilgili kurumdan alınacak bilgi veya 

belgelerin sunulması istenir. İkamet izni süresi, eğitim veya 

benzeri amacın süresini geçemez.  Ülkeye girişte bu amaçlar 



için verilmiş olan vize süresinin yeterli olması halinde, böyle 

bir ikamet izni düzenlenmez. 

(d) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan 

birini taşımayan ve sırf tedavi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ne gelmiş olanlara tedavi süresine uygun olarak 

her defasında altı ayı geçmemek üzere ve toplamda iki yıldan 

fazla olmamak koşuluyla ikamet izni verilebilir.  Bu kişilerin 

kamu veya özel hastanelere kabul edildiklerine ilişkin yazı 

istenir. Tüm tedavi masraflarını ödediklerini 

belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz. Tedavi 

süresince barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri 

karşılayacak mali imkân sahibi olunması şartı aranır. 

Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve 

kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge 

istenebilir. 

Ülkeye girişte bu amaç için verilmiş olan vize süresinin 

yeterli olması halinde, böyle bir ikamet izni düzenlenmez. 

(e) Adli veya idari makamların talepleri veya kararları üzerine 

düzenlenecek ikamet izinlerinin süresi, karar veya talepte 

belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir ve 

geçerli sağlık sigortası ile yeterli maddi imkâna sahip olma 

şartları aranmayabilir. 

(f) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, yükseköğretimde iki 

yıllık eğitim gerektiren bir bölümün tümüne, dört yıl veya 

daha fazla eğitim gerektiren bir bölümün ise en az üç yılına 

devam etmiş olup mezun olanlar, öğrenci ikamet izni bitiş 

tarihten itibaren altmış gün içinde müracaat etmeleri halinde 

bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay süreli ikamet 

izni verilebilir. Bu iznin verilmesinde doğrudan Daire’ye 

başvurulur ve sağlık kontrolü yaptırılmaz. 

(g) Yat turizmi kapsamında gelen yat sahiplerine veya 

kiracılarına, mürettebatına ve yolcularına, yatlarının Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağlı bulunduğu limandaki 

kalış sürelerini gösteren belge sunmaları halinde, bu süre 

kadar fakat her defasında altı ayı geçmeyecek şekilde kısa 

dönem ikamet izni verilebilir.” 

(h) Film/Belgesel çekimi amacıyla gelen yabancılara, girişte bu 

amaçla verilmiş olan vize süresini aşacak kadar uzun süren 

çekimlerin olması halinde, her defasında bir yılı geçmeyecek 

şekilde kısa dönem ikamet izni verilebilir. 

(i) Gelire Bağlı Kısa Dönem İkamet İzni:  

Aylık geliri en az üç asgari ücret kadar olan veya bu meblağda 

bir yıllık geliri banka hesabında bulunan kişilere, ilk 

başvuruda en fazla altı aylık, sonraki başvurularında ise en 

fazla birer yıllık kısa dönem ikamet izni verilebilir. 

(j) Sosyal Sigortalar Dairesi Emeklileri İçin Kısa Dönem İkamet 

İzni. 

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı almakta olan 

yabancılara, başka bir gelir koşulu aranmaksızın her 



defasında en fazla beş yıla kadar kısa dönem ikamet izni 

verilebilir. 

(k) Lisanslı Sporcular İçin Kısa Dönem İkamet İzni. 

Ülkede faaliyet gösteren bir spor federasyonuna bağlı ve 

lisanslı olarak sportif faaliyette bulunan yabancılara, bu 

amaçla geçerli olan kısa dönem ikamet izni verilebilir. 

(l) Ülkenin Eğitim ve Kültürü İle Büyüyen Yabancılara İkamet 

İzni. 

Ülkede doğmuş olan veya 7 yaşından önce ülkeye gelmiş olan 

veya anne veya babasının yurttaş olması kaydıyla 12 yaşını 

doldurmadan önce ülkeye gelmiş olan yabancıların,  

i. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin en az herhangi 

ikisine ülkede devam etmiş olmaları ve 

ii. On sekiz yaşını doldurduktan sonraki yaşamlarının en az 

yüzde yetmişini ülkede geçmiş olmaları halinde herhangi 

bir gelir koşulu aranmaksızın en fazla üç yıla kadar kısa 

dönem ikamet izni verilebilir. 

(m) İnsani İkamet İzni: 

Bu fıkrada sayılan durumlardan herhangi biri mevcut 

olmadığında, fakat Müdür, Bakanlık Müsteşarı ve Bakan’ın 

ortak kanaatine göre bir yabancıya ikamet izni verilmemesi 

halinde ilgili yabancının insani koşullar bakımından 

zorluklarla karşı karşıya kalacağı durumlarda, ilgili 

yabancıya en fazla 1 yıl süreli kısa dönem ikamet izni 

verilebilir. Böyle bir ikamet izni sahibi kişi, aile ikamet izni 

bakımından destekleyici olarak kabul edilemez.” 

Kısa Dönem 

İkamet İzni 

Başvuru Koşulları 
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15. Kısa dönem ikamet izni verilmesinde aşağıdaki genel şartlar aranır: 

(1) Kısa dönem ikamet izin çeşitlerinden birini alabilecek kişilerden 

olduğunu öne sürerek talepte bulunmak ve öne sürdüğü hususları 

ispatlayacak bilgi ve belgeleri ibraz etmek. 

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişi veya Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde kalması yasaklı bir kişi olmamak. 

(3) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına 

sahip olmak ve barınacağı adres bilgilerini vermek. 

(4) Daire’nin gerekli görmesi halinde, vatandaşı olduğu veya yasal 

olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından 

düzenlenmiş sabıka kaydını gösteren belgeyi sunmak. 

(5) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamak. 

Ancak, 60  yaş  üzerindeki  yabancıların ikamet izni başvurularında 

bu koşul aranmaz. 

(6) İkamet izni verilecek süre içerisinde geçimini sağlayacak mali 

imkânı olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri vermek. 

(7) (a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elçilik, konsolosluk 

veya temsilciliği olmayan ülke yurttaşları ile Avrupa Birliği 

ülkeleri dışındaki ülke yurttaşlarına ikamet izni verilebilmesi, 

talep edilen ikamet izni süresinden en az altı ay fazla 

geçerliliği olan pasaport ile başvuru yapılmasına bağlıdır. 

(b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elçilik, konsolosluk 

veya temsilciliği olan ülke yurttaşları ile Avrupa Birliği 

ülkeleri yurttaşlarına ikamet izni verilebilmesi, talep edilen 



ikamet izni süresinden en az iki ay fazla geçerliliği olan 

pasaport ile başvuru yapılmasına bağlıdır. 

(8) Herhangi  bir  ikamet  izni  türü  için  başvuru  yapan  ve  sosyal  

sigorta kapsamında kamu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı 

olmayan veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bakanlıkça 

kabul edilen özel bir sağlık sigortası yaptırmamış olan 

yabancılardan, Sağlık Fonu Yasası uyarınca öngörülen prim 

ödeneği tahsil edilir. Ödenecek olan prim miktarı, talep edilen veya 

verilmesi tasarlanan ikamet izni süresine göre ayarlanır.. 

Aile İkamet İzni 
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16. (1) Aşağıdaki (2)’nci fıkra kapsamında destekleyici sayılabilen 

kişilerin; 

(a) Destekleyicinin yabancı eşine veya partnerine. 

(b) Kendisinin veya eşinin on sekiz yaşından büyük engelli 

yabancı çocuğuna, 

(c) Destekleyici ve eğer varsa eşinin çalışıyor olması ve on iki 

yaşından küçük çocuklarının olması koşuluyla, 

destekleyicinin veya eşinin anne ve babasına. 

(ç) Öğrenci ikamet izni sahibi olanların anne, baba ve eşlerine 

(d) Destekleyicisi öğrenci ikamet izinli olanlar hariç olmak 

üzere, yirmi beş yaşını doldurmamış olan bekâr çocuklarına 

ve herhangi bir yaştaki bekâr kız çocuklarına, 

(e) Yurttaş olan destekleyicinin kendi anne ve babası ile, yurttaş 

olan destekleyicinin eşinin 60 yaşından büyük anne ve 

babasına. 

bu tüzükte aksine bir hüküm olmadığı sürece her defasında en fazla 

ikişer yıllık sürelerle, aile ikamet izni verilebilir. 

(2) Aşağıdaki kişiler, aile ikamet izni maksatları bakımından 

destekleyici olarak kabul edilirler: 

(a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları, 

(b) İkamet izni sahipleri, 

(c) Daimi ikamet izni sahipleri,  

(ç) Çalışma ve iş kurma izni sahipleri, 

(d) Öğrenci ikamet izni sahipleri, 

(3) Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik 

hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir. 

(4) Aile ikamet izninin süresi, destekleyicinin yasal izinli olduğu süreyi 

aşamaz. 

(5) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile en az üç yıl evli kalmış 

olup boşanmış olan yabancıya, boşanma tarihinden itibaren en geç 

altmış gün içerisinde başvurması halinde, herhangi bir koşul 

aranmaksızın her defasında en fazla altı aylık olmak üzere toplam 

bir yıllık kısa dönem ikamet izni verilebilir.  

Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu 

ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık evli kalmış olma şartı 

aranmaz. 



(6) Destekleyicinin ölümü halinde, destekleyiciye bağlı olarak alınmış 

olan aile ikamet izni süresi sonuna kadar kullandırılır. Süre 

sonunda, herhangi bir koşul aranmadan, her defasında en fazla bir 

yıllık olmak üzere toplam iki yıllık kısa dönem ikamet izni 

verilebilir. Bu sürenin sonunda yabancının ikamet izni talebi genel 

hükümlere göre değerlendirilir. 

Aile İkamet İzni 

Başvuru Koşulları 
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17. (1) Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicide aşağıdaki şartlar 

aranır: 

(a) Destekleyicinin kendisi dâhil en fazla dört kişilik bir aile için 

bir asgari ücret kadar, dört kişiden sonraki her aile bireyi için 

asgari ücretin dörtte birinden az olmayan ilave aylık geliri 

bulunmak. Maddi imkânını sadece üçüncü şahısların 

taahhütlerine dayandırmamak. 

Bu bent amaçları bakımından, ailedeki birey sayısı ve ailenin 

toplam geliri hesaplanırken, destekleyici ve o destekleyiciye 

bağlı olarak muafiyet sahibi olan veya aile ikamet izni alan 

kişiler ile bu kişilerin tümünün aylık gelirlerinin toplamına 

bakılır. 

(b) Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik 

standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve 

barınacağı adres bilgilerini vermek. 

(c) Tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası sahibi 

olmak. 

(2) Aile ikamet izni talep eden kişilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

(a)  Yanında kalacağı kişinin destekleyici özelliklerini taşıdığını 

gösteren bilgi ve belgeleri ibraz etmek. 

(b) Kendisinin, destekleyici ile olan aile bağını gösteren bilgi ve 

belgeleri ibraz etmek. 

(c) Evliliği aile ikamet izni veya yurttaşlık alabilmek amacıyla 

yapmamış olmak. 

(ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişi veya Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nde kalması yasaklı bir kişi olmamak. 

(d) Destekleyici ile birlikte yaşadığını veya yaşama niyeti 

olduğunu ortaya koymak. 

(e) Öğrenci ikamet iznine bağlı olarak yapılan taleplerde, 

başvuranın ikamet izni verilecek süre içerisinde geçimini 

sağlayacak mali imkânı olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri 

vermek. 

(f) Eşlerden her biri için on sekiz yaşını tamamlamış olmak. 

(3) 16’ncı maddenin (1)’inci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki kişiler 

için, bu maddenin (1)’inci fıkrasındaki koşullar ile (2)’nci 

fıkrasının (c) ve (d) bentlerindeki koşullar aranmaz.  

  (4) Partnerler tarafından yapılacak başvurularda, destekleyici ve 

partnerin birlikte imzalayacakları, şekli ve içeriği Daire tarafından 

belirlenen bir beyanname sunulur. Bir yabancı lehine böyle bir 

beyanname düzenlendikten sonra bu gibi ilişkinin sonra ermesi 

halinde, taraflar veya taraflardan biri durumu en geç on beş gün 

içerisinde Daire’ye bildirir. Daire’ye böyle bir bildirim 

yapılmadıkça ve böyle bir bildirimin üzerinden en az üç yıl 



geçmedikçe, taraflar başka bir evlilik dışı birlikteliklerine ilişkin 

böyle bir beyanname düzenleyemezler. 

Anlaşmalı 

Evliliklerle İlgili 

Araştırma 

Yapılması 

18. (1) Aşağıdaki durumların bir veya birkaçının varlığı halinde evliliğin 

sırf ikamet izni veya yurttaşlık alabilmek amacıyla yapıldığı 

yönünde makul şüphe olduğu kabul edilerek araştırma yapılır: 

(a) Eşlerin aynı konutta yaşamaması veya evliliğin aile birliği 

içinde devam etmediği yönünde ihbar ya da şikâyetin 

bulunması. 

(b) Eşlerin konuştuğu ortak bir dilin olmaması 

(c) Eşler arasında makul olmayan yaş farkının olması 

(ç) Eşlerden birisinin evliliğin anlaşmalı olduğunu beyan etmesi 

(d) Eşlerden biri hakkında geçimini meşru olmayan yollardan 

sağlamaktan işlem yapılmış olması. 

(e) Ailenin geliri ile yaşam standardının uygun olmaması 

(2) Araştırma aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak 

gerçekleştirilir 

(a) Araştırmada insanları rahatsız edici ve onur kırıcı 

davranışlardan kaçınılır. 

(b) Özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığının ihlal 

edilmemesi için gerekli tedbirler alınır.   

(c) Eşlerle ayrı ayrı ve birlikte görüşülür. Eşler görüşme davetine 

uymakla yükümlüdür. 

(ç) Paylaşılmış sorumlulukların olup olmadığı tespit edilir. 

(d) Yakın komşu, adres çevresi veya aile üyelerinden bilgi alınır. 

(e) Mahalli birimlerden bilgi alınır. Bu birimler, bilgi ve belge 

taleplerini derhal yerine getirir. 

(f) Araştırma sırasında sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog veya 

diğer meslek mensuplarından faydalanılabilir. 

(g) Araştırmaya kolluk personelinin refakat etmesi istenebilir. 

(h) Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlara dikkat edilir. 

(3) (1)’inci ve (2)’nci fıkra uyarınca yapılacak olan araştırma, aile 

ikamet izni verilirken veya verildikten sonra da yapılabilir. 

(4) Bu madde uyarınca yapılan araştırma neticesinde, evliliğin 

anlaşmalı olduğuna ilişkin bulguya varılması halinde, böyle bir 

bulgu en az bir yıl geçerli sayılır ve yeni bir araştırmaya gerek 

duyulmaz.  

(5) Bu madde uyarınca yapılan araştırma neticesinde, anlaşmalı 

olduğuna ilişkin bulguya varılan bir evliliğin, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti yurttaşı ile yapılan bir evlilik olduğu durumlarda, söz 

konusu yurttaşın eşine, 12’nci maddenin (g) fıkrası uyarınca sahip 

olduğu ikamet izni muafiyetinin sona erdiği bildirilir. Kendisine 

böyle bir bildirim yapılan yabancı eş, başka bir ikamet izni 

muafiyeti bulunmaması halinde, böyle bir bildirim tarihinden 

itibaren en geç on beş gün içerisinde ülkeden çıkış yapmadığı 

takdirde, on beşinci günün dolmasından itibaren yetkili 

makamlardan izinsiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 

bulunmuş kabul edilir ve hakkında Yasa’da öngörülen para cezaları 

uygulanır 



Öğrenci İkamet 

İzni 
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19. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir yükseköğretim kurumunda 

ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek 

olanlar, öğrenci ikamet izni almakla yükümlüdür 

(2) Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim kurumundaki kalan öğrenim 

süresinin bir yıldan kısa olması halinde öğrenci ikamet izni süresi 

öğrenim süresini aşamaz. 

(3) Öğrenci ikamet izni talep edilen süreyi kapsayacak şekilde geçerli 

bir sağlık sigortası yaptırmış olmak zorunludur. 

(4) Öğrenciler ve ilgili öğretim kurumları, öğrencilik ve kayıt 

durumuna ilişkin değişiklikleri bir ay içinde Daire’ye bildirir. 

(5) Öğrenci ikamet izni süresi içerisinde, öğretim kurumu, fakülte veya 

bölüm değişikliği yapılması durumlarında, süresinde bildirimde 

bulunulması kaydı ile mevcut ikamet izni geçerliliğini korur.  

(6) Öğrenci ikamet izni iptal edilmiş olan kişi, dondurmuş veya ara 

vermiş olduğu üniversite öğrenci kaydını yeniden başlatması 

halinde, iptal edilmeden önceki öğrenci ikamet izni süresi kadar, 

herhangi bir harç alınmaksızın yeniden öğrenci ikamet izni verilir. 

(7) Açık öğretim veya uzaktan eğitim gerekçesiyle öğrenci ikamet izni 

verilmez. 

Öğrenci İkamet 

İzninin Başvuru 

Koşulları 
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20. (1) Üniversitelerde öğrenim görecek olan öğrencilerin, öğrenci ikamet 

izni başvuruları, Daire’ye ait resmi internet sitesinde bu amaçla 

hazırlanmış olan uygulama üzerinden gerekli adımlar takip edilip 

tamamlanmak suretiyle yapılır. 

(2) Öğrenci ikamet izninde aşağıdaki şartlar aranır: 

(a) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı 

bulunmamak. 

(b) Barınacağı adres bilgilerini vermek. 

(c) Geçerli pasaport veya seyahat belgesi ibraz etmek. 

(3) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra ortaöğretime devam eden 

öğrencilerin, öğrenci ikamet izinleri Daire’ye bu hususta 

yapacakları başvuru üzerine ve on sekiz yaşından sonra da 

ortaöğretime devam ettiklerini ispatlamaları neticesinde başka bir 

koşul aranmaksızın verilir. Bu durumdaki kişiler için Daire’nin 

resmi internet sitesi üzerinden başvuru imkânı tanınması halinde, 

başvurular bu yolla yapılır.   

Bu fıkra uyarınca öğrenci ikamet izinleri için başvurular herhangi 

bir tarihte yapılabilir ve verilecek olan izin on sekiz yaşın 

doldurulduğu tarihten başlatılır. 

Öğrencilerin 

Çalışma Hakkı 

21. Öğrenci ikamet izni sahiplerinin çalışma hakkı, Yabancıların Çalışma 

İzinleri Yasasında düzenlenen kurallara göre kullanılır. 

İkamet İzni 

Başvurularında 

Genel Kurallar 
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22. 

 

(1) İkamet izninin her bir türü için gerekli olan bilgi ve belgeler Daire 

tarafından tespit edilip kurumsal internet sitesinde yayınlanır. 

Başvurular bu bilgi ve belgelerle birlikte ve Bakanlıkça 

belirlenecek başvuru formları doldurularak, başvuran kişinin 

ikamet adresinin bulunduğu bölgeden sorumlu İlçe Polis 

Müdürlüğünün Muhaceret Amirliğine yapılır. Yapılan böyle bir 

başvuru üzerine, başvuru tarihini ve “ikamet izni başvurusu 

alınmıştır” ibaresini içeren, mühürlü bir alındı belgesi verilir. 

(2) (a) İkamet izni başvuruları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 

girişte verilmiş olan vize süresi içerisinde yapılır. 



(b) Devam eden bir ikamet izninin yenilenmesi için yapılacak 

başvurular: 

i. Öğrenci İkamet İzni sahipleri bakımından, mevcut 

ikamet izninin bittiği tarihten itibaren en geç 60 gün 

içerisinde yapılır. 

ii. Kısa dönem ikamet izni sahibi olanlar bakımından, 

mevcut ikamet izni süresi içerisinde yapılır. 

iii. Destekleyicisi çalışma veya iş kurma izinli olan, aile 

ikamet izni sahipleri bakımından, mevcut ikamet izinin 

bittiği tarihten itibaren en geç 40 gün içerisinde yapılır. 

iv. Destekleyicisi öğrenci ikamet izinli olan, aile ikamet 

izni sahipleri bakımından, mevcut ikamet izinin bittiği 

tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde yapılır. 

v. Destekleyicisi kısa dönem ikamet izni sahibi olan, aile 

ikamet izni sahipleri bakımından, mevcut ikamet izinin 

bittiği tarihten itibaren en geç 40 gün içerisinde yapılır. 

vi. Yukarıdaki (iii), (iv) ve (v)’inci alt bentler uyarınca 

yapılacak olan aile ikamet izni başvurularında; 

destekleyici kendi yasal izninin çıkarılması için yasal 

süresi içerisinde ilgili makamlara başvuru yapmış, 

destekleyicinin bu başvurusu olumlu neticelenmiş, ve 

destekleyicinin yasal izninin verildiği tarihten itibaren 

30 gün içerisinde aile ikamet izni başvurusu yapılmış 

ise; böyle bir aile ikamet izni başvurusu, yukarıdaki 

(iii), (iv) ve (v)’inci alt bentlerdeki süreler içerisinde 

yapılmış kabul edilir. 

(c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde 

başvuranlardan, normal ikamet izni harcı alınır. Bu 

sürelerden sonra, Daire’ye başvurup geriye dönük izin alma 

hakkı olduğunu ispatlayanlardan,  ileriye doğru verilecek izin 

için gecikmeli başvuru harcı alınır ve buna ilaveten geç 

kalınan her ay için geriye dönük izin harcı alınır. Ancak, 

öğrenci ikamet iznini ilk kez çıkaracak olan veya devam eden 

iznini yenileyecek olan yabancıların, yukarıdaki (a) bendi ve 

(b) bendinin (i)’inci alt bendindeki sürelerden sonra 

yapacakları başvurularında normal ikamet izni harcı alınır. 

(ç) Geçerli vize süresi veya yasal izinli olunan süre veya  

yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreler dolduktan 

sonra: 

(i) İlgili Polis Muhaceret Amirlikleri tarafından 

doğrudan başvuru kabul edilmez. 

(ii) 25’inci maddenin (4)’üncü fıkrası kurallarından 

yararlanma hakkı olan kişiler, Daireye bu hususta ön 

başvuruda bulunurlar. Daire, başvuranın 25’inci 

maddenin (4)’üncü fıkrasından yararlanma hakkı 

olduğunu tespit etmesi halinde, ikamet izni 

başvurusunun alınmasına izin veren bir yazı ile 

başvuranı başvuru yapmak üzere ilgili Polis 

Muhaceret bölümüne gönderir.  



(iii) Başvuranın, 25’inci maddenin (4)’üncü fıkrası 

kurallarından yararlanma hakkı olmadığı hallerde, 

izinsiz kalınan döneme ilişkin para cezası 

ödenmedikçe, ikamet izni başvurusu alınmaz. 

(3) (1)’inci fıkra uyarınca yapılmış olan başvurular, öncelikle İlçe Polis 

Müdürlüğünün Muhaceret Amirliği tarafından değerlendirilerek, 

ikamet izni verilmesinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli 

görüşü de içerecek şekilde, Daire’ye en geç on gün içerisinde 

ulaştırılır.  

(4) (a) 

 

Başvurunun Daire’ye ulaştırılmasından sonra, başvuran 

tarafından olumlu sağlık raporu Daire’ye ulaştırılır ve ileri bir 

incelemeye gerek olmaması halinde, o tarihte ikamet izni 

düzenlenir. İleri bir incelemeye ihtiyaç olması halinde ise, bu 

gibi inceleme en geç otuz gün içerisinde tamamlanır ve 

tamamlanmış olduğu, başvurana kısa mesaj yoluyla bildirilir.  

(i) Başvurunun olumlu neticelendiğinin kısa mesaj 

yoluyla bildirilmesinden itibaren başvuran en geç otuz 

gün içerisinde gerekli harçları ödemek ve ikamet 

iznini almak üzere Daire’ye başvurmakla 

yükümlüdür. Bu süre içerisinde başvuran tarafından 

işlemlerin tamamlanmaması halinde, sürenin dolduğu 

tarihte herhangi bir bildirim yapılmaksızın başvuru 

reddedilmiş sayılır. Böyle bir reddedilme tarihinden 

itibaren beş gün içerisinde ülkeden çıkış yapmayan 

yabancılar, beşinci günün dolmasından itibaren 

ülkede yetkili makamlardan izinsiz olarak bulunmuş 

sayılırlar ve haklarında Yasadaki para cezaları 

uygulanır. 

(ii) Başvurunun olumsuz neticelendiğinin kısa mesaj 

yoluyla bildirilmesi tarihinden itibaren beş gün 

içerisinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar, beşinci 

günün dolmasından itibaren ülkede yetkili 

makamlardan izinsiz olarak bulunmuş sayılırlar ve 

haklarında Yasadaki para cezaları uygulanır. 

(b) Başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde olumlu 

sağlık raporunun Daire’ye başvuran tarafından 

ulaştırılmaması halinde, başvurana başvurusunun 

reddedilmiş olduğuna ve beş gün içerisinde çıkış yapması 

gerektiğine dair kısa mesaj gönderilir. Beş gün içerisinde 

ülkeden çıkış yapmayan yabancılar, beşinci günün 

dolmasından itibaren ülkede yetkili makamlardan izinsiz 

olarak bulunmuş sayılırlar ve haklarında Yasadaki para 

cezaları uygulanır. 

 

Sağlık raporunun Daire’ye ulaştırılmasında yaşanan 

gecikmenin ilgili sağlık kuruluşundan veya başvuranın sağlık 

durumundan kaynaklandığı yönünde, ilgili sağlık 

kuruluşundan yazı getirilmesi halinde, bu süre altmış güne 

kadar uzatılır.  



(c) Daire dışında bir kurumun yapması gereken araştırma ve 

incelemeye ihtiyaç olması halinde, bu gibi araştırma ve 

inceleme için geçen süre (a) bendindeki otuz günlük süreye 

ilave edilir. 

(5) Yetkili makamlarca bir ikamet izni başvurusunun alındığı hallerde, 

böyle bir başvuru neticeleninceye değin ancak her durumda 

başvurudan itibaren en fazla doksan güne kadar, başvuran ülkede 

yetkili makamlardan izinli olarak bulunmuş sayılır. Doksan günlük 

süre içerisinde başvuru sahibi, başvuru sırasında kendisine verilen 

başvuru alındı belgesini ibraz etmek suretiyle ceza ödemeksizin 

ülkeden çıkış ve ülkeye giriş yapmakta serbesttir. 

(6) 

 

 

(a) Geçerli vize süresi veya yasal izinli süre veya yukarıdaki 

(2)’nci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreler 

içerisinde yapılan ikamet izni başvurularında, yeni 

düzenlenen ikamet izni, bu gibi vize veya izinlerin süresinin 

bittiği tarihten başlatılır. 

(b) 25’inci maddenin (4)’üncü fıkrasının geçerli olduğu durumlar 

dışında, geçerli vize süresi veya yasal izinli süre veya 

yukarıdaki (2)’nci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 

süreler dolduktan sonra yapılan ikamet izni başvurularında, 

yeni düzenlenen ikamet izni, ikamet izni başvuru tarihinden 

başlatılır. ” 

(7) İkamet izni başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde, 

başvurulan ikamet izin türü için aranan koşullardan bir veya 

birkaçının yerine getirilemediği, ancak doksan günü geçmeyen bir 

süre içerisinde yerine getirilme imkânı olduğu durumlarda, 

verilmesi tasarlanan ikamet izni, doksan günü geçmeyecek şekilde 

verilebilir. Bunun için; 

(a) Başvuranın, en geç doksan gün içerisinde bu koşul veya 

koşulları yerine getirebileceğini taahhüt etmesi, 

(b) Baş Muhaceret Memuru veya yetkilendireceği kişinin yapılan 

bu taahhüdü ve meselenin tüm koşullarını dikkate aldığında, 

böyle bir taahhüdün yerine getirilebileceğine ikna olması 

gerekir. 

(8) Daire, ikamet izni başvurusunu değerlendirirken, daha önce ilan 

edilmiş olan gerekli bilgi ve belgelerden ayrı ve onlara ilaveten 

başka herhangi bir bilgi veya belge talep edebilir. Daire başvurana 

böyle bir bilgi veya belgenin tam olarak ne olduğunu ve bunları en 

geç on beş gün içerisinde Daire’ye sunmakla yükümlü olduğunu 

içerecek şekilde bildirim yapar. Bu gibi bildirim tarihten itibaren on 

beş gün içerisinde istenen bilgi veya belgenin sunulmaması veya 

sunulmasına rağmen başvurunun reddedilmesine karar verilmesi 

halinde, başvurana bu husus kısa mesaj yoluyla bildirilir. Böyle bir 

kısa mesajın bildirilmesi tarihinden itibaren en geç beş gün 

içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çıkış yapılması 

gerekir. Beş günlük sürenin dolmasından itibaren başvuran, ülkede 

yetkili makamlardan izinsiz olarak bulunmuş sayılır ve hakkında 

Yasadaki para cezaları uygulanır. 

(9) Bu madde uyarınca yapılacak olan işlemlerin Daire’nin bu amaçla 

hazırlayacağı resmi internet portali üzerinden yapılmaya olanak 



sağlanmış olması halinde, işlemler böyle bir portalde belirtilecek 

kurallara göre yapılır.  

İkamet İzni 

Başvurusunun  

Reddi, İznin İptali 

veya 

Yenilenmemesi. 

23. (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı halinde ikamet izni 

verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler yenilenmez: 

(a) İkamet izni başvuru koşullarından birinin veya birkaçının 

yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması. 

(b) İkamet izni başvurusu sırasında veya sonrasında gerçek dışı 

beyan veya gerçekleri yansıtmayan belge sunulmuş olması.  

(c) İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının 

belirlenmesi. 

(ç) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ne giriş yasağı kararı bulunması. 

(d) Aile ikamet izinleri ile ilgili olarak yukarıdakilere ilaveten, 

(i) Evliliğin aile ikamet izni veya yurttaşlık almak 

amacıyla yapıldığının tespit edilmesi veya 

(ii) Destekleyicinin ikamet veya çalışma veya iş kurma 

izninin iptal edilmesi. 

(e) Öğrenci ikamet izinleri ile ilgili olarak yukarıdakilere 

ilaveten, öğrenimini sürdüremeyeceğine dair kanıtların 

ortaya çıkması 

(2) İkamet izni başvurusunun reddi veya iptali kararları yabancıya kısa 

mesaj yoluyla veya yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. 

Bu tüzükteki istisnalar saklı kalmak kaydıyla ve aksi yönde bir süre 

belirlenmedikçe, tebliğ tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde 

ülkeden çıkış yapmayanlar, yetkili makamlardan izinsiz olarak 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmuş kabul edilirler ve 

haklarında Yasa’da öngörülen para cezaları uygulanır. 

(3) İkamet izni başvurusu reddedilenler ile ikamet izni iptal edilenler, 

altı ay içinde yeniden ikamet izni başvurusu yaptıklarında, kendileri 

ile ilgili koşulların değişmiş olduğunu ortaya koymaları istenir. 

(4) İkamet izni başvurusunun reddedilmesine ilişkin başvurana 

yapılacak olan bildirimlerden önce Polis Genel Müdürlüğü’ne 

bildirim yapılır. 

İkamet İzninin 

Düzenlenmesi. 
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24. İkamet izninin düzenlenmesi ve yenilenmesi aşağıdaki şekilde yerine 

getirilir: 

(1) İkamet izni, pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin geçerlilik 

süresinden altmış gün daha kısa süreli olarak verilir. 

(2) İkamet izni belgesinde, iznin türü ve süresi belirtilir. İkamet izninin 

süresine göre, Birinci Cetvelde belirtilen harçlar tahsil edilir.  

(3) Her yabancı için ayrı ikamet izni belgesi düzenlenir. 

(4) İkamet izninin yenilenmesinde, her seferinde yeni ikamet izin 

belgesi düzenlenir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SON KURALLAR 

 



Yetkili 

Makamlardan 

İzinsiz Olarak 

Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde 

bulunma. 
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25. (1) Bir yabancı aşağıdaki hallerde, yetkili makamlardan izinsiz olarak 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmuş kabul edilir ve 

hakkında Yasa’da öngörülen para cezaları uygulanır.  

(a) Bu maddedeki kurallar saklı kalmak kaydıyla, yasal izinli 

olunan sürenin dolmasından itibaren yeniden yasal izinli hale 

gelmeksizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kalmaya 

devam edilmiş olması. Ancak, 22’nci maddenin (2)’nci 

fıkrasının (b) bendinin (i), (ii), (iii), (iv) ve (v)’inci alt 

bentlerinde sayılan kişiler, yine bu alt bentlerde öngörülen 

süreler içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde  yetkili 

makamlardan izinli olarak bulunmuş sayılırlar. 

(b) Bu fıkra amaçları bakımından, yasal izinli hale gelmek amacı 

ile 22’nci maddenin (5)’inci fıkrasına göre başvuruda 

bulunan kişiler en fazla doksan gün veya daha erken 

neticelenmesi halinde başvuruları neticeleninceye değin 

yetkili makamlardan izinli kabul edilirler. 

(c) İkamet izni muafiyeti gerektiren durumu ortadan kalkan 

yabancılar, ülkede kalmaya devam etmek istemeleri halinde, 

bu gibi durumlarının sona erdiği tarihten itibaren kırk gün 

içerisinde izin başvurusunda bulunmak zorundadırlar. Bu 

süre içerisinde başvuru yapmayanlar, kırk günlük sürenin 

dolmasından itibaren yetkili makamlardan izinsiz olarak 

ülkede bulunmuş sayılırlar ve haklarında Yasadaki para 

cezaları uygulanır.  

(2) (a) Çalışma veya iş kurma izni süresi biten veya iptal edilen 

kişiler, iznin iptal edildiği veya sona erdiği tarihten itibaren 

kırk gün boyunca yetkili makamlardan izinli olarak Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmuş kabul edilirler ve 

haklarında bu süre için herhangi bir para cezası uygulanmaz. 

Ancak kırk günlük süre içerisinde ülkeden çıkış yapmayan 

veya yasal izinli hale gelmeden ülkede kalmaya devam eden 

kişilerden, kırk günlük süreye ilişkin olan para cezaları da 

tahsil edilir.  

(b) Öğrenci ikamet izni sahibinin kayıt dondurması veya 

herhangi bir sebeple öğrencilik durumuna ara verilmesi 

halinde, böyle bir olayın olduğu tarihinden itibaren öğrenci 

ikamet izni iptal edilmiş sayılır ve bu tarihten itibaren altmış 

gün boyunca yetkili makamlardan izinli olarak Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyetinde bulunulmuş sayılır. 

(c) Öğrenci ikamet izni sahibi olup da ülkedeki bir ortaöğretim 

okulundan veya üniversiteden mezun olan yabancılar, 

mezuniyet tarihinden itibaren altmış gün süresince, ülkede 

yetkili makamlardan izinli olarak bulunmuş sayılırlar ve 

haklarında bu süre için herhangi bir para cezası uygulanmaz. 

(3) (a) Bu tüzük kuralları uyarınca verilmiş olan vize veya ikamet 

izni süresi dolmasına rağmen, yasal tutukluluk veya bir 

mahkeme emri uyarınca yurt dışına çıkış yasağı olanlar veya 

sağlık sorunları nedeniyle ülkeden çıkış yapamamış olanlar, 

bu durumlarının devam ettiğini belgeledikleri süre boyunca 



yetkili makamlardan izinli olarak Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde bulunmuş kabul edilirler ve haklarında bu 

süre için herhangi bir para cezası uygulanmaz. 

(b) (a) bendi kapsamındaki kişilerden, yataklı tedavi gördüğünü 

ve seyahat edemeyecek durumda olduğunu gösteren,  Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylanmış bir rapor sunmaları istenir. 

(c) (a) bendi kapsamındaki kişilerden, yasal tutukluluk veya bir 

mahkeme emri uyarınca yurt dışına çıkış yasağı bulunan veya 

cezaevinde bulunan kişilerin bu hallerine ilişkin ilgili 

kurumlardan resmi belge temin edilir.  

(4) Bu tüzük uyarınca ikamet izni alabilecek durumda olmasına 

rağmen almamış olan kişiler, izinsiz kaldıkları sürede ikamet izni 

alabilecek durumda olduklarını ispatlamaları halinde, ispatladıkları 

dönemi kapsayacak şekilde en fazla iki yıl geriye dönük ikamet izni 

alabilirler. Bu şekilde geriye dönük ikamet izni çıkarılmasında, 

gecikmeli ikamet izin harcına ilaveten, geç kalınan her ay için, 

Birinci Cetvelde gösterilen geriye dönük harç bedeli de tahsil edilir. 

Bir aydan kısa süreler bir ay olarak kabul edilir. 

(5) (4)’üncü fıkra kapsamında olup, geriye dönük izin alacak olan 

kişiler; 

(a) İzin alabilecek durumda olup izinsiz kaldıkları sürenin iki 

yıldan fazla olması halinde, iki yıldan daha eski kısımla ilgili 

olarak Yasa’daki para cezası ödenmeden (4)’üncü fıkra 

uyarınca geriye dönük izin verilmesi amacıyla başvuru 

alınmaz. 

(b) İzinsiz kaldıkları sürenin bir kısmının yukarıdaki (4)’üncü 

fıkra kapsamında olması, diğer kısmının ise bu kapsamda 

olmaması halinde, kapsam dışında kalan kısımla ilgili 

Yasa’daki para cezası ödenmeden (4)’üncü fıkra uyarınca 

geriye dönük izin verilmesi amacıyla başvuru alınmaz.  ”  

Müdür’ün veya 

muhaceret 

memurunun 

sorguya çekme 

yetkisi 

  

26. (1) Bu tüzük kuralları uyarınca vize veya ikamet izin türlerinden birini 

almış olup ülkede bulunan bir yabancıyı veya Yasa uyarınca yasaklı 

göçmen olabileceği yönünde şüphe duyduğu bir yabancıyı, Müdür 

veya muhaceret memuru ihtiyaç duyması halinde, aşağıdaki 

hallerde sorguya çekilmek üzere Daire’ye davet edebilir: 

(a) Vize veya ikamet izninin amacı dışında kullanıldığı yönünde 

şüphe oluşması, 

(b) Vize veya ikamet izni verilme koşullarının ortadan kalktığı 

yönünde şüphe oluşması,  

(c) Vize veya ikamet izninin gerçek dışı bilgi veya belge ile elde 

edilmiş olduğu yönünde şüphe oluşması. 

(ç) Yasaklı göçmen olabileceği yönünde şüphe oluşması. 

(2) (1)’inci fıkra uyarınca hareket edilmesi tasarlandığında, Müdür 

tarafından daha kısa bir süre öngörülmemişse, ikamet izni sahibinin 

en geç on gün içerisinde sorguya çekilmek üzere Daire’ye gelmesi 

istenir.  Verilen süre içerisinde Daire’ye gelmeyen veya yapılan 

sorgulama neticesinde vize veya ikamet izninin iptal edilmesi 

gerektiğine veya yasaklı göçmen olduğuna karar verilen yabancının 

vizesi veya ikamet izni iptal edilerek beş gün içerisinde ülkeden 

ayrılması istenir.  Beş gün içerisinde ülkeden ayrılmayan kişiler, 



yetkili makamlardan izinsiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde bulunmuş kabul edilir ve hakkında Yasa’da 

öngörülen para cezaları uygulanır. 

(3) Bir yabancının yasaklı göçmen olup olmadığı konusunda bu madde 

uyarınca yapılacak olan sorgulama en fazla bir ay içerisinde 

neticelendirilir ve bu sürede ihraç ertelenebilir. 

Tebliğ ve 

bildirimler. 

27. (1) Bir vize veya ikamet izni verilecek olan yabancılardan, bu tüzük 

uyarınca yapılması gereken tüm tebliğ ve bildirimlerin 

yapılabileceği bir mobil telefon numarası ve adres beyan etmeleri 

istenir. 

(2) Baş Muhaceret Memuru tarafından başka türlü bir usul gerekli 

görülmedikçe, (1)’inci fıkra uyarınca beyan edilmiş olan telefon 

numarasına kısa mesaj yoluyla gönderilen veya beyan edilmiş olan 

adrese bırakılmış olan tüm bildirimler, muhatabına ulaşıp 

ulaşmadığına bakılmaksızın, usulünce yapılmış tebliğ ve bildirim 

olarak kabul edilirler.  

(3) Yasa uyarınca yasaklı göçmen olduğu konusunda karar verilen 

kişilere muhaceret memuru tarafından bu madde uyarınca bildirim 

yapılır. (1)’inci fıkra uyarınca beyan edilmiş mobil telefon 

numarası veya adres bulunmaması veya muhaceret memurunun 

gerekli görmesi halinde, yasaklı göçmen olduğuna karar verilen 

kişilere bu hususu bildiren yazılı tebligat yapılır. 

Bakan’ın genelge 

ile düzenleme 

yetkisi. 

28. Bakan, yayınlayacağı bir genelge ile genel olarak veya belli bir ülkenin 

yurttaşları için vize veya ikamet izni koşullarını düzenleyebilir, bunlara 

ilişkin kısıtlama, istisna, muafiyet ve benzeri düzenlemeler getirebilir. 

İstisna,  Muafiyet 

ve Kolaylıklar. 
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28A. 34/2000 sayılı Yasa ile onaylanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 

Türkiye Cumhuriyeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylık 

Tanınmasına İlişkin Anlaşma uyarınca, bu tüzüğün uygulanmasında, 

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bakımından aşağıdaki istisna, 

muafiyet ve kolaylıklar uygulanır: 

(1) Ülkede yasal izinli olan çocuklarıyla birlikte ikamet edecek olan 

65 yaş üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına,  

başvurmaları halinde herhangi bir koşul aranmaksızın 5 yıllık 

ikamet izni muafiyeti verilir. 

(2) 13'üncü  maddenin  (2)'nci  fıkrasında  yer alan  "en  fazla  iki  

yıllık  süreyle"  ibaresi,  destekleyicisi  KKTC  yurttaşı  olan  

Türkiye Cumhuriyeti  yurttaşları  bakımından  "en  fazla  beş  

yıllık  süreyle"  şeklinde  okunur  ve uygulanır. 

(3) 14’üncü maddenin  (2)'nci fıkrasının  (b)  bendinin  (iv)'üncü alt 

bendinde yer alan gelir koşulu,  Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları 

bakımından aranmaz. 

(4) 14’üncü maddenin  (2)'nci fıkrasının (b) bendinin (v)'inci alt 

bendinde yer alan " ilk başvuruda bir yıllık, daha sonra ise kendi 

adına tapu almış olması şartıyla en fazla üçer yıllık olarak 

düzenlenir" ibaresi,  Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları 



bakımından,  "en fazla beş yıllık olarak düzenlenir" şeklinde 

okunur ve uygulanır. 

(5) 14’üncü maddenin  (2)'nci fıkrasının (i) bendinde yer alan gelir 

şartı, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bakımından "hayatını 

idame ettirmeye yetecek kadar gelire sahip olmak"  şeklinde 

okunur ve uygulanır. 

(6) 16'ncı maddenin  (1)'inci  fıkrasının  (c)  bendindeki,  

"Destekleyicinin  ve eşinin çalışıyor  olması  ve  on iki  yaşından  

küçük çocuklarının  olması"  koşulu,  60  yaş üzerindeki Türkiye 

Cumhuriyeti yurttaşı anne ve babalar için aranmaz. 

(7) 20'nci maddenin  (2)'nci fıkrasının  (a) bendinde yer alan sağlık 

koşulu, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bakımından,  her iki 

yılda bir kez olacak şekilde uygulanır. 

Harçlar 29. Bu tüzük uyarınca ikamet izni düzenlenecek olan kişilerden, ekteki 

Birinci Cetvelde öngörülen harçlar alınır. 

Yürürlükten 

kaldırma ve 

yürürlüğe girme. 

30. (1) Bu tüzük Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten doksan gün sonra 

yürürlüğe girer. 

(2) Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, Yabancılar ve Muhaceret 

Tüzüğü, o tüzük altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin 

yürürlükten kalkar.  

Geçici Madde 

Altmış Yaşını 

Doldurmuş  

Olanların Durumu 
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1.  (1) Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce altmış yaşını doldurmuş 

olan ve yine o tarihten önceki son bir yıl içerisinde KKTC'de 

herhangi bir cezaya düşmeksizin bulunmuş olan yabancılar, 

yürürlük tarihinde  ülkede  olup  olmadıklarına  bakılmaksızın, 

(a) Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde,  

bu tüzük kurallarına uygun şekilde ikamet izni almaları 

halinde, veya 

(b) Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde,  

ülkeden ayrılmaları halinde,   

altmış yaşından sonraki ve böyle bir ikamet izni almadan önceki 

veya ülkeden çıkış yapmadan önceki sürede Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde yetkili makamlardan izinli olarak bulunmuş kabul 

edilirler ve haklarında bu süre için herhangi bir para cezası 

uygulanmaz. 

(2)  Bu kişilerin, söz konusu bir yıllık süre içerisinde, ülkeden çıkış ve 

ülkeye giriş  yapmaları, bu madde  kapsamından  çıkmalarına  sebep  

olmaz. Yine  söz  konusu  bir yıllık süre içerisinde, bu kişilere 180 

günde 90 gün sınırlaması uygulanmaz. 

Geçici Madde 

İkamet İzni 

Alabilecek 

Durumda Olup Da 

Almamış Kişilerin 

Durumu. 

 

2. Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önceki bir tarihte, 

(a) Yasal izinli olan kişilerin, ikamet izni alabilecek durumda olup 

böyle bir izin almamış eş ve çocukları,  

(b) Çocuğunun yurttaş olması sebebiyle ikamet izni alabilecek durumda 

olduğu halde almamış olan anne ve babaları, 

(c) Anne veya babasının yurttaş olması sebebiyle ikamet izni alabilecek 

durumda olduğu halde almamış olan kişiler, 

(d) Eşinin veya çocuğunun öğrenci izni olması sebebiyle ikamet izni 

alabilecek durumda olduğu halde almamış olan kişiler,  tüzüğün 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları ve 

geçmişte ikamet izni çıkarabilecek durumda olduklarını geçmişteki 



ilgili tarihteki kurallara göre ispatlamaları halinde, ispatladıkları 

dönemi kapsayacak şekilde ikamet izni alabilirler. 

Geçici Madde 

İkamet İzninden 

Muaf Olanların 

Durumu 

3. Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte ülkede bulunan ve 12’nci maddenin 

(1)’inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca ikamet izninden muaf olan 

kişiler, tüzüğün resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl 

içerisinde ikamet izninden muafiyet belgesi almaları zorunludur. Bu süre 

içerisinde muafiyet belgesi almamış olanlar, bir yıllık sürenin sona 

ermesinden itibaren ülkede yetkili makamlardan izinsiz olarak bulunmuş 

sayılırlar ve haklarında Yasa’daki para cezaları uygulanır. 

Geçici Madde 

Önceki  

Başvuranların 

Durumu 

4. Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ikamet izni 

başvuruları, bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden önceki kurallara göre 

neticelendirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 BİRİNCİ CETVEL 

(Madde 29) 

  

İkamet İzni Süresi 

İkamet İzni 

Harcı 

Gecikmeli 

Başvuru 

Harcı 

Geriye Dönük İzin 

Harcı 

 

Kısa Dönem İkamet İzni 

Aile İkamet İzni 

6 ayı geçmeyen 223,00 TL 334,50 TL  

Aylık 120,00 TL 6 aydan 12 aya kadar 448,00 TL 672,00 TL 

12 aydan 24 aya kadar 897,00 TL 1345,50 TL 

 

Öğrenci İkamet İzni 

6 ayı geçmeyen 115,00 TL 172,50 TL  

Aylık 120,00 TL 6 aydan 12 aya kadar 170,00 TL 255,00 TL 

12 aydan 24 aya kadar 340,00 TL 510,00 TL 


