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Kısa İsim 
13.6.1983 

SERBEST LİMAN VE BÖLGE YASASI 

(26/1983, 41/1988, 37/1996, 37/2002 ve 28/2011 sayılı Yasalar) 

(Madde 5, 19 ve 36 Altında Yapılan Tüzük) 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kumlu Serbest Liman ve Bölge 
Yasasının 5'inci, 19'uncu ve 36'ncı Maddelerinin kendisine verdiği yetkiyi 
kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar. 

1. 

EK.IIIR.G.45 

Bu Tüzük Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü 
olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan Serbest 
Liman ve Bölge İşletme İzni Tüzüğü ile birlikte okunur. 

A.E.237 
16.12.1988 
EK.III 
R.G.118 
A.E.561 
25.07.2005 
R.G.121 
EK.III 
A.E.373 
22.10.2013 
R.G.167 
EK.III 
A.E.539 

Esas Tüzüğün 
3'üncü 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

2. Esas Tüzük, 3'üncü maddesinin (2)'inci fıkrasından hemen sonra 
aşağıdaki yeni (3)'üncü, (4)'üncü, (5)'inci, (6)'ncı ve (7)'inci fıkralar 
eldenınek suretiyle değiştirilir: 

"(3) Serbest Bölgede posta kutusu kiralamak suretiyle faaliyet 
gösteıınek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Serbest Liman ve 
Bölge Yönetim Kurulu vasıtası ile ilgili Bakan tarafından 

önerilip, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp, Serbest Liman 
ve Bölge Müdürlüğünde şirket tescili yaptırmalarına müteakip, 
kuıuluş tarihinden bir yıl sonra başlamak ve her yıl olmak üzere 
beş yüz Amerikan Doları (500.00 $ - USD) faaliyet harcı 

ödemekle mükelleftirler. 
( 4) Serbest Bölgede açık ve/veya kapalı alan ve/veya ofis kiralayan 

şirket tescili yaptırmış gerçek veya tüzel kişiler, yukarıdaki 

(3)'üncü fıkradaki harçtan muaftırlar. 
(5) Serbest Bölgede posta kutusu kiralamak suretiyle faaliyet 

göstennek isteyen gerçek veya tüzel kişiler Bakanlar Kurulu 
tarafından onaylandığı taıihten itibaren, 3 (üç) ay içeıisinde 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürürlükte bulunan 
mevzuat uyarınca sosyal güvenlik mükellefiyetlerine uygun 
olarak en az bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşını 

istihdam etmek zorundadırlar. 
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(6) Serbest Bölgede posta kutusu kiralamak suretiyle faaliyet 
göstennek isteyen gerçek veya tüzel kişiler Bakanlar Kumlu 
tarafından onaylandıkları tarihten itibaren her bütçe yılı 

sonunda ve her yıla ait faaliyetleri ile ilgili mali gelir - gider 
tablolannı, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğüne sunmak 
zorundadırlar. 

(7) Serbest Liman ve Bölge Yasasına ve bu Yasa altında çıkarılan 
Tüzüklerde yer alan herhangi bir kurala uymayan ve/veya 
mükellefiyetlerini yerine getiımeyen gerçek veya tüzel 
kişilerin, Serbest Liman ve Bölgedeki işletme izinleri iptal olur. 
İşletme izni iptal edilen gerçek veya tüzel kişilere, 
mükellefiyetlerini yerine getirinceye kadar işletme izin belgesi 
verilmez." 

Geçici Madde 1. 
Kuıulmuş 

Bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten önce Serbest 
Liman ve Bölgede posta kutusu kiralamak suretiyle şirket tescili 
yaptıran gerçek veya tüzel kişiler, bu (Değişiklik) Tüzüğün yürürlüğe 
girdiği tarihten başlayarak her yılın Haziran ayı sonuna kadar Tüzüğün 
3 'üncü madde kuralanna bağlı olarak beş yüz Amerikan Doları 

(500.00$- USD) faaliyet harcını ödemekle mükelleftirler. 

Olan 
Şirketlerin 

Harçları 

Yürürlüğe 

Giriş 

3. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak 

yürürlüğe girer. 
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