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İTHALÂTTA KUR UYGULANMASI
TÜZÜĞÜ

[(19.9.1997 – R.G. 106 – EK III – A.E. 650 Sayılı Tüzüğün), (2.9.2015 – R.G. 130 – EK III – A.E.
579) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.]

GÜMRÜK VE İSTİHSAL YASASI

(37/1983, 38/1988, 16/1991, 48/1991, 16/1992, 29/1995, 14/2006 ve 35/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 158 (1) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Gümrük ve İstihsal Yasası’nın 158 (1)
maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:-

1. Bu Tüzük, İthalâtta Kur Uygulanması Tüzüğü olarak isimlendirilir.

2. Bu Tüzük’te metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Devlet” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini;
“Kişi” Gerçek ve Tüzel Kişileri;
“İthal” Gümrük ve İstihsal Yasasında bu deyime verilen anlamı taşır.
“İhraç” Gümrük ve İstihsal Yasasında bu deyime verilen anlamı taşır.
“İthal Ülkesi” İthalâtın yapıldığı ülke veya gümrük bölgesini anlatır.
“Kur” Yabancı paraların ulusal para cinsinden değerini anlatır.
“Para” Herhangi bir Devlet tarafından bastırılan, üzerinde değeri yazılı

kâğıt veya metalden ödeme aracını anlatır.
“Döviz” ülkelerarası ödeme yapmakta kullanılacak yabancı ülke parasını

anlatır.
“Üçüncü Ülke” KKTC ve T.C. dışındaki ülkeleri anlatır.

Kur Tesbiti
R.G. 86
2.9.1993
A.E. 416

3. Gümrük amaçları bakımından ithalât konusu malın İthal Olunan Mallar
(Kıymet Kavramı) Tüzüğü kuralları uyarınca oluşacak kıymeti gümrük ve değer
vergilerin ödendiği günkü geçerli döviz satış kuru üzerinden hesaplanır ve işlem
görür.

İthal edilen
malın
faturasındaki
para birimi ile
malın imal
edildiği ülkenin
farklı olması

4. Devlete yapılan ithalâtta, Gümrük amaçları bakımından ithal edilen malın
faturasındaki para birimi malın imal edildiği veya üretildiği ülkenin para birimi
olmaması halinde, fatura toplamı malın ihraç limanını terk ettiği tarihi belgeleyen
konişmento veya yükleme biletindeki tarih esas alınmak suretiyle faturadaki
birim Amerikan Dolarına dönüştürülerek gümrük işlemleri gerçekleştirilir.

T.C.’den ithal
edilen 3. ülke
menşeli mallar

5. Türkiye Cumhuriyetinden doğrudan veya transit olarak ithal edilecek
üçüncü ülke menşeli mallar döviz ile ithal edilir. Ancak, böyle malların
faturalarının Türk Lirası para birimi ile gösterilmesi halinde Gümrük Beyanının
verildiği günkü Kur esas alınarak Amerikan Dolarına çevrilerek işlemleri
yürütülür.
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Gümrüklemede
Kur farkları

6. Gümrüklere gelmiş malların gümrüklenmesinde Gümrük
Beyannamesinin Gümrük İdaresine ibraz edildiği tarih ile vezne tarihi arasında
ortaya çıkacak leyhte ve aleyhte %1’i aşmayan kur farklarının da dikkate
alınmamasına, leyhte veya aleyhte olan kur farkları %1’i aştığı takdirde vezne
tarihindeki kurlar esas alınacaktır.

Geçici Madde
2.A.E. 579 / 15

1. 90 (Doksan) gün süreyle, alkollü içkiler, tütün veya tütün yerine geçen
maddelerden yapılmış mallar, akaryakıt, likit petrol gazı (LPG) ve
motorlu araçlar hariç, diğer malların doğrudan yapılacak ithalatlarında
veya antrepolardan iç tüketime çekilişlerinde, geçerli döviz satış
kurlarının Amerikan Doları için 2,70 TL, Euro için 2,97 TL ve İngiliz
Strelini için 4,14 TL’yi aşması halinde, sabit kur olarak uygulanması,
diğer döviz cinsinden yapılan ithalatlarda ise bahse konu dövizin çapraz
kur karşılığı olan ABD Dolarının belirlenen sabit kuru ile Türk Lirası’na
dönüştürülerek, gümrükleme işlemleri sonuçlandırılır.

Yürürlüğe Giriş. 7. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.


