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1978 İNCELEME DAĞITIM KOMİSYONU TÜZÜĞÜ

[(14.4.1978 – R.G. 30 – EK III – A.E. 83 Sayılı Tüzüğün), (30.6.1982 – R.G. 54 – EK III – A.E.
297), (13.6.1983 – R.G. 45 – EK III – A.E. 241), (26.4.1985 – R.G. 38 – EK III – A.E. 225),
(30.1.1987 – R.G. 12 – EK III – A.E. 52), (26.2.1987 – R.G. 22 – EK III – A.E. 109), (14.12.1990 –
R.G. 122 – EK III – A.E. 530) ve (24.1.1992 – R.G. 7 – EK III – A.E. 34) Sayılı Tüzüklerle
Birleştirilmiş Şekli.]

İSKÂN, TOPRAKLANDIRMA VE EŞDEĞER MAL YASASI

(41/1977, 5/1981, 27/1982, 23/1985, 3/1988, 12/1989, 44/1990, 24/1991, 53/1991, 17/1992, 6/1994,
52/1995 ve 39/1998 Sayılı Yasalar)

Madde 25(1) altında yapılan Tüzük
Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulu 41/77 sayılı İskân,

Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 25(1) maddesinin, kendisine verdiği
yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa isim 1. Bu Tüzük “1978 İnceleme Dağıtım Komisyonu Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

I. BÖLÜM
AMAÇ VE TANIMLAR

Amaç 2. Bu Tüzüğün amacı, Eşdeğer Mal verme kapsamı dışında, konut ve küçük
işyerlerinin tesbit ve tahsisi ile bu kaynakların en etkin bir biçimde
değerlendirilmesini sağlamak üzere; İnceleme ve Dağıtım Komisyonunun; görev,
yetki ve sorumluluklarını saptamaktır.

Tanımlar 3. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
3.AE. 241 / 83 “Bakanlık” İskân işlerinden sorumlu Bakanlığı anlatır.

“Göçmen” Aşağıdaki niteliklerden herhangi birisine haiz olanları anlatır.
(a) Esas yerleşim yeri Kıbrıs Türk Federe Devleti sınırları dışında Kıbrıs’ta

olup, 20 Temmuz, 1974 tarihinden sonra Kıbrıs Türk Federe Devleti
bölgesine itikal eden Kıbrıs’lı Türkler;

3.AE. 241 / 83 (b) 20 Temmuz, 1974 tarihinden evvel Ulusal direniş uğruna veya direniş
sırasında değişik yıllarda Kıbrıs dahilinde göç etmek durumunda
Kalanlar;

(c) Türk makamlarınca yerleşme yerlerini değiştirmek zorunda bırakılanlar;
(d) Geçmiş yıllarda Rumların yaptığı baskılar ve çeşitli nedenler sonucu,

zorunlu olarak Adayı terkettikleri Bakanlar Kurulu’nca saptanmış
bulunanlar;

(e) Kıbrıs Türk Federe Devleti Bölgesinin topyekün kalkındırılmasında
emek, bilgi ve sermayelerinden yararlanmak üzere ve Kıbrıs Türk
Federe Devleti yurttaşlığına geçmek kaydıyle veya Bakanlar
Kurulu’nun saptayacağı özel koşullarla, İskân edilmeleri uygun
görülenler;
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“Hak Sahibi”
(a) Konut tahsisi açısından;

Şehit ve hadise kurbanı kişilerin en yakınına; malûl gaziler ile aile reisi
durumunda olup da göçmenlik ve iktisaden güçlendirilecekler tanımına
girenlerden Kıbrıs Türk Federe Devleti bölgesinde; kendisinin, eşinin
veya velâyeti altındaki çocuklarının, ayrı ayrı veya birlikte toplam yarı
hisseden fazla koçanlı konutu bulunmayanlar veya yukarıda sıralanan
aile fertlerinden herhangi birinin sağlık koşullarına ve oturulmaya
uygun konutu olmayan,

(b) Küçük işyeri açısından;
Öncelikle göçmenlik tanımına giren, tahsis edilecek işyerinin
niteliklerine uygun bir meslek veya sanatı icra edebilme durumunda
olan kişileri anlatır.

“Komisyon” Konut ve Küçük işyerlerini tahsis eden İnceleme ve Dağıtım
Komisyonunu anlatır.

“Küçük İşyerleri” İşletmeye açıldığında, yıllık brüt geliri 100.000 TL’nin
altında olan veya saf geliri yılda 36.000 TL’yi aşmayan; terzi,
pastahane, kahvehane, kasap, bakkal, lokanta, tuhafiye, fırın, kunduracı
pansiyon, manav, mobilyacı, marangoz, çeşitli tamir ve üretim
atelyeleri, değişik amaçlarla kullanılan yazıhane, manifatura,
imalathane, ve benzeri yerler ile her çeşit hayvan besleme, yetiştirme ve
barındırmaya uygun küçük tarımsal tesisleri anlatır.

“Şehit ve Hadise Kurbanı kişilerin en yakını” Şehit ve hadise kurbanı
kişilerin en yakını, eşi-çocukları ve ana-babasını anlatır.

“Türk Barış Kuvvetleri Mensubu” 1. ve 2. Barış Harekâtına fiilen katılmış ve
bunu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca verilen bir belge ile
tevsik etmiş olan Türk Barış Kuvvetleri mensuplarını anlatır.

3.AE. 241 / 83 “Yasa” 41/77 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası ile onu
tadil eden 5/81 ve 27/82 sayılı Değişiklik Yasalarını anlatır.

II. BÖLÜM

Komisyonun Oluşumu ve Çalışması

Tahsisi yapacak
Komisyonun
yeniden
oluşumu
2.AE. 34 / 92

4. İnceleme, Dağıtım Komisyonu, İskân işlerinden sorumlu Bakanlık
bünyesinde ve aşağıdaki 6 üyeden oluşur.

1. Bakanlık Müsteşarı (Başkan)
2. İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü (Üye)
3. Hukuk İşleri Şübe Amiri veya Amirlik adına yetkilendirilmiş bir temsilci

(Üye)
4. Tahsislere Mülkiyet Verme Şübe Amiri veya Amirlik adına

yetkilendirilmiş bir temsilci (Üye)
5. İnceleme, Dağıtım Şübe Amiri veya Amirlik adına yetkilendirilmiş bir

temsilci (Üye)
6. Bakanlık Hukuk Müşaviri (Üye)

Başkan bilgi edinmeyi gerekli gördüğü herhangi bir konuda, bilgi
vermesi amacı ile herhangi bir Bakanlık çalışanını Komisyona çağırabilir.



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

Tel: 227 17 01

3

Komisyonun
çalışma şekli
3.AE. 530 / 90

5. Komisyon, asgari 4 üye ile haftada en az bir defa toplanır. Komisyon
Başkanı’nın bulunmadığı hallerde İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü
toplantıya başkanlık eder. İnceleme ve Dağıtım Şübe Amiri toplantı gündemini
önceden hazırlar. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde toplantı Başkanı’na ikinci bir oy hakkı tanınır. Başkan ve
üyeler oylamada çekimser kalamazlar.

Komisyonun
karar alması ve
kararlarla ilgili
tutanaklar.

6. Toplantı günü gündem sırasına göre, her kaynak için tanzim edilen rapor
ve başvuranların dosyaları, gerekli evrakla birlikte teker teker okunarak
Komisyon üyelerinin bilgisine getirilir. Yapılan görüşme sonunda, Başkan
konuyu oylamaya sunar. Rapor veya evrakın yetersizliği halinde, Komisyon
konunun yeniden görüşülmesine veya Komisyon üyelerinden bir veya bir kaçının
yerinde tetkikine karar verebilir.

III. BÖLÜM

HAK SAHİBİ OLABİLME ŞARTLARI, ÖNCELİKLER
VE İSTENECEK BELGELER

Hak sahiplilik
açısından
aranacak şartlar.
4.AE. 241 / 83
4.AE. 241 / 83

7. Hak sahipliliği bakımından aşağıdaki şartlar aranır:
(1) Türk Yurttaşı olmak,
(2) 20 Temmuz, 1974 tarihinden önce izinsiz olarak Türk’ten gayri kişilere,

bu tarihten sonra da diğer şekillerde kendisinin eşinin veya velâyeti
altındaki çocuklarının maliki oldukları konut, işyeri ve benzeri taşınmaz
malları 27/82 sayılı tadil Yasası’na uygun olarak hibe, devir veya
satmamış olmak,

(3) Bu Yasa veya diğer şekillerde, konut ve işyeri tahsislerinden yararlanıp
da başkasına kiralamış para karşılığında konut veya işyerini tahliye
etmiş, hileli şekilde satışını yapmış veya tahsis amaçları dışında
kullanmış olmamak,

(4) Konut tahsisi açısından;
(i) Aile reisi veya aile reisi sayılan kişi olmak;

4.AE. 241 / 83 (ii) Göçmenlerden öncelikle 31.7.1982 tarihine kadar evli olmak,
müracaat etmiş ve hak sahiplilik durumları tescil edilmiş olmak.

(5) Küçük işyeri tahsisi açısından;
Kamu veya İktisadi Devlet Kuruluşlarında görevli olmamak,

(6) Bu Tüzükte yer alan göçmen tanımının,
(i) b fıkrasına giren kişilerin; hak sahibi kabul edilebilmeleri için,

konut veya küçük işyerini terkettikleri tarihlerdeki koşulların,
onları bu eyleme zorlayıcı mahiyette bulunması, ayrıca hadiseler
sırasında esas ikamet yerini değiştirmek zorunda bırakılmış
olması,

(ii) d fıkrasına giren kişilerin durumlarının; Kıbrıs Türk Federe
Devleti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca yapılacak tahkikat
sonucu tanzim edilecek raporun Bakanlar Kurulu’nca onaylanmış
olması, şarttır.
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Şehit,
Hadise kurbanı
ve mâlul gazi
sayılabilme şartı
5. AE. 241 / 83

8. Herhangi bir ailenin şehit, hadise kurbanı ve 7/74 ve mâlul gazi
sayılabilmesi için, değiştirilmiş şekliyle şehit 11/75 sayılı ve hadise kurbanı ve
malûllere yardım Yasasında belirtilen tanımlara girmiş olması şarttır.

Konut ve küçük
işyerleri
açısından
öncelik
kriterleri.
6. AE. 241 / 83

9. Konut ve küçük işyeri tahsisi açısından öncelik kriterleri aşağıdaki gibidir:
(1) Şehit ve hadise kurbanı aileleri ve malûl gaziler;
(2) 1974 göçmenleri;
(3) Mukavemetçiler, Mücahitler ve 1. ve 2. Barış Harekâtına katılan Türk

Barış Kuvvetleri mensupları.
(4) 1963 göçmenleri;
(5) Kıbrıs Türk Federe Devleti dışından gelen göçmenler;
(6) İktisaden güçlendirilecekler.

Yukarıdaki öncelikler kendi içerisinde de şu şekilde sıralanır.
(i) Mücahitlik ve Türk Barış Kuvvetleri statüsüne haiz olanlar;

(ii) Evli ve çocuk sahibi olanlar;
(iii) Bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri sayısı çok olanlar;
(iv) Ailenin nüfusu göz önüne alınarak gelir durumu az olanlar;

Tahsis konusu kaynağın, işyeri veya konutla olan münasebeti uygun
olanlar.

Hak
sahiplerinden
aranacak
belgeler.
7. AE. 241 / 83

10. Hak sahiplerinden aşağıdaki belgeler aranır:
(1) Şehit ve Hadise Kurbanı aileler ve malûl gazilerden Sosyal Hizmetler

Dairesinin resmi belgesi,
(2) Mukavemetçilerden, mukavetçiliği tevsik kurulundan tevsik belgesi,

mücahitlerden ise, mücahitlik tevsik veya terhis belgesi.
(3) Türk Barış Kuvvetleri terhislilerinden Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri

Komutanlığından Harekâta katıldığına dair tevsik belgesi,
7.AE. 241 / 83 (4) 20 Temmuz, 1974 tarihinde Güney’den Kuzey’e göç ettiğine dair

Bakanlığın tevsik belgesi veya köy muhtarı ile birlikte 2 azanın tasdikli
bir belgesi.

(5) 1963 göçmenlerinden; Sosyal Hizmetler Dairesinin tevsik belgesi,
(6) 20 Temmuz, 1974 den sonra Adaya gelen göçmenlerden; Seyahat belgesi

veya pasaportları veyahut İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Özel
Şubesinde mevcut kayıtlı belgeleri,

(7) İktisaden güçlendirileceklerden; Bütün aile fertleri dahil olmak üzere
ailenin yıllık net gelirini belirleyen Sosyal Hizmetler Dairesi
Müdürlüğünce hazırlanacak ihtiyaçlılık raporu,

(8) Türk Makamlarınca yerleşme yerlerini değiştirmek zorunda
bırakılanların, İçişlerinden sorumlu Bakanlık veya Kıbrıs Türk Federe
Devleti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından alınmış durumlarını
belirleyen tevsik belgesi,
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IV BÖLÜM

UYGULAMA

Müracaat
şekli ve
yapılacak
işlemler
8.AE. 241 / 83

11. İlk başvuru, matbu form (İDK. 1) doldurulmak sureti ile İskân ve
Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’ne yapılır.

Yapılan başvurudan sonra İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü
şahsın hak sahipliliğini belirler. Hak sahipliliği belirlenen şahsın bilâhare yazılı
olarak talep edeceği kaynak için ilgili İskân Şube Müdürlüğünden yazılı olarak
rapor istenir.

İlgili İskân Şube Müdürlüğünce hak sahibinin talep ettiği tahsise konu
olabilecek kaynak veya kaynaklar hakkında ya İDK 2 formu doldurularak veya
bir rapor halinde İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğüne gönderilir.

Gönderilen form veya raporlar başvuranın hak sahipliliğini belirleyen tüm
belgeleri ile birlikte Komisyon’da görüşülmek üzere gündeme alınır.

Tahsise konu kaynak veya kaynaklar birden fazla hak sahibi kişi tarafından
istenebilir.

Karara bağlanan kaynaklar için karar alındıktan sonra gelen rapor, form
veya başvurular dikkate alınmaz.

Eski tahsislerin
Yasa kurallarına
uygunluklarının
yeniden gözden
geçirilmesi
9. AE. 241 / 83

12. 27/82 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan tüm
tahsislerin Yasa kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı Komisyon’ca
yeniden gözden geçirilir ve Yasa kurallarına uygun olarak yapılan ve yapılmayan
tahsisler tesbit edilerek belirlenir ve bir karara bağlanır.

Yasa kurallarına uygun olmadığı saptanan tahsisler ile ilgili taşınmaz mal
tasarruf edenlere ; 27/82 sayılı yasa uyarınca tahsis yapılamayacağı ve esasen ayni
yasanın 15. maddesi uyarınca yasa kurallarına uyulmadan yapılan eski tahsisler
iptal edilmiş olduğundan bahse konu taşınmaz malın tahliye edilmesi hususu
tebliğ edilir.

Tahsisleri Yasa kurallarına uygun olarak yapıldığı tesbit edilen veya
belirlenen kaynaklar için hak sahiplerine tahsislerin Yasa kurallarına
uygunluğunu teyid etme bakımından ilgili Bakanın onayı ile bu tüzüğe ek
örnekteki yeni tahsis belgesi (Form. İDK. 3) verilir.

Kararların
uygulanması
ve tahsis
edilen
kaynakların
teslimi.

13. Kaynağın, hangi maksatla kim veya kimler tarafından kullanılacağı
açıkca, belirtilmek suretiyle alınan kararlar İmar, İskân ve Rehabilitasyon
İşlerinden sorumlu Bakan’ın onayına sunulur. Bakan’ın onayından sonra kararlar
en geç bir hafta içerisinde ilgili İskân Şube Müdürlüklerine işlem için gönderilir.

Gönderilen kararlar, tahsisi alanlara ve bu arada ayni kaynak için
başvuruda bulunup da başvurusu reddedilenlere ilgili İskân Şube Müdürlüklerince
yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirilir.

Tahsis sahibine kaynak teslim edilirken, kaynağın o günkü durumunu
yansıtan envanteri hazırlanır. Bu envanter hazırlayan ve tahsisi alan tarafından
açık isim yazılarak imzalanır ve hak sahibine tahsis belgesi verilir. (Örnek
İ.D.K. 3) Bu belgeyi imzalama yetkisi İskân Şube Müdürlerine veya İskân Şube
Sorumlularına aittir.
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Tahsislerin
iptali ve
kaynakların geri
alınması
11.AE. 241 / 83

14. 41/77 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra ayrıca
27/82 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ;

(1) Kendisine tahsis edilen konut, küçük işyeri ve benzeri taşınmaz malı,
uygun gerekçe göstermeksizin ;
(a) Makûl bir süreden fazla bir zaman bizzat kullanmayan,
(b) Tahsis amaçlarına uygun olarak çalıştırmayan,
(c) Kısmen veya tamamen başkasına satış veya çeşitli şekillerde

devreden,
(d) Tamamen işletmenin dışında kalıp; kira, ortaklık veya başka

nam altında başkasının kullanımına terkeden.
(2) Ayni veya değişik yerlerde, istihkakı dışında taşınmaz malı kullanma

durumunda olanların haksız tahsisleri Komisyonun önerisi ve ilgili
Bakanın kararı ile iptal edilir. Bu durum İskân ve Rehabilitasyon
Dairesi Merkez veya mahalli örgütlerince tahsisi iptal edilen kişiye
yazılı ve taahhütlü olarak bildirilerek kaynağın tebliğ tarihinden
itibaren en geç 1 ay içerisinde tahliyesi istenir.

Geri
alınacak
kaynaklarda
işlem 27/82
12.AE. 241 / 83

15. 27/82 sayılı Yasa’nın 15.nci maddesine göre, tahsisleri Yasa kurallarına
uygun olarak yapılmadığı tesbit edilen veya belirlenen kaynakları tutanların,
Bakanlıkca yapılacak taahhütlü tebligatla 30 gün içerisinde tahliyeleri istenir.

Bu durumda olup da tahliyeleri istenen kişiler, sözkonusu kaynağı
tahliye etmekle yükümlüdürler.

Tahliye
işlemlerinin
başlatılması
13.AE. 241 / 83

16. Bu Tüzüğün 11.nci ve 12.nci maddeleri uyarınca kendilerine kaynağı
tahliye etmeleri için tebligat yapılanların süresi içinde kaynağı tahliye etmemeleri
halinde, İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Hukuk İşleri Amirliğince aleyhlerine
ihbarlı istida veya dava yolu ile tahliye işlemleri başlatılır. Mahkemece kaynağın
tahliyesine karar verilmeden ilgili kaynağın bir başkasına tahsisi yoluna
gidilemez.

Ancak ; “kaynak paketlerine” dahil edilebilir.

V BÖLÜM

ÇEŞİTLİ KURALLAR

Şehit ve
hadise kurbanı
aile fertlerinin,
tahsis
edilen kaynak
üzerindeki
hakları.

17. Bu Tüzüğün 3. maddesinin “Şehit ve Hadise Kurbanı Kişilerin en Yakını”
statüsünde olup, kendilerine konut veya küçük işyeri tahsis edilen ailelerin tüm
fertleri, o taşınmaz mal üzerinde eşit tasarruf hakkına sahiptirler. Şu kadar ki;
şehit kızı çocuklar için bu hak evlenme anına kadar, erkek çocuklar için ise aile
reisi sayılabilecek duruma gelme anına kadar geçerlidir.

Tahsis
hakkının
kaybolması.

18. Hak sahiplerinin, meslek ve sosyal durumları istihdam sahaları ve
istekleri de dikkate alınmak kaydıyle, mevcut olanaklar dahilinde kendilerine
tahsisi öngörülen bir veya birden fazla konut içinden, herhangi birini kabul
etmeleri esastır. Kendilerine durum yazılı olarak bildirildikten sonra en geç bir ay
içinde kabul etmemeleri veya tahsis edildikten sonra ayni süre içinde kaynağın
bizzat kendileri tarafından kullanılmaması halinde, tahsis hakları kaybolur ve
başka kaynak için yeniden başvuramazlar.
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Başvuranın tahsis hakkının kaybolması Komisyonun kararı ve ilgili
Bakan’ın onayı ile gerçekleştirilir. Tahsis hakkının kaybolduğu ilgilinin dosyasına
kayıt düşülerek dosyası kapatılır.

Mevzuatın
iptali.

19. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İnceleme ve Dağıtım
Komisyonu ile ilgili olarak daha önce çıkartılmış bulunan Tüzük, Yönetmelik
veya Bakanlar Kurulu kararları yürürlükten kalkar.

Tüzüğün
uygulayıcısı.
14.AE. 241 / 83

20. Bu Tüzük Bakanlar Kurulu adına, İskân İşlerinden Sorumlu Bakanlıkça
uygulanır.

Yürürlüğe
giriş.

21. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

14.12.1990 – R.G. 122 – EK III – AE. 530 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe
Giriş.

4. Bu Tüzük 28 Kasım, 1990 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

24.1.1992 – R.G. 7 – EK III – AE. 34 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş Maddesi:
Yürürlüğe
Giriş.

3. Bu Tüzük, 7 Ocak, 1992 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
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Form : İ.D.K. 1
İMAR, İSKÂN VE REHABİLİTASYON BAKANLIĞI

KONUT TALEP FORMU

TALEP EDENİN
Adı - Soyadı  :  ................................................................................................................................................
Statüsü : .................................................... Doğum Yeri ve Tarihi : ......................................................
Medeni Hali : ...................................... ............................................................................................
Şimdiki Adresi : ...............................................
.............................................................................. Kazası : .................................................................

Aile fertlerinin isimleri Aile reisine akrabalığı Yaşı Meşguliyeti
1. ................................ .................................. ............ ...................................................
2. ................................ .................................. ............ ...................................................
3. ................................ .................................. ............ ...................................................
4. ................................ .................................. ............ ...................................................
5. ................................ .................................. ............ ...................................................
6. ................................ .................................. ............ ...................................................
7. ................................ .................................. ............ ...................................................

Güneydeki ikâmetgah durumu : Kendi Malı Kiracı Müşterek
Göçmen evi

20 Temmuz, 1974’deki hali : Evli Bekâr
Kuzeyde ikâmetgah durumu  :   Kiracı Tahsisli Sığıntı

Yurt İşgalci
Güneyde tapulu malı : Var Yok

1974 Barış Harekâtından sonra halen kullanmakta olduğu gayrı menkullerin tarifi, tasarruf şekli, miktarı ve
yeri : ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Kuzeydeki Tapulu Malı : (Tarifi, miktarı, yeri) : ..................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Ben aşağıda imza sahibi ...................................................................................... yukarıda vermiş olduğum
bilginin doğru olduğunu, aksinin isbatı halinde 41/77 sayılı Yasa ve İ.D.K. Tüzüğü gereğince resmi
ihbarlarla konutu tahliye edeceğimi veya gıyabımda mahkemece verilecek karara uyacağımı beyan ve
taahhüt ederim.
Eklenecek Belgeler   : Form İ.T.E.M. 13’ün fotokopisi

Eğer alınmışsa Mal Değer Belgesi Fotokopisi

Tarih : ........../........../1978 Konutu talep edenin
Formu dolduran memurun : ...................................................... (İmzası)
İsmi : ........................................................................................................ (açık isim)
İmzası : ....................................................Kimlik Kartı No. ..........................................
Şimdiki adresi : ....................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
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Form İ.D.K. I
İMAR, İSKÂN VE REHABİLİTASYON BAKANLIĞI

İŞYERİ TALEP FORMU
TALEP EDENİN  :

Adı - Soyadı : ..............................................................................................
Statüsü : ..............................................................................................
Mesleği - A. Güneyde : ................................................................................

B. Güneyde : ................................................................................
Medeni Hali : ...............................................................................................
Şimdiki Adresi : ..........................................................................................
Doğum Yeri ve Tarihi : ................................................................................

................................................................................

Fertlerin isimleri : Aile Reisine akrabalık
derecesi

Yaşı Meşguliyeti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Güneydeki İşyeri Durumu : Kendi Malı Kiracı Müşterek
Yoktur

20 Temmuz, 1974’deki Medeni Hali : Evli Bekâr
Kuzeydeki İşyeri Durumu : Kiracı Tahsisli Müşterek

İşgalci Yoktur
Tercih Bölgesi ve Sebebi :
Talep ettiği işyerini hangi maksatla kullanacağı :
Güneyde Tapulu Malı : Var Yok

1974 Barış Harekâtından sonra halen kullanmakta olduğu gayrımenkullerin tarifi, tasarruf şekli,
miktar ve yeri  : ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
Kuzeydeki Tapulu Malı (Tarifi, miktarı ve yeri) : .............................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
Ben aşağıda imza sahibi ............................................................................... yukarıda vermiş olduğum

bilginin doğru olduğunu, aksinin isbatı halinde 41/77 sayılı Yasa ve İ.D.K. Tüzüğü gereğince resmî
ihbarlarla işyerini tahliye edeceğimi veya gıyabımda mahkemece verilecek karara uyacağımı beyan ve
taahhüt ederim.
Eklenecek Belgeler : Form İ.T.E.M. 13’ün Fotokopisi.

Eğer alınmışsa Mal Değer Belgesi fotokopisi
Tarih : ........../........../1978 Konut talep edenin
Formu dolduran memurun : ....................................................... (İmzası)
İsmi : .............................................................................................................(Açık isim)
İmzası :......................................................Kimlik Kartı No. .............................................
Şimdiki Adresi : .......................................
...................................................................
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Form İ.D.K. 2
İMAR, İSKÂN VE REHABİLİTASYON BAKANLIĞI

İSKÂN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KAYNAK RAPORU

I. 1─ Kaynağın Bulunduğu

Kaza  : .................................................................................
Kasaba/Köy : .....................................................................
Mahalle : ............................................................................
Cadde/Sokak : .................................................................
Kaynak Belediye No  : ...........................................................
Eğer varsa İskân Bölge No  : .................................................
Eğer varsa İskân Kaynak No  : ...............................................
Kaynağın cinsi  :
a) Konut  : .................................. b) İşyeri  : ................................................................................

2─ Kaynağın Brüt alanı (m2)  : .................................................................................................................
3─ Kaynağın bulunduğu Parselin Alanı  :  (m2) .......................................................................................
4─ Kaynağın Bulunduğu Parselin :

a) Pafta No:  .................................. b) Parsel No:  ......................................................
5─ Kaynağın Oda Sayısı  :

Yatak Odası : ........................ Hol  : ......................  Salon  : ................. Mutfak  : ............................
Banyo : .............................  W.C.  : ...................... Diğer : ......................  Diğer  : .............................

6─ Kaynağın Durumu : Modern  : ................................  İyi : ...................... Orta : ..............................
Eski : .......................................

7─ a) Kaynağın tamirat gerektirip gerektirmediği  : ................................................................................
b) Tamirat gerektiriyorsa bu haliyle kullanılıp kullanılamayacağı :....................................................

8─ Kaynak İşyeri ise Sağlayabileceği Yıllık Gelir Miktarı : ......................................................................
9─ Kaynak İşyeri ise Ne Maksat için Kullanılabileceği ve Ne Maksat için Kullanılmak İstendiği :

............................................................
10─ Kaynağın ek Kullanımları :

Yardımcı Ev : .....................................  Garaj : ....................................  Bahçe : ...................................
Kuyu : .....................................  Depo : ........................................  Dükkân : .........................................
Havuz : .................................... Ahır : .........................................

II. 1─ Halen İçinde İkamet Edenin veya Kullananın İsmi : ...............................................................................
2─ Statüsü ve Nüfusu : ..................................................................................................................................
3─ Tahsis Belge ve İDK. Karar ve Tarih No : ..............................................................................................
4─ Yerleşme Tarih ve Şekli : ........................................................................................................................

III. İptal Kararı Sayı ve Tarihi : ............................................................................................................................
IV. 1─ Müracaatçının Adı – Soyadı : ..................................................................................................................

2─ Statüsü, Mesleği ve Nüfusu : ...................................................................................................................
3─ Şimdiki Adresi ve İkamet Durumu : ........................................................................................................
4─ Güneydeki Malı :  Yok  : ......................................... Var  : ...................................................
5─ Kuzeydeki Mal Durumu : ........................................................................................................................
6─ Form İTEM 13’ün Fotokopisi  : ..............................................................................................................

Eğer Alınmışsa Mal Değer Belgesinin Fotokopisi : ................................................................................
7─ Halen Şahsın Tasarrufunda Bulundurduğu Devlet Malının :

Nitelikleri, Yeri ve Miktarı  :
a) Konut  : ..............................................................................................................................................
b) İşyeri   : ..............................................................................................................................................
c) Tarımsal Kaynak : .............................................................................................................................
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V. Bu Kaynak İçin Bundan Önce Gönderilen Raporlar  :

İsim Statü Nüfus Sayı Tarih

Not : Müracaatcıların Birden Fazla Olması Halinde Her Müracaatcı İçin Bu Sayfadan Bir Adet
Doldurulacak.

VI. Görüş ve Tavsiyeler  : .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Not  : Yukarı Raporu Tanzim Edilen Kaynak Bizzat Tarafımdan Yerinde Görülerek Tanzim Edilmiştir.
Memurun İsmi : ....................................................................................................................
Memurun İmzası : ....................................................................................................................
Memurun Mevkisi : ....................................................................................................................

........................................................................
İskân Şube Müdürü

___________
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FORM İDK. 3
AE. 241 / 83

No : ..............................
KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ
İÇİŞLERİ VE İSKÂN BAKANLIĞI

KONUT TAHSİS BELGESİ

Kıbrıs Türk Federe Devleti İçişleri ve İskân Bakanlığı 41/77 ve 27/82 sayılı Yasaların
kendine verdiği yetkiye dayanarak ;

....................................................................... statüsünde

...............................................................................’ya

Kaza : ........................................................................................
Kasaba/Köy : ........................................................................................
Cadde/Sokak : ........................................................................................
Belediye No : ........................................................................................
İskân No : ........................................................................................

Konutta bu belgede isimleri yazılı aile fertlerin eşit hakları bulunmak kaydı ile,
İnceleme ve Dağıtım Komisyonu’nun ...................................................................... sayılı
ve .......................................................... tarihli kararı ile tahsis edilmiştir.

İçişleri ve İskân Bakanlığı adına
.................................... İskân Şube Müdürü

İsim : ................................................
İmza : ................................................
Tarih : ................................................

Mühür
Konutun bulunduğu parselin :
Pafta No :
Parsel No :
Parselin alanı :
Konutun alanı :
Konutun Durumu : (Modern, iyi, orta, eski)
Konutun oda sayısı : .................... yatak odası, .................................. hol,

..................... salon, ................................. mutfak,

..................... banyo, ............................ W.C. .......................
Diğer Hususlar : ................................................................................
Tahsis sahibi ile birlikte bu konutta eşit haklara sahip bulunan aile fertlerinin,
Adı ve Soyadı : Aile Reisine Akrabalık Derecesi :
1. ........................................................................
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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NOT : Bu belgenin veriliş tarihinden sonra,
bu belgede adı geçen aile reisinin
doğacak çocukları da, tahsisli bu
maldan yararlanacaklar kapsamına dahildir.

Önemli :

Tahsis Edilen Konut :
a) Tahsis amacı dışında kullanılamaz.
b) Başkalarının kısmen veya tamamen kullanım ve tasarrufuna devredilemez ve/veya

kısmen veya tamamen başkalarının istifadesine devredilerek işgal ettirilemez.
c) Makul bir süreden fazla bir zaman boş ve kapalı olarak tutulamaz.
d) Satılamaz, kiralanamaz, izinsiz ilâve inşaat ve eklenti yapılamaz.
e) Tahsis edilen konut ile ilgili Bakanlıkça öngörülen ve/veya yasal açıdan zorunluluk

getirilen İdarî, hukuki, mali v.s. şartlara hak sahipleri uymakla mükelleftir.
f) Yukarıdaki hususlara riayet etmeyenlerin tahsis belgeleri iptal edilir.

___________

AE. 241 / 83
FORM İDK. 3 No : ..............................

KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ
İÇİŞLERİ VE İSKÂN BAKANLIĞI

KÜÇÜK İŞYERİ TAHSİS BELGESİ :

Kıbrıs Türk Federe Devleti İçişleri ve İskân Bakanlığı, 41/77 ve 27/82 sayılı yasaların
kendine verdiği yetkiye dayanarak ;

......................................................... statüsünde

.........................................................’e

Kaza : ............................................................................
Kasaba/
Köy : ............................................................................
Cadde
Sokak : ............................................................................
Belediye No : ............................................................................
İskân No : ............................................................................

Küçük İşyeri, İnceleme ve Dağıtım Komisyonunun ........................................
Sayı ve .......................................... tarihli kararı ile tahsis edilmiştir.
İçişleri ve İskân Bakanlığı adına

..........................................İskân Şube Müdürü
İsim : ....................................................

İmza : ...................................................
Tarih : ...................................................

Mühür
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İşyerinin Bulunduğu parselin :

Pafta No : .........................................................
Parsel No : .........................................................
Parselin alanı : ..................................................................
İşyerinin alanı : ..................................................................
Durumu: Modern .........................................................

İyi .........................................................
Orta .........................................................
Eski .........................................................

Oda sayısı : ..............................................................
Diğer Hususlar : .........................................................

Önemli :

Tahsis Edilen Küçük İşyeri :
a) Tahsis amacı dışında kullanılamaz.
b) Başkalarının kısmen veya tamamen kullanım ve tasarrufuna devredilemez ve/veya

kısmen veya tamamen başkalarının istifadesine devredilerek işgal ettirilemez.
c) Makûl bir süreden fazla bir zaman boş ve kapalı olarak tutulamaz.
d) Satılamaz, kiralanamaz, izinsiz ilâve inşaat ve eklenti yapılamaz.
e) Tahsis edilen işyeri ile ilgili Bakanlıkça öngörülen ve/veya yasal açıdan zorunluluk

getirilen idari, hukuki, mali v.s. şartlara hak sahipleri uymakla mükelleftir.
f) Yukarıdaki hususlara riayet etmeyenlerin tahsis belgeleri iptal edilir.


