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MÜCAHİTLER, MUKAVEMETÇİLER VE TBK. MENSUPLARI
HAKSAHİPLİLİK TESPİT TÜZÜĞÜ

(24.11.1989 – R.G. 116 – EK III – A.E. 533 Sayılı Tüzük)

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)

3. Madde Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Değiştirilmiş şekli ile
İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 3. maddesi ile kendisine
verilen yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1.Bu Tüzük, “Mücahitler, Mukavemetçiler ve TBK Mensupları
Haksahiplilik Tesbit Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Amaç I. BÖLÜM

2.Bu Tüzüğün amacı; 1 Ağustos, 1958 tarihi ile 30 Kasım, 1976 tarihleri
arasında mukavemetçilik, mücahitlik yapan ve bugörevlerini mukavemetçilik
kimlik kartı veya terhis belgesi veya askerlik kimlik kartıyla kanıtlayan
mukavemetçi ve mücahitler ile 1. ve 2. Barış Harekâtına katılarak İskân,
Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 3. maddesinin “Haksahibi” tefsirinin
(d) fıkrası ile saptanan koşulları taşıyan  Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı
mensuplarının eşdeğer mal verme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
dağıtım konusu kaynaklardan yararlandırılmaları şartları ile usulünü
düzenlemektir.

Tefsir 3. Bu Tüzükte, metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Aile” Karı, koca ve varsa reşit olmayan fürü ile reşit olup da evli

olmayan ve aile reisi ile birlikte oturan fürüları anlatır ve reşit olup da
yalnız yaşıyan erkek fürülarla vesayet altında bulunanları da kapsar.

“Bakanlık” İskân işlerinden sorumlu Bakanlığı,
“Erenköy’e Çıkan” 1.1.1964 tarihi ile 31.12.1967 tarihleri arasında

Kıbrıs dışından Erenköy Sancak bölgesindeki birliklere katılan ve Erenköy
Mücahitleri Mücahitlik Tevsik Belgesi almış kişîlerî,

“Eşdeğer Tazmin Komisyonu” Yasa’nın 48A maddesi uyarınca
kurulmuş Komisyonu,

“Kurul” Bu Tüzüğün 4. maddesi uyarınca kurulun Mukavemetçiliğin
Tevsik Kurulunu,

“Mukavemetçi” 1.8.1958 tarihi ile 20.12.1963 tarihleri arasında,
Mukavemetçiliği Tevsik Kurulu’nca belge ile tevsik edilmiş vatani görevini
gönüllü olarak ifa etmiş Türk asıllı kişileri,
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“Mücahit” Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca terhis belgesi veya
askerlik kimlik kartı ile tevsik edilmiş ve İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer
Mal Yasasının 3. maddesinin “Haksahibi” tefsirinin (d) fıkrasında belirtilen
tarihler arasında görev ifa etmiş Kıbrıs asıllı Türk vatandaşlarını anlatır ve
bu tarihler arasında Türk Mukavemet Teşkilâtı saflarında görev yapan Türk
Silahlı Kuvvetleri mensuplarını da kapsar,

41/1977
5/1981

27/1982
23/1985

3/1988
12/1989

“Puan” Bu Tüzük kuralları uyarınca Mücahit, Mukavemetçi ve
TBK’lılara verilen puan değerini anlatır ve değiştirilmiş şekli ile İskân,
Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Maksatları için belirlenen eşdeğer
mal puanı ile ayni değeri taşır.

“Tasarruf” İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 3.
maddesinin “Tasarruf” tefsirinde ona verilen anlamı ifade eder.

“Türk Barış Kuvvetleri Mensupları (TBK)” 1. ve 2. Barış Harekâtına
katılan ve herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
yurttaşlığını almış ve 3 Mayıs, 1985 tarihine kadar Kıbrıs’a yerleşmiş
bulunan ve harekâta katılma durumu Türk Barış Kuvvetleri
Komutanlığı’nca tevsik edilmiş Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarını,

“Yasa” Değiştirilmiş şekli ile İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal
Yasası’nı anlatır.

II. BÖLÜM

Mukavemet-
çiliği Tevsik
Kurulu’nun
görevi

4. Mukavemetçilerin, mukavemetçilik hizmetlerinin tetkiki için
yapacakları müracaatlarını incelemek, ve mukavemetçilik hakkı kazananlar ile
bu hakkı kazananların hizmet sürelerini saptamak Kurul’un görevidir.

Kurulun
oluşumu

5. (1) 1.8.1958 tarihi ile 20.12.1963 tarihleri arasında Sancak olarak
bilinen bölgelerde her bölge için ayrı olmak üzere
Mukavemetçiliği Tevsik Kurulları kurulur.

(2) Her Tevsik Kurulu Bakanlığı önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun
onayı ile atanan 4 asil 2 yedek üye ile Kıbrıs Türk Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı’nın en az Binbaşı rütbesindeki bir
temsilciden oluşur.

(3) Kurulların Başkanlık görevleri yukarıdaki (2) fıkraya uygun
olarak atanan Güvenlik Kuvvetleri temsilcileri tarafından
yürütülür. Bir kurul için başkan olarak atanmış Komutanlık
temsilcisi Bakanlar Kurulu’nun onayladığı hallerde birden
fazla Kurul’a da başkanlık edebilir.

Yeminler 6. Her Sancak bölgesi için ayrı ayrı kurulmuş bulunan Kurulların
Başkan ve üyeleri müşterek olarak toplanmak sureti ile Ek I’de örneği verilen
yemini bîr Kaza Hakimi huzurunda yaparlar. Yeminler Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı arşivinde muhafaza edilir.
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Kurulların
toplantı yeri ve
sekreter seçimi

7. (1) Kurullar, ayrı ayrı yapacakları ilk toplantılarında, yedek
üyeleri arasında, birini sekreter seçerler.

(2) Sekreterin görevi Kurul Başkanı ile istişare etmek sureti ile
toplantı tarihini belirleyerek üyelere toplantı çağrısını yapmak
ve yine başkanla istişare etmek sureti île toplantı gündemini
hazırlamaktır. Sekreter ayrıca diğer yedek üye ile birlikte
Kurul’un tüm yazışma işlemlerini yürütür.

(3) Her Kurul, toplantılarını üyelerinin çoğunun ikamet ettiği
bölgede seçeceği bir yerde veya Lefkoşa’da yapar.

Toplantı ve
karar yeter
sayısı

8. (1) Kurul toplantıları, üye sayısının çoğunluğunun hazır
bulunması ile yapılır ve kararlar da toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluk oyu ile alınır.

(2) Oyların eşitliği halinde Kurul başkanının ikinci bir oy hakkı
vardır.

(3) Oylamalar, açık olarak yapılır ve hiçbir üye oylamada
çekimser kalamaz.

(4) Üç defa üst üste makul bir mazareti olmaksızın Kurul
toplantılarına katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine
Kurul Başkanının bildirimi üzerine Bakanlığın önerisi ile
Bakanlar Kurulu tarafından yedek üyeler arasından atama
yapılır.

(5) Yedek Üyeler, toplantılara katılmakla birlikte oy
kullanamazlar.

Kurulların
çalışma usul ve
esasları

9. Mukavemetçilik hizmetlerinin tevsiki içîn müracaatlar Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı Asal ve Seferberlik Şübesine yapıldıktan sonra bu
müracaatlar Komutanlık tarafından ilgili Tevsik Kurullarına gönderilir. Kurullar,
Komutanlık tarafından kendilerine iletilen müracaatları aldıktan sonra karar
verebilmek amacı ile aşağıdaki şekilde çalışırlar;

(a) Kurul, herhangi bir mukavemetçilîk müracaatı üzerindeki
incelemesini öncelikle müracaata mevcut bilgi ve belgelere
dayanarak başlatır, ve bu safhada mevcut bilgi ve belgeleri
yeterli görürse kararını verebilir.

(b) Kurul, yukarıdaki şekilde karar verebileceği gibi
Komutanlıktan bilgi veya evrak talebinde bulunabilir.
Komutanlıktan gelen bilgi veya evrakları yeterli gördüğü
hallerde ise kararını verebilir.

(c) Kurul, yukarıdaki fıkralarda belirtilen bilgi ve belgeleri
yeterli bulmadığı takdirde başkan, Kurulun asil üyelerinden
birini veya birkaçını müracaat ve müracaatçı hakkında bilgi
ve belge toplamaları gerekli görecekleri evrağı bulunduğu
yerde incelemeleri ve sonuçta bir rapor hazırlamalarî için
görevlendirebilir. Görevlendirilen üyeler araştırmalarını en
geç 20 gün içerisinde tamamlayarak hazırladıkları raporu
sürenin hitamını müteakip yapılacak ilk kurul toplantısına
sunarlar. Kurul, sunulan raporu inceleyerek, yeterli gördüğü
takdirde kararını verebilir.
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Ancak Kurul, gerekli gördüğü takdirde kararını
vermezden evvel raporda bilgi ve belge temin edilen
kaynakları bîlgî vermek veya tasarruflarında bulunan
belgeleri ibraz etmeleri için davet edebilir.

(d) Kurul, yukarıdaki fıkralar uyarınca karar vermeyi uygun
görmezse veya yukarıdaki karar verme yöntemlerini
izlememeyi uygun görürse veya müracaatçının talep ettiği ve
Kurulun da uygun gördüğü hallerde müracaatçıyı,
mukavemetçilik görevini ve süresini ise isbatı için Kurul’a
davet edebilir. Kurul’a davet edilen müracaatçı belirtilen
tarihte Kurul’a gelerek şahadet ve/veya ifade verir, varsa
tasarrufundaki belgelerin asıllarını ibraz eder, müracaatında
isimlerini belirttiği kişilerin tanık olarak dinletebilir. Ancak,
tanık olarak ifade verecek kişilerin mukavemetçilik
görevlerinin onaylanmış olması zorunludur,

Gerek müracaatçı, gerekse tanıkları verdikleri ifadeler ve
ibraz ettikleri belgeler hususunda üyeler tarafından istintak
edilirler ve bu istintak notları sekreter tarafından yazılır.

(e) Kurul, kararını kendisine gönderilen müracaat formu
üzerindeki karar bölümüne yazarak müracaatı Komutanlığa
gönderir.

Yasaklar 10. (1) Kurul üyeleri, kendileri veya ikinci dereceye kadar kan veya
sıhri hısımları hakkında alınacak kararlara katılamazlar.

(2) Kurul üyesi, herhangi bir müracaatçı tarafından tanık olarak
gösterilmişse ve müracaatçının müracaatı bağlı olduğu
kurulda görüşülecekse o üye toplantıya katılamaz. Ancak,
tanık olarak ifade verebilir.

(3) Bu madde kurallarına aykırı olarak alınan kararlar
kendiliğinden hükümsüz olur.

Mukavemetçilik
hakkı
kazandıran
kriterler

11. Mukavemetçilik hakları mukavemetçi olarak yemin veren ve
aşağıdaki görevlerden en az birini teşkilâtın talimatlarına uygun olarak,
gerçekten önemli bir risk veya hayati tehlikenin mevcut olduğu bir ortamda ifa
etmiş olmakla kazanılır.

(1) Devrin Yasaları uyarınca taşınması veya tasarruf edilmesi
yasaklanan silâh veya benzeri askeri malzemeyi
görevlendirilmiş olarak bölgeler arasında taşımış veya
taşımasında görev almış olmak;

(2) Bu gibi askeri malzemeyi sorumlu olarak muhafaza etmek;
(3) Silâh veya askeri malzeme ile operasyona katılmış olmak;
(4) Tehlikeli nitelikte olduğu kuşkusuzca belirlenen istihbarat

görevi ifa etmek;
(5) Yukarıda sıralanan hizmetleri plânlayan, organize eden,

talimatları veren ve sorumluluk taşıyan bir görevde
bulunmak;

(6) Türkiye’deki eğitimlere katılmış olmak;
Ancak;
(a) İhanet sayılacak bir davranışta bulunanlar.
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(b) Başlatılmış bir operasyonun başarısızlıkla
neticelenmesine veya teşkilâtça önemi olan bir
malzemenin kaybına kasten veya ihmal sonucu
sebebiyet verenler,

(c) TMT’nin amaç, ilke ve hedeflerine aykırı hareketleri
nedeniyle mukavemetçilikten soğutulmuş olanlar,

bu haklardan yararlandırılamazlar.

Mukavemetçilik
kimlik kartı
verilmesi

12. (1) Mukavemetçiliği ile mukavemetçilik hizmet süresine karar
verilenlere Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca mücahitlik
kimlik kartı örnek alınarak resimli bir mukavemetçi kimlik
kartı verilir.

(2) Komutanlık, Mukavemetçilik hizmetleri onaylananların ad ve
soyadları ile hizmet sürelerini müracaatlar sonuçlandıkça yazı
ile Bakanlığa bildirir.

Hak sahiplerinin
hak edecekleri
puan miktarları

13. (1) Bu Tüzükte belirtilen Mücahit, Mukavemetçi ve TBK
mensupları aşağıdaki hakları kazanırlar;
(a) Mukavemetçi ve Mücahitlerin toplam hizmetlerinin ilk

iki yıllık süresi içîn 250.000 puan,
(b) Erenköy’e çıkanların ilk iki yıllık hizmeti için 250.000

puan,
(c) Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına

250.000 puan,
(d) Mukavemetçi ve Mücahitler toplam hizmetlerinin ilk

iki yıllık süreleri dışında her tam yıl için 40.000 puan,
Tam yıl üzerindeki hizmetleri için puanlama hizmet

süresinin tam yıla oranı ölçüsünde yapılır.
(e) İlk iki yıllık hîzmet îçîn kabul edilen 250.000 puan,

üyenin birden fazla statü ile hizmet yapmış olmasına
bakılmaksızın sadece toplam hizmetin ilk îkî yılı îçîn
hesaplanır.

(f) İki yıldan az olan hizmet için sadece yapılan hizmet
süresinin iki yıla göre orantısı ele alınarak 250.000
puanın bu orandaki kısmı hesaplanır. Bu kısıtlama
Erenköy’e çıkanlar için uygulanmaz.

(2) Bir kişinin birden fazla statü ile hizmet yapmış olup olmadığı
ile 1 Ağustos, 1958 tarihi ile Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yasası’nın
yürürlüğe girdiği tarih olan 30 Kasım, 1976 tarihleri arasında
fiilen yaptığı hizmet süresine bakılmaksızın hak sahibi
olabileceği puan miktarı toplam 650.000 puanı aşamaz.

(3) Şehit ve Malûl Gaziler İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer
Mal Yasası’nda belirtilen haklarına bakılmaksızın bu Tüzükte
öngörülen Mücahitlik, Mukavemetçilik ve TBK mensuplarına
tanınan haklardan da yararlanırlar.

Mücahit hak
sahipliliğini
kaybettiren
hususlar

14. Bu hakları aşağıdaki hususlar kaybettirir.
(1) Mahkemece ihanet suçundan mahkûm olmak,
(2) Askeri Mahkeme kararı ile Mücahitlik hizmetleri iptal

edilmiş olmak.
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Hak sahiplilik
için başvuruda
bulunmak
41/1977

5/1981
27/1982
23/1985

3/1988
12/1989

15. İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 3. maddesinin (d)
fıkrasına göre, eşdeğer mal verme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
taşınmaz mal verilmesi talebinde bulunacak olanlar bu Tüzüğün Resmî
Gazete’de yayınlanmasından başlayarak müracaatlarını matbu formlarla
Bakanlığa yaparlar. Mücahit ve TBK mensupları müracaatlarını örneği Ek II’de
görülen matbu formlarla ve gerekli belgeleri ekleyerek yaparlarken,
mukavemetçilik tevsik belgesi talebinde bulunacaklar da örneği Ek III’de
görülen matbu formlarla yaparlar.

Hak
sahipliliğine
karar verilmesi
ve uygulama

16. (1) Her müracaat için ayrı bir dosya açılarak bu dosyalar
Bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir birim tarafından
incelenerek sonuçlandırılır.

(2) Dosyaların sonuçlandırılarak her müracaatçının hizmet
süresine göre hak ettiği puan miktarı saptandıktan sonra
müracaatçıya, bu puanları için Bakanlıkça “puan belgesi”
verilir.

(3) “Puan Belgesi” 3 nüsha olarak hazırlanarak bir nüshası
müracaatçıya tebliğ edilirken ikincisi Tapu ve Kadastro
Dairesi’ne gönderîlîr, üçüncü nüsha ise şahsın dosyasında
muhafaza edilir. Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü
kendine Bakanlıkça gönderilen “puan belgelerini” belge sıra
numarasına göre kütük şeklinde düzenler.

“Puan Belgesi”
verilmesini
müteakip
uygulama ve
mükellefiyet

17. (1) “Puan Belgelerînî” alanlar bu belgelerine dayanarak eşdeğer
mal verme işlemlerinin tamamlanmasından evvel herhangi bir
talepte bulunamayacakları gîbî yîne eşdeğer mal verme
işlemlerînîn tamamlanmasından evvel “Puan Belgelerinde”
mevcut puanlarını kısmen de olsa üçüncü kîşîlere herhangi bir
şekilde devredemezler, saptamazlar veya hibe edemezler.

Bu Kurala bir istîsna olarak “Puan Belgesini” almış hak
sahiplerî, eşdeğer mal verme îşlemlerînîn müteakip Puan
Belgelerinde mevcut puanlarını, Yasa’ya uygun olarak
tasarruflarında yabancıdan kalan taşınmaz mal bulunmaması
kaydı ile üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
sıhri hısımlarına devredebilirler veya satabîlîr veya hibe
edebîlîrler. Ayrıca, Puan Belgelerinde mevcut puan miktarı
Yasa’ya uygun olarak tasarruflarında bulunan taşınmazları
karşılayanlar da taşınmazlarının değerini aşan miktarı
yukarıda belîrtîlen derecedeki hısımlarına devredebîlîrler.
Ancak bunun îçîn devralanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
yurttaşı olması zorunludur.

(2) Yukarıdaki (1) fıkra kuralları uyarınca yapılacak puan devri
işlemlerî îçîn İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal
Yasası’nın 88B maddesi kuralları aynen uygulanır.
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(3) Yasa’nın 3. maddesinin “Hak Sahibi” tefsirinin (a), (b) ve (c)
fıkraları altında hak sahibi olup, bu hak sahipliliği nedeni ile
tasarrufunda taşınmaz mal bulunanlar ile Yasa’nın 71 (4)
maddesinin uygulanması sonucunda tahsisinde mal
bırakılanlar eşdeğer mal verme işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip Puan Belgelerinde mevcut puanlarını hak
sahiplilikleri oranında tasarruflarında bulunan taşınmaz
Mallar için kullanmakla mükelleftirler.

(4) Yukarıdaki (3) fıkra uyarınca Puanlarını kullanarak artık
puanı kalanlar ile tasarruflarında taşınmaz mal bulunmayanlar
ellerindeki “Puan Belgeleri” ile zaman zaman ilân edilecek
kaynak paketlerine müracaat etmek sureti ile puan değerlerine
uygun taşınmaz mal talep ederler.

(6) “Puan Belgeleri” ile kaynak paketlerine yapılan müracaatlar
Eşdeğer Tazmin Komisyonu tarafından aşağıdaki 18’inci
madde kuralları ışığında incelenerek sonuçlandırılır ve
Komisyon kendisine taşınmaz mal verilmesini onayladığı
kişilere Kesin Tasarruf Belgesi verilmesi için gerekli evrağı
Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’ne göndererek Kesin
Tasarruf Belgesi verilmesini sağlar.

(7) Eşdeğer Tazmin Komisyonu puan belgeleri almış kişilere
kaynak paketi yoluyla taşınmaz mal verebileceği gibi Yasanın
72B (5) maddesî ve bu madde altında isdar edilmiş
“Münferiden Taşınmaz Mal Verilmesinde Kıstaslar Tüzüğü”
kurallarını uygulamak suretiyle de taşınmaz mal verilmesine
karar verebilir.

Öncelikler 18. Eşdeğer Tazmin Komisyonu kaynak paketlerine yapılan
müracaatları aşağıdaki öncelik kıstaslarını dikkate almak suretiyle
sonuçlandırır:
(1) Talep ettiği taşınmaz mal ikamet

ettiği bölgede îse 10 puan
(2) KKTC’de devamlı ikamet ediyorsa, 8 puan
(3) Kendisinin, eşinin veya velâyeti

altındaki çocuklarının tasarruf veya
mülkiyetinde hiçbir taşınmaz mal
bulunmuyorsa, 20 puan

(4) Kendisinin, eşinin veya velâyeti
altındaki çocuklarının tasarruf veya
mülkiyetinde talep ettiği taşınmazla
ayni nitelikte mal bulunmuyorsa, 10 puan

(5) Kendisi veya eşinin veya velâyeti
altındaki çocuklarının tasarruf veya
mülkiyetindeki malı ½ hisseden az
ise, 14 puan

(6) Aile fertlerinin sayısı 4’ün üzerinde
ise, 5 puan

(7) TBK, Mücahit veya
Mukavemetçilik hizmetine karşılık
emekli maaşı çekmiyorsa, 7 puan
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(8) TBK, Mücahit veya
Mukavemetçilik hizmetîne karşılık
barem îçî artıştan yararlanmamışsa, 7 puan

Eşdeğer Tazmin Komisyonu’nca yukarıdaki kriterlere göre yapılan
puanlamada eşit puana sahip olan hak sahipleri arasındaki öncelik aşağıdaki
kriterlere göre saptanır;

(a) Hem Mücahitliği hem Mukavemetçiliği olan
(b) Gün hesabı hizmet süresi fazla olan.

Hak sahibinin
hayatta
olmaması

19. (1) Hak sahibinin hayatta olmaması halinde müracaatlar onun
yasal varisleri veya tereke idare memurları tarafından yapılır.

(2) Müracaatın yasal varislerce yapıldığı hallerde vefat etmiş
haksahibinin hak ettiği puan miktarı mirasçılara hisseleri
oranında verilir. Müracaat tereke idare memurlarınca
yapılmışsa bu durumda puanlar tereke adına çıkarılır.

Yürürlükten
kaldırma
R. G. EK III
10.6.1985
A.E.297

20. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile “1985 Mücahitler,
Mukavemetçiler ve TBK Mensupları Haksahiplilik Tesbit Tüzüğü” yürürlükten
kalkar. Ancak, “1985 Mücahitler, Mukavemetçiler ve TBK Mensupları
Haksahiplilik Tesbit Tüzüğü” uyarınca yapılmış müracaat ve işlemler geçerli
olup, bu Tüzük altında yapılmış addolunurlar.

Uygulama 21. Bu Tüzük, İskân işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından uygulanır.

Yürürlüğe Giriş. 22. Bu Tüzük Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer. “Ancak, Puan Belgelerine dayanılarak Kesin Tasarruf Belgesi
ve/veya taşınmaz mal verilmesine ilişkin kurallar ve uygulamalar eşdeğer mal
verme işlemlerinin tamamlanmasından sonra Bakanlar Kurulu’nun tesbit edeceği
tarihten itibaren yürürlüğe girer”.

______
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EK:  I

MUKAVEMETÇİLİĞİ TEVSİK KURULU ÜYESİ YEMİNİ

Mücahitler, Mukavemetçiler ve TBK Mensupları Haksahiplilik
Tespit Tüzüğü’nün 5. Maddesi

Ben, ........................................................ sakini ................................................, İskân
Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası 3. (d) maddesi uyarınca hazırlanan Mücahitlik,
Mukavemetçilik ve TBK Mensupları Haksahiplilik Tespit Tüzüğünün kuralları gereğince
Mukavemetçilik Tevsik Kurulu üyesi olarak yapmam gereken her türlü hizmeti, kendî bîlgî ve
kanaatım çerçevesinde en doğru ve dürüst şekilde yapacağıma yemin ederim.

Tarih:.................................................................

Yer: ............................................ Yemin edenin İmzası: ............................................

Adı – Soyadı: .........................................................

Huzurunda Yemin edilen

Kaza Hakiminin

İmzası: ...................................................................

Adı - Soyadı: .........................................................

_________
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EK : II

MUKAVEMETÇİ, MÜCAHİT VE T.B.K. STATÜSÜNDE OLANLARIN İSKÂN
BAKANLIĞINA BAŞVURU DİLEKÇESİ

Tarih: ...........................

İskân Bakanlığı’na;
Aşağıda beyan ettiğim hususlar eksîksîz ve doğrudur. Aksine bir durum halinde 41/77

sayılı yasanın 89. madde hükümlerini bilerek, sonucunu kabul ediyorum. Gereğini saygılarımla
arzederim.

(İmza) ..........................

1. Dilekçe Sahibinin:

Adı Soyadı : ............................................................

Baba Adı : ............................................................

Kimlik Kartı No : ............................................................

Doğum yeri ve tarihi : ............................................................

Meşkuliyeti : ............................................................

İkamet Adresi : ............................................................

Statüsü : Mukavemetçi Mücahit Erenköy Müc. T.B.K.

(uygun olmayanı çiziniz)

Statüsü Görev Yeri Göreve Başlama
tarihi

Görev
bitiş
tarihi

Görev Süresi
Yıl Gün

Mukavemetçi
Mücahit
Erenköy Müc.
T.B.K.

TOPLAM :

EKLER : .................................................................................................
(Hizmet ile ilgili Tevsik veya Terhis Belgesi fotokopisi)

İmza : .........................................

TBK Statüsünde olanların Barış Harekâtına katıldıklarına dair tevsik belgesini Mücahitlerin ise
terhîs belgesî örneklerînî bu dîlekçeye eklemeleri zorunludur.

2. Dilekçe sahibi; yukarıdakî belgeleri belirleyen başka belgelere sahip ise, bunların örnekleri de
bu dilekçeye ekleyecektir.
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III. BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU AİLE FERTLERİNİN:

ADI AKRABALIK YAŞI MEŞGALESİ YILLIK
SOYADI DERECESİ GELİRİ (TL)

IV. GELİR DURUMU:

GELİRİNİN MAHİYETİ YILLIK GELİRİNİN YILLIK
TUTARI (TL) MAHİYETİ TUTARI (TL)

Maaş Kira
Emekli Maaşı Banka faizi
Ticari işlerden Hisse senedi
Tarım ve hayvancılıktan Sertifika

Tahvil vb.
Diğer

V. Mücahitlik Tazmin ve Emeklilik Yasasından Yararlanma Durumu Tazminat Aldım, Mücahitlik
Emekli Aylığımı Alıyorum.
Barem için artışlarıma mücahitlik süresi eklenmiştir.
Mücahitlik süresi memuriyet hizmet yıllarıma eklenmiştir, veya eklenecektir.
Yaşım ve hizmet yıllarından dolayı eklettirmenin yararı olmayacak
(uygun olmayanı çiziniz)

VI. KKTC’de KENDİSİNE VE AİLE FERTLERİNE: TAHSİS EDİLEN, KİRALANAN ve
DİĞER ŞEKİLLERDE TASARRUFLARINDA BULUNAN RUM MALLARI

KAZASI KAZA VEYA CİNSİ MİKTARI SAHİPLENEN ŞEKLİ
MAHALLESİ (Dön./Adet) (Tah, Kira, İşgal)

Kuru tarla
Sulu tarla
Narenciye
Bağ-Bahçe
Ağaç (Harup
Zeytin)
Konut
İşyeri

VII. KENDİSİNİN VE AİLE FERTLERİNİN, KIBRIS DAHİLİNDE VE DİĞER ÜLKELERDE
SAHİP OLDUKLARI KOÇANLI TAŞINMAZ MALLAR

ÜLKE KAZA, KÖY VEYA CİNSİ MİKTARI DEĞERİ HİSSESİ
MAHALLESİ (Dön./Adet) (TL)

İmza : .....................................

__________
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EK III
K.K.T.C. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ASAL VE SEFERBERLİK ŞUBESİ;

Lefkoşa ............................................

“Mücahitler, Mukavemetçiler ve TBK Mensupları Haksahiplilik Tesbit Tüzüğü” kuralları
uyarınca aşağıda tafsilâtını verdiğim bilgiler ışığında 1.8.58 ile 20.11.1963 tarihleri arasındaki
Mukavemetçilik Hizmetlerinin tevsik edilip belgelendirilmesini arzederim.

İmza : ...........................................

ADI – SOYADI : ..........................................................
BABA ADI : .................................................................
KİMLİK KARTI NO : .................................................
DOĞUM YERİ VE TARİHİ : .....................................
MEŞGULİYETİ : .........................................................
İKAMET ADRESİ : .....................................................
GÖREV YERİ : ............................................................
MUKAVEMETÇİLİĞE BAŞLAMA TARİHİ : ..............................................
MUKAVEMETÇİLİĞİN BİTİŞ TARİHİ : .....................................................
KİMİN TARAFINDAN YEMİN VERDİRİLDİĞİ : ........................................
YEMİN VERDİĞİ YER : .............................................................................

BAĞLI OLDUĞU AMİR VEYA AMİRLERİN ADI SOYADI : .....................
BİRLİKTE GÖREV YAPTIĞI KİŞİLERİN ADI SOYADI : ...........................
.....................................YILINDA Türkiye’deki ......................................böl.
gesinde Eğitime katıldım. Eğitimde birlikte olduğum arkadaşlarımın
isimleri : ......................................................................................................
........................ yılında Kıbrıs’ta ................................................ bölgesinde
eğitime katıldım. Eğitimde birlikte olduğum arkadaşlarımın isimleri
isimleri : ............................................................................
isimleri : ............................................................................
............................................. (Mukavemetçilik hizmetleri ile ilgili
yukarıdaki beyanlarınızı teyid edebilecek halen hayatta olan en az
iki mukavemetcinin :

Adı – Soyadı İkamet Adresi
................................... .........................................................
................................... .........................................................

(Tevsik Kurulu tarafından doldurulacak)
Yukarıda kimliği verilen kişinin Mukavemetçilik Statüsü tevsik

edilmiş olup ............................... ile .................................... tarihleri
arasında mukavemetçi olarak görev yaptığı saptanmıştır.

................................... sancağı
Mukavemetçilik tevsik kurulu

Başkan: .................................................


