Form TMK1

BAŞVURU
67/2005 sayılı Yasa tahtında oluşturulan
Taşınmaz Mal Komisyonu Huzurunda.
Başvuru No.:
Başvuran:(a)............................
Kimlik Kartı No.:…………………

Pasaport No.:.................................
ile

Davalı: İskan İşleri ile görevli Bakanlığı ve/veya Bakanlığı temsilen KKTC Başsavcılığı, Lefkoşa
Taraflar yukarıda unvanı verilen başvurunun talimat safhasının yapılacağı ...................... tarihinde Atatürk Meydanı,
Mahkemeler Önü, Lefkoşa adresinde görev yapan Taşınmaz Mal Komisyonunda yapılacak toplantıya davet edilirler.
Bu başvurudaki başvuranın istemi özetle şöyledir:


(5) Komisyon’dan ne talep eder?

Başvurudaki isteme dayanak teşkil eden olgular ........................... (b)’nin ...................................... tarihli yemin
varakasında görülebilir.
Başvuranın tebliğ adresi aşağıdaki gibidir: (c)
(İmza)
Bizzat başvuran (d)
Başvuran tarafından avukat
200……yılı ………….ayının
……………..’ncı günü kaydelip
mühürlenmiştir.

(imza)
Komisyon Sekreteri

Not: Başsavcılığın görüş ve mütalaası, bu başvuru ve eklerinin Başsavcılığa ve/veya İskan İşleriyle görevli Bakanlığa
ve varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatına göre Başvuru konusu malın mülkiyet hakkını ya da kullanım
hakkını elinde bulunduran şahsa tebliğinden itibaren, bir ay zarfında Sekreterya’ya verilir ve bir sureti de başvuranın
tebliğ adresine bırakılır.
(a) Başvuranın adı, soyadı, adresi ve kimlik No. Veya Pasaport No:sunu yazınız. Varsa, çalışmalarının gizlilik
esasına göre yürütülmesi yönündeki talebinizi de belirtiniz.
(b) Yemin Varakasını yapanın adı, soyadı ve hamili olduğu kimlik veya pasaport numarasını yazınız.
(c) Başvuranın tebliğ adresini ve varsa telefon numarasını yazınız
(d) Uygun olmayanı çiziniz.

67/2005 sayılı Yasa tahtında oluşturulan
Taşınmaz Mal Komisyonu Huzurunda.
Başvuru No.:
Başvuran:…………………………
Kimlik Kartı No.:……………………..

/Pasaport No.::.................................
ile

Davalı: İskan İşleri ile görevli Bakanlığı ve/veya Bakanlığı temsilen KKTC Başsavcılığı, Lefkoşa
YEMİN VARAKASI
Ben aşağıda imza sahibi ..........................................yemin eder ve aşağıdaki hususları beyan ederim.
1.

Taşınmaz Malın tarifi.(Kasaba/Köy, Pafta/Plan, Blok, Parsel ve Hissesi belirtilecektir)

2.

Taşınmaz Malın 1974'deki kayıtlı mal sahibi ve/veya yasal mirasçısı olup olmadığı belirtilerek akrabalık derecesi
yazılacaktır.

3.

Mal üzerinde şu an herhengi bir engel, ipotek ve kısıtlama olup olmadığı yazılacaktır.

4.

Güneyde herhangi bir Türk malından yararlanıp yararlanmadığı belirtilecektir.

5.
Taşınmaz Mal Dipkarpaz, Yenierenköy, Sipahi, Ziyamet’de bulunuyorsa başvuranın ve/veya 1974’deki kayıtlı
mal sahibinin, malı terk ettiği zaman yazılacaktır.
6. Komisyon tarafından ne talep ettiği belirtilecektir. (Tazminat, İade, Takas) (Tazminat talep ediliyorsa miktarı
yazılacaktır.)
7.

Diğer

(İmza)
Yemin Yapanın İsmi:
Kimlik Kartı No. / Pasaport No.:

200……yılı ………….ayının
……………..’ncı günü kaydelip
mühürlenmiştir.

(imza)
Komisyon Sekreteri

