
  

 

                Tarih: 05/01/2012

         

Konu: Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ve kimliği hk. da  

 

Sevgili Öğretmenlerimiz… 

 

Bilindiği üzere, kendisi veya çocukları adına Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ve 

kimliği alamayan üyelerimizin pasaport ve kimlik alabilmeleri konusunda sendikamızın 

çeşitli girişimleri kabul görmemiş ve sonuçsuz kalmıştır. Ortak toplantılarımız sonucu 

gelinen noktada sürece hukuki olarak devam edilmesi kararı alınmıştır. 

    Mağdur olan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı almak isteyen üyelerimiz 12 

Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar, aşağıda istenen bilgi ve belgeleri 

dosyalayarak konu ile ilgili bölge sorumlularına veya sendikamıza ulaştırmalıdırlar. 

 

 Vatandaşlık Davası Açılacak Kişilerden İstenen Bilgi Ve Belgeler  

1) Doğum tarihleri  

2) Doğum yerleri  

3) Anne babalarının kökeni ve evlilik tarihleri (Ör: Anne Kıbrıslı Türk, baba Türkiyeli) 

4) Cinsiyetleri  

5) Medeni halleri  

6) Evli iseler eşlerinin ve ailelerinin kökeni ve diğer bilgileri  

7) Var ise çocuk sayıları ve diğer bilgileri  

8) Kıbrıs Cumhuriyeti Yemin, Doğum Belgesi, Kimlik Kartı ve Pasaport başvurusu 

girişiminde bulundu mu? 

9) Doğum belgesi alabildi mi? 

10) Kimlik kartı ve/veya pasaport alabilen var mı ? (Emsal teşkil etmesi bakımından 

çok önemli) 

11) Herhangi birine yazılı ret cevabı verildi mi? 

12) Sözlü olarak verilen ret cevabı veya söylemler ve gerekçeler nelerdir? 

13) Bu süreçte, District Office (Kaymakamlık) veya Migration Office (Muhaceret) 

birimlerinde hangi memurlarla temasa geçildi ve özellikle zaman açısından ne gibi bir 

oyalama süresine maruz kalındı.  (Kısaca bu birimlerdeki işlemleri hangi 

aşamalardadır.) 

14) Varsa diğer başka yardımcı olabilecek bilgi ve belgeler. 
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Not :   

 Başvuru yapacak her kişi için ayrı bir dosya oluşturulmalıdır. Ör; Anne/baba için 

ayrı her bir çocuk için ayrı dosya oluşturulmalı  

 Listede istenen her bilginin /sorunun cevabını veren belgeler (varsa) dosyada yer 

almalıdır. 

 Dosyalarını önceden teslim edenler eksiklerini gidermeli, eklemek istedikleri 

belgeler varsa eklemelidirler. 

 Kısaca özgeçmiş (nerde doğdu, evlendi, nerde yaşar, anne babası kim gibi bir yazı) 

 Başvuruda bulunacakların danışmanlık hizmetini sendikamız yapacak ancak 

mahkeme sürecindeki masraflar kişilerin kendilerine ait olacaktır. 

 

 

Bölge Sorumluları 

 

1- Gürkan Büyüktaş 05338626483 Lefkoşa 

2- Ersin Kaşif    05338615105  Lefkoşa 

3- Tolga Halat  05338482253  Girne 

4- Sedat Kılıç  05428537041  Gazimağusa 

5- Pervin Özbeşer 05338696005  Güzelyurt 

6- Fikret Deniz  05338409798  Mesarya 

7- Cumali Avcı  05428541228  İskele-Karpaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 


