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KARAR SAY!SI : Ü(K-I)1445-2022 

TPIC FIRMASINDAN ACiL iHTiYAÇ iÇiN AKARYAKIT ALINMASI 

(Önerge No: 1877 /2022) 
(KKTCBb.) 

Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek Yönetim Kurulunun 9.11 .2022 tarih ve HP/134/2022 
sayılı kararı doğrultusunda , Teknecik Elektrik Santralına akaryakıt temin ve taşıma 
hizmeti için ihaleye çıkılmış, ancak Rekabet Kuruluna yapılan itirazlardan dolayı ihaleler 
sonuçlandırılamamış bu nedenle T.C. ve KKTC Hükümeti arasında yapılacak Protokol 
çerçevesinde KIB-TEK ve TPIC arasında akaryakıt temin ve taşıma sözleşmesi 

imzalanmasına karar verilmiş , ancak T.C. ve KKTC Hükümeti arasında yapılacak 
Protokol işlemleri tamamlanıncaya kadar Teknecik Elektrik Santralındaki mevcut 
akaryakıt stoğu göz önünde bulundurularak ülkenin karanlıkta kalmaması için , 
TPIC'den 24.000 mton ± %10 Max %1 Kükürtlü Fuel Oil Fiyatı= PLATTS (Fuel-Oil 1.0 
PCT High FOB Med (ltaly) Flat (Navlun sıfır (O)) fiyattan akaryakıt temin ve taşıma 
hizmeti alınmasına karar verdi . 

9 .11.2022 

KARAR SAYISI : Ü(K-I)1420-2022 

MELIS ÇIÇEK'IN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI 

(Önerge No:1849/2022) 
(I.B.) 

Bakanlar Kurulu , önergede belirtilenler ışığında , 12.10.1994 Üsküdar doğumlu 
Melis Çiçek'in , 12 yaşından (7.9.2006) beri 16 yıldır KKTC'de bulunduğu , ortaokul ve lise 
öğrenim i ni ülkemizde tamamladığı , 18 yaşını doldurduktan sonrada ülkemizde kalmaya 
devam ettiği , 2017 yılından itibaren ise çalışma izinli olarak ülkemizde ikamet ettiği , 
böylece KKTC eğitimi ve kültürü ile büyüdüğü , keza KKTC'yi vatanı olarak benimsemiş, 
iyi ahlak sahibi , genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi 
olduğu , devlet ve birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu , 

bu hususla rın tümü birlikte değerlendirildiğinde aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla 
25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasasının 9'uncu maddesinin (1) 'inci fıkrasının (C) bendinin 
öngördüğü zorunluluk koşulu yerine gelmiş olduğundan , Melis Çiçek'in KKTC yurttaşlığına 
alınmasına karar verd i. 

8.112022 
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KARAR SAYISI : Ü(K-I)1421-2022 

ONUR YANGIN'IN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI 

(Önerge No:1850/2022) 
(I.B.) 

Bakanlar Kurulu , önergede belirtilenler ışığında, 2.2.1998 Kırıkhan doğumlu 

Onur Yangın'ın 7 yaşından (6.10.2005) beri 17 yıldır KKTC'de bulunduğu, ilkokul (yalnız 
2008-2009), ortaokul ve Kalfalık öğrenimini ülkemizde tamamladığı, 18 yaşını 

doldurduktan sonra da ülkemizde kalmaya devam ettiği ve halen çalışma izinli olarak 
ailesi ile birlikte ülkemizde ikamet ettiği, böylece KKTC eğitimi ve kültürü ile büyüdüğü, 
keza KKTC'yi vatanı olarak benimsemiş , iyi ahlak sahibi , genel sağlık bakımından tehlike 
teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu , devlet ve birey arasında yurttaşlık 

bağı kurulması ıçın gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte 
değerlendirildiğinde, aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 25/1993 sayılı Yurttaşlık 
Yasası ' nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşul yerine 
gelmiş olduğundan, Onur Yangın'ın KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi. 

8.11 .2022 

KARAR SAYISI: Ü(K-1)1422-2022 

GÜLHAN DEMiRCi 'NiN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI 

(Önerge No: 1851/2022) 
(I.B.) 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 3.2.2001 Çumra doğumlu 

Gülhan Demirci'nin, 6 yaşından (20.3.2007) beri 15 yıldır KKTC'de bulunduğu , ilkokul , 
ortaokul ve lise öğrenimini ülkemizde tamamladığı , halen üniversite eğitimine devam ettiği , 

böylece KKTC eğitimi ve kültürü ile büyüdüğü , keza KKTC'yi vatanı olarak benimsemiş , 
iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi 
olduğu , devlet ve birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu , 

hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde , aile bütünlüğünün sağlanmas ı amacıyla , 
25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinin 
öngördüğü zorunluluk koşulu yerine gelmiş olduğundan , Gülhan Demirci'nin 
KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi. 

8.11 .2022 
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KARAR SAYISI: Ü(K-I)1424-2022 

HATiCE KUŞ'UN KKTC YURTTAŞLIĞ INA ALINMASI 

(Önerge No: 1853/2022) 
(I.B.) 

Bakanlar Kurulu , önergede belirtilenler ışığ ı nda , 13.8.1998 Lefkoşa/KKTC 
doğumlu Hatice Kuş'un, 24 yıldır KKTC'de bulunduğu , ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite 
öğrenimini ülkemizde tamamladığ , 18 yaşını doldurduktan sonra da ülkemizde kalmaya 
devam ettiği ve halen ai lesi ile birlikte ülkemizde ikamet ettiği , böylece KKTC eğitimi ve 
kültürü ile büyüdüğü, keza KKTC'yi vatanı olarak benimsemiş , iyi ahlak sahibi, genel sağ l ık 
bak ı mından tehlike teşkil eden hasta l ığı bulunmayan bir k i şi olduğu , devlet ve birey 
arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların o l uştuğu hususların ı n tümü 
birlikte değerlendirildiğinde , aile bütünlüğünün sağlanması amac ı yla, 25/1993 sayılı 
Yurttaş l ık Yasas ı 'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü 

zorunluluk koşulu yerine gelmiş olduğundan , Hatice Kuş'un KKTC yurttaşlığına 

a l ınmasına karar verdi. 

8.11 .2022 

KARAR SAYISI: Ü(K-1)1425-2022 

HÜSEYiN KUŞ'UN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI 

(Önerge No:1854/2022) 
(I.B.) 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 8.7.2001 Gazimağusa/KKTC 
doğum lu Hüseyin Kuş'un , 21 yıldır KKTC'de bulunduğu , ilkokul , ortaokul ve lise öğrenimini 
ülkemizde tamamladığı ve halen üniversite öğrenimine devam ettiği , böylece KKTC eğitimi 
ve kültürü ile büyüdüğü , keza KKTC'yi vatanı olarak benimsemiş, iyi ahlak sahibi , genel 
sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu , devlet ve birey 
arasında yurttaşlık bağı kuru l ması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü 
birlikte değerlendirildiğinde , aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla , 25/1993 sayılı 
Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü 
zorun luluk koşulu yerine gelmiş olduğundan , Hüseyin Kuş'un KKTC yurttaşlığına 
alınmasına karar verdi. 

8.11 .2022 
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KARAR SAYISI : Ü(K-I)1428-2022 

SALiH KARADENIZ'IN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI 

(Önerge No: 1857/2022) 
(l.B.) 

Bakanlar Kurulu , önergede belirtilenler ışığında , 20.01 .1994-Altinözü doğumlu 
Salih Karadeniz'in, 6 yaşından 1.2.2000 beri 22 yıldır KKTC'de bulunduğu , ilkokul , 
ortaokul, lise ve üniversite öğrenimini ülkemizde tamamladığı , 18 yaşını doldurduktan 
sonrada ülkede kalmaya devam ettiği ve halen çalışma izinli olarak ailesi ile birlikte 
ülkemizde ikamet ettiği böylece KKTC eğitimi ve kültürü ile büyüdüğü keza KKTC'yi 
vatanı olarak ben imsem iş , iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden 
hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu , devlet ve birey arasında yurttaşlık bağı kurulması 

için gerekl i koşulların oluştuğu , bu hususların tümü birlikte değerlendiri ldiğ inde aile 
bütünlüğünün sağlanması amacıyla , 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasasının 9'uncu 
maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü zorunluluk koşulu yerine gelmiş 
olduğundan , Salih Karadeniz'in KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi. 

8.11 .2022 

KARAR SAYISI: Ü(K-I)1429-2022 

ÇiĞDEM VARDAR'IN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASl 

(Önerge No:1858/2022) 
(l.B.) 

Bakanlar Kurulu , önergede belirti lenler ışığında , 10.5.1977 Samandağ doğumlu 
Çiğdem Vardar' ın , 2007 yılında KKTC'ne g i riş yaptığı ve çalışma izni almaya başladığı , 
işvereni tarafından çalışma izninin iptal edilmesi nedeniyle bakanlık kararıyla yurttaşlığa 
alınamad ı ğı , 15 yıldan beri adada olup, halen çalışma izinli olarak ülkede ikamet 
etmekte olduğu , eşinin iş kurma izinli olduğu , iyi ahlak sahibi olduğu , genel sağlık 
bak ı mından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı , geçimini sağlayacak işe sahip 
olduğu hususla rı nın tümü birlikte değerlendirildiğinde 25/1993 sayılı Yurttaşlık 
Yasası ' nın 9'uncu maddesinin (1)' inci fıkrasının {C) bendinin öngördüğü koşul yerine 
gelmiş olduğundan adı geçen Ç iğdem Vardar'ın KKTC yu rttaşlığına alınmasına 
karar verdi. 

8.1 1.2022 
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KARAR SAYISI: Ü(K-I)1434-2022 

ÇiLEM KAYA'NIN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI 

(Önerge No: 1863/2022} 
(I.B.) 

Bakanlar Kurulu , önergede belirtilenler ışığında , 12.9.1988 Besni doğumlu 
Çilem Kaya'nın , 16 yaşından (2.7.2004) beri 18 yıldır KKTC'de bulunduğu , lise ve 
üniversite öğrenimini ülkemizde tamamladığı ve halen aile ikamet izinli olarak ailesi ile 
birlikte ülkemizde ikamet ettiği , böylece KKTC eğitimi ve kültürü ile büyüdüğü , keza 
KKTC'yi vatanı olarak benimsemiş , iyi ahlak sahibi , genel sağlık bakımından tehlike teşkil 
eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu , devlet ve birey arasında yurttaşlık bağı 
kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde , 

aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası ' nın 9'uncu 
maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü zorunluluk koşulu yerine gelmiş 
olduğundan , Çilem Kaya'nın KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi. 

8.11 .2022 

KARAR SAYISI : Ü(K-I)1438-2022 

HACI ARiF YILMAZ'IN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI 

(Önerge No:1867/2022} 
(İ.B . ) 

Bakanlar Kurulu , önergede belirtilenler ışığında, 1.5.1970 Adana doğumlu 
Hacı Arif Yılmaz'ın, önergede de belirtildiği üzere 1998 yılında KKTC'ne giriş yaptığı , 
24 yıldır ülkemizde ikamet ettiği , Aralık 1998'den beri çalışma izni almaya başladığı , 

şu ana dek toplam 20 yıllık çalışma izninin bulunduğu , halen ülkemizde çalışma izinli 
olarak ikamet ettiği , iyi ahlak sahibi olduğu , genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden 
hastalığı bulunmadığı , geçimini sağlayacak işe sahip olduğu , yasanın öngördüğü 

40 günden fazla yurtdış ı nda kalmama koşuluna uymadığından , bundan dolayı 
Bakanlık kararıyla yurttaşlığa alınamadığı hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde 
25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinin 
öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan Hacı Arif Yılmaz' ın KKTC yurttaşlığına 

alınmasına karar verdi. 

8.11.2022 


