
ANNEX-7 

FAMILY RESIDENCE PERMIT APPLICATION 

APPLICATION FOR A CIVIL PARTNERSHIP 

 

To whom it may concern:  

I the undersigned .............................................................hereby declare that I am a legal resident of the 

TRNC.   I hereby state that I have been cohabiting a with the person whose personal details  are given 

and signed below as of the date of this declaration, and that he/she has lived with me for the duration of 

our partnership.   I hereby accept all responsibility in providing him/her support under the Residence 

Permits and Visas Regulation, that I am aware of the fact that he/she is applying for a Family Residence 

Permit through me and that I accept this matter,  that I am not in any associated  partnership with anyone 

other than the person named in this declaration as of the date of this declaration,  that I have not filed 

such a declaration in favour of any other person in the last two years. In case of termination of my 

partnership with the person named in this declaration, I accept and undertake that I will notify the 

Immigration Department in writing within 5 days at the latest.  

 

Name Surname: ......................................                                          Signature:...................... 

Nationality: ............................................. 

Passport No: ............................................ 

Legal Authorization Type : ....................... 

Legal Authorization Dates: .... / .... / ......      -   .... / .... / ....... 

__________________________________________________________________________________ 

To whom it may concern; 

  I hereby declare that the aspects asserted in the declaration of the person whose details 

are given above ................................... are exact and that I am also committed to abiding by all aspects 

of this commitment. 

Name Surname: ......................................                                          Signature:...................... 

Nationality: ............................................. 

Passport No: ............................................ 

 

Acknowledgment: I hereby certify that both persons who have signed the above declaration were in 

my presence at the same time, they have read this declaration together and have signed it at the same 

time. 

Date: ..../..../....... 

          Certifying  Officer 



EK-7 

AİLE İKAMET İZNİ BAŞVURUSU 

 

İlgili Makama 

 Ben aşağıda imza sahibi ...................................... KKTC'de yasal statüde ikamet 

etmekte olduğumu; işbu yazı tarihi itibarı ile en az 6 aydır evlilik dışı birliktelik yaşadığım ve 

aşağıda kimlik bilgilerini verip imza atmış olan kişinin , birlikteliğimizin devam ettiği süre 

boyunca benimle birlikte ikamet ettiğini; İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü uyarınca benim 

kendisine destekleyici olmam için gerekli her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi; bu çerçevede 

benim üzerimden Aile İkamet İzni başvurusu yapmakta olduğu hususunda bilgi sahibi 

olduğumu ve bu hususu kabul ettiğimi; bu beyannamede adı geçen kişi dışında bir kişiyle işbu 

yazı tarihi itibarı ile birliktelik içerisinde olmadığımı; son iki yıl içerisinde başka herhangi bir 

kişi lehine böyle bir beyanname vermemiş olduğumu; beyannamede adı geçen kişi ile olan 

birlikteliğimin sona ermesi halinde durumu en geç 5 gün içerisinde Muhaceret Dairesi'ne 

yazılı olarak bildireceğimi kabul ve taahüt ederim.  

 

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

Uyruğu: ............................................. 

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

Yasal Yetki Türü: ............................... 

Yasal Yetki Tarihleri: .... / .... / ...... - .... / .... / ....... 

 

İlgili Makama 

  Yukarıda adı geçen ......................................... tarafımdan yapılan yukarıdaki 

beyannamede ileri sürülen tüm hususların tam olarak doğru olduğunu beyan eder, taahhüt 

edilen tüm hususları yapmayı ben de taahhüt ederim. 

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

Uyruğu: ............................................. 

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

Tasdik : Yukarıda imzaları bulunan her iki şahsın, aynı anda huzurumda bulunduklarını, işbu 

beyannameyi birlikte okuduklarını ve aynı anda huzurumda imzaladıklarını tasdik ederim. 

 

Tarih: ..../..../.......                                                                          

 Tasdik Memuru 


