
 
T.C. 

KARAMAN VALĠLĠĞĠ 
Ġl Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 

 
HĠZMET STANDARTLARI  

 

SIRA 
NO 

HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 

HĠZMETĠN 
TAMAMLANMA 

SÜRESĠ 
(EN GEÇ SÜRE) 
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3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 

 

 
1. Dilekçe (Türkçe Yazılması) 
2. Dilekçe sahibinin adı - soyadı ve imzası 
3. İkametgâh adresi ve telefonu 
4.  Varsa e-posta  
 

 

          
30 Gün 
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 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  

 

 
1.Yazılı veya elektronik ortamda örneğine uygun 
dilekçe ve bilgi edinme talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve 
belgeler 
2. Başvuru sahibinin adı soyadı, T.C.kimlik numarası  
3. İletişim bilgileri, ikametgâh adresi  
4. Varsa e-posta adresi  
5.Tüzel kişi başvurularında noterden tasdikli 
vekâletname, imza sirküsü, yetki temsil belgesi-kararı  
 

 

 
15 Gün 
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ALO 150 BİMER  (Şahsen, telefon, internet 
ve mektup ile Başvuru)  

 

 
1.Başvuru sahibinin adı soyadı ve T.C. kimlik 
numarası 
2. İletişim bilgileri ve açık ikametgâh adresi  
3. Şikâyet ile ilgili belgeler  
4. Varsa e-posta adresi.  

 

 
         30 Gün 
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5681 sayılı Matbaalar Kanunu’nun 1.maddesi 
gereğince matbaa kurulması izne bağlı 
değildir. Ancak matbaa açılmadan evvel 
kurulacağı yerin en büyük Mülkiye Amirine bir 
beyanname verilir. Bu beyanname matbaayı 
açacak olan kişi ve varsa ortak veya 
mümessilleri tarafından imzalanır ve bunların 
adları soyadları, tabiiyetleri, ikametgâhları, 
matbaanın yeri ve hangi dillerde, hangi tab 
sistemiyle çalışacağı yazılır ve gerekli belgeler 
eklenerek teslim edilir.  
 

 
 
Mal Bildirim Beyannamesinin doldurularak 
imzalanması  
  

 
 
Müracaat anında  

   5 

 
 
 
Yerel gazete çıkmayan yerlerde gazete imtiyaz 
sahiplerinin resmi İlanlardan yararlanmak için 
Valiliğimize yaptıkları başvurular (vasıfsız 
gazete adayları) 

 
 
 
1. Basın Kanunu ve Matbaalar Kanunu’nun ilgili 
maddeleri gereğince imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı 
işleri müdürüne ait adli sicil kaydı, öğrenim belgesi, mal 
bildirim beyannameleri, İkametgâh belgesi, sorumlu 
müdür ve imtiyaz sahibi arasında düzenlenen iş 
sözleşmesi ve sigorta giriş bildirgesi, savcılıktan alınan 
gazete beyanname örneği ile çıkarılan gazete 
örnekleri. 
 
2. Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Mevzuatın ilgili 
maddeleri gereğince personele ait işe giriş bildirgesi, iş 
sözleşmeleri, öğrenim belgeleri, ikametgâh bilgileri, 
ücret bordrosu. 
 
 
 
 

(Başvurudan sonra 
mevzuatın ilgili 
maddeleri gereğince 
6 aylık bekleme 
süresinin sonunda 
Kontrol Kurulunca 
yapılan denetleme 
sonucu düzenlenen 
raporun olumlu 
olması halinde resmi 
İlan yayınlama hakkı 
başlatılır.) (ilgili 
mevzuatta göre 
bekleme süresine tabi 
tutulur) 6 Ay 
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Vasıflı yerel gazete çıkan yerlerde gazete 
imtiyaz sahiplerinin resmi ilanlardan 
yararlanmak için valiliğimize yaptıkları 
başvurular. 

 
1. Basın Kanunu ve Matbaalar Kanunu’nun ilgili 
maddeleri gereğince imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı 
işleri müdürüne ait sabıka kaydı, öğrenim belgesi, mal 
bildirim beyannameleri, İkametgâh belgesi, sorumlu 
müdür ve imtiyaz sahibi arasında düzenlenen iş 
sözleşmesi ve sigorta giriş bildirgesi, Savcılıktan alınan 
gazete beyanname örneği ile çıkarılan gazete 
örnekleri. 
 
2. Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Mevzuatın ilgili 
maddeleri gereğince personele ait işe giriş bildirgesi, iş 
sözleşmeleri, öğrenim belgeleri, ikametgah bilgileri, 
ücret bordrosu. 
 

 
(Başvurudan sonra 
mevzuatın ilgili 
maddeleri gereğince 
18 aylık bekleme 
süresinin sonunda 
Kontrol Kurulunca 
yapılan denetleme 
sonucu düzenlenen 
raporun olumlu 
olması halinde resmi 
İlan yayınlama hakkı 
başlatılır.) 
18 ay  

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, 

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
 
 
 
Ġlk Müracaat Yeri  : Karaman Valiliği                   Ġkinci Müracaat Yeri : Karaman Valiliği 
İsim    : Hayrettin ASLAN      İsim      : Erkan KARAHAN 
Ünvan    : İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü   Ünvan    : Vali Yardımcısı  
Adres    : Karaman Valiliği      Adres      : Karaman Valiliği   
Telefon   : 0 338 226 70 41      Telefon    : 0 338 226 70 25 
Faks    : 0 338 226 70 43      Faks     : 0 338 226 70 43 
 
 

 


