
T.C.  

BARTIN VALİLİĞİ  

İl Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü  
  

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU  
  

  

SIRA  
NO  

  

VATANDAŞA SUNULAN  
HİZMETİN ADI 

  

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  

HİZMETİN  
TAMAMLANMA 

SÜRESİ  

(EN GEÇ SÜRE)  

  

1.  

  

CİMER İşlemleri  

Alo 150, e-posta, şahsen, mektup, fax, e-devlet üzerinden 
yapılan başvurularda adı-soyadı, T.C. kimlik no, adres, telefon, 
e-posta bilgileri ile şikayet veya talebi ile ilgili açıklayıcı bilgiler 
ve belgeler  

  

30 gün  

  

2.  

  

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu  

e-posta, şahsen, mektup, faks, e-devlet üzerinden yapıaln 
başvurularda adı-soyadı, T.C. kimlik no, adres, telefon, eposta 
bilgileri ile bilgi edinme talebi ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve 
belgeler.  

  

15 gün  

  

3.  

  

3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu  

Alo 150, e-posta, şahsen, mektup, faks, e-devlet üzerinden 
yapılan başvurularda adı-soyadı, T.C. kimlik no, adres, telefon, 
e-posta bilgileri ile şikayet veya talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi 
ve belgeler.   

  

30 gün  

  

4.  

  

195  sayılı  Kanun  Gereğince  

Yapılan Resmi İlan Yayını  

Yerel Gazetede yayınlatılması zorunlu olan resmi ilanların ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilanın hangi tarih ve kaç 
gazetede ilan edilmesi gerektiğine dair müracaatı  

Gazete ilan tarihine 
kadar  

 
 

 



  

5.  
  

5681 sayılı Matbaalar Kanunu  

*Matbaa kurulmadan evvel beyanname, kimlik fotokopisi, iş 
yeri kira kontratı veya tapu belgesi fotokopisi, vergi levhası, 
şirket ise ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ile teslim edilir. 
*Matbaalar bastıkları eserlerden ikişer nüshasını basmanın 
sona erdiği günün çalışma saati içinde, bulundukları yerin 
Cumhuriyet Savcısı ile en büyük mülki amirine vermeye 
mecburdurlar  

  

Müracaat anında  

  

6.  
6328  sayılı  Kamu  Denetçiliği  
Kurumu Kanunu  

  

Kamu Denetçiliği Kurumu şikayet başvuru formu ve ekleri  

  

3 gün  

  

7.  

  

Mal  Bildiriminde  Bulunulması  

Hakkında Yönetmelik  

Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, 
başyazarları ve fıkra yazarları Mal Bildirim Formu’nu 
doldurarak , bulundukları yer en büyük mülki amirliğine 
teslimi gerekmektedir.  

  

Kanuni Bekleme 
Süreleri  

  

  

  

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.  

  

İlk Müracaat Yeri   :İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü    İlk Müracaat Yeri   : Bartın Vali Yardımcısı  
İsim     :Esat KOCAEL           isim                 :Abdullah AKDAŞ  
Unvan    :İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü      Unva                       :Vali Yardımcısı  
Adres     :Bartın Valiliği            Adres     :Bartın Valiliği  
Tel      : (0378) 227 10 43           Tel      : (0378) 227 10 43  
Faks     : (0378) 227 55 88           Faks     : (0378) 227 55 88  
e-posta    :basin@bartin.gov.tr          e-posta    : basin@bartin.gov.tr  

 
 


