SÖĞÜrİ-Ü MÜFTÜLÜĞÜ HiZMET STANDARTLARI TABLOSU
sIRA
No
1

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA ISTENEN BELGELER

zli, yaılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.
ot: Sözlü sorular anında cevapla ndırılır.

Dini soru la rln
evaplandırılması

HIzMETIN
TAilAMLANMA
süREsİ (EN
GEç)

15 9ün

2
3

4

5

6
7

8

9

asaport Orneği.
zli, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.
ile Irşat Rehberlik
N]ot: Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme
u rosu
lepleri anlnda ka rşılanır.
Vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen
vatandaşlarımız Başkanlığımızca belirlenen ücreti
Vekalet Yoluyla Kurban
banka hesabına yatırıp banka dekontunu
Kesimi
Flüft ülüklere ulaştırarak Kurbanlarlnl
kesti rebi leceklerdi r.
1- Dilekçe
cami Devirleri
2- caminin isim tutanağı
3- cami devir tutanağl
Dilekçe
cami Dersleri
l\Iot: Haftada en az iki saat ders
Dernek, Vakıf, Kurum
e Kuruluşlardan Vaaz
Dilekçe
e Mevlit için camilerin
kullanım İzni
Güneşin doğuşu ve
batlş Vakti öğrenme
ilekçe
ta leple ri

10
11

12
,l3

|4

15

16

ilekçe, (4) adet fotoğraf, yabancı uyruklu ise

htida İşlemleri

ezaevi Din Hizmetleri
rslarlna
ğrencl Kayıt İşlemleri
az kur'an kurslarına
ğrenci Kayıt İşlemleri

ku r'a n ku

Kur'an Kursu Açıllşl
Haftzlık Tespit Sınavları
(Yılda bir defa) Bölge
merkezi İl
Müftülüklerinde yapılır.

|,

umhuriyet Başsavcılığının Talebi, Mülki Idare
mirinin Oluru ile görevlendirme yapılır.
) Form dilekçe
b) (2 adet) vesikalık fotoğraf,
|'orm

123-

b

d

ilekçe

-

Kurs binaslna ait tahsis belgesi,
Bina tanltma formu,
Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
Sağlık 14 üd ü rlüğü raporu,

)
)

Hafızlık tespit slnaVl müracaat dilekçesi
3 adet fotoğ raf

Haflzllk Tespit Slnavları
Başkanllk merkezinde;
Haflzlık tespit slnavl müracaat dilekçesi
ocak, nisan, temmuz Ve ) (3
b)
adet) fotoğraf
ekim aylarının ilk Salı
günleri yapıllr.
milerde kur'an
retimi kurslanna
Form dilekçe
t İşlemleri

1saat
5 gün

30 dakika

2 gün

1saat
2 gün

7 gün
7 9ün
10 dakika
1O da

kika

1 ay

1hafta

1 gün

1O da

kika
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l8

l9

0

1

2

J

HIzM ETIN

HIZMETIN ADI

BAŞVURUDA ISTENEN BELGELER

123-

Form dilekçe,
Nüfus cüzdant fotokopisi.
Hac on Kayıt lşlemleri
Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair
para dekontu.
1- Katllacağl tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en
az (1) yıl olan pasaport,
2- N üfus cüzdanl fotokopisi,
- 4X6 ebadlnda arka fon rengi beyaz olan (3
det) vesikalık fotoğraf,
- Umre seyahat ücretinin bankaya yatırıldığına
air para dekontu,
5- Aşl kartl,
- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük
Umre kaylt Işlemleri
ayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler
çin, noterden allnacak muvafakatname ile
aahhütname,
- 45 yaşlndan küçük bayanlardan eşleriyle
birlikte gidecek olanların evlenme cüzdanı
kopisi, yanlnda eşi olmayıp birinci derece
rkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık
belgesi.
|ı Dilekçe,
Cami İnşaatı Başlarken |2 Tapu,
Yapülacak Işlemler
lJ İmar izin belgesi,
zemin etüt raporu Ve proje
|c
1- Dilekçe,
- İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,
ami Derneklerinin Il
- Yetki Belgesi
Dlşl Yardtm Istekleri
- KaymakamIık Üst Yazısı,
çin Istenen Belgeler
5- Ibanlı Banka Hesap numarasl
1- Dilekçe
- Tasdikli Proje
3- Şahls ile lvlal sahibinin Noterden Tasdikli
mi Yaplml
aahhütname.
- Tapu fotokopisi.
5- Arsanın Belediyesi Imar Planlnda cami Yeri
lara k Tahsisine Dair Belge.
1- Keşif ozeti.
2- İnşaat Fotoğrafı.
camı Derneklerinden
3- Tapurfahsis Belgesi
- Teşekkülün Hukuki statüsünü gösteren belge.
Gelen Yardım Talepleri
5- Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.
6- inşaat Ruhsatl Veya onar|m Belgesi.
1.
Keşif Özeti.
2 . Tapu Veya Ruhsat fotokopisi
cami ve kur'an kursu
. İnşaatın en az iki adet fotoğrafl
aptlrma Ve Yaşatma
. Valilikten (İl Dernekler Müdürlüğü) alınan
rnekleri yardım
ardlm toplama izin belgesi
op lama N4 üracaat
5. Köylerde yapllacak cami için Tapu yok ise
İşlemleri.
Köy Muhtarllğl'nın Karar Defteri fotokopisi.
6. İbanlı Banka Hesap numarasl.

TAMAı,lLANMA

suREsİ (Eıı
GEç)

30 dakika

30 dakika

20 gün

20 gün

15 gün

30 gün

30 gün
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HIZMETIN ADI

BAŞVURUDA ISTENEN BELGELER

. İnşaatın bağlı bulunduğu Müftülüğe hitaben
azılmış yardım talep dilekçesi.
1- cami yeri imar planında ibadet alanı olarak
ayrılmış olmalıdır.
2- Cami yapılacak alan 2500 mz den küçük
lmamalıdır,
3- Camii yapacak Şahls Veya tüzel kişiler dilekçe
ile müracaat edeceklerd ir.
- cami yapılacak yerin Tapusu olacaktlr.
5- cami derneği tarafından cami yapılacaksa;
Cami yapılacağına dair allnan kararın fotokopisi
etirilecektir.
6- Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı
Karar Alacak Ve . Kararln fotokopisi getirilecektir.
Z- İl ve İlçelerde yapılacak camiler için
lvlüftülükçe valilik ve kaymakamlık onayl

HIzMETIN
TAMAMLANMA
süREsİ (EN
GEç)

7

4

rçek Veya Tüzel
Kişilerce (Cami ve
Kur'an Kursu Yaptırma
aşatma Dernekleri
b.) cami yaptlrma
başvuru iŞlemleri

30 gün

allnaca ktlr.

6
7
28

9

0

3l

Mal beyanı
let tasdikinde

Ilk defa veya yeniden
öreve baŞlamada
Memurun bakma kla
ü kü mlü bulunduğu
kişilerin sağlık
ardımından
ararlanmasl İçin
osyal GüVenlik
Kurumuna kaylt Ve
ktivasyon u n yapılmasr
için müracaatlnda

) Son rakamı (0 ) ve (5 ) ile biten yıllarda
istenecek mal beyanı,
b) Mal varlığı değişikliğinde.

emin belgesi
Etik sözleşme Belgesi

edavi yardlml beyannamesi

Memur Kimliği
alebinde

) Fotoğraf bir adet (son 5 ay içinde çekilmiş
,5X6,5 ebadında)
) T.C.Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil
N]o'su n u beİirtir yazlll beyant,

Çallşan personelin
pasaport talep formu
müracaatlnda

a. Nüfus cüzdan sureti ( Cüzdan seri No. T.c.
Kimlik no bulunan ve son on yIl içinde alInmış
olan)b. Pasaport almak istediği kişilerin son 5 ay
içınde çekilmiş 2 adet fotoğrafl,
. Pasaport almak istediği kişilerin adlarlnl Ve
anlnda yaşadlklarlnl Ve ayrl ayr| pasaport almak
istediğini Ve daha önce pasaport alıp almadığına
e ikamet adresini beyanına dair yazlll pasaport
lep formu,

2ay
1ay
1 gün

15 gün

15 gün

5 gün
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nol

32

Emekli veya görevden
ayrılanların pasaport
belgesi müracaatlnda

BAŞVURUDA ISTENEN BELGELER
a. Emekli Veya görevden ayrlldlğl tarihteki görev
yerini Ve en son ikamet adresini Ve T.c. Kimlik
numaraslnl belirtir pasaport müracaat belgesi
yazll| beyanl,
b. Eşi, kızı veya çocuklarınIn müracaatında
memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik
numaraslnl belirtir yazlll pasaport talep belgesi

HlzM ETIN
TAHAMLANMA
süREsi (EN
GEç)

5 gün

beyanı.

lk defa veya yeniden
510 sayılı Kanunun 4.
maddesi birinci
ıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı işe
başlayanların bildirim
e tescİli
lk defa veya yeniden
551O sayılı Kanunun 4,
maddesi bırinci
ıkrasının (c) bendi
kapsamlnda sigorta ll
(memur) işe
başlayanlarln bildiri m
tescili
5510 saylll Kanunun 4.
maddesi birinci
fıkrasınln (a) ve (c)
bendi kapsamında
çaIlşanlarln durum
değişiklikleri (İstifa,
göreve son,
sözleşmenin feshi,
nakil, kurum dışı nakil,
aylıksız izin, askerlik,
geçici olara k görevden
uzaklaştlrma Ve Vb. )
ilk defa veya yeniden
5510 saylll Kanunun 4.
maddesi birinci
krasının (a) ve (c)
bendi kapsamında
igorta lının bakmakla
ükümlü olduğu
kişilerin Genel Sağlık
igortallsl kapsamına
bildirim ve tescili
5510 sayılı Kanunun 4.
maddesinin birinci
krasının (a) ve (c)
ndi kapsamında
çalışanların duru m
5

JJ

4

35

5

7

osyal GüVenlik Kurumuna (5510 say|ll Kanun 4
1md. (a) bendl uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"
Not: ]şe Başlamadan en az 19ün önce

1 gün

osyal GüVenlik Kurumuna (5510 saylll Kanun
/1 md. (c) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"
N|ot: Başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde

1 gün

Sosyal GüVenlik Kurumuna (5510 s. Kanun 4/1
md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların
durum değişikliği bu durum meydana geldiği tarih
itibariyle bildirim belgesi "İşten Çıkış Bildirgesi"

1 9ün

NIot: 10 gün içinde

osyal GüVenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanunun
/1 md. (a) Ve (c) bendi kapsamında çallşanlarln
ynl Kanunu 50. maddesi kapsamında Genel
ağlık Sigortallsl hak sahipliği t\4EDULA, N4EDULA-sgk bildirim Ve tescil bildirgesi

10 gün

5510 sayılı Kanunun 60. maddesi kapsamında
genel sağlık sigortallslnln Ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilerin durum değişikliğinde, Genel Sağlık
sigortallsl hak sahipliği NlEDULA, M EDULA-e-sgk
bildirimi menüsünden durum değişikliğinin

10 gün
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eğişikli kleri (İstifa,
reve son,
zleşmen jn feshl,
a kil, kurum dışı na kil,
lıksız izin, askerlik,
çici oIa ra k görevden
zaklaştırma ve vb. )

8

BAşvuRUDA

HIZMETIN ADI

llşan Personelin
kmakla yükümlü
olduğu kişilerin genel
sağllk sigortaslna
bildirimleri esas olmak
üzere kuruma beyanl
ermesi

İsreıırıı

BELGELER

HIzM ETIN
TAMAMLANMA
süREsİ (EN
GEç)

nıeydana geldiği tarih.

igortallnln Ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin
genel sağlık sigortaslna tesciline Ve durum
eğişikliğinin bildirimine esas "Tedavi Yardlm
Eeyannamesi"nin kuruma Verilmesi
s

S

4
n

10 gün

