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“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
KKTC’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi”

T

ürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta kapsamlı
çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunmak
amacıyla 20-21 Şubat 2017 tarihlerinde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
ve
Cumhurbaşkanı
Akıncı,
KKTC’deki temasların yanısıra müzakerelere ilişkin soruları yanıtladı.
Ortak basın toplantısının ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temaslarına KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü
ziyaret ederek devam etti. Çavuşoğlu ve
Özgürgün arasındaki görüşmede Kıbrıs
müzakerelerinin yanısıra Türkiye-KKTC
ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

+90 (392) 600 3100 Fax:+90 (392) 228 2209

İçindekiler
GKRY’nin Enosis Oylamasının Okullarda
anılması kararına ilişkin T.C.Dışişleri
Bakanlığından yapılan açıklama ve yenilenen
Sosyal Güvenlik Anlaşması (s.2)
KKTC’ye sağlanan kredi ve hibeler ve Kobi
Yapılanma ve İş Geliştirme Faiz Destekli Kredi
Programı (s.3)
Türkiye’nin KKTC’ye katkıları (s.4)
Türkiye Bursları Lisans Başvuruları (s.5-6)
Konsolosluk Rehberi/ Dövizle askerlik (s.11)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ziyaret kapsamındaki temaslarına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşerek başladı. Bakan
Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Akıncı arasında gerçekleşen ikili görüşmeyi müteakip
KKTC Cumhurbaşkanlığında düzenlenen
heyetler arası görüşmede, Ada’daki müzakerelerin vardığı aşama ve önümüzdeki KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
dönem ele alındı.
ile de biraraya gelen Bakan Çavuşoğlu'nun
mevkidaşıyla görüşmesinde, Bakanlıklar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca Meclis'te arası işbirliği ve Kıbrıs müzakereleri ele
temsil edilen siyasi parti Genel Başkanla- alındı.
rıyla biraraya geldi. Toplantıda, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Görüşmelerin akabinde ortak basın

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile
gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında,
KKTC temasları ve Kıbrıs görüşmeleri
hakkında soruları yanıtladı.

Anayasa Değişikliği Halkoylaması kapsamında vatandaşlarımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, diğer yurt dışı temsilciliklerde ve
gümrük kapılarında oy kullanabilmelerine
ilişkin önemli bilgiler (s.7-8-9)
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BÜLTEN
“GKRY Meclisinin 1950 Yılında Düzenlenen Enosis Oylamasının Okullarda
Anılmasına İlişkin Kararı Hk. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
açıklaması”

A

Kıbrıs’ta 11 Şubat 2014 Ortak Açıklaması temelinde iki tarafın siyasi
eşitliğine dayalı yeni bir Ortaklık Devleti kurma yönündeki çabaların
varmış olduğu aşamada, aşırı sağcı / ırkçı ELAM tarafından ortaya
konan önerinin Rum Meclisince ve liderliğince sahiplenilmiş olmasının Ada’daki iki halk arasında güven tesisine ve müzakere sürecine
yardımcı olmayacağı açıktır. Esasen, bu vesileyle ve daha önce muhtelif örneklerle görüldüğü üzere, Rum tarafında hakim olan ve Kıbrıs
Türklerini Ada’nın ortak sahibi görmeyen bu zihniyette köklü bir değişim olmadığı takdirde Kıbrıs’ta çözüm çabalarının sonuç vermesi
Bu konuda Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın yaptığı ve Rum güçleşecektir.
lidere sözkonusu kararın iptal edilmesi çağrısında bulunduğu açıklamalara tarafımızca da katılınmaktadır.
(14 Şubat 2017)
şırı sağcı / ırkçı ELAM (Ulusal Halk Cephesi) tarafından önerilen
ve Rum Meclisinde 10 Şubat 2017 tarihinde kabul gören, 1950
yılında Ada’daki Rumlar arasında Enosis amacıyla düzenlenen oylamanın Rum tarafındaki okullarda anılmasına yönelik karara ilişkin
olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi tarafından
dün (13 Şubat) kabul edilen ortak deklarasyon, Kıbrıs Türk tarafının
haklı beklenti ve endişelerini yansıtmaktadır.

Rum liderin bu kararı “tarihi olguya basit bir atıf” olarak nitelendirmesi
ve bunu 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ile 15 Kasım Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleriyle eşdeğer gören
bakış açısı anlamsız ve kabul edilemezdir. Barış Harekatı, kökünü
Enosis hülyasından alan bir zihniyetin yarattığı insani trajediyi sonlandırmak amacına yönelik olmuştur.

“Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
yeniden imzalandı”
İmza töreninde Kıbrıs konusunda KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında devam eden görüşmelere de değinen Müezzinoğlu,
Kıbrıs'ta taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını
istediğini dile getirererek, "Rum kesiminin enosisci anlayışı ne yazık
ki buna yine fırsat vermedi. Bizim, adadaki Türk halkının özgürlüğü ve geleceğe güvenli bir şekilde yürümesi dışında bir talebimiz yok. İki halkın birlikte yaşaması, hak ve hukukunun korunması bakışın dışında talebimiz yok ama onların enosisci anlayışı
bu işin düğümünü oluşturuyor. Artık kendileri bilir diyerek, bundan sonraki süreci bugüne kadar olduğu gibi birlikte devam
ettireceğiz" dedi.
"Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki tecrübesinden yararlanacağız"
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu,
Ç alışma
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Gü-

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner de Her alanda
olduğu gibi Türkiye’nin sosyal güvenlik alanında da kendilerine tüm
venlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile desteği verdiğini anımsatarak, anlaşmayla Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki tecrübesinin KKTC’ye aktarılacağına dikkat çekti.
KKTC arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması'nı imzaladı.
Bakan Saner’in, 23-24 Şubat 2017 tarihli Ankara ziyareti sırasında,
24 Şubat’ta gerçekleşen imza töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, iki
ülke arasında sosyal güvenlik alanındaki işbirliği anlaşmasının en
son 1987 yılında imzalandığını anımsattı.

Saner, imzalanacak sosyal güvenlik anlaşmanın uzun süre güncelemeye ihtiyaç duyulmadan iki ülke arasındaki işbirliğine imkan sağlayacağını ifade ederek yeni uygulamalarla birlikte sosyal güvenlik
alanında iki ülke vatandaşlarının yaşadığı bazı aksaklıkların ortadan
kalkacağını kaydetti.

Bakan Müezzinoğlu, yeni anlaşmada gelişen ve değişen koşulların
göz önünde bulundurulduğunu belirterek; anlaşma öncesi teknik
heyetler arasındaki çalışmaların da bu yönde yapıldığına dikkat
çekti. Yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, daha önce imzalanan
anlaşmalar ortadan kalkarken iki ülke arasındaki sosyal güvenlik
alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Konuşmaların ardından, Müezzinoğlu ve Saner iki ülke arasında
Sosyal Güvenlik Anlaşmasını imzalandı. İmza törenine, Çalışma
Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim
Bağlı, İŞ-KUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan ve ilgililer katıldı.

Lefkoşa Büyükelçiliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği

http://15.07.gov.tr/#home
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BÜLTEN
“2017 yılı Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından KKTC’ye sağlanan kredi ve
hibelerin kullanımına ilişkin protokoller yürürlüğe girdi”

T

ürkiye Cumhuriyeti kaynaklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sağlanan kredi ve hibelerin temel ve öncelikli amaçları refah seviyesinin yükseltilmesidir. 2017 yılında uygulanacak Protokol kapsamında KKTC’ye 1 milyar 858 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir.

TL

AÇIKLAMALAR

2016 Yılından
Devreden

2017
Bütçe Ödeneği

HİBE
Savunma Ödenekleri
Altyapı Projeleri
Reel Sektör *
Teşvik Kredileri
KREDİ
Kamu Sektörü (Cari Bütçe

419.274.713,36
54.675.173,98
286.833.337,60
66.766.201,78
11.000.000,00
255.980.075,21
0,00

663.000.000,00
292.000.000,00
225.000.000,00
135.000.000,00
11.000.000,00
510.000.000,00
150.000.000,00

Kamu Sektörü (Diğer)
Reform Destekleme Öd.

980.075,21
255.000.000,00

75.000.000,00
285.000.000,00

675.254.788,57

1.173.000.000,00

TOPLAM

Beklenen Geri

10.233.798,22

10.233.798,22
0,00

TOPLAM

1.092.508.511,58
346.675.173,98
511.833.337,60
212.000.000,00
22.000.000,00
765.980.075,21
150.000.000,00
75.980.075,21
540.000.000,00

10.233.798,22

1.858.488.586,7

Proje bazlı ödeneklere ilişkin detaylara, Protokol metin ve eklerinden ulaşılabilmektedir. Kitabın dijital formatı, www.kei.gov.tr web sayfasında
sunulmuştur.

“Kobi Yapılanma ve İş Geliştirme Faiz Destekli Kredi Programı 2017 ”

E

konomi ve Enerji Bakanlığı, Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) koordinasyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı ile yürütülecek olan “Kobi
Yapılanma ve İş Geliştirme Faiz Destekli Kredi Programı” 27 Ocak
2017 tarihinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığında düzenlenen basın
toplantısıyla duyurulmuştur. Uygulanmasına ilk kez bu yıl başlanacak
olan kredi, ülke ekonomisine ivme kazandırılabilmesi, imalat alanında
faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin gelişiminin ve
yeni istihdam olanaklarının sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.

Krediden sanayi bölgesinde imalatçı olduğunu belgelendiren 2015 ve/
veya 2016 yıl sonu cirosu 100 bin TL ile 5 milyon TL arası olan gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeler yararlanabilecektir.

Bu kapsamda, 15 kreditör banka ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
arasında, krediyi kullandırma şartlarını belirleyen sözleşmeler imzalanmıştır. Yapılan açıklamada imalatçıların krediye, Kıbrıs İktisat Bankası Ltd., Asbank Ltd., Creditwest Bank Ltd., Yakın Doğu Bank Ltd.,
Şekerbank Ltd., Akfinans Bank Ltd., Türk Bankası Ltd., Universal
Bank Ltd., Türkiye İş Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye
Garanti Bankası A.Ş., ve Türk Ekonomi Bankası aracılığı ile ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Bankalar ile imzalanan sözleşme gereğince üzerinde uzlaşılan yıllık
faiz oranı %14’tür ve faizin %60’ı, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği
Ofisi’nin program için ayırdığı 3.000.000 TL lik kaynak ile karşılanacaktır.

Kredi, maksimum ilk üç ayı ödemesiz olarak toplamda 4 yıla kadar
vadeli olabilecektir. İşletmeler krediden, 100.000 TL’ye kadar işletme
kredisi olarak veya 200.000 TL’ye kadar hak ediş usulü yatırım kredisi
olarak yararlanabilecektir. Her iki kredi türünden yararlanılması halinde azami kredi miktarı 200.000 TL’yi geçmeyecektir.

http://15.07.gov.tr/#home
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BÜLTEN
“TÜRKİYE’NİN KKTC’YE KATKILARI ”
Büyükkonuk The Pine View tesisleri hizmete girdi

T

.C. Kalkınma ve Ekonomik
İşbirliği Ofisi’nin katkısıyla
2008-2009
yıllarında
yapılan
Büyükkonuk The Pine View tesisleri, kısa bir aradan sonra yeniden
Belediye yönetimiyle birlikte hizmete başladı. 13 adet bungalov
ile çam ağaçları arasında doğayla
iç içe konaklama olanağı sunan
tesis içerisinde restoran, halı
saha, piknik alanı, barbekü, market, yüzme havuzu, hayvanat
bahçesi, at ve bisiklet turu yapabilecek alanlar bulunuyor.

Büyükkonuk The Pine View sosyal tesisinin, yenilenmesi ve eksiklerinin tamamlanması amacıyla
2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti
tarafından 600.000-TL ödenek
ayrılmıştır.

Lefkoşa Şehit Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay caddeleri yenileniyor

L

efkoşa’nın en işlek caddelerinden olan ve dar oluşu nedeniyle
trafik yoğunluğuna neden olan Şehit Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay
Caddeleri yenileniyor.
T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla, Lefkoşa Türk
Belediyesi tarafından yapılacak projenin detayları tamamlandı ve
ihale aşamasına gelindi.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynaklardan 4.000.000-TL
ödenek ayılan proje kapsamında, Özgürlük Heykelinden Alpet ışıklarına kadar olan yol bütünü ile yeniden değişiyor. Proje kapsamında
asfalt, yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılması, elektrik hatlarının yer
altına alınması, yağmursuyu drenaj ve kanalizasyon altyapı eksiklerinin tamamlanması hedefleniyor.

Gönyeli Okul Öncesi Eğitim Merkezi çok yakında açılıyor

T

.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkıları ve Gönyeli Belediyesi’nin eş finansmanı ile yapılan “Okul Öncesi Eğitim Merkezi”
projesi çok yakında hizmete açılıyor. Yapımına 2014 yılında başlanan
proje 5.800 m² arazi üzerine ve 1.495 m² kapalı alana sahip merkez
ülkenin en büyük okul öncesi eğitim merkezi olma özelliğini taşıyor.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynaklardan 1.134.946 -TL
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harcanarak I. Etabı tamamlanan projenin toplam maliyeti 2.070.000TL’dir. Eğitim merkezinde 8 adet derslik, 1 adet çok amaçlı salon, 1
adet müzik/resim faaliyet odası, 1 adet öğretmenler odası, 1’er adet
müdür, sekreter, toplantı odası, 1’er adet mutfak ve çay ocağı bulunmaktadır. Çocukların konforu için her sınıf arasında özel dolap bölümü ve bir kız, bir erkek tuvaleti yer almaktadır. İç bahçede 454 m²
kauçuk zeminli oyun alanı mevcuttur.

BÜLTEN
“Türkiye Bursları Lisans Başvuruları 1 Mart’ta başlıyor”
durumda olmalıdırlar.

uluslararası kalitede eğitim imkânı sunmanın yanı sıra
Ö ğrencilere
birçok alanda bilgi, birikim ve tecrübe de sunan Türkiye, tüm dün-

yadan başarılı uluslararası öğrencilere lisans eğitimi için kapılarını 5. Başvuruda ibraz edilmesi zorunlu belgeler var mıdır?
açıyor.
Başvuru sisteminde, tercih edilebilecek üniversite ve bölümlerin SAT,
TOEFL, DELF, YDS vb. şartlarının sağlanması gerekli olup istenilen
2017 Türkiye Bursları lisans düzeyi başvuruları 01 Mart’ta başlıyor. belgelere sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirilemeyecek2016 yılında 150 üzerinde ülkeden 5 bin öğrenciyi burslandıran Türki- tir.
ye Burslarına başvurular 1 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında alınacak.
Başvurular, yalnızca lisans düzeyinde eğitim almak isteyen tüm ülke- 6. Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşları programa başvurabilir
lerden adaylara yöneliktir.
mi?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Mavi kartlılar veya herhangi bir
Suriye uyruklu adaylara ilişkin detaylı açıklama yakın zamanda yapıla- sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Bursları’na
caktır.
başvuramazlar.
Başvurular yalnızca www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden yapılacak- 7. Başvuruların değerlendirilmesi ne şekilde olacak?
tır. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri başvuru sistemine
Başvuruların değerlendirilmesinde, adayların başvuru kriterlerine uygirip/yükleyip başvuru yapacaklardır.
gunlukları ve akademik ve sosyal başarıları gibi hususlar göz önünde
bulundurulacaktır.
Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8. Adaylar istedikleri herhangi bir bölümü tercih edebilir mi?
Adayların tercih edebilecekleri üniversite ve bölümler, başvuru sisteminde eğitim altyapılarına göre otomatik olarak karşılarına gelecek
olup başvuru sisteminde bulunmayan üniversite ve bölümler dışında
bir üniversite ve bölüm tercihi yapılamayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Başvurularla ilgili yetkilendirilmiş kişi ya da kurumlar var mı?
Türkiye Bursları başvurularıyla ilgili yetkilendirilmiş hiçbir kurum veya
kişi
bulunmamaktadır.
Adayların
başvurularını
bizzat
www.turkiyeburslari.gov.tr adresine yapmaları gerekmektedir. Adayla- 9. Tıp eğitimi almak için hangi programa başvurmalıyım?
rın, başvuru sistemindeki talimat ve uyarıları dikkatlice okumaları Önceki yıllarda adaylar Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Türk Dil ve Edebiyatı ve İlahiyat bölümleri için ayrı bir burs programına başvuru yapönemle tavsiye edilmektedir.
makta idi. Bu yıl adayların asgari başarı şartlarını sağlamak koşuluyla
ülkelerine yönelik açılacak burs programları altında bu bölümleri seçe2. Başvurularda bir yaş sınırlaması var mı?
bilecektir.
Başvuracak adaylar 01.01.1996 sonrası doğumlu olmalıdırlar.

10. Detaylı bilgi almak için hangi iletişim kanallarını kullanabilirim?
Türkiye Bursları ve başvurular hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için
www.turkiyeburslari.gov.tr internet adresimizi ziyaret edebilir, 0 850
455 0 982 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya info@turkiyeburslari.org e-posta adresine ileti gönderebilirsiniz.

3. Başvurular için asgari başarı şartı nedir?
Adaylarda tıp, diş hekimliği ve eczacılık lisans programları için % 90,
diğer lisans programları için ise % 70 asgari başarı seviyesi aranmaktadır.
4. Başvuru yapabilmek için mezun olmak şart mıdır?
Türkiye Bursları’na başvuracak adaylar, eğitim gördükleri liseden mezun ya da içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun olabilecek
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BÜLTEN
“Türkiye Scholarships Undergraduate Applications start on 1st March”

I

n addition to providing students with education opportunities at an ed from high school or be able to graduate at the end of the current
international quality, Turkey also offers a wealth of knowledge, expe- academic year.
rience and expertise, and opens doors to undergraduate education for
successful international students from all over the World.
5. Are there compulsory documents to be submitted with the application?
2017 Türkiye Scholarships applications for undergraduate level begin Candidates are required to meet the qualifications (SAT, TOEFL,
on March 1st. Applications to Türkiye Scholarships, which has provid- DELF, YDS etc.) set by the universities and departments that can be
ed scholarships to 5 thousand students from over 150 countries in selected through the application system. Candidates who do not have
2016, will be taken between 1 – 31 March 2017.
the required documents will not be considered for the scholarship.
Applications are exclusively for all candidates from all countries who 6. Can Turkish citizens who live abroad apply for the scholarship?
wish to study at undergraduate level.
Turkish citizens, Blue card holders and those who have lost Turkish
A detailed announcement regarding candidates of Syrian nationality citizenship for any reason cannot apply for Türkiye Scholarships.
will be made soon.
7. How will the applications be evaluated?
Applications will only be made at www.turkiyeburslari.gov.tr. Candi- In the evaluation of applications, candidates’ compatibility with the
dates are required to submit/upload their applications and/or docu- application criteria, as well as their academic and social achievements
ments requested from them into the applications system.
will be considered.
Applications delivered by hand or post will not be accepted. 8. Are candidates free to choose any department they wish to?
The application system will automatically display the universities and
FAQ
departments that candidates can choose from according to their academic background. Candidates will not be able to select any universi1. Are there any authorized persons or institutions who carry out ties and departments other than those provided by the application
system.
the applications?
No. There are no institutions or individuals authorized to submit applications to Türkiye Scholarships on behalf of candidates. All candidates 9. Which program should I apply for to study Medicine?
must apply in person at www.turkiyeburslari.gov.tr. Candidates are In previous years, candidates had to apply for a separate scholarship
strongly advised to carefully read the instructions and warnings provid- program for the departments of Medicine, Dentistry, Pharmacy, Turked by the application system.
ish Language and Literature and Theology. This year, candidates will
be able to select these courses under scholarship programs offered
specifically based on their countries, provided they meet the minimum
2. Is there an age limit for applicantions?
achievement requirements.
Undergraduate applicants must be born no earlier than 01.01.1996.
10. Which communication channels can I use to get detailed information?
For more information about Türkiye Scholarships and applications,
please visit our website www.turkiyeburslari.gov.tr, contact our Call
Center at 0 850 455 0 982, or send an e-mail to info@turkiyeburslari.org.

3. What is the minimum achievement requirement for applicants?
Candidates must have a minimum achievement level of 90% for Medicine, Dentistry and Pharmacy degree programs; and 70% for other
degree programs.
4. Is it necessary to have graduated at the atime of applications?
Candidates who will apply for Türkiye Scholarships must have graduat-
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BÜLTEN
“Anayasa Değişikliği Halkoylaması kapsamında yurt dışında oy
kullanacak seçmenlerin dikkatine”

Y

urt dışında yaşayan seçmenler, Cumhurbaşkanı ve milletvekili
genel seçimleri ile halkoylamasında oylarını kullanabilirler. Seçimlerde oy kullanabilmek için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı
olmak gerekmektedir. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı www.ysk.gov.tr adresinin "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" bölümünden (https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/) mobil cihazlarınıza indireceğiniz "Seçmen Sorgulama" uygulamasından veya e-Devlet Kapısından (https://www.turkiye.gov.tr) öğrenebilirsiniz. Ayrıca yurt içi ve
yurt dışı seçmenlere yönelik olarak çağrı merkezimiz (+90 444 9
975) 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Seçmen, sandık kurulan herhangi bir temsilcilikte veya gümrük kapısında oy kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı,
geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik
kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi,
hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini
yanında bulundurmalıdır.

Yurt dışında kurulacak sandıklarda, başkan ve bir üyesi kamu görevlisi, diğer üç üyesi de siyasi partili üyelerden oluşan sandık kurulu
görev yapacaktır. Bu kurul her gün oy verme süresi bitiminde sandığı
açacak, çıkan oy zarflarını açmadan sayıp, tutanak altına alacak ve
temsilciliklerde misyon şefi ile bir kamu görevlisi üye ve üç siyasi
partili üyeden oluşan saklama kuruluna (Komisyona) ağzı mühürlü
torbalar içinde teslim edecektir. Ağzı mühürlü oy torbaları, diplomatik
Seçmenler temsilciliklerde belirtilen tarih/tarihlerde oyunu kullanama- torbalara konulup ağzı tekrar mühürlenerek, diplomatik kurye ve
madığı takdirde, 27 Mart - 16 Nisan 2017 tarihleri arasında aşağıda nakil komisyonu (2 kamu görevlisi ve 4 siyasi parti temsilcisinin yer
belirtilen gümrük kapılarında oy verebilmektedir.
aldığı Komisyon) tarafından Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna
(Ankara'ya) getirilecektir.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi Yurt dışından gelen oy torbaları Türkiye'de oy verme günü saat
yasaktır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade
17.00'ye kadar siyasi partilerin denetiminde Yurt Dışı İlçe Seçim
edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.
Kurulunda muhafaza edilecektir.
Anayasa değişikliği halkoylaması kapsamında, yurt dışı seçmen
kütüğüne kayıtlı seçmenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
Lefkoşa 20 Temmuz Fen Lisesi Kapalı Salonu’nda, 5 - 9 Nisan
2017 tarihleri arasında 5 gün süreyle, hafta içi ve hafta sonu
09.00 - 21.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecektir.
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BÜLTEN
“Anayasa Değişikliği Halkoylaması’nda sandık kurulacak yurt dışı
temsilciliklerimiz ve oy verme tarihleri ile ilgili duyuru”
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin
oy verme yerlerine ilişkin önemli duyuru

D

eğerli vatandaşlarımız, yeni getirilen düzenlemeyle, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak şartıyla, tüm dış temsilciliklerimizde
oy kullanılabilmektedir. Saygıyla duyurulur...
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D

eğerli vatandaşlarımız, Anayasa Değişikliği Halk Oylamasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’nun www.ysk.gov.tr adresinden bilgi edinilebilmektedir.

BÜLTEN
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BÜLTEN
“Dış Basın Birliği yeni yönetim kurulu üyelerinin Büyükelçimizi
ziyareti”

O

lağan Genel Kurulunu
gerçekleştiren Dış Basın
Birliği’nin yeni yönetim kurulu
üyeleri,
Büyükelçi
Derya
Kanbay’a nezaket ziyaretinde
bulundu.
KKTC’de görev yapan Türkiye ve diğer ülkelerden gelen
basın mensuplarının üye
olduğu bir meslek kuruluşu
olan Dış Basın Birliği, 25.
Kuruluş Yıldönümünü geçtiğimiz hafta kutladı. Yapılan
Genel Kurulda TRT Lefkoşa
Muhabiri Tahir Olcay Kıraç,
başkanlığa seçilmişti.

Nezaket ziyaretine Kıraç’ın
yanı sıra, Dış Basın Birliği
İkinci Başkanı Doğan Haber
Ajansı Temsilcisi Ali Ruhluel,
Genel Sekreter Burhan Canbaz, Örgütlenme Sekreteri
Emine Sivri, Mali Sekreter
TRT Kıbrıs Haber Servisi
Kameramanı Mustafa Fidan
ve Denetleme Kurulu Üyesi
Anadolu Ajansı Temsilcisi
Murat Demirci katıldı.

“Büyükelçilik Eğitim Müşavirliği tarafından Protokol ve Davranış
Kuralları konulu konferans düzenlendi”

B

üyükelçiliğimiz
Eğitim
Müşavirliği
tarafından
22 Şubat 2017 tarihinde
“Protokol ve Davranış Kuralları Eğitimi” konulu konferans düzenlendi.

du. Eğitim Müşavirimiz Harun Fatsa’nın açılış konuşmasıyla başlayan program,
Birinci Müsteşar Mehmet
Apak’ın katılımcılara yönelik
yaptığı teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

İhsan Ataöv tarafından verilen eğitime Büyükelçiliğimiz
nezdinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde görev yapan öğretmenlerimizle, din
hizmetleri personelimiz katılırken, Büyükelçilik Birinci
Müsteşarı Mehmet Apak ve
Uzman Müşavirlerimiz ile
KKTC Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı’ndan görevliler de
dinleyici olarak bulundu.
Lefkoşa Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde, resmi
davet ve toplantılarda uyulması gerekli protokol kuralları ve sosyal yaşamda dikkat edilmesi gereken nezaket kuralları üzerinde durul-
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BÜLTEN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ

“KONSOLOSLUK REHBERİ”
“1978 doğumlu yükümlülerin dövizle askerlik işlemlerine ilişkin duyuru”

2

7 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun EK-1'inci maddesi değiştirilerek;
dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık
tarihi ile sınırlandırılmış ve ödemenin başvuru sırasında defaten
yapılması şartı getirilmiştir.
Bu çerçevede, 27 Ocak 2016 tarihinden önce 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak
üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini
tamamlamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlardan 6661 sayılı Kanunun EK-1’inci maddesindeki şartları taşıyanların 31 Aralık 2017 tarihine kadar başvuru sırasında 1.000,- Avro
ödemeleri kaydıyla muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirme
imkânı bulunmaktadır.
Söz konusu Kanun değişikliği kapsamında, geçici 53'üncü maddenin
yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 itibariyla 38 yaşını tamamlamış olan
1977 ve daha yaşlı doğumluların durumları 31 Aralık 2017 tarihine
kadar değerlendirilmeye devam edilecektir. Ancak, geçici 53’üncü
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 38 yaşını tamamlamamış
olan 1978 doğumluların sözkonusu geçici maddeden yararlandırılmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.
Diğer yandan, Askeralma Genel Müdürlüğü’ne ulaşan bilgilerden
1978 doğumlu vatandaşlarımızdan bir kısmının;
A)

B)

C)

31 Aralık 2016 (dahil) tarihinden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere konsolosluklarına başvurmak istemelerine rağmen, kendilerine yasal yaş sınırını aştıkları 01 Ocak 2017
tarihinden sonraki bir tarihe randevu verilmesi,
Başvuruya esas teşkil eden evrakını 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar teslim etmelerine rağmen, dövizle askerlik hizmetinden
yararlanma haklarının bulunup bulunmadığının dış temsilciliklerimizce tespit edilmesi işleminin 2016 yılı içerisinde tamamlanamaması,
Başvuruya esas teşkil eden evrakını 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar teslim etmelerini müteakip kendilerine ödeme belgesi
verildiği ancak, ödemelerini 31 Aralık 2016 tarihine kadar çeşitli
nedenlerle (ödeme tarihini yanlış anlama veya yanlış bilgilendirme vb.) yapamayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmetinden
yararlanma haklarının sona ermesi nedeniyle mağdur oldukları
öğrenilmiştir.

1978 doğumlu olanlardan bu durumda bulunan vatandaşlarımızın
mağduriyetlerinin giderilmesi maksadıyla;
1)

2)

3)

4)

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 31 Aralık 2016
tarihine kadar dış temsilciliklerimize başvuranlardan 2017 yılı
içerisinde randevu verilenlerin,
Başvuruya esas teşkil eden evrakını 31 Aralık 2016 tarihine
kadar teslim etmelerine rağmen, dövizle askerlik hizmetinden
yararlanma haklarının bulunup bulunmadığının dış temsilciliklerimizce süresi içerisinde tespit edilememesi nedeniyle işlemleri
2016 yılı içerisinde tamamlanamayan yükümlülerin,
Başvuruya esas teşkil eden evrakını 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar teslim etmelerini müteakip kendilerine ödeme belgesi
verilmiş ancak, ödemelerini 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar
yapamayan yükümlülerin, dövizle askerlik hizmeti kapsamında
ödeme ve başvuru işlemlerinin 30 Haziran 2017 tarihine kadar
tamamlanarak, başvuruya esas evrakın elektronik ortamda ve
geç düzenlenme gerekçesinin ise yazıyla askerlik şubelerine
gönderilmesi,
Yukarıda belirtilen gerekçelere istinaden 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamladıklarından Konsolosluk Şubemizce müracaatları kabul edilen yükümlülerin,
askerlik şubelerince dövizle askerlik muafiyet işlemlerinin yapılması uygun görülmüştür.

Bu bağlamda, 01 Temmuz 2017 (dahil) tarihinden itibaren başvuru
veya ödeme işlemlerini tamamlamamış 1978 doğumlu yükümlülerin
müracaatları Konsolosluk Şubemizce kabul edilmeyerek, başvuruları
askerlik şubelerine gönderilmeyecektir.
31 Aralık 2016 tarihine kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvuruda
bulunmamış olanlar ile 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar kendilerine randevu verilmiş olmasına rağmen müracaat etmemiş
olan 1978 doğumlu yükümlülerin dövizle askerlik hizmetinden
yararlanabilmeleri ise mümkün değildir.
Sonuç olarak, 1977 ve daha yaşlı doğumlu vatandaşlarımızın 6661
sayılı Kanunun geçici 53'üncü maddesi, 1979 doğumlu vatandaşlarımızın ise aynı Kanun'un EK-1'inci maddesi kapsamında dövizle askerlik işlemlerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Büyükelçilik Konsolosluk Şubemiz
Şahsen başvurular : Haftaiçi 8:30–12:00 arasında
Bilgi talebi :13:30 –15:30 arasında +90 392 6003100
e-posta: buyukelcilik.lefkosa@mfa.gov.tr

Konsolosluk Çağrı Merkezi
7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
+90 312 2922929
www.konsolosluk.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.
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