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KHS-İl Dernekler Müdürlüğü
 
 

T.C.
Hatay Val�l�ğ�

İl S�v�l Toplumla İl�şk�ler Müdürlüğü
H�zmet Standartları Tablosu

 

SIRA
NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN
GEÇ)

1

Dernek Kuruluşunda
Alındı Belges� Ver�lmes�
(Dernekler Yönetmel�ğ�
5. madde,  2007/83 sayılı
Genelge)

1-Kurucular tarafından �mzalanmış dernek
kuruluş b�ld�r�m�,

 2-Kurucular tarafından her sayfası �mzalanmış 2
adet dernek tüzüğü,

 3-Yazışma ve tebl�gatı almaya yetk�l� k�ş� ve
k�ş�ler�n adı, soyadı, yerleş�m yerler�n� ve
�mzalarını bel�rten l�ste(tüzükte geç�c� maddede
bel�rt�lm�şse gerek yok)

 4-Dernek merkezler�n�n, kütükte mesken olarak
göster�len yerlerde açılması durumunda, kat
mal�kler� kurulunun oyb�rl�ğ� �le alacağı karar
örneğ� (mesken ve �şyer�n�n b�rl�kte yer aldığı
b�nalarda mesken sah�pler�n�n tamamının onayı
ve �şyer� sah�pler�n�n oy çokluğu �le aldıkları
kararın örneğ�, �ş hanlarında �se yönet�m kurulu
kararı örneğ�).

20 dak�ka

2

Şube Kuruluşunda Alındı
Belges� Ver�lmes�
(Dernekler Yönetmel�ğ�
7. madde, 2007/83 sayılı
Genelge)

1-Kurucular tarafından �mzalanmış şube kuruluş
b�ld�r�m�,

 2-Geç�c� yönet�m kurulu üyeler� �le yazışma ve
tebl�gatı almaya yetk�l� k�ş� veya k�ş�ler�n adı,
soyadı, yerleş�m yerler�n� ve �mzalarını bel�rten
l�ste veya yazı,

 3-Şube açılması �ç�n yönet�m kuruluna ver�lm�ş
yetk�y� gösteren genel kurul kararının fotokop�s�,
(Aslı G�b�d�r Şerh� olacak)

 4-Yönet�m kurulunun şube kurucularını
bel�rled�ğ� karar fotokop�s�,(Aslı G�b�d�r Şerh�
olacak)

 5-Şube merkezler�n�n, kütükte mesken olarak
göster�len yerlerde açılması durumunda, kat
mal�kler� kurulunun oyb�rl�ğ� �le alacağı karar
örneğ� (mesken ve �şyer�n�n b�rl�kte yer aldığı
b�nalarda mesken sah�pler�n�n tamamının onayı
ve �şyer� sah�pler�n�n oy çokluğu �le aldıkları
kararın örneğ�, �ş hanlarında �se yönet�m kurulu
kararı örneğ�).

20 dak�ka

3 Federasyon Kuruluşunda
Alındı Belges� Ver�lmes�
(Dernekler Yönetmel�ğ�
9. madde, 2007/83 sayılı
Genelge)

Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az
beş derneğ�n b�r araya gelmes� �le kurulurlar.
Federasyonlar, kuruluş b�ld�r�m� ve ekler�n�
mülk� �dare am�rl�ğ�ne vermek suret�yle tüzel
k�ş�l�k kazanırlar.

  
1-Federasyon kuracak dernek tems�lc�ler�

20 dak�ka
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tarafından �mzalanmış federasyon kuruluş
b�ld�r�m�,

 2-Kurucu dernek tems�lc�ler� tarafından
�mzalanmış �k� adet federasyon tüzüğü,

 3-Federasyon kurulması yönünde derneklerce
alınmış genel kurul karar örneğ�, (Aslı G�b�d�r
Şerh� olacak)

 4-Kurucuların derneğ� tems�l etmekle
yetk�lend�r�ld�ğ�ne �l�şk�n �lg�l� dernek yönet�m
kurullarının karar örneğ�,(Aslı G�b�d�r Şerh�
olacak)

 5-Kurucular arasında yabancı dernek veya
dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen
kuruluşlar bulunması hal�nde, bu tüzel k�ş�ler�n
federasyonlara kurucu olab�lmes�ne da�r İç�şler�
Bakanlığınca �z�n ver�ld�ğ�n� bel�rten federasyon
kurucuları tarafından �mzalanmış yazılı beyan,

 6-Geç�c� yönet�m kurulu üyeler� �le yazışma ve
tebl�gatı almaya yetk�l� k�ş� veya k�ş�ler�n adı,
soyadı, yerleş�m yerler�n� ve �mzalarını bel�rten
l�ste veya yazı,

 7-Federasyon merkez�n�n, kütükte mesken olarak
göster�len yerlerde açılması durumunda, kat
mal�kler� kurulunun oyb�rl�ğ� �le alacağı karar
örneğ� (mesken ve �şyer�n�n b�rl�kte yer aldığı
b�nalarda mesken sah�pler�n�n tamamının onayı
ve �şyer� sah�pler�n�n oy çokluğu �le aldıkları
kararın örneğ�, �ş hanlarında �se yönet�m kurulu
kararı örneğ�).

4 Konfederasyon
Kuruluşunda Alındı
Belges� Ver�lmes�
(Dernekler Yönetmel�ğ�
10. madde, 2007/83 sayılı
Genelge)

Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en
az üç federasyonun b�r araya gelmes� �le
kurulurlar. Konfederasyonlar kuruluş b�ld�r�m�
ve ekler�n� mülk� �dare am�rl�ğ�ne vermek
suret�yle tüzel k�ş�l�k kazanırlar.

  
1-Konfederasyon kuracak federasyon tems�lc�ler�
tarafından �mzalanmış konfederasyon kuruluş
b�ld�r�m�,

 2-Kurucu federasyon tems�lc�ler� tarafından
�mzalanmış �k� adet konfederasyon tüzüğü,

 3-Konfederasyon kurulması yönünde
federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneğ�,

 4-Kurucuların federasyonu tems�l etmekle
yetk�lend�r�ld�ğ�ne �l�şk�n �lg�l� federasyon
yönet�m kurullarının karar örneğ�,

 5-Kurucular arasında yabancı dernek veya
dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen
kuruluşlar tarafından kurulan federasyon
n�tel�ğ�ndek� tüzel k�ş�l�kler�n bulunması hal�nde,
bu tüzel k�ş�ler�n konfederasyonlara kurucu
olab�lmes�ne da�r İç�şler� Bakanlığınca �z�n
ver�ld�ğ�n� bel�rten konfederasyon kurucuları
tarafından �mzalanmış yazılı beyan,

 6-Geç�c� yönet�m kurulu üyeler� �le yazışma ve
tebl�gatı almaya yetk�l� k�ş� veya k�ş�ler�n adı,
soyadı, yerleş�m yerler�n� ve �mzalarını bel�rten
l�ste, (tüzükte geç�c� maddede bel�rt�lm�şse gerek

20 dak�ka
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yok)
 7-Konfederasyon merkez�n�n, kütükte mesken

olarak göster�len yerlerde açılması durumunda,
kat mal�kler� kurulunun oyb�rl�ğ� �le alacağı
karar örneğ� (mesken ve �şyer�n�n b�rl�kte yer
aldığı b�nalarda mesken sah�pler�n�n tamamının
onayı ve �şyer� sah�pler�n�n oy çokluğu �le
aldıkları kararın örneğ�, �ş hanlarında �se yönet�m
kurulu kararı örneğ�).

5

Kuruluş Tüzüğünün
Onaylanması (4721 sayılı
Türk Meden� Kanunu
madde 60/2, Dernekler
Yönetmel�ğ� 6. madde)

B�r�nc�, �k�nc�, üçüncü ve dördüncü sıradak�
h�zmetler �ç�n �stenen evraklarla b�rl�kte tesl�m
alınan her sayfası kurucular tarafından
�mzalanmış tüzük.

30 gün

6

Genel Kurul Sonuç
B�ld�r�m�, Dernek
Beyannames�, Yerleş�m
Yer� Değ�ş�kl�k B�ld�r�m�,
Dernek Organlarındak�
Değ�ş�kl�k B�ld�r�m�,
Taşınmaz Mal B�ld�r�m�,
(5253 sayılı Kanunun
19,21,22,23)

1-Dernekler Yönetmel�ğ�'n�n 96. maddes�
kapsamında ş�fre ed�nen dernekler b�ld�r�mler�n�
DERBİS üzer�nden b�ld�rd�ğ� takd�rde herhang�
b�r belge ve evrak �stenmeyecekt�r.
2-DERBİS ş�fres� bulunmayan, gerekl� b�ld�r�m�
s�stem üzer�nden b�ld�remeyenler, �lg�l� b�ld�r�m�
Dernekler Yönetmel�ğ� ekler�nde bulunan
b�ld�r�mler�n�n gerekl� alanlarını �şleyerek yasal
süre �çer�s�nde mülk� �dare am�rl�ğ�ne elden
tesl�m edeceklerd�r.

20 dak�ka

7

Yurtdışından Yardım
Alma B�ld�r�m�,
(Dernekler Kanununun
21. maddes� ve 32/k)

1-Yurtdışından nakd� yardımlar banka
aracılığıyla yapılması ve nakd� yardımın
bankadan çek�lmeden önce, nakd� yardımların
gümrükten alınmadan önce mülk� �dare
am�rl�ğ�ne (DERBİS) b�ld�r�lmes� gerekmekted�r.
2-Nakd� yardımın geld�ğ�ne da�r banka dekontu
ve ayn� yardımın geld�ğ�ne da�r gümrükten
alınacak belğe örneğ�

20 dak�ka

8 Tüzük Değ�ş�kl�ğ�

Genel kurul toplantılarında tüzük değ�ş�kl�ğ�
yapıldığı takd�rde Val�l�k Makamına yazılmış
d�lekçe ek�nde;
1-Genel kurul toplantı tutanağı,
2-Tüzüğün değ�şen maddeler�n�n esk� ve yen�
şekl� (Tüzük Tad�lat Metn�),
3-Her sayfası yönet�m kurulu üyeler�n�n salt
çoğunluğunca �mzalanmış dernek tüzüğünün son
şekl� üst yazıyla aynı süre �ç�nde b�ld�r�l�r.

30 gün

9

Dernek Fesh�
 (5253 sayılı Kanunun 15.

Dernekler Yönetmleğ�n
89 ve 90.maddes�)

Genel kurul toplantılarında derneğ�n fesh�ne
karar ver�ld�ğ� takd�rde Genel Kurul Sonuç
B�ld�r�m�

 1-Genel kurul toplantı tutanağı,
 2-Tasf�ye tutanağı,

20 dak�ka

10 Yardım Toplama
İşlemler� (2860 sayılı
Yardım Toplama Kanunu
9. madde, 2005/38 sayılı
Genelge, 2009/73 sayılı
Genelge)

1-Gerçek k�ş�lerden; yardım toplamanın amacı,
şekl�, süres�, ne m�ktarda yardım toplanacağı ve
bu faal�yette çalıştırılacak k�ş� sayısını bel�rten
b�lg�ler� �ht�va eden d�lekçe,

 2-Tüzel k�ş�lerden; yardım toplamanın amacı,
şekl�, süres�, faal�yet alanı, ne m�ktarda yardım
toplanacağı ve faal�yette görevlend�r�lecekler�n

60 gün
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�s�mler�n� �ht�va eden yönet�m kurulu kararının
da ekleneceğ� d�lekçe,

 3-Faal�yette görevlend�r�lecekler�n T.C. k�ml�k
numaraları, �kametgah ve adl� s�c�l beyanları �le
�k�şer adet ves�kalık fotoğrafları,

 4-Toplanacak yardım m�ktarını bel�rlemeye
yarayacak rapor ve keş�f özet� g�b� belgeler,

 5-Yardım toplama faal�yet�nde
görevlend�r�lecekler arasında kamu görevl�ler�
bulunuyorsa, 5072 sayılı Kanun hükümler� saklı
kalmak kaydıyla Val�l�k yada
Kaymakamlıklarından alınmış �z�n belges�.

  
Not:Yurtdışına yönel�k yapılacak yardım
toplama faal�yetler� Dış�ler� ve İç�şler�
Bakanlığının uygun görüşü olmadan Yardım
Toplama faal�yet�ne �z�n ver�lmez. Yardımlar
Kızılay kanalıyla yapılmak zorundadır.

11

Yardım Toplama İşlem
Sonucu (2860 sayılı
Yardım Toplama Kanunu
17. madde)

Yardım Toplama Sonucunun yardım toplama
b�t�m tar�h�nden 10 gün �ç�nde B�ld�r�lmes�
gerekmekted�r.

 1-Val�l�l�k veya Kaymakamlık Makamına üst
yazı

 2-Kes�n hesap raporu
 3-Yardım Toplamada görevlend�r�len k�ş�lere

ver�len K�ml�k Belgeler�
 4-Yardım toplama �cmal evrakları

20 Dak�ka

12 Belge Talepler�

Resm� ve özel kurum ve kuruluşlara ver�lmek
üzere �stenen belgeler;

 1-Val�l�k Makamına talep d�lekçes� ve varsa
gerekl� d�ğer gerekl� belgeler.

  
Taşınmazla �lg�l� �şlem yapab�lmek �ç�n �stenen
belgeler;

 1-Val�l�k Makamına talep d�lekçes�,
 2-Taşınmazın alım, satım ve d�ğer �şlemler�yle

�lg�l� yönet�m kurulunun almış olduğu kararın
fotokop�s�,

 3-Son genel kurul toplantı tutanağı (Genel kurul
tarafından yönet�m kurulunun 5253 sayılı
Dernekler Kanunu'nun 22. maddes� kapsamında
yetk�lend�r�ld�ğ�ne da�r).

  
NOT:Belgeler dernek yönet�m kurulu
üyeler�nden herhang� b�r�ne yada yönet�m
kurulunca yetk� ver�lm�ş üçüncü k�ş�lere
ver�leb�l�r (4721 sayılı Türk Meden� Kanunu'nun
85. maddes�).

45 dak�ka

13 D�lekçeler�n
Cevaplandırılması

1-Val�l�k Makamına ver�len d�lekçeler ve ekler�
�ç�n 3071 sayılı kanun kapsamında olanlar

 2-Val�l�k Makamına ver�len d�lekçeler ve ekler�
�ç�n 4982 sayılı kanun kapsamında olanlar

  
NOT:D�lekçelerde ön cevaplandırma d�lekçeler�n
tab� olduğu yasada bel�rt�len süre �çer�s�nde

30 gün
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olmak üzere, yapılacak �şlemler� (denet�m g�b�)
uzun sürecek olanlar �ç�n �şlemler�n
sonuçlandırıldığı andan �t�baren d�lekçeler kes�n
olarak cevaplandırılır.

14 İdar� Para Cezası
Taks�tlend�rme Taleb�

Val�l�k Makamına talep d�lekçes� ve varsa
gerekl� d�ğer belgeler. 3 gün

15

Kamu Yararına Çalışan
Şube Başkanlarının Mal
B�ld�r�mler� (3628 sayılı
Kanunun 2/f ve 8/m
maddeler�)

1-Val�l�k Makamına yazılmış üst yazı,
 2-G�zl� zarf �ç�ne konmuş mal b�ld�r�m formu. 20 dak�ka

16

İz�nle Kullanılacak
Kel�meler İç�n İz�n
Talepler� (Dernekler
Yönetmel�ğ� 53, 54 ve
55. madde)

1-Val�l�k Makamına talep d�lekçes�,
 2-Dernek üye l�stes�,

 3-Derneğ�n faal�yetler�, yaptığı h�zmetler ve
gelecekte yapılması düşünülen �şler hakkında
rapor,

 4-İzne tab� kel�meler�n kullanılması �ç�n genel
kurulun aldığı karar örneğ� (Genel kurul toplantı
tutanağı).

30 gün + İç�şler�
Bakanlığı'nın ve

D�ğer İlg�l�
Bakanlıkların

Değerlend�rme
Süres�

17

Kamu Yararına Çalışan
Derneklerden Sayılma
Talepler� (Dernekler
Yönetmel�ğ� 48, 49, 50
ve 51. madde)

1-Val�l�k Makamına talep d�lekçes�,
 2-Derneğ�n kamu yararı yönünden; faal�yet�,

yaptığı h�zmetler ve gelecekte yapılması
düşünülen �şler hakkındak� raporu,

 3-Derneğ�n taşınır ve taşınmaz mallarının l�stes�,
 4-Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması

�ç�n yönet�m kurulunun aldığı karar örneğ�.

30 gün + İç�şler�
Bakanlığı'nın ve

D�ğer İlg�l�
Bakanlıklar �le

Mal�ye
Bakanlığı'nın

Değerlend�rme
Süres�

18
Dernekler�n Denet�m�
(5253 sayılı Dernekler
Kanunu 19. Madde)

Derneğe a�t kullanılması zorunlu defterler, gel�r
ve g�dere �l�şk�n her türlü belge ve evrak �le
gelen ve g�den evraklar ve d�ğer kayıtlar.

  
NOT: Denet�me alınacak dernekler, denet�mden
en az 24 saat önce denetleneceğ� ve denet�m
sırasında görevl� memurlar tarafından �stenecek
her türlü b�lg�, belge ve kayıtların, dernek
yetk�l�ler� tarafından göster�lmes�n�n veya
ver�lmes�n�n, yönet�m yerler�, müesseseler ve
eklent�ler�ne g�rme �steğ�n�n yer�ne
get�r�lmes�n�n zorunlu olduğu dernek
yetk�l�ler�ne b�ld�r�l�r.

Asgar� süre
�çer�s�nde denet�m

sonuçlandırılır

19
DERBİS Ş�fre Talepler�
(Dernekler Yönetmel�ğ�
96. madde)

1-Val�l�k Makamına talep d�lekçes�,
 2-Dernek karar defter� ve konuya �l�şk�n alınmış

yönet�m kurulu kararı fotokop�s�,
20 dak�ka

20

Alındı Belgeler�n�n
İncelenmes� ((5253 sayılı
Dernekler Kanunu 16.
madde, Dernekler
Yönetmel�ğ� 43. madde)

1-Val�l�k Makamına yazılmış üst yazı,
 2-Tesl�m-tesellüm belges�,

 3-Basılı makbuz örnekler�,
  

NOT: Basımevler�, dernek gel�rler�n�n
toplanmasında kullanılacak alındı belgeler�n�
bastıktan sonra, bu belgeler�n ser� ve sıra
numaralarını onbeş gün �ç�nde mülkî �dare
am�rl�ğ�ne b�ld�rmek zorundadır.

20 dak�ka
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21 Defterler�n Tasd�k
Ed�lmes� (Dernekler
Yönetmel�ğ� 32. madde)

Val�l�k Makamına yazılmış üst yazı ek�nde
onaylatılmak �stenen defterler;

  
1-Karar defter�,

 2-Üye kayıt defter�,
 3-Evrak kayıt defter�,

 4-Bas�t usul �ç�n; İşletme hesabı defter�, B�lanço
usulü �ç�n; Yevm�ye defter�, büyük defter ve
envanter defter�,

 5-Dem�rbaş defter�,
 6-Alındı belges� kayıt defter�,

  
NOT: Alındı belges� kayıt defter�, dem�rbaş
defter� ve envanter defterler�n�n tutulması �steğe
bağlıdır. Büyük Defter�n onaylatılması zorunlu
değ�ld�r.

2 gün

22

Platform Kuruluş
İşlemler�n�n İncelenmes�
(5253 sayılı Dernekler
Kanunu 25. madde)

1-Val�l�k Makamına yazılmış üst yazı,
 2-Mutabakat Tutanağı

 3-B�rl�ktel�ğ� meydana get�ren tüzel k�ş�l�kler�n
yönet�m kurulu karar fotokop�ler�.

20 dak�ka

23

Tems�lc�l�k Kuruluş
İşlemler�n�n İncelenmes�
(5253 sayılı Dernekler
Kanunu 24. madde)

1-Val�l�k Makamına yazılmış tems�lc� olarak
görevlend�r�ld�ğ� ve tems�lc�l�ğ�n adres�n� bel�rt�r
üst yazı,

 2-Tems�lc� olarak görevlend�r�ld�ğ�ne da�r �lg�l�
dernek yönet�m kurulu karar fotokop�s�.

20 dak�ka

24

İşç� Send�kası Kuruluş
İşlemler� ve Kuruluşa
Da�r Alındı Belges�
Ver�lmes�

1-Val�l�k Makamına yazılmış üst yazı,
 2-Send�kanın kuruluşu �le �lg�l� genel merkez

genel kurul toplantı tutanağı,
 3-Genel merkez yönet�m kurulu kararı,

 4-Adl� s�c�l belges�,
 5-İlk kongreye kadar şubey� sevk ve �dare

edecekler�n l�stes�,
 6-Send�ka tüzüğü.

60 dak�ka

25 İşç� Send�kası Genel
Kurul Toplantısı İşlemler�

1-Val�l�k Makamına yazılmış üst yazı,
 2-Genel kurul toplantı tutanağı,

 3-Seç�m kurulu tutanağı,
 4-Send�ka organlarına seç�lenler�n l�stes�,

 5-Send�ka organlarına seç�lenler�n adl� s�c�l
belges�,

60 dak�ka

26

Memur Send�kası
Kuruluş İşlemler� ve
Kuruluşa Da�r Alındı
Belges� Ver�lmes�

1-Val�l�k Makamına yazılmış Kuruluş B�ld�r�m�,
 2-Send�kanın kuruluşu �le �lg�l� genel merkez

genel kurul toplantı tutanağı,
 3-Genel merkez yönet�m kurulu kararı,

 4-Kurucuların �kamet adresl� nüfus kayıt örneğ�
 5-Görev belges�,

 6-Üye l�stes� (şubeler �ç�n 400 k�ş�l�k üye l�stes�),
 7-Send�ka tüzüğü.

20 dak�ka

27 Memur Send�kası Genel
Kurul Toplantısı İşlemler�

1-Val�l�k Makamına yazılmış Genel Kurul Sonuç
B�ld�r�m� ,

 2-Genel kurul toplantı tutanağı,
 3-Seç�m kurulundan alınan mazbata,

20 dak�ka

28 S�yas� Part� Kuruluş
İşlemler� ve Kuruluşa

1-Val�l�k Makamına yazılmış Kuruluş B�ld�r�m�
 2-İl örgütü kuruluşu �ç�n genel merkez�n yetk�

20 Dak�ka
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belges�, �lçeler �ç�n �l örgütünün yetk� belges�,
 3-Teşk�latta görevlend�r�len k�ş�ler�n �kamet

adresl� nüfus kayıt örneğ� ve adl� s�c�l belgeler�.

29 S�yas� Part� Genel Kurul
Toplantısı İşlemler�

1-Val�l�k Makamına yazılmış Genel Kurul Sonuç
B�ld�r�m�,

 2-Toplantı Tutanağı
 3-Seç�m kurulundan alınan mazbata,

 4-Teşk�latta görevlend�r�len k�ş�ler�n �kamet
adresl� nüfus kayıt örneğ� ve adl� s�c�l belgeler�.

2 gün

30 S�yas� Part� Adres
Değ�ş�kl�ğ� İşlemler�

1-Val�l�k Makamına yazılmış adres değ�ş�kl�ğ�n�
b�ld�r�r üst yazı,

 2-Yönet�m Kurulu Karar Fotokop�s�
15 dak�ka

31
S�yas� Part� Her
Kademedek� Atama
İşlemler�

1-Val�l�k Makamına yazılmış Organ Değ�ş�kl�k
B�ld�r�m�,

 2-Atamayla �lg�l� genel merkez�n veya �l
örgütünün yönet�m kurulu karar örneğ� veya
yetk� belges�,

 3-Teşk�latta görevlend�r�len k�ş�ler�n �kamet
adresl� nüfus kayıt örneğ� ve adl� s�c�l belgeler�.

10 dak�ka

32 Yabancı Stk Faal�yetler�

1-Her yıl sonu �t�bar�yle harcama  gerekt�ren
faal�yetler�yle �lg�l� yıllık olarak Ek-8
hazırlayarak Şubat ayı sonununa kadar  Val�l�ğe
ver�lecek.

30 dak�ka

 
Başvuru esnasında yukarıda bel�rt�len belgeler�n dışında belge �sten�lmes� veya başvuru eks�ks�z belge �le
yapıldığı halde, h�zmet�n bel�rt�len sürede tamamlanmaması durumunda �lk müracaat yer�ne ya da �k�nc�
müracaat yer�ne başvurunuz.
 
İlk Müracaat
Yer�:

İl Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğü

İk�nc� Müracaat
Yer�: Hatay Val�l�ğ�

İs�m Sak�p PEHLİVANOĞLU İs�m Mahmut
HERSANLIOĞLU

Unvan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Unvan Val� Yardımcısı

Adres Hükümet Konağı Adres Hükümet Konağı

Tel 0326 214 62 06 Tel 0326 214 62 15

Faks 0326 214 57 83 Faks 0326 214 62 08

E-ma�l hatay�lnufus@nv�.gov.tr.
(24.04.2018)  24.04.2018

 


