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KHS-İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
T.C.
Hatay Val l ğ
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
H zmet Standartları Tablosu

SIRA
NO
1

HİZMETİN ADI

Vatandaşlık
Başvurusu

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN
GEÇ)

a) Genel olarak vatandaşlığa alınmada:
1-Form D lekçe,

A)Vatandaşlığa
Alınma

2-İkamet Tezkeres ,

a) Genel olarak
vatandaşlığa alınma

4-Onaylı Pasaport Tercümes ,

b) Evlenme le
vatandaşlığa alınma
c)İst sna olarak
vatandaşlığa alınma

3-Sağlık Kurulu Raporu,

5-K ml k B lg ler n Gösteren Belge,
6-Geç m ve Meden Durum Belges ,
7- H zmet Bedel Makbuzu,
b) Evlenme le vatandaşlığa alınmada:
1- Form D lekçe,
2- İkamet Tezkeres ,
3- K ml k B lg ler n Gösteren Belge,

Müracaat Alma:
1 HAFTA
Sonuçlanma:
6- 7 AY

4- Pasaport Türkçe Tercümes ,
5- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğ ,
6- Evlenme B ld r m ,
7-H zmet Bedel makbuzu
Not: Tesp t ed len eks kl kler n başvuru sah b
tarafından tamamlanması ç n geçen süreler har ç
tutulacaktır. Dosya İç şler Bakanlığına ulaştığı anda
en geç 6 ay le 1 yıl çer s nde sonuçlandırılır.

c)İst sna olarak vatandaşlığa alınmada:
1- İsteğ bel rten form d lekçe (VAT-4),

Müracaat Alma:
Evraklar
tamamlanınca
hemen
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2- Hang devlet vatandaşı olduğunu göster r pasaport
veya benzer belge, vatansız se buna l şk n usulüne
göre onaylanmış belgen n noter tasd kl Türkçe
tercümes ,

Sonuçlanma:
Genel
Müdürlüğün
takd r nde

3- Tesc le esas olacak şek lde tüm k ml k b lg ler n
gösteren usulüne göre onaylanmış belgen n noter
tasd kl Türkçe tercümes ,
4- Meden hal belges ve evl se evlenme belges ,
boşanmış se boşanma belges , dul se eş ne a t ölüm
belges (Usulüne göre onaylanmış belgeler n noter
tasd kl Türkçe tercümeler ),
5- Evl se eş ve çocuklarının a le bağını kanıtlayan
nüfus kayıt örneğ veya benzer belge (Usulüne göre
onaylanmış belgeler n noter tasd kl Türkçe
tercümeler ),
6- Varsa Türk vatandaşı olan b r nc ve k nc derece
yakınlarına a t müracaat makamlarınca s stemden
alınan nüfus kayıt örneğ ,
7- H zmet bedel n n Mal ye veznes ne yatırıldığını
göster r makbuz.
Tamamlanan dosya müracaat makamlarınca kontrol
ed lerek, eks kl kler tamamlandıktan sonra karar
alınmak üzere Bakanlığa gönder l r.

1- Form d lekçe,

B) Vatandaşlıktan
Çıkma

2- Başka B r Ülke Vatandaşlığını Kazanmış İse Buna
İl şk n Onaylı Belge, Başka B r Devlet
Vatandaşlığını Kazanılmamış İse Kazanmak İsted ğ
Devlet Vatandaşlığına Kabul Ed leceğ ne İl şk n
Tem nat Belges veya Onaylı Örneğ ,
3- Nüfus Kayıt Örneğ ,
Not:Tesp t ed len eks kl kler n başvuru sah b
tarafından tamamlanması ç n geçen süreler har ç
tutulacaktır.Dosya İç şler Bakanlığına ulaştığı anda
en geç 6 ay çer s nde sonuçlandırılır.

2

Türk Vatandaşlığını
Yen den
Kazanılması

Müracaat Alma:,
15 DAK.

Sonuçlanma :
2- 3 AY

Müracaat Alma:
1- D lekçe

15 DAK.

2- Nüfus Kayıt Örneğ
3-Hang Devlet Vat. Kazandığını göster r belge
4-Meden hal değ ş kl ğ belges - vatandaşlık h zmet
bedel makbuzu.

Sonuçlanma :
2- 3 AY
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Not:Tesp t ed len eks kl kler n başvuru sah b
tarafından tamamlanması ç n geçen süreler har ç
tutulacaktır.Dosya İç şler Bakanlığına ulaştığı anda
en geç 6 ay çer s nde sonuçlandırılır.

1-D lekçe
2-K.K.T.C vatandaşlığını hang tar hte kazandığını
göster r belge
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3-A le bağlarını göster r a le kayıt örneğ belges
K.K.T.C
Vatandaşlarının Türk 4- Vatandaşlık h zmet bedel makbuzu.
Vatandaşlığını
Kazanılması
Not:Tesp t ed len eks kl kler n başvuru sah b
tarafından tamamlanması ç n geçen süreler har ç
tutulacaktır.Dosya İç şler Bakanlığına ulaştığı anda
en geç 6 ay çer s nde sonuçlandırılır.

Müracaat Alma:
15 DAK.
Sonuçlanma :
2- 3 AY

1-D lekçe
2-Yabancı devlet vatandaşlığına alındığına da r belge
veya alınacağına l şk n tem nat belges
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Türk
Vatandaşlığından
Çıkma İz n

3-İk res m

15 DAK.

4- Nüfus Kayıt örneğ
Sonuçlanma :
Not: Tesp t ed len eks kl kler n başvuru sah b
tarafından tamamlanması ç n geçen süreler har ç
tutulacaktır. Dosya İç şler Bakanlığına ulaştığı anda
en geç 6 ay çer s nde sonuçlandırılır.

Vatandaşlık
serv s nde görevl
personeller

Sevcan İNAN – Esra SÖNMEZ

Pasaport Serv s

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde H zmet
Damgalı ve Husus Pasaport müracaatı alınmakta
olup gerekl olan belgeler aşağıda bel rt lm şt r.

Pasaport Müracaatı
İç n Gerekl
Belgeler

1- T.C. K ml k kartı veya geç c k ml k belges .
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Müracaat. Alma:

2- B yometr k fotoğraf.

2- 3 AY

Müracaat. Alma
Süres :
5-10 Dk.

3- Öğrenc olanlar ç n öğrenc belges .
4- Daha önce alınmış, ptal şlem uygulanmış
geçerl /geçers z pasaportlar.
3/4

19.03.2019

5- Defter bedel ödend makbuz veya dekontu. ( lg l
banka ve verg da reler ne ödeme yapılab l r. 2018
yılı ç n defter bedel 108 TL’d r. )
6- Erg n olmayan veya kısıtlılar ç n vel , vas veya
kayyum kararı ve muvafakat belges .
7- Parmak z .
8- Sağlık kurulu raporu (Hak sah b n n çocukları ç n
“sürel bakıma muhtaç” barel sağlık kurulu raporu,
“Ağır engell ” barel veya engel oranı %50 ve üzer
süres z geçerl l ğ olan” sağlık kurulu raporu braz
ed lmel .)
9- Çalışılan kurum tarafından hazırlanacak talep
formu. (Emekl olanlar ç n b r defaya mahsus
emekl l k kadro dereces n göster r emekl olduğunu
göster r emekl olduğu kurumdan get receğ resm
yazı.)

6

Pasaport Serv s nde
Görevl Personeller

V.H.K.İ Mustafa ARSLANER, Hüsey n KABAALİ,
Abdullah KARAOĞULLARI

B lg Ed nme

B lg Ed nme Başvuru D lekçes (Onl ne olarak
CİMER üzer nden de yapılab l r.)

15 GÜN

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

Erol ÖZKAN

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
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