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KHS-İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

 

T.C. 
Hatay Valiliği 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 
Hizmet Standartları Tablosu 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ 
(EN GEÇ) 

1 

Vatandaşlık 
Başvurusu 

 

A) Vatandaşlığa 
Alınma 

 

a) Genel olarak 
vatandaşlığa 

alınma 

 

 

 

b) Evlenme ile 
vatandaşlığa 

alınma 

 

 

 

 

 
a) Genel olarak vatandaşlığa alınmada: 
    
1-Form Dilekçe,                             

 

2-Geçerli İkamet Tezkeresi,                       

 

3-Sağlık Kurulu Raporu,  

 

4-Onaylı Pasaport Tercümesi,                 

 

5-Usulüne göre onaylanmış Kimlik 
Bilgilerini Gösteren Belge,       
 

6-Geçim Belgesi ve usulüne göre 
onaylanmış Medeni Durum Belgesi,             

 

7- Hizmet Bedeli Makbuzu 

  
 
b) Evlenme ile vatandaşlığa alınmada: 
 
1- Form Dilekçe, 

2- Geçerli  İkamet Tezkeresi, 

3- Usulüne göre onaylanmış Kimlik 
Bilgilerini Gösteren Belge, 

4- Pasaport Türkçe Tercümesi, 

 

 

 

 

Müracaat 
Alma: 

 
30 dakika 

 
 
 

Sonuçlanma: 
 

Genel 
Müdürlüğün 
takdirinde 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

c)İstisnai olarak 

vatandaşlığa 

alınma 

5- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 

6- Evlenme Bildirimi, 

7-Hizmet Bedeli  makbuzu  

 

c)İstisnai olarak vatandaşlığa alınmada: 
 
a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-4), 
  
b) Hangi devlet vatandaşı olduğunu 
gösterir pasaport veya benzeri belge, 
vatansız ise buna ilişkin usulüne göre 
onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 
tercümesi,  
 
c) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik 
bilgilerini gösteren usulüne göre 
onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 
tercümesi,  
 
ç) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme 
belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, 
dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne 
göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli 
Türkçe tercümeleri),  
 
d) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını 
kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri 
belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin 
noter tasdikli Türkçe tercümeleri),  
 
e) Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve 
ikinci derece yakınlarına ait müracaat 
makamlarınca sistemden alınan nüfus 
kayıt örneği,  
 
f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine 
yatırıldığını gösterir makbuz.  

Tamamlanan dosya müracaat 
makamlarınca kontrol edilerek, eksiklikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müracaat 
Alma: 

30 dakika 

 

Sonuçlanma: 

Genel 
Müdürlüğün 
takdirinde 

 

 

 

 



tamamlandıktan sonra karar alınmak üzere 
Bakanlığa gönderilir. 

2 

Türk 
Vatandaşlığını 

Yeniden 
Kazanılması 

 
1- Dilekçe 
 
2- Nüfus Kayıt Örneği 
 
3-Hangi Devlet Vat. Kazandığını gösterir 
belge 
 
4-Medeni hal değişikliği belgesi- 
vatandaşlık hizmet bedeli makbuzu. 
 
   

Müracaat 
Alma: 

15 Dk. 

Sonuçlanma : 

Genel 
Müdürlüğün 
takdirinde 

3 

K.K.T.C 
Vatandaşlarının 

Türk 
Vatandaşlığını 
Kazanılması 

 
1-Dilekçe 
 
2-K.K.T.C vatandaşlığını hangi tarihte 
kazandığını gösterir belge 
 
3-Aile bağlarını gösterir aile kayıt örneği 
belgesi 
 
4- Vatandaşlık hizmet bedeli makbuzu. 
 
Not: Tespit edilen eksikliklerin başvuru 
sahibi tarafından tamamlanması için geçen 
süreler hariç tutulacaktır. Dosya İçişleri 
Bakanlığına ulaştığı anda en geç 6 ay 
içerisinde sonuçlandırılır.   

Müracaat 
Alma: 

15 Dk. 

 

Sonuçlanma : 

Genel 
Müdürlüğün 
takdirinde 



4 
Türk 

Vatandaşlığından 
Çıkma İzini 

 

1-Dilekçe 

 

2-Yabancı devlet vatandaşlığına alındığına 
dair belge veya alınacağına ilişkin teminat 
belgesi 

 

3-İki resim 

 

4- Nüfus Kayıt örneği 

  

Müracaat. 
Alma: 

 

15 Dk. 

 

 

Sonuçlanma : 

 

Genel 
Müdürlüğün 
takdirinde  

5 Pasaport Servisi 

 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde 
Hizmet Damgalı ve Hususi Pasaport 
müracaatı alınmakta olup gerekli olan 
belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

 
Pasaport 

Müracaatı İçin 
Gerekli Belgeler 

 

1) T.C. Kimlik kartı veya geçici kimlik 
belgesi. 

2) Biyometrik fotoğraf. 

3) Öğrenci olanlar için öğrenci belgesi. 

4) Daha önce alınmış, iptal işlemi 
uygulanmış geçerli/geçersiz pasaportlar. 

5) Defter bedeli ödendi makbuz veya 
dekontu. (ilgili banka ve vergi dairelerine 
ödeme yapılabilir. Ergin olmayan veya 
kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı 
ve muvafakat belgesi. 

6) Parmak izi. 

7) Sağlık kurulu raporu (Hak sahibinin 
çocukları için “süreli bakıma muhtaç” 
ibareli sağlık kurulu raporu,  “Ağır engelli” 
ibareli veya engel oranı %50  ve üzeri 

Müracaat. 
Alma Süresi: 

 

5-10 Dk. 

 



süresiz geçerliliği olan” sağlık kurulu 
raporu ibraz edilmeli.) 

8) Çalışılan kurum tarafından hazırlanacak 
talep formu. (Emekli olanlar için bir defaya  
mahsus emeklilik kadro derecesini gösterir 
emekli olduğunu gösterir emekli olduğu 
kurumdan getireceği resmi yazı.) 

 

6 Bilgi Edinme 
Bilgi Edinme Başvuru Dilekçesi Online 
olarak CİMER üzerinden de yapılabilir 

 

15 Gün 

7 
Kimlik Kartı 

Müracaatı için 
gerekenler 

 

1.)“https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr”intemet 
sitesinden veya "Alo 199" çağrı merkezi 
aracılığıyla randevu alınarak ya da 
randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine 
kimlik kartı talebinde biyometrik verisi ve 
imzası alınacak on beş yaşını tamamlamış 
herkesin şahsen başvurması esastır. 

2.) İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus 
cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, 
pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, 
avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, 
basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen 
fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik 
fotoğraf ile yapılır. 

3.) On beş yaşını tamamlamış kişilerin 
kimlik kartı müracaatlarında kimliğini 
kanıtlayan fotoğraflı pasaport, okulunca 
verilmiş kimlik belgesi, Milli Eğitim 
Bakanlığı veya ÖSYM tarafından verilmiş 
sınava giriş belgesi, fotoğraflı bir belge 
ibraz edilememesi durumunda, anne veya 
baba, anne veya babanın bulunmaması 
durumunda ise vasinin beyanı yeterli 
sayılacaktır. 

Müracaat Alma 

Süresi 

 10 dk. 



4.) On beş yaşını tamamlamış kişilerin 
fotoğraflı kimlik belgesi ibraz edememesi 
ya da anne, baba veya vasinin 
bulunmaması durumunda ise mülki idare 
amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine 
soruşturma yaptırılarak, soruşturmanın 
olumlu sonuçlanması hâlinde kimlik kartı 
başvurusu alınacaktır. Soruşturmanın 
olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen 
bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, 
kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu 
hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde; 
varsa anne veya babasından, anne veya 
babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa 
kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk 
mahkemelerinden alınmış anne-
babası/kardeşleri olduğuna dair tespit 
kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı 
başvurusu alınmayacaktır. 

8 
Sürücü Belgesi  
Müracaatı İçin 

Gerekenler 

 

1-(1) İlk kayıt işlemlerinde ibraz edilecek 

ve/veya elektronik ortamda kontrol 

edilecek bilgiler/belgeler.  

 

a) Kimlik Belgesi  

b) Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda 

sistemden kontrol edilmektedir.) 

c) Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan 

öğrenim belgelerinin noter tasdikli 

tercümesi  

 

ç) Sürücü Sağlık Raporu  

 

d) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç 

bedeli, vakıf payı(Elektronik ortamda 

sistemden kontrol edilmektedir.) 

 

 e) 1 adet biyometrik fotoğraf 

 

 f) Kan grubunu belirtir belge veya 

Müracaat Alma 
Süresi 

 
10 dk. 



sözlü\yazılı beyanı  

 

g) Adli Sicil Kaydı Belgesi(Elektronik 

ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) 

  

(2) Sürücü belgesine yeni bir sınıf 

ekleme işlemlerinde ibraz edilecek 

ve/veya elektronik ortamda kontrol 

edilecek bilgiler/ belgeler.  

a) Kimlik belgesi  

 

b) Sürücü sertifikası (Elektronik ortamda 

sistemden kontrol edilmektedir.) 

 

c) Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan 

öğrenim belgelerinin noter tasdikli 

tercümesi  

 

ç) Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü 

belgesi  

 

e) Sürücü sağlık raporu  

 

f) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç 

bedeli, vakıf payı (Elektronik ortamda 

sistemden kontrol edilmektedir.) 

 

g) 1 adet biyometrik fotoğraf  

 

ğ) Kan gurubunu belirtir belge veya 

sözlü\yazılı beyan  

 

h) Adli Sicil Kaydı Belgesi (Elektronik 

ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) 

 

(3) Sürücü belgesinin kayıp/çalıntı, 

yıpranma, kimlik bilgilerinde değişiklik 



vb. nedenlerle yenilenmesi işleminde 

ibraz edilecek ve/veya elektronik 

ortamda kontrol edilecek 

bilgiler/belgeler.  

 

a) Kimlik belgesi  

 

b) Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü 

belgesi  

 

c) Sürücü sağlık raporu  

 

ç) Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve 

vakıf payı (Elektronik ortamda sistemden 

kontrol edilmektedir.) 

 

d) 1 adet biyometrik fotoğraf  

 

e) Kan gurubunu belirtir belge veya 

sözlü\yazılı beyan  

 

f) Adli Sicil Kaydı Belgesi (Elektronik 

ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) 

  

(4) Dış Ülkelerden Alınan Sürücü 

Belgesi Değiştirme İşlemlerinde 

İstenilen  kontrol edilecek 

bilgiler/belgeler.  

 

• Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli 

fotokopisi 

 

• Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe 

tercümesi  

 

• Kimlik belgesi  

 

• Sürücü sağlık raporu  



 

• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç 

bedeli, vakıf payı (Elektronik ortamda 

sistemden kontrol edilmektedir.) 

 

• 1 adet biyometrik fotoğraf 

 

• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı 

beyan 

 

• Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan 

öğrenim belgelerinin noter tasdikli 

tercümesi 

 

• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda 

sistemden kontrol edilmektedir.) 

  
 


