
SIRA 

NO
HİZMETİN ADI MÜRACAAT AŞAMALARI

Müracaat Evraklarının Hazırlanması

Başvuruda istenen 

belgelerin 

tamamlanması 

halinde; Dosyanın 

hazırlanması 20 dk           

2

Türk 

Vatandaşlığını 

Doğum Yeri 

Esasına Göre 

Kazanma 

Başvurusu

1- İsteği belirten form dilekçe (Vat-2)                                                                         

2- Türkiyede doğduğunu ispata yarayacak resmi kuruluşlarca verilmiş doğum 

belgesi                                                                                                                     

3- Ana ve babasından dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını 

ispata yarayacak usulüne göre onaylanmış belgenin Türkçe tercümesi

Başvuruda istenen 

belgelerin 

tamamlanması 

halinde; Dosyanın 

hazırlanması 20 dk           

1

1- Başvuru/beyan formu (Vat-1)                                                                                             

2- Anne ya da babadan birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde 

kimliğini ispata yarayacak usulüne göre onaylanmış belge ile başvuru sahibinin 

yabancı olan ana veya babasından dolayı o devletin vatandaşlığını kazanıp 

kazanmadığının tespitene dair usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli 

Türkçe tercümesi                                                                                                          

3- Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin Türkçe tercümesi

18 Yaşını 

Tamamladıktan 

Sonra 

Yurtdışından 

Doğuma İlişkin 

Türk 

Vatandaşlığına 

Müracaat 

Müracaat Evraklarının Hazırlanması

ANTALYA VALİLİĞİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ                    

(EN GEÇ)



11.  Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

 7.    Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini 

gösteren Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belge veya Türkiye'de Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü gösteren 

belge (Konuşamayacağını doktor raporuyla belgeleyenlerden Türkçe konuşma 

belgesi istenmez.),

 8.    Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini 

sağladığına ilişkin mesleğini veya gelirini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası 

veya benzeri belge,

4.   Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk 

vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise, yurtiçinde noterde veya yetkili 

memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili 

makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belgenin 

usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi, 

1- Başvuruda 

istenen belgelerin 

tamamlanması 

halinde; Dosyanın 

hazırlanması 20 dk                          

2- Tahkikat süreci 

Emniyet 

Müdürlüğünce 

yürütülmektedir.    

3- Komisyon 10 dk

2.    Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, 

vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 

tercümesi,

Müracaat Evraklarının Hazırlanması

Tahkikat Süreci

Komisyon

5. Medeni hal belgesi, bekar olduğunu gösterir belge veya evli ise evlenme 

belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise ölümle son bulan evliliğe ait 

evlenme belgesi ve eşine ait ölüm belgesi,

 6.    Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına 

dair sağlık alanındaki değişen ve gelişen şartlar da dikkate alınmak suretiyle 

esas ve usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık raporu,3

Türk 

Vatandaşlığının 

Genel Olarak 

Kazanılması 

Başvurusu

3.    Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi 

belge, evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösterir aile nüfus kayıt örneği veya 

benzeri belge,    

9.  Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı 

bulunuyorsa örneği,

 10.  ibraz edilen kimlik belgelerinde başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve 

günü bulunmuyorsa, bu eksikliğin giderilmesine yönelik ülkesi yetkili 

makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise; 5490 

sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince işlem yapılmasını 

kabul ettiğine yönelik imzalı beyanı,

1.İsteği belirten Form dilekçe (Vat-3), 



SIRA 

NO
HİZMETİN ADI MÜRACAAT AŞAMALARIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ            

(EN GEÇ)

Türk 

Vatandaşlığının 

İstisnai Olarak 

Kazanılması 

Başvurusu 

4

Başvuruda istenen 

belgelerin 

tamamlanması 

halinde; Dosyanın 

hazırlanması 20 dk

1.    İsteği belirten form dilekçe (Vat-4),

2.    Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, 

vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 

tercümesi,

3.   Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk 

vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise, yurtiçinde noterde veya yetkili 

memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili 

makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya 

usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi,

4.    Medeni hal belgesi, bekar olduğunu gösterir belge, evli ise evlenme belgesi, 

boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise ölümle son bulan evliliğe ait evlenme 

belgesi ve eşine ait ölüm belgesi,

5.    Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi 

belge ya da evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan aile nüfus kayıt 

örneği veya benzeri belge,

6.    ibraz edilen kimlik belgelerinde başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü 

bulunmuyorsa, bu eksikliğin giderilmesine yönelik ülkesi yetkili makamlarından 

alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus 

Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul 

ettiğine yönelik imzalı beyanı,

7.    Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

Müracaat Evraklarının Hazırlanması



SIRA 

NO
HİZMETİN ADI MÜRACAAT AŞAMALARIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ            

(EN GEÇ)

Türk 

Vatandaşlığının 

Yeniden 

Kazanılması 

Başvurusu

5

Başvuruda istenen 

belgelerin 

tamamlanması 

halinde; Dosyanın 

hazırlanması 20 

dk

1.    Form dilekçe (Vat-5),

2.    Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, 

vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 

tercümesi,

3.    Medeni hal belgesi,

4.   Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde meydana gelen 

değişikliklere ilişkin belge,

5.    Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan aile nüfus kayıt örneği veya 

benzeri belge,

6.   Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği 

gösterir belge,

7.    Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca yeniden Türk vatandaşlığını 

kazanmak isteyen kişi için başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz 

üç yıl ikamet ettiğine dair il Emniyet Müdürlüğünden alınacak çıkış ve girişlerini 

gösteren belge ve başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az altı aylık ikamet 

tezkeresi,

8.    Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk 

vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise yurtiçinde noterde veya yetkili 

memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili 

makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya 

usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi

Müracaat Evraklarının Hazırlanması



SIRA 

NO
HİZMETİN ADI MÜRACAAT AŞAMALARI

Tahkikat Süreci

Müracaat Evraklarının Hazırlanması

Komisyon

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ            

(EN GEÇ)

Türk 

Vatandaşlığının 

Evlenme Yoluyla 

Kazanılması 

Başvurusu

6

1- Başvuruda 

istenen belgelerin 

tamamlanması 

halinde; Dosyanın 

hazırlanması 20 

dk                          

2- Tahkikat süreci 

Emniyet 

Müdürlüğünce 

yürütülmektedir.    

3- Komisyon 10 dk

8.    Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz

1.    isteği belirten form dilekçe (Vat-6),

2.    Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, 

vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 

tercümesi,

3.   Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre 

onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4.   Yerleşim yeri Türkiye'de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,

5.    Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı 

bulunuyorsa örneği,

6.    ibraz edilen kimlik belgelerinde başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve 

günü bulunmuyorsa, bu eksikliğin giderilmesine yönelik ülkesi yetkili 

makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 

sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince işlem yapılmasını 

kabul ettiğine yönelik imzalı beyanı,

7.   Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk 

vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise yurtiçinde noterde veya yetkili 

memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili 

makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya 

usulüne göre onaylanmış noter tastikli Türkçe tercümesi,



SIRA 

NO
HİZMETİN ADI MÜRACAAT AŞAMALARI

Türk 

Vatandaşlığının 

Evlat Edinilme 

Yoluyla 

Kazanılması 

Başvuru 

1.    İsteği belirten form dilekçe (Vat-7),

2.    Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

3.    Hangi ülke vatandaşı olduğunu gösteren belge.

4.    Evlat edinilenin veli ya da vasisi olduğunu gösteren belge,

5.    Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

7

8

Türk 

Vatandaşlığının 

Seçme Hakkı İle 

Kazanılması 

Başvuru 

1.    İsteği belirten form dilekçe (Vat-8),

2.   Türk vatandaşlığının kaybından sonra kazandığı devlet vatandaşlığını 

gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

3.    Usulüne göre onaylanmış medeni hal belgesinin noter tasdikli Türkçe 

tercümesi,

4.    Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

Başvuruda istenen 

belgelerin 

tamamlanması 

halinde; Dosyanın 

hazırlanması 20 

dk           

Başvuruda istenen 

belgelerin 

tamamlanması 

halinde; Dosyanın 

hazırlanması 20 

dk           

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ            

(EN GEÇ)

Müracaat Evraklarının Hazırlanması

Müracaat Evraklarının Hazırlanması



SIRA 

NO
HİZMETİN ADI MÜRACAAT AŞAMALARI

Türk Vatandaşlığını 

Seçme Hakkı İle 

Kaybetme Başvuru 

1,    İsteği belirten form dilekçe (Vat-10),

2.    Kazandığı devlet vatandaşlığını gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin 

noter tasdikli Türkçe tercümesi,

Başvuruda istenen 

belgelerin 

tamamlanması 

halinde; Dosyanın 

hazırlanması 20 dk

10
Müracaat Evraklarının Hazırlanması

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ            

(EN GEÇ)

9

Türk 

Vatandaşlığından 

Çıkma İzni Başvuru 

1.    İsteği belirten form dilekçe (VAT-9),

2.    Başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmış ise buna ilişkin belge veya henüz 

başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmamış ise kazanmak istediği devlet 

vatandaşlığına kabul edileceğine ilişkin teminat belgesi veya onaylanmış örneği.

3.   Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen ana veya babaya bağlı olarak işlem 

gören çocuk için diğer eşin muvafakat belgesi, muvafakat edilmemesi halinde 

hakim kararı.

Başvuruda istenen 

belgelerin 

tamamlanması 

halinde; Dosyanın 

hazırlanması 20 dk

Müracaat Evraklarının Hazırlanması



SIRA 

NO
HİZMETİN ADI MÜRACAAT AŞAMALARI

12

Dilekçe, Bilgi 

Edinme 

Başvurusu

En geç 15 iş günü3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu gereği yazılı veya elektronik ortamda başvuru Başvurunun incelenmesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ            

(EN GEÇ)

11

Türk 

Vatandaşlığını 

Kazanmak 

İsteyen KKTC 

Uyruklulara Ait 

Başvuru 

1.    isteği belirten form dilekçe (Vat-11),

2.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığını doğumla kazandığını gösterir 

yetkili makamlarca verilmiş belge,

3.    Medeni hale ilişkin belge,

4.    Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını 

kanıtlayan belge.

Başvuruda istenen 

belgelerin 

tamamlanması 

halinde; Dosyanın 

hazırlanması 20 

dk           

Müracaat Evraklarının Hazırlanması



SIRA 

NO
HİZMETİN ADI

MÜRACAAT 

AŞAMALARI

Müracaat 

Evraklarının 

Hazırlanması

15
Umuma Mahsus 

(Bordo) Pasaport

* T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı veya Geçici Kimlik Belgesi                                                             

* Biyometrik Fotoğraf (2 Adet)                                                 

* Pasaport Defter ve Harç Bedelinin (Öğrenciler Hariç) 

Ödenmesi                                                                                                                              

* Eski Pasaport                                                                         

* Ergin Olmayanlar için Anne ve Babanın Birlikte 

Müracaatının mümkün Olmaması halinde; Annenin/Babanın 

Noterden Muvafakati                                                                         

* Öğrenime Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi                                                                  

* Engelli Olan Çocuklar İçin Sağlık Raporu

Müracaat 

Evraklarının 

Hazırlanması

14
Hizmet Damgalı 

(Gri) Pasaport

Başvuruda istenen 

belgelerin ibraz edilmesi 

halinde; 15 dk           

* T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı veya Geçici Kimlik Belgesi                                                             

* Biyometrik Fotoğraf (2 Adet)                                                  

* Pasaport Defter Bedelinin Ödendiğine Dair Dekont                                                                   

* Görev Onayı ve Pasaport Talep Formu                                                      

* Var İse Eski Pasaport                                                                   

* Ergin Olmayanlar için Anne ve Babanın Birlikte 

Müracaatının mümkün Olmaması halinde; Annenin/Babanın 

Noterden Muvafakati                                                                                                                               

* Engelli Olan Çocuklar İçin Sağlık Raporu

Talep Oluşturulduktan 

Sonra İşlemin 

Sonuçlandırılması; 10 

dk           

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ                         

(EN GEÇ)

13
Hususi Damgalı 

(Yeşil) Pasaport

* T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı veya Geçici Kimlik Belgesi                                                             

* Biyometrik Fotoğraf (2 Adet)                                                 

* Pasaport Defter Bedelinin Ödendiğine Dair Dekont                                                                   

* Çalışan Personelden Pasaport Talep Formu, Emekli 

Personelden; emekli olduğu kadro-derecesini gösterir ıslak 

imzalı ve onaylı (Mühürlü) emeklilik belgesi,                                                           

* Eski Pasaport                                                                         

* Ergin Olmayanlar için Anne ve Babanın Birlikte 

Müracaatının mümkün Olmaması halinde; Annenin/Babanın 

Noterden Muvafakati                                                                                  

* 12 Yaşından büyük olup, Öğrenime Devam Edenler İçin 

Öğrenci Belgesi                                                                                

* Engelli Olan Çocuklar İçin Sağlık Raporu

Başvuruda istenen 

belgelerin ibraz edilmesi 

halinde; 15 dk           

Müracaat 

Evraklarının 

Hazırlanması



SIRA 

NO
HİZMETİN ADI

MÜRACAAT 

AŞAMALARI

17

Sürücü 

Belgelerine İlişkin 

İş ve İşlemler

a) ALO199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden telefon ile veya 

randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden randevu alınması ya da 

randevusuz başvuru,

b)  Sağlık Raporu,

c)  Sürücü Belgesi Harç bedelinin ve Vakıf bedelinin ilgili banka, PTT ve Vergi 

Dairelerine yatırılması,

d)  1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik Resim,

NOT: Yukarıda sayılan belgelerin sistem üzerinden temin edilebilmesi halinde 

başvuru sahiplerinden fiziki olarak istenmez. 

Müracaat 

Evraklarının 

Hazırlanması

Başvuruda istenen 

belgelerin ibraz 

edilmesi halinde; 

15 dk           

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ            

(EN GEÇ)

16

Türkiye 

Cumhuriyet Kimlik 

Kartı (TCKK) 

Başvuru İşlemeri

1-YENİLEME-DEĞİŞTİRME                                                                                

* ALO199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden telefon ile veya randevu.nvi.gov.tr 

internet adresi üzerinden randevu alınması ya da randevusuz başvuru,                                                                        

* İbraz edilen nüfus cüzdanının;

  -MERNİS'de kayıtlı olması halinde 1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik 

Resim,

   -MERNİS'de kayıtlı olmaması veya fotoğrafsız olması halinde kişinin  

kimliğini kanıtlayacak ikinci bir belge  (Uluslararası Aile Cüzdanı, Sürücü 

Belgesi (Yeni Tip), Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın 

Kartı, Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi, Yabancı Ülke Kimlik Kartı veya 

Pasaportu) istenir.

   -İkinci bir kimlik belgesi ibraz edilemediği takdirde reşit kardeş, 18 yaşından 

büyük çocuk, anne, baba ve eş’ ten birisinin geçerli kimlik belgesi ile birlikte 

müracaat etmesi,

* c) Ergin olmayan çocuklara  nüfus cüzdanı düzenlemesinde  en son alınan 

nüfus cüzdanı                                                                                                           

-15 yaş ve üstü için 1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik Resim,                                                                                             

* Kimlik Kartı kart bedelinin bankaya yatırılması                                                           

2-KAYIP, ÇALINTI, FOTOĞRAF BULUNMAYAN

   -1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik Resim,

   -Reşit kardeş, 18 yaşından büyük çocuk, anne, baba ve eş’ ten birinin 

geçerli kimlik belgesi ile birlikte müracaatı,

   -Bunlardan birisinin bulunmaması halinde kolluk kuvvetlerince Tahkikat 

yaptırılması,                                                                        

Müracaat 

Evraklarının 

Hazırlanması

Başvuruda istenen 

belgelerin ibraz 

edilmesi halinde; 

10 dk           



SIRA 

NO
HİZMETİN ADI

MÜRACAAT 

AŞAMALARI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ            

(EN GEÇ)
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Yabancı Ülke Adli 

Veya İdari 

Makamlarınca 

Verilen Kararların 

Tescili İşlemleri

a) Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış 

adli veya idari makam kararının aslı ile noter veya dış 

temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili 

makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış 

Türkçe tercümesi,                                                                  

b) Adli veya İdari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise 

kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair 

onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya dış 

temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili 

makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış 

Türkçe tercümesi,                                                                   

c) Kimlik kartı veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri 

yabancı ise kimlik veya pasaportun noter tasdikli Türkçe 

tercümesi,                                                                                          

ç) Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter 

tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekaletnamenin aslı 

veya onaylanmış aslına uygun örneği,                                                 

d) Başvurudan önce yabancı ülke adli veya idari 

makamlarınca verilen kararla ilgili Türk mahkemelerince 

verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı varsa aslı veya 

fotokopisi

*Müracaatın 

Alınması,              * 

Komisyon Kararı,                       

* Komisyon 

Kararının Olumlu 

Olması Halinde 

Nüfus Kütüklerine 

Tescil

Başvuruda istenen 

belgelerin ibraz 

edilmesi halinde;           

* Başvurunun 

alınması 30 dk             

*Komisyon Kararı; 

başvuru tarihinden 

itibaren 2 hafta 

içerisinde                          

* Komisyon 

Kararının nüfus 

kütüklerine tescili 2 

iş günü içerisinde           



SIRA 

NO
HİZMETİN ADI MÜRACAAT AŞAMALARI

İlk Müracat Yeri : İL Nüfus ve Vat. Müd. İkinci Müracat Yeri Antalya Valiliği

İsim                : Ülkü YAVUZ İsim                        Hamdi BOLAT

Unvan              : İl Nüfus ve Vat. Müdürü Unvan                   , Vali Yardımcısı

Adres              : Kışla Mah. 51. Sok. No:12 Adres                     Hükümet Konağı

Tel.                  : 242 243 45 69 Tel.                         242 243 97 93

Faks                : 242 243 45 69 Faks                       242 243 97 93

E-Posta           : antalya07@nvi.gov.tr E-Posta                  antalya@antalya.gov.tr

Atama evraklarının hazırlanması

NOT: YABANCI MAKAMLARCA DÜZENLENMİŞ BELGELERİN APOSTİL EDİLMİŞ NOTER ONAYLI TÜRKÇE TERCÜMESİNİN; APOSTİL EDİLMEMİŞ İSE; TÜRKİYEDEKİ 

BAĞLI BULUNDUĞU ÜLKE KONSOLOSLUĞU TARAFINDAN TASDİK EDİLDİKTEN SONRA, ANKARA İÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, DİĞER İLLER İÇİN İLGİLİ VALİLİKLERİN 

TASDİĞİ SONRASI NOTER ONAYLI TÜRKÇE TERCÜMESİNİN OLMASI GEREKMEKTEDİR.

30 Gün

 -Mal Bildirim Formu

 -Nüfus Cüzdan Örneği

 -Uygun görüldüğü takdirde çalıştığı kurumdan muvafakat yazısı

*NAKLEN ATAMA

 -Fotoğraf

            Başvuru  esnasında  yukarda  belirtilen  belgelerin  dışında  belge  istenmesi,  eksiksiz  belge ile başvuru yapılmasına  rağmen  hizmetin belirtilen sürede 

tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı  hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracat yerine ya da ikinci müracat yerine başvurunuz.

Aday ve Naklen 

Atamalar İçin 

Müracaat

19

 -Valilik oluru
 -Muvafakat alındıktan sonra Personel Genel Müdürlüğü'nün izni

 -Kişinin Müracaat dilekçesi

 - Diploma Örneği

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ            

(EN GEÇ)

* ADAY MEMURLAR

 -Bilgisayar Sertifikası
 -KPSS yerleştirme sonuç belgesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

15 Gün -Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden) Atama evraklarının hazırlanması
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