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HlZMET STANDARTLARl TABLOSU

s|RA No VATANDAŞA SUNULAN
HizMETiN ADl BAŞVURUDA lSTENiLEN BELGELER HlzMETlN TAMAMLANMA

süREsi (EN GEç)

1- Tasdik edilecek belge

2- Belgeyi getiren kişinin. üzerlnde T.C KimIik NUmarası yer alan kimliği

a ikamet tezkeresipasaportu Ve3- Belgeyi getıren kı Şi, yabancl ise

4- Şirketler veya vize f irmalarl taraf
şirketin antetli kağldlna düzenlenmi

ından, farklı kiŞilere ait belgeler getirilmesi halinde,
ş ve kişılerin islm|erınin yer aldığı liste

1
TASD|K (Normal tasdik
ve Apostil Tasdiki)

NoT: Belgenin asll Veya kurum/noter tasdikli Sureti olacaktır. Eğer evraklar ''asll
gibidir" şeklinde tasdik edilmiş ise mutlaka tasdik edenin isim ve ünvanı yer alacak,
ayrıca ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır.

Bir evrak birkaç dakikada
tasdik edilmektedir.

Tamamlanma suresi tasdik
edilecek evra kın adedine gore

değişmektedir.

2
ınsan Hakları İhlalleri
Başvurusu Dilekçe( varsa rapor yazı, tutanak ile ilgiIi bilgi ve belgeler)

ıl insan kurulunca inceleme ve
değerlendirme sürecine göre
değişiklık gostermekle birlikte
30 gün içerisinde kişiye bilgi
Vertlir,



J

2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri
Kanununda yer alan
bildirimleri kabul etmek

1- Etkinlik ten en az 48 saat önce Ve çallşma saatleri içinde; etkinliğin amacl
yapllacağı yer. gün başlayış ve bitiş saatlerinı belirten, filIi ehllyetine sahıp onsekiz
yaşını doldurmuş en az7 (yedi) kişlden oluşan DUZENLElVE KURULUNUN baskan ve
üyelerinın taman-]ı tarafından imzalanmış bildirim formu

(Bildirimlerın t\.4ud ü rlüğümüze
bizzat yapllması gerekli olup
Müdurlüğuııuzde bildirim
evrakları nın lncelenmesl.
ka bul edilmesı. alındı belgesi
verilmesi ve taljmatname
düzenleme s u resı 30 dk)

2- Bildirimde, duzenleme kuruıu başkan ve üyelerınin T,c kımlik numaraları. adli sicil
beyanları, adresleri, telefon numaralarl, meslekleri ve çalışma yerlerıni belirtecektir

3- program afiş, pankart el ilanı, flama. slogan metinlerı (Düzenleme kurulu bakan ve
üyeleri tarafından ımzalı olarak)

4- Başvuran Tüzel kişilik ise, Onaylı yönetim Kurulu kararı örneği

5 Bjldirimin Müdurlüğümüze Düzenleme kurulu üyesi veya başkanı taraflndan şahsen
yapılması gerekmektedir.

4

2559 Sayılı Polis Vazife
ve salahiyet Kanununun
Ek-1 maddesi
kapsamındaki etkinlikler
ile ilgili bildirimleri kabul
etmek

1- Bildirimler etkinlikten en az 48 saat önce ve çalışma saatleri içinde; umumi veya
umumi açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında temsil veya
oyun düzenleme isteğinde bulunan gerçek kişi veya topluluklarca valilik Makamlna
verilecek ya^| ve imzalı bıldırim.

30 dk

2- Etkinliğe katılacak kişilerin adı soyadı, T.c. Kimlik numaraları, adres ve adli sicil
beyanları ve iletışım bilgileri (kendi imzaları ile onaylanmış olarak)

3- Etkınlik tüzel kişilikçe düzenlenecekse yetkıli organ kararı

4- Etkinlikte kullanllacak afi, pankart, flama, resim, el ilanı, slogan metnl, Vs , araç Ve
gereçler (Bildirım sahibince imzalı olarak)



17lO7l20O4 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terorle Mücadeleden Doğan Zararlarr:ı
Karşılanması Hakkında Kanuna 12107l2O12 tarihli ve 28351 sayılı Resmı Gazetede
yayımlanan O4l0712012 tarih ve 6353 sayılı Kanun ile eklenen, Ek-1 madde uyarınca
aylık bağlanacaklar için İstenen Belgeler.

zarar Görenin kendisine Aylık Bağlanabilmesi için lstenen Belgeler;

2- Zarar Tespit Komis onu kararl

1- Dilekçe

3- Terör suclarından dolayı hükum giyip giymedıklerıne ilişkin Cumhurıyet
Başsavcılığ ından alınacak yazının aslı (Adli Sicil Kaydı)

4- Kımlik Araştırma Belgesi (Başvuru sahibi tarafından bizzat doldurulacaktır

5- 5233 Sayılı Kanuna göre de recelendirılmi Ş (1,2 3 derece) Sağlık Kurulu Raporu

6- Vukuatlr Nüfus Kayıt Örneği

7- Veraset llaml

8- olay Yeri Tespit Tutanağl

9- Form

10- Taahütname

Eşine Aylık Bağlanabilmesi i eler;çin lstenen Bel
1- Dilekçe

2- Zarar Tespit Komisyonu Kararl

3- olenin Ve eşlnin terör suçlarlndan dolayı hüküm giyip giymediklerine ilişkin
cumhUriyet Başsavcllığ ından alınacak yazlnln asll (Adlı Sıcil Kaydı)

4- Kimlik Araştlrma Belgesi (Başvuru sahibl taraflnd an bizzat dolduruIacaktlr

5_- Vukuatlı Nufus Kayıt Orne

6- Veraset İlamı

Yeri Tespit Tutanağ l7- ola

8- Form

5

5233 sayılı Terör ve
Terörle Mücadeleden
Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında
Ka nuna 1 2.07.2O1 2 la rihli
ve 28351 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan
6353 sayılı Kanun ile
eklenen Ek 1. madde
uyarlnca ayllk bağ|anmsl
ile ilgili iş ve işlemler

9- Taahütname

llimizde meydana geien terör
olaylarında zarar görealer
taraflndan haarlanan
evrakla rln tamaml ekslksiz
olarak tVüdürlüğümüze teslim
ediIdiğınde vakit
kaybedilmekslzin Sosyal
Güvenlik kurumuna
g ö nderiIme kted ir.



çin lstenen Belgeler;Çocuk|arına Aylık Bağlanabilmesi i

1Dilekçe

2- Zarar Tespit Komis yonu Kararı

3- Ölenin ve çocuklarInın herbirisi içın ayrı ayrı teror suclarından dolayı hüküm gıyıp
gıymedıklerine llışkın cumhuriyet Başsavcll]ğlndan alınacak yazlnln asll (Adlı sicı1
Kaydı)

4- Kimlik Araştırma Belgesi (Başvuru sahibi tarafından 6ızzal dolduru lacaktlr)

5- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

6 veraset İlamı

7- 18 yaŞlndan bü yukler için Öğrenci Belgesı

8- Olay Yeri Tespit Tutana

9- Form

1O- Taahütname

Aylık Bağlanabilmesi için İstenen BelAnne Ve Babaya geler;
1- Dalekçe

2- Zarar Tespit Komisyonu Kararı
lenin, annesj ve babasının herbırisi için ayll ayrl terör suçlarlndan dolayl hükum

giyip gıymediklerine ilişkin cumhuriyet Başsavcılığ ından alınacak yazının aslı (Adli sicil
Kaydı)

3-ö

K ş ( B ş b t b kt )
4 mI II k ra It mI a B se a rUu as Ih I at ar I dn na I tzza od dI ruu aca rI

yıt Örneği5- Vukuatll Nüfus Ka
6- Veraset ilamı

k7 ma et k e e n oS s a u en k uK r mu u UM ud uy y nu ed n 0 a Ka un ans y
ore a n caa Mk hu a k eB s

8- olay Yeri Tespit Tutana ğı
9- Form
10- Taahutname

NoT, Tüm evraklar "Asıl" veya "Aslı Gibidir" tasdikli olacaktır. Eğer evraklar, "Aslı
Gibidir" şeklinde tasdık edilmiş ise, evraklarda mutlaka tasdık eden kişinin isim ve
unvanl yer alacaktır.

rl rl 1



Başvuru esnaslnda yukarlda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge i|e yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

ilk lvluracaat yeri
lk lnCı N4üracaat Yerl

is im.

Unvan
Adres:
Tel.
Faks:
e-posta

Arzu UD
Hukuk İşlerı Şube Müdürü
lğdır Valiliği
4762277 17 9

4762276626
l]i'jLüil].. ,,i,

isim
Unvan
Adres

Tel:
Faks

e-posta

YUSUf CANKATAR
vali yardımcısı

lğdır Valiliği
47 6227717 9
4 / oll l ö616
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