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KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU 
HUDUT KAPILARI BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI 

 

SIRA 
NO 

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMET 
TAMAMLAMA 

SURESİ 
(EN GEÇ SÜRE) 

1 
Yurt Dışı Giriş Çıkış kayıtları 

(Kişisel Müracaatlar Türk Vatandaşı) 

 

1- Müracaatta bulunan şahsa ait nüfus cüzdanı 

2- Dilekçe (Amirlik ortamında düzenlenerek imza altına alınacaktır.) 

3- Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge aslı 
 

 
 
 

45 dk. 
 
 

2 

Yurt Dışı Giriş Çıkış kayıtları 

(Kişisel Müracaatlar Yabancı Şahıs 

veya Mavi Kart sahibi olanlar) 

 

1- Müracaatta bulunan şahsa ait nüfus cüzdanının aslı 

2- Dilekçe (Amirlik ortamında düzenlenerek imza altına alınacaktır.) 

3- Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge aslı 

4- Şahıs çifte vatandaş (Mavi kartlı) ise talep ettiği tarihten itibaren yabancı ülke pasaport ile 

yabancı kimlik seri numaralarını ibraz etmek zorundadır. 
 

 
45 dk. 

3 

Yurt Dışı Giriş Çıkış kayıtları 

(Kişisel Müracaatlar Vekâlet ile 

başvuranlar) 

 

1 - Vekaletin aslı ve fotokopisi ( 1 Adet) 

2 - Şahıs adına müracaata gelen kişinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (1 Adet) 

3 - Başkonsolosluklardan veya noterden alınmış vekâlet içerisinde “Emniyet 

Müdürlüklerinden Yurda giriş çıkış kaydı alabilir” ibaresinin olduğu vekalet ile 

başvurması gerekmektedir. 

4 - Şahıs çifte vatandaş (Mavi kartlı) ise talep ettiği tarihten itibaren yabancı ülke pasaport ile 

yabancı kimlik seri numaralarını ibraz etmek zorundadır. 

5- Şahıs hangi tarihte yabancı ülke vatandaşlığına geçti ise o tarihten itibaren almış olduğu 5 

yıllık ya da 10 yıllık pasaport ve kimlik seri numaralarını ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 

45 dk. 

  
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede 
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespitti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.” 
 
İlk Müracaat Yeri      :                                                                       İkinci Müracaat Yeri          : 
İsim         : Hakkı YILMAZ                                               İsim                                          : Yeliz YILDIZHAN 
Unvan         : Emniyet Müdür Yardımcısı                 Unvan                   : Vali Yardımcısı 
Adres         : Sivas İl Emniyet Müdürlüğü     Adres                                : 2274545 
Faks                : 0 346 215 11 38       Faks                    : Sivas Valiliği 

             e-Posta                    :                                                                       e-Posta                                      :  


