RĠZE VALĠLĠĞĠ
Hukuk ĠĢleri ġube Müdürlüğü
HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
S. NO
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VATANDAġA SUNULAN
HĠZMETĠN ADI
TASDĠK
(Normal tasdik ve Apostil
Tasdiki)

2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri YürüyüĢleri Kanunu
ile 2559 sayılı Polis Vazife ve
Salahiyet Kanununun Ek 1
inci maddesinde yer alan
bildirimleri kabul etmek.
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HĠZMETĠN TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ SÜRE)
· Tasdik edilecek resmi belge.
Bir evrak birkaç dakikada tasdik
· Belgeyi getiren kişinin, üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan kimliği.
edilmektedir. Tamamlanma süresi
· Belgeyi getiren kişi, yabancı ise pasaportu veya ikamet tezkeresi.
tasdik edilecek evrakın adedine göre
· Şirketler veya vize firmaları tarafından, farklı kişilere ait belgeler getirilmesi değişmektedir.
halinde, şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş ve kişilerin isimlerinin yer aldığı
liste.
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

1. Umumi ve umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım
araçlarında temsil veya oyun düzenleme isteğinde bulunan gerçek kişi veya
topluluklarca Valilik Makamına verilecek yazılı ve imzalı bildirim.
2. Etkinliğe katılacak kişilerin adı soyadı, T.C kimlik numaraları, adres, adli
sicil beyanları ve iletişim bilgileri (kendi imzaları ile onaylanmış olarak )
3. Etkinlik tüzel kişilikçe düzenlenecekse, yetkili organ kararı
4. Etkinlikte kullanılacak afiş, pankart, flama, resim, el ilanı, sloganmetni vs. Etkinlik bildiriminin, Etkinliğin
yapılmasından en az 48 saat önce ve
araç ve gereçler. (Bildirim sahibince imzalı)
çalışma saatleri içinde yapılması
Not: Bildirimler, etkinliğin başlama saatinden en az 48 saat önce mesai saatleri gerekmekte olup,Etkinlik zamanına
kadar sonuçlandırılmaktadır.
içerisinde Valilik Makamına verilecektir.
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İl İnsan Hakları Kuruluna
1-Dilekçe
yapılan başvuruları kabul etmek 2- ġikayet ile ilgili bilgi ve belgeler
ve sonuçlandırmak.

Başvurular, mümkün olan en kısa
sürede sonuçlandırılmaktadır.

BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü

Ġkinci Müracaat Yeri: Valilik

Ġsim : Meral YILMAZ
Ünvan: Hukuk İşleri Şube Müdürü
Adres:Rize Valiliği
Tel: 0 464 214 14 00
Faks:0 464 213 06 26
E-Posta : meral.yilmaz@icisleri.gov tr.

Ġsim : Abdullah ŞEN
Ünvan:Vali Yardımcısı
Adres:Batman Valiliği
Tel: 0464 213 19 26
Faks:0464 213 06 26
E-Posta : hukukisleri@rize.gov.tr

