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KÜTAHYA VALĠLĠĞĠ 
 ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIRA 
NO  

VATANDAġA 
SUNULAN HĠZMETĠN 

ADI 
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 

HĠZMETĠN 
TAMAMLANMA 

SÜRESĠ               
(ENGEÇ) 

1 

TÜRK 
VATANDAġLIĞININ 
GENEL OLARAK 
KAZANILMASI 

1- Ġsteği belirten form dilekçe (VAT-3)  
2-KiĢinin hangi devlet vatandaĢı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belgenin noter 
tasdikli  Türkçe tercümesi 
3-KiĢinin tüm kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği ; evli ise eĢ 
ve çocuklarının  aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belgenin usulüne 
göre onaylanmıĢ (yabancı ülkeden alınan belgenin Apostille edilmesi, apostille 
edilmemiĢse, o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından onaylanması, yabancı 
temsilciliğe ait imza ve mührün Valilik ya da Ankara’da ise DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından 
tasdiki) noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
4-Medeni hal belgesi,  evli ise evlenme belgesi, boĢanmıĢ ise boĢanma belgesi, dul ise 
eĢine ait ölüm belgesinin usulüne göre onaylanmıĢ noter tasdikli Türkçe tercümesi 
5-T.C. VatandaĢı olan birinci ve ikinci derece yakınları varsa bu kiĢilere ait nüfus kayıt örneği 
6-Sağlık Bakanlığınca belirlenen Sağlık Kurulu Raporu 
7-Kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına iliĢkin gelirini veya 
mesleğini ispatlayan çalıĢma izni(aktif olarak çalıĢtığını gösterir Sosyal Güvenlik 
Kurumundan onaylı resmi geçim belgesi), vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge 
8-BaĢvuru tarihinden geriye doğru Türkiye de kesintisiz 5 yıl ikamet ettiğine dair Ġl Göç 
Ġdaresi Müdürlüğünce düzenlenmiĢ yurda giriĢ çıkıĢ tarihlerini gösterir belge(ĠKAMET 
HESAPLAMASI), 
9-BaĢvuru tarihinden ileriye doğru en az altı aylık ikamet tezkeresi 
10-Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleĢmiĢ mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir 
örneği 
11-Ana veya babaya bağlı iĢlem görecek önceki evliliğinden veya evlilik dıĢı çocuk var ise; 
doğum belgesi, doğum tutanağı, velayet kararı ve diğer eĢin muvafakat belgesi gibi 
belgelerin usulüne göre onaylanmıĢ noter tasdikli Türkçe tercümesi 
12-KiĢinin Doğum tarihinin ay günü bulunmuyorsa  5490 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi 
gereğince imzalı beyanı 
13-Ġki adet biyometrik fotoğraf  
14-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz 

 
VATANDAġLIK 

DOSYASI 
TAMAMLANAN 

YABANCI HAKKINDA 
ĠL EMNĠYET 

MÜDÜRLÜĞÜNCE 
SORUġTURMA 

YAPILIR. 
 

 
VATANDAġLIK 

BAġVURU ĠNCELEME 
KOMĠSYONUNDA 

GÖRÜġÜLÜR. 
 

 
TAMAMLANAN 
DOSYA KARAR 

ALINMAK ÜZERE 
ĠÇĠġLERĠ 

BAKANLIĞINA 
GÖNDERĠLĠR. 

 



2 

TÜRK 
VATANDAġLIĞININ 
ĠSTĠSNAĠ OLARAK 
KAZANILMASI 

 
1- Ġsteği belirten  Form dilekçe(VAT-4), 
2- Hangi devlet vatandaĢı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belgenin noter tasdikli 
Türkçe tercümesi, 
3- Tescile esas olacak Ģekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmıĢ veya 
apostil tasdiki yapılmıĢ belgenin, noter tasdikli Türkçe tercümesi , 
4- Medeni Hal Belgesi ; evli ise Evlenme Belgesi, boĢanmıĢ ise BoĢanma Belgesi, dul ise 
EĢine Ait Ölüm Belgesinin  Usulüne göre onaylanmıĢ veya apostil tasdiki yapılmıĢ 
noter tasdikli Türkçe tercümeleri, 
5- Evli ise eĢ ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri 
belgelerin usulüne göre onaylanmıĢ veya apostil tasdiki yapılmıĢ noter tasdikli Türkçe 
tercümeleri 
6- Ana veya babaya bağlı iĢlem görecek, önceki evliliğinden veya evlilik dıĢı çocuk var ise; 
doğum belgesi, doğum tutanağı, velayet kararı ve diğer eĢin muvafakat belgesi gibi 
belgeler istenir. 
7- Varsa Türk vatandaĢı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait Nüfus Kayıt Örneği, 
8- Türk Soylu olan yabancıların Türk soylu olduklarını gösterir belge getirmeleri ilgililerin lehine 
değerlendirilecektir. , 
9- BaĢvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (ĠĢlem, iĢlem 
gören her sayfasını gösterir noter tasdikli örneği), 
10- Ġki adet 50x60mm boyutlarında biyometrik fotoğraf  
11- Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz, 

 
 
 
 
 
 

 
 

SORUġTURMA 
YAPILMAYAN VE 

KOMĠSYONDA 
GÖRÜġÜLMEYENLER 

ĠÇĠN 
TAMAMLANAN 
DOSYA KARAR 

ALINMAK ÜZERE 
ĠÇĠġLERĠ 

BAKANLIĞINA 
GÖNDERĠLĠR. 

3 

TÜRK 
VATANDAġLIĞININ 
YENĠDEN 
KAZANILMASI 

1-Ġsteği belirten form dilekçe (VAT-5) 
2-Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.  
3-KiĢinin hangi devlet vatandaĢı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belgenin noter 
tasdikli Türkçe tercümesi 
4-Medeni hal belgesinin usulüne göre onaylanmıĢ noter tasdikli Türkçe tercümesi 
5-KiĢi Türk vatandaĢlığını kaybettikten sonra medeni halinde meydana gelen değiĢikliklere 
iliĢkin belge 
6-Evli ise eĢ ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge, 
7-Türk vatandaĢlığını kaybettikten sonra kiĢinin kimlik bilgilerinde değiĢiklik olmuĢ ise bunu 
gösteren belge 
8-BaĢvuru tarihinden itibaren Türkiye de kesintisiz 3 yıl ikamet ettiğine dair Ġl Emniyet 
Müdürlüğünce düzenlenmiĢ yurda giriĢ çıkıĢ tarihlerini gösterir belge ve baĢvuru 
tarihinden ileriye doğru vatandaĢlık iĢlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli 
ikamet tezkeresi  
9- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz 
 

TAMAMLANAN 
DOSYA KARAR 

ALINMAK ÜZERE 
ĠÇĠġLERĠ 

BAKANLIĞINA 
GÖNDERĠLĠR. 

 
 



4 

TÜRK 
VATANDAġLIĞININ 
EVLENME YOLUYLA 
KAZANILMASI 

1-Ġsteği belirten form dilekçe (VAT-6) 
2-Türk vatandaĢı eĢe ait sistemden alınan tam açıklamalı nüfus kayıt örneği, onaylı MERNĠS 
evlenme bildirimi, uluslar arası evlenme cüzdanı, yurtdıĢında evlenenler için ülkesi 
makamlarından alınmıĢ apostilli Türkçe tercümeli belge, 
3-KiĢinin hangi devlet vatandaĢı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belgenin noter 
tasdikli Türkçe tercümesi 
4-KiĢinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belgenin 
usulüne göre onaylanmıĢ veya apostil tasdiki yapılmıĢ noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
5-YerleĢim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi, 
6-Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleĢmiĢ mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir 
örneği, 
7-Kendisi ile birlikte Türk vatandaĢlığını kazanması istenen çocuk var ise diğer ebeveynin 
muvafakatını gösteren belge, doğum belgesi, doğum tutanağı, velayet kararı gibi belgeler 
istenir. 
8-KiĢinin Doğum tarihinin ay günü bulunmuyorsa, tamamlanması için ülkesinin yetkili 
makamlarından alınmıĢ belge, temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesi gereğince imzalı beyanı 
9- Ġki adet 50x60mm boyutta biyometrik fotoğraf 
10-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz 

 
VATANDAġLIK 

DOSYASI 
TAMAMLANAN 

YABANCI HAKKINDA 
ĠL EMNĠYET 

MÜDÜRLÜĞÜNCE 
SORUġTURMA 

YAPILIR. 
 

 
VATANDAġLIK 

BAġVURU ĠNCELEME 
KOMĠSYONUNDA 

GÖRÜġÜLÜR. 
 

 
TAMAMLANAN 
DOSYA KARAR 

ALINMAK ÜZERE 
ĠÇĠġLERĠ 

BAKANLIĞINA 
GÖNDERĠLĠR. 

 

5 

TÜRK 
VATANDAġLIĞININ 
EVLAT EDĠNĠLME 
YOLUYLA 
KAZANILMASI 

1-Ġsteği belirten Form dilekçe (VAT-7) 
2-Usulüne göre onaylanmıĢ doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, doğum 
belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı 
3-KiĢinin hangi devlet vatandaĢı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge 
4-Evlat edinilenin veli ya da vasisi olduğunu gösterir belge 
5-Evlat edinen kiĢiye ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği 
6-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz 

TAMAMLANAN 
DOSYA 

1 ĠLE 7 GÜN 
ARASINDA ĠÇĠġLERĠ 

BAKANLIĞINA 
GÖNDERĠLĠR. 

6 

TÜRK 
VATANDAġLIĞININ 
SEÇME HAKKI ĠLE 
KAZANILMASI 

1-Ġsteği belirten Form dilekçe (VAT-8) 
2-KiĢinin kapalı kaydını gösteren nüfus kayıt örneği 
3-KiĢinin hangi devlet vatandaĢı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge 
4-Usulüne göre onaylanmıĢ medeni hal belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi 
5-KiĢi Türk vatandaĢlığını kaybettikten sonra medeni halinde meydana gelen değiĢikliklere 
iliĢkin belge 
6-Evli ise eĢ ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge 
7-KiĢi Türk vatandaĢlığını kaybettikten sonra varsa kimlik bilgilerindeki değiĢikliği gösteren 
belge 
8-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz 

TAMAMLANAN 
DOSYA 

1 ĠLE 7 GÜN 
ARASINDA ĠÇĠġLERĠ 

BAKANLIĞINA 
GÖNDERĠLĠR. 



7 

TÜRK 
VATANDAġLIĞINDAN 
ÇIKMA ĠZNĠ 
MÜRACAATI 

1-Ġsteği belirten Form dilekçe (VAT-9) 
2-Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği 
3-KiĢi yabancı bir devlet vatandaĢlığını kazanmıĢ ise buna iliĢkin belge veya  henüz baĢka bir 
devlet vatandaĢlığı  kazanılmamıĢ ise kazanmak istediği devlet vatandaĢlığına kabul 
edileceğine iliĢkin teminat belgesinin onaylanmıĢ örneği 
4-Türk vatandaĢlığından çıkma izni isteyen ana ve babaya bağlı olarak iĢlem görecek çocuk 
için diğer eĢin muvafakat belgesi, muvafakat edilmemesi halinde ise hakim kararı 

TAMAMLANAN 
DOSYA 

1 ĠLE 7 GÜN 
ARASINDA ĠÇĠġLERĠ 

BAKANLIĞINA 
GÖNDERĠLĠR. 

8 

KKTC UYRUKLULARIN 
TÜRK 
VATANDAġLIĞINI 
KAZANMASI 

1-Ġsteği belirten Form dilekçe (VAT-11) 
2-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti VatandaĢlığını doğumla kazandığını gösterir yetkili 
makamlarca verilmiĢ belge 
3-Medeni hale iliĢkin belge 
4-Evli ise eĢinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan 
belge 
5-Varsa Türk vatandaĢı birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca 
sistemden alınan nüfus kayıt örneği 

TAMAMLANAN 
DOSYA 

1 ĠLE 7 GÜN 
ARASINDA ĠÇĠġLERĠ 

BAKANLIĞINA 
GÖNDERĠLĠR. 

9 Hususi Pasaport 

1-Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi aslı, 
2-Bir adet 50x60mm boyutunda biyometrik fotoğraf, 
3-Pasaport defter bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz, 
4-ÇalıĢtığı kurumca doldurulmuĢ ıslak imzalı ve mühürlü Hususi damgalı pasaport talep 
formu (Kurum yetkililerinin imza ve paraf sirküleri Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğüne 
her yılbaĢında kurum tarafından bildirilmiĢ olmalıdır.) 
5-Emekli ve çekilme nedeniyle Hususi damgalı pasaport baĢvurusunda bulunan hak 
sahiplerinin talep formu yerine mensubu bulunduğu  kurum tarafından düzenlenmiĢ unvanı 
ve kadrosunu gösterir ıslak imzalı resmi belge, 
6-Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi, 
7-Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi , 
8-Varsa eski pasaport 
9-Engelli olan çocuklar için sağlık raporu  

15 Dakika 

10 Hizmet Pasaportu 

1-Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi aslı, 
2-Bir adet 50x60mm boyutunda biyometrik fotoğraf, 
3-Pasaport defter bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz, 
4-Görev onayı (Aslı ve ıslak imzalı), 
5-Ġlgili kurumca doldurulmuĢ ıslak imzalı ve mühürlü Hizmet damgalı pasaport talep formu 
(Kurum yetkililerinin imza ve paraf sirküleri Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğüne her 
yılbaĢında kurum tarafından bildirilmiĢ olmalıdır.) 
6-Öğrenime devam eden çocukĢarı için öğrenci belgesi, 
7-Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için Muvafakat belgesi, 
8-Varsa eski pasaport, 
9-Engelli çocuklar için sağlık raporu 

15 Dakika 
 



 
 
 

11 

 
EVLENME 
MÜRACAATI 
EVLENME DOSYASI 

1-a)T.C. VatandaĢları için içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna 
fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ile tarafların birlikte müracaatı 
   b)Yabancı uyruklular için pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat belgesi ya da 
uyruğu bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiĢ fotoğraflı kiĢiyi tanıtıcı onaylı bir kimlik 
belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi 
2-a) Kimlik PaylaĢım Sistemi kullanan evlendirme memurlukları Evlenme Ehliyet Belgesini 
sistem üzerinden Kimlik PaylaĢım Sistemini kullanmayan evlendirme memurlukları ise 
Evlenme Ehliyet Belgesini Ġlçe nüfus müdürlüğünden temin edeceklerdir. 
   b)Yabancılar için uyruğu bulunduğu devletin yetkili merkezi makamlarınca veya o devletin 
yerel temsilcilikleri tarafından kiĢinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve 
evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir Ģekilde düzenlenerek verilmiĢ 
ve usulüne göre tasdik edilmiĢ Evlenme Ehliyet Belgesi 
3-Evlenme Beyannamesi ve Evlenme Ġzin Belgesi 
4-Sağlık kurum ve kuruluĢlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu 
5-Vesikalık fotoğraf (4 Adet) 

              2 GÜN 

12 

NÜFUS OLAYLARI ĠLE 
ĠLGĠLĠ TALEPLERĠN 
VE SORUNLARIN 
ĠNCELENEREK 
SONUÇLANDIRILMASI 

 
1-Dilekçe 
2-Konuya iliĢkin var ise kanıtlayıcı belge 1 GÜN 

13 
MAVĠ KART 
DÜZENLENMESĠ 

Doğumla Türk vatandaĢı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaĢlığını kaybeden 
kiĢilere, talepleri halinde yurtiçinde ilçe nüfus müdürlükleri yurtdıĢında ise dıĢ temsilcilikler 
tarafından mavi kart düzenlenebilir. 
1- Mavi kart talep dilekçesi 
2- Uyruğunu taĢıdıkları diğer ülke makamlarınca düzenlenmiĢ kimlik kartı veya pasaport 
3- Ġki adet 50x60mm biyometrik fotoğraf 

10 Dakika 

14 ÇOK VATANDAġLILIK 

BaĢvuru makamı: Ġlçe Nüfus Müdürlükler veya Türk Konsoloslukları. 
1- Ġsteği belirten Form dilekçe (VAT-12) 

2- T.C. Kimlik kartı , Nüfus Cüzdanı veya örneği, 

3- Diğer devlet vatandaĢlığının hangi tarihte kazanıldığını gösterir kimlik bilgilerini içeren 
ve usulüne göre onaylanmıĢ bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi 
4-Ġki adet 50x60mm biyometrik fotoğraf, 

10 Dakika 

15 
ĠSTATĠSTĠKSEL 
BĠLGĠLER 

 
1-Bilginin talep edildiği yazılı baĢvuru 1 GÜN 

16 
BĠLGĠ EDĠNME 
BAġVURULARININ 
CEVAPLANMASI 

 
1-Bilgi edinme baĢvuru formu veya dilekçe BĠRĠM ĠÇĠ 15 GÜN    

    BĠRĠM DIġI 30 GÜN 

 



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  : Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğü            Ġkinci müracaat yeri       :Kütahya Valiliği 

Ġsim            : Süleyman KARA             Ġsim          :Kenan ESKĠN 

Unvan           : Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürü          Unvan         :Vali Yardımcısı 

Adres           : Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğü         Adres                 :Kütahya Valiliği 

Tel-Faks           : 0 274 223 63 21 02742236321-103         Tel                   : 0 274 223 05 37 

E-Posta           : kutahyailnufus@nvi.gov.tr           E-Posta                           : kenan.eskin@eicisleri.gov.tr 


