
 
KAMU HİZMET STANDART TABLOSU 

NEVŞEHİR İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

Sıra    
No 

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler 
Hizmetin Tamamlanma 

Süresi 
(En Geç) 

1- 

On Sekiz Yaşını 
Tamamladıktan Sonra 

Doğuma İlişkin 
Yurtdışından Yapılan 

Bildirimler 

 
 
1) İsteği belirten form dilekçe. 
2) Müracaat makamlarınca sistemden alınan, Türk vatandaşı ana veya 
babaya ait nüfus kayıt örneği. 
3) Türk Vatandaşı ana yada babadan birinin yada her ikisinin yabancı bir 
devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge. 
4) Talepte bulunan kişinin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı 
olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge. 
5) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise 
boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.  
6) Kişinin ana ve babasından, bunlardan birisinin yada her ikisinin ölmüş 
olması halinde ise varsa kardeşlerinden, kardeşleri yoksa üçüncü derece 
yakınlarından müracaat makamlarınca alınacak ve yakınlık derecelerini 
belirten ifade tutanağı.  
7) Doğum belgesi. 
8) Doğum belgesine dayanarak düzenlenen doğum tutanağı. 
 
 
 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi 
30 iş günü) 

2- 
Doğum Yeri Esasına Göre 
Vatandaşlığın Kazanılması 

 
 
1) İsteği belirten form dilekçe. 
2) Çocuğun Türkiye’de doğduğunu ispatlayan doğum belgesi. 
3) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı. 
4) Çocuğun ana ve babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını 
kazanamadığını ispatlayan belge. 
5) Ana ve babanın vatansız olması halinde temini mümkün ise bu 
durumu ispatlayan belge. 
 
 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi 
30 iş günü) 

 

3- 
Türk Vatandaşlığının 

Genel Olarak Kazanılması 

1) İsteği belirten form dilekçe  
2) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri 
belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge. 
3) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi 
belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya 
benzeri belge.  

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi  



4) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı 
kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi  
5) Türk Vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait 
müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.  
6) Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı 
bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık 
raporu.  
7) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini 
sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, 
taahhütname veya benzeri belge. 
8) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet 
ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini 
gösterir belge. 
9) Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına 
yetecek süreli ikamet tezkeresi.  
10) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı 
bulunuyorsa onaylı bir örneği.  
11) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin 
tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin 
edilememesi halinde ise 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi 
gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı. 
12) Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 iş günü) 

4- 
Türk Vatandaşlığının 

İstisnai Olarak 
Kazanılması 

1) İsteği belirten form dilekçe  
2) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya 
benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin 
belge. 
3) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma 
belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi  
4) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt 
örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan 
nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.  
5) Türk Vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait 
müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.  
e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin 
tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, 
belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine 
dair imzalı beyanı. 
6) Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi 
5 iş günü) 

5- 
Türk Vatandaşlığının 
Yeniden Kazınılması 

1) İsteği belirten form dilekçe. 
2) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği. 
3) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya 
benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin 
belge. 
4) Medenî hal belgesi. 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi 
5 iş günü) 



5) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde 
meydana gelen değişikliklere ilişkin belge. 
6) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya 
benzeri belge. 
7) Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde 
değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge. 
8) Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını yeniden 
kazanmak isteyen kişinin, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de 
kesintisiz olarak üç yıl ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünden 
alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge ve başvuru tarihinden 
ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli 
ikamet tezkeresi. 
9) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

6- 
Türk Vatandaşlığının 

Evlenme Yoluyla 
Kazanılması 

1) İsteği belirten form dilekçe. 
2) Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan 
nüfus kayıt örneği. 
3) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya 
benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin 
belge. 
4) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt 
örneği gibi belge. 
5) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi. 
6) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı 
bulunuyor ise onaylı bir örneği. 
7) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin 
tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, 
belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine 
dair imzalı beyanı. 
8) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi 
30 iş günü) 

7- 
Türk Vatandaşlığının Evlat 

Edinilme Yoluyla 
Kazanılması 

1) Evlat edinenin isteğini belirten form dilekçe. 
2) Doğum belgesi. 
3) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı. 
4) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya 
benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin 
belge. 
5) Evlat edinen kişiye ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus 
kayıt örneği. 
6) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi 
5 iş günü) 

8- 
Türk Vatandaşlığının 

Seçme Hakkı ile 
Kazanılması 

1) İsteği belirten form dilekçe. 
2) Müracaat makamlarınca sistemden alınan ve kişinin kapalı kaydını 
gösteren nüfus kayıt örneği. 
3) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya 
benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin 
belge. 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi 
5 iş günü) 



4) Medenî hal belgesi. 
5) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde 
meydana gelen değişikliklere ilişkin belge. 
6) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği 
veya benzeri belge. 
7) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa kimlik bilgilerindeki 
değişikliği gösteren belge. 
8) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

9- 
 

Ana veya Babaya Bağlı 
Olarak Türk 

Vatandaşlığının 
Kazanılması 

 

1) Çocuk evlilik birliği içinde dünyaya gelmiş ve ana veya babaya bağlı 
olarak işlem görecek ise; 
a) Doğum belgesi, 
b) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı, 
c) Ana veya babanın muvafakat belgesi, 
d) Ana ve babaya ait evlenme belgesi, 
2) Çocuk boşanma ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana veya 
babaya bağlı olarak işlem görecek ise; 
a) Doğum belgesi, 
b) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı, 
c) Velayet kararı, 
d) Diğer eşin muvafakat belgesi, 
3) Çocuk ölüm ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana veya 
babaya bağlı olarak işlem görecek ise; 
a) Doğum belgesi, 
b) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı, 
c) Ana ve babaya ait evlenme belgesi, 
d) Ana veya babaya ait ölüm belgesi, 
4) Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmiş ve anasına bağlı olarak 
işlem görecek ise; 
a) Doğum belgesi, 
b) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı, 
c) Çocuğun doğduğu tarihte ananın bekâr olduğunu gösteren medenî hal 
belgesi, 
5) Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmiş ve babaya bağlı olarak 
işlem görecek ise; 
a) Doğum belgesi, 
b) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı, 
c) Çocuk ile baba arasında soy bağının kurulduğuna dair belge, 
d) Ananın muvafakat belgesi, 
e) Velayet kararı. 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi 
5 iş günü) 

10- 
Türk Vatandaşlığından İzin 

Almak Suretiyle Çıkma 

1) İsteği belirten form dilekçe. 
2) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği. 
3) Kişi, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış ise buna ilişkin belge, 
henüz kazanmamış ise kazanmak istediği devlet vatandaşlığına kabul 
edileceğine ilişkin teminat belgesinin onaylanmış örneği. 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi 
5 iş günü) 



11- 
Türk Vatandaşlığının 

Seçme Hakkıyla Kaybı 

1) İsteği belirten form dilekçe. 
2) Kişinin kazandığı devlet vatandaşlığını gösteren belge. 
3) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği. 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi 
5 iş günü) 

12- 

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 

Vatandaşlarının Türk 
Vatandaşlığını Kazanması 

1) İsteği belirten form dilekçe. 
2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını doğumla kazandığını 
gösteren yetkili makamlarca verilmiş belge. 
3) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise 
boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi. 
4) Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile 
bağlarını kanıtlayan belge. 
5) Varsa Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınlarına ait 
müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği. 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığa gönderme süresi 
5 iş günü) 

13- 
Çok Vatandaşlığa İlişkin 

Bildirim 

1) İsteği belirten dilekçe. 
2) Nüfus cüzdanının veya örneğinin ve diğer devlet vatandaşlığının hangi 
tarihte kazanıldığını gösteren ve kişinin kimlik bilgilerini içeren belge. 

30 dakika 

14 

Hususi (Yeşil)  
 Hizmet (Gri) Damgalı 

Pasaport 
Başvurusu 

1)Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi (Sürücü 

belgesi, kurum kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport vb belgeler kabul 
edilmemektedir.)  
2) Biyometrik fotoğraf (1 adet ve başvuru sonrası geri verilecektir.)  
3) Çalışanlar için, Talep formu 

  Hususi (yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu 

  Hizmet (gri) Damgalı Pasaport Talep Formu  
4) Defter Bedeli Makbuzu 
 

 

 

15 dakika 

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

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

 
İlk Müracaat Yeri :Nevşehir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü  İkinci Müracaat Yeri  :Nevşehir Valiliği 
İsim   :Ahmet ANTEP      İsim    :Nevzat SİNAN 
Unvan   :İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü    Unvan    :Vali Yardımcısı 
Adres   :Hükümet Konağı 1. Kat       Adres    :Hükümet Konağı 2. Kat 
Tel    :0 384 213 17 13      Tel     :0 384 213 17 05 
Faks     :0 384 231 29 64      Faks      :0 384 213 05 85 
e-Posta  :ahmet.antep@nvi.gov.tr     e-Posta                :nevzat.sinan@icisleri.gov.tr 


