
 
T.C. 

ARDAHAN VALİLİĞİ 
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 

Başvuru İşleminin 

Tamamlanma süresi (En 

Geç) 

     1. 

Türk Vatandaşlığının 

Genel Olarak 

Kazanılması 
 

 

1.Form dilekçe(VAT-3) 

2.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre 

onaylanmış belgenin Noter Tasdikli Tercümesi 

3.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin Noter Tasdikli 

Tercümesi (Apostil Tasdiki Yapılmış) 

4.Medeni Hal Belgesi ve evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm 

Belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin Noter Tasdikli Tercümeleri) (Apostil Tasdiki Yapılmış) 

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre 

onaylanmış belgelerin Noter Tasdikli Tercümeleri) (Apostil Tasdiki Yapılmış) 

6.Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı 

bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınacak Rapor 

7.Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin mesleğini ve 

gelirini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası ve benzeri belge veya birinci derece yakınlarının geçimlerini 

sağladıklarına ilişkin Taahhüt Belgesi 

8.Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait Nüfus Kayıt Örneği 

9.Eşlerden birinin Türk Vatandaşlığına müracaat etmemesi halinde; Türk Vatandaşlığına başvuruda 

bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre 

onaylanmış(Apostil Tasdiki Yapılmış) muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi) 

10.Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylular için (5) beş yıl,  Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğine dair 

Göç İdaresi Müdürlüğü’nce düzenlenmiş giriş çıkışlarını gösterir belge(İkamet Hesaplaması)  

11.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (6) üç aylık ikamet tezkeresi 

12.Herhangi bir suçtan yargılanmış ise buna ilişkin Mahkeme Kararı 

13.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz 

14.Vesikalık Fotoğraf 

1-Dosya Tekamül Aşaması 

a-Başvuru işleminin 

tamamlanması 30 dakika 

b- Emniyet Tahkikatı 

yaklaşık 30 gün 

c- Mülakat 10 dakika 

2-Karar Aşaması 

a-  Bakanlığa ait olduğundan 

süre verilememektedir.  

  

 

     2. 
 

Evlenme Yoluyla 

Vatandaşlığa Alınma 

Başvurusu 

1.Form dilekçe (VAT-6)  

2.Türk vatandaşı eşine ait tam açıklamalı nüfus kayıt örneği. 

3.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre 

onaylanmış belgenin Noter Tasdikli Tercümesi 

4.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin Noter Tasdikli 

Tercümesi (Apostil Tasdiki Yapılmış) 

5.Türkiye ‘de evlenenlerden Uluslararası Evlenme Cüzdan fotokopisi yurt dışında evlenenlerden ülkesi 

makamlarından almış olduğu apostil onaylı Türkçe tercümeli belge 

6.İkamet tezkeresinin işlem gören her sayfasının noter tasdikli fotokopisi 

7.Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği 

1-Dosya Tekamül Aşaması 

a-Başvuru işleminin 

tamamlanması 30 dakika 

b- Emniyet Tahkikatı 

yaklaşık 30 gün 

c- Mülakat 10 dakika 

2-Karar Aşaması 
a- Bakanlığa ait olduğundan 

süre verilememektedir. 



8.Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili 

makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin Noter Tasdikli Tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus 

Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul 

ettiğine dair imzalı beyanı 

9.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz 

10.Vesikalık Fotoğraf 
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Evlat Edinme İle 

Vatandaşlığa Alınma 

Başvurusu 

1.Evlat edinen veya veli ya da vasinin isteğini belirten Form dilekçe (VAT-7) 

2.Çocuğun hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir belge, Kimlik (pasaport, kimlik…vs.) Noter tasdikli Türkçe 

Tercümesi 

3.Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi(Apostil Tasdiki Yapılmış) 

4.Doğum Belgesine dayanılarak düzenlenecek Doğum Tutanağı (VGF-01) 

5.Evlat edinene ait Nüfus Kayıt Örneği 

6.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz 

1-Dosya Tekamül Aşaması 

a-Başvuru işleminin 

tamamlanması 30 dakika 

2-Karar Aşaması 

a-Bakanlığa ait olduğundan 

süre verilememektedir. 
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İstisnai Olarak 

Vatandaşlığa Alınma 

Başvurusu 

1.Form dilekçe(VAT-4) 

2.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre 

onaylanmış belgenin Noter Tasdikli Tercümesi 

3.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin Noter Tasdikli 

Tercümesi (Apostil Tasdiki Yapılmış) 

4.Medeni Hal Belgesi ve evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm 

Belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin Noter Tasdikli Tercümeleri) (Apostil Tasdiki Yapılmış) 

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre 

onaylanmış belgelerin Noter Tasdikli Türkçe Tercümeleri) (Apostil Tasdiki Yapılmış) 

6.Eşlerden birinin Türk Vatandaşlığına müracaat etmemesi halinde; Türk Vatandaşlığına başvuruda 

bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre 

onaylanmış(Apostil Tasdiki Yapılmış) muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi) 

7.Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait Nüfus Kayıt Örneği 

8.Türk Soylu olan yabancıların Türk soylu olduklarını gösterir belge getirmeleri ilgililerin lehine 

değerlendirilecektir. (Usulüne göre onaylanmış belgelerin Noter Tasdikli Tercümelerİ) (Apostil Tasdiki 

Yapılmış) 

9.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (İşlem, işlem gören her sayfasını 

gösterir noter tasdikli örneği) 

10.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz 

1-Dosya Tekamül Aşaması 

a-Başvuru işleminin 

tamamlanması 30 dakika 

2-Karar Aşaması 
a- Bakanlığa ait olduğundan 

süre verilememektedir. 
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Yeniden Türk 

Vatandaşlığına Alınma 

Başvurusu 

1.Form dilekçe(VAT-5) 

2.Nüfus Kayıt Örneği 

3.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre 

onaylanmış belgenin Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi 

4.Türk Vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin belge, evli ise 

Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm Belgesi (Usulüne göre onaylanmış 

belgelerin Noter Tasdikli Tercümeleri) (Apostil Tasdiki Yapılmış) 

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre 

onaylanmış belgelerin Noter Tasdikli Tercümeleri) (Apostil Tasdiki Yapılmış) 

6.Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir usulüne göre 

onaylanmış belgenin Noter Tasdikli Tercümesi 

1-Dosya Tekamül Aşaması 

a-Başvuru işleminin 

tamamlanması 30 dakika 

2-Karar Aşaması 

a- Başvurunun karara 

bağlanması Bakanlığa ait 

olduğundan süre 

verilememektedir. 



7.5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca yeniden Türk Vatandaşlığını kazanmak 

isteyen kişi için başvuru tarihinden geriye doğru üç yıl ikamet etmiş olduğunu gösterir İl Emniyet 

Müdürlüğünden alınacak ikamet tezkeresi ve giriş çıkışları gösteren belge (İkamet Hesaplaması) 

8.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (İşlem, işlem gören her sayfasını 

gösterir noter tasdikli örneği), 

9.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz 
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Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti 

Vatandaşlarının 

Vatandaşlığa Alınma 

Başvurusu 

1.Form dilekçe(VAT-11) 

2.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığını doğumla kazandığını gösterir yetkili makamlarca verilmiş 

belge (Apostil Tasdiki Yapılmış), 

3.Medeni hale İlişkin Belge (Apostil Tasdiki Yapılmış), 

4.Evli ise eşinin varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan belge(Apostil 

Tasdiki Yapılmış), 

5. Vesikalık Fotoğraf (3 Adet) 

7.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz 

1-Dosya Tekamül Aşaması 

a-Başvuru işleminin 

tamamlanması 30 dakika 

2-Karar Aşaması 

a- Bakanlığa ait olduğundan 

süre verilememektedir 

 

     7 
 

Türk Vatandaşlığından 

İzin Almak Suretiyle 

Çıkma 

1.İsteği Belirten Form Dilekçe (Vat-9) 

2.Hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir belge (Apostil Tasdiki Yapılmış) 

3.Nüfus Kayıt örneği  

1-Dosya Tekamül Aşaması 

a-Başvuru işleminin 

tamamlanması 15 dakika 

2-Karar Aşaması 

a-Başvurunun karara 

bağlanması Bakanlığa ait 

olduğundan süre 

verilememektedir. 
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Evlenme Başvurusu ve 

Nikah Akdi 

1. Evlenme Ehliyet Belgesi 

2. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı  

3. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş ) 

4. Evlenme Engeli Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu 

5. Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli 

a-Başvuru işleminin 

tamamlanması 10 dakika 

b- Evlenme Başvurusu, 

evlenme akdinden  24 saat 

önce yapılmalıdır. 
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Bilgi Edinme Başvurusu 

Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi 

tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile 

istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve 

imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir 

olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. 

Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir. 

a- Birim içi 15 iş günü 

b- Birim dışı 30 iş günü 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede 
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
    

İLK MÜRACAAT YERİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ ARDAHAN VALİLİĞİ 

İsim Yusuf MERCAN İsim Mehmet KILIÇ 
Unvan  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Unvan  Vali Yardımcısı 
Tel 0 (478) 211 23 87 Tel 0 (478) 211 43 35 
Faks 0 (478) 211 56 94 Faks 0 (478) 211 56 94 
E-posta            yusuf.mercan@icisleri.gov.tr      E-posta            mehmet.kilic5@icisleri.gov.tr 

mailto:mehmet.kiliç@icisleri.gov.tr


 


