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NİĞDE VALİLİĞİ 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIRA 

NO 

 

HİZMETİN ADI  
 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İLİMİZDE 

HİZMETİN 

TAMAMLAMA 

SÜRESİ  
 

1 

   
 

Bilgi Edinme 

Başvurularının 

Cevaplandırılması  
 

  

 TÜRK 

VATANDAŞLIĞNIN 

KAZANILMASI 

  

2 TÜRK 

VATANDAŞLIĞININ 

DOĞUM YERİ 

ESASINA GÖRE 

KAZANILMASI 

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  
 

 

 Dosya 

tamamlandıktan 

sonra karar 

alınmak üzere 

Bakanlığa 

gönderilir.  
 

3  

 TÜRK 

VATANDAŞLIĞININ 

EVLENME YOLUYLA 

KAZANILMASI  
 

1-İsteği belirten form dilekçe.  

2-Hangi devlet vatandaşlığını gösterir veya 

benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne 

göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 

tercümesi.  

3-Tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre 

onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 

tercümesi.  

4-Yerleşim yeri Türkiye’ de bulunuyorsa en 

son tarihli ikamet tezkeresi.  

5-Herhangi bir suç nedeniyle hakkında 

kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa 

onaylı bir örneği.  

6-Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve 

günü bulunmuyorsa, bu durumu ispatlayacak 

ülkesinin yetkili makamlarından alınmış ve 

usulüne göre onaylanmış belgenin noter 

tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı 

Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi 

gereğince Temmuz ayının 1.günü olarak 

tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı 

beyanı.  

7- Hizmet bedelinin Maliye veznesine 

yatırıldığını gösterir makbuz.  
 

 

 Tahkikat sonucu 

1 hafta içerisinde 

görüşme yapılır. 

Dosya karar 

alınmak üzere 

Bakanlığa 

gönderilir  
 

4 TÜRK 

VATANDAŞLIĞININ 

GENEL OLARAK 

KAZANILMASI  

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 es ve 

çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği 

Tahkikat sonucu 

1 hafta içerisinde 

görüşme yapılır. 

Dosya karar 

alınmak üzere 

Bakanlığa 

gönderilir. 



veya benzeri belge.  

4- Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, 

boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise esine 

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 il emniyet 

müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini 

gösteren 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 uncu maddesi gereğince işlem 

yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.  

12-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını 

gösteren makbuz.  

 

5 TÜRK 

VATANDAŞLIĞININ 

YENİDEN 

KAZANILMASI  

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.  

5- Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa 

medenî halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin 

belge.  

6- Evli ise es 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 il 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.  

Dosya 

tamamlandıktan 

sonra karar 

alınmak üzere 

Bakanlığa 

gönderilir  
 

6 TÜRK 

VATANDAŞLIĞININ 

1-Evlat edinenin isteğini belirten form dilekçe.  

2- Doğum belgesi.  

Dosya 

tamamlandıktan 



EVLAT EDİNME 

YOLUYLA 

KAZANILMASI  

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.  

sonra karar 

alınmak üzere 

Bakanlığa 

gönderilir  
 

7 TÜRK 

VATANDAŞLIĞININ 

SEÇME YOLUYLA 

KAZANILMASI  

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.  

4- Medenî hal belgesi.  

5- Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa 

medenî halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin 

belge.  

6- Evli ise es 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.  

Dosya 

tamamlandıktan 

sonra karar 

alınmak üzere 

Bakanlığa 

gönderilir.  
 

8 TÜRK 

VATANDAŞLIĞININ 

İSTİSNAİ YOLUYLA 

KAZANILMASI  

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- Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, 

boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise esine ait ölüm 

belgesi.  

4- Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi 

veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise es 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.  

6- 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.  

7- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını 

gösteren makbuz.  

Dosya 

tamamlandıktan 

sonra karar 

alınmak üzere 

Bakanlığa 

gönderilir  
  

9 KUZEY 

CUMHURİYETİ 

VATANDAŞLARINI

N TÜRK 

VATANDAŞLIĞININ 

KAZANMASI  

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 esine ait ölüm 

belgesi.  

4- Evli ise esinin, varsa ergin olmayan çocuklarının 

kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan belge.  

5- Varsa Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece 

yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden 

Dosya 

tamamlandıktan 

sonra karar 

alınmak üzere 

Bakanlığa 

gönderilir  
 



alınan nüfus kayıt örneği.   

10 
 

TÜRK 

VATANDAŞLIĞIND

AN İZİN ALMAK 

SURETİYLE ÇIKMA  

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.  

Dosya 

tamamlandıktan 

sonra karar 

alınmak üzere 

Bakanlığa 

gönderilir  
 

11 HUSUSİ VE HİZMET 

PASAPORT 

1- Islak İmzalı Pasaport Talep formu 

2- Biyometrik fotoğraf 

3- Pasaport Defter bedeli ödentisi 

4- Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı 

Müracaat 

alındıktan sonra 

3-7 gün arasında 

PTT kargo 

aracılığı ile 

kişinin beyan 

ettiği adrese 

teslim 

 

 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 Yeri :      İkinci Müracaat Yeri: 

Niğde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü                          Niğde Valiliği                                                    

İsim         :Aydoğan TULGAR                                          İsim  :Adnan TÜRKDAMAR  

Unvanı      :İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü                      Unvanı  :Vali Yardımcısı  

Adres        :İl Nüfus ve vatandaşlık Müdürlüğü NİĞDE     Adres  :Niğde Valiliği  

Tel             :0 388 232 34 83                                                Tel   : 0 388 232 23 24  

Faks           : 0 388 232 34 85                                               Faks   :0 388 232 23 13  

e-posta       : nigde51@nvi.gov.tr                                         e-posta :planlama.nigde@icisleri.gov.tr 


