
İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ) 

1 

Vatandaşlık Başvurusu   

A)Vatandaşlığa 

Alınma Başvurusu 

a)Genel Olarak Türk 

Vatandaşlığına 

Alınma Başvurusu 

Genel Olarak Türk Vatandaşlığına Alınma Başvurusunda Gerekli Belgeler 

1. İsteği belirten form dilekçe (Vat-3) 

2. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış 
belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

3. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ya da evli ise eş ve çocuklarının aile 
bağını kanıtlayan aile nüfus kayıt örneği veya benzeri belge, 

4. Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise, yurtiçinde 
noterde veya yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer 
ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi, 

 

5. Medeni hal belgesi, bekar olduğunu gösterir belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise ölümle 
son bulan evliliğe ait evlenme belgesi ve eşine ait ölüm belgesi, 

6. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık alanındaki değişen ve gelişen şartlar da 
dikkate alınmak suretiyle esas ve usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık raporu, 

7. Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin mesleğini veya gelirini ispatlayan 
çalışma izni, vergi levhası veya benzeri belge, 

8. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak çıkış ve 
girişlerini gösteren belge, 

9. Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az altı aylık ikamet tezkeresi, 

10. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa örneği, 

11. İbraz edilen kimlik belgelerinde başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu eksikliğin giderilmesine 
yönelik ülkesi yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanununun 39 ncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine yönelik imzalı beyanı, 

12. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz. 

30 Dakika 

  



 
 
 

  b) Evlenme ile 
Vatandaşlığa Alınma  
Başvurusu  

Evlenme İle Vatandaşlığa Alınmada Gerekli Belgeler 
 
1. İsteği belirten form dilekçe (Vat-6) 
 
2. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış 
belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,  
 
3. Tescile esas olacak şekilde 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 örneği,  
 
6. İbraz edilen kimlik belgelerinde başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu eksikliğin giderilmesine 
yönelik ülkesi yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanununun 39 ncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine yönelik imzalı beyanı,  
 
7. Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise yurtiçinde 
noterde veya yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer 
ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi,  
 
8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.  
 

20 Dakika 

  c) Evlat Edinme ile 
Vatandaşlığa Alınma  
Başvurusu 

Evlat Edinme ile Vatandaşlığa Alınmada Gerekli Belgeler 
 
1. İsteği belirten form dilekçe (Vat-7),  
 
2. Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,  
 
3. Hangi ülke vatandaşı olduğunu gösteren belge.  
 
4. Evlat edinilenin veli ya da vasisi olduğunu gösteren belge,  
 
5. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.  
 

 
 
 
 
 
 

20 Dakika 

 
 
 
 
 
 



  d) İstisnai Olarak 
Vatandaşlığa Alınma  
Başvurusu 

İstisnai Olarak Vatandaşlığa Alınmada Gerekli Belgeler 
 
1. İsteği belirten form dilekçe (Vat-4),  
 
2. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış 
belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,  
 
3. Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise, yurtiçinde 
noterde veya yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer 
ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi,  
 
4. Medeni hal belgesi, bekar olduğunu gösterir belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise ölümle 
son bulan evliliğe ait evlenme belgesi ve eşine ait ölüm belgesi,  
 
5. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ya da evli ise eş ve çocuklarının aile bağını 
kanıtlayan aile nüfus kayıt örneği veya benzeri belge,  
 
6. İbraz edilen kimlik belgelerinde başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu eksikliğin giderilmesine 
yönelik ülkesi yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanununun 39 ncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine yönelik imzalı beyanı,  
 
7. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.  
 

30 Dakika 

  e)Türk 
Vatandaşlığının 
Yeniden Kazanılma 
Başvurusu 

Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılmasında Gerekli Belgeler  
 
1. İsteği belirten form dilekçe (Vat-5),  
 
2. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış 
belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,  
 
3. Medeni hal belgesi,  
 
4. Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge,  
 
5. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan aile nüfus kayıt örneği veya benzeri belge,  
 
6. Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir belge,  

 

20 Dakika 

  



    
7. Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca yeniden Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi için başvuru tarihinden geriye 
doğru Türkiye'de kesintisiz üç yıl ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak çıkış ve girişlerini gösteren belge 
ve başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az altı aylık ikamet tezkeresi,  
 
8. Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise 
yurtiçinde noterde veya yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili makamlarınca 
düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi  
 

 

9. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.  

 

 

  f) Doğuştan K.K.T.C.  
Vatandaşlarının 
Vatandaşlığa Alınma 
Başvurusu  

Doğuştan K.K.T.C. Vatandaşlarının Vatandaşlığa Alınmasında Gerekli Belgeler  
 
1. İsteği belirten form dilekçe (Vat-11),  
 
2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığını doğumla kazandığını gösterir yetkili makamlarca verilmiş belge,  
 
3. Medeni hale ilişkin belge,  
 
4. Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan belge.  
 
5. Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 Dakika 



2 
Vatandaşlıktan 

Çıkma Başvurusu 
a) Çıkma Başvurusu 

Vatandaşlıktan Çıkma İçin Gerekli Belgeler 

1. İsteği belirten form dilekçe (VAT-9) 

2. Başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmış ise buna ilişkin belge veya henüz başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmamış ise 
kazanmak istediği devlet vatandaşlığına kabul edileceğine ilişkin teminat belgesi veya onaylanmış örneği. 

3. Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen ana veya babaya bağlı olarak işlem gören çocuk için diğer eşin muvafakat belgesi, 
muvafakat edilmemesi halinde hakim kararı. 

15 Dakika 
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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 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. 

Birim içi 15 gün  

Birim dışı 

30 gün 

4 

  

HUS USİ (YEŞİL) VE HİZMET (GRİ) DAMGALI PASAPORT 
 Başvuru, il genelinde, sadece İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde yapılmaktadır.  
 

Gerekli Belgeler: 

a) Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi 
(Sürücü belgesi, kurum kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport vb belgeler kabul edilmemektedir.)                       
 

b) Biyometrik fotoğraf (1 adet ve başvuru sonrası geri verilecektir.) 
 

c) Çalışanlar için, Talep formu 

• Hususi (yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu 

• Hizmet (gri) Damgalı Pasaport Talep Formu 

Not: Talep formunun, imzalanıp onaylanmasından sonra, hak sahibi hariç olacak şekilde, formda yazan kişi sayısı kadar 
fotokopisi de gereklidir. 

10 Dakika 

     

  

 

https://isay2.icisleri.gov.tr/kurumlar/konyailnufus.gov.tr/haberler/2018/pasaport/Hususi_Pasaport_Talep_Formu.docx
https://isay2.icisleri.gov.tr/kurumlar/konyailnufus.gov.tr/haberler/2018/pasaport/Hizmet_Pasaportu_Talep_Formu.docx


   

ç) Emekliler veya Müstafiler (görevden geri çekilenler) için, kurumundan ayrılış tarihindeki kadro bilgisini içeren resmi yazı 

d) Değerli kâğıt bedeli ödendi dekontu. (Aşağıda, güncel ücret listesi ve anlaşmalı bankalar bildirilmiştir.) 

e) Öğrenci belgesi (Başvuru sahibinin, Turkiye.gov.tr de öğrenci olarak gözükmesi durumunda istenmeyecektir.) 

f) Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar. 

g) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi. (Anne veya babanın başvuru 
esnasında hazır bulunması durumunda muvafakat belgesi istenmeyecektir.) 

h) Hak sahibinin 18 yaş üzerinde bedensel veya zihinsel veya bakıma muhtaç çocuğu varsa, “%50 ve üzeri süresiz geçerliliği 
olan” sağlık kurulu raporu 

ı) 18 yaş üzeri zihinsel engelliler için, mahkemeden vâsi kararı 

Not: (c) ve (ç) bendinde istenilen belgelerin geçerlilik süresi(60) gündür. 

 

Detaylı Bilgi İçin 

https://www.nvi.gov.tr/ 

 

 

     
 

 
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 : Osmaniye İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Valilik 

İsim : Abdurrahman AYTAR İsim : Metin ESEN 

Unvan : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür V. Unvan             : Vali Yardımcısı 

Adres : Adnan Menderes Mh.Musa Şahin Blv. No:60/1 OSMANİYE Adres : Hükümet Konağı 

Tel : 0 328 826 01 96 Tel : 0 328 825 07 07 

Faks : 0 328 826 01 56 Faks : 0 328 825 54 55 

e-posta : ilnufus@osmaniye.gov.tr e-posta : valilik@osmaniye.gov.tr 
 
 
     

https://www.nvi.gov.tr/

