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MUĞLA VALİLİĞİ 
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU  
      

    HİZMETİN  

 SIRA HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLAMA SÜRESİ  

 NO ADI  (EN GEÇ)  

   a) İsteği belirten dilekçe (VAT-2),   

   b) İlgilinin Türkiye’de doğduğunu ispata yarayacak doğum belgesi, 
Nihai karar Bakanlığa ait 

 
   c) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01),  

 1 Türk vatandaşlığının doğum olması sebebiyle zaman  

 
d) Çocuğun ana ve babasından dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığının ispatına yarayacak usulüne göre onaylanmış 

 

  

yeri esasına göre kazanılması verilememektedir. 
 

  belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.  
     

   e) Ana ve babanın vatansız olması halinde temini mümkünse bu durumu ispatlayan belge.   

   a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-3),   

   b) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter   

   tasdikli Türkçe tercümesi,   

   c) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,   

   d) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne göre onaylanmış   

   belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),   

   e) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli   

   Türkçe tercümeleri),   

   f) Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği, 
Nihai karar Bakanlığa ait 
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Türk vatandaşlığının genel g) Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık  
 olarak kazanılması kurumlarından alınacak rapor, olması sebebiyle zaman  
   

   ğ) Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belge veya verilememektedir.  

   Türkiye’de herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü gösteren belge,   

   h) 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,   

   ı) Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylular için beş yıl, Türk soylular için iki yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğine dair İl Emniyet   

   Müdürlüğünce düzenlenmiş giriş çıkışları gösterir belge,   

   i) Başvuru tarihinden ileriye doğru Vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.   

   j) Herhangi bir suçtan yargılanmış ise buna ilişkin mahkeme kararı,   

   k) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.   

   a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-4),   

   b) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter   

   tasdikli Türkçe tercümesi,   

   c) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
Nihai karar Bakanlığa ait 

 
  Türk vatandaşlığının istisnai ç) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne göre onaylanmış  

 3 olması sebebiyle zaman  

 olarak kazanılması belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),  

  

verilememektedir. 
 

   d) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter  
     

   tasdikli Türkçe tercümeleri),   

   e) Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,   

   f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.   
      



      

   a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-5),   

   b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,   

   c) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter   

   tasdikli Türkçe tercümesi,   

   ç) Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise 
Nihai karar Bakanlığa ait 

 

  
Türk vatandaşlığının yeniden 

boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),  
 4 d) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter olması sebebiyle zaman  

 

kazanılması 
 

  tasdikli Türkçe tercümeleri), verilememektedir.  
    

   e) Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli   

   Türkçe tercümesi,   

   f) 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 Müd.den alınacak ikamet tezkeresi ve giriş çıkışları gösteren belge,   

   g) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.   

   a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-6),   

   b) Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,   

   c) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter   

   tasdikli Türkçe tercümesi,   

  
Türk vatandaşlığının evlenme 

ç) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, Nihai karar Bakanlığa ait  
 5 d) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi, olması sebebiyle zaman  

 

yoluyla kazanılması 
 

  e) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği, verilememektedir.  
    

   f) Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve   

   usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince   

   Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.   

   g) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.   

   a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-8),   

   b) Türk vatandaşlığının kaybından sonra kazandığı devlet vatandaşlığını gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe   

   tercümesi, 
Nihai karar Bakanlığa ait 

 
  Türk vatandaşlığının seçme c) Usulüne göre onaylanmış medeni hal belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,  

 6 olması sebebiyle zaman  

 
hakkı ile kazanılması ç) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği, müracaat makamlarınca sistemden alınan ve kişinin kapalı kaydını 

 

  

verilememektedir. 
 

   gösteren nüfus kayıt örneği.  
     

   d) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.   

   e) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.   

   a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-1),   

   b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan, Türk vatandaşı ana veya babaya ait nüfus kayıt örneği,   

   c) Ana ya da babadan birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak usulüne göre onaylanmış belge ile   

   başvuru sahibinin yabancı olan ana veya babasından dolayı o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair usulüne göre 
Nihai karar Bakanlığa ait 

 

  
On sekiz yaşından sonra 

onaylanmış belgenin noter tasdikli noter tasdikli Türkçe tercümeleri,  
  ç) Başvuru sahibinin ana ve babasından, bunlardan birinin ölmüş olması halinde varsa kardeşlerinden yakınlık derecelerini belirtir şekilde olması sebebiyle zaman  

 7 yurtdışından yapılan doğuma  

 müracaat makamları tarafından alınacak imzalı ifadeleri, verilememektedir.  

  

ilişkin bildirimler 
 

  d) Başvuru sahibinin ana ve babasının ölmüş olması halinde varsa kardeşleri ve üçüncü derece yakınlarından yakınlık derecelerini belirtir   
     

   şekilde müracaat makamları tarafından alınacak imzalı ifadeleri,   

   e) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli noter tasdikli Türkçe tercümesi,   

   f) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01).   

   a) Evlat edinen veya veli ya da vasinin isteği belirten form dilekçesi (VAT-7), Nihai karar Bakanlığa ait  
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Türk vatandaşlığının evlat b) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, olması sebebiyle zaman  
 edinilme yoluyla kazanılması c) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01), verilememektedir.  
   
      



       

   ç) Evlat edinene ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,   

   d) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.   

   a) Çocuk evlilik birliği içinde dünyaya gelmiş ve ana, baba veya ikisinden birisine bağlı olarak işlem görecek ise;   

   1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,   

   2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01),   

   3) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmayan ana veya babanın noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli   

   usulüne göre onaylanmış muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi),   

   4) Ana ve babaya ait evlenme belgesi,   

   b) Çocuk boşanma ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana ya da babaya bağlı olarak işlem görecek ise;   

   1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,   

  

Yetkili makam kararı ile Türk 
2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01),   

  3) Usulüne göre onaylanmış velayet kararının noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
Nihai karar Bakanlığa ait 

 
  vatandaşlığını kazanmanın eş 4) Ana veya babaya ait usulüne göre onaylanmış boşanma kararının noter tasdikli Türkçe tercümesi,  

  olması sebebiyle zaman  

 9 ve çocuklar bakımından 5) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre  

 

verilememektedir. 
 

  sonuçları onaylanmış muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi),  
    

   c) Çocuk ölüm ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana veya babaya bağlı olarak işlem görecek ise;   

   1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,   

   2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01),   

   3) Ana ve babaya ait usulüne göre onaylanmış evlenme belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,   

   4) Ana veya babaya ait usulüne göre onaylanmış ölüm belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,   

   ç) Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmiş ve anasına bağlı olarak işlem görecek ise;   

   1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,   

   2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01),   

   3) Ananın medeni hal değişikliklerini gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.   

   a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-9), 
Nihai karar Bakanlığa ait 

 

  
Türk vatandaşlığından izin 

b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,  
 10 c) Başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmış ise bunu gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, olması sebebiyle zaman  

 

almak suretiyle çıkma 
 

  ç) Henüz başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmamış ise kazanmak istedikleri yabancı devlet vatandaşlığına kabul edileceklerine ilişkin verilememektedir.  
    

   usulüne göre onaylanmış teminat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi.   

   a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-11), 
Nihai karar Bakanlığa ait 

 

   b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığını doğumla kazandığını gösterir yetkili makamlarca verilmiş belge,  
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti c) Medeni hale ilişkin belge, olması sebebiyle zaman  
 vatandaşları ç) Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan belge. verilememektedir.  
   

   d) Varsa Türk Vatandaşı birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.   

       
       

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığı tespiti durumunda ilk müracaat 
yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz 

İlk Müracaat Yeri : İl Nüfus ve Vat. Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri :  

İsim : Ayşe Serap GÜNEY İsim : Turgut ÇELENKOĞLU 
Unvan : İl Nüfus ve Vat. Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı 
Adres : Muğla Valiliği Adres : Muğla Valiliği 
Tel : 0 (252) 214 22 94 Tel : 0 252 214 12 34 / 240 
Faks : 0 252 214 22 94/ 115 Faks : 0 252 214 22 94/115 

e-posta : mugla48@nvi.gov.tr e-posta : mugla48@nvi.gov.tr  


