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ÇANKIRI VALİLİĞİ
İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
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VATANDAŞA SUNULAN
HİZMET

BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1-Çalıştığı Resmi Kurumdan kadro ve derecesini gösterir pasaport talep belgesi, emekli ise emekli
belgesi
HUSUSİ DAMGALI
Ortalama 8 Dakika
PASAPORT İŞLEMLERİ 2-Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı
3-1 Adet Biyometrik fotoğraf
4- Pasaport defter bedelinin ilgili bankalara yatırmış olması.
1-Görevlendirme yapılan Resmi Kurumdan kadro ve derecesini gösterir pasaport talep belgesi ile
Bakanlık, Valilik vb. Onay
HİZMET DAMGALI
Ortalama 8 Dakika
PASAPORT İŞLEMLERİ 2-Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı
3-1 Adet Biyometrik fotoğraf
4- Pasaport defter bedelinin ilgili bankalara yatırmış olması.
1-İsteği belirten form dilekçe (VAT-3) (www.nvi.gov.tr internet adresinde veya Müdürlükte
temin edilir.)
2-Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna
ilişkin belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
3-Kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ya da evli ise eş ve
çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belgelerin usulüne göre
onaylanmış, noter tasdikli Türkçe tercümesi.
4-Anne veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması
istenen çocuk var ise, yurt içinde noterde veya yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış
temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren
belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi.

Tamamlanan
dosyanın
incelenerek kabul
edilmesi 30 dakika

5-Medenî hal belgesi, bekar olduğunu gösterir belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise
boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise ölümle son bulan evliliğe ait evlenme belgesi ve eşine ait
ölüm belgesinin usulüne göre onaylanmış, noter tasdikli Türkçe tercümesi.
6-Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamınca
sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
7-Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları
Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
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Türk vatandaşlığının
genel olarak
kazanılması

İl Emniyet
Müdürlüğüne
gönderilmesi 7 gün

8-Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren Milli Eğitim
Müdürlüklerinden alınan belge veya Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir eğitim
kurumunda öğrenim gördüğünü gösteren belge. (Konuşamadığını doktor raporuyla
belgeleyenlerden Türkçe konuşma belgesi istenmez.)
9-Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin
gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.

Komisyonda çıkan
dosyanın

10-Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il
emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
11-Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az 6 aylık ikamet tezkeresi.
12-Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı örneği.
13-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 uncu maddesi gereğince
Karar alınmak
işlem yapılmasını kabul ettiğine yönelik imzalı beyanı.
üzere Bakanlığa
14-İkişer adet fotoğraf.
gönderilmesi 7 gün
15-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
AÇIKLAMA :

üzere Bakanlığa
gönderilmesi 7 gün

a)Dosyası tamamlanan yabancı hakkında il emniyet müdürlüğünden soruşturma yapılması
istenir.
b)Soruşturması biten dosya Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonuna havale edilir,
c)Komisyon tarafında Vatandaşlık Mülakat Formu (VAT-A) tanzim edilir.
d)Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. (Vat. Yön. 17. Md.)
Bakanlıktan yazılı talimat gelmesi halinde;
1-İsteği belirten form dilekçe. (VAT-4) (www.nvi.gov.tr internet adresinde veya Müdürlükte
temin edilir.)
2-Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna
ilişkin belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
3- Anne veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması
istenen çocuk var ise, yurt içinde noterde veya yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış
temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren
belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi.
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Türk vatandaşlığının
istisnai olarak
kazanılması

Tamamlanan
dosyanın
incelenerek kabul
edilmesi 30 dakika

4-Medenî hal belgesi, bekar olduğunu gösterir belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise
boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise ölümle son bulan evliliğe ait evlenme belgesi ve eşine ait
ölüm belgesi. (Belge usulüne göre onaylanmış, noter tasdikli Türkçe tercümeli olacak)
5-Kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ya da evli ise eş ve
Bakanlıkta gelen
çocuklarının aile bağını kanıtlayan aile nüfus kayıt örneği veya benzeri belgenin usulüne göre
yazıda belirtilen
onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi.
tüm kişilere ait,
6-Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamınca
tamamlanan
sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
dosyaların karar
7-İbraz edilen kimlik belgelerinde başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa,
alınmak üzere
bu eksikliğin giderilmesine yönelik ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belgenin usulüne göre
Bakanlığa
onaylanmış, noter tasdikli Türkçe tercümesi, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı
gönderilmesi 7 gün
Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair
imzalı beyanı.
8- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
AÇIKLAMA :
Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. (Vat. Yön. 20. Md.)

1-İsteği belirten form dilekçe (VAT-5) (www.nvi.gov.tr internet adresinde veya Müdürlükte
temin edilir.)
2-Müracaat makamınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
3-Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna
ilişkin belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
4-Medenî hal belgesi.
5-Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere
ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
6-Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge. (Belge
yabancı dilde bir belge ise usulüne göre onaylanmış, noter tasdikli Türkçe tercümesi.)
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Türk vatandaşlığının
yeniden kazanılması

Tamamlanan
dosyanın
incelenerek kabul
edilmesi 30 dakika

7-Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu
gösteren belgenin usulüne göre onaylanmış, noter tasdikli Türkçe tercümesi.
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
9-Başvuru tarihinden ileriye doğru en az altı aylık ikamet tezkeresi.
10-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
11-Anne veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması
istenen çocuk var ise, yurt içinde noterde veya yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış
temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren
belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi.
AÇIKLAMA :
Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. (Vat. Yön. 23. Md.)
1-İsteği belirten form dilekçe. (VAT-6) (www.nvi.gov.tr internet adresinde veya Müdürlükte
temin edilir.)
2-Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
3-Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna
ilişkin usulüne göre onaylanmış, noter tasdikli Türkçe tercümeli belge.

Tamamlanan
dosyanın karar
alınmak üzere
Bakanlığa
gönderilmesi 7 gün

Tamamlanan
dosyanın
incelenerek kabul
edilmesi 30 dakika

4-Kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi
belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi

Tamamlanan
dosyanın
incelenerek kabul
edilmesi 30 dakika

5-Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
6-Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa ise onaylı bir
örneği.
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Türk vatandaşlığının
evlenme yoluyla
kazanılması

7-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-Anne veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması
istenen çocuk var ise, yurt içinde noterde veya yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış
temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren
belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi.
9-Her iki eşe ait ikişer adet fotoğraf.
10-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
AÇIKLAMA :
a)Dosyası tamamlanan yabancı hakkında il emniyet müdürlüğünden soruşturma yapılması
istenir.
b)Soruşturması biten dosya Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonuna havale edilir,
c)Komisyon tarafında Vatandaşlık Mülakat Formu (VAT-A) tanzim edilir.
ç)Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. (Vat. Yön. 26. Md.)
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Vatandaşlardan gelen
talep ile ihbar ve
1- Dilekçe ve varsa ekleri (Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 4. Md)
şikâyet içerikli
dilekçeler
Bilgi Edinme
1- 4982 Sayılı Yasa gereği yazılı veya elektronik ortamda talep
Başvurularına Cevap
Verilmesi
2- Dilekçe

İl Emniyet
Müdürlüğüne
Soruşturmaya
gönderilmesi 7 gün

Komisyonda çıkan
dosyanın
Karar alınmak
üzere Bakanlığa
gönderilmesi 7 gün

30 iş günü

15 iş günü
30 iş günü
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T.C. Kimlik Kartı

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların
kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Nüfus
cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi
mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Ortalama 8 Dakika

Kimlik Belgesi Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
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Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
Sürücü Sağlık Raporu Sürücü belgesi
SÜRÜCÜ BELGESİ
Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Yabancı Ülke Adli veya Adli - idari makam kararı.
İdari Makamlarınca Kararda kesinleşme şerhi yok ise adli/idari kararın verildiği ülke kanunlarına göre usulen
Boşanmaya İlişkin
kesinleştiğine dair yazı.
Olarak Verilen
Başvuru vekil tarafımdan yapılmış ise fotoğraflı özel vekaletname.
Kararların Nüfus
Başvuru kanuni temsilci tarafından yapılmış ise vesayet karan eklenecektir.
Kütüğüne Tescili
Tenfiz hükümlerine ilişkin bilgilendirme formu eklenecektir

Ortalama 8 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.

lk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-Posta

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
Fatma DEMİREL
İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü
İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Hükümet Konağı Zemin Kat ÇANKIRI
(0376) 2131707
(0376) 2131707
cankiriilnufus@nvi.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-Posta

Valilik
Şahin BAYHAN
Vali Yardımcısı
Valilik
Hükümet Konağı 1. Kat ÇANKIRI
(0376) 2133540
(0376) 2133540
cankiri@icisleri.gov.tr

