BOLU VALİLİĞİ
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
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-Randevu: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport ve Sürücü Belgesi
başvurularında
"https://randevu.nvi.gov.tr"intemet sitesinden veya "Alo 199” çağrı merkezi aracılığıyla
Türkiye Cumhuriyeti
randevu
alınacaktır.
Kimlik Kartı,
-Ödeme İşlemleri: 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında alınan hizmet
Umuma Mahsus
bedeli, değerli kağıt ve harç bedellerinin tahsilatı Vergi Dairesi Müdürlüklerince veya Maliye
(Bordo) Pasaport
Bakanlığının anlaşma yaptığı bankalar aracılığı ile yapılacaktır.
ve Sürücü Belgesi
-Fotoğraf: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport ve Sürücü Belgesi
ile ilgili ortak
başvurularında kullanılacak fotoğrafın son altı(6) ay içinde çekilmiş ve 5x6 ebadında ICAO
hükümler
standartlarına uygun biyometrik olması gereklidir.
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-Başvuru için; Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Uluslararsı Aile Cüzdanı, Memur Kimlik Kartı,
Avukat Kimlik Kartı,Askeri Kimlik Kartı, Basın Kimlik Kartı belgelerinden biri gerekmektedir.
-2019 yılı Kimlik Kart Ücreti 22,50 TL' dir. Kayıp Kimlik Kart Ücreti 45.00 TL
-Kimlik Kartı talebinde 15 yaşını tamamlamış herkesin şahsen başvurması esastır.
-Fotoğraflı bir belge ibraz edilememesi durumunda; anne, baba, kardeş,eş veya 18 yaşını doldurmuş
çocuklarından biri ile birlikte müracaat edilir. Bunların bulunmaması durumunda ise kolluk
kuvvetlerine soruşturma yaptırılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kimlik kartı başvurusu
alınır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi,
kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde; varsa
anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora
dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz
edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz.
-Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; 15 yaşını tamamlamayanlara ait kimlik
kartı velayeti haiz olan anne,baba veya kanunda bildirimde yükümlü kılınan kişiye verilir.
-15 yaşını tamamlamayan çocuğun ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından
vasi tayin edilen kişi kimlik kartı başvurusu yapmaya yetkilidir.

Türkiye
Cumhuriyeti
Kimlik Kartı

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
EN GEÇ

7-10 dakika
İçinde
Tamamlanmakta
ve
Basım Merkezine
Aktarılmaktadır.
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Sürücü Belgesi

Umuma Mahsus
(Bordo)
Pasaport

-Başvuru için; . Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Uluslararsı Aile Cüzdanı, Memur Kimlik Kartı,
Avukat Kimlik Kartı,Askeri Kimlik Kartı, Basın Kimlik Kartı belgelerinden biri gerekmektedir.
- 2019 yılı ehliyet harç bedelleri:
Eski Sürücü Belgesi A-A1-A2-F sınıfı için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) : Harç bedeli: 203,40
TL + Değerli kağıt Bedeli:166 + Vakıf Hizmet bedeli 30,00 TL = 399,40 TL
a) B sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) : Harç bedeli 613,30 TL + Değerli kağıt Bedeli:
166 TL + Vakıf Hizmet bedeli 30,00 TL = 809,30 TL
b) B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı için : Harç bedeli 1023,20 TL + Değerli
kağıt Bedeli: 166 + Vakıf Hizmet bedeli 30,00 TL = 1219,20 TL
-01.01.216 yılı öncesi Ehliyet yenilemek için: Değerli kağıt bedeli 13,00 TL+ Vakıf Hizmet bedeli
2,00 TL= 15,00 TL
-Ehliyet yenilemek ve yeni almak için sürücü olur sağlık raporu gerekmektedir.
-Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Başvurular şahsen yapılmaktadır.
TEBDİL İşlemleri için ek olarak yabancı ehliyetin aslı ve noter tastikli tercümesi,1 adet renkli
fotokopisi, kimliğinin 1 adet fotokopisi, Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin
noter tasdikli tercümesi gerekmektedir. İlgili kurumdan cevap geldiği takdirde işlem
tamamlanmaktadır.
Başvuru için; T.C.Nüfus Cüzdanı, T.C.Kimlik Kartı,Geçici Kimlik belgelerinden biri gerekmektedir.
-1 Adet Biyometrik Fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş )
- 2019 pasaport harç bedelleri
a) 6 Ay Süre İçin : Harç Bedeli 170,40 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = 303,90 TL
b) 1 Yıl Süre İçin : Harç Bedeli 248,40 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = 381,90 TL
c) 2 Yıl Süre İçin : Harç Bedeli 405,50 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = 539,00 TL
d) 3 Yıl Süre İçin : Harç Bedeli 575,90 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = 709,40 TL
e) 10 Yıl Süre İçin : Harç Bedeli 811,60 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = 945,10 TL

7-10 dakika
İçinde
Tamamlanmakta
ve
Basım Merkezine
Aktarılmaktadır.

7-10 dakika
İçinde
Tamamlanmakta
ve
Basım Merkezine
Aktarılmaktadır.

Harçsız pasaport alacaklar için Islak imzalı Öğrenci belgesi gerekmektedir.
-Başvurular şahsen yapılmaktadır.
-18 yaşından küçükler için anne baba muvafakatı gerekmektedir.
-Pasaport yenilemede eski pasaport var ise getirilmelidir.
-25 yaş altı öğrenciler yalnızca 133,5 TL defter bedeli ödeyeceklerdir.
-Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi gerekmektedir
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Hususi
ve
Hizmet Damgalı
Pasaport
Düzenlenmesi

Diplomatik
Pasaport
Düzenlenmesi

Doğum Bildirimi

1) Geçerli nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
2) Vergi Dairesine veya herhangi bir bankaya yatırılmış Pasaport defter bedeli dekontu
3) İki (2) adet 5 X 6 cm. biometrik fotoğraf
4) Varsa eski pasaport
5)Hizmet Pasaportu için görevlendirelen kurumdan Görev Onay formu
6) Hususi/Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu/Emeklilik Belgesi ve Onay Belgesi( ıslak imza ve
mühürlü olacak)
7) Reşit olmayan çocukların anne ve baba yoksa işlemleri yürütecek kişi ve çocuk için noterden
‘vekaletli muvafakatname’ aslı, herhangi biri yoksa olmayan veli için sadece muvafakatname aslı
8) 13 yaşından büyük çocuklar için ıslak imzalı mühürlü veya e-devlet üzerinden alınan 60 günü
geçmemiş öğrenci belgesi

1)Geçerli nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
2)Diplomatik Pasaport Başvuru Formu
3)TBMM Görev Belgesi
4)2 Adet Biyometrik fotoğraf
5)13 yaşından büyükler için ıslak imzalı mühürlü veya e-devletten 60 günü geçmemiş öğrenci belgesi
6)Türkiye İş Bankası'nın Diplomatik e-Pasaport Hesabı'na Diplomatik Pasaport değerli kağıt
bedelinin yatırırldığına dair dekont
7)Reşit olmayan çocukların anne ve baba yoksa işlemleri yürütecek kişi ve çocuk için noterden
‘vekaletli muvafakatname’ aslı, herhangi biri yoksa olmayan veli için sadece muvafakatname aslı
-Doğum Bildirimini Anne veya Baba yapar.
-Doğum Tescili doğumu gösteren Resmi Belge ile yapılır. -Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun,
doğumdan itibaren Türkiye'de 30 Gün içinde Nüfus Müdürlüğüne, Yurt Dışında ise 60 Gün içinde Dış
Temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
-Sağlık kuruluşları ve sağlık kuruluşları dışında sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlar ilgili
sağlık birimince elektronik ortamda bulunulan yer nüfus müdürlüğüne beş iş günü içinde bildirilir.
-Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü
beyanla da yapılabilir. Ancak sözlü beyanda İl Sağlık Müdürlüğünce mülki idare amirinin emri
beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur.

8 Dakika

8 Dakika

7-10 dakika
İçinde
Tamamlanmakta
ve
Basım Merkezine
Aktarılmaktadır.
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Nüfus Kayıt Örneği
ve
Yerleşim Yeri
Belgesi

-Kimlik Paylaşım sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine
erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus müdürlüğümden talep etmeksizin
Kimlik Paylaşımı Sisteminden temin ederler. (5490 sayılı Kanunun 45.maddesinin 7.bendi)
- Kişiler; kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan
çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet
kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler. E-Devlet
kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış diğer belgeler gibi aynı hukuki değere
sahiptir. (5490 sayılı Kanunun 44.maddesinin 5 bendi)

Adres Beyanı

-Adres beyanı kimliğini ispatlayacak belge ile 20 iş günü içerisinde şahsen müracaat edilir. Güvenli
elektronik imza ile de adres bildirimi yapılabilir.
-Öncelikle beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste
başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres
beyanı tescil edilir.
- Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden
Adres Beyan Formu ile beyanını teyit edici Fatura veya abonelik belgesi (Elektrik, Su, Doğalgaz, Sabit
Telefon) istenir.
-Birlikte oturduklarını beyan eden kişiler, birlikte oturdukları kişiler ile birlikte müracat ederler.İşlemi
yapan memur şüphe halinde Kolluk Kuvvetlerince yapılan tahkikat sonucuna göre işlem yapılır. Geç
bildirim veya gerçeğe aykırı Adres Beyanı halinde 5490 sayılı Nüfus Kanunu uyarınca İdari Para Cezası
uygulanır. Posta yoluyla adres bildirimi yapılmaz.

-21/06/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3.maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla
hatası bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği
kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar
Yapılan Değişiklikler kesindir. Kanunun yürürlüğe girdiği 03/1 1/2017 tarihinden itibaren kişinin iki yıl içerisinde yerleşim
yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı başvurulması zorunludur.
İdare Kurulu Kararı
ile

Din Hanesinde
Değişiklik

Tanıma

Ortalama
2 Dakika

Ortalama
4 Dakika

Müracaat
tarihinden itibaren
15-20 gün içinde

-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.
-Kişi ergin ise yazılı beyanına uygun olarak, din hanesi değiştirilir, boş bırakılır.
-Reşit olmayanlar için anne ve babanın birlikte yazılı beyanı gerekir.

Ortalama
4 Dakika

-Kimlikleri ile baba ve annenin müracaatı gerekir.
- Doğum Raporu, Doğum Raporu yoksa 5. Maddenin 4. Bendi uygulanır.
-Anne Yabancı ise Medeni Halini gösterir usulüne göre onaylanmış bir belgenin Noter Tasdikli Türkçe
Tercümesi,
-Annenin olmadığı tanıma başvurularından sonra anneye bilgilendirme yazısı yazılır.

Ortalama
20 Dakika
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13
14

15

16

Çok Vatandaşlık

-Nüfus Cüzdanı ve usulüne göre onaylanmış diğer Ülke Vatandaşlığını ne zaman kazandığını gösterir
ve kimlik bilgilerini içeren belge ile kişinin yazılı beyanı alınır (VAT-12)

-Türk Vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybedenlere müracaatları
halinde Mavi Kart düzenlenir.
a) İsteği belirten form dilekçe.
Doğum Yeri Esasına b) Çocuğun Türkiye’de doğduğunu ispatlayan doğum belgesi.
Göre
c) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı.
Türk Vatandaşlığının
ç) Çocuğun ana ve babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belge.
Kazanılması
d) Ana ve babanın vatansız olması halinde temini mümkün ise bu durumu ispatlayan belge.
Mavi Kart

a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin
mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
c) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve
çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
ç) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine
ait ölüm belgesi.
.
d)Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarıncaa
sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
e) Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve
Türk Vatandaşlığının
esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.(Bahse konu sağlık raporlarının ikinci ve
Genel Olarak
üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularınca aralarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Kazanılması
Mikrobiyoloji uzman hekiminin de bulunduğu sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi)
f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini
veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
g) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Göç
İdaresi müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
ğ)Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet
tezkeresi.
h) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
ı) 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.
i) Hizmet bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz.

Ortalama 8
Dakika
Ortalama
4-6 Dakika

__________

__________

5

17

18

a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin
mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
Türk Vatandaşlığının c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm
belgesi.
İstisnai Olarak
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve
Kazanılması
çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca
sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
e) 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.
f) Hizmet bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz.

a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
c) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin
mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
ç) Medenî hal belgesi.(Yabancı makamlardan alınacak)
Türk Vatandaşlığının d) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere
Yeniden
ilişkin belge.(Boşanma var ise kararı)
Kazanılması
e) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
f) Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren
belge.
g) 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.
ğ) Hizmet bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz.

__________

__________
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a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
c) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin
mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.(Yerel
makamlarca düzenlenen belge Türkiye'deki temsilciliğince tasdik edilmesinden sonra, Türkiye Dışişleri
Türk Vatandaşlığının Bakanlığnca belgenin aslına"Belgedeki imza ve mühür ....... Konsolosluğuna aittir." şeklinde şerh
Evlenme Yoluyla
verilmesini takiben noter tasdikli tercümesi)
Kazanılması
e) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
d) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
f) 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.
g) Hizmet bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz.

20

a) Evlat edinenin isteğini belirten form dilekçe.
b) Doğum belgesi.
Türk Vatandaşlığının c) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı.
Evlat Edinilme
ç) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin
Yoluyla Kazanılması
mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
d) Evlat edinen kişiye ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
e) Hizmet bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz.

__________
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a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan ve kişinin kapalı kaydını gösteren nüfus kayıt örneği.
c) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin
Türk Vatandaşlığının mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
ç) Medenî hal belgesi.
Seçme Hakkı
d) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere
ile
Kazanılması
ilişkin belge.
e) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
f) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösteren belge.
g) Hizmet bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz.

__________

__________
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Ana veya Babaya
Bağlı Olarak
Türk
Vatandaşlığının
Kazanılması

K.K.T.C.
Vatandaşlarının
Türk
Vatandaşlığını
Kazanması

a) Çocuk evlilik birliği içinde dünyaya gelmiş ve ana veya babaya bağlı olarak işlem görecek ise;
1) Doğum belgesi,
2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
3) Ana veya babanın muvafakat belgesi,
4) Ana ve babaya ait evlenme belgesi,
b) Çocuk boşanma ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana veya babaya bağlı olarak işlem
görecek ise;
1) Doğum belgesi,
2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
3) Velayet kararı,
4) Diğer eşin muvafakat belgesi,
c) Çocuk ölüm ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana veya babaya bağlı olarak işlem
görecek ise;
1) Doğum belgesi,
2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
3) Ana ve babaya ait evlenme belgesi,
4) Ana veya babaya ait ölüm belgesi,
ç) Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmiş ve anasına bağlı olarak işlem görecek ise;
1) Doğum belgesi,
2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
3) Çocuğun doğduğu tarihte ananın bekâr olduğunu gösteren medenî hal belgesi,
d) Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmiş ve babaya bağlı olarak işlem görecek ise;
1) Doğum belgesi,
2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
3) Çocuk ile baba arasında soy bağının kurulduğuna dair belge,
4) Ananın muvafakat belgesi,
5) Velayet kararı.
a) İsteği belirten form dilekçe.(Vat-11)
b) K.K.T.C. vatandaşlığını doğumla kazandığını gösteren yetkili makamlarca verilmiş belge.
c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
ç) Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan belge.
d) Varsa Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden
alınan nüfus kayıt örneği.
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a) İsteği belirten form dilekçe.
Türk
b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
Vatandaşlığından
İzin Almak Suretiyle c) Kişi, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış ise buna ilişkin belge, henüz kazanmamış ise
kazanmak istediği devlet vatandaşlığına kabul edileceğine ilişkin teminat belgesinin onaylanmış örneği
Çıkma

__________
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Müracaat makamlarınca, seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmekeyenlerin
59 uncu maddede aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. Aranan şartları taşıyan kişiler adına
Türk Vatandaşlığının aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir ve karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir:
Seçme Hakkı
a) İsteği belirten form dilekçe.
ile
b) Kişinin kazandığı devlet vatandaşlığını gösteren belge.
Kaybı
c) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

__________
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Bilgi Edinme
Cimer
ve
Dilekçe
Başvuruları

-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.

__________
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Gemi Adamı
ve
Uçuş Personeli
Belgesi

Geçerli nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı.

2 Dakika

"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 Müracat Yeri :
İsim
:Hatice GÖKALP
Unvan
: İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
Adres
:Tabaklar Mh. H.Emin Barın Cad.No:26 BOLU
Tel
: 0374 212 65 96
Faks
: 0374 215 19 68

İkinci Müracat Yeri :
İsim
: İlhan TURGUT
Unvan : Vali Yardımcısı
Adres : Tabaklar Mh. H.Emin Barın.Cd. No:26 BOLU
Tel
: 0374 215 37 60
Faks
: 0374 215 19 37
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