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KARAMAN VALĠLĠĞĠ 
Ġl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU 

Sıra 
No 

Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Belgeler 
Hizmetin Tamamlanma 

Süresi 
(En Geç) 

1- 

Türk 
Vatandaşlığının 
Genel Olarak 
Kazanılması 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-3), 
2) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren 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 ve 
evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.  
4) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan 
belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi, 
5) Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığını 
kazanması istenen çocuk var ise yurt içinde noterde veya yetkili memur huzurunda, yurt 
dışında ise dış temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin 
muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe 
tercümesi 
6) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derce yakınları varsa bu kişilere ait müracaat 
makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği. 
7) Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren 
Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belge veya öğrenim gördüğünü gösteren belge, 
8) Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, 
usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu, 
9) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına 
ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya 
benzeri belge, 
10) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine 
dair İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösterir belge, 
11) Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına 
yetecek en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi, 
12) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa 
onaylı bir örneği, 
13) 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. maddesi gereğince işlem yapılmasını 
kabul ettiğine dair imzalı beyanı, 
14) Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

Belgeler 
tamamlanmış ise 30 

dakika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 
(Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü) 

 



2- 

Türk 
Vatandaşlığının 
İstisnai Olarak 
Kazanılması 

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
Türk vatandaşlığını kazanabilir. 

a) En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği 
Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen, 

b) En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl 
satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
tespit edilen, 

c) En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
tespit edilen, 

d) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl 
tutmak şartıyla satın aldığı hazine Müsteşarlığınca tespit edilen, 
Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın 
yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden 
oluşan dosya düzenlenir. 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-4), 
2) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, 
vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 
tercümesi, 
3) 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, 
4) Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığını 
kazanması istenen çocuk var ise yurt içinde noterde veya yetkili memur huzurunda, yurt 
dışında ise dış temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin 
muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe 
tercümesi, 
5) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derce yakınları varsa bu kişilere ait müracaat 
makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği  
6) 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,  
7) 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, 
8) Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

Belgeler 
tamamlanmış ise 30 

dakika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 
(Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü) 

 



3- 

Türk 
Vatandaşlığının 
Yeniden 
Kazınılması 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-5), 
2) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, 
vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 
tercümesi, 
3) Medenî hal belgesi, 
4) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen 
değişikliklere ilişkin belge, 
5) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge. 
6) Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise 
bunu gösteren belge, 
7) Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığını 
kazanması istenen çocuk var ise yurt içinde noterde veya yetkili memur huzurunda, yurt 
dışında ise dış temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin 
muvafakatini gösteren belge veya 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 İl 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. 
 

Belgeler 
tamamlanmış ise 30 

dakika 
 
 
 

 
Karar Mercii İçişleri 

Bakanlığı 
(Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü) 

 

4- 

Türk 
Vatandaşlığının 
Evlenme Yoluyla 
Kazanılması 

 
 
 
1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-6), 
2) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren 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 bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi. 
5) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise 
onaylı bir örneği, 
6) Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığını 
kazanması istenen çocuk var ise yurt içinde noterde veya yetkili memur huzurunda, yurt 
dışında ise dış temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin 
muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe 
tercümesi, 
7) 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, 
8) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 
 
 

 
 

Belgeler 
tamamlanmış ise 30 

dakika 
 
 
 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 
(Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü) 

 



 

5- 

Türk 
Vatandaşlığının 
Evlat Edinilme 
Yoluyla 
Kazanılması 

 
1) Evlat edinenin isteğini 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 yada vasisi olduğunu gösteren belge, 
5) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 
 
 

 
Belgeler tamamlanmış 

ise 30 dakika 
 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü) 

 

6- 

Türk 
Vatandaşlığının 
Seçme Hakkı ile 
Kazanılması 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-8), 
2) Türk Vatandaşlığının kaybından sonra kazandığı devlet vatandaşlığını gösterir 
usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
3) Usulüne göre onaylanmış medeni hal belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
4) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

 
Belgeler tamamlanmış 

ise 30 dakika 
 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 

(Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü) 

 

 

7- 

Türk 
Vatandaşlığından 
İzin Almak 
Suretiyle Çıkma 

 
1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-9), 
2) Kişi, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış ise buna ilişkin belge, henüz 
kazanmamış ise kazanmak istediği devlet vatandaşlığının kabul edileceğine ilişkin 
teminat belgesinin onaylanmış örneği, 
3) Türk Vatandaşlığından çıkma izni isteyen ana veya babaya bağlı olarak işlem gören 
çocuklar için diğer eşin muvafakat belgesi, muvafakat edilmemesi halinde hakim kararı, 
4) Çok vatandaşlığın aile kütüklerine tescil ettirilmesi, gerçekleşmemesi halinde yabancı 
devlet vatandaşı ile Türk Vatandaşı kişinin aynı kişi olduğu yönünde yabancı devlet 
makamlarınca alınacak usulüne göre onaylanmış denklik belgesi. 

 
Belgeler 

tamamlanmış ise 30 
dakika 

 
Karar Mercii İçişleri 

Bakanlığı 
(Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü) 

 

 

8- 

Türk 
Vatandaşlığının 
Seçme Hakkıyla 
Kaybı 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-10), 
2) Kişinin kazandığı devlet vatandaşlığını gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin 
noter tasdikli Türkçe tercümesi. 

Belgeler 
tamamlanmış ise 30 

dakika 
 

Karar Mercii İçişleri 
Bakanlığı 
(Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü) 



 

9- 

Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 
Vatandaşlarının 
Türk 
Vatandaşlığını 
Kazanması 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-11), 
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 eşine ait ölüm belgesi, 
4) Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını 
kanıtlayan belge. 

 
Belgeler 

tamamlanmış ise 30 
dakika 

 
Karar Mercii İçişleri 

Bakanlığı 
(Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü) 

 

 
 
 
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 yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

 
İlk Müracaat Yeri :Karaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri :Karaman Valiliği 
İsim   :Mustafa Metin YALÇIN     İsim    :Hakan EZGİ 
Unvan  :İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü   Unvan   :Vali Yardımcısı  
Adres   :Sakabaşı Mah. Mut Cad.    Adres    :Sakabaşı Mah. Mut 

 No:148 Karaman           Cad No:148 Karaman 
Tel    :2131130       Tel     :2267000-2267024 
Faks    :2139244       Faks     :2267074 
e-Posta  :karamanilnufus@nvi.gov.tr    e-Posta   :hakan.ezgi@icisleri.gov.tr 
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Emine OKUYAN             Mustafa Metin YALÇIN 
    Nüfus Şefi           İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 


