
TOKAT VALİLİĞİ 
İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIRA 
NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ) 

1 
HUSUSİ DAMGALI 
PASAPORT 
İŞLEMLERİ 

1-Çalıştığı Resmi Kurumdan kadro ve derecesini gösterir pasaport talep belgesi, emekli ise emekli belgesi 
2-Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı 
3-1 Adet Biyometrik fotoğraf 
4-133,50 TL Pasaport defter bedelinin ilgili bankalara yatırmış olması. 

Ortalama 8-10 Dakika 
 

3 

 
 
 
HİZMET DAMGALI 
PASAPORT 
İŞLEMLERİ 
 
 
 
 
 

1-Görevlendirme yapılan Resmi Kurumdan kadro ve derecesini gösterir pasaport talep belgesi ile Bakanlık, Valilik vb. 
Onay  
2-Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı 
3-1 Adet Biyometrik fotoğraf 
4-133,50 TL Pasaport defter bedelinin ilgili bankalara yatırmış olması. 

Ortalama 10-15 Dakika 

4 
DİPLOMATİK 
PASAPORT 
İŞLEMLERİ 

1- Geçerli nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı 
2- Taahhütname  
3- Vekâletname 
4- Velayet Kararı Belgesi 
5- TBMM Görev Belgesi (taranacak 
6- 2 Adet Biyometrik fotoğraf 

Ortalama 13-15 Dakika 



5 VATANDAŞLIK 
İŞLEMLERİ 

 
         Genel Hükümlere Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması 

1. Başvuru Formu (VAT-3), 
2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen 

biyometrik fotoğraf, 
3. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün 

olması halinde buna ilişkin belge. 
4. 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. 
5. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait 

ölüm belgesi. 
6. Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık 

Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu. 
7. Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya 

mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge. 
8. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet 

müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge. 
9. Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi. 
10. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği. 
11. 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. 

12. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması 

1. Başvuru Formu (VAT-4), 
2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen 

biyometrik fotoğraf, 
3. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün 

olması halinde buna ilişkin belge. 
4. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi. 
5. 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. 
6. 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. 
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7. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması 

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık 
dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere 
Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar 
Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir.  
 
İlgili Kanun Maddesi 
 
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca: 
 
(1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın 
teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.  
 
d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.  

   İkamet Şartı Aranmaksızın Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması 
 

1. Başvuru Formu (VAT-5), 
2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen 

biyometrik fotoğraf, 
3. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin 

mümkün olması halinde buna ilişkin belge. 
4. Medenî hal belgesi. 
5. Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge. 
6. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge. 
7. Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge. 
8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.  

İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması 
 

1. Başvuru Formu (VAT-5), 
2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen 

biyometrik fotoğraf, 



3. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün 
olması halinde buna ilişkin belge. 

4. Medenî hal belgesi. 
5. Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge. 
6. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge. 
7. Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge. 
8. 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. 

9. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.  

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması 
 

1. Başvuru Formu (VAT-6), 
2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen 

biyometrik fotoğraf, 
3. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre 

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

Türkçe tercümesi, 
5. Yerleşim yeri Türkiye'de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi, 
6. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği, 
7. 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. maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını 
kabul ettiğine dair imzalı beyanı. 

8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.  

Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması 
 

1. Evlat edinen veya veli ya da vasinin isteği belirten başvuru formu (VAT-7), 
2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen 

biyometrik fotoğraf, 
3. Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
4. Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-10-01), 



5. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz. 

K.K.T.C Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması 
 

1. Başvuru Formu (VAT-11), 
2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen 

biyometrik fotoğraf, 
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığını doğumla kazandığını gösterir yetkili makamlarca verilmiş 

belge, 
4. Medeni hale ilişkin belge, 
5. Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan belge.  

 
 

“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 : Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü    
İsim     : Ali DAĞLIOĞLU                                              
Unvan  : Merkez İlçe Nüfus Müdürü                               
Adres   : Hükümet Konağı 1. Kat TOKAT                      
Tel       : 356 212 01 53       
Faks     : 356 212 01 53                                              
e-posta : tokat60@nvi.gov.tr 

İkinci Müracaat Yeri : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü                                                                                              
İsim     : Celal KARA                                                                                                                                                      
Unvan  : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü                                                                                                                                    
Adres   : Hükümet Konağı 1. Kat TOKAT                                                                                                                    
Tel        : 356 214 54 38                                                                                                                                                      
Faks      : 356 214 54 38 
e-posta  : tokatilnufus@nvi.gov.tr 
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