YABANCI ULKE ADLI VEY A iDARI MAKAMLARINCA BO~ANMAY A, EVLiLiGiN
BUTLANINA, iPT ALiNE VEY A MEVCUT OLUP OLMADIGININ TESpiTiNE iLi~KiN
OLARAK VERiLEN KARARLARIN NUFUS KUTUGUNE TESciLiNE
iLi~KiN FORM

T.C

n. NUFUS VE VATANDA~LIK MUDURLUGUNEI
BUYUKELC;iLiGiNE/BA~KONSOLOSLUGUNA

I. BA~VURUSAHiPLERiNiN

KADIN

ERKEK

Adi-Soyadi

Uyrugu/
Diger Uyrugu

T.e. Kirnlik/Yabanci Kimlik No
Ulkesindeki Vatandaslik Nol
Pasaport
Degum Veri
Degum Tarihi

/ /
----

I /
----

Baba Adi
Ana Adi
Kadmm Onceki Soyadi
Turk Vatandasmin Aile
Kutugundeki Kayith Oldu_gu Yer
Yerlesirn Veri Adresi
Tebligat Yapilacak Adresi

II. TESciL EDiLECEK ADLI VEYA iDARI KARAR iLE n.on.t

BiLGiLER

Karann Verildigi Olke
Karann Turu

*

Adll

D

ldari

D

Makamm Adt
Karar Tarihi

/ /
----

Karar/Dosya Numarasi
Kesinlesme Tarihi
Karara lliskin Diger Bilgiler

/ /
----

Karar Eklenmistir

D

Karar eklenmernistir

D

III.

ORTAK HUKUMLER

KADIN
Bu kararla ilgili TUrk mahkemelerinde halen devam eden bir
dava yahut tarurnarnn TUrk mahkemelerince evvelce
reddedildigine dair karar var rmdtr??"

IV.

EvetD

Hayrr D

ERKEK

EvetD

Hayir D

TALEP

Yukanda yer alan bilgi ve belgelerin dogruluguna iliskin sorumlulugun tarafnmza ait oldugunu beyan
eder, adli I idari karann aile kutugumuze tescilini talep ederiz .. .fOoI
.

Adi- Soyadi
Imza

***

Adi- Soyadi
Irnza

***

NOT:

- Basvuru uzerine yapilacak islem yabanci makam karanmn tammaya iliskin hukmtmun
aile kutugune tescilinden ibarettir. ****
- Basvuru formunda diger uyrugu belirtilen kisilerin ntifus kayitlannda cok
uyruklugunun bulunmamasi ve yabanci makam karannm diger uyruguna gore verilmis olmasi
halinde, oncelikle kisilerin cok uyruklugunun nufus kayitlanna tescilinin yapilrnasi
saglanacaktir.
- Taraflar basvurulanrn aym anda birlikte veya ayn zamanlarda yapabilir. Doksan
gunluk basvuru suresi icerisinde ayn tarihlerde muracaat edilmesi halinde, taraflar icin aym
basvuru formu kullarnlacaktir.
EKLER

*

*

**

**
***
***
****

Adli I idari makam karan eklenecektir.
Kararda kesinlesme serhi yok ise adli/idari karann verildigi ulke kanunlanna gore
usulen kesinlestigine dair yazi eklenecektir.
Cevap evet ise Turk mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tammamn Turk
mahkemelerince evvelce reddedildigine dair karar ornegi eklenecektir.
Cevap hayir ise Turk mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tammamn Turk
mahkemelerince evvelce reddedildigine dair karar bulunmadigi yonunde adli
makamlardan alman beige ya da karar eklenecektir.
Basvuru vekil tarafmdan yapilrms ise fotografh ozel vekaletname eklenecektir.
Basvuru kanuni temsilci tarafmdan yapilrrus ise vesayet karan eklenecektir.
Tenfiz hukumlerine iliskin bilgilendirme formu eklenecektir.

