
T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
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…………………………….………………………………………………………………. 

 

İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK İSTEYEN KİŞİYE AİT BİLGİLER 
 

Varsa Yabancı Kimlik No 
(99… ile başlayan) 

 Uyruğu  

 

Biyometrik 
Fotoğraf 

(Forma sisteme 
taranmak üzere 

iliştirilecektir) 

       

Yabancı Adı  Yabancı Soyadı  
      

Türkçe Adı  Türkçe Soyadı  
       

Anne Adı  Baba Adı  
      

Doğum Yeri 
Doğduğu Yer Adı Ülke Adı 

  
       

Doğum Tarihi 

 

Cinsiyeti  Dini 

Gün Ay Yıl Erkek Kadın    

     
       

Daha önce herhangi bir suçtan 
mahkûm oldunuz mu? (Evet-Hayır) 

 
 

Devam eden yargılamanız 
var mı? (Evet-Hayır) 

 

       

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Telefon (0        )   E-posta                                          @ 

Yerleşim Yeri Adresi  

Eğitim Durumu  Mesleği  
 

MEDENİ HAL BİLGİLERİ 

Bekar Evli Boşanmış Dul 

Not: a)     Medeni Hali Evli ise Evlenme Tarihi ve Eşe Ait Kimlik Bilgileri, 
b) Medeni Hali Boşanmış ise Evlenme Tarihi, Boşanma Tarihi ve Eşe Ait Kimlik Bilgileri, 
c) Medeni Hali Dul ise Evlenme Tarihi, Vefat Eden Eşin Ölüm Tarihi ve Eşe Ait Kimlik Bilgileri doldurulmalıdır. 

 

Evlenme Tarihi  Boşanma Tarihi 

 

Vefat Eden Eşin Ölüm Tarihi 

 Gün Ay Yıl Gün Ay Yıl Gün Ay Yıl 

         
 

EŞE AİT BİLGİLER 

Kimlik No  Uyruğu  

Adı  Soyadı  

Anne Adı  Baba adı  

Doğum Yeri  Doğum Tarihi       /       / 
 

KENDİSİ İLE BİRLİKTE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASINI İSTEDİĞİ ERGİN OLMAYAN ÇOCUKLARINA AİT BİLGİLER 

 

1 2 3 

Varsa Yabancı Kimlik No 
(99… ile başlayan) 

   

Uyruğu    

Yabancı Adı    

Yabancı Soyadı    

Türkçe Adı    

Alacağı Soyadı    

Anne Adı    

Baba Adı    

Doğum Yeri    

Doğum Tarihi       /       /       /       /       /       / 

Cinsiyeti    

Dini    

 
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12’nci maddesine göre Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak istiyorum. 
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, gereğinin yapılmasını arz ederim. ….. / ….. / …… 

 
           Ad Soyad 

İmza 



BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER 

 Başvuru Formu (VAT-4), 
 

 Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre 
onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi. 
 

 Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var 
ise, yurtiçinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili 
makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe 
tercümesi, 
 

 Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi. 
 

 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. 

 

 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. 
 

 Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 
 

 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen 
biyometrik fotoğraf, 

FORMUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 Formun elektronik ortamda, büyük harflerle, Arial fontunda ve 8 punto ile doldurulması esastır. Elektronik ortamda 
doldurulmasının mümkün olmadığı durumlarda tükenmez veya dolma kalem ile doldurulur. 
 

 Birden fazla ad ve soyad bulunması halinde herhangi bir kısaltma yapılmaz. 
 

 Kimlik bilgileri, usulüne göre onaylanmış kimlik belgelerinin Türkçe tercümelerine uygun şekilde doldurulur. 
 

 “Türkçe Adı” ve “Türkçe Soyadı” alanları, Türkçe ad ve Türkçe soyad istendiği taktirde doldurulur. 
 

 Mevcut ad ve soyad muhafaza edilmek istendiği takdirde, Türkçe yazım kurallarına uygun şekilde yazılır. 
 

 Çocuk sayısının üçten fazla olması halinde ikinci form kullanılır ve sadece çocuk alanı doldurulup imzalanır. 
 

 Formun doldurulmasında herhangi bir alan yeterli gelmez ise ikinci form kullanılır ve sadece o alan ilave olarak 
doldurulup imzalanır. 

DİKKAT ! 

 Bilgilerin eksik olması, okunamaması ya da imzasız olması halinde form işleme alınmaz. 
 

 Türk vatandaşlığının kazanılmasına esas teşkil eden hususların gizlendiğinin veya yalan beyanda 
bulunulduğunun sonradan tespit edilmesi halinde Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin karar iptal edilir. 
 

 Kendisine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuklar var ise birlikte müracaat edilir ve çocuklar 
için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 38. maddesinde belirtilen 
belgeler başvuru evraklarına eklenir. 
 

 Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı işlemleri sırasında yalan beyanda bulunduğu takdirde hakkında 
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 67. maddesi uyarınca hapis cezası uygulanır. 
 

 Vatandaşlık işlemleri sırasında sahte belge kullanan kişi, Türk Ceza Kanununun 204. maddesi uyarınca iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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