
T.C.  

MALATYA VALİLİĞİ 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIRA 

NO 

VATANDAŞA 

SUNULAN 

HİZMETİN ADI 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ 

(EN GEÇ SÜRE) 

1 
Genel Yolla Türk 

Vatandaşlığına Alınma 

-Başvuru formu, 

-Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belgenin 

noter tasdikli Türkçe tercümesi,  

-Doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi bir belgeveya evli ise eş ve 

çocuklarının aile bağını kanıtlayan aile nüfus kayıt örneği veya benzeri belge, 

-Medeni hal belgesi, 

-Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına 

dair esas ve usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık raporu, 

-Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini 

sağladığına dair belge, 

-Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru Türkiye’de beş yıl ikamet etmiş 

olmak şartıyla başvuru tarihinden itibaren en az altı aylık ikamet tezkeresi, 

-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz. 

30 gün 

2 
Evlenme Yoluyla Türk 

Vatandaşlığına Alınma 

-Başvuru Formu 

- Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri 

belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,  

-Kişinin kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belge, (doğum 

belgesi veya benzeri belge) 

-En son tarihli ikamet tezkeresi, 

-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz, 

-Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk 

vatandaşlığını kazanması istenen çocuk varsa yurtiçinde noterde, yurtdışında 

ise dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer 

ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış noter 

tasdikli Türkçe tercümesi. 

30 gün 



3 

18 Yaşını Tamamladıktan 

Sonra Yurtdışından 

Doğuma İlişkin Başvuru 

-Başvuru Formu 

-Ana ya da babadan birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde 

kimliğini ispata yarayacak usulüne göre onaylanmış belge ile başvuru 

sahibinin yabancı olan ana veya babasından dolayı o devletin vatandaşlığını 

kazanıp kazanmadığının tespitine dair usulüne göre onaylanmış belgenin noter 

tasdikli Türkçe tercümesi, 

-Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi. 

3 gün 

4 

Türk Vatandaşlığını 

Kazanmak İsteyen KKTC 

Uyruklulara Ait Başvuru 

-Başvuru Formu 

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığınıdoğumla kazandığını gösterir 

yetkili makamlarca verilmiş belge, 

-Medeni hal belgesi, 

-Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağını 

kanıtlayan belge. 

3 gün 

5 

Yeniden Türk  

Vatandaşlığının 

Kazanılması 

-Başvuru Formu 

-Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, 

vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli 

Türkçe tercümesi,  

-Medeni hal belgesi, 

-Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde meydana gelen 

değişikliklere ilişkin belge, 

-Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan aile nüfus kayıt örneği veya 

benzeri belge, 

-Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği 

gösterir belge, 

-Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk 

vatandaşlığını kazanması istenen çocuk varsa yurtiçinde noterde veya yetkili 

memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili 

makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya 

usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz. 

 

 

 

3 gün 



6 
Türk Vatandaşlığından 

Çıkma İzni Başvurusu 

-Başvuru Formu 

-Başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmış ise buna ilişkin belge veya henüz 

başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmamış ise kazanmak istediği devlet 

vatandaşlığına kabul edileceğine ilişkin teminat belgesi veya onaylanmış 

örneği, 

-Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen ana veya babaya bağlı olarak işlem 

gören çocuk için diğer eşin muvafakat belgesi, muvafakat edilmemesi halinde 

hakim kararı. 

3 gün 

7 
Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Kartı Başvurusu 

-Alo 199 Hattından randevu alınması 

-1 Adet Biyometrik Resim 

-Kimlik Kartı ücretinin yatırılması 3 dakika 

8 
Hususi (Yeşil) Pasaport 

Başvurusu 

-Alo 199 Hattından randevu alınması veya doğrudan müracaat edilmesi 

-1 Adet Biyometrik Resim 

-Kurumdan alınan Hususi Pasaport Talep Belgesi  

-Pasaport Defter Bedelinin ödenmesi 
5 dakika 

9 
Hizmet (Gri) Pasaport 

Başvurusu 

Alo 199 Hattından randevu alınması veya doğrudan müracaat edilmesi 

-1 Adet Biyometrik resim 

-Kurumdan alınan Hizmet Pasaport Talep Belgesi 

-Yurtdışı Görev Onay Belgesi 

-Pasaport Defter Bedelinin ödenmesi veya doğrudan müracaat edilmesi 

5 dakika 

10 
Diplomatik Pasaport 

Başvurusu 

Alo 199 Hattından randevu alınması veya doğrudan müracaat edilmesi 

-1 Adet Biyometrik Resim 

-Kurumdan alınan Hizmet Pasaport Talep Belgesi 

-Pasaport Defter Bedelinin ödenmesi 
5 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 Müracaat Yeri : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Malatya Valiliği 

İsim : Ahmet CEBECİ İsim : Ahmet ÇIRAKOĞLU 

Unvan : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı 

Telefon : 0(422) 326 46 65 Telefon : 0(422) 324 14 89 

Faks : 0(422) 326 08 44 Faks : - 

e-Posta : ahmet.cebeci@icisleri.gov.tr e-Posta : ahmet.cirakoglu@icisleri.gov.tr 

 


