
                                                                                                                         T.C.  

                                                                                                           BOLU VALİLİĞİ 

                                                                                          İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

                                                                                     HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 

 

SIRA 

NO 
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ SÜRE) 

1 

Genel olarak ve istisnai olarak Türk 

vatandaşlığına alınmalarına ilişkin iş 

ve işlemler         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Yabancı yatırımcıların istisnai 

olarak Türk vatandaşlığına 

alınmalarına ilişkin iş ve işlemler 

1-İsteği belirtir form dilekçe  

2- Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir resmi belge 

3- Medeni hal belgesi, evli ise eş ve çocuklarını kanıtlayan nüfus kayıt 

örneği 

4- İkamet tezkeresi 

5- Türkçe konuşma belgesi 

6- Sağlık raporu 

7- Geçimini ne ile sağladığını gösteren resmi belge. 

8- Vatandaşlık Hizmet Bedeli Tahsilât Makbuzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9-Yatırıma ilişkin taahhüt belgesi                            

6 HAFTA 

 

1  GÜN 

2 
Yeniden Türk vatandaşlığının 

kazanılması 

1-İsteği belirtir dilekçe 

2- Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra başka ülke vatandaşlığına geçmiş 

ise buna ait belge 

3- Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni hali değişti ise buna ait 

belge 

4-Vatandaşlık Hizmet Bedeli Tahsilât Makbuzu 

1 GÜN 

3 

Türk vatandaşı ile evli olan 

yabancıların Türk vatandaşlığını 

kazanmalarına ilişkin işlemler 

1-Açıklamalı nüfus kayıt örneği,  

2-Halen vatandaşı oldukları ülke makamlarınca verilmiş kimliğini 

ispatlayan belgenin noter tasdikli Türkçe -tercümesi,  

3-Yabancı hakkında yapılacak olan inceleme ve araştırma tutanakları 

4-En son tarihli ikamet tezkeresi 

5-Form dilekçe 

6-Vatandaşlık Hizmet Bedeli Tahsilat Makbuzu 

 

 

 

6 HAFTA 

4 

Türkiye içinde veya dışında Türk 

babadan olan ya da Türk anadan 

doğan çocukların vatandaşlık 

1-Anne ve babadan bunlardan herhangi birisi Türk Vatandaşı ise nüfus 

kütüklerine kayıtlı olduklarını gösterir belge 

2-Anne ve babadan biri yabancı ise, yabancı olan anne ya da babanın 

1 GÜN 



durumunun tespiti ve tesciline 

ilişkin işlemler 

yabancı kimliğinin gösterir belgenin tasdikli Türkçe tercümesi 

3-İlgilinin bunlara bağlı olarak o devletin vatandaşlığını kazanıp 

kazanmadığının tespitine dair belge  

4-Doğum Tutanağı 

5 

Türkiye’de doğan ve ana veya 

babasının vatandaşlığını doğumla 

kazanamayan çocukların doğum yeri 

esasına göre vatandaşlık 

durumlarının incelenmesi 

1-Türkiye’de doğduğunu ve anne veya babasının vatandaşlığını doğumla 

kazanamadığını tespite dair belge 

2- Doğum Tutanağı 

3-Doğum Belgesi 

 

 

20 DAKİKA 

6 

K.K.T.C.vatandaşlarının Türk 

vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin 

işlemler 

1-Beyan dilekçesi,   

2-Hangi tarihte ve hangi nedenle K.K.T.C. vatandaşlığını kazandığını 

gösterir belge,  

3-Evli iseler eşinin, varsa reşit olmayan çocuklarının kimliklerine ilişkin 

belgelerin örnekleri 

4-Aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin örnekleri. 

5-Vatandaşlık Hizmet Bedeli Tahsilât Makbuzu 

 

 

 

1 GÜN 

7 

Evlat edinilme yoluyla Türk 

vatandaşlığının kazanılmasına 

ilişkin işlemler 

1- Dilekçe 

2-Vatansız ise, ana babası bulunamıyor ise, bu duruma ispata yarayacak 

belge 

3-Vatandaşlık Hizmet Bedeli Tahsilât Makbuzu 

 

1 GÜN 

8 

Anne veya babaya bağlı olarak Türk 

vatandaşlığını kaybeden çocukların 

Türk vatandaşlığını seçmek suretiyle 

Türk vatandaşlığını kazanmalarına 

ilişkin işlemler 

1-Türk vatandaşlığını kaybetme tarihini ve sebebini, doğum tarihini ve 

yerini gösteren belge 

2-Kayıptan sonra kazanılan uyrukluğa ilişkin belge  

3-Yabancı ile evlenenlerde evliliğin başlama ve sona erme tarihlerini 

gösteren belge 

4-Vatandaşlık Hizmet Bedeli Tahsilât Makbuzu 

 

 

1 GÜN 

9 

Türk vatandaşlığını koruyarak 

yabancı bir devlet vatandaşlığına 

geçme izni veya yabancı bir devlet 

vatandaşlığını kazanmış olup da 

Türk vatandaşlığını koruma izni 

isteyen kişilere ilişkin işlemler 

1-İzin almadan yabancı devlet vatandaşlığını kazananlardan: yabancı devlet 

vatandaşlığını gösterir belgenin Türkçe tercümesi tasdikli bir örneği,  

2-"Form C" dilekçe 

3-Nüfusta kayıtlı olduğu yeri gösterir bir belge 

1-İzin alarak geçmek isteyenlerden: yabancı devlet vatandaşlığını 

kazanacağına ilişkin inandırıcı belge 

2-"Form B" dilekçe, 

3- 2 adet resim 

4- Nüfusa kayıtlı olduğu yeri gösterir belge 

 

 

1 GÜN 



10 

Yetkili makam kararıyla  Türk 

vatandaşlığını kazanan ana veya 

babanın çocukları 

1-Dilekçe, 

2-Doğum belgesi, 

3-Doğum tutanağı, 

4-Velayet kararı, 

5-Türk vatandaşı ana ya da babaya ait nüfus kayıt örneği  

 

 

1 GÜN 

11 Türk Vatandaşlığından çıkma izni 

1-Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığını kazandığına ya da o 

ülke vatandaşlığına alınacağına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe 

tercümesi 

2-Dilekçe 

3- İki adet fotoğraf 

4-Açıklamalı Nüfus Kayıt Örneği 

 

 

10 DAKİKA 

12 

5203 sayılı Kanunla tanına hakların 

kullanılmasına ilişkin belge 

düzenlenmesi 

1- Dilekçe 

2- Bir adet fotoğraf  

3-Hangi Devlet Vatandaşı Olduğunu gösterir kimlik veya pasaportunun 

Türkçe tercümeli noter tasdikli örneği 

 

30 DAKİKA 

13 

Başka bir devlet vatandaşlığına 

geçme nedeniyle Türk 

vatandaşlığının kaybettirilmesi 

1-5901sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesine göre 

vatandaşlığın kaybettirilebilmesi için, ilgili Kurumdan teklif yazısı 

 

1 GÜN 

14 
Nüfus olayları ile ilgili  sorunlara 

ilişkin taleplerin alınması 
1-Dilekçe 

20 DAKİKA 

15 
Bilgi edinme,Cimer ve Dilekçe 

başvurularının cevaplandırılması 
1- Bilgi edinme başvuru formu veya dilekçe 

1 GÜN 

16 
Şerh kaldırma işlemlerine ilişkin 

yazışmalar  
1-Dilekçe 

15 GÜN 

17 
Hususi ve Hizmet damgalı pasaport 

düzenlenmesi 

1- TC Kimlik Numarası bulunan, fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı 

2- Vergi Dairesine veya herhangi bir bankaya yatırılmış Pasaport defter 

bedeli dekontu  

3- İki (2) adet 5 X 6 cm. biometrik fotoğraf         

4-  Varsa eski pasaport 

5- Hususi/Hizmet  Damgalı Pasaport Talep Formu/Emeklilik Belgesi ve 

Onay Belgesi ( ıslak imza ve mühürlü olacak ) 

6- Reşit olmayan çocukların anne ve baba yoksa işlemleri yürütecek kişi ve 

çocuk için noterden ‘vekaletli muvafakatname’ aslı, herhangi biri yoksa 

olmayan veli için sadece muvafakatname aslı 

7- 13 yaşından büyük çocuklar için ıslak imzalı mühürlü öğrenci belgesi 

 

 

 

30 DAKİKA 

 



"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: 

 
 

 

İkinci Müracaat Yeri: 

 

 
İsim : Hatice GÖKALP 

 
İsim : İlhan TURGUT 

 

 
Unvan: İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 

 
Unvan: Vali Yardımcısı 

 

 
Adres:Tabaklar mah.H.Emin Barın Cad.No:26 

BOLU 

 
Adres: Tabaklar mah.H.Emin Barın Cad.No:26 BOLU 

 
Tel : 374 212 65 96 

 
Tel : 374 215 37 60 

 

 
Faks: 374 215 19 68 

 
Faks: 374 215 37 60 

 

 
E-Posta: ilnufus@bolu.gov.tr 

 
E-Posta:  

 

          

 


