RİZE İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO

1

2

HİZMETİN
ADI

ONSEKİZ YAŞINI
TAMAMLADIKTAN SONRA
DOĞUMA İLİŞKİN YURT
DIŞINDAN YAPILAN
BİLDİRİMLER

DOĞUM YERİ ESASINA
GÖRE VATANDAŞLIĞIN
KAZANILMASI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(ENGEÇ)

1-Form dilekçe (VAT-1)
2-Türk vatandaşı ana veya babaya ait nüfus kayıt örneği
3-Türk vatandaşı ana veya babadan birinin ya da her ikisinin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini
ispata yarayacak belge
4-Talepte bulunan kişi aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge
5-Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi
6-Kişinin ana ve babasından birisinin ya da her ikisinin ölmüş olması halinde varsa kardeşlerinden, kardeşleri yoksa üçüncü derece
yakınlarından, yakınlık derecelerini belirten ifade tutanağı
7-Doğumbelgesi
8-Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı
Bakanlıkça gerekli görülen hallerde, ilgilinin vatandaşlığının ispatına esas olabilecek başka belgelerinde ibrazı istenebilir.

BELGELER
TAMAMLANMIŞ İSE 30
DAKİKA

1-Form dilekçe (VAT-2)
2-Çocuğun Türkiye’de doğduğunu ispatlayan doğum belgesi
3-Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı
4-Çocuğun ana ve babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belge
5-Ana ve babanın vatansız olması halinde temini mümkün ise bu durumu ispatlayan belge

BELGELER
TAMAMLANMIŞ İSE 30
DAKİKA
BELGELER
TAMAMLANMIŞ İSE

3

TÜRK VATANDAŞLIĞININ
GENEL OLARAK
KAZANILMASI

1-Form dilekçe (VAT-3)
2-Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge
3-Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını BAŞVURU İŞLEMLERİ 30
DAKİKA
kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge
4-Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi
KOMİSYON 30 DAKİKA
5-T.C. Vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği
6-Sağlık Raporu
TAHKİKAT 7 İŞGÜNÜ
7-Kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni,
vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge
8-Başvuru tarihinden itibaren Türkiye de kesintisiz 5 yıl ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenmiş yurda giriş çıkış
tarihlerini gösterir belge
9-En az üç ay süreli ikamet tezkeresi
10-Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği
11-Kişinin Doğum tarihinin ay günü bulunmuyorsa, tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, temin
edilememesi halinde ise 5490 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince imzalı beyanı
12-İki adet fotoğraf
13-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz

4

5

TÜRK VATANDAŞLIĞININ
İSTİSNAİ OLARAK
KAZANILMASI

1-Form dilekçe (VAT-4)
2-Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge
3-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
4-Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi
5-T.C. Vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği
6-Kişinin Doğum tarihinin ay günü bulunmuyorsa, tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, temin
edilememesi halinde ise 5490 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince imzalı beyanı
7-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

BELGELER
TAMAMLANMIŞ İSE 30
DAKİKA

TÜRK VATANDAŞLIĞININ
YENİDEN KAZANILMASI

1-Form dilekçe (VAT-5)
2-Nüfus kayıt örneği
3-Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge
4-Medeni hal belgesi
5-Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni 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 itibaren Türkiye de kesintisiz 3 yıl ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenmiş yurda giriş çıkış
tarihlerini gösterir belge, en az üç ay süreli ikamet tezkeresi
9-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz

BELGELER
TAMAMLANMIŞ İSE 30
DAKİKA

6

TÜRK VATANDAŞLIĞININ
EVLENME YOLUYLA
KAZANILMASI

7

TÜRK VATANDAŞLIĞININ
EVLAT EDİNİLME YOLUYLA
KAZANILMASI

8

TÜRK VATANDAŞLIĞININ
SEÇME HAKKI İLE
KAZANILMASI

1-Form dilekçe (VAT-6)
2-Türk vatandaşı eşe ait nüfus kayıt örneği
3-Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge
BELGELER
4-Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği veya evlenme bildirim formu
TAMAMLANMIŞ
İSE
5-Yerleşim yeri Türkiye de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi
BAŞVURU İŞLEMLERİ 30
6-Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği
DAKİKA KOMİSYON 30
7-Kişinin Doğum tarihinin ay günü bulunmuyorsa, tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, temin DAKİKA
TAHKİKAT
7
edilememesi halinde ise 5490 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince imzalı beyanı
İŞGÜNÜ
8-İki adet fotoğraf
9-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz
1-Form dilekçe (VAT-7)
2-Doğum belgesi
BELGELER
3-Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı
TAMAMLANMIŞ İSE 30
4-Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge
DAKİKA
5-Evlat edinen kişiye ait nüfus kayıt örneği
6-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz
1-Form dilekçe (VAT-8)
2-Kişinin kapalı kaydını gösteren nüfus kayıt örneği
3-Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge
4-Medeni hal belgesi
5-Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge
6-Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge
7-Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösteren belge
8-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz

BELGELER
TAMAMLANMIŞ İSE
30 DAKİKA

9

TÜRK
VATANDAŞLIĞINDAN İZİN
ALMAK SURETİYLE ÇIKMA

1-Form dilekçe (VAT-9)
2-Nüfus kayıt örneği
3-Kişi yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış ise bunu ilişkin belge, henüz kazanmamış ise kazanmak istediği devlet
vatandaşlığına kabul edileceğine ilişkin teminat belgesinin onaylanmış örneği
4-Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ana veya babaya bağlı olarak işlem gören çocuk için diğer eşin
muvafakat belgesi, muvafakat edilmemesi halinde ise hakim kararı

10

TÜRK VATANDAŞLIĞININ
SEÇME HAKKI İLE KAYBI

1-Form dilekçe (VAT-10)
1-Kişinin kazandığı devlet vatandaşlığını gösteren belge
3-Nüfus kayıt örneği

BELGELER
TAMAMLANMIŞ İSE 30
DAKİKA

11

EVLENME

1-Evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesi
2-Sağlık raporu
3-Nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi
4-Nüfus cüzdan sureti
5-Dörder adet fotoğraf

BELGELER
TAMAMLANMIŞ İSE 45
DAKİKA

12

1-Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
2-1 adet biyometrik fotoğraf
3-Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont
4-Hususi damgalı pasaport talep formu (Emekli veya çekilme nedeniyle hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan hak
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT sahiplerinden talep formu yerine bir defaya mahsus mensubu bulunduğu kurum tarafından düzenlenmiş unvanı ve kadro derecesini
BAŞVURUSU
gösterir resmi belge istenir.)
5-Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi
6-Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi
7-Varsa eski pasaport
8-Engelli olan çocuklar için sağlık raporu.
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1-Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
2-1 adet biyometrik fotoğraf
3-Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont
HİZMET DAMGALI PASAPORT 4-Görev onayı ve talep formu
BAŞVURUSU
5-Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi
6-Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi
7-Varsa eski pasaport
8-Engelli olan çocuklar için sağlık raporu.

BELGELER
TAMAMLANMIŞ İSE 30
DAKİKA

BELGELER
TAMAMLANMIŞ İSE 10
DAKİKA

BELGELER
TAMAMLANMIŞ İSE 10
DAKİKA

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, h izmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri

: İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

İkinci müracaat yeri

: Rize Valiliği

İsim

: Reşat BİRİNCİ

İsim

: Bayram SAĞIR

Unvan

: İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür V.

Unvan

: Vali Yardımcısı

Adres

: Eminettin Mah. Valilik Binası. Kat:2

Adres

: Eminettin Mah. Valilik Binası. Kat:1

Tel-Faks

: 0 464 213 04 77

Tel-Faks

: 0 464 213 36 07

E-Posta

: rize@nvi.gov.tr

E-Posta

: rize@icisleri.gov.tr

