
 

Başvuruda İstenilen Belgeler 

 Başvuru Formu (VAT-3), 

 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve 

makinede okunabilen biyometrik fotoğraf, 

 Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, 

vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge. 

 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. 

 Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan 

belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi. 

 Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, 

usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu. 

 Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına 

ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya 

benzeri belge. 

 Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine 

dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge. 

 Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek 

süreli ikamet tezkeresi. 

 Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı 

bir örneği. 

 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. 

Başvuru Makamı ve Usul 
 

 Başvurular yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe bizzat veya bu hakkın kullanılmasına 

ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

 Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili 

başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır. 

 Müracaat ve işlemlerde yabancı kimlik numarası esas alınır. 

 Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına 

alındığı tarih esas alınır.  

 Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, aranan ikamet süresi içinde toplam altı 

ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. 

 Türkiye dışında geçirilen toplam altı ayı geçmeyen süre, öngörülen ikamet süresi 

içinde değerlendirilir.  

 Yabancının ikamet süresi içinde toplam altı aydan fazlasını Türkiye dışında geçirmesi 

ya da geçerli ikamet izni olmaksızın veya ikamet izni almadan altı aydan fazla 

Türkiye'de bulunması ikamet süresini keser ve bu tarihten önceki ikamet süreleri 

dikkate alınmaz.  

 Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye'de yerleşme niyetini 

göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim 



gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle ya da 

diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli 

kimlik kartıyla Türkiye'de ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında 

geçerli ikamet olarak kabul edilmez.  

 Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye'de 

bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde 

önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile 

Türkiye'de bulunanlar hakkında uygulanmaz.  

 Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri 

Uygulama Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre yapılır. 

 Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri 

yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve 

noter tasdikli olması yeterlidir.  

 Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il 

müdürlüklerince de yapılabilir.  
 


