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divorce
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birth registration
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annulment of marriage
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false declaration
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muhtar
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administrative fine
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district
curator
identity number
identity information sharing
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marital status
central civil registration
system
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duplicate record
state territorial
representative
numbering
identity card
identity card request form
issuance of identity card
civil registration services
civil registration
civil registration record
closure of a record
re-opening of a record
copy of civil registration
record
rectification
of civil
registration records
civil registry
civil registration directorate
director of civil registration
civil registration fact
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classified registry
the rumi calendar
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establishment of lineage
denial of lineage
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verbal declaration
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trustee
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denial
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ulusal adres veri tabanı
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recognition of paternity
completion of date
registration
Turkish Citizenship Law
national address database
international family record
booklet
üst soy
ascendant
vasi
legal guardian
vatandaş
citizen
vatandaşlığı kaybettirme
revocation of citizenship
vatandaşlığın doğumla
acquisition of citizenship
kazanılması
by birth
vatandaşlığın evlat edinilme acquisition of citizenship
ile kazanılması
by adoption
vatandaşlığın evlenme
acquisition of citizenship
yoluyla kazanılması
by marriage
vatandaşlığın ikamet şartı
re-acquisition of citizenship
aranmaksızın yeniden
without meeting the
kazanılması
residence requirement
vatandaşlığın ikamet şartına re-acquisition of citizenship
bağlı olarak yeniden
by meeting the residence
kazanılması
requirement
vatandaşlığın iptali
cancellation of citizenship
vatandaşlığın kaybı
loss of citizenship
vatandaşlığın kazanılması
acquisition of citizenship
vatandaşlığın seçme hakkı loss of citizenship by using
ile kaybı
the right to choice
vatandaşlığın seçme hakkı acquisition of citizenship
ile kazanılması
by using the right to choice
vatandaşlık başvuru
citizenship application
inceleme komisyonu
examination commission
vatandaşlıktan çıkma izni
permission to renounce
citizenship
vekillik belgesi
power of attorney
veli
parent
yabancılar kütüğü
registry of foreigners
yazım dışı kalanlar
unregistered persons
yerleşim yeri adresi
residence address
yetkili makam kararı ile
acquisition of citizenship
vatandaşlığın kazanılması
by decision of the
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mentally disabled person
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