
DERİNKUYU  KAYMAKAMLIĞI 

DERİNKUYU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 

SIRA 

NO 

VATANDAŞA 

SUNULAN 

HİZMETİN ADI 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ  

(EN GEÇ SÜRE) 

1 
DOĞUM 

  

a)Evlilik İçi Doğum: 

l-Bildirim:Ana,baba,vasi veya kayyım bunların bulunmaması 

halinde çocuğun büyük 

ana,büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında 

bulunduranlar tarafından 

yapılır. (NHK.UY.YÖN. MAD.26-1) 

2-Belgeler.Doğumu gösterir resmi belge (Sağlık kurumu 

raporu) veya beyana dayalı 

olarak tescil işlemi yapılır. 

b)Evlilik Dışı Doğum: 

l-Bildirim:Ana, ananın küçük,kısıtlı veya ölmüş olması ya 

da velayeti kendisinden 

alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya 

kayyımlar tarafından yapılır. 

2-Belgeler: Doğumu gösterir resmi belge (Sağlık kurumu 

raporu) veya beyana dayalı 

olarak tescil işlemi yapılır. 

5 DAKİKA 

2 

T.C. KİMLİK 

KARTI 

BAŞVURUSU 

  

1-Yenileme-değiştirme: 

a)İbraz edilen nüfus cüzdanının; 

-Mernis de kayıtlı olması halinde 1 adet 50X60 ebatlarında 

Biyometrik Resim, 

-Mernis de kayıtlı olmaması veya fotoğrafsız olması halinde 

kişinin kimliğini kanıtlayacak ikinci bir belge (Uluslar arası 

aile cüzdanı.Ehliyet,Pasaport,memur cüzdanı,avukat kimlik 

kartı,basın kartı,yabancılara mahsus ikamet tezkeresi,yabancı 

ülke kimlik kartı veya pasaportu) istenir. 

-İkinci bir kimlik belgesi ibraz edilemediği takdirde reşit 

kardeş, çocuk, anne, baba ve eş’ ten birisi geçerli kimlik 

belgesi ile birlikte müracaat edilmesi, 

-10 parmak çevirmeli Biyometrik verisi alma işlemi 

b)Ergin olmayan çocuklara nüfus cüzdanı düzenlemesinde en 

son alınan nüfus cüzdanı 

-15 yaş ve üstü için 1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik 

Resim, 

2-Kayıp, Çalıntı, Fotoğraf bulunmayan, 
-1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik Resim, 

-Reşit kardeş, çocuk, anne, baba ve eş’ ten birisi geçerli kimlik 

belgesi ile birlikte müracaat edilmesi, 

-Randevusuz masasından sıra numarası alınması, 

-Bunlardan birisinin de bulunmaması halinde kolluk 

kuvvetlerince Tahkikat yaptırılması, 

 

 

10 DAKİKA 



3 
AİLE CÜZDANI 

  

Uluslar arası aile cüzdanı almak üzere müracaat eden kişiler 

yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığından alınmış uluslar 

arası aile cüzdanı talep belgesi ve son 6 ay içerisinde çekilmiş 

ikişer adet vesikalık fotoğraf ile ilgilinin bizzat başvurması 

halinde düzenlenmektedir. Uluslar arası aile cüzdanının kayıp 

olması halinde idari para cezası uygulanmaktadır. 

(NHK.MAD.68) 

10 DAKİKA 

4 

NÜFUS KAYIT 

ÖRNEĞİ- 

YERLEŞİM YERİ 

BELGESİ 

İlgili kişinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge ile müracaat 

etmesi halinde nüfus kayıt 

örneği ve yerleşim yeri belgesi kayıtlı bulunduğu yer bilgisine 

bakılmaksızın ne amaçla 

kullanılacağı bildirilerek, düzenlenerek ilgisine verilmektedir. 

İstenen Belgeler: 

l -Nüfus cüzdanı 

2-Dilekçe 

Nüfus Kayıt Örneği Almaya Yetkisi Olanlar Kaydın sahipleri 

veya bunların eşleri ile 

veli, vasi,alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesi 

ibraz edenler nüfus 

müdürlüklerinden doğrudan almaya 

yetkilidir.(NHK.UYG.YÖN.MAD.-151) 

Yerleşim Yeri Belgesi Almaya Yetkili Olanlar: Kaydın 

sahipleri veli.vasi ya da bu 

kişilere ait vekillik belgesi ibraz edenler doğrudan almaya 

yetkilidir. 

2 DAKİKA 

5 
ADRES 

BEYANI 

1-Beyan edilen adresi teyit edici elektrik,su ,telefon,doğalgaz 

abonelik sözleşmesi yada faturası veya noterden tasdikli kira 

sözleşmesi, 

2-Adres bildirim yükümlülüğü çerçevesinde beyanda 

bulunacak kişinin durumuna göre; a)Vekillik Belgesi b)Veli, 

vasi, kayyım tayin edildiğine ilişkin karar 

3-Belediyenin Numarataj bölümünden alınan adres belgesi, 

7,5 DAKİKA 

6 
   ÇOK DİLLİ 

KAYITLAR 
İlgili kişilerin nüfus cüzdanları ile müracaatları 2 DAKİKA 

7 
 

EVLENME 

1-2 örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi, 2-

Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, 3-Resmi belge veya özle 

sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık 

raporu/resmi sağlık kurulu raporu, 4-Rıza belgesi, 5-Vesikalık 

Fotoğraf, 6-Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi. 

 

SÜRESİZ 

8 BOŞANMA 

Kararı veren mahkeme bağlı bulunduğu ilçenin nüfus 

müdürlüğüne iki adet kesinleşme kararının aslını 

gönderdikten sonra nüfus müdürlüğünce tescili yapılır. 

5 DAKİKA 

9 ÖLÜM 

Ölü Olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenler;  

1-Ölüm tutanakları veya ölüm 

olayını gösterir belge 2-Dilekçe 

SÜRESİZ 

10- 

Ölen kardeşin 

nüfus kaydının 

kullanıldığı 

1 -Sağlık kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak verilen 

doğum veya ölüme ilişkin belge, 

2-Defın izni ve bunlarla ilgili kayıt örnekleri, 

SÜRESİZ 



iddiası 3-Diğer resmi dairelerde kişi ile ilgili olarak yapılan kayıt ve 

işlem örnekleri, 

4-Ilköğretim ve varsa diğer okullara ait kayıt ve ayrılma 

tarihlerini gösterir belgeler. 

11- 

KAYIT 

 DÜZELT

ME 

Kararı veren mahkeme bağlı bulunduğu ilçenin nüfus 

müdürlüğüne iki adet kesinleşme kararının aslını 

gönderdikten sonra nüfus müdürlüğünce tescili yapılır. 

5 DAKİKA 

12- SAKLI NÜFUS 

IstenenBelgeler: 1 -Saklı Nüfus İlmühaberi (VAT2) 

2-Soruşturma Formu (VAT-25) 

3-İlgilinin talebi halinde doğum tutanağı 

4-Yaş tespit formu 

5-Anne,baba,kardeş ve tanıkların ifadeleri 

6-Muhtar ve azaların ifadesi 

7-İki adet fotoğraf 

SÜRESİZ 

13- 

18 yaşından 

büyük bulunmuş 

özürlü kişilerin 

tescili 

1 -Mahkemece kayyım tayin edildiğine ilişkin karar, 

2-Sağlık Kurulu raporu, 

3 -Doğum tutanağı, 

4-Tahkikat formu 

SÜRESİZ 

14- EVLAT EDİNME 

Kararı veren mahkeme bağlı bulunduğu ilçenin nüfus 

müdürlüğüne iki adet kesinleşme kararının aslını 

gönderdikten sonra nüfus müdürlüğünce tescili yapılır. 

5 DAKİKA 

15- TANIMA 

Anne ve babanın birlikte müracaatları ile varsa 

doğum raporu, noterden veya mahkemeden alınmış 

tanıma senedi. 

5 DAKİKA 

16- 

İDARECE 

KAYIT 

 DÜZELTME 

1-Din bilgisinin değiştirilmesi için; a)Dilekçe 

2-Kızlık soyadının kullanılabilmesi için; a)Dilekçe 
5 DAKİKA 

17- 

SÜRÜCÜ 

BELGESİ 

BAŞVURU 

İŞLEMLERİ 

 

a)  Sağlık Raporu 

b) Sürücü Belgesi Harç bedelinin ve Vakıf bedelinin ilgili 

banka, PTT ve Vergi Dairelerinden yatırılması, 

c)1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik Resim, 

d) 10 parmak çevirmeli Biyometrik verisi alma işlemi, 

 

10 DAKİKA 

16- 

UMUMA 

MAHSUS 

PASAPORT  

BAŞVURU 

İŞLEMLERİ 

 

b)Pasaport Defter bedelinin ve süre harç bedelinin ilgili banka, 

PTT ve Vergi Dairelerinden yatırılması, 

c)Başvuruda bulunacak olan tüm kişilerin işlem esnasında 

hazır bulunması, 

d)Anaokulu ve İlköğretim okulunda öğrenci olanlar için 

onaylı Öğrenci Belgesi  

e)Yurtdışında öğrenci olanların vergi dairelerinden kaç yıllık 

harçsız pasaport alabileceğine dair onaylı yazı, 

f)1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik Resim, 

g)10 parmak çevirmeli Biyometrik verisi alma işlemi, 

h)Reşit olmayan çocuklar için başvurularda anne ve babanın 

aynı anda birlikte muvafakat vermeleri, birlikte müracaat 

edilememesi halinde Noter Muvafakatı ile müracaat edilmesi, 

I) Anne veya babadan birisinin yabancı ülke vatandaşı olması 

halinde Noter Muvafakatı bulundurulması, 

10 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: Nüfus Müdürlüğü       İkinci Müracaat Yeri: Nüfus Müdürlüğü 
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