
DEREBUCAK il_QE NUFUS MUDURLUGU
HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

VATANDA§A
SUNULAN HiZMETiN

ADI
BA§VURUDA JSTENiLEN BELGELER

HiZMETiN
TAMAMLANMA

SURESi
(EN GEQ SURE)

1 T.C.Kimlik Karti Talebi 1-1 Adet Biyometrik Fotograf
2- Eski Nufus Cuzdani Veya §ahit
3- Bankaya veya Ptt'ye bdeme dekontu 20 Dakika

2 Gecici Kimlik Karti Belgesi T.C.K.K. Basvurusunun Yapilmis Olmasi.
1 dakika

3 Mavi Kart Talebi 1-2 Adet Vesikahk Fotograf
2- Eski Mavi Kart veya yabanci kimlik karti fotokopisi. 5 dakika

4 Uluslararasi aile cuzdani

verilmesi
1-Uluslararasi aile cuzdani talep belgesi,
2-2 Adet Fotograf 20 dakika

5 Kizlik Soyadi Kullanma talebi 1-Dilekce

5 dakika
6 Niifus Kayit Ornegi 1-Niifus cuzdani

2-Dilekce 1 dakika

7 Bilgi edinme basvurularimn
cevaplandinlmasi

1- Bilgi edinme basvuru formu veya dilekge
-

8 Dayanak belgelerine iliskin
talepler

1-il, ilce nijfus mudurlukleri ile mahkemelerden alman
yazi ile aile bagmin belgelenmesi halinde

-

9 Adres beyani ile ilgili islemler 1- Kisinin kimligini ispat edecegi beige ile birlikte beyan
edilen adresi teyitedici elektrik, su, telefon, dogalgaz
abonelik sozlesmesi veya faturasi, noterden tasdikli kira
sozlesmesi, tapu kaydi gibi belgelerden biri.
2- Adres bildirim yiikiimluliigii cercevesinde beyanda
bulunacak kisinindurumuna gbre;
- Vekillik belgesi
- Veli, vasi, kayyim tayin edildigine iliskin karar

5 dakika

10 Yerlesim yeri ve diger adres
belgesinin verilmesi

Kisiler sdz konusu oldugunda;
1-Kimligini ispat edecegi bir beige
2- Yetkiverildigine dair vekillik belgesi

1 dakika

11 Sakh niifus islemleri 1-Sakh nufus ilmuhaberi(Vat-24)
2-Sorusturma Formu(Vat-25)
3-llgilinin talebi halinde, bir adetdo§um tutanagi
4-Yas tespit formu
5-Anne, baba, kardes ve tanik ifadeleri
6- Muhtar ve aza ifadeleri
7- Iki adet fotograf

12 Olen kardesin niifus kaydinin
kullamldigi iddiasi

1-Sagiik kuruluslannin kayitlanna dayanilarak verilen
dogum veya bliime iliskin beige
2-Defin izni ve bunlarla ilgili kayit brnekleri,
3-Diger resmldairelerde kisi ileilgili olarakyapilan kayit
ve islem brnekleri,
4- ilkbgretim vevarsa diger okullara ait kayit ve ayrilma
tarihlerini gbsterir belgeler

-

13 18yasmdan biiyiik bulunmus
Gzurlu kisilerin tescil islemi

1-Mahkemece kayyim tayin edildigine iliskin karar
2-Sagiik Kurulu Raporu
3-Dogum Tutanagi
4-Tahkikat Formu

-

14 Dogum islemleri (niifusa ilk
kayit)

1-Dogum Raporu (var ise)
10 dakika



15 Evlenme 1-lki brnek olarak duzenlenen evlenme beyannamesi.
2- Fotografh nufus cuzdani brnegi.
3-Resmi veya bzel sabjik kurum ve kuruluslarmdan
almacak sagiik raporu/resmi saghk kurulu raporu.
4- Riza belgesi.
5- Vesikalik fotograf.
6-Niifus kayit brnegi veya evlenme ehliyet belgesi.

1 gun

16 Evlenerek giden ve baba
hanesinde yersel yazim
nedeniyle kaydi olmayan
kadmlann anne ve babasi
veya kardesleriyle aile
bagiannin kurulmasi

1-Dilekce,
2-Evlenme belgesi gibianne-babayla soybaQi oldugunu
gbsteren beige veya mahkemeden almacak tespit karari

-

17 Olu oldugu halde niifus
kutiiklerinde sa§ gbriinenler
hakkinda arastirma yapilmasi
islemi

1-Dilekce
2-Varsa bliime iliskin resmi bir beige

-

18 Niifus olaylan ile ilgilitaleplerin
ve sorunlann incelenerek

sonuclandmlmasi

1-Dilekce

-

19 Miikerrer kayitlarm birbirine
gbre tamamlanmasi ve
silinmesi

1-Dilekge

-

20 Dis temsilciliklerce diizenlenen
form ve tutanaklardaki maddi
hatalann dayanak belgesine
gbre diizeltilmesi

1-Dilekce

-

Basvuru esnasinda yukarida belirtilen belgelerin dismda beige istenilmesi veya basvuru eksiksiz beige ile yapildigi halde, hizmetin belirtilen
surede tamamlanmamasi duruniunda ilkmilracaat yerine yada ikinci milracaat yerine basvurunuz.

IlkMOracaat Yeri:(BiRiM AMiRi)

Isim

Unvan

Adres

Tel

Faks

E-Posta : harun.sehitoglu@icisleri.gov.tr

Harun $EHiTOC-LU

Niifus Mtidurii

NQfus MQdUrlUgQ DEREBUCAK

03325371405

ikinci Milracaat Yeri:

isim

Unvan

Adres

Tel

Faks

E-Posta :

Coskun DOGAN

Kaymakam

Derebucak Kaymakamligi

03325371497

03325371406


