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YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI

YAYLADAĞI ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

a) Evlilik Ġçi Doğum: 

1- Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı,Tck kartı sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, 

avukat kimlik kartı belgelerinden biri.   

2- Doğum raporu (Var ise)

b) Evlilik DıĢı Doğum:

1- Annenin kimliğiyle şahsen başvurusu   

2- Doğum Raporu (Var ise)

AÇIKLAMALAR

1-Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve onsekiz yaşından küçük (216 ay) çocukların bildirimi yapılırken yaş tespiti için 

çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur. Doğuma ait resmi belge ibraz edilmesi halinde yaş 

tespitine gerek kalmaz.

2-Doğum bildirimi; ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde büyük ana, büyük baba veya ergin 

kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından doğumu gösteren resmi belgeye veya sözlü beyana dayalı 

olarak yapılabilir. Evlilik dışında doğmuş olan çocuk için ana, ananın küçük, kısıtlı veya ölmüş olması ya da velayetin 

kendisinden alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya kayyımları tarafından veya velayetin babaya 

verilmesi halinde baba tarafından yapılır.

3-Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ile müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.

4-Evlenme tarihinden önce doğan çocukların doğum bildirimlerinde anne ve babanın kimlikleriyle birlikte müracaatları 

gerekir.

5-Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde herhangi bir nüfus müdürlüğüne, 

yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

Doğum

1 10 DAKĠKA



3 Sürücü Belgesi ĠĢlemleri

  Ġlk Kayıt

-TCKK veya Nüfus Cüzdanı

-1 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu

-Kan grubu (Kart veya beyan) 

-Değerli kağıt bedeli,Harç Bedeli,Vakıf payı

  Yenileme

-TCKK veya Nüfus Cüzdanı

-1 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu

-Değerli Kağıt Bedeli,Vakıf payı

-Sürücü Belgesi

10 DAKĠKA

TCKK KARTI VE AĠLE 

CÜZDANI BAġVURUSU

 Ġlk Defa Kimlik Kartı BaĢvurusu

1-İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı,uluslararası aile cüzdanı,pasaport,sürücü belgesi,memur cüzdanı,avukat kimlik kartı,askeri kimlik kartı 

ve basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılacaktır.

2-Onbeş yaşını tamamlamış kişilerin kimlik kartı müracaatlarında kimliğini kanıtlayan fotoğraflı pasaport,okulunca verilmiş kimlik belgesi,Milli Eğitim 

Bakanlığı veya ÖSYM tarafından verilmiş sınava giriş belgesi,fotoğraflı bir belge ibraz edilememsi durumunda,anne veya baba,anne veya babanın 

bulunmaması durumunda ise vasinin beyanı yeterli  sayılacaktır. 

3-Onbeş yaşını tamamlamış kişilerin fotoğraflı kimlik belgesi ibraz edememesi ya da anne,baba veya vasinin bulunmaması durumunda ise mülki iidare 

amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine soruşturma yaptırılarak, soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde kimlik ve bulguların yeterli görülmemesi,kişinin 

iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi halinde;varsa anne veya babasında, anne veya babasınıı ölmüş olması halinde ise 

varsa kardeşlerinden,tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespir kararı ibraz edilmedikçe kimlik karı 

başvurusu alınmayacaktır.

Aile Cüzdanı

1-Değiştirilecek veya yenilenecek olan uluslararası aile cüzdanı

2-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı,Tck kartı, sürücü belgesi, pasaport, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri ve fotokopisi

3-Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca ya da resmi kurumlarda çalışan personel için kurum yetkilisi tarafından düzenlenmiş Uluslararası Aile 

Cüzdanı 

Talep Belgesi

4-Eşlere ait fotoğraf (1’er adet)

10 DAKĠKA2



4 Pasaport ĠĢlemleri

'-TCKK veya Nüfus Cüzdanı

-1 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Talep edilen süreye bağlı olarak olarak ödedne harç bedeli ve defter bedeli

-Varsa en son pasaport

10 DAKĠKA

5
Kayıt Düzeltme ve KiĢi 

Güncelleme

1. Mahkeme Kararları

2. Dayanak Belgeleri

10 DAKĠKA

6 Diğer Olaylar
1. Dayanak Belgeleri

2. Başvuran Kişinin Kimlik Bilgisi
10 DAKĠKA

7 Evlenme 1. Mernis Evlenme Bildirimi 10 DAKĠKA

8
Bilgi Edinme BaĢvurularının 

Cevaplandırılması
1-Bilgi Edinme Başvuru Formu veya Dilekçe

15-30 

iĢ günü

9 BoĢanma 1. Mahkeme Kararları 10 DAKĠKA

10

Nüfus Kayıt Örneği ile

YerleĢim Yeri ve Diğer Adres 

Belgesi Verilmesi

1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı,Tck kartı sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden 

biri

2-Dilekçe (Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)

3-Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ve fotokopisi ile vekilin kimliği ve fotokopisi

10 DAKĠKA



11 Adres ile Ġlgili ĠĢlemler

a) Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında  (UAVT)  mevcut ve adreste baĢka kiĢilerin oturduğu görünmüyor ise;

1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı,Tck kartı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı, yabancılara

mahsus ikamet tezkeresi belgelerinden biri

b) Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT)  mevcut ve adreste baĢka kiĢi veya kiĢilerin oturduğu görünüyor ise,

1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı,Tck kartı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı, yabancılara

mahsus ikamet tezkeresi belgelerinden biri.

2-Beyan edilen adrese ait, başvuru sahibi veya aile fertlerinden biri adına elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter

huzurunda imzalanmış kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgelerden biri

3-Akrabalık bağı bulunmayan kişi tarafından, daha önce beyan edilmiş adrese “birlikte oturma gerekçesiyle” yeni adres bildiriminde bulunulması halinde,

ilgilinin adreste hali hazırda oturmakta olan kişi ile birlikte müracaatı. 

10 DAKĠKA

12

Çok Dilli Belgelerin 

Düzenlenmesi

(Doğum Kayıt örneği, 

Evlenme Kayıt Örneği,

Ölüm Kayıt Örneği, Evlenme 

Ehliyet Belgesi)

1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı,Tck kartı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı

belgelerinden biri.

2-Dilekçe ( Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)

3-Evlenme Ehliyet Belgesi talep eden kişinin evleneceği yabancı uyruklu kişiye ait kimlik bilgileri.

4-Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ve fotokopisi ile vekilin kimliği ve fotokopisi.

10 DAKĠKA

13 Veraset ĠĢlemleri 1. Mahkemeden Havaleli Veraset Dilekçesi 10 DAKĠKA

14 Ölüm
1. Sağlık Kurumlarından gelen Mernis Ölüm Bildirimi

2. Süresi geçmiş ölümlerde dilekçe
10 DAKĠKA

         BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirlenen sürüde tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı 

hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.

Ġlk Müracaat Yeri : Yayladağı Ġlçe Nüfus Müdürlüğü 
 
Ġsim                       : Mustafa MERAL 
 
Unvan                   : Ġlçe Nüfus Müdürü 
 
Adres                    : KurtuluĢ Mah. Atatürk  
            Cad. No:142 
 
Tel.                       : 0326 471 37 22 
 
Faks                     : 0326 471 32 20 
 
E-Posta                : yayladagi31@nvi.gov.tr 

Ġkinci Müracaat Yeri : Yayladağı Kaymakamlığı 
 
Ġsim                            : Ömer Faruk YÜCE 
 
Unvan                        : Kaymakam  
 
Adres                         : KurtuluĢ Mah. Atatürk 
                Cad. No:142   
    
Tel.                             : 0326 471 33 00 
 
Faks                           : 0326 471 33 02 
 
E-Posta                      : bilgi@yayladagi.gov.tr 


