SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Nüfus Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO

HİZMETİN ADI

1
T.C. Kimlik Kartı

2

Umuma Mahsus
Pasaport

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

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 yerine geçen fotoğraflı ve geçerli bir belge ve bir adet biyometrik
fotoğraf ile yapılır.
2- Kimlik Kartı talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak olan 15 yaşını
tamamlamış kişilerin şahsen başvurusu esastır, (önceki kimliği fotoğraflı ise)
3- 15 yaşını tamamlamamış olanların başvuruları veli, vasi gibi yasal temsilcileri
tarafından yapılabilecektir.
4- Kimlik Kartı almaya yetkili kişinin kimliğini kanıtlayıcı fotoğraflı geçerli bir
belge ibraz edememesi durumunda; anne-baba, ergin kardeş, eş veya ergin
çocuklarından birinin doğrulama beyanı alınır. Bunların bulunmaması durumunda
ise mülki
idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine soruşturma yapılır.
Soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde kimlik kartı başvurusu alınır.
1- T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
2- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
3- Yasal Temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı
veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
4- Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; “öğrenci belgesi” (Başvuru
esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep
edilmeyecektir.
5- Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi
6- 7 (yedi) yaşını tamamlamış her bireyden parmak izi alınacaktır.
7- Eski Pasaport (daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların
başvuruda getirilmesi gerekmektedir.

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

10-15 dakika
(Biyometrik verinin
alınmasına bağlı
olarak süre
değişebilmektedir.

15-20 dakika

3

4

5

Sürücü Belgesi

Doğum Tescili

Ölüm Tescili

1- Sürücü belgesi alacak kişinin bizzat müracaatı esastır.
2- Geçerli ve fotoğraflı kimlik belgesi
3- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
4- Sürücü sağlık raporu
5- Harç, değerli kağıt ve vakıf payı ödeme dekontu
6- Kayıp, çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
7- İlk defa sürücü belgesi başvurusu yapanlar için sürücü sertifikası
8- Kan gurubunu belirtir belge veya sözlü/yazılı beyan
1- Doğum bildirimi; veli (ana, baba), vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde
ise, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında
bulunduranlar tarafından yapılabilir.
2Doğum tescili doğumu gösteren resmi belge ile yapılır.
3- Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun doğumdan itibaren Türkiye’de 30gün
içinde Nüfus Müdürlüğüne, Yurt Dışında ise 60 gün içinde Dış Temsilciliğe
bildirilmesi zorunludur.
4- Sağlık kuruluşlarında veya sağlık personeli nezaretinde gerçekleşmeyen
doğumların bildirimi nüfus müdürlüğüne sözlü beyanla yapılabilecektir. Ancak
sözlü beyanların doğruluğunun mülki idare amirinin emri ile araştırılması zorunlu
olduğundan, yapılan araştırma sonuçlanıncaya kadar bu bildirimler aile kütüğüne
tescil edilmemektedir.
1- Ölüm olayının meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde ölüm olayını
bildirmekte yükümlü olanlar tarafından Nüfus Müdürlüğüne bildirilir.
2- Bildirim sırasında herhangi bir belge ibraz edilemediği takdirde; ölünün
hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit
edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülkî idare amirinin emri ile
kişinin ölümünün araştırılması istenir. Kişinin öldüğünün tespit edilmesi halinde
ölüm olayı aile kütüğüne tescil edilir.

15-20 dakika

5-10 dakika
(Kimlik Kartı
başvurusu ile beraber)

5 Dakika
(Tahkikatlı ölümlerde
müracat 10-15 dakika)

6

7
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Evlenme Tescili

Evlendirmeye yetkili makamlar tarafından gönderilen MERNİS Evlenme Bildirimi
ile tescil edilir.
Kesinleşmiş Mahkeme Kararları (boşanma, yaş tashihi, gaiplik, kayıt düzeltme vb)
Mahkeme Kararları
ilgili mahkemelerin Yazı işleri Müdürlüğünce en geç 10 gün içerisinde Nüfus
Tescili
Müdürlüğüne bildirilir.
1- Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve
kimlik kartı örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve
nüfus müdürlüğünden talep etmeksizin Kimlik Paylaşım Sisteminden temin ederler.
Nüfus Kayıt Örneği ve (5490 sayılı Nüfus Hiz.Kan. 45. Mad. 7.bendi)
Yerleşim Yeri Belgesi
2- Kişiler; kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri
ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik
doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu
fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler E-Devlet kapısı üzerinden alınan
belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış diğer belgeler gibi aynı hukuki değere
sahiptir.
1- Kimliğini ispatlayacak bir belge ile 20 iş günü içerisinde şahsen müracaat edilir.
Güvenli elektronik imza ile de adres bildirimi yapılır.
2Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres
beyanında bulunabilir.
Adres Beyanı
3- Beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabanında yer alıp almadığı ve beyan
edilen adreste başkasının oturup oturmadığı kontrolü yapılır.
4Beyan edilen adresin UAVT’de boş olması halinde herhangi bir belge
istenilmeksizin adres beyanı tescil edilir.
5- Beyan edilen adresin dolu olması halinde beyan edilen adreste oturulduğunu
belgeleyen elektrik, su, telefon, doğalgaz faturası ibrazı gereklidir.
6- Beyan edilen adreste bir başkası ile birlikte oturuluyor ise oturan diğer kişinin
muvafakati (imzası) gereklidir.

3 d a k ik a

5 d a k ik a

3 d a k ik a

5 d a k ik a
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Ad
ve
düzeltilmesi

11

Din Bilgisine İlişkin
Talepler
Evlenen
Kadının
Önceki
Soyadını
Kullanma Talebi

12

13

14

15

16

Soyadı

1- Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.
2- Kişi ergin ise yazılı beyanına uygun olarak, din hanesi değiştirilir.
318 yaşından küçüklerin anne ve babanın birlikte müracaatı gereklidir.
Eşinin soyadı ile birlikte önceki soyadın kullanılmak istenilmesi halinde Nüfus
Müdürlüğünce yazılı beyanı alınır.
1- Babanın kimliğini ispatlayacak bir belge ve annenin kimlik bilgileri
2- Çocuğa ait doğum raporu
3- Anne Yabancı ise (çocuğun doğduğu tarihte) medeni halini gösterir usulüne göre
onaylanmış belgenin noter tasdikli tercümesi

Tanıma
Uluslararası
Sözleşmeler
Düzenlenen
Talebi

1- İkametin bulunduğu yer Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilmesi,
2- Kişinin talebini içeren dilekçe,
3- Dilekçelerin İlçe İdare Kuruluna sunulması,
4- İlçe İdare Kurulu Kararma göre ad ve soyadı düzeltmeleri 03.11.2019 tarihinde
sona ermektedir.

Uyarınca
Belge

Uluslararası
Aile
Cüzdanı
Göçmen Vatandaşların
Doğum Yeri ve Doğum
Tarihi
Düzeltme
İşlemleri

İlgilinin kendisi yada birinci derece yakını veya resmi vekili alabilir.

1- Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığından alınacak Uluslar arası aile cüzdanı
talep belgesi
2- 2 Adet Fotoğraf
Göçmen olarak Türk vatandaşlığına alınanlardan doğum yeri ve doğum tarihi hatalı
olan kişilerin kayıtları, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği 03.11.2017 tarihinden
itibaren beş yıl içinde usulüne göre onaylanmış doğum belgeleri ile müracaatları
halinde, nüfus müdürlüğünce düzeltilir.

Kaydın incelenmesi
ve dayanak
belgelerinin kontrol
edilmesi 10-15
dakika-1İçe İdare
Kurulunun vereceği
karar süresi
5 dakika

5 dakika

15-20 dakika

5 dakika

20-25 dakika

10-15 dakika

17

Evlat Edinmede
Değişikliği

İsim

18

Soyadı Değişikliği

19

Yabancı
Makamlar
Önünde
Yapılan
Evlenmelerin Tescili

7039 Sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 03.11.2017 tarihinden önce birlikte veya tek
başına evlat edinilen çocuk veya erginlerin bu maddenin yürürlüğünü izleyen beş yıl
içinde nüfus müdürlüklerine başvurmaları halinde nüfus kaydında ana ve/veya baba
adı ya da soyadı olarak evlat edinenlerin ad ve soyadları yazılır.
Yazılı olarak talepte bulunmak kaydıyla, boşandığı eşinin soyadını kullanan kadının
evlenmeden önceki soyadını kullanmak istemesi ya da eşinin soyadı ile birlikte
bekarlık soyadını da taşıyan kadının sadece eşinin soyadını kullanmak istemesi
halinde, nüfus müdürlüğünce gerekli işlemler yapılır.
1Dilekçe
2- Yabancı makamlardan alman evlenme belgesi, Türkçe’ye çevrilip usulüne göre
onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olmak şartıyla, yurt içinde
herhangi bir nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir.
Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik
olması halinde eksik bilgiler bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda
bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçe’ye çevrilmiş belgeler
evlenme belgesine eklenmek suretiyle tamamlanır.

10 dakika

10 dakika

15-20 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya de ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-posta

: Fadime KUYUCU
: V.H.K.İ.
: İlçe Nüfus Müdürlüğü
: 0 246 511 4146
: 0 246 511 4146
: senirkent32@nvi.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-posta

Ayten GÜL
Nüfus Müdürü
İlçe Nüfus Müdürlüğü
0 246 511 3203
0 246 511 4146
senirkent32@nvi.gov.tr

