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HIZMETIN ADI

TUrkiye
Cumhuriyeti
Kimlik Karti

Siirucii Belgesi

1.

2.

3.

5.

BASVURUDA iSTENEN BELGELER VE BAZI BILGILER

https://randevu.nvi.gov.tr internet sitesinden veya Alo 199 cagn merkezi
aracihgiyla randevu ahnarak ya da randevusuz olarak nUfus
miidurluklerine kimlik karti talebinde biyometrik verisi ve imzasi
ahnacak on bes. yasmin tamamlami? herkesin §ahsen basvurmasi esastir.
ilk defa kimlik karti basvurusu; nufus cUzdani, uluslararasi aile cuzdani,
pasaport, siirucu belgesi, memur cuzdani, avukat kimlik karti, askeri
kimlik karti, basin karti gibi kimlik belgesi yerine gecen fotografli beige
ve bir adet biyometrik fotograf ile yapilir.
On bes, yasmin tamamlami? kisjlerin kimlik karti muracaatlannda
kimligini kanitlayan fotografli pasaport, okulunca verilmis kimlik belgesi,
Milli Egitim Bakanligi veya OSYM tarafindan verilmis sinava giris
belgesi, fotografli bir beige ibraz edilememesi durumunda, anne veya
baba, ergin 90cuk, ergin karde§ veya vasinin beyani yeterli sayilacaktir.
On be§ ya§inm tamamlami§ kisHerin fotografli kimlik belgesi ibrazl
edememesi ya da anne, baba. ergin cocuk, ergin karde§ veya vasinin
bulunmamasi durumunda ise miilki idare amirinin emri ile kolluk
kuvvetlerine soru§turma yaptinlir.
Soru?turmanin olumlu sonuclanmasi halinde kimlik karti basvurusu
alinacaktir. SorusUirmanin olumlu sonu(;lanmamasi yada elde edilen bilgi
ve bulgularm yeterli gorulmemesi, ki§inin iddia ettigi kaydin sahibi
oldugu hususunda tereddUde dilsiilmesi halinde; varsa anne veya
babasmdan, anne veya babasinm OlmU§ olmasi halinde ise varsa
kardesjerinden, tibbi rapora dayali TUrk mahkemelerinden alinmi§ anne-
babasi/karde§leri olduguna dair tespit karan ibraz edilmedikce kimlik
karti basvurusu alinmayacaktir.

Fotograf:
nirkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartinda kullanilacak fotografin kisjnin son haiini
gOstermesi bakimmdan son alti ay ii;inde cekilmi§ ve biyometrik olmasi gereklidir.
Fotokopi veya bilgisayarda cogaltilan ve biyometrik olmayan fotograflar kabul
edilmez.

Onbe§ yasmin tamamlamami? cocuklann kimlik kartlannda fotograf yer almaz.

1. https://randevu.ovi.g0v.tr internet adresinden veya Alo 199(;agn
merkezinden randevu alinmasi

2. SilrUcU belgesi alacak kisinin bizzat milracaat etmesi gerekir.
Gerekli belgeler:

1. Kimlik belgesi
2. Kayip calinti degilse mevcut siirucubelgesi
3. Siirucii saghk raporu
4. Hare bedeli ve vakif payinin muracaattan once odenmesi
5. Biyometrik fotograf (1 adet)
6. Kan grubunun belgelenmesi veyasOzlQ beyan ile bildirilmesi

Yabanci siiriicii belgesi degistirme (Tebdil) islemi icin yukandaki belgelereek
olarak;

1. Yabanci siiriicii belgesinin ash ve renkli fotokopisi
2. Yabanci siirucii belgesinin, noter veya konsoloslukonayh Turk?e

terciimesi

3. Ogrenim belgesi, yurtdi§indan alinan Ogrenim belgelerinin noter tasdikli
tercumesi

HIZMETIN TAMAMLANMA

SURESI (EN GEO

Ilgili Memur lie GOriismeye
Baslandigi Andan itibaren Ortalama

8-10 Dakika

Ilgili Memur lie Goriismeye
Baslandigi Andan itibarenOrtalama

8-10 Dakika



I muma Mahsus

(Bordo) Pasaport

10

Dogum Tescil

OlUm Tescili

Evlenme Tescil

Mahkeme

Kararlan Tescili

Niifus Kayit
Ornegi

Adres Beyani

Yerlesim Yeri

Belgesi

1. hups://randcvu.nvi.gov.tr internet adresinden veya Alo 199 cagn
merkezinden randevu ahnmasi

2. Pasaport belgesi alacak kisinin bizzat miiracaat etmesi; ergin olmayanlar
veya kisithlar icin veli, vasi veya kayyum karari ve muvafakat belgesi ve
basvuru sirasinda ibraz edilmesi gereken diger belgelerin hazir edilmesi
gerekmektedir.

iGerekli belgeler:
Kimlik kartiveyagecici kimlik belgesi
Biyometrik fotograf
Ogrenci belgesi (Harcsiz pasaport i<?in gerekebiliyor)
Daha Once alinmis, iptal islemi uygulanmamis. ge<?erli/ gecersiz pasaportlar
Harebedeli odendi makbuzuve degerlikagit bedeli
Yedi yasini tamamlamis her bireyden parmak izi alinmaktadir.

ilgili Memur ileGoriismeye
Baslandigi Andan itibaren Ortalama

8-10 Dakika

Dogum Bildirimini anne veya baba yapar.
Dogum tescili dogumu gOsteren resmi beige ile yapihr.
Yeni dogan, sOzlii beyan ediliyorsa tahkikat yapihr.
Sag olarak dunyaya gelen her cocugun, dogumdan itibann Tiirkiye'de 30
Gun icinde NUfus Miidiirlugune, Yurt Di§mda ise 60 Gun icinde dis temsilcilii
jildirilmesi zorunludur.

ilgili Memur ile GOriismeye
Baslandigi Andan itibarenOrtalama

4-6 Dakika

Olum nerede meydana gelmis ise Olum olayinin bildirmekle ytikumlu olanlar
tarafindan dUzenlenen ve 10 gun icinde gonderilmesi gereken MERNIS Olum
Tutanagi ile Olum Tescil yapihr.
Eski tarihlerde gerceklesen Olum olayina ili§kin herhangi bir beige ibraz
edilemiyorsa Olum olayini bilen iki tanik adresi bildirir. Kolluk Kuvvetlerince
yapilacak tahkikat sonucuna gOre Olum tescili yapihr. Tahkikat suresi ortalama 15-
20gtindur. .

Evlendirme Mudiirliikleri (10 Gun icinde) veya Dis Temsilciliklerden (30
GUn icinde) gOnderilen MERNiS Evlenme Bildirimi ile tescil edilir.

(Cesinlesmis Mahkeme Kararlari (Bosanma, Yas Tashihi, Gaiplik, Kayit Duzeltme
vb.) ilgili Mahkemelerin Yazi l§leri MudurlUgUnce en gee 10 Gun icinde kurye
veya posta ile ilgili Nufus MUdurliigtine gOnderilir. (

Kimligini ispatlayacak beige (fotografli guncel Nufus CUzdani, Uluslararasi Aile
Cuzdani, Ehliyet, Pasaport, Memur CUzdani, Avukat Kimlik Karti, Basin Karti vb)

1. Kimligini ispatlayacak beige ile 20 is giinii icerisinde miiracaat edilir.
Oncelikle beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabaninda yer ahp almadigi ile
beyan edilen adreste baskasinin olup olmadigi kontrolu yapihr. Bir engel yok ise
lerhangi birbeige istenmeksizin adres beyani tescil edilir.
r'apilan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir baskasinin oturdugu tespit
;dilir ise ilgiliden Adres Beyan Formu ile beyanim teyit edici Fatura (Elektrik, Su,
Dogalgaz) gibi belgeler istenir.

Birlikte oturulacak kisi ileakrabalik bagi olsun-olmasin birlikte miiracaat edilir ve
3irlikte oturulduguna dair muvafakat belgesi imzalattirihr. islemi yapan memur
suphe halinde Kolluk Kuvvetlerinden Tahkikat yapilmasmi ister ve Tahkikat
sonucuna gOre i§lemi sonuijlandinr veya ret eder. Gee bildirim veya gercege aykin
\dres Beyani halinde 5490 sayili NQfus Kanunu uyarinca idari Para Cezas
jygulanir.

Kimligini ispatlayacak beige ile §ahsin kendisine verilir. Resit olmayan bireylere ait
Delgeyi ana-baba veya vasisi alabilir.

Ortalama 3 Dakika

Ortalama 3 Dakika

Ortalama 4 Dakika

Ortalama 1 Dakika

Ortalama 4 Dakika

Ortalama 1 Dakika



11
Onceki Soyadini

Kullanma

Kimligini ispatlayacak beige ile muracaat edilir.
Onceki soyadini kullanma icin yazili beyani alinir.

Ortalama 4 Dakika

12
Din Hanesinde

Degisiklik

Kimligini ispatlayacak beige ile muracaat edilir.
Kisj ergin ise yazili beyanina uygun olarak, din hanesi degistirilir, bos. birakihr.
Re§it olmayanlar i^in anne ve babanin birlikte yazili beyani gerekir.

Ortalama 4 Dakika

13 Tanima

Kimligini ispatlayacak beige ile baba ve cocugun annesinin muracaati gerekir.
Gerekli belgeler:

1. Varsa cocuga ait Dogum Raporu,
2. Anne Yabanci ise Medeni Haiini gOsterir usulune gOre onaylanmis, bir

belgenin Noter Tasdikli Tiirkce Terctimesi,
3. Taninan 90cuklann Kimlik Karti annesine verilir.

Ortalama 20 Dakika

14 C'uU Vatandaslik

Nufus Cuzdani ve usulune gOre onaylanmi? diger Dike Vatandasjigini ne zaman
cazandigini gOsterir ve kimlik bilgilerini iceren beige ile ki§inin yazili beyani alinir
(VAT-12)

Ortalama 8 Dakika

15 Mavi Kart

Tiirk Vatandasi olup da cikma izni almak suretiyle Turk Vatandasjigini
caybedenlere miiracaatlari halinde Mavi Kart dlizenlenir. Yabanci kimlik veya
ge9erli pasaport varsa mavi kartin ibrazi gerekir.

Ortalama 4-6 Dakika

16
Diger Kurum
Yazismalari

ilgili Kurumlardan istenen belgeler yasal stiresi icinde gOnderilir. Ortalama 20 Dakika

17

Diger Kurumlara
Gidecek Olan

Evraklar

Her hafta Car§amba ve Cuma giinleri saat 16.00'da postaya verilir. Ortalama 20 Dakika

Basvuru esnasinda yukarida belirtiien belgelerin disinda beige istenilmesi veya basvuru eksiksiz beige ile yapiidigi halde,
hizmetin belirtiien siirede tamamianmamasi durumunda ilk muracaat yerine ya da ikinci muracaat yerine basvurunuz.

ilkMiiracaat Yeri
Isim

Unvan

Adres

Tel

e-mail

Faks

:ALMUS IL£E NUFUS MUDURLUfiU
Mustafa DENIZ

Nufus Mudurii

Almus ilce NUfus Miidiirliigu
0356 41130 57

almus60@niv.gov.tr
0356 41130 57

ikinci Muracaat Yeri: ALMUS KAYMAKAMLlCl
Isim

Unvan

Adres

Tel

e-mail

Faks

: Hamza INAM

: Kaymakam
: Almus Kaymakamhgi
: 0356 41130 01

: almus@icisleri.gov.tr
: 0356 411 30 01

Mustafa

Nufu*


