ARAÇ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO

1

2

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

1-Yenileme / Değiştirme:
Eski kimlik kartı / nüfus cüzdanı, 1 adet biyometrik fotoğraf ile birlikte
herhangi bir banka ya da PTT şubesine kimlik kartı / nüfus cüzdanı yenileme
ücreti olarak 2019 yılı için 22,50 TL ödenmelidir.
2-Kayıp
Kişinin kimliğini tespite yarayacak sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı,
KİMLİK KARTI
memur kimliği, öğrenci belgesi gibi foıtoğraflı ve soğuk damgalı belge,
bunlardan herhangi biri yok ise anne, baba, eş, kardeş veya ergin
çocuklarından biri ile birlikte;
1 adet biyometrik fotoğraf, herhangi bir banka ya da PTT şubesine nüfus
cüzdanı kaybında 2019 yılı için 22,50 TL, kimlik kartı kaybında 45,00 TL ücret
ödenmelidir.
1. Yenileme / Değiştirme : Eski sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 adet
biyometrik fotoğraf, herhangi bir banka ya da PTT şubesine eski tip sürücü
belgesi yenileme için 15,00 TL, yeni tip sürücü belgesi yenileme için 196,00
TL (değerli kağıt ve vakıf payı) ücret ödenmelidir.
2. Sınıf Ekleme: Eski sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik
fotoğraf, herhangi bir banka ya da PTT şubesine sınıfına uygun ücret
ödenmelidir. Sınıf ücretleri banka ya da PTT şubelerinden de
SÜRÜCÜ BELGESİ öğrenilebilmektedir.

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)

15 dk.

20 dk.

2

SÜRÜCÜ BELGESİ
3. Kayıp: Sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf, herhangi bir
banka ya da PTT şubesine eski tip sürücü belgesi kaybı için 15,00 TL, yeni
tip sürücü belgesi kaybı için toplam 196,00 TL (değerli kağıt ve vakıf payı)
ücret yatırılmalıdır. Ayrıca sürücü dosyasının bulunduğu ilçeye yeni belge
düzenlemede sakınca olup olmadığı konusunda yazışma yapılacaktır.

10 gün

1. Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, 1 adet biyometrik fotoğraf ile banka veya
PTT şubesine pasaport harcı yatırılmalıdır.

3

UMUMA MAHSUS
PASAPORT

2. Ana sınıfı, aday-çırak, ve açıköğretim öğrencileri de dahil olmak üzere aktif
olarak öğrenim gören öğrenciler 25 yaşının ikmaline kadar sadece defter
bedeli ile harçsız 5 yıllık pasaport için müracaat edebilirler.

20 dk.

3. Ergin olmayan çocukların anne ve babasıyla veya yasal temsilcisi ile
birlikte gelmeleri gereklidir.
4. Önceden alınan pasaport var ise müracaat sırasında ibrazı gereklidir.

4

DOĞUM İŞLEMİ

5

TANIMA İŞLEMİ

6

ULUSLAR ARASI
EVLENME
CÜZDANI

1-Anne ya da babanın kimliği ile müracaatı.
2-Doğum raporu (Herhangi bir sağlık kuruluşunda doğmuşsa)
3-Yurt dışındaki doğum olaylarında doğum belgesinin aslı ve Türkçeye
tercüme edilmiş onaylı örneği.
4-Vekillik belgesi ile doğum bildiriminde çocuğun tüm bilgilerini kapsayan özel
vekillik belgesi.
5-Evlenme tarihinden önce doğan çocukların doğum bildirimlerinde anne ve
babanın birlikte müracaatı.
1-Baba ve annenin birlikte ve kimliği ile müracaatı
2-Yabancı kadından doğan çocukların tanınmasında; kadının, çocuğun
doğduğu tarihte medeni halini gösterir yabancı resmi makamlardan verilmiş
usulüne uygun (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin
Yönetmeliğin 167.maddesine göre) tasdikli belgenin aslı ve noter trasdikli
türkçe tercümesi
Kişilerin kendini ispatlayıcı belge ibrazı gereklidir

10 dk.

20 dk.

15 dk.

7

8

9

NÜFUS KAYIT
ÖRNEĞİ,
YERLEŞİM YERİ
VE ÇOK DİLLİ
BELGE TALEBİ

ADRES BEYAN
İŞLEMLERİ

ÖLÜM

1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.
Not: Kurumlar nüfus kayıt örneğİ ve yerleşim yeri belgelerine kendi sistemleri
üzerinden ulaşabilmektedir. Ayrıca nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi
e-devlet üzerinde de alınabilmektedir.
1-Beyan edilen adres ulusal adres veri tabanında var ve boş ise herhangi bir
belge istenmemektedir.
2-Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında var ve dolu ise (kişi veya
ailesi adına elektrik,su,telefon,doğalgaz,abonelik sözleşmesi veya faturası
gibi belge)
3-Vekillik belgesiyle müracaatlarda beyan edilecek adres bilgisini içerir
(mahalle-cadde veya sokak ismi-dış kapı no-iç kapı no-İlçe adı) özel vekillik
belgesi.
Müracaat sırasında kimlik ibrazı zorunludur.
1-Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları,
ölüm olayını gösterir resmi belge ile tescil talebini içeren dilekçe.
2-Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ölünün hısımlarının, ölüm
olayını bilenlerin kimlik bilgileri, adres bilgileri ve ölümü ile ilgili bilgileri içeren
ölüm tahkikat dilekçesi.
1-Evlendirme Memurlukları tarafından düzenlenen 2 adet onaylı ve imzalı
Evlenme Bildirimi Formu

10 dk.

5 dk.

10 dk.
30 gün

10

EVLENME

10 dk.

11

BOŞANMA

1- Mahkeme tarafından kesinleşmiş kararın iki suret gönderilmesi durumunda

10 dk.

12

KAYIT DÜZELTME 1- Mahkeme tarafından kesinleşmiş kararın iki suret gönderilmesi durumunda

10 dk.

13

İDARE KURUL
KARARLARI

1- Kişinin dilekçesi 2- İdari Kurul Kararı

10 dk.

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 :
Adı
Soyadı
Ünvanı
Telefon
Faks
e-posta

: Muhittin
: KAYACI
: Nüfus Müdürü
: 03663621106
: 03663621106
: arac37@nvi.gov.tr

İkinci Mürücat Yeri
Cengizhan
ANKARA
Kaymakam
03663621019
03663621039
arac.kaymakamligi@icisleri.gov.tr

