
MERSİN-YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI 

İlçe Nüfus Müdürlülüğü 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 

SIRA 

NO 

VATANDAŞA 

SUNULAN 

HİZMETİN ADI 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ (EN GEÇ 

SÜRE) 

 

1- 

 
NÜFUS CÜZDANI 

1-Nüfus Cüzdanı almak isteyen kişi ergin ise kendisi, ergin değil ise veli, vasi veya 

resmi vekillik belgesi ibraz edenlerin bizzat gelmesi zorunludur. 

2-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf 

3-Eski Nüfus Cüzdanı 

4-Nüfus Cüzdanı kayıp ise yerleşim yeri adresi veya diğer adresinin bulunduğu 

muhtar tarafından düzenlenen Nüfus Cüzdanı Talep Belgesinin ibrazı halinde 

cüzdan işlemleri yapılır. 

 

 

5 DAKİKA 

2- DOĞUM 

Bildirimde bulunmaya yetkili kişilerin bizzat kendisi ile kimlik belgesinin (nüfus 

cüzdanı, ehliyet, aile cüzdanı veya pasaport) aslının ibrazı halinde doğum raporuna 

veya beyana göre doğum işlemi tescil edilir. 

  

5 DAKİKA 

3- ÖLÜM 

1-Ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren yetkili makam ve görevliler 

tarafından örneğine uygun olarak düzenlenen Mernis Ölüm Tutanağının ibrazı 

halinde ölüm işlemi tescil edilir. 

 

5 DAKİKA 

2-Ölü olup da aile kütüklerinde sağ görülenler, ölüm olayını gösterir belge ile 

başvurulması halinde gerekli işlem yapılır. Herhangi bir belge ibraz edilememesi 

durumunda ölüm beyanının doğruluğu tahkik ettirildikten sonra düzenlenecek ölüm 

tutanağı ile tescil edilir. 

 

30 GÜN 

4- 

EVLENME Evlenmeye yetkili makamlar tarafından ( evlendirme memurlukları ) örneğine uygun 

olarak düzenlenen Mernis Evlenme Tutanağının ibrazı halinde evlenme işlemi tescili 

yapılır. 

5 DAKİKA 

ULUSLAR ARASI 

AİLE CÜZDANI 

Eşlerden birini müracaatı halinde  -Eski Evlenme Cüzdanı 

-Uluslararası Evlenme Cüzdan Talep Belgesi 

-Fotoğraf(2 adet) 

 

 

10 DAKİKA 



 

 

 

5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER OLAYLAR 

1-TANIMA: Babanın Noter, Nüfus Müdürlüğü, Mahkeme veya Konsolosluğu yazılı 

olarak başvurarak düzenlenecek tanıma senedine göre tescil işlemi yapılır. 

2-EVLAT EDİNME: Evlatlık ile evlat edinen arasında soybağı kurulmasını 

sağlayan mahkeme kararının aslının ibrazı ile Evlat edinme tescili yapılır. 

3-SOYBAĞI: Çocuk ile baba arasında soybağı, anne ile evlilik, tanıma veya 

hakimin hükmü ile kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinmeyle de kurulur. Evlilik 

dışında doğan  

çocuk anne ve babanın birbiri ile evlenmesi halinde soybağı kendiliğinden düzeltilir. 

Anne ve babanın evlenme anında evlendirme memuruna, evlenmeden sonra Nüfus 

Müdürlüğüne evlenerek soybağı düzeltme dilekçesi ile müracaat etmesi halinde 

işlem yapılır. 

4-KAYIT DIŞI KALANLAR: Nüfus yazımlarında kayıt dışı kalanlar, nüfus ve 

uluslar arası aile cüzdanları, Nüfus Müdürlüklerinden alınmış onaylı Nüfus Kayıt 

Örnekleri, Askerlik Terhis Belgesi, yaş, ad ve soybağı gibi kişi hallerine ilişkin 

kesinleşmiş mahkeme kararı, Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararı, 

Türkiye Cumhuriyeti pasaportları ve kayıtlı oldukları yer gösterilmiş olmak kaydıyla 

okul, diploma, tasdikname veya diğer belgeler ile çalışılan kurumlarca verilmiş 

onaylı kimlik belgelerinden birinin Nüfus Müdürlüğüne ibrazı halinde işlem yapılır. 

 

5-KIZLIK SOYADI KULLANMA TALEBİ 

 

Dilekçe  

 

6-DİN HANESİ DEĞŞİKLİĞİ 

 

Dilekçe 

4 DAKİKA 
 

5 DAKİKA 
 

 

 

 

5 DAKİKA 
 

 

 

 

 

 

10 DAKİKA 
 

 

 

 

 

 

5 DAKİKA 
 

 

 

5 DAKİKA 
 

6- 

 

 

 

SAKLI NÜFUS 

 

Fotoğraflı Saklı Nüfus İlmühaberi, dilekçe beyan formunun ilmühaber bölümü 

ikamet edilen köy veya mahalle muhtarlığı tarafından onaylandıktan ve ilgilinin 

beyan bölümünü imzaladıktan sonra yerleşim yerinin mülki amiri tarafından havale 

edilerek Saklı Nüfus işlem kaydı başlatılır. Anne babasının  evli ve nüfusa kayıtlı 

oldukları başka bir devlet vatandaşı olmadıkları anlaşılması halinde, Mülki İdare 

Amirinin onayı alınarak aile kütüklerine tescil edilir. 

 

 

3 AY 

5- 
NÜFUS KAYIT 

ÖRNEĞİ 

 

Nüfus Kayıt Örneğinin istemeye yetkili olanlar tarafından bizzat kendisi ile resimli 

kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, Aile Cüzdanı veya pasaport) aslının ibrazı 

halinde verilir. 

 

2 DAKİKA 



6- 
DOĞUM VE 

EVLENME KAYIT 

ÖRNEĞİ 

İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU 

 1.İlgilinin kendisi veya birinci dereceden akrabasının başvurusu halinde, 

 Nüfus cüzdanı 

 İkinci dereceden yakınlık var ise veya vekalet, vasi… vb 

2.Matbu Dilekçe  

 Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir. 

 Vekalet Fotokopisi(vekaletin aslı ile müracaat edilir.) 

 -Vasi kararına ilişkin karar fotokopisi(Kesinleşmiş vasi kararının aslı ile 

müracaat edilir.) 

2 DAKİKA 

7- 

 

 

ADRES İŞLEMLERİ 

 

1.İkamet Edilecek Adresin Boş olması durumunda; 

Beyanı teyit edici herhangi bir belge istenmeyecektir. 

-Bildirimde bulunmaya yetkili kişilerin bizzat kendisinin resimli kimlik belgesinin 

  ( Nüfus Cüzdanı, ehliyet, Aile Cüzdanı veya pasaport) aslı ile müracaat etmesi 

halinde adres tescil işlemi yapılır. 

 

2.İkamet Edilecek Olan Adresin Dolu olması durumunda; 

 

 Kişinin kimliği ispat edeceği belge ile birlikte beyan edilen adresi teyit edici 

elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası,   

 Adres bildirim yükümlülüğü çerçevesinde beyanda bulunacak kişinin 

durumuna göre: 

 

- Vekillik belgesi 

- Veli, vasi, kayyım tayin edildiğine ilişkin karar 

 

5 DAKİKA 

8- 

KKTC VAT. YAB. 

KİMLİK 

NUMARASI 

 

 Noter onaylı kimlik örneği 

 Form A-2 

 

5 DAKİKA 

9- 

 

MAVİ KART OLAY 

İŞLEMLERİ 

(Evlenme Boşanma 

Ölüm..)  

 

 Dilekçe 

 Vukuat Evrakı 

 Pasaport Fotokopisi 

 Mavi Kart 

 

 

10 DAKİKA 



10. MAVİ KART 

İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU 

 

 Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin bizzat kendilerinin talebi halinde 

düzenlenmektedir. 

  2 adet fotoğraf 

 Uyruğunu taşıdıkları yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı 

veya pasaport 

5 DAKİKA 

11. 
İSİM DENKLİK 

BELGESİ 

 

1.Şahsi başvuru  halinde; Nüfus Müdürlüğünce, talepte bulunan kişinin Türk 

vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadının nüfus kaydında bulunup 

bulunmadığı incelenir, var ise denklik belgesi düzenlenerek verilir. 

 

2- Talepte bulunanın Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadının 

kaydında bulunmaması halinde, İsim denklik belgesi talepleri, Genel 

Müdürlüğümüze intikal ettirilir. Genel Müdürlüğümüzce ilgilinin dosyası üzerinden 

yapılacak inceleme neticesi, kişinin önceki ad ve soyadı bilgilerine ilişkin dosyada 

yeterli bilgi ve belge bulunması halinde denklik belgesi düzenlenerek verilir. Kişinin 

önceki ad ve soyadı bilgilerine ilişkin dosyada yeterli bilgi ve belge bulunmaması 

halinde ise denklik belgesi düzenlenmesi mümkün değildir. 

 

 Dilekçe 

 Varsa muhacir belgesi örneği 

 

 

10 DAKİKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 GÜN 

12. 
ÇOK 

UYRUKLULUK 

 Dilekçe (Vat 12) 

 Diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik 

bilgilerini içeren usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümeli 

belge 

 Yabancı devlet vatandaşlığını kazanırken varsa ad ve soyadı nı gösteren 

usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümeli belge 

10 DAKİKA 

 Yukarda belirtilen süreler bilgisayarda işlem yapılan süreleri olup, vatandaşların sıra numaralarının gelmesi için bekledikleri süreleri kapsamamaktadır. 

 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:        İkinci Müracaat Yeri: 
İsim  :Zekiye ÖZÇİFT      İsim  : Bahattin AVCI 
Unvan : Nüfus Şefi       Unvan             :  Nüfus Müdürü 
Adres : Yenişehir Kaymakamlığı ilçe Nüfus Müdürlülüğü  Adres             : Yenişehir Kaymakamlığı ilçe Nüfus Müdürlülüğü 
Tel  :0324-3271606      Tel  : 0324-3271606 
Faks  : 0324-3271607      Faks  : 0324-3271607 
E-Posta :zekiye.ozcift@icisleri.gov.tr     E-Posta :bahattin.avci@icisleri.gov.tr 


