
BÜYÜKORHAN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
HİZMETİN 

TAMAMLANMA 
SÜRESİ (EN GEÇ ) 

1 
TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ 
KİMLİK KARTI 

       "https://randevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden veya "Alo 199" çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak 
nüfus müdürlüklerine kimlik kartı talebinde, biyometrik verisi ve imzası alınacak onbeş yaşını tamamlamış 
kişilerin şahsen müracaat etmesi gerekir. 
T.C. Kimlik Kartı ya da Nüfus Cüzdanının Yenileme/Değiştirme /Kayıp Başvurusu; 
1. TC Kimlik Kartı, Nüfus cüzdanı, Uluslararası Aile Cüzdanı, Pasaport, Sürücü Belgesi, Memur Cüzdanı, Avukat 

Kimlik Kartı, Askeri Kimlik Kartı, Basın Kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belge 
2. Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çektirilmiş, ICAO standartlarına uygun 50 mm x 60 mm boyutlarında ) 
3. Değerli kâğıt bedelinin müracaattan önce ödenmesi, 
4. Kan Grubu Kartı, 
5. Onbeş yaşını tamamlamış kişilerin kimlik kartı müracaatlarında kimliğini kanıtlayan fotoğraflı bir belge ibraz 

edilememesi durumunda; anne, baba, ergin çocuk, ergin kardeş veya vasisi ile birlikte müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

6. Onbeş yaşını tamamlamış kişilerin kimlik kartı müracaatlarında kimliğini kanıtlayan fotoğraflı bir belge ibraz 
edilememesi ya da anne, baba, ergin çocuk, ergin kardeş veya vasinin bulunmaması durumunda; mülki idare 
amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine tahkikat yaptırılır. 
NOT: Ödemeler; Vergi Dairesi Müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi 

Başkanlığına ait https;//ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.(Ödeme bilgileri sistem 
üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.) 

 8-10 Dakika 

2 SÜRÜCÜ BELGESİ 

    "https://randevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden veya "Alo 199" çağrı merkezi aracılığıyla randevu alarak 

sürücü belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin bizzat müracaat etmesi gerekir. 

8-10 Dakika 

İlk Kayıt; 

1. T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya Geçici Kimlik Belgesi, 
2. Sürücü Sertifikası (Sistem üzerinden kontrol edilir), 
3. Öğrenim Belgesi (Sistem üzerinden kontrol edilir), 
4. Sürücü Sağlık Raporu (Sistem üzerinden kontrol edilir), 
5. Değerli Kâğıt, Vakıf Payı ve Harç bedelinin müracaattan önce ödenmesi, 
6. Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çektirilmiş, ICAO standartlarına uygun 50 mm x 60 mm boyutlarında) 
7. Kan Grubu Kartı veya sözlü beyan ile bildirilmesi, 
8. Adli Sicil Belgesi (Sistem üzerinden kontrol edilir), 

Yenileme/Değiştirme/Yeni Sınıf Ekleme; 

1. T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya Geçici Kimlik Belgesi, 
2. Kayıp çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi, 
3. Sürücü sertifikası (Sistem üzerinden kontrol edilir) 
4. Öğrenim belgesi (Sistem üzerinden kontrol edilir) 
5. Sürücü Sağlık Raporu (Sistem üzerinden kontrol edilir) 
6. Değerli Kâğıt, Vakıf Payı ve Harç bedelinin müracaattan önce ödenmesi, 
7. Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çektirilmiş, ICAO standartlarına uygun 50 mm x 60 mm boyutlarında) 
8. Kan Grubu Kartı veya sözlü beyan ile bildirilmesi, 
9. Adli Sicil Belgesi (Sistem üzerinden kontrol edilir) 



Dış Ülkeden Alınan Sürücü Belgesi Değiştirme (TEBDİL); 

1. T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya Geçici Kimlik Belgesi, 
2. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi 
3. Yabancı sürücü belgesinin noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi 
4. Öğrenim belgesi, yurt dışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi 
5. Sürücü Sağlık Raporu (Sistem üzerinden kontrol edilir) 
6. Değerli Kâğıt, Vakıf Payı ve Harç bedelinin müracaattan önce ödenmesi,  
7. Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çektirilmiş, ICAO standartlarına uygun 50 mm x 60 mm boyutlarında) 
8. Kan Grubu Kartı veya sözlü beyan ile bildirilmesi, 
9. Adli Sicil Belgesi (Sistem üzerinden kontrol edilir) 

NOT: Ödemeler: Vergi Dairesi Müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi 
Başkanlığına ait https;//ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.(Ödeme bilgileri sistem 
üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.) 

3 
UMUMA MAHSUS 

PASAPORT 
(BORDO) 

       "https://randevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden veya "Alo 199" çağrı merkezi aracılığıyla randevu alarak 

Pasaport başvurusunda bulunacak kişilerin bizzat müracaat etmesi, ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi 
veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi ile başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken diğer belgelerin hazır 
edilmesi gerekmektedir. 
1. T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya Geçici Kimlik Belgesi, 
2. Pasaport başvurularında her yaş grubu için biyometrik fotoğraf(Son altı ay içinde çektirilmiş, ICAO 

standartlarına uygun 50 mm x 60 mm boyutlarında), 
3. Pasaport başvurularında şahsen müracaat edilmesi, 
4. Yedi (7) yaşını tamamlayan her başvuru sahibinin biyometrik verisi, on iki(12) yaşını tamamlayanların 

biyometrik verisi ve imzası alınır. 
5. Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında Öğrenci Belgesi(Sistemde öğrencilik durumunun 

görüntülenmesi halinde talep edilmeyecek) 
6. Daha önce alınmış iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz (kayıp/çalıntı değilse) pasaportlar, 
7. Kısıtlı veya ergen olmayanların başvurularında başvuru merkezine gelemeyen yasal temsilciler için 

muvafakatname, bunların bulunmaması halinde vekillik belgesi ve muvafakatname, 
8. Pasaport defter ve harç bedelinin müracaattan önce ödenmesi, 

NOT: Ödemeler: Vergi Dairesi Müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir 
İdaresi başkanlığına ait https;//ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilir.(Ödeme bilgileri 
sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.) 

8-10 Dakika 

4 
PROTOKOL 

BELGESİ 
1. T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya Geçici Kimlik Belgesi ile şahsen müracaatta verilir 3 Dakika 

5 

PASAPORT 
YERİNE GEÇEN 
BELGE (GEMİ 
ADAMI, UÇUŞ 
PERSONELİ) 

1. T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya Geçici Kimlik Belgesi ile şahsen müracaat, 
2. Biyometrik Veri Alınması (Parmak İzi) sonucunda düzenlenmektedir. 

5 Dakika 

6 

T.C KİMLİK KARTI- 
SÜRÜCÜ BELGESİ-

PASAPORT 
TESLİMİ  

1. PTT Kargo tarafında adreste bulunamayan kişilere teslimi yapılamayan belgeler nüfus müdürlüklerine iade 
edilir. 

2. İade edilen T.C. Kimlik Kartları (90) gün içerisinde, Sürücü ve Pasaport belgeleri süresiz olarak saklanarak 
belgelerin sahibi ya da almaya yetkilendirdikleri kişiler tarafından geçerli bir kimlik belgesi ibraz edilerek imza 
karşılığı teslim edilir.  

3-5 Dakika 



7 MAVİ KART 

1. Mevcut Mavi/Pembe Kart, 
2. Son altı ay içinde çektirilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, 
3. Yabancı devlet vatandaşlığını gösterir kimlik belgesi veya pasaport, 
4. Mavi Kart Talep Belgesi (Sistemden üzerinden alınmaktadır), 
5. Vatandaşlıktan çıktıktan sonra ilk defa Mavi Kart alacaklar için vatandaşlık duyuru belgesi (Mernis 

sisteminden fotoğraflı olarak alınabildiği takdirde talep edilmemektedir), 
NOT: Türk Vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin müracaatları 

halinde Mavi Kart düzenlenir.  

5 Dakika 

8 
ULUSLARARASI 
AİLE CÜZDANI 

1. Fotoğraflı bir kimlik belgesi, 
2. Eşlere ait ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, 
3. Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi (Sistemden üzerinden alınmaktadır) 
4. Varsa eski Uluslararası Aile Cüzdanı, 

10-15 Dakika 

9 DOĞUM 

1. Anne ya da babanın resimli kimlik belgesi ile müracaatı, 
2. Vekâletname ile müracaatlarda; çocuğun adını içeren özel vekillik belgesi, 
3. Doğumu gösteren resmi belge(doğum raporu), 
4. Sağlık kuruluşları ve sağlık kuruluşları dışında sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlara ait doğum 

raporları; ilgili sağlık birimince beş(5) iş günü içerisinde sisteme kaydedilmektedir. 
5. Yurtdışı doğumlarda; bildirimde bulunma yetkisine sahip kişilerin kimlik belgesi ve doğum belgesinin noter 

onaylı Türkçe tercümesinin ibrazı ile müracaatı gerekmektedir. 
NOT: Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun doğumdan itibaren Türkiye’de otuz (30) gün içerisinde nüfus 

müdürlüğüne; yurtdışında altmış (60) gün içerisinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. 

4-6 Dakika 

10 TANIMA 

1. Baba ve annenin kimlik bilgileri ile taleplerini içeren yazılı beyanları, 
2. Yabancı kadından doğan çocukların tanımasında; kadının çocuğun doğduğu tarihte medeni halini gösterir 

yabancı makamlardan verilmiş usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
3. Çocuk nüfus kütüklerine kayıtlı ise kimlik bilgileri, değilse doğum raporunun ibrazı, 

15-20 Dakika 

11 SAKLI NÜFUS 

1. Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çektirilmiş, ICAO standartlarına uygun 50 mm x 60 mm boyutlarında), 
2. Saklı Nüfus Başvuru ve Mülakat Formu(Yerleşim yeri muhtarı ile en ez üye tarafından imzalanarak 

onaylanmış) 
3. Yaş Tespit Formu, 
4. Moleküler Genetik Raporu, 
5. Saklı Nüfus Soruşturma Formu, 
6. Kimlik Tespit Form, 
7. Öğrenim görüldüğüne dair beyan verilirse, okul müdürlüğünden ilkokula başlama tarihini ve kimlik bilgilerini 

içeren belge,  
       Not:5091 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa 03.11.2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 7039 sayılı Kanunun 33’üncü maddesi ile eklenen “Saklı Nüfus” başlığı altındaki 
Ek-1’inci maddesi ile “on sekiz yaşını tamamlayıncaya kadar herhangi bir nedenle aile kütüklerine kaydedilmemiş 
olan ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler; anne veya baba, bunların ölmüş olması halinde 
varsa kardeşleri ile hısımlığını gösterir tıbbi rapor ibraz etmeleri durumunda Türk Vatandaşlığını kazanır” hükmü 
getirilmiş olup, 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Ek-1’inci maddesi gereğince saklı nüfus oldukları iddiasıyla illerde 
Valiliklere, ilçelerde Kaymakamlıklara başvuruda bulunabilirler. 

Yapılacak 
tahkikat ve 

soybağı tespiti 
testinin 

sonucuna göre 
oluşturulacak 
rapor olumlu 

ise, hazırlanacak 
dosya karar 

alınmak üzere 
Bakanlığa 

gönderilecek; 
olumsuz ise 

talep 
reddedilerek 

yabancı 
muamelesine 

tabi tutulacaktır. 
 



12 EVLENME 

Türk makamları Önünde Yapılan Evlenmeler; 

5-7 Dakika 

1. Evlenme yapmaya yetkili makamlar (Belediye ve Müftülük Evlendirme Memurlukları) tarafından düzenlenen 
(10 gün içerisinde) veya Dış Temsilciliklerden (30 Gün içinde) gönderilen belgelere göre işlem yapılır. 

Yabancı makamları Önünde Yapılan Evlenmeler; 

1. Fotoğraflı bir kimlik belgesi ve yazılı beyan, 
2. Yabancı makamlar önünde yapılmış evlenme belgelerinin usulüne uygun olarak onaylanmış aslı ve noter 

tasdikli Türkçe tercümesine göre işlem yapılır. 
3.  

13 ÖLÜM 

Normal Ölüm Tescili; 

7-8 Dakika 

1. 21.10.2019 tarihinden itibaren ölüm nerede meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren 10 gün içerisinde 
sağlık kuruluşlarınca işlenmektedir. 

2. Bebek ölümleri, yabancı uyruklu kişilerin ve Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen ölüm belgeleri Nüfus 
Müdürlüğünce tescil edilir. 

Yurtdışında Ölen Türk Vatandaşları; 

1. Ölüm olayını gösteren yabancı makamlarca düzenlenmiş ölüm belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış 
aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi, 

2. Tescil talebini içeren dilekçe,  

Tahkikatlı Ölüm; 

1. Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanaklarının ölüm olayını gösterir resmi belge 
ile tescil talebini içeren dilekçe, 
Not; Tahkikat süresi ortalama 15-20 gündür. 
 

14 
MAHKEME 

KARALARININ 
TESCİLİ 

1. Kesinleşmiş Mahkeme Kararları (Boşanma, Evliliğin Feshi Yaş Tashihi, Gaiplik, Vesayet, Velayet, 5717 veya 
6284 sayılı koroma/Gizlilik, Kayıt Düzeltme vb.) Adliyede bulunan Nüfus Temsilciliğince işlenmektedir. 

7-10 Gün 

15 ADRES BEYANI 

             Kişilerin şahsen ya da vekilinin(özel vekillik belgesi)/vasisinin kimliğini ispatlayacak fotoğraflı bir belge (T.C 
Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Uluslararası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, 
Basın Kartı vb.) ibraz etmek koşulu ile 20 iş günü içerisinde müracaat edilir. 

5-10 dakika 

Boş Konuta Adres Beyanı; 

1. Öncelikle beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste 
başkasının oturup oturmadığının kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres 
beyanı tescil edilir. 

Dolu ve Ulusal Adres Veri tabanında (UAVT) İnşaat görünen Konuta Adres Beyanı; 

1. Yapılan sorgulama sonucunda beyan edilen adresin daha önce bir başkası tarafından beyan edilmiş olması 
nedeniyle halen dolu görünmesi durumunda: adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, 
su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya fatura gibi belgelerden biri istenir. 

Mevcut Oturanların Yanına Adres Beyanı; 

1. Birlikte oturacak kişilerin akrabalık bağı olsun-olmasın birlikte müracaat edilir ve birlikte oturduklarına dair 
muvafakat belgesi imzalattırılır, 

2. Adres beyanının şüpheli bulunması halinde mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine tahkikat yaptırılır. 
Tahkikat sonucuna göre işlem sonuçlandırılır veya reddedilir, 

3. Geç bildirim veya gerçeğe aykırı adres beyanı halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca İdari 
Para Cezası Uygulanır. 
 



16 
YERLEŞİM YERİ 

BELGESİ 

Yurtiçi Makamlara Verilmek Üzere Kullanılacak Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh); 

3 Dakika 

1. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45’inci maddesi gereğince, ilgilisinden ve Nüfus Müdürlüklerinden 
talep etmeksizin kurumlarca Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS) üzerinden, adli makamlarca UYAP sistemi 
üzerinden temin edilir. 

2. Kaydın sahipleri ise e-devlet kapısı üzerinden temin edebilir. 

Yabancı Devlet Makamlarına Verilmek Üzere Kullanılacak Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh); 

1. Kişilerin şahsen ya da vekilinin/vasisinin kimliğini ispatlayacak fotoğraflı bir belge(TC Kimlik Kartı, Nüfus 
Cüzdanı, Uluslararası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı vb) 
ibraz etmek koşulu ile müracaatları halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43 ve 44’üncü maddeleri 
ve Nüfus Hizmetleri Yönetmeliğinin 52’inci maddesine istinaden ilgilinin dilekçesi alınarak yerleşim yeri belgesi 
verilmektedir. 
 

17 
TEMSİL YETKİSİ 
VE MUVAFAKAT 
YETKİSİ VERME 

Adres İşlemlerinde/ Pasaport İşlemlerinde Temsil Yetkisi/Muvafakat; 

3-5 Dakika 
1. Fotoğraflı bir kimlik belgesi ile müracaat 

 
 

18 
NÜFUS KAYIT 

ÖRNEĞİ  

Yurtiçi Makamlara Verilmek Üzere Kullanılacak Nüfus Kayıt Örnekleri; 

3 Dakika 

1. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45’inci maddesi gereğince, ilgilisinden ve nüfus Müdürlüklerinden 
talep etmeksizin kurumlarca Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS) üzerinden, adli makamlarca UYAP sistemi 
üzerinden temin edilir. 

2. Kaydın sahipleri ise e-devlet kapısı üzerinden temin edebilir. 
Yabancı Devlet Makamlarına Verilmek Üzere Kullanılacak Nüfus Kayıt Örnekleri; 

1. Kişilerin şahsen ya da vekilinin/vasisinin kimliğini ispatlayacak fotoğraflı bir belge (TC Kimlik Kartı, Nüfus 
Cüzdanı, Uluslararası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı vb) 
ibraz etmek koşulu ile müracaatları halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43 ve 44’üncü maddeleri 
ve Nüfus Hizmetleri Yönetmeliğinin 52’inci maddesine istinaden ilgilinin dilekçesi alınarak nüfus kayıt örneği 
verilmektedir. 
 

19 

ULUSLARARASI 
SÖZLEŞMELER 

UYARINCA 
DÜZENLENEN 

BELGELER (ÇOK 
DİLLİ BELGELER) 

1. Kişilerin şahsen ya da vekilinin/vasisinin kimliğini ispatlayacak fotoğraflı bir belge (TC Kimlik Kartı, Nüfus 
Cüzdanı, Uluslararası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı vb) 
ibraz etmek koşulu ile müracaatları halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43 ve 44’üncü maddeleri 
ve Nüfus Hizmetleri Yönetmeliğinin 62’inci maddesine istinaden ilgilinin dilekçesi alınarak çok dilli belgeler 
verilmektedir. 

3 Dakika 

20 
ÖNCEKİ SOYADINI 

KULLANMA 
/KALDIRMA 

1. Fotoğraflı bir kimlik belgesi, 
2. Türk Medeni Kanununun 187’inci maddesi gereğince evlilikten sonra eşinin soyadı ile birlikte önceki soyadını 

da kullanmak isteyenler için yazılı beyan,  
3. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen Ek-3. Madde gereğince eşinin soyadı önünde kullanmakta 

olduğu bekârlık soyadını sildirerek soyadının sadece evlilik soyadı olarak değiştirilmesi için yazılı beyan, 

5-7 Dakika 

21 

MADDİ 
HATA/İDARECE 

KAYIT 
DÜZELTME/KAYIT 

DÜZELTME 

1. Fotoğraflı bir kimlik belgesi, 
2. Yazılı Beyan, 

5-7 Dakika 



22 
DİN HANESİNDE 

DEĞİŞİKLİK 

1. Reşit olanların fotoğraflı bir kimlik belgesi ve yazılı beyanı ile müracaat, 
2. Reşit olmayanların anne ve babasının birlikte yazılı beyanı ile müracaat, 
3. Vesayet altında olanların kanuni temsilcilerinin yazılı beyanı ile müracaat,  

5-7 Dakika 

23 
KAYIT 

TAŞIMA/KAYIT 
BİRLEŞTİRME 

1. Fotoğraflı bir kimlik belgesi, 
2. Göçmen olarak ve yetkili makam kararıyla değişik tarihlerde Türk Vatandaşlığını kazanarak farklı hane lere 

tescil edilen ya da aynı aileden olduklarını iddia eden on sekiz (18) yaşından büyük kişilerin bu yönde yazılı 
başvuruları ve ibraz edecekleri belgelere göre aynı aileden olduklarını ispat etmeleri, 

3. Aynı aileden olduklarını ispat edemeyenlerin mahkemeden alacakları tespit kararı(aile Birleştirme Formu), 

5-7 Dakika 

24 
ÇOK 

VATANDAŞLIK 

1. Fotoğraflı bir kimlik belgesi ile ergin olanların kendileri, ergin olmayanların veli veya vasisinin başvurusu,  
2. Yabancı kimlik belgesi ya da pasaport, 
3. Başvuru Formu (VAT-12), 
4. Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çektirilmiş, ICAO standartlarına uygun 50 mm x 60 mm boyutlarında) 
5. Yabancı devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre 

onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
6.  Yabancı devlet vatandaşlığını kazanma sırasında yabancı ad ve soyad alınmış ise bu durumu gösteren 

usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

8-10 Dakika 

25 

GÖÇMEN OLARAK 
TÜRK 

VATANDAŞLIĞINI 
KAZANAN 
SAĞ/ÖLÜ 

KİŞİLERİN DOĞUM 
YERİ VE TARİHİNİN 

DÜZELTİLMESİ 

1. Fotoğraflı bir kimlik belgesi, 
2. Göçmen olarak Türk Vatandaşlığını kazanan ve nüfus kayıtlarında bu yönde açıklama bulunan kişilerin bizzat 

veya münhasıran tanzim edilmiş özel temsil yetkisini ihtiva eden vekaletname ile vekillerinin, kısıtlı veya 
hükümlülerin ise  veli ya da vasilerinin,  usulüne göre onaylanmış doğum belgeleri, 

3. Göçmen olarak Türk Vatandaşlığını kazanan ve nüfus kayıtlarında bu yönde açıklama bulunan kişilerin ölü 
olması halinde  alt ve üst soyları ile eşinin veya bunların münhasıran tanzim edilmiş özel temsil yetkisini ihtiva 
eden vekaletname ile vekillerinin, usulüne göre onaylanmış doğum belgeleri ve aile bağlarını gösteren 
usulüne göre onaylanmış diğer belgeler, 
NOT; Bu düzeltmeler 7039 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 03.11.2017 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile 

yapılacaktır  

5-7 Dakika 

26 
İSİM DENKLİK 

BELGESİ 

1. Fotoğraflı bir kimlik belgesi, 
2. Başvuru sahibi ile talep edilen kişi arasında altsoy, üstsoy ve eş bağı olup olmadığının kontrolü, 
3. Bağ yoksa özel vekâletname belgesi, 
4. İsim Denklik Talep Formu (Sistem üzerinden çıkartılır) 

10 Dakika 

27 BİLGİ EDİNME 
1. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince yazılı talepler, 
2. 4082 sayılı bilgi edinme Kanunu gereğince yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvurular 

15-30 Gün 

                                                                                                       Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    “Hizmetin tamamlanma süresi, sırası gelen başvuru sahibinin işleminin başlatılmasından tamamlanmasına kadar geçen süredir. Başvuru esnasında yukarıda 
belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı 
hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.” 

 
 

 

İlk Müracaat Yeri  : Büyükorhan İlçe Nüfus Müdürlüğü  İkinci Müracaat Yeri :Büyükorhan Kaymakamlığı 

İsim                      : Mehmet ÜÇÜNCÜ  İsim                          : Furkan ÖZTÜRK 

Unvan                  : Nüfus Müdürü  Unvan                      : Kaymakam V. 

Adres                   : Orhan Mah.Dr.İbrahim Öktem No:38/1                                                
Büyükorhan /BURSA                            Büyükorhan /BURSA 

 Adres                        : Orhan Mah.Dr.İbrahim Öktem o:38/1                   
Büyükorhan /BURSA                           Büyükorhan /BURSA 

Tel                  : 0 (224) 841 24 17  Tel                      : 0 (224) 841 20 01 

Faks                  : 0 (224) 841 24 17  Faks                      : 0 (224) 841 22 73 

e-posta       : buyukorhan16@nvi.gov.tr  e-posta          : buyukorhan@icisleri.gov.tr 
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