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YAZIHAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMET STANDARDLARI

5 dk.

5 dk.

1 dk.

Mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş iki örnek karar veya idarece düzenlenen

nesep düzeltme formu.

Boş bir adres için vatandaşın sözlü beyanı  ve nüfus cüzdanı yeterli ancak beyan

edilen adresde başka şahısların oturduğunun tespiti halinde, beyan sahibinin 

kapı numarasını gösterir telefon, su, elektrik faturası,abonelik sözleşmesi,

noterden onaylı kira sözleşmesi veya tapu adına ise

 tapu kaydı istenmektedir.

Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya resmi kurum kimliği.

5 dk.

3 dk.

3 dk.

5 dk.

10 dk.

3 dk.

MÜKERRER KAYIT SİLME

ADRES BEYAN

YERLEŞİM YERİ 

BELGESİ

DOĞUM

ÖLÜM

EVLENME

İDARECE KAYIT

 DÜZELTME

TANIMA

KIZLIK SOYADINI 

KULLANMA TALEBİ

TAMAMLAMA SÜRESİHİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Çocuğun anne veya babasının şahsen gelerek, nüfus cüzdanı ile birlikte 

Resmi doğum raporu veya sözlü beyanı.

Ölüm olayını bildirmekle yükümlü kişiler tarafından düzenlenmiş iki adet

Mernis Ölüm Tutanağı ve varsa ölene ait nüfus cüzdanı.

Nüfus iaderesince tescili: Evlenme memurluğunca düzenlenmiş iki adet

Mernis Evlenme Bildirimi.

Dayanak Belgesi ve dilekçe.

Tanıma Senedi noter veya Mahkeme tarafından yapılmışsa iki adet tanıma senedi

Tanıma senedini Nüfus Müdürlüğü yapacaksa ilgilinin beyanı ve nüfus cüzdanı

ile tanınan çocuğu ait varsa doğum raporu.

Matbu dilekçe ve ilgilinin nüfus cüzdanı.
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:     Yazıhan Kaymakamlığı

:     0422 751 42 12

:     0422 751 40 99

İsim

Unvan

Adres

Tel.

Fax.

İsim

Unvan

Adres

Tel.

Fax.

:     Sıdıka AKAR

:     Nüfus Müdürü

:     İlçe Nüfus Müdürlüğü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin 

belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

1 dk.

5 dk.

10 dk.

3 dk.

:     Bedirhan İMAMOĞLU

:     Kaymakam

Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya resmi kurum kimliği.

Eski nüfus cüzdanı ile birlikte iki adet 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,

 kimlik kayıp ise bağlı olduğu muhtardan veya resmi kurumdan alınmış cüzdan

talep belgesi.

Çiftlerden birinin nüfus cüzdanı, ikişer adet fotoğraf ve eski evlenme cüzdanı.

Eğer kayıp ise ilgili muhtardan alınmış Uluslar arası aile cüzdanı talep belgesi

ve ikişer adet fotoğraf. 

:     0422 751 42 30

:     0422 751 42 30

İlk Müracaat

Yeri
:     İlçe Nüfus Müdürlüğü

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

NÜFUS CÜZDANI

ULUSLAR ARASI AİLE 

CÜZDANI

VASİYET Noterce düzenlenmiş vasiyet bildirimi formu veya  vasiyet bildirimi yazısı.

İkinci Müracaat

Yeri
:     Yazıhan Kaymakamlığı


