
ARABAN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

TABLOSU 

  

SIRA 

NO 

HİZMETİN 

ADI 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA 
SÜRESİ 

(EN GEÇ ) 

1 Nüfus Cüzdanı 

1- Mevcut Nüfus Cüzdanı 2001 Yılından Sonra 
Düzenlenmiş İse, son altı ay içinde çekilmiş iki adet 
fotoğraf  ve mevcut nüfus cüzdanı ile müracaat 
edilir.(Fotokopi fotoğraflar geçersizdir.) 

2- Mevcut Nüfus Cüzdanı 2001 Yılından Önce 
Düzenlenmiş İse, son altı ay içinde çekilmiş iki adet 
fotoğraf ve kimliği kanıtlayacak diğer 
belgeler(Fotoğraflı Güncel Uluslararası Aile Cüzdanı, 
Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, 
Basın Kartı, İkamet Tezkeresi, Yabancı Ülke Kimlik 
Kartı Veya Pasaportu) ile başvuru yapılır. (Fotokopi 
fotoğraflar geçersizdir.) 

3- Nüfus Cüzdanı Kayıp İse, resmi kurum veya 
mahalle muhtarından alınacak fotoğraflı nüfus cüzdanı 
talep belgesi, son altı ay içinde çekilmiş 1adet fotoğraf 
 ile başvuru yapılır. (Fotokopi fotoğraflar geçersizdir.) 

-Nüfus Cüzdanı Talep Belgesinde yer alan fotoğraf ile 
müdürlüğümüze ibraz edilen fotoğraf aynı olacaktır. 

- Nüfus cüzdanı reşit olan bireylerin sadece kendisine 
imza karşılığı teslim edilir. (noter vekâleti var ise vekile 
teslim edilir.)Reşit olmayan çocukların anne veya baba 
beyanına göre nüfus cüzdanı yenilenir. 

- Anne babanın boşanması halinde ancak velayet sahibi 
çocuğun nüfus cüzdanını alabilir. 

- Kişinin beyan ettiği veya nüfus cüzdanı talep 
belgesinde yer alan adres ile MERNİS veri tabanında 
kişiye ait kayıtlı adresin birbirini tutması 
gerekmektedir.(Tutmaması halinde öncelikle adres 
güncellemesi yapılır. Sonra nüfus cüzdanı düzenlenir.) 

Nüfus cüzdanı 2013 yılı itibariyle 6,50 TL dir.Her 
yıl Bakanlıkça yeniden düzenlenir. 

Nüfus Cüzdanı Kaybedenlere ve süresi içinde 
bildirim görevini yerine getirmeyenlere peşin 
ödediği halde 58,50 TL peşin ödemeyenlere 73 TL 
para cezası uygulanır. 

  

1 Adet Nüfus Cüzdanı 

5 Dakika 

2 Doğum Tescili 

1-Doğum Bildirimini Anne veya Baba Nüfus Cüzdanı ile 
yapar. 

-Doğum tescili doğumu gösteren resmi belge veya 
sözlü beyan ile yapılır. 

-Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan 
itibaren Türkiye’de 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne, 
yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe 

Bekleme Süresi 

10 Dakika 



bildirilmesi zorunludur. 

2-Anne ve Babanın resmi nikahı yoksa. 

a) Annenin müracaatı halinde 4721 Sayılı Türk Medenin 
Kanunun 321. Maddesine göre anne üzerine annenin 
kızlık soyadı ile tescil edilir. 

b) Babanın müracaatı halinde 5490 sayılı Nüfus 
Kanunun 28. Maddesi uyarınca tanımaya göre babanın 
üzerine baba soyadı ile tescil edilir.Ana ile çocuk 
arasında bağ kurulur. 

3 Ölüm Tescili 

1-Ölüm olayı köyde meydana gelmiş ise,ölüm olayını 
bildirmekle yükümlü olanlar(Anne-Baba veya 
kardeşler) ölenin nüfus cüzdanı ile birlikte köy 
muhtarına bildirir.İki nüsha düzenlenen ölüm tutanağı 
köy muhtarı ve bildirimde bulunan tarafından 
imzalanarak ölenin nüfus cüzdanı tutanağa iliştirilerek 
Nüfus Müdürlüğüne verilir. 10 gün içinde gönderilmesi 
gereken MERNİS ölüm tutanağı ile ölüm tescili yapılır. 
 
2-Ölüm olayı hastanede meydana gelmiş ise  ölüm 
olayını bildirmekle yükümlü (Anne-Baba veya 
kardeşler) ölü yakınları nüfus cüzdanını hastanede 
görevli personele vererek ölüm tutanağının 
düzenlenmesini sağlar.Düzenlenen Ölüm tutanağı 
hastane tarafından Nüfus Müdürlüğüne gönderilerek 
tescil edilmesi sağlanır. 
3-Ölüm olayı şehir ve kasabalarda evde meydana 
gelmiş ise muhakkak sağlık kuruluşuna müracaat 
edilerek ölüm olayı tespit ettirilir. 

-Eski tarihlerde gerçekleşen ölüm olayına ilişkin 

herhangi bir belge ibraz edilemiyorsa ölüm olayını bilen 
iki tanık adresi bildirir. Kolluk kuvvetlerince yapılacak 
tahkikat sonucuna göre ölüm tescili yapılır. Tahkikat 
süresi ortalama 15-20 gündür. 

Bekleme Süresi 

Ortalama 5 Dakika 

 

4 Evlenme Tescili 

İlgilinin kendisinin veya anne-baba ve kardeşlerinin 

Nüfus Müdürlüğüne Müracaat etmesi ile kendilerine 
verilen nüfus kayıt örnekleri ile Köy Muhtarlığına ve 
Belediye Evlenme Memurluğuna müracaat 
ederler.İşlem köy muhtarlığı veya Belediye evlendirme 
memurluğu tarafından sonuçlanır. 

4721 sayılı M.K. 124. Maddesi uyarınca 17 yaşını 
doldurmayan kadın ve erkek evlenemez.Ancak Hakim 
olağan üstü durumlarda 16 yaşını doldurmuş kadın ve 
erkeğin evlenmesine izin verilebilir.17 yaşını dolduran 
kadın ve erkek anne-baba rızası ile evlenebilir. 

Evlendirme müdürlükleri (10 gün içinde) veya dış 
temsilciliklerden (30 gün içinde) gönderilen Mernis 
Evlenme Bildirimi ile tescil edilir. 

Bekleme Süresi 

Ortalama 5 Dakika 

5 
Boşanma – Kayıt 
Düzeltme 

Mahkemede Alınan karara göre işlem yapılır. Bekleme Süresi 

Ortalama 5 Dakika 

6 Nüfus Kayıt Örneği 

İlgilinin kendisinin veya Anne-baba ve kardeşlerden 
yada çocuklarından birinin Nüfus Cüzdanı ile müracaat 
etmeleri halinde imza karşılığında alınır. 

Bekleme Süresi 

Ortalama 1 Dakika 

7 Yerleşim Yeri  

Adres kaydı müracaat için yerleştikleri adreste kendi 
adlarına ait elektrik, telefon, su, Tapu doğalgaz 
aboneliği ve kira sözleşmesinden herhangi biriyle 
şahsen yapılacaktır.Adres değişikliklerinin 20 iş günü 
içerisinde yapılması gerekmektedir. 

Bekleme Süresi 

Ortalama 4 Dakika 

8 Saklı Nüfus  
Saklı olan şahsın Müracaatı alınır.Şahsın ikametgahının 
Araban ilçesi sınırları içerisinde bulunması gerekir.Saklı Nüfus 
dosyası tamamlandıktan sonra İç İşleri Bakanlığının yetkisi 

Dosya Tamamlandıktan 
Sonra veya Nüfus 

Müdürlüğünce tescil 



dahilinde Vatandaşlık Kanununa tabii olarak dosya içeriğine 
göre tescil edilir. 

edilir. 

9 
Önceki Soyadını 
Kullanma 

-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir. 

-Önceki soyadını kullanma için yazılı beyan alınır. 
Ortalama 4 Dakika 

10 ÇOK DİLLİ BELGELER 

Yurt Dışında ilişkili olan veya yurtdışında 

evlenme yapacak olan vatandaşlarımız 
tarafından talep edilmektedir.İlgilinin 
kendisinin veya anne-baba ve kardeşlerinin 
müracaatı halinde verilir. 

Evlenme Ehliyet Belgesi (Yurtdışında 

Evlenmek İçin) 

Gerekli Belgeler (Yabancı eşe ait ve yeni 
tarihli) 

1-İkamet Belgesi (Yabancı Eşin Bulunduğu 

Ülke makamlarından alınacak) 

2-Doğum Belgesi (Yabancı Eşin Bulunduğu 
Ülke makamlarından alınacak) 

3-Kimlik veya pasaport fotokopisi 

4-Yabancı kadın veya erkek daha önceden 
evlenmiş ve eşi ölmüş veya boşanmış ise 
önceki eşi ile yaptığı evlenme belgesi ile 

evliliğin sona erdiğini gösterir boşanma kararı 
veya ölüm belgesi. 

Müracaat şekli: İstenilen belgelerin ilgili 
tarafından Türkçe tercümesi yaptırılarak 
Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilmesi halinde 

yurtdışında evlenmek üzere evlenme ehliyet 
belgesi düzenlenerek kendisine verilir. 

Bekleme Süresi 

Ortalama 4 Dakika 

11 
Diğer Kurum 
Yazışmaları 

-İlgili kurumlardan istenen belgeler yasal süresi içinde gönderilir. Ortalama 2 Dakika 

12 Evrak Gönderimi Diğer kurumlara gidecek olan evraklar her hafta cuma günleri saat 

16:00 da postaya verilir. 
Ortalama 20 Dakika 

 

 

 “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, 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    : İlçe Nüfus Müdürlüğü   İkinci Müracaat Yeri : Araban Kaymakamlığı 
                                                                                

İsim                      : Sehlan ÖZTÜRK   İsim      : Muhammed Serkan ŞAHİN
         

Unvan:     : Nüfus Müdürü   Ünvan       : Kaymakam Vekili 

Adresi     : Hükümet Konağı 3.Kat   Adresi      : Hükümet Konağı 3.Kat
   

Tel     : 0342 611 20 98   Tel.      : 0342. 611 2096 

Fax      : 0342 611 2098   Fax      : 342 611 2005 
                                                                                             

 


