
 

AKHİSAR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

 
 

SIRA 

NO 
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLAMA 

SÜRESİ           

(EN GEÇ) 

1 

TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ 

KİMLİK KARTI 

1. İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, ve basın kartı gibi 

kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge (fotoğraflı bir belge ibraz edememesi durumunda ise anne-baba-eş, varsa ergin kardeş veya çocuğu ile birlikte müracaatı) bir adet 
biyometrik fotoğraf ile yapılmaktadır.  

2. On beş yaşını tamamlayanların biyometrik verileri alınacağından şahsen başvurmaları esastır.   

3. On beş yaşını tamamlamayanların velilerinin talebi halinde kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenecektir. 
4. Nüfus cüzdanı kayıp olan kişilerin; yukarıda sayılan fotoğraflı kimlik belgesi yerine geçen bir belge ibraz etmeleri halinde bir adet biyometrik fotoğraf ile başvuruları alınacaktır. 

5. Yukarıda belirtilen şartları yerine getiremeyenler için kolluk kuvvetlerince yapılan tahkikat neticesinde kimlik kartı talepleri yerine getirilecektir. 

6. 1 Adet son altı ay içerisinde çekilmiş fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılmamış olan biyometrik fotoğraf 

10 Dk. 

2 
SÜRÜCÜ 

BELGESİ  

İLK KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1. Kimlik Belgesi 

2. Sürücü sağlık raporunun aslı (e-rapor olarak görüntülenememesi durumunda) 

3. Sürücü belgesi Değerli Kağıt bedeli, Harç bedeli, Vakıf payı bedeli  
4. 1 Adet biyometrik fotoğraf (50x60 mm olacak ) 

5. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı/sözlü beyan 
 

YENİLEME VEYA SINIF EKLEME İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1. Kayıp çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi 
2. Sürücü sağlık raporunun aslı (e-rapor olarak görüntülenememesi durumunda) 

3. Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve vakıf payı  

4. Kimlik Belgesi 
5. 1 adet biyometrik fotograf  (50x60 mm olacak ) 

6. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı/sözlü beyan 

 
DIŞ ÜLKELERDEN ALINAN SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ 

1. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi (1 Adet) 

2. Yazılı Talebi (Dilekçe) 
3. Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi 

4. Kimlik belgesi 

5. Sürücü sağlık raporunun aslı (e-rapor olarak görüntülenememesi durumunda) 
6. Sürücü belgesi Değerli Kağıt bedeli, Harç bedeli, Vakıf payı bedeli  

7. 1 adet biyometrik fotograf  (50x60 mm olacak ) 

8. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı/sözlü beyan 
9. Öğrenim Belgesi. Yurtdışından alınan öğrenim belgeleri noter onaylı Türkçe tercümesi ibraz edilecektir. 

        Değerli kağıt, Harç bedeli ve Vakıf payı bedelinin müracaattan önce Vergi Dairesi Müdürlüğü, Bankalar, PTT aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir. 

 

10 Dk. 

3 

UMUMA 

MAHSUS 

PASAPORT 

(BORDO) 

 

UMUMA MAHSUS PASAPORT  ( NORMAL BAŞVURU ) 

1. T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik belgesi 

2. Biyometrik Fotoğraf 
3. Daha önce alınmış ise, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar 

4. Harç bedeli ve Vakıf payı bedelinin müracaattan önce Vergi Dairesi Müdürlüğü, Bankalar, PTT aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir. 

 
ÖĞRENCİ UMUMA MAHSUS PASAPORT ( HARÇSIZ ) 

1. T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik belgesi 

2. Biyometrik Fotoğraf 
3. Öğrenci Belgesi (Sistemden görülmediği hallerde) 

4. Değerli kağıt bedelinin müracaattan önce Vergi Dairesi Müdürlüğü, Bankalar, PTT aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir. 

5. Daha önce alınmış ise, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar 
 

10 Dk. 



4 MAVİ KART 

 

1. Nüfus cüzdanı, Geçici Kimlik Belgesi, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı, gibi kimlik belgesi 

yerine geçen fotoğraflı belge 
2. 1 Adet son altı ay içerisinde çekilmiş fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılmamış fotoğraf 

 

5 Dk. 

5 

ULUSLAR 

ARASI AİLE 

CÜZDANI 

VERİLMESİ 

 

1. Evlenme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanının alınmamış olması, kaybolması ya da yıpranması durumları ile Türk vatandaşlığının kazanılması hallerinde nüfus müdürlükleri 
ve dış temsilciliklerce eşlerin ibraz ettikleri nüfus cüzdanlarına veya T.C. Kimlik Kartlarına dayanılarak uluslararası aile cüzdanı talep belgesi düzenlenerek verilir. Ancak, nüfus 

cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ibraz edilememesi halinde ilgiliden Ehliyet, Pasaport, Memur cüzdanı, Avukat kimlik kartı, Basın kartı, ,Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu 

belgelerinden biri istenir. 
2. 1’er  adet son altı ay içerisinde çekilmiş fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılmamış fotoğraf 

 

20 Dk. 

6 
DOĞUM 

İŞLEMLERİ 

 

1. Bildirimde bulunan anne ya da babanın Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik 
kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı, gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge.Doğum raporu (e-rapor olarak görüntülenememesi durumunda)  

2. Özel vekillik belgesi (Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ibraz etmek suretiyle, müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.)  

 

10 Dk. 

7 
ADRES 

İŞLEMLERİ 

 
1. Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı, gibi 

kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge. 

2. Konut dolu ise elektrik,su,telefon, doğalgaz faturası veya abonelik sözleşmesi. 
 

5 Dk. 

8 
NÜFUS KAYIT 

ÖRNEĞİ 

Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı, gibi 

kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge.(Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus 

müdürlüğünden talep etmeksizin Kimlik Paylaşımı Sisteminden temin edebilirler. Ayrıca Vatandaşlarımız e-devlet uygulamasından temin edebilirler.) 

2 Dk. 

9 
YERLEŞİM 

YERİ BELGESİ 

Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı, gibi 
kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge. (Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden yerleşim yeri belgesi kayıt örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve 

nüfus müdürlüğünden talep etmeksizin Kimlik Paylaşımı Sisteminden temin edebilirler.Ayrıca Vatandaşlarımız e-devlet uygulamasından temin edebilirler.) 

2 Dk. 

10 
ÇOK DİLLİ 

BELGELER 

Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı, gibi 

kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge. 
3 Dk. 

11 
DİĞER NÜFUS 

OLAYLARI 

1. İsim Denklik Belgesi 
2. Din Değişikliği İşlemi 

3. Kızlık Soyadı İşlemi 

4. Veraset 
5. Nüfus Tescil İşlemi 

6. Bilgi Edinme 

7. Evlenme Müracaatı 
8. Saklı Nüfus  

9. Ölüm Araştırması 

-- 

 

 

1. Standart Tabloda belirtilen süreler TCKK biyometrik verilerin alınması, elektrik kesintisi, sistemsel arızalar vb. durumlarda değişebilmektedir. 

 

2. Diğer nüfus olaylarındaki adı geçen işlemlerde konusuna göre standart süre değişebilmektedir. 

 

3. Diğer işlemlerde adı geçen konularda Nüfus Şefi Onur ŞAHAN veya V.H.K.İ. Ulaş ERBATUR’a başvurulması. 
 

 
 

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

Adı Soyadı : Onur ŞAHAN        Adı Soyadı  : Hakan Halis DURMUŞ 

Unvanı  : Nüfus Şefi        Unvanı   : Nüfus Müdürü 

Tlf./Faks/ e-posta  : (236) 414 19 83, (236) 413 45 09 akhisar45@nvi.gov.tr     Tlf./Faks/ e-posta  : (236) 414 19 83, (236) 413 45 09 akhisar45@nvi.gov.tr 
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