
İNEGÖL KAYMAKAMLIĞI 
İlçe Nüfus Müdürlüğü 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIR
A 

NO 
VATANDAŞA SUNULAN 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
HİZMETİN 

TAMAMLANMA 
SÜRESİ 

(EN GEÇ SÜRE) 

1 

DOĞUM İŞLEMİ 
(NÜFUSA İLK KAYIT) 

 
 

 
1-Doğum Raporu (var ise) 0-6 yaş gurubu çocuklar için. 
2-06-18 yaş gurubu çocuklar için varsa doğum raporu yoksa çocuğun kendisi. 
3-Bildirim süresi Türkiye de 30 gün, yurtdışında 60 gündür. 
4-Süresi içerisinde bildirimde bulunulan doğumlardan cüzdan bedeli alınmaz. 
5-Süresi içerisinde bildirilmeyen doğumlardan bildirmekle yükümlü kişiye 63,00 Tl idari para 
cezası uygulanır.(Peşin ödemelerde %25 indirim uygulanmaktadır.) 
  

5 Dakika 
 
 

2 SAKLI NÜFUS  

1- Saklı nüfus ilmühaberi 
2-Dilekçe 
3-Beyan formu 
4-İlgilinin talebi halinde 1 adet doğum tutanağı 
5-2.adet  fotoğraf  
 

1-Dosyanın hazırlığı 25   
dakika 
2-Dosyanın tahkikat 
süreci 3 ay 

3 ÖLEN KARDEŞİNİN KAYDINI 
KULLANMA İDDİASI 

1-Sağlık kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak verilen doğum veya ölüme ilişkin belge. 
2-Defin izni ve bunlarla ilgili kayıt örnekler. 
3-Diğer resmi dairelerde kişi ile ilgili olarak yapılan kayıt ve işlem örnekleri. 
4-İlköğretim ve varsa diğer okullara ait kayıt ve ayrılma tarihlerini gösterir belgeler. 

18 yaşından küçükler 
için 1 1ş günü.18 
yaşından büyükler için 
20 iş günü 

4 

EVLENME BAŞVURU VE 
NİKAH AKDİ 

          

1‐İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi, 
2- Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği. 
3-Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu 
raporu. 
4‐ Rıza belgesi (Ergin Değilse) 
5- Vesikalık fotoğraf  4 adet 
6-Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi 
7-Yerleşim Yeri Belgesi. 

10 Dakika 

Dış ülkelerde yapılan ancak yurt 
dışında bildirilmeyen evlenmelerin 

tescili 
1- Dilekçe 
2-Tercüme edilmiş ve onaylanmış evlenme belgesi  10 dakika 

5 EVLİLİĞİN FESH-İPTALİ 
 1-Mahkeme kararı (Kararın kesinleşmiş olması gerekir.) 6 Dakika 



6 
BAŞONMA 

İŞLEMİ 
  

1-Vatandaşın bizzat müracaatında kesinleşmiş 2 suret mahkeme kararı  
2-Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türk mahkemelerince tenfiz veya 
tanıma kararı verilip, kesinleşmiş 2 suret mahkeme kararı 

10 dakika 

7 KAYIT DÜZELTME 
 

1-Vatandaşın bizzat müracaatında, düzeltme olayına ait kesinleşmiş 2 suret mahkeme 
kararı 8 Dakika 

8 ÖLÜM 
 

 
ÖLÜM OLAYINI BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜLER 
1-Şehir ve kasabalarda 1593 sayılı Umumi Hifzısshha Kanunun gereğince defin ruhsatı 
vermeye yetkili olanlar. 
2-Köylerde köy muhtarları. 
3-Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri. 
4-Askeri birliklerde tabipler ve Askerlik Şubeleri. 
5-Adli olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet Savcılıkları. 
-Ölüm olayı olayın meydana geldiği tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde nüfus 
müdürlüğüne bildirilir. 
-Ölüm olayını geç bildirmenin cezası 63.00 TL’ dir. (Savcılık hariç) 
-Ölüm olayını geç bildirmenin cezası Kamu personeli için 30,00 TL’dir 
- Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait, ölüm olayını gösterir belge ile başvuru 
dilekçesi. 
- Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünen ve Bildirim sırasında herhangi bir belge 
verilemediği takdirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri 
adresleri belirten başvuru dilekçesi 
 

6 Dakika 
Tahkikatlı ölüm 1-2 Ay 

9 GAİPLİK/GAİPLİĞİN FESHİ 1-Mahkeme kararı (Kararın kesinleşmiş olması gerekir)  8 Dakika 

10 DİĞER OLAYLAR 
   

Evlat Edinme/İptali 1-Mahkeme kararı. (Kararın kesinleşmiş olması gerekir) 8 Dakika 

Babalığa Hüküm 1-Mahkeme kararı. (Kararın kesinleşmiş olması gerekir) 8 Dakika 

Soybağının Reddi 1-Mahkeme kararı. (Kararın kesinleşmiş olması gerekir) 8 Dakika 

Maddi Hata/İdarece Kayıt Düzelme ve 
Tamamlama 1-Bilgi edinme başvurusu gerektiğinde dilekçe 6 Dakika 



Kızlık Soyadını Kullanma 1-Dilekçe 6 Dakika 

Nüfus Kaydının İptali 1-Mahkeme kararı. (Kararın kesinleşmiş olması gerekir) 6 Dakika 

Kaydın İdarece İptali 1-Dilekçe 6 Dakika 

Kaydın Mahkemece İptali 1-Mahkeme kararı. (Kararın kesinleşmiş olması gerekir) 6 Dakika 

Kayıt Taşıma/Birleştirme 
1-Dilekçe 
2-Mahkeme kararı. (Kararın kesinleşmiş olması gerekir) 
 

15 Dakika 

Din 1-Dilekçe 5 Dakika 

Evlenme İli Soybağı Düzeltmesi 1-Evlenme ile Soybağı düzeltme dilekçesi 8 Dakika 

Tanıma 1‐Babanın,  nüfus  memuruna,  yazılı  başvurarak  düzenlenen  resmî  senette  belirtilen  çocuğun 
kendisinden olduğunu beyan etmesi  

11 

KİMLİK KARTI VERİLMESİ  
 
 

 
1-Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya aile Cüzdanı aslı 
2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf 
3-Kimlik Karıt Değerli Kağıt Bedeli (PTT, Vergi Dairesi veya Anlaşmalı bankalara 
yatırılacaktır. 
4-15 yaşından küçükler için parmak izi alınmamaktadır. Başvurularının anne veya baba 
tarafından yapılması gerekmektedir. 
5-15 yaşından büyükler parmak izi alınacağından bizzat kendilerinin müracaat etmesi 
gerekmektedir. 
6- 15 yaşından büyük kişiler fotoğraflı kimlik belgesi ibraz edemeyenler anne, baba, eş, 18 
yaşından büyük kardeş veya çocuklarından birisi ile müracaat etmesi gerekmektedir. 

 10 Dakika 

ULUSLAR ARASI AİLE 
CÜZDANI VERİLMESİ 

1-Uluslararası aile cüzdanı talep belgesi, 
2-Fotoğraf 
3-Kişinin şahsen müracaatı. (Vekillik belgesi ile nüfus ve uluslar arası aile cüzdanı 
talebinde bulunulması halinde vekillik belgesi). 

12 NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ 
1‐Kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması  
2‐İstenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı dilekçe  
3‐İlgili Resmi Kurumlar dışında kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi alt soyları (Bir 
kimsenin çocukları, torunları, torun çocukları )   ve üst soyları (Babası, Dedesi, Dedesinin Babası)  
yada bu kişilere ait Vekillik belgesi ibraz edenler,  nüfus kayıt örneği almaya yetkilidirler. 

3 Dakika 



NOT:Başbakanlığın  2008/8  nolu  genelge  emirleri  gereğince  , kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yürütülen iş ve işlemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya vatandaşlarımızdan yerleşim yeri ve diğer 
adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluş 
tarafından doğrudan KPS'den elde edilecektir. 
 

13 ADRES KAYIT İŞLEMİ 
 
 
 
 

 

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres 
Belgesinin Verilmesi 

 
1-Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı v.b evraklardan biri. 
2-Bakanlık, Kamu kurumları, Kaydın sahipleri, Resmi vekillik belgesini ibraz edenler adres 
kaydını almaya yetkilidirler. 
 
NOT:  Başbakanlığın  2008/8  nolu  genelge  emirleri  gereğince,  kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yürütülen iş ve işlemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya vatandaşlarımızdan yerleşim yeri ve diğer 
adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluş 
tarafından doğrudan KPS'den elde edilecektir. 
 

3 Dakika 

Adres Beyanında Bulunmak İçin 

 
1-Kişinin kimliğini ispat edeceği belge ile birlikte beyan edilen adresi teyit edici elektrik, su, 
doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi 
belgelerden biri. 
2-Bu gibi belgelerin bulunmaması halinde  (oturulan daireye ait Elektrik, su, doğalgaz 
abonelik sözleşmesi veya faturası gibi belgelerden biri ile) ev sahibinin kiracı ile müracaatı. 
3-Sistemde beyan edilen adresin boş görünmesi halinde beyan yeterlidir. 
4-Adres beyanın 20 iş günü içerisinde bulunulması gerekmektedir. 
5- Adres beyanın 20 iş günü içerisinde bulunulmaması halinde 329,00 TL ceza uygulanır. 
6-Her hangi bir nedenle gerçek dışı adres beyanında bulunulması halinde 660,00 TL idari 
para cezası uygulanır. 
7-Yerleşim Yeri Adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim Nüfus 
Müdürlüklerine ve Dış Temsilciliklerimize adres beyan formu ile yapılır. Yerleşim yeri adresi 
aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.  
-Huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin 
bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin 
bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılır. 
-Bir işleme esas olmak üzere üçüncü kişilerin beyanda bulunabilmeleri ancak özel temsil 
yetkisini kapsayan noterden onaylı vekillik belgesi ile mümkündür.  
-18 yaşından küçük olan çocuklar için  (Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, 
tarafından bildirilir.) 
 

5 Dakika 

 
 

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: Nüfus Müdürlüğü        İkinci Müracaat Yeri  :İnegöl Kaymakamlığı 
İsim  : Hatice UMUR         İsim  : Şükrü Görücü 
Unvan  : Nüfus Müdürü        Unvan  : Kaymakam 
Adres  : Kemalpaşa Mah. Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı Kat:2 İnegöl  Adres  : Kemalpaşa  Mah. Atatürk Bul. Hükümet Konağı Kat:2 
Tel  : 0.224.7112776        Tel  : 0.224.7130142 
Faks  : 0.2247152100         Faks  : 0.224.7117880 
E-Posta : İnegol16@nvi.gov.tr          E-Posta : www.inegol.gov.tr 


