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I \ilfus (jü7-dİn| -|'anzimi

ı- cüzdan alıcık kiŞiye ıst €ski nllfus cüzdanl il€ birlikte 2 ade( r.§İm (son a|tı .yl|k)

z- l8 yış ılh çocuklarln nüfus clIzdenım (bıbı, snnc veyı vssi İlecık)

]- Kaylptın cOzden ılacıklarda yerleşim ycriMOhtrrdan cüzdsn tılep belge§i

l_ Nüfu§ cüzdanlnı rc§im vaDlştlnlrcık olınlerdan muhtanndan cllzden t9lep belgc§i

] Dk.

2 L].A. (]itzdanl'l'Anzimi
ı_ cüzdın tılep b€lgesi

ı_ Dşlcrden ikişer ıdet r€sim

]- Eşleİin nufus cllzdınlırl

l5 Dk.

J Doğum l- Hastınedc doğın çocuklır için doğum raporu

ı- B9ba ve ınno vcya (5490 §ıyl|ı nüfu§ hizmetleri kınunündı b€lirtilen kişilcrden) NOfus cüzdını

5l)k.

4 F]vlcnmc - Yatkili evlendirm€ memurluğ nun (ınzim etmiş oıduğu evl€ndirmc biıdirimi 5 Dk.

5 ölıın ı_ Yetkili mskrmlsr.ı usulılne göre düzenlenmiş ölOm mernis lutonığl 5I)k.

(, _Boşsnmaya ilişkin mıhkemeye eit ke§inleşme krrırl 5 Dk.

1 - Vı§ive(c iliskin notcr lcblisa(l
5I)k.

ll {dre§e ilİşkin lşl€mler l- Nllfus cüzdanl
ı_ Dolu konutl.r için €lektrİk, su, te|efon faturı$ vcye tıpu fotokopisi, kirı kontrıt. 3 Dk.

9 kavıt düzcltmc i§ltml€ri - Kıvlt dllztltmev€ iti§kin Mahkemenin ke§inle§tİis TAHsis kırın J Dk.

l0 \iifus Kayıt Örn.ği l Nül'ıls ciiZdxınl lDk
ıl ycrlcşim ycri bclgesi l_ Nüfus cüzdanl l Dk.

l2 Ötüm İniresçl bildirimi - NOfus cüzdınl l Dk.

1,AŞ()VA Ni'rü.,tls ]u (ül)i'rRı,i](-;i'] ll i7,M liü, sl,/tN l)A lt] t,ARl 1,Altt,()St ü

Başvuru csnrs|ndı yukarlda bclirtilen bclgclcrin dışındı bolge istenm€si, eksiksiz belgt ilc başvuru yapllm.s|nı r.ğmcn hizmetin belİrtilen sür€de tamıml9nmemAsl veyı
yukar|dıki tablodı bazı hizmealorin bulunmadığlnln te§piti durumundı ilk müracrat yeriOe y8 dı ikincİ müracaat yc.ine bAşvurunuz.

ilk Mürİc.ıt Ycri ilk Morıcıet \ eri
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