
BAYKAN KAYMAKAMLIĞI 

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 

2019 YILI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIRA 

 VATANDAŞA 

SUNULAN 

HİZMETİN ADI 

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
 HİZMETİN TAMAMLANMA 

SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 

 1 
Doğum Tescil 

İşlemleri 

1) Doğum resmi bir kurumda olmuşsa doğum raporu ve bildirimde 

bulunan anne veya babanın  resimli resmi bir kartı (ehliyet, kimlik vs.)  

2) Doğum herhangi bir sağlık kurumunda olmamışsa bildirimde 

bulunacak anne veya babanın sözlü beyanı  tahkikata gönderilir ve 

sonuca göre tescil edilir. 

3)Bir ay içinde doğum bildiriminde bulunulması halinde Kimlik ücreti 

alınmayacaktır. 

5 Dakika 

 2 
Evlenme Tescil 

işlemleri 

Evlenme işlemleri köylerde köy muhtarlıklarına, İlçe Merkezi ve 

Beldelerde Belediye Evlendirme Memurluklarına  ve İlçe Müftülüğüne 

müracaat edilerek evlenme işlemlerini yaptırılır. Evlendirme 

Memurluğunca düzenlenen 2 örnek Evlenme Mernis Tutanakları ile 

Müdürlüğümüze müracaatları halinde evlenme işlemleri tescil 

edilir.Evlenme bildirimlerini on gün içinde Nüfus Müdürlüğüne  

bildirmeyen Evlendirme Memurluklarına 61TL idari para cezası 

uygulanır. 

5 Dakika 

 3 
 ölüm Tescil 

İşlemleri 

1) Sağlık Kurumu olan yerlerde ölüm işlemlerini ilgili sağlık kurumu 

tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen ölüm mernis tutanağı (2 

adet) ve varsa ölen şahsın kimliği  

2) Köylerde ölenlerin ölüm işlemleri ilgili  Aile Hekimince usulüne göre 

düzenlenen Ölüm Mernis Tutanağı (2 adet) ve ölen şahsın varsa  

kimliği 

3)ölüm olayını on gün içinde bildirmeyen Kamu Görevlisi, 61 TL, idari 

para cezası uygulanır. 

4-Öldüğü halde kayıtlarda halen sağ gözüken kişiler için Mülki İdare 

Amirinin emriyle kolluk kuvvetlerine tahkikat yaptırılarak sonuca göre  

tescil edilir. 

5 Dakika 

 4 
Boşanma Tescil 

İşlemleri 
Kesinleşmiş Aile (Asliye Hukuk) Mahkemesi Kararı (2 Adet) 3 Dakika 

 5 Kimlik İŞLEMLERİ  

1) Kimlik kartı  Değiştirme : 18 yaşını dolduran herkes kendisi, 15 

yaşının dolduranlar ise anne veya babaları ile birlikte eski nüfus 

cüzdanıyla beraber ,  son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet  

biyometrik  resim  

2) Kayıp Kimlik Kartı  : Kimliğini kanıtlayıcı fotoğraflı diğer belgeler  

veya kişinin anne baba, eş 18 yaşını tamamlamış kardeşinin-

çocuğunun doğrulama beyanı, son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet  

biyometrik  resim. Yeni kimlik kartı kayıplarında yakına gerek 

yoktur.Biyometrik doğrulama yeterlidir. 

3) Kimlik Kartı değiştirme bedeli 22,50 TL, kayıp için, 45,00 TL, .Aile 

Cüzdan Bedeli 121,00 TL olarak ödenir. Başvurusu alınan kimlik talebi 

ilgilinin adresine posta ile gönderilir.  

5 Dakika 



 6 
Adres kayıt Tescil 

İşlemleri 

1) Beyan edilecek adres dolu bir konut ise adına kayıtlı elektrik, su 

veya telefon aboneliğini gösterir belgelerden biri, kira kontratı ve 

şahsın kimlik kartı. 

2) Beyan edilecek adres boş bir konut ise herhangi bir belge ibraz 

etmeden sadece kimlik kartı  ile başvuru kabul edilmektedir. 

3)Yirmi iş günü içinde adres değişikliğini bildirmeyen kişilere  71, TL, 

Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara 1469,00  TL idari para 

cezası uygulanır. 

3 Dakika 

 7 
Nüfus Kaydı 

Düzeltme İşlemleri 

 

 

Kesinleşmiş mahkeme kararı (2 örnek) 

 

3 Dakika 

 8 

 

Diğer Nüfus 

Olayları İşlemleri 

a) Evlat Edinmenin Tescili ile ilgili durumda;           

İlgili mahkeme tarafından gönderilen kesinleşmiş iki nüsha evlat 

edinme kararı         

b) Tanıma Yapılması Talebi durumunda;  (Doğumun resmi sağlık 

kuruluşunda yapıldığına ilişkin belgelerle birlikte)              

1) Tanıma yapılacak olan kişinin kimlik bilgileri       

2) Tanınacak kişinin kimlik bilgileri ve anneye ait bilgiler                  

c) Kızlık Soyadını Kullanma talebi hakkında;           

Matbuu dilekçe                 

d) Din değişikliği Talebi hakkında; dilekçe        

5 Dakika 

 9 

Nüfus Kayıt 

Örneği /Yerleşim 

Yeri Belgesi Talep 

İşlemleri 

Kurumlarımızın KPS üzerinden, Vatandaşlarımızın da e-Devlet  

üzerinden söz konusu belgeleri temin etmesi gerekmektedir. Ancak  

yaşlı, engelli ve kırsal kesimde yaşayan kişilerin sınırlı sayıdaki 

talepleri için ilgilinin Kimliğini kanıtlayıcı belgeler ile şahsen başvurusu 

yeterlidir. 

1 Dakika 

 

 

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

hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

 

 İlk Müracaat Yeri :                                         İkinci Müracaat Yeri  

İsim         : Beşir TATLI  İsim        : Mehmet TUNÇ 

Unvan     : İlçe Nüfus Müdür V.  Unvan    : Kaymakam 

Adres       : Baykan 

Kaymakamlığı   İnönü Mah.     No:13/1 

Baykan                          

Adres       : Baykan Hükümet Konağı Baykan Kaymakamlığı                   

Tel          : 0 484 5612124  Tel          : 0 484 5612049 

Faks       : 0 484 5612124  Faks       : 0 484 5612371 

e- posta :  baykan56@nvi.gov.tr 

 
e- posta : mehmet.tunc6@icisleri.gov.trp 

 

 


