
SIRA NO HİZMETİN ADI

HİZMETİN 

TAMAMLAN

MA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

1 DOĞUM 5 Dakika

2 EVLENME 8 Dakika

3 ÖLÜM 5 Dakika

4 TANIMA 10 Dakika

5 DİN DEĞİŞİKLİĞİ 5 Dakika

6 KIZLIK SOYADINI KULLANMA 5 Dakika

7

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KİMLİK KARTI, UMUMA MAHSUS (BORDO) PASAPORT

VE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER

8
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KİMLİK KARTI
10-15 Dakika

9 SÜRÜCÜ BELGESİ 15-20 Dakika

10
UMUMA MAHSUS (BORDO)

PASAPORT
15-20 Dakika

11
ULUSLAR ARASI

AİLE CÜZDANI
20 Dakika

12
NÜFUS KAYIT 

ÖRNEĞİ
2 dakika

13 MAVİ KART 5 Dakika

14
ÇOK DİLLİ DOĞUM

KAYIT ÖRNEĞİ
5 Dakika

15
ÇOK DİLLİ EVLENME

KAYIT ÖRNEĞİ
5 Dakika

16
ÇOK DİLLİ ÖLÜM

KAYIT ÖRNEĞİ
5 Dakika

17
ÇOK DİLLİ EVLENME

EHLİYET BELGESİ
5 Dakika

18 ADRES BEYANI 3 Dakika

19

YERLEŞİM YERİ VE DİĞER

ADRES BELGESİ DÜZENLENMESİ 2 Dakika

Türk Vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybedenlere müracaatları halinde mavi kart düzenlenir.

(Not: Bilgisayarlarda ve Sistemde herhangi bir arıza olmadığı durumlarda)

ÇELTİKÇİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

YAPILAN İŞLEMLER VE HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti 

durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."

1-Beyanda bulunanın nüfus cüzdanı/TCKK

2-Doğum raporu

Evlendirme memurluğunca düzenlenmiş bir suret Mernis Evlendirme Bildirimi

Ölümü bildirmekle yükümlü Sağlık Kuruluşu  tarafından düzenlenmiş bir suret ölüm tutanağı

(varsa nüfus cüzdanı eklenmesi, yoksa yoktur onayı yapılması)

Babanın nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmi senetle ya da vasiyetnamede belirtilen çocuğun 

kendisinden olduğunu beyan etmesi ile.

T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı, Dilekçe

T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı, Dilekçe

1) Ödeme İşlemleri: 2018 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında alınan hizmet bedeli, değerli kağıt ve harç bedellerinin tahsilatı 

Vergi Dairesi Müdürlüklerince veya Maliye Bakanlığının anlaşma yaptığı bankalar aracılığı ile yapılacak ve makbuz ile başvuru yapılacaktır.

2) Fotoğraf: Türkiye cumhuriyeti Kimlik Kartı, Umuma mahsus (Bordo) Pasaport, ve Sürücü Belgesi başvurularında kullanılacak fotoğrafın kişinin son 

halini göstermesi bakmından son altı ay içerisinde çekilmiş, 5x6 ebadında biyometrik olması gereklidir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve 

biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez. Işık fotoğrafta eşit yansıtılmalı ve gölge bulunmamalıdır. Fotoğrafta konstrast iyi ayarlanmış olmalı, yüz 

hatları net ve keskin olmalıdır.

1) 15 yaşını tamamlamış herkesin biyometrik veri alınacağından dolayı şahsen başvuru yapması esastır.

2) İlk defa kimlik kartı başvurusu; 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 ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

3) 15 yaşını tamamlamış kişilerin kimlik kartı müracaatlarında kimliğini kanıtlayan pasaport, okulunca verilmiş kimlik belgesi, Milli Eiğitim Bakanlığı veya 

ÖSYM tarafından verilmiş sınav giriş belgesi, fotoğraflı bir belge ibraz edilememesi durumunda, anne veya baba, ergin çocuk, ergin kardeş, eş veya 

vasinin beyanı yeterli sayılacaktır.

FOTOĞRAF: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında kullanıcak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve biyometrik 

olması gereklidir.

15 yaşını doldurmamış çocukların biyometrik verisi alınmaz ve kimlik kartlarında fotoğraf bulunması zorunluluğu yoktur.

1) Sürücü Belgesi alacak kişinin bizzat müracaatı esastır.

2) Başvuru işlem türüne göre;

a) İlk Kayıt,

b)Yenileme/Sınıf Ekleme,

c) Dış ülkelerden alınan sürücü belgesi değiştirme (Tebdil) işlemlerinde başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgelerin hazır edilmesi 

gerekmektedir.

*(İstenilen belgeler www.nvi.gov.tr sitede daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır)

1) Pasaport belgesi alacak kişinin bizzat müracaatı esastır.

2) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi ve başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken diğer belgeler 

www.nvi.gov.tr sitesinde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

*7 (Yedi) yaşını tamamlamış her bireyden parmak izi alınacaktır.

Yenileme ve değiştirmede nüfus cüzdanı veya T.C.kimlik kartı ve eşlerin ikişer adet fotoğrafı, kayıpta ise uluslararası cüzdan talep belgesi.

Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenlere nüfus cüzdanları veya TCKK ile 

mürcaat halinde dzenlenir.

Nüfus Müdürlüğü

Çeltikçi Nüfus Müdürlüğü

0248 711 22 52

0248 711 22 52

celtikci15@nvi.gov.tr

Kurumu:

Adresi:

Telefon Numarası:

0248 711 21 11

yazi@celtikci.gov.tr

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Fax Numarası:

E-Posta Adresi:

İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Kaymakamlık

Çeltikçi Kaymakamlığı

0248 711 21 11

Dilekçe ve Nüfus Cüzdanı/TCKK  ile müracaat

Dilekçe ve Nüfus Cüzdanı/TCKK  ile müracaat

Dilekçe ve Nüfus Cüzdanı/TCKK ile müracaat

Dilekçe ve adına belge düzenleneceklerin nüfus cüzdanlar/TCKKı ile müracaatı (Yön.10. Mad.)

1-Beyan edilen adres UAVT de var ve boş ise beyan ile

2- Beyan edilen adreste farklı aileden biri oturuyor ise adresi gösteren kendi veya eşi adına düzenlenmiş elektrik, su, telefon faturası, doğalgaz 

sözleşmesi gibi belgelerden biri ile

Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı

mailto:celtikci15@nvi.gov.tr
mailto:yazi@celtikci.gov.tr

