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TEFENNİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA 
SÜRESİ (EN GEÇ) 

1 Doğum 1-Doğum raporu, 
2-Beyan sahibine ait nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya diğer kimlik kartı 5 dk. 

2 Evlenme 

1-Evlendirme Memurluğunca İstenen Belgeleri: 
(Evlenme Beyannamesi, sağlık raporu, akdeniz anemisi testine ilişkin belge, nüfus 
cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, nüfus kayıt örneği, 4 fotoğraf.) 

15 dk. 

2-Mernis evlenme bildirimi  (2 adet)  5 dk. 

3 T.C. Kimlik Kartı 
1-Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının aslı, 
2-Kayıp ise kimliğini kanıtlayan fotoğraflı pasaport, ehliyet vb. belge.   
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf 

10 dk. 

4 Uluslararası aile 
cüzdanı 

1- Evlenme anında hiçbir belge istenmeden düzenlenir. 
2- Kayıp ise yerleşim yeri ve diğer adres muhtarlığınca(resmi bir kurumda çalışıyor 
ise bu kurumdan onaylanmış) uluslararası aile cüzdanı talep belgesi 
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf 

15 dk. 

5 Sürücü Belgesi  

İlk kayıt için ; Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının aslı, biyometrik fotoğraf          
(1 adet), sağlık raporu,  

20 dk. 
Yenileme için ; Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının aslı, eski ehliyetin aslı 
(kayıp ise kaybolduğuna dair tutanak), biyometrik fotoğraf (1 adet), sağlık raporu. 
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Umuma Mahsus 
Pasaport 

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının aslı, varsa eski pasaport, biyometrik 
fotoğraf (1 adet) 20 dk. 
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7 Nüfus kayıt örneği 
1- Nüfus cüzdanının veya T.C. Kimlik Kartının aslı, ya da kimliğini gösterir diğer 
belgeler 
2- Vekil olması durumunda vekillik belgesi 

1 dk. 

8 Yerleşim yeri 
belgesi 

1- Nüfus cüzdanının veya T.C. Kimlik Kartının aslı, ya da kimliğini gösterir diğer 
belgeler 
2- Vekil olması durumunda vekillik belgesi 

1 dk. 

9 Adres beyanı 

1- Bildirimde bulunanın nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya diğer kimlik kartı 
2- Vekil olması durumunda vekillik belgesi 
3- Bildirilen adresin doğruluğu hususunda tereddüte düşülmesi durumunda 
(elektrik, telefon, su vb. faturası) 

3 dk. 

10 Çok dilli belgeler 
 1-Nüfus cüzdanının aslı veya T.C. Kimlik Kartı, ya da kimliğini gösterir diğer 
belgeler 
 2-Vekil olması durumunda vekillik belgesi 

5 dk. 

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede 
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
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İlk Müracaat Yeri :            İkinci Müracaat Yeri : 
 
İsim                    :  İbrahim SAN          İsim                        :  İlker EKER 
Unvan                :  Nüfus Müdürü   .                                                                                                          Unvan                     :  Kaymakam 
Adres                 :  Tefenni İlçe Nüfus Müdürlüğü                                                                                      Adres                      :  Tefenni Kaymakamlığı 
Tel                      :  0.248.4912053                                                                                                            Tel                           :  0.248.4912014 - 4912051 
Faks                   :  0.248.4912053                                                                                                            Faks                        :  0.248.4912025 
e-posta               : ibrahim.san@icisleri.gov.tr                                                                                           e-posta                  :  ilker.eker@icisleri.gov.tr 


