
KİMLİK KARTI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

DOĞUM NEDENİYLE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU 

 Doğum bildirimi ile birlikte kimlik kartı başvurusu alınır. 

 Kanuni süresi içinde (Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün) veya 24/5/1983 

tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu 

düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Aksi halde, 37,50 

TL değerli kağıt bedelinin yatırılması gerekmektedir. 

 

 

 

DEĞİŞTİRME NEDENİYLE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU 

 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı 

 Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf 

 37,50 TL değerli kağıt bedelinin yatırılması 

 On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz 

edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı 

başvurusu alınır, nüfus müdürlüğüne gelme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 On beş yaşını tamamlayanların fotoğraflı bir kimlik belgesi sunamaması halinde 

anne, baba, eş, varsa ergin kardeş veya ergin çocuklarının veya vasinin beyanı 

alınır. 

 

 

 

KAYIP NEDENİYLE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU 

 Uluslararası aile cüzdanı 

 Pasaport 

 Sürücü belgesi 

 Memur cüzdanı 

 Avukat kimlik kartı 

 Askeri kimlik kartı 

 Basın kartı 

 Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf  

 Nüfus cüzdanı kaybı durumunda 37,50  TL, kimlik kartı kaybı durumunda 75 TL 

değerli kağıt bedelinin yatırılması 

 

 



TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI NEDENİYLE KİMLİK KARTI 

BAŞVURUSU 

 

 Türk vatandaşlığının kazanıldığına dair duyuru belgesi 

 Duyuru belgesinin yanında pasaport veya ikamet izin belgesinin de 

bulundurulması faydalı olacaktır. 

 Mernis sisteminde başvurudan önce mutlaka yerleşim yeri adres kaydı yapılmış 

olmalıdır. 

 Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf  

 37,50 TL değerli kağıt bedelinin yatırılması 

 

 

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER  

 Kimlik kartı alabilmek için on beş yaşını tamamlamış kişinin şahsen başvurusu 

esas olup başvuru sırasında ilgilinin biyometrik verisi ve imzası alınmaktadır. 

 On beş yaşını tamamlamamış çocuklar adına; veli, vasi veya vekâletname ibraz 

edenler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 17’nci maddesindeki 

beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır.  

 On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. 

Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi 

olarak kullanılacağının beyan edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların 

kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.  

 İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni 

ile belirlemesi halinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda 

talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soy bağı 

bulunması şartı aranmaz. 


