Doğum
Tutanağı

ﻣﺤﴬ اﻟﻮﻻدة

Geçici Koruma
Kimliği

ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ

Yenidoğan

ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة

MÜLTECİLER İÇİN
YENİDOĞAN KAYDI
Doğum kaydı, mülteciler de dâhil olmak
üzere, Türkiye’deki yabancılar için bir
hak ve yükümlülüktür. Her doğum, ilgili
Nüfus Müdürlüklerine doğumdan
sonraki 30 gün içinde bildirilmelidir.

ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻼﺟﺌني
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة
ﻳﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻻدة ﺣﻘﺎ و واﺟﺒﺎ ﻋﲆ
 ﻳﺠﺐ اﻹﺑﻼغ.اﻷﺟﺎﻧﺐ مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺟﺌني
ﻋﻦ ﻛﻞ وﻻدة إﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﻔﻮس اﳌﺴﺆوﻟﺔ
. ﻳﻮم ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة30 ﰲ ﻇﺮف

Bilmeniz
Gerekenler
Yeni doğan çocuğun kütük kaydının yapılması
için ailenin kayıtlı olduğu ildeki Nüfus
Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekir. Çocuğun
annesi, babası veya yasal vasisi tarafından
doğumdan itibaren 30 gün içinde gerekli belgeler
teslim edilerek başvuru yapılmaması durumunda
para cezası yaptırımı uygulanır.

Başvuru için
gerekli belgeler
● Hastane veya sağlık merkezinde yapılan
doğumlarda hastane veya sağlık merkezi
tarafından verilen doğum raporunun aslı
● Anne ve babanın pasaportları (veya menşe
ülke kimliklerinin Türkçeye çevrilmiş nüshaları)
veya geçici koruma kimlik belgeleri ya da
uluslararası koruma kimlik kartları
Veli, vasi veya kayyımın bulunmaması
halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba
veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında
bulunduranlar tarafından da doğum
raporunun aslı ile başvuru yapılabilir.

Sözlü beyan
durumu
Doğum belgesinin aslının bulunmadığı ya da
doğumun bir hastane veya sağlık merkezinde
gerçekleşmediği durumlarda, sözlü beyan ile
yeni doğan çocuğu kaydetme hakkı mevcuttur.

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻔﻮس اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ
، ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷم.ﺳﺠﻞ أﴎﺗﻪ
 ﻳﻮم ﻣﻦ30 اﻷب أو اﻟﻮﴆ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺧﻼل ﻇﺮف
ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة وﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
.اﻟﺸﺨﺺ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﻦ اﺟﻞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
● اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻻدة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ أو اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ ﰲ اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ متﺖ ﰲ
.اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ أو اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ
● ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ او وﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ او ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ اﻻم واﻻب )أو اﻟﻨﺴﺦ اﳌﱰﺟﻤﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺎت
.(اﻷﺻﻠﻴﺔ اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ
 اﻟﻮﴆ او اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ,ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻮﱄ
ﺗﻜﻔﻴﻠﻪ ﺗﺘﻢ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
 ﺟﺪ اﻟﻄﻔﻞ او اﺧﻮان،اﻟﻮﻻدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﺪة اﻟﻄﻔﻞ
.اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐني او أي ﺷﺨﺺ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﻔﻞ

وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﻠﻔﻈﻲ
ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﻻدة اﻻﺻﻠﻴﺔ او ﰲ ﺣﺎل
ﻋﺪم ﺣﺪوث اﻟﻮﻻدة ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ او اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ
ﻳﺤﻖ ﻟﻸﴎة ان ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻄﻔﻞ اﳌﻮﻟﻮد ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن
.اﻟﻠﻔﻈﻲ

Özellikle doğumun bir sağlık merkezi dışında
yapılması halinde, doğumu beyan edilmemiş
olan altı yaş altındaki çocukların doğum tarihi
tespitinde beyan esas alınır. Çocuk altı yaşını
doldurmuş ise nüfus müdürlüğüne getirilerek
bir resmî sağlık kuruluşunda yaşının tespit
edilmesi sağlanır. Doğuma ait resmî belge
ibraz edilmesi halinde, yaş tespitine gerek
kalmaz.
2018 yılının Haziran ayından itibaren
bildirimde bulunan anne veya babanın sözlü
beyanlarının doğruluğunun aile hekimlerince
araştırılması zorunlu hale getirilmiştir.
Gerçeğe aykırı beyan olduğunun anlaşılması
halinde bildirenler hakkında yasal işlem
uygulanmaktadır.

Doğum
tutanağı
Doğum nüfusa bildirildiğinde Nüfus
Müdürlüğü önce çocuğu yabancı doğum
sistemine kaydeder ve doğum bildirim formu
(ekte bir örneğini görebilirsiniz) adı verilen
doğum tutanağı belgesini iki nüsha halinde
düzenler. Bir kopyasını aileye verir. Bu işlem
yapıldıktan sonra aile talep ederse, doğum
kaydı bilgilerini içeren ve uluslararası
geçerliliği olan, çok dilli uluslararası doğum
kayıt örneği hazırlanır. Bu belgeler,
ebeveynlere ilişkin kimlik detaylarını, çocuğun
doğum yeri ve doğum tarihi bilgilerini
içermelidir. Doğum tutanağında çocuğun
vatandaşlık durumuna ilişkin bilgilerin de yer
alması gerekir.
Yenidoğan kaydını yaptırırken doğum
tutanağının bir nüshasını talep etmeyi
ve belgeyi imzalamadan önce üzerindeki
bilgileri kontrol etmeyi lütfen unutmayın.
Yeni doğan çocuğunuzun kaydını
yaptıktan sonra doğum tutanağının size
verilen örneğini kaybederseniz Nüfus
Müdürlüğünden yeni bir doğum kayıt
örneği alabilirsiniz.

ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎرﺧﺼﻮﺻﺎ أﺛﻨﺎء إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ
وﻻدة اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔو اﻟﺬﻳﻦ مل
 إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺪ أمتﻢ. ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻻدﺗﻬﻢ
 ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم،اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ﺑﺈﺗﺒﺎث ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ رﺳﻤﻲ ﻋﻦ
 إذا ﺗﻮﻓﺮ ﻋﲆ.ﻃﺮﻳﻖ أﺧﺬه إﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﻔﻮس
.وﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻدة ﻻ ﻳﻠﺰم إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﺮ
أﺻﺒﺢ إﻟﺰاﻣﻴﺎً ﻋﲆ أﻃﺒﺎء اﻷﴎة, 2018 ﺑﺪءا ً ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻠﻔﻈﻲ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻب
 ﰲ ﺣﺎل ﺗﺒﻴﺎن ان اﻟﺘﴫﻳﺢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.أو اﻷم
.اﻻﺑﻮﻳﻦ ﻛﺎذب ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ

ﻣﺤﴬ
اﻟﻮﻻدة
 ﺗﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﻔﻮس،ﻋﻨﺪ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻮﻻدة
أوﻻ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮﻟﻮد ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻻدة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
و ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺤﴬ اﻟﻮﻻدة ﺗﺤﺖ اﺳﻢ
اﺳﺘامرة ﺑﻴﺎن اﻟﻮﻻدة) ميﻜﻨﻜﻢ رؤﻳﺔاﻟﻨﻤﻮذج ﰲ
. ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻟﻸﴎة.اﻟﻮﺻﻠﺔ( إﱃ ﻧﺴﺨﺘني
إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻷﴎة ﺑﻄﻠﺐ منﻮذج ﺳﺠﻞ اﻟﻮﻻدة
اﻟﺪوﱄ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻀري
 ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،منﻮذج ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت
 ﻳﺠﺐ أن.ﺳﺠﻞ اﻟﻮﻻدة و ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ دوﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ
. ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎن وﻻدة اﻟﻄﻔﻞ،ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺑﻮﻳﻦ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﳌﺤﴬ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
.ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﺮﺟﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮﻟﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻻ ﺗﻨﺴﻮا ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﳌﺤﴬ اﻟﻮﻻدة و اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻮرﻗﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ
ﰲ ﺣﺎل ﺿﻴﺎع منﻮذج ﻣﺤﴬ اﻟﻮﻻدة اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﻟﻮدﻛﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ منﻮذج ﺳﺠﻞ
.وﻻدة ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﻔﻮس

Geçici Koruma /
Uluslararası
Koruma Kimliği
Nüfus Müdürlüğüne yapılan yenidoğan
bildiriminin ardından çocuğunuza geçici koruma
ya da uluslararası koruma kimlik belgesi
verilebilmesi ve kayıt işleminin tamamlanması
için kayıtlı olduğunuz ildeki Göç İdaresi
Müdürlüğüne de bildirim yapmanız gerekir.
Bildirim sonrasında çocuğunuz için de ayrı bir
'Geçici Koruma Kimlik Belgesi' ya da 'Uluslararası
Koruma Kimlik Belgesi' düzenlenecektir.
Lütfen unutmayın, yeni doğan
çocuğunuzun kaydını yapmanız,
çocuğunuza veya size doğrudan Türk
vatandaşlığı verileceği anlamına gelmez.

Yeni doğan çocukların
kayıt edilmesi
neden önemlidir?
Geçici koruma altındaki kişiler, uluslararası koruma
başvuru sahipleri ve uluslararası koruma sahipleri
Türkiye vatandaşları gibi yeni doğan çocuklarının
doğum kaydını Türkiye’de ilgili makamlara
başvurarak yaptırmakla yükümlüdür. Doğum kaydı
yapılmadığı taktirde, çocukların hem yasal statüleri
hem anne babasıyla bağının ispatlanması
konusunda sorun yaşanabilir. Ayrıca, kaydın
olmaması devlet tarafından sunulan sağlık, eğitim
gibi hizmetlerden yararlanmaya engel teşkil eder.
Doğum kaydı çocuğunuzun yaşına kanıt teşkil
ettiğinden çocuğunuzun kaçakçılık, çocuk
işçiliği, çocuk evliliği, yasadışı evlat edinme ve
cinsel istismar gibi risklere karşı korunmasında
önemlidir.
Doğum kaydı çocuğun ebeveyni olduğunuzu
kanıtlar ve ailenizin bütünlüğünü korur. Ayrıca
aranızdaki aile bağının kanıtı olan bu kayıt,
çocuğunuzdan herhengi bir nedenle ayrı
düştüğünüz koşulda yeniden bir araya gelmenizi
kolaylaştırır.

ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ
/اﳌﺆﻗﺘﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة إﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻨﻔﻮس ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻳﻀﺎ إﺑﻼغ إدراة اﻟﻬﺠﺮة
اﳌﻮﺟﻮدة مبﺪﻳﻨﺘﻜﻢ و اﳌﺴﺠﻠني ﻓﻴﻬﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺣﺼﻮل ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻋﲆ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أو
.اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﺳﺘﻜامل اﻹﺟﺮاء
ﺑﻌﺪ اﻹﺑﻼغ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﺠﻬﻴﺰ
وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أو وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ
.اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ
 ﰲ ﺣﺎل ﺗﺴﺠﻴﻠﻜﻢ ﻟﻠﻄﻔﻞ،اﻟﺮﺟﺎء ﻻ ﺗﻨﺴﻮا
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻜﻢ ﺳﻮف
ﺗﺤﺼﻠﻮن أﻧﺘﻢ أو أوﻻدﻛﻢ ﻋﲆ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
.اﻟﱰﻛﻴﺔ

ﳌﺎذا ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻻﻃﻔﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ
اﻟﻮﻻدة ﻣﻬﻢ؟
ان اﻻﺷﺨﺎص اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أو
اﳌﺘﻘﺪﻣني ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﺻﻠني ﻋﲆ
ﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻢﺮاﺟﻌﺔ ا, اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻠﻄﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﻃﻔﺎل
 ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان.اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻃﻨﻳﻦ اﻻﺗﺮاك
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﻻب
واﻻم وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎل ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
 وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻋﺎﺋﻘﺎ.اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮﻟﻮد
،ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ان ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻻدة ﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ
اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ واﻟﺘﺒﻨﻲ ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮين
واﻟﺘﺰوﻳﺞ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغ وﻋامﻟﺔ اﻻﻃﻔﺎل وﺗﻬﺮﻳﺐ
اﻻﻃﻔﺎل و ﺑﺤﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻳﺸﻜﻞ دﻟﻴﻼ ﻟﻌﻤﺮ
.اﻟﻄﻔﻞ
ان ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻻدة ﻳﺤﻤﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻳﺜﺒﺖ
 وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺴﺘﻨﺪ.وﺟﻮد اﺑﻮﻳﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ودﻟﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ مل ﺷﻤﻠﻜﻢ ﻣﻊ اﺑﻨﺎﺋﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ
.ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺼﺎﻟﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب

ÇOK DİLLİ DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ

منﻮذج ﺳﺠﻞ وﻻدة ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت

DEVLET
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3
4
5
6
13
7

FORMÜL A

NÜFUS İDARESİ

2

Service de l’etat civil de
Standesamtsbehörde

BEYKOZ / İSTANBUL

DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ

No:

Extrait de l’acte de naissance
Auszug aus dem Geburtseintrag

DOĞUM TARİHİ VE YERİ
Date et lieu de naissance
Tag und Ort des Geburt

SOYADI
Nom
Name

ADI

Prénoms
Vornamen

KİMLİK NO

Numéro d’identification
Personenkennzeichen

CİNSİYETİ

M

SOYADI

6

ADI

Nom
Name

Prénoms
Vornamen

ÖR

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER *
Lieu et numéro du registre de famille
Ort und Nummer des Familienregisters

10

İŞLEME AİT DİĞER BİLGİLER

11

VERİLİŞ TARİHİ

Autres énonciations de l’acte
Andere Angaben aus dem Eintrag

BABA

8

Sexe
Geschlecht

5

12

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Etat
Staat

Pére
Vater

K
E
N
ÜSKÜDAR

JO

MO

R
İ
T
9

ANA
Mére
Mutter

AN

Date de délivrance
Tag der Ausstellung

İMZA

MÜHÜR

Signature
Unterschrift

Sceau
Siegel

SYMBOLES/ZEICHEN/SYMBOLS/SİMBOLOS/ΣΥΜΒΟΛΑ/SIMBOLI/SYMBOLEN/SİMBOLOS/İŞARETLER/SIMBOLI
-Jo : Jour / Tag / Day / Dia / Ημέρα / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan
-Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Mese / Maand / Més / Ay / Mesec
-An: Année / Jahr / Year / Año / Έτος / Anno / Jaar / Ano / Yıl / Godina
-M: Masculin / Männlich / Masculine / Masculino / Àρρην / Maschile / Mannelijk / Masculino / Erkek / Muŝki
-F: Féminin / Weiblich / Feminine / Femenino / θηλυ / Femminile / Vroumelijk / Feminino / Kadın / Źenski
-Mar: Mariage / Eheschließung / Marriage / Martrimonio / Ѓάμος / Matrimonio / Huwelijk / Casamenio / Evlenme / Zakijućenje braka
-Se: Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separación de cuerpos / χωρισμός από τραπέζ και κρεβάτι / Separazione personale /
Scheiding van tafel en bed / Separaçāo de pessoas e bens / Ayrılık / Fizièka rastava
-Div: Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / Διαζύγιοv / Divorzio / Echtsceiding / Divòrcio / Boşanma / Razvod
-A: Annulation / Nichtigerklărung / Annulment / Anulacion / Ăκύρωση / Annullamento / Nietigverklaring / Annulaçāo / İptal / Poništenje
-Dm: Décès du mari / Tod des Ehemannes / Death of the husband / Defunción del marido / θάνατο του συζύγου / Morte del marito / Overlijden van de man /
Obido do marido / Kacanın ölümü / Smrt muža
- Df: Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defunción de la muher / θάνατος της συζύγου / Morte della moglie / Overlijden van de vrouw /
Obito da mulher / Karının ölümü / Smrt žene
*Il a été ajouté par la décision du 10.9.1987 de L’Assemblée Génerale de CIEC à Lisbonne

DOĞUM BİLDİRİM FORMU

اﺳﺘامرة ﺑﻴﺎن اﻟﻮﻻدة

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

1 Olay Türü

EVLİLİK İÇİ DOĞUM

İl Adı
Köy/Mahalle Adı
Aile Sıra No
Çocuğun Adı
Doğum Yeri(Şehir/Ülke)
Doğum Tarihi
Cinsiyeti
Babanın Uyruğu
Baba T.C. Kimlik
19 No/Yabancı Kimlik No
21 Baba Adı
23 Baba Soyadı
25 Baba Birey Sıra No

Form No
DOĞUM BİLDİRİM FORMU

Tescil Yılı
2 T.C. Kimlik No
NÜFUSA KAYIT BİLGİLERİ

3
5
7
9
11
13
15
17

T.C. Kimlik No
Adı
Soyadı
Adres/İmza

Düşünceler:

10-01

Özel Kütük Sıra No

4
6
8
10
12
14
16
18

İlçe Adı
Cilt No
Birey Sıra No
Çocuğun Soyadı
Doğum Yeri Kodu
Doğum Saati
Dini
Ananın Uyruğu
Ana T.C. Kimlik No/
20 Yabancı Kimlik No

R
İ
T

22 Ana Adı
24 Ana Soyadı
26 Ana Doğum Tarihi
27 Ana Birey Sıra No
BİLDİRİMDE BULUNANLARIN

N
R
Ö

K
E
T.C. Kimlik No
Adı

Soyadı
Adres/İmza

DÜZENLEYEN MAKAM:
Kayıt Tarihi
DÜZENLEYEN MEMURUN

Kayıt No

T.C. Kimlik No
Adı
Soyadı
Unvanı
Tarih
İmza

T.C. Kimlik No
Adı
Soyadı
Unvanı
Tarih
İmza

TESCİL EDEN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ :
Kayıt Tarihi
TESCİL EDEN MEMURUN

Kayıt No

T.C. Kimlik No
Adı
Soyadı
Unvanı
Tarih
İmza

T.C. Kimlik No
Adı
Soyadı
Unvanı
Tarih
İmza

ONAYLAYAN YETKİLİNİN

Mühür

ONAYLAYAN YETKİLİNİN

Mühür

Vatansızlık
Riski

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﻌﺪام
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Çocuğunuzu Türkiye’de kayıt ettirmediğiniz
durumda, ülkenize döndüğünüzde
çocuğunuzun herhangi bir yasal kaydı
olmadığı için vatandaşı olduğunuz ülkenin
vatandaşlığını kazanamama riski ortaya
çıkar. Yeni doğan çocuğunuzun sizin
vatandaşlığınızı edinebilmesi için doğum
kaydı ve kimlik belgeleri elzemdir.

ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺑﱰﻛﻴﺎ ﻗﺪ
ﻳﺆدي ﻫﺬا إﱃ ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﲆ ﺟﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ إذا متﺖ اﻟﻌﻮدة
ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮه ﻋﲆ ﺗﺴﺠﻴﻞ
 ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮل ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻋﲆ.ﻗﺎﻧﻮين ﻫﻨﺎ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻜﻢ ﻳﺸﱰط وﺟﻮد ﺳﺠﻞ اﻟﻮﻻدة و
.وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ

Türkiye'den çıkışlarda Geçici Koruma ya da
Uluslararası Koruma kimliğinin Türk
makamlarına teslim edilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle ülkeden çıkmak
istediğinizde güvenle çıkışınızı
yapabilmeniz için de bu belgelerin
bulundurulması ve korunması elzemdir.

ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أو ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ
 ﻟﻬﺬا.اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ
اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﺮوج
ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﻳﺸﱰط وﺟﻮد ﻫﺬه
.اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ

Hayata Destek Noktalarımız
hafta içi her gün saat
09:00-17:00 arasında açık olup
tüm hizmetlerimiz ücretsizdir.

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺧﻼل أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ﺑﺤﻴﺚ ﺟﻤﻴﻊ17:00  إﱃ09:00
.ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

