
Sözlü Beyan Bildirim Belgesi

............................................... İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE

..../..../20.... tarihinde kendim / eşim herhangi bir sağlık kuruluşunda ve herhangi bir
sağlık personelinin yardımı olmaksızın belirtilen yerde canlı bir kız / erkek bebek dünyaya
getirdim / getirdi.

5490Sayılı  Nüfus Hizmetleri  Kanunu’nun 15’inci  maddesinin 4’cü bendi uyarınca
tüm sağlık kuruluşlarındaki kayıtların tetkik edilmesini,

Tüm sağlık kuruluşlarındaki kayıtların tetkikin sonucunda; yapılan doğum bildirimi
ile ilgili  her hangi bir kayıt bulunamaması halinde, çocuğun beyan edilen anadan doğup
doğmadığına dair soy bağını belirleyen genetik test yaptırmayı,

Araştırma  sonuçlarına  göre  sözlü  doğum  bildiriminin  doğruluğunun  anlaşılması
halinde çocuğumun aile kütüklerine tescil edilmesini ve bildiriminin yasal süresi içerisinde
olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı düzenlenmesini,

Ayrıca  doğuma  ilişkin  sözlü  beyan  ettiğim  bilgilerin  tamamen  doğru  olduğunu,
araştırma sonucunun beyanımla uyuşmaması halinde ortaya çıkacak hukuki sorumluluğun
tarafıma ait olduğunu kabul eder,

Bu konuda gereğinin yapılmasını arz ederim...../..../20....
Adı soyadı
      İmza

Annenin Uyruğu

Annenin Adı, Soyadı
T.C. Kimlik No / Yabancı Kimlik No

Babanın Adı, Soyadı
T.C. Kimlik No / Yabancı Kimlik No

Çocuğun Adı, Soyadı

Çoğul Doğum mu? Evet                                    Hayır

Çocuğun Doğum Tarihi / Saati

Çocuğun Doğum Yeri ( İl / İlçe )

Doğumun Gerçekleştiği Yer ( Ev, yol, vs )

Varsa doğuma şahit olan kişi Adı, Soyadı ve
T.C. Kimlik No / Yabancı Kimlik No

Varsa  gebelik  yada  doğum  sonrası  için
sağlık hizmeti aldığı kişi / kuruluş

Bebeğin doğum ağırlığı (  gram ) / gebelik
süresi ( hafta ) ( biliniyorsa )

................ gram / ............... hafta

İletişim bilgileri ( Adres, Telefon )

Süresi içinde doğum bildirimi yapıldığında kart bedeli alınmayacağından;

T.C.K.K. Teslim adresi

T.C.K.K. İade edilecek nüfus müdürlüğü

T.C.K.K. Teslim alacak kişi bilgileri

1. Kişi
Adı Soyadı

T.C. Kimlik No / Yabancı Kimlik No

2. Kişi
Adı Soyadı

T.C. Kimlik No / Yabancı Kimlik No

Not:  Sözlü  doğum bildirimiyasal  süresi  içinde  yapılmadığından,  T.C.K.K.  başvurusu  için  nüfus
müdürlüüne tekrar müracaat etmem gerektiği konusunda bilgilendirildim.


