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DOSYA

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız Türkiye’ ye geldiklerinde yurt dışında iken
meydana gelen doğum, ölüm, evlenme gibi nüfus olaylarını aile kütüklerine tescil için
müracaat ettikleri bazı nüfus müdürlüklerince, adreslerinin yurt dışı olması nedeniyle
taleplerinin reddedilerek bulundukları ülkedeki dış temsilciliklerimize müracaat etmeleri
gerektiğinin bildirildiği, bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verildiği
Bakanlığımıza intikal bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 17' nci maddesi "Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olan her kişi yurt içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında dış temsilciliğe
müracaatla kendisini nüfus kütüklerine yazdırmaya ve nüfus cüzdanı almaya mecburdur...";
15’inci maddesinin birinci fıkrası “Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan
itibaren Türkiye’de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt
dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur…”; 24’üncü maddesi
“Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde Türk vatandaşlarının yaptığı evlenmeler,
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine uygun olmak ve
butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebep bulunmamak kaydıyla geçerlidir. Bu
evliliklerin koca, kocanın yabancı olması halinde kadın tarafından en geç otuz gün
içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe
verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır. …(2) O yerde dış temsilcilik
bulunmadığı veya dış temsilciliğe bildirimde bulunulamadığı takdirde, evlenme bildirimi;
yabancı makamlardan alınan evlenme belgesinin Türkçeye çevrilip usûlüne göre onaylanmış
ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olması şartıyla yurt içinde nüfus müdürlüğüne
verilmek suretiyle de yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak düzenlenecek evlenme bildirimi ile
kütüğe tescil işlemi yapılır.”; 28’inci maddesinin beşinci fıkrası “Yurt dışında yapılan tanıma
işlemlerine ait bildirimler dış temsilciliklere veya Türkçeye tercüme edilip, onaylanmış
olmak kaydıyla yurt içinde nüfus müdürlüklerine yapılabilir.”, aynı Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 42’nci maddesinin beşinci fıkrası “Yurt dışındaki
doğum olaylarının, oturulan yerde veya bu yer yakınında dış
temsilciliğin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirilememesi halinde; o yerin kişisel
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durum işlerini yürütmekle görevli makamlarca verilmiş olan doğum belgesinin aslı ve
Türkçe’ ye tercüme edilmiş örneği, bulunulan yer nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle
b i l d i r i m y a p ı l a b i l i r . ” ; 7 1 ’ i n c i m a d d e s i “ Y u r t
dışında Türk vatandaşının ölümü herhangi bir nedenle dış temsilciliğe bildirilemediği
takdirde bu Yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtildiği şekilde
tercüme ve onay işlemi yapıldıktan sonra müracaat edilen nüfus müdürlüğünce ölüm
tutanağı düzenlenir.” hükümlerindedir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, yerleşim yeri veya diğer adresi yurt
dışında bulunan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geldiklerinde yurt dışında iken meydana
gelmiş doğum, ölüm, evlenme gibi nüfus olaylarını aile kütüklerine tescil için müracaat
ettikleri nüfus müdürlüklerince, vatandaşlarımızın adreslerinin yurtdışı veya yurtiçi olup
olmadığına bakılmaksızın başvurularının kabul edilmesini ve işlemlerinin kısa sürede
sonuçlandırılmasını, istenilen bilgi ve belgelerin vatandaşlarımıza verilerek mağduriyetlerine
sebebiyet verilmemesini önemle arz ve rica ederim.
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