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Sayı : 40004962-010.07.01-E.140951
Konu : Kapalı Nüfus Kayıtları

DOSYA

İlgi : 20.03.2019 tarihli ve 40004962010.07.0138736 sayılı Talimatımız.

İlgi talimatımız uyarınca, yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların
tesciline yönelik işlemlerin süratle sonuçlandırılması amacıyla; dış temsilciliklerimizce
tarafların en son işlem gören ve Türk vatandaşlığının kaybı, ölüm ve gaiplik nedeniyle
kapalı olan nüfus kaydına, kaydın kapanma tarihinden önce yabancı ülke adlî veya idarî
makamlarınca verilen boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının
tespitine ilişkin kararların tesciline komisyonlar tarafından verilen kararların aile
kütüklerine tescil edilebilmesi sağlanmıştır.
Ancak, Konsolosluk.NET programının yapısal olarak Türk vatandaşlığının kaybı, ölüm
ve gaiplik nedeniyle kapalı olan nüfus kayıtlarına tescil işlemlerine imkân tanımadığı
anlaşıldığından, dış temsilciliklerimizce kapalı olan nüfus kayıtlarına kapanma tarihinden
önce yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların tesciline yönelik
komisyonlar tarafından alınan kararlar tescil edilemeyecektir.
Bu durumda, dış temsilciliklerimizce karar tutanağı, başvuru formu ve ekleri Türk
vatandaşı erkeğin, erkeğin yabancı olması halinde ise Türk vatandaşı olan kadının nüfusa
kayıtlı olduğu yer göz önünde bulundurularak il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine
gönderilecek ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerimizce aile kütüklerine tescil
edilmesi sağlanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Engin SARIİBRAHİM
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
81 İl Valiliğine
Dışişleri Bakanlığına
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(P9UtBR-6ZQlyZ-WaefNI-TOzvZ6-DnkwaJoM) kodunu yazınız.
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04/11/2019 Şef : Gülden YILMAZ
04/11/2019 Şube Müdürü : Ekrem KARANFİL
05/11/2019 Daire Başkanı : Orhan ARDIÇ
05/11/2019 Genel Müdür Yardımcısı : Gazi Levent KURTOĞLU
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