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Anasının bekarlık hanesinde nüfus kaydı bulunmayan çocukların tanınmaları durumunda ortaya çıkan
sorunların giderilmesi amacıyla MERNİS Uygulama Yazılımında modül değişikliği yapılarak tanınan
çocukların önce ana hanesine tescil edilmesi, daha sonra da tanıma yoluyla babaları hanesine tescil edilmesi
sağlanmıştır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 282’nci maddesinde "Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla
kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Soybağı
ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur." hükmü yer almıştır. Bir çocuğun doğumu ile birlikte anası ile
arasındaki soybağı doğum anından itibaren kurulmuş olacağından, yapılan modül değişikliği ile; evlilik dışı
doğan çocukların önce anaları hanesine tescil edilmesi mükerrer kayıt oluşması, çocuk ile ana arasında bağ
kurulamaması gibi olumsuzlukların giderilmesi açısından önemli görülmektedir.
Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 295’inci maddesinde "Tanıma, babanın, nüfus
memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmî senette veya vasiyetnamesinde yapacağı
beyanla olur. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gereklidir.
Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz."; 296’ncı maddesinde
"Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hâkimi, noter veya vasiyetnameyi açan hâkim, tanımayı
babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir. Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus
memurluğu da tanımayı çocuğa, anasına, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirir.", 5490
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 28’inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Tanınan çocuklar
babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile analarının kimlik ve kayıtlı olduğu yer bilgileri
belirtilmek suretiyle tescil edilir.", aynı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 109’uncu maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Tanınan çocuk henüz aile kütüklerinde kayıtlı değilse; doğum
formu düzenlenmek suretiyle çocuk babasının soyadı ile baba hanesine tescil edilerek, ana ve çocuk
arasında bağ kurulur. Babanın yabancı uyruklu olması halinde tanınan çocuk, anasının kayıtlı bulunduğu
idarî birimin sonuna baba soyadı ile tescil edilerek, ana ve çocuk arasında bağ kurulur." hükümleri uyarınca
da nüfus müdürlüklerine intikal eden tanımalara dayanılarak babanın doğum bildiriminde bulunması ve
çocuğun önce ana hanesine tescil edilmesi daha sonra da tanıma yoluyla baba hanesine nakledilmesi,
yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecektir.
Bilgilerinizi ve gereğinin bu yolda yapılmasını arz/rica ederim.
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