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        Türk vatandaĢlarının yabancılarla yaptığı evlenmelerde yabancı eĢin anne ve baba adı 

gibi bilgilerinde meydana gelen değiĢiklikler ile uluslararası aile cüzdanında yer alan 

bilgilerde yapılan maddi hataların düzeltilmesi taleplerinde sorun yaĢandığı Bakanlığımıza 

intikal eden bilgilerden anlaĢılmıĢtır. 

        Bilindiği gibi; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinin (n) 

fıkrasında "Mavi Kartlılar Kütüğü: Doğumla Türk vatandaĢı olup da çıkma izni almak 

suretiyle Türk vatandaĢlığını kaybedenler ve bunların altsoylarının kayıtlarının elektronik 

ortamda tutulduğu kütüğü " aynı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Türkiye'de 

herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar, 

Genel Müdürlükçe yabancılar kütüğüne kayıt edilir. Bu kütüğe kayıt edilen yabancılar, her 

türlü nüfus olaylarını nüfus müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler. Diplomatik 

misyon mensupları bu hükmün dıĢındadır.”, ve 15 nolu Uluslararası Bir Aile Cüzdanı 

Ġhdasına ĠliĢkin SözleĢmenin 12 nci maddesinde  "Uluslararası Aile Cüzdanı gerçek durumu 

karĢılamadığı takdirde belgeyi düzenleyen kiĢi halleri memuru son durumu Ģerh vermek için 

cüzdanı ilgiliden ister." hükümleri yer almıĢtır. 

         Bu kapsamda; yabancı eĢin Mavi Kartlılar ve Yabancılar Kütüğünde  kayıtlı olması 

durumunda bu kütüklerden alınacak kayıtlara, bu kütüklerde kayıtlı   olmaması durumunda ise 

yabancı eĢin uyruğunun bulunduğu devlet makamlarından alınan  5490 sayılı Nüfus 

Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 167. maddesinde belirtildiği 

Ģekilde usulüne uygun tasdik edilmiĢ belgelere göre uluslararası aile cüzdanının ilgili 

bölümlerinde düzeltme yapılması veya maddi hatanın giderilmesi  sağlanacaktır.  Uluslararası 

Aile Cüzdanında yapılan bu düzeltmelerin hangi belgeye dayanılarak 

yapıldığı  da  cüzdanın "ÇeĢitli Açıklamalar" alanında belirtilecek ve düzeltmeye dayanak 

olan belge Uluslararası Aile Cüzdanı dosyasında muhafaza edilecektir.  

        Bilgilerinizi ve bu durumun ilçe nüfus müdürlüklerine duyurulması hususunda 

gereğini  rica ederim.  
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