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23.03.2021

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 02.02.2021 tarihli ve 4000496202011020 sayılı Olur.
b) 17.03.2021 tarihli ve 4000496202041543 sayılı Olur.

03/11/2017 tarihli ve 30299 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren 7039 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25’inci maddesi ile 5490 sayılı
Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen Ek 2'nci madde uyarınca, Bakanlığımızca nüfus olayları ve adrese
ilişkin dayanak belgesi düzenleyen kurumlara veya dış temsilciliklere bu belgeleri elektronik ortamda
gönderme ya da tescil yetkisi verilebilmesi ve kurum/noterler tarafından ölüm olaylarının tespitinin
elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır.
Bakanlık Makamının ilgi (a) Olur'u ile eBelediye Sistemi "Evlenme Modülü" kullanıcısı olan belediye
evlendirme memurluklarına Evlenme Bildirim Formlarının ve evlenme bilgilerinin elektronik ortamda
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’e gönderilmesine ve aile kütüklerine tescil edilebilmesine (e
Evlenme İşlemleri) yönelik yetki verilmesine ve uygulamanın Genel Müdürlüğümüz Olur'u ile
yapılabilmesine onay verilmiştir.
Bu itibarla, Bakanlık Makamının ve Genel Müdürlük Makamının ilgi (a) ve (b) Olur'ları uyarınca, e
Belediye Sistemi "Evlenme Modülü" kullanıcısı olan ve ekte yer alan listede isimleri belirtilen 102 adet
belediye evlendirme memurluğuna eEvlenme işlemlerine ve arşivlenmesine yönelik yetki verilmesine
onay verilmiştir.
Bu kapsamda;
I. Belediye Evlendirme Memurluklarında Evlenme Tesciline İlişkin Esaslar
1 Türk vatandaşı kişilerin (Türk vatandaşlarının ve Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu/mavi
kartlı/saklı nüfus olan kişilerin) evlenme olayları; evlenme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde
evlendirme memurluğu tarafından aile kütüklerine tescil edilebilecektir.
2 Türk vatandaşı olup, durum kodu "24567/Vatandaşlıktan Çıkma ve diğer nedenler" ile kapalı
olan kişilerin evlenme olayları evlendirme memurluğu tarafından MERNİS’ e tescil edilmeyecektir.
3 Evlenen kişilerin yabancı uyruklu, mavi kartlı ve saklı nüfus olmaları halinde, evlenme olayları
evlendirme memurluğu tarafından MERNİS’ e tescil edilmeyecektir.
4 Evlendirme memurluğu tarafından MERNİS’ e tescil edilecek evlenme olaylarına ilişkin Evlenme
Bildirim Formları; evlendirme memurluğunun bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğü tarafından
MERNİS/Ana Olaylar/Evlenme/Belediyelerden Tescil Edilen Evlenme Formu modülünden belediye, tescil
yılı ve tescil numarası aralığı girilerek tek nüsha çıktıları alınacaktır.
İlçe nüfus müdürlüğü tarafından MERNİS' ten tek nüsha çıktıları alınan evlenme bildirim formları,
tescil işlemini gerçekleştiren evlendirme memurluğu adına oluşturulacak evlenme özel kütüğünde
muhafaza edilerek yıl sonunda arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Belediye evlendirme
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memurluğu adına ilçe nüfus müdürlüğünde ayrıca evlenme özel kütüğü oluşturulmayacaktır.
5  Yabancı kimlik numarası bulunmayan yabancılara ait evlenme bildirim formları; evlendirme
memurluğu tarafından kağıt ortamında nüfus müdürlüklerine gönderilmeye devam edilecektir. Bu
durumda gerekli işlemler nüfus müdürlüklerince yapılacaktır.
6 Evlenme olayları evlendirme memurluğunca tescil edilmesi sonrasında evlenme olayına veya
evlenen kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin herhangi bir hatanın tespit edilmesi halinde ilgili evlendirme
memurluğu tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilecek hatayı belirtir resmi yazıya istinaden nüfus
müdürlüğü tarafından gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.
7 Evlendirme memurluğu tarafından evlenme olayının sehven yanlış kişiye tescil edilmesi halinde,
hatayı belirtir resmi yazı evlendirme memurluğunca ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne intikal ettirilecektir.
Bu durumda, ilgili ilçe nüfus müdürlüğü tarafından evlendirme memurluğunun yazısı ve ekleri
ivedilikle Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecek olup, Genel Müdürlük Makamının kararı ile işlem
yapılması sağlanacaktır.
II. Evlenme Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar
1 Yabancı uyruklu, mavi kartlı veya saklı nüfus olan ve T.C./yabancı kimlik numarası evlenme
bildirim formunda belirtilen kişilerin, evlenme olaylarına ilişkin evlenme bildirim formları, evlenme
tarihinden itibaren 10 gün içerisinde evlendirme memurluğunca elektronik ortamda elektronik imzalı
olarak MERNİS’ e gönderilecektir.
2 Evlenme olaylarına ilişkin evlendirme memurluğu tarafından elektronik imzalı olarak MERNİS’ e
gönderilen "Evlenme Bildirim Formları";
Evlendirme memurluğunun bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğü tarafından MERNİS/Ana
Olaylar/Evlenme/Belediyelerden Tescil Edilemeyen Evlenme Bildirimleri modülünden her gün çıktıları
alınarak, evlenme olaylarının tescil edilmesi veya kayıt altına alınması sağlanacaktır.
MERNİS’ e sistem üzerinden gönderilen elektronik imzalı evlenme bildirim formları; evlenme olayının
tesciline esas dayanak belgesi olarak işleme alınacak olup, arşivlenme usulleri doğrultusunda ilçe nüfus
müdürlüğü tarafından özel kütüğünde/dosyasında muhafaza edilecektir.
Elektronik imzalı evlenme bildirim formlarının eDevlet Sistemi üzerinden doğrulama kodu ile
doğrulaması yapılabilecektir.
III. Diğer Hususlar
1 E v l e n d i r m e m e m u r l u k l a r ı t a r a f ı n d a n e l e k t r o n i k o r t a m d a a i l e k ü t ü k l e r i n e t e s c i l i
gerçekleştirilen evlenme olayları, kişilerin kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğü gün sonu listelerinde yer
alacaktır.
Bu nedenle, nüfus müdürlüklerince gün sonu listelerinde yer alan olayların Nüfus Hizmetleri
Uygulanma Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda kâğıt ortamında
tutulan aile kütüklerine tescilinde azami dikkat ve titizlik gösterilecektir.
2 Evlendirme memurlukları tarafından elektronik ortamda MERNİS' e tescil edilen evlenme olaylarına
ilişkin alınması gereken Cumhuriyet Başsavcılığına Bildirim vb. yazışmalar;
Evlendirme memurluğunun bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğü tarafından Gün Sonu Olay Listesi ile
birlikte Diğer İşlemler/Gün Sonu Listeleri modülünde "Genel Müdürlük ve Dış Kurumlarca Yapılan
Tescillere Ait Yazışmalar" sekmesinden çıktıları alınarak ilgili kurumlara intikal ettirilecektir.
Bu nedenle, nüfus müdürlüklerince gün sonu listeleri ile birlikte Genel Müdürlük ve Dış Kurumlarca
Yapılan Tescillere Ait Yazışmaların da her gün düzenli olarak kontrol edilmesi ve işlem yapılması
gerekmektedir.
3 Evlenme olaylarının elektronik ortamda aile kütüklerine tesciline yönelik yetki verilen evlendirme
memurluklarına, MERNİS’ te ilçe nüfus müdürlüklerinden ayrı olarak kod verildiğinden, belediye
evlendirme memurluklarınca tescili gerçekleştirilen evlenme olaylarının kağıt ortamındaki aile kütüklerine
aktarılmasında evlendirme memurluğunun kodu esas alınacaktır.
4 Evlenme olaylarının elektronik ortamda aile kütüklerine tesciline yönelik 25 Mart 2021 tarihi
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itibariyle uygulamaya başlanılacaktır.
Belediye evlendirme memurluklarında uygulamaya başlanıldığı tarihten önce gerçekleşen evlenme
olaylarına ilişkin evlenme bildirim formları kağıt ortamında nüfus müdürlüklerine intikal ettirilecek olup, bu
tarihten sonra gerçekleşen evlenme olaylarına ilişkin evlenme bildirim formları ise evlendirme
memurluklarınca elektronik ortamda MERNİS’ e gönderilecek veya tescil edilecektir.
5 Evlendirme memurlukları tarafından elektronik ortamda MERNİS' e tescil edilen evlenme olaylarına
ilişkin Uluslararası Aile Cüzdanı kayıtlarının MERNİS Uygulama Yazılımı Ana Olaylar/CüzdanMavi
Kart/Belediye Evlendirme Memurluğu Uluslararası Aile Cüzdanı Takip İşlemleri modülünden takip
edilebilmesi sağlanmıştır.
Belediye Evlendirme Memurluğu Uluslararası Aile Cüzdanı Takip İşlemleri modülünden;
 Evlendirme memurluğunun evlenme tescili sırasında, farklı bir ilçe tarafından kullanılan uluslararası
aile cüzdanı seri numarasını hatalı olarak girmesi halinde "Mükerrer Kullanılmış Cüzdanlar" seçeneği ile
sorgulama yapılarak bu tür uluslararası aile cüzdanları tespit edilecektir.

Evlendirme memurluğu tarafından yapılan evlenme tescillerinde MERNİS' te alım bilgisi girişi
yapılmayan uluslararası aile cüzdanlarının kullanılması halinde, "Alımı Yapılmamış Cüzdanlar" seçeneği ile
sorgulama yapılarak bu tür uluslararası aile cüzdanları tespit edilecektir.
Mükerrer kullanılan veya alımı yapılmamış uluslararası aile cüzdanlarının söz konusu modül
kullanılarak tespit edilmesi halinde, MERNİS Uygulama Yazılımı Ana Olaylar/CüzdanMavi Kart
İşlemleri/Uluslararası Aile Cüzdanı İşlemleri/ Cüzdan Alım İşlemleriCüzdan Satım İşlemleri modüllerinden
uluslararası aile cüzdanı alımsatım bilgilerinin düzeltilmesi veya girişinin yapılması sağlanacaktır.
Ayrıca, kişinin nüfus kaydında yer alan "Uluslararası Aile Cüzdanı Olayı" içerisinde cüzdan seri
numarası bilgisi düzeltilecektir.
6 eBelediye Sistemi "Evlenme Modülü" kullanıcısı olan belediye evlendirme memurlukları için
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca çağrıdestek hattı oluşturulmuştur. eEvlenme İşlemlerine
yönelik evlendirme memurluklarının karşılaştıkları sorunlara, sisteme veya sisteme katılıma yönelik
"(0312) 422 4633" numaralı çağrıdestek hattından bilgi ve yardım almaları mümkün olabilecektir.
Bu itibarla, il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri ile ilçe nüfus müdürlüklerince ekte yer alan listede
bulunmayan belediye başkanlıkları ile irtibata geçilerek evlendirme memurlukları tarafından eBelediye
Sistemi "Evlenme Modülünün" kullanılmasına ve sisteme katılım sağlanmasına yönelik bilgilendirme
yapılmasını,
Evlendirme memurluğunca gerçekleştirilen işlemlerin evlendirme memurluğunun bulunduğu yer ilçe
nüfus müdürlüğünce bizzat takip edilmesini ve gerekli desteğin sağlanmasını, ayrıca durumun iliniz
dâhilindeki evlendirme memurluklarına duyurulmasını önemle arz ve rica ederim.

Şefik AYGÖL
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Liste (1 Adet3 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine

Bilgi:
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına
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