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İlgi : a) 03.08.2018 tarihli ve 40004962010.07.0196429 sayılı Talimat.
b) 22.02.2019 tarihli ve 40004962010.07.0125342 sayılı Talimat.
c) 06.09.2019 tarihli ve 40004962010.07.01114298 sayılı Talimat.

İlgi (c) talimatımız uyarınca Bakanlık Makamının 05/09/2019 tarihli ve 113096 sayılı
Onayına dayanılarak, Türk vatandaşı erkek ile yabancı uyruklu kadının evlilik dışı
birlikteliğinden dünyaya gelen 1518 yaş aralığındaki çocukların tanıma yoluyla aile
kütüklerine tescili işlemlerinde "Türk Vatandaşı Baba İle Yabancı Uyruklu Annenin Evlilik
Dışı Birlikteliğinden Dünyaya Gelen Çocukların Tanınması İşlemlerinde İbraz Edilen
Belgelerin Doğruluğunun Tespiti İle Tanıma Olaylarının Aile Kütüklerine Tescilinde
Uygulanacak Esaslar" doğrultusunda işlem yapılması sağlanmıştır.
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)' te Ana Olaylar/Doğum/Evlilik Dışı Doğum
modülünde değişiklik yapılarak; "Tanıma Olayının Tesciline İlişkin Başvuru Formu"nun
sistem üzerinden düzenlenebilmesine ve 1518 yaş aralığındaki çocukların tanıma yoluyla
aile kütüklerine tescili işlemlerinin; nüfus müdürünün incelemesi ve değerlendirmesi
sonucunda onay vermesi halinde, tescil işlemlerinin yapılabilmesine ve takip edilebilmesine
imkân tanınmıştır.
Bu kapsamda;
Türk vatandaşı baba ile yabancı uyruklu annenin, evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya
gelen 1518 yaş aralığındaki çocukların tanınmasına ilişkin başvurularda; öncelikle Merkezi
Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Ana Olaylar/Doğum/Evlilik Dışı Doğum/Tanıma Başvuru
Formu (1518 Yaş Arası) modülü kullanılmak suretiyle "Tanıma Tescil Başvuru Formu"
düzenlenerek başvuruya ilişkin ibraz edilmesi zorunlu belgeler ile birlikte nüfus
müdürünün onayına sunulacaktır.
"Tanıma Tescil Başvuru Formu" aynı anda üç çocuğa ait tanıma başvurusu
yapılabilecek şekilde düzenlenmiş olup, MERNİS Ana Olaylar/Doğum/Evlilik Dışı
Doğum/Tanıma Başvuru Formu (1518 Yaş Arası) modülünde birinci çocuk için zorunlu
alanlar doldurularak "Ekle" sekmesi ile ikinci ve üçüncü çocuğa ilişkin bilgiler
de eklenerek formun çıktısı alınabilecektir. Üçten fazla çocuk için tanıma başvurusunda
bulunulması halinde, ayrıca ikinci form düzenlenecektir.
1. Yurtiçinde/Yurtdışında Dünyaya Gelen 1518 Yaş Aralığındaki Çocukların
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Doğum Belgesine Göre Tanıma Yoluyla Tescil
Nüfus müdürü tarafından başvuruya ilişkin ibraz edilen belgelerin incelenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda;
Tanıma beyanın doğruluğuna ve tanınacak çocukların tanıyan babanın çocuğu
olduğuna dair kanaat oluşması ve tanıma olayının aile kütüklerine tescili için başvuru
evraklarının ilgili personele havale edilmesi halinde;
MERNİS Ana Olaylar/Doğum/Evlilik Dışı Doğum/Tanıma Başvurusuna Göre
Kaydetme seçeneği seçilerek anne ve baba sorgu ekranında baba bilgileri girilerek anne
“Yabancı” kutucuğu işaretlendiğinde "Tanıma Başvurusuna Göre Kaydetme/Tanıma
Başvurusu Tescili (1518 Yaş)" menüsü aktif hale gelmektedir.
"Yabancı Anneden Olan 1518 Aralığındaki Çocuğun Tescili/Nüfus Müdürü Onayı İle
Tescil" seçeneği seçilerek ilerlenmesi halinde, yabancı uyruklu anneye ve çocuğa ait bilgiler
doldurulacaktır.
Çocuk Bilgileri alanında "Dayanak Türü/2Sağlık Kurumu Raporu veya 3Doğumu
Gösteren Diğer Resmi Belge" seçilerek dayanak belgesine ve "Tescil/Dayanak
Belge" alanında Tanıma Başvurusu/Senedine ilişkin bilgiler ile "Sözlü Beyan
Bilgileri/Onay Bilgileri/Müdür Onay Tarihi alanına nüfus müdürünün başvuru evraklarını
havale tarihi girilerek tanıma olayının aile kütüklerine tescil işlemi sonuçlandırılacaktır.
2. Yurtiçinde/Yurtdışında Dünyaya Gelen 1518 Yaş Aralığındaki Çocukların
Doğum Belgesine ve Tahkikat Sonucuna Göre Tanıma Yoluyla Tescil
Nüfus müdürü tarafından başvuruya ilişkin ibraz edilen belgelerin incelenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda;
Tanıma beyanın doğruluğuna ve tanınacak çocukların tanıyan babanın çocuğu
olmadığına dair kanaat oluşması, tanıma olayının aile kütüklerine tesciline yönelik onay
verilmemesi ve konuyla ilgili olarak Mülki idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerine
etraflıca tahkik ettirilmesine karar verilmesi halinde,
2.1. MERNİS Diğer İşlemler/Yazışmalar/Diğer Yazışmalar modülünde alınacak ”15
18 Yaş Tanıma Başvurusu Tahkikata Gönderme Yazışması” ile tanıma beyanın
doğruluğunun kolluk kuvvetlerince tahkik ettirilmesi sağlanacaktır.
2.2. Tahkikat sonucunda tanıma beyanının doğru olduğunun bildirilmesi ve nüfus
müdürü tarafından tanıma olayının aile kütüklerine tescili için başvuru evraklarının ilgili
personele havale edilmesi halinde; MERNİS Ana Olaylar/Doğum/Evlilik Dışı
Doğum/Tanıma Başvurusuna Göre Kaydetme/Yabancı Anneden Olan 1518 Aralığındaki
Çocuğun Tescili/Tahkikat Sonucuna Göre Tescil seçeneği seçilip ilerlenerek yabancı
uyruklu anneye ve çocuğa ait bilgiler doldurulacaktır.
Çocuk Bilgileri alanında "Dayanak Türü/2Sağlık Kurumu Raporu veya 3Doğumu
Gösteren Diğer Resmi Belge" seçilerek dayanak belgesine ve "Tescil/Dayanak
Belge" alanında Tanıma Başvurusu/Senedine ilişkin bilgiler ile "Sözlü Beyan
Bilgileri/Onay Bilgileri/Tahkikat Kurum AdBelge TarihSayı alanları doldurularak tanıma
olayının aile kütüklerine tescil işlemi sonuçlandırılacaktır.
2.3. Tahkikat ve yapılan inceleme sonucunda tanıma beyanının doğru olmadığının,
ibraz edilen belgelerin ve beyanın gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde; Diğer
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İşlemler/Yazışmalar/Diğer Yazışmalar modülünden alınacak “1518 Yaş Arası Tanıma
BaşvurusuGerçeğe Aykırı Doğum Beyanı (Suç Duyurusu)” yazışması ile durum
Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilecektir.
3. Yurtiçinde Dünyaya Gelen 1518 Yaş Aralığındaki Çocukların Sözlü
Beyana Göre Tanıma Yoluyla Tescil
Türk vatandaşı baba ile yabancı uyruklu annenin, evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya
gelen 1518 yaş aralığındaki çocukların tanınmasına ilişkin sözlü beyan ile yapılan
başvurularda öncelikle MERNİS Ana Olaylar/Doğum/Evlilik Dışı Doğum/Tanıma Başvuru
Formu (1518 Yaş Arası) modülünde "Tanıma Tescil Başvuru Formu"
düzenlenerek başvuruya ilişkin ibraz edilmesi zorunlu belgeler ile birlikte incelemesi için
nüfus müdürüne sunulacaktır.
Nüfus müdürü tarafından başvuruya ilişkin ibraz edilen belgelerin incelenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda, tanıma olayına ilişkin sözlü beyan sürecinin başlatılması için
başvuru evraklarının ilgili personele havale edilmesi halinde;
3.1. MERNİS Ana Olaylar/Doğum/Evlilik Dışı Doğum/Tanıma Başvurusuna Göre
Kaydetme modülünde ilerlenerek yabancı uyruklu anneye ve çocuğa ait bilgiler
doldurulacaktır.
Çocuk Bilgileri alanında "Dayanak Türü/1 Sözlü Beyan" seçilecektir. İlgi (a)
talimatımız uyarınca "Sözlü Beyan Bilgileri" alanında gerekli bilgiler doldurularak sözlü
beyan başvurusu kayıt altına alınacak olup, Sözlü Beyan Bildirim Belgesi üst yazı ekinde
araştırma için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.
3.2. İl sağlık müdürlüğünce yapılan araştırma sonucunda, sözlü doğum bildiriminin
doğru olduğunun bildirilmesi ve nüfus müdürü tarafından tanıma olayının aile kütüklerine
tescili için başvuru evraklarının ilgili personele havale edilmesi halinde;
MERNİS Ana Olaylar/Doğum/Evlilik Dışı Doğum/Tanıma Başvurusuna Göre
Kaydetme/Yabancı Anneden Olan 1518 Aralığındaki Çocuğun Tescili/Tahkikat Sonucuna
Göre Tescil seçeneği seçilip ilerlenmesi halinde, kayıt altına alınan sözlü doğum bildirimine
ait bilgiler sistem tarafından getirilecektir.
"Tescil/Dayanak Belge" alanında Tanıma Başvurusu/Senedine ilişkin bilgiler
ile "Sözlü Beyan Bilgileri" alanında Araştırma Olumlu seçeneği seçilerek Araştırma
Sonucu/Kurumun Adı/Belge Tarihi/Belge Sayısı alanları ve Onay Bilgileri/Müdür Onay
Tarihi alanına nüfus müdürünün başvuru evraklarını havale tarihi girilerek tanıma olayının
aile kütüklerine tescil işlemi sonuçlandırılacaktır.
3.3. İl sağlık müdürlüğünce yapılan araştırma sonucunda, sözlü doğum bildiriminin
doğru olmadığının bildirilmesi ve nüfus müdürü tarafından tanıma olayının aile kütüklerine
tescili için başvuru evraklarının ilgili personele havale edilmesi halinde;
MERNİS Ana Olaylar/Doğum/Evlilik Dışı Doğum/Tanıma Başvurusuna Göre
Kaydetme modülünde ilerlenmesi halinde, kayıt altına alınan sözlü doğum bildirimine ait
bilgiler sistem tarafından getirilecektir.
İlgi (a) talimatımız uyarınca, "Tescil/Dayanak Belge" alanında Tanıma
Başvurusu/Senedine ilişkin bilgiler ile "Sözlü Beyan Bilgileri" alanında Araştırma
Sonucu/Araştırma Olumsuz seçeneği seçilerek kaydedilmesi halinde bildirimde bulunan
kişiye hitaben "Tıbbi Rapor Yazışması" alınacaktır.
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İlgi (b) talimatımız uyarınca "Soybağı Tespiti Testi" işlemleri sonucunda sözlü doğum
bildiriminde bulunulan çocuk ile ana arasında soy bağının tespitine ilişkin Moleküler
Genetik Raporunun olumlu olması halinde;
MERNİS Ana Olaylar/Doğum/Evlilik Dışı Doğum/Tanıma Başvurusuna Göre
Kaydetme/Yabancı Anneden Olan 1518 Aralığındaki Çocuğun Tescili/Tahkikat Sonucuna
Göre Tescil seçeneği seçilip ilerlenmesi halinde, kayıt altına alınan sözlü doğum bildirimine
ait bilgiler sistem tarafından getirilecektir.
"Tescil/Dayanak Belge" alanında Tanıma Başvurusu/Senedine ilişkin bilgiler
ile "Sözlü Beyan Bilgileri" alanında "Tıbbi Rapor Olumlu"seçeneği seçilerek Araştırma
Sonucu/Kurumun Adı/Belge Tarihi/Belge Sayısı alanları ve Onay Bilgileri/Müdür Onay
Tarihi alanına nüfus müdürünün başvuru evraklarını havale tarihi girilerek tanıma olayının
aile kütüklerine tescil işlemi sonuçlandırılacaktır.
3.4. Sözlü doğum bildiriminde bulunulan çocuk ile ana/baba arasında soy bağının
tespitine ilişkin Moleküler Genetik Raporunun olumsuz olması halinde;
MERNİS Ana Olaylar/Doğum/Evlilik Dışı Doğum/Tanıma Başvurusuna Göre
Kaydetme modülünde; kayıt altına alınan sözlü doğum bildirimine ait bilgiler sistem
tarafından getirilecek olup, "Sözlü Beyan Bilgileri" alanında "Tıbbi Rapor Olumsuz"
seçeneği seçilecek ve doğum olayı tescil edilmeksizin kaydedilecek ve gerçeğe aykırı bildirim
yazışması ile durum Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilecektir.
Bu itibarla, ilçe nüfus müdürlüklerince Türk vatandaşı erkek ile yabancı uyruklu
kadının evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen 1518 yaş aralığındaki çocukların tanıma
yoluyla aile kütüklerine tescilinde belirtilen esaslar doğrultusunda işlem yapılmasına azami
özen gösterilmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Gazi Levent KURTOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.
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