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Sayı : 80346646-104.99-E.99484
Konu : Kapalı Nüfus Kayıtları

DOSYA

İlgi : 27.07.2015 tarihli ve 8034664667844 sayılı talimatımız.
İlgi talimatımızın uygulanması hususunda tereddütler oluştuğu Bakanlığımıza intikal eden yazılardan
anlaşılmıştır.
İlgi talimatımızda “Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kaydına kapanma tarihinden sonra
meydana gelen nüfus olayları hiçbir şekilde nüfus müdürlükleri ile dış temsilciliklerimizce işlenmeyecektir.
Türk vatandaşlığının kaybından önce meydana gelen nüfus olaylarına ilişkin olay formu ve diğer
belgeler doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Nüfus Hizmetleri Daire Başkanlığına
gönderilecektir. Tescil işlemi sadece Genel Müdürlükçe gerçekleştirilecektir.
Türk vatandaşlığının kaybı tarihinden sonra kapalı kayıt üzerine işlem yapıldığının tespit edilmesi
halinde, yapılan işlem Bakanlığımızca eski haline getirilecek, usulsüz işlem yapan personel hakkında da
gerekli yasal işlem yapılacağı” açıklamasında, kapalı kayıtlara doğum, evlenme ve boşanma gibi nüfus
olayları tescil edilmeyeceği belirtilmiş ve MERNİS Uygulama Yazılımında da nüfus olaylarının tescil
işlemine izin verilmemiştir.
Ancak, bazı ilçe nüfus müdürlüklerince kişinin kusuru olmaksızın adı, doğum yeri, doğum tarihi ve
cinsiyet gibi kaydında yeralan maddi hatalar ile daha önceden yanlış ya da eksik olarak oluşturulmuş doğum,
evlenme, boşanma, gibi olay bilgilerinin tamamlanması ilgi talimatımız kapsamında değerlendirilerek işlem
yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda belirtilen maddi hatalar ilgi talimatımız kapsamında değerlendirilmeyecek ve dayanak
belgelerine göre de bu tür maddi hataların düzeltilmesi sağlanacaktır.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür
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Bilgi:
Dışişleri Bakanlığına
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Şube Müdürü V.
Daire Başkanı

: Selahattin YILMAZ
: Ülkü ÜNVER
: Yılmaz KARACA
: Suat KÜÇÜK

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(a6K+Zf-tznaDe-hAnaNy-ZJL94q-+sDYfc4d) kodunu yazınız.
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