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DOSYA

Bakanlığımıza intikal ettirilen bilgi ve belgelerden eDevlet Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneklerinin
temin edilebildiği gerekçesiyle ilçe nüfus müdürlüklerince vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmediği,
özellikle yabancı ülke makamları ile Ülkemizdeki yabancı ülke temsilciliklerine ibraz edilmek üzere talep
edilen nüfus kayıt örneklerinin ilçe nüfus müdürlüklerince düzenlenmediği ve eDevlet Sistemi üzerinden
temin edilmesine yönelik yönlendirmede bulunulduğu, bu nedenle Apostille şerhi tatbikinde aksaklıklar
yaşandığı ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olunduğu anlaşılmıştır.
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 17 No'lu "Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf
Tutulmasına Dair Sözleşme"nin 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Àkit Devletlerden her biri
aşağıda gösterilen işlem veya belgeleri, diğer âkit devletin bunları veren makamının imzasını, gerektiğinde
mühür veya damgasını taşıması ve tarih konulmuş olması şartı ile tasdik veya benzeri bir formalite
aramaksızın kabul eder:" hükmü ve üyesi bulunduğumuz La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansının 12
No'lu "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi"nin 2'nci maddesi
uyarınca bahse konu belgelerin mutlaka, düzenleyen makamın imzasını, gerektiğinde mühür veya damgasını
taşıması gerekmekte olup, belgelerin imza, gerekirse damga veya mühür taşımaması halinde Apostille şerhi
tatbik edilmesi mümkün değildir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi "Nüfus kayıt
örneklerini; Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik
belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükümlerindedir.
Bu nedenle, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 314'üncü maddesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön Ve
Kapsamına Dair Kanunu kapsamında, nüfus kaydında evlat edinme olayı ve koruma veya gizlilik
kararı bulunan kişiler eDevlet Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği temin edemediğinden ve edevlet
uygulaması üzerinden alınan belgelerde yer alan barkot sistemi uluslararası sözleşmelerde yer
almadığı için sözleşmelere konu belgelerde belgeyi düzenleyen makamın ıslak imza ve onayı arandığından,
vatandaşlarımızın bu konularla ilgili nüfus kayıt örneği taleplerinin yerine getirilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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