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Dışişleri Bakanlığının 12.06.2015 tarihli ve 7972677 sayılı yazısı.

Ülkemizdeki resmi makamlara ibraz edilmek üzere yabancı resmi makamlarca
düzenlenen
belgelerin işleme
alınabilmesini
teminen
5490
sayılı
Nüfus
Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtilen
onay işlemlerinden geçmesi gerektiği bilinmektedir.
Dışişleri Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısı ile Türk makamlarının Estonya
Büyükelçiliğince
vatandaşları adına düzenlenen
belgeler
için onay
talep
ettiği
bildirilmektedir.
Türkiye ile Estonya'nın da taraf olduğu "Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca
Düzenlenen Belgelerde Onay işleminin Kaldırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"nin 2 nci
maddesinde "1-İşbu Sözleşme, herhangi bir ülkede görevlerini ifa etmekte olan Akit
Devletlerin diplomasi ve konsolosluk memurlarının resmi sıfatlarına dayanarak
düzenledikleri, a)Diğer bir Akit Tarafın ülkesinde, b)Bu sözleşmeye taraf olmayan bir
devletin toprakları üzerinde görev yapmakta olan bir başka Akit Tarafın diplomasi ve
konsolosluk memurlarına, ibraz edilecek resmi belgelere uygulanır. 2-Bu sözleşme aynı
zamanda, önceki fıkrada belirtilen belgelerden başka, diplomasi ve konsolosluk memurlarınca
vazolunan, imza tasdikleri gibi resmi beyanlara da uygulanır". 3 üncü maddesinde "Akit
taraflardan her biri, bu sözleşmenin kapsadığı belgeleri tasdikten muaf kılar" hükümleri yer
almaktadır.
Bu nedenle anılan sözleşmenin 2. ve 3. maddeleri uyarınca bu sözleşmeye
taraf Estonya'nın diplomatik ve konsolosluk memurları tarafından düzenlenen belgelerin
tasdikten muaf tutularak doğrudan işleme alınması ve bu durumun nüfus müdürlükleri ile
evlendirme memurluklarına duyurulması hususunda gereğini arz ve rica ederim.
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