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 KONU ve KAPSAM  

Denetim listeleri İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılan işlemlerin kontrol edilebilmesi 

amacıyla alınan listelerdir.   

  

Denetim listelerinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ nden nasıl alınacağı, bu 

Kullanıcı Kılavuzunun konusunu ve kapsamını oluşturmaktadır.   

  

  

DENETİM LİSTELERİ  

  

Denetim listeleri işlemi yapan İlçe Nüfus Müdürlüğünce alınabilir.   

Modüle Erişim  

MERNİS ana ekranından, denetim listelerine erişmek için Diğer İşlemler/Denetim ve 

İstatistikler/Denetim menüsü seçeneğini seçiniz (Şekil 2.1).  

 

  

Şekil 2.1. MERNİS Ana Ekranı, Diğer İşlemler Menüsü  
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Açılacak olan Denetim Listesi Seçimi ekranından almak istediğiniz listeyi seçiniz (Şekil 2.2).

  

 

Şekil 2.2. Denetim Listesi Seçimi Ekranı   
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Denetim Listeleri Modülünden Alınabilecek Listeler ve Sayısal Veriler:  

1- 15 Yaş ve Üzeri (18 Yaşından Küçük) Doğumdan Tescil Edilenlerin Listesi: belli bir tarih 

aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında onbeş yaş ile onsekiz yaş arasında doğumdan 

tescil edilenlerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir.  

 

2- 300 Günlük Bekleme Süresi Dolmadan Evlenen Kadınların Listesi: belli bir tarih aralığında 

veya belli bir tescil numarası aralığında bir önceki evliliğinin sona ermesinden itibaren 300 gün 

geçmeden evlenen kadınların listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir.  

 

3- 6 Yaşından Büyük (72 ay+1 gün) ve 15 Yaşından Küçük Doğumdan Tescil Edilenlerin 

Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında altı ile onbeş yaş 

arasında doğumdan tescil edilenlerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

4- Aynı Konu Hakkında Birden Kayıt Fazla Kayıt Düzeltme Yapılanların Listesi: belli bir 

tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında aynı düzeltme türünde birden fazla 

düzeltme işlemi yapılan kişilerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

5- Birden Fazla Ölüm Tarihi Olanların Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil 

numarası aralığında farklı ölüm tarihleri olan kişilerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması 

işlemidir. 

 

6- Çok Dilli Belgeler İstatistik Raporu: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası 

aralığında çok dilli belgeler istatistik raporu listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

7- Evlat Edinen/ Edinilenler İçin İdarece Kayıt Düzeltme Listesi: belli bir tarih aralığında veya 

belli bir kayıt numarası aralığında evlat edinen anne, baba ve evlat edinilen çocuk için yapılan 

idarece kayıt düzeltme işlemleri listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

8- Evlat Edinen/ Edinilenler İçin Kişi Güncelleme Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli 

bir kayıt numarası aralığında evlat edinen anne, baba ve evlat edinilen çocuk için yapılan kişi 

bilgileri güncelleme işlemlerinin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

9- Evlat Edinme Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında evlat 

edinme işlemi yapılan kişilerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

10- Evlenme Olayını Geç Bildirenlere Verilen Para Cezası Sayısı: belli bir tarih aralığında veya 

belli bir tescil numarası aralığında evlenme olayını geç bildirenlere verilen idari para cezası 

sayılarının listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

11- Evliliğin Feshi veya İptal Edilmesi İşlemlerinin Sayısı: belli bir tarih aralığında veya belli bir 

tescil numarası aralığında evliliğin feshi veya iptal edilmesi işlemlerinin sayılarının listesinin ve 

sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

12- Gaiplik Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında gaiplik işlemi 

yapılan kişilerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir.  
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13- Hatalı Yazılan Nüfus, Uluslararası Aile Cüzdanı, Mavi Kart Listesi: belli bir tarih aralığında 

cüzdan türüne göre veya cüzdan seri no. aralığına göre hatalı yazılan nüfus, uluslararası aile 

cüzdanı ve mavi kart listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

14- İdarece Geri Alma Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında 

idarece geri alınan olayların ve bu olaylarda yer alan kişilerin listesinin ve sayısal verilerinin 

alınması işlemidir. 

 

15- İdari Para Cezası Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında 

kabahat türlerine göre idari para cezası sayılarının listesinin ve sayısal verilerinin alınması 

işlemidir. 

 

16- İl Geneli TCKK, Sürücü Belgeleri ve Pasaport Başvuruları İstatistiği: belli bir tarih 

aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında il geneli TCKK, sürücü belgeleri ve pasaport 

başvuruları istatistiği sayılarının listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

17- İlçe Tescil ve İşlem Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında 

ilçe tarafından tescil edilen işlemlerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

(Doğum, evlenme, boşanma, kayıt düzeltme, ölüm, gaiplik, soybağı, evlat edinme, tanıma, 

vatandaşlık, vasiyetname,  nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, mavi kart, nüfus kayıt 

örneği, adres beyanı, yerleşim yeri belgesi.) 

 

18- Kayıt Düzeltme İle Adı Düzeltilen ya da Değiştirilen Kişi Sayısı: belli bir tarih aralığında 

veya belli bir tescil numarası aralığında kayıt düzeltme ile adı düzeltilen ya da değiştirilen kişi 

sayılarının listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

19- Kayıt Düzeltme İle Baba veya Ana Adı Düzeltilen ya da Değiştirilen Kişi Sayısı: belli bir 

tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında kayıt düzeltme ile baba veya ana adı 

düzeltilen ya da değiştirilen kişi sayılarının listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

20- Kayıt Düzeltme İle Doğum Tarihi Düzeltilen ya da Değiştirilen Kişi Sayısı: belli bir tarih 

aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında kayıt düzeltme ile doğum tarihi düzeltilen ya 

da değiştirilen kişi sayılarının listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

21- Kayıt Düzeltme Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında 

mahkeme kararı ile kaydı düzeltilenlerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir.  

 

22- Kişi Güncelleme Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında kişi 

bilgileri güncelleme işlemi yapılanların listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 
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23- Mahkeme Kararlarını Geç Bildirenlere Verilen Para Cezası Sayısı:  belli bir tarih aralığında 

veya belli bir tescil numarası aralığında mahkeme kararlarını geç bildirenlere verilen para cezası 

sayılarının listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

24- Nüfus Cüzdanı Listesi (Kayıp/ Bedelsiz): belli bir tarih aralığında nüfus cüzdanı türüne göre 

veya nüfus cüzdanı seri no. aralığına göre kayıptan veya bedelsiz verilen nüfus cüzdanı listesi 

ve sayısal verilerinin alnımasın işlemidir.  

 

25- Nüfus Kaydı İptal Edilenlerin Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası 

aralığında nüfus kaydı silinen kişilerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

26- Ölüm Karinesi İşlemi Sayısı: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında 

ölüm karinesi işlemi sayılarının listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

27- Ölüm Kaydı Mahkeme Kararı İle Kaldırılan Kişi Sayısı: belli bir tarih aralığında veya belli 

bir tescil numarası aralığında ölüm kaydı mahkeme kararı ile kaldırılan kişi sayılarının listesinin 

ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

28- Ölümü Bildirilen Kişi Sayısı: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında 

ölümü bildirilen kişi sayılarının listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

29- Saklı Nüfus Olarak Kayıt Edilenlerin Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil 

numarası aralığında Vatandaşlık Durumu Düzgün Olmayan Kişiler Kütüğüne kaydedilen 

kişilerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir.  

 

30- Soyadını Düzelttiren veya Değiştiren Erkeklerin Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli 

bir tescil numarası aralığında herhangi bir nedenle soyadını düzelttiren veya değiştiren 

erkeklerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

31- Soybağı İşlemleri Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında 

yapılan soybağı işlemlerinin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

32- Tanıma İşlemleri Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir tescil numarası aralığında 

tanıma işlemi yapılan kişilerin listesinin ve sayısal verilerinin alınması işlemidir. 

 

33- Tanıma veya Tenfiz Kararı ile Boşananların Listesi: belli bir tarih aralığında veya belli bir 

tescil numarası aralığında tanıma veya tenfiz kararı ile boşanan kişilerin listesinin ve sayısal 

verilerinin alınması işlemidir.  

 

34- TCKK Listesi (Kayıp/Bedelsiz): belli bir tarih aralığında kayıptan veya bedelsiz verilen TCKK 

listesi ve sayısal verilerinin alnımasın işlemidir. 

 

Açılan Denetim Sorgu İşlemleri ekranında alınmak istenen listenin Tescil Yılı ve Tescil 

Numarası aralığını ya da Tescil tarihi aralığını girerek Rapor Al düğmesine basınız (Şekil 2.3).   
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Şekil 2.3. Denetim Sorgu İşlemleri Ekranı  

  

Ekranda istenen listenin raporlanmış hali görüntülenecektir.  

  


