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İLGİ  :06.11.2001 gün ve B050NÜV0090000/7512 sayılı genelge. 
 
           MERNİS uygulama yazılımının kullanıma başlaması ve bu yazılımın nüfus işlemlerine 
getirdiği yeniliklerin yanı sıra, 4992 sayılı kanunla 1587 sayılı nüfus kanununda yapılan 
değişiklik ile  yer değiştirmeye ilişkin 28. maddesinin de yürürlükten kaldırılması nedeniyle  
nüfus kayıtlarının hem bilgisayar hem de defter ortamında tutulması “ İdari Birim 
Bağlılıkları ”  ile ilgili olarak  aşağıda belirtilen bir takım değişikliklerin yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. 
 

1. İdari Birim Cilt Numaraları : 
 

a) İdari birimlere  zincirleme bir  şekilde cilt numarası  verilmesi  esastır.  Ancak 
  daha önce verilen cilt numaraları sıraya göre zincirleme bir şekilde devam etmese dahi bu         

numaralar aynı şekilde muhafaza edilecektir. 
   

                           b)  Birden  fazla  idari  birime aynı cilt numarasının  verilmiş olması  halinde;  
cilt numarası mükerrer olan idari birimlerden hangisinde daha az kişi kayıtlı ise o idari birime 
varsa atlanılmış olan cilt numarası  atlanılmış cilt numarası yoksa o ilçedeki en son idari birim 
cilt numarasından sonra gelen numara verilecektir. 
            

2. Aile Sıra Numaraları : 
 

                    a)  Bağımsız bir cilt numarası altında tesis edilen nüfus aile kütüklerine verilen  
aile numaralarının zincirleme bir şekilde devam ettirilmesi esastır. 
 
                    b)  Nüfus aile kütüklerine verilen aile sıra numaralarının zincirleme bir şekilde 
devam etmemesi durumunda; bir soydan gelen ve aynı soyadı taşıyan kişiler bir aile kütük 
sıra numarası altına kaydedileceğinden, ailenin çocukları, erkek çocuklarının eş ve çocukları 
ile kız çocuklarının evlilik dışı dünyaya gelmiş  çocukları  aynı aile sıra numarası altına 
kaydedilirler. Aile bireylerinden birinin sonradan soyadını değiştirmesi bu haneden 
çıkarılmasını gerektirmez. 
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3. Yeni Kurulan Köy veya Mahalleler : 

     Yeni kurulan köy veya mahalleler adına bağımsız bir cilt numarası verilmek 
suretiyle yeni bir nüfus aile kütüğü oluşturulacaktır. Bu kütüğe var ise; atlanılmış olan idari 
birim cilt numarası  yok ise; o ilçedeki en son idari birim cilt numarasından sonra gelen 
numara verilecektir. 

 
    a)  Yeni kurulan köy ve mahalleler için açılacak olan yeni aile kütüğüne sadece 

vatandaşlığımıza alınanlar ile bulunmuş çocukların tescili yapılacaktır. 
 

4. Kaldırılan İdari Birimler : 
 

Tüzel kişiliği kaldırılan bir idari birimin başka bir idari birime bağlanmaması 
halinde nüfus aile kütükleri aynı şekilde muhafaza edilecek ve bu nüfus aile kütüklerinde 
kayıtlı bulunan kişilerin nüfus olayları bu kütükler üzerinden işlem görecektir. 
 

5. Başka Bir İdari Birimle Birleştirilmek Suretiyle Kaldırılan Köy veya 
Mahalleler : 

 
Başka bir idari birimle birleştirilmek suretiyle kaldırılan köy veya mahalleye ait 

idari birimin   cilt numarası  birleştirildiği köy veya mahalleye ait idari birimin cilt numarası 
şeklinde; defter numarası ise, birleştirildiği köy veya mahalleye ait idari birimin son defter 
numarasından sonra gelmek üzere zincirleme olarak düzeltilecek ve idari birim adı 
birleştirildiği köy veya mahalleye ait idari birim adı olarak değiştirilecektir.  

Hane numaraları ise; 
 
Birleştirildiği köy veya mahalleye idari birimin en son defterinde kayıtlı bulunan 

son haneden sonra hanede kayıtlı kişi sayısı ile orantılı boş sayfa bırakılıp, diğer boş sayfalar 
kırmızı mürekkepli dolmakalemle köşeden köşeye çift çizgi çekilmek suretiyle kapatılacak ve 
en son sayfaya konu ile ilgili açıklama yapılarak ilçe nüfus müdürü ve bir memur tarafından 
imza altına alınacaktır. Bu defterdeki en son haneden sonra gelmek üzere başka bir idari 
birimle birleştirilmek suretiyle kaldırılan köy veya mahalleye ait idari birimin birinci 
defterindeki bir numaralı haneden itibaren tüm hane numaraları zincirleme bir şekilde 
düzeltilecektir. 
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ÖRNEK: 
 

                Başka bir idari birimle birleştirilmek              Birleştirildiği köy veya mahalle                                   
Suretiyle kaldırılan köy veya mahalle   
 

SANCAK MAHALLESİ                             BAYRAK MAHALLESİ
 
Cilt        Defter    Defterdeki Hane No           Cilt    Defter    Defterdeki  Hane No     
No         No         (Başlangıç –Bitiş)               No     No        (Başlangıç Bitiş) 
017         01                 1-48                            038    01               1-37                                                

                017         02              49-65                             038    02            38-81                                          
                                                                        038    03            82-90 

                                                               
                                                                 90  ıncı hane defterin  25  inci sayfasında 

                                                      
                                                                   ve 20  kişi kayıtlıdır. 

 
YAPILACAK İŞLEM                                                     YAPILACAK İŞLEM
 
a-)   017 olan cilt numaraları 038 olarak,                        “ 03 no’ lu defterin 25. sayfasında en  
b-)   İdari birim adı Bayrak Mahallesi                   son 20 kişilik  90 numaralı hanenin kayıtlı 
        olarak,                                                            olması nedeniyle 26. sayfa da 90 numaralı 
c-)   1 no’ lu defterin numarası 4,                          hane için ayrılacak ve 27. sayfadan itibaren 
       2 no’ lu defterin numarası 5 olarak,                kütüğün sonuna doğru olan bütün sayfaları 
d-)   Hane numaraları 1 no’ lu haneden                 kırmızı mürekkepli dolmakalemle köşeden 
itibaren 91 den başlamak üzere zincirleme            köşeye çift çizgi çekilmek suretiyle kapatı- 
olarak düzeltilecek ve aşağıdaki şekle                   lacak ve en son sayfaya konu ile ilgili           
getirilecektir.                                                          açıklama yapılarak ilçe nüfus müdürü ve 
                                                                                bir memur tarafından imza altına alınacak.” 
                                                                                Şeklinde düzenlenmesinin. 
 
           Cilt    Defter   Defterdeki Hane No 
           No     No           (Başlangıç-Bitiş) 
Eski    017     01                  1 – 48 
Yeni    038    04                 91 – 138 
 
Eski    017     02                 49 – 65 
Yeni    038     05               139 – 155’ den sonra gelmek üzere defterlerdeki hane numaraları 
zincirleme devam ettirilir. 
 

 
 



 
 

T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
 
 

 
SAYI    :                                                                                                              ...../..../2004 
KONU : 

-4- 
 

6. Bir İdari Birimin Bölünmesiyle Birden Fazla İdari Birim Oluşturulması: 
          
                     Yeni bir idari birimin kurulması halinde, kayıtlı oldukları yerdeki kayıtların 
taşınması durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarınca tutulan tüm bilgiler değişikliğe 
uğrayacağından buna benzer durumlar kişilerin işlerini ve bürokrasiyi arttıracağı 
düşüncesiyle; Bir idari birimin bölünmesi nedeniyle burada kayıtlı kişilerin kayıtları yeni 
kurulan idari birimlere taşınmayacaktır. Nüfus kütük kayıtları olduğu gibi muhafaza 
edileceğinden ve nüfus olayları bu kütüklerdeki kayıtlarına işleneceğinden her hangi bir hak 
kaybı olmayacaktır. 
 

7. Bağlı Oldukları İlçeden Ayrılarak Başka İlçelere Bağlanan Köy ve     
                    Mahalleler 
 

a) Köy veya mahallenin önceki bağlı bulunduğu ilçe tarafından; 
 
               1. Başka ilçeye bağlanan köy veya mahalleler adına mevcut bulunan nüfus aile 
kütükleri, cilt ve defter numaraları belirtilmek suretiyle Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine 
Ait  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29. ve 30. maddelerinde öngörülen usul ve esaslara 
göre düzenlenecek olan “Devir-Teslim” tutanağı ile birlikte ilgili ilçeye devir edilecektir. 
 
               2. Nüfus aile kütüklerinin devrinden sonra, ilçedeki idari birimlere daha önceden 
verilen cilt numaraları yeniden düzenlenmeyecek ve aynı şekilde muhafaza edilecektir.  İlçede 
yeni bir köy veya mahalle kurulduğunda en son idari birimden sonra gelen cilt numarası 
verilecektir. 
 
                3. Başka ilçeye bağlanan köy veya mahalleler için hazırlanan ve ilişikte örneği 
gönderilen EK-1 çizelgesinin doldurularak, bir üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze en kısa 
zamanda intikali sağlanacaktır. 
 

b) Köy veya mahallenin sonradan  bağlandığı ilçe tarafından; 
 
                1. Teslim alınan köy veya mahallenin daha önce bağlı olduğu ilçe tarafından 
verilmiş bulunan cilt numarası, nüfus aile kütüğünü teslim alan ilçede herhangi bir idari 
birime verilmemiş ise, söz konusu idari birime verilen cilt numarası aynı şekilde muhafaza 
edilecektir. 
 
                 2. Teslim alınan nüfus aile kütüklerine daha önce verilmiş olan cilt numarası, o 
ilçede başka idari birim kütüklerine verilmiş ise, teslim alınan kütüklere varsa ilçede atlanılan 
cilt numarası, yoksa en son idari birim cilt numarasından sonra gelen numara verilecektir. 
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                 3. Önceki ilçeye bağlı iken sonradan başka ilçeye bağlanan köy veya mahalleye ait 
cilt kapağının içine “.......................’ ın ..................... tarih  ve ................... sayılı kararı 
ile........................ tarihinden itibaren ........................bağlı iken ........................... 
bağlanmıştır ” şeklinde açıklama yapılması gerekmektedir. 
  
                 4. İlçeye sonradan bağlanan köy veya mahalleler için hazırlanan ve ilişikte örneği 
gönderilen EK-2 çizelgenin doldurularak, bir üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze en kısa 
zamanda intikali sağlanacaktır. 
 
             8.   İdari Birim Adı Değişikliklerinde  : 
 
                    a )  İdari birimin eski adının nüfus aile kütüklerinde parantez içinde gösterilmek 
suretiyle yeni adının nüfus aile kütüğünün her sayfasına yazılması, 
 
                    b )  Cilt kapağının içine “ ...........................’in  ...........................gün ve ................ 
sayılı kararı ile ................ tarihinden itibaren adı ........................... iken .................... 
olarak değiştirilmiştir” şeklinde açıklama yapılması ve bilgi işlem ortamında gerekli 
güncellemenin yapılması gerekmektedir. 
 
              9.  Benzer Olan Mahalle ve Köy İsimleri :
 

Bilindiği üzere büyük şehirlerde aynı ilçe hudutları içinde birden fazla aynı adı 
taşıyan mahalle veya köy adının bulunması halinde bazı sakıncaların ortaya çıktığı 
anlaşılmakta olup, benzer olan mahalle ve köy isimlerinin ayırt edilebilmesi için defter ile 
bilgisayar kayıtlarında mahalle ve köy adının önüne bağlı oldukları belde isimlerinin de 
yazılması uygun olacaktır. 

 
ÖRNEK:İstanbul İli Büyükçekmece ilçesinde; 
               Kıraç Beldesi /Namık Kemal Mahallesi 
               Esenyurt Beldesi /Namık Kemal Mahallesi 
 

10.  Bağlı  Oldukları  İlçeden  Ayrılarak  Başka   İlçelere  Bağlanan  Köy  veya  
                        Mahallelerin  Aile  Nüfus  Kayıtlarının  Bilgisayara Taşınması  :
 

   İdari  birim bağlılıkları ile ilgili olarak bağlı oldukları ilçeden ayrılarak başka 
ilçelere bağlanan köy ve mahallelere ait değişikliklerin kağıt ve bilgi işlem ortamında aynı 
anda olmasının sağlanması ve bu değişikliklerle ilgili EK-1 ve EK-2 çizelgelerinin 
düzenlenerek İstatistik Daire Başkanlığına gönderilmesi,  Genel Müdürlüğümüz de yapılacak 
inceleme ve değişiklik sonucunda bilgisayarlara taşınması için en kısa zamanda ilgili nüfus 
müdürlükleri ile doğrudan temasa geçilerek, verilecek talimata göre hareket edilecektir.    
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11.   Kaldırılan ve Başka Bir İdari Birimle Birleştirilen Köy veya Mahallelerin      
        Aile Nüfus Kayıtlarının Bilgisayara Taşınması : 
 

                       İdari birim bağlılıkları olarak tüzel kişiliği kaldırılan ve başka bir idari birimle 
birleştirilen (Eklenen) köy veya mahallelere ait değişikliklerin kağıt ve bilgi işlem ortamında 
aynı anda olmasının sağlanması ve bu değişikliklerle  ilgili hane numarası listelerini gösterir  
EK-3 çizelgesinin düzenlenerek İstatistik Daire Başkanlığına gönderilmesi, Genel 
Müdürlüğümüzde yapılacak inceleme ve değişiklik sonucunda bilgisayarlara taşınması için en 
kısa zamanda ilgili nüfus müdürlükleri ile doğrudan temasa geçilerek verilecek talimata göre 
hareket edilecektir 
 

                       12.   Ortak Hükümler  :
 
                        Tüzel kişiliği kaldırılan veya tüzel kişiliği kaldırılıp başka bir idari birime 
bağlanan ve bir idari birimin bölünmesiyle yeni kurulan idari birimlere vatandaşların nüfus 
kayıtlarının taşınamayacağı hususu ile idari birimin veya bağlı olduğu ilçenin adının 
değiştiğinde mahalle iken köy, köy iken mahalle olan idari birimler hakkında köy veya 
mahalle muhtarlıkları ile il ve ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli duyurunun 
yapılması gerekmektedir. 
 
                       Bu nedenle ilgide kayıtlı genelge yürürlükten kaldırılmış olup, bundan böyle 
uygulamanın yukarda belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülmesi için ilçe nüfus 
müdürlüklerine duyurunun yapılmasını önemle rica ederim. 

 
 

                                                                                                 Cengiz AYDOĞDU 
                                                                                                          Bakan a. 
                                                                                                      Genel Müdür 
 
 
 

EKLER                                       : 
EK-1 Çizelge (3 Adet-3 Sayfa) 
 
 
DAĞITIM 
Gereği İçin            :                         Bilgi İçin               :
81 İl Valiliğine                                  Genel Müdürlük Birimlerine  
Bilgi İşlem Da.Bşk. 
 
 



            EK - 1  ÇİZELGE   
          

 İLÇEMİZE BAĞLI İKEN, BAŞKA İLÇEYE BAĞLANAN  
          

 KÖY / MAHALLE ADI 
 
AYRILDIĞI 
TARİH 

CİLT NO    BAĞLANDIĞI 
İLÇE 

        

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

EK - 2  
ÇİZELGE    

      

 BAŞKA İLÇEYE BAĞLI İKEN, İLÇEMİZE BAĞLANAN 
         

KÖY / MAHALLE ADI BAĞLANDIĞI TARİH CİLT 
NO AYRILDIĞI İLÇE

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(EK - 3 ÇİZELGE)                                              
KALDIRILAN VE BAŞKA BİR İDARİ BİRİMLE BİRLEŞTİRİLEN KÖY VE MAHALLELER 

İLÇESİ 
İDARİ 

BİRİMİN 
ESKİ ADI 

ESKİ 
CİLT 

NOSU 
DEFTER 

NO 

DEFTERDEKİ 
HANE NO     

(Başlangıç-
Bitiş) 

İDARİ 
BİRİMİN 
YENİ ADI 

YENİ CİLT 
NO 

DEFTER 
NO  

DEFTERDEKİ
(Başlangıç

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 
 
 
 
 
 
 
 


