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Sayı : 39964960-100-E.50734
Konu : Dış Temsilciliklerce Doğrudan
Yazışma Yapılması

DOSYA
İlgi
:

Dışişleri Bakanlığının 22.03.2019 tarih ve 22991252 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın nüfus olaylarının tescili, kimlik kartı,
pasaport/geçici pasaport düzenlenmesi işlemlerinin dış temsilcilikler tarafından yerine
getirildiği, dış temsilciliklerden bu kapsamda Bakanlıklarına intikal eden soru ve görüş
taleplerine ilişkin yazıların ilave bir işlem yapılmadan doğrudan Bakanlığımıza
gönderildiği, bu durumun da zaman ve emek kaybına sebebiyet verdiği ve ayrıca işlemlerin
uzamasına yol açtığı belirtilmektedir.
Söz konusu yazıda bahsedilen hususlar incelenmiş olup, bu bağlamda Nüfus Hizmetleri
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin "Yazışmalar" başlığı altındaki 168 inci
maddesinin ikinci fıkrası "Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşları, dış temsilcilikler ile
doğrudan yazışma yapabilirler" hükmündedir. Bu mevzuat hükmü uyarınca, dış temsilcilikler
ile nüfus müdürlükleri arasında tescil işlemleri ve görüş taleplerine yönelik doğrudan
yazışma yapılabileceği;
Kimlik kartı başvurularında ilgili mevzuat çerçevesinde kimlik tespitini gerektiren
durumlarda zaman kaybı ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla dış temsilciliklerin doğrudan
ilgili nüfus müdürlükleri ile kimlik kartına ilişkin diğer hususlarda ise Genel Müdürlüğümüz
ile yazışma yapmasının;
Dış temsilciliklerin pasaport başvurularına ilişkin Konsolosluk.Net ile ilgili olmadığı
değerlendirilen sistemsel sorunlarda Genel Müdürlüğümüz ile; vatandaşlarımızın pasaport
düzenlenmesine dair bilgi taleplerinde ise doğrudan nüfus müdürlükleri ile yazışma
yapmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

H. Engin SARIİBRAHİM
Bakan a.
Genel Müdür
Ek: İlgi Yazı
Dağıtım:
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(JT1hLe-YWBPVS-rOv1AT-haOAlY-131gaqj8) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 22 17 Faks No: (312)591 26 54
e-Posta: argedb@nvi.gov.tr İnternet Adresi: https://nvi.gov.tr

Bilgi için: Yavuz EKMEN
Mütercim
Telefon No:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne)
81 İl Valiliğine
Daire Başkanlıklarına

09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019

Mütercim
: Yavuz EKMEN
Şb. Md. V. : Deniz ÖRMEN
D. Bşk. V. : Asuman Seylap ERDOĞAN
Gn. Md. Yrd. : Alaeddin GÜLER

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(JT1hLe-YWBPVS-rOv1AT-haOAlY-131gaqj8) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 22 17 Faks No: (312)591 26 54
e-Posta: argedb@nvi.gov.tr İnternet Adresi: https://nvi.gov.tr

Bilgi için: Yavuz EKMEN
Mütercim
Telefon No:

