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DAĞITIM YERLERİNE

17 Kasım 2020 tarihinden itibaren Dijital Arşiv Projesi (DAP) kapsamında, tüm ilçe nüfus müdürlükleri
tarafından, taraması yapılan ve sisteme aktarılan nüfus olaylarına ilişkin dayanak belgelerinin Merkezi Nüfus
İdaresi Sisteminde (MERNİS) görüntülenmesine ve çıktılarının alınmasına imkân tanınmıştır.
Mahkemeler tarafından nüfus ve mirasçılık davaları nedeniyle nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belgeler
Genel Müdürlüğümüzden talep edilmektedir. Ancak, kâğıt ortamındaki güncel aile kütüklerinin ilçe nüfus
müdürlüklerinde bulunması ve söz konusu aile kütüklerinin de incelenmesi gerektiğinden, mahkemelerin
taleplerinin yerine getirilmesinde süreç uzamaktadır.
Dijital Arşiv Projesinin uygulamaya başlanılması sebebiyle, mahkemelerin nüfus kayıtlarına ilişkin
bilgi ve belge taleplerinin, tarafların nüfusa kayıtlı olduğu yer nüfus müdürlüklerine yönlendirilmesi ve
nüfus müdürlüklerince söz konusu taleplerin yerine getirilmesi sağlanmıştır.
Bu kapsamda, mahkemelerin bilgi ve belge taleplerine ilişkin;
1 İlçe nüfus müdürlükleri tarafından MERNİS Veri Tabanının, kâğıt ortamındaki aile kütüklerinin ve
ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan 1974 yılı sonrası dayanak belgelerinin incelenmesi, nüfus kayıtlarında
tespit edilen maddi hata ve eksikliklere yönelik gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması ve Dijital Arşiv
Projesi (DAP) kapsamındaki dayanak belgelerinin MERNİS'ten temin edilerek ilgili mahkemelere intikal
ettirilmesi,
2 Dayanak belgelerinin MERNİS'ten temin edilememesi veya ilçe nüfus müdürlüklerinde
bulunmaması halinde, Bakanlığımız Arşiv Daire Başkanlığından belgelerin veya eski kütük kayıtlarının
temin edilmesi, gerekli incelemelerin ve düzeltme işlemlerinin yapılması ve temin edilen dayanak
belgelerinin ilgili mahkemelere intikal ettirilmesi,
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerince, konunun önemine binaen mahkemelerin bilgi ve belge
taleplerine yönelik iş ve işlemlerin bizzat takip edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
hususlarında;
Gereğini önemle rica ederim.
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