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İlgi : 23.12.2018 tarihli ve 40004962010.07.01154574 sayılı Talimat.

03/11/2017 tarihli ve 30299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 25’inci maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen Ek 2’nci
madde uyarınca, Bakanlığımızca, nüfus olayları ve adrese ilişkin dayanak belgesi düzenleyen
kurumlara veya dış temsilciliklere bu belgeleri elektronik ortamda gönderme ya da tescil
yetkisi verilebilmesi sağlanmıştır.
Bakanlık Makamının ilgi Olur'u ile Adalet Bakanlığının yetkili birimlerine mahkeme
kararlarının UYAP Bilişim Sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak elektronik ortamda
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)' e gönderilmesine yönelik yetki verilmesi ve
uygulamanın Genel Müdürlüğümüz Olur'u ile yapılabilmesine onay verilmiştir.
Genel Müdürlük Makamının 24/9/2019 tarihli ve 121298 sayılı Olur'u uyarınca
Adalet Bakanlığının yetkili birimlerine mahkeme kararlarının UYAP Bilişim Sistemi
üzerinden elektronik imzalı olarak elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi
(MERNİS)' e gönderilmesine yönelik yetki verilmesi ve uygulamanın Türkiye geneline
yaygınlaştırılmasına onay verilmiştir.
Bu kapsamda;
1 Aile kütüklerine tescil edilmesi gereken ilk derece mahkemelerine ait mahkeme
kararları UYAP Bilişim Sistemi üzerinden kararın kesinleştirme tarihinden itibaren 10 gün
içerisinde elektronik ortamda elektronik imzalı olarak Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi
(MERNİS)’ e gönderilecektir.
2 Bölge Adliye Mahkemelerine (istinaf kararları), Yargıtay (temyiz kararları), İdare
Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri (istinaf kararları) ve Danıştay'a (temyiz kararları) ait
kararlar UYAP Bilişim Sistemi üzerinden Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ e
gönderilmeyecektir.
3 Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ e gönderilen elektronik imzalı "mahkeme
kararları";
Mahkemenin bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğü tarafından MERNİS/Diğer
İşlemler/Mahkeme Kararları modülünde "Karar" sekmesinden çıktıları alınarak ve kararların
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(VCIVPb-kn51rl-R7lJ1M-B1VMJO-Nj5hda1y) kodunu yazınız.
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tescil edilip edilmediği kontrol edilerek aile kütüklerine tescil edilecektir.
Elektronik imzalı mahkeme kararlarının https://vatandas.uyap.gov.tr internet
adresinden mahkeme kararında belirtilen doğrulama kodu ile doğrulaması yapılabilecektir.
4 Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ e sistem üzerinden gönderilen elektronik
imzalı mahkeme kararları tescile esas dayanak belgesi olarak işleme alınacak olup, olay
türüne göre ilçe nüfus müdürlüğüne ait ilgili özel kütüğünde tescil formları ile birlikte
muhafaza edilerek yıl sonunda arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
5 MERNİS Uygulama Yazılım Diğer İşlemler/Mahkeme Kararları modülünde yer alan
mahkeme kararları aile kütüklerine tescil edildiğinde sistem tarafından karar listesinden
kaldırılacaktır.
6 Mahkemeler tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ e gönderilen
mahkeme kararları içerisinde aile kütüklerine tescil edilmemesi gerektiği ve sehven
gönderildiği tespit edilen kararlara yönelik ilgili mahkemeye yazı ile bilgi verilecektir.
Ayrıca, sehven veya mükerrer gönderildiği tespit edilen kararlar Diğer
İşlemler/Mahkeme Kararları modülünde karar listesinden silinebilecektir.
7 Diğer İşlemler/Mahkeme Kararları modülünde "Tescil Bilgisi" alanında "Tescil/İlçe
YılNo" bilgileri girilerek, seçilen kararın durumu "Tescil edildi" olarak
güncellenebilecektir.
8 Mahkemeler tarafından sehven Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ e
gönderilen mahkeme kararlarının takibinin sağlanması ve sistemsel düzenlemenin
yapılabilmesi için sehven gönderilen karar örnekleri üst yazı ekinde ve ikinci bir emre kadar
Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.
8 Uygulamaya başlanılması ile birlikte mahkemeler tarafından sistem entegrasyonu
tamamlanıncaya kadar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden mahkeme kararı
gönderileceğinden, ilgi talimatımız uyarıca işlem yapılmaya devam edilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Gazi Levent KURTOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.
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