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DOSYA

Bakanlığımıza intikal yazı ve müzekkerelerin incelenmesinde; Merkezi Nüfus İdaresi
Sistemi (MERNİS)’teki hata, eksiklik ve tamamlamalar ile aile bağlarına ilişkin iş ve
işlemlerden kaynaklanan mahkemeler ya da kişi ve kurumlar tarafından talep edilen
hususların, ilçe nüfus müdürlüklerinde mevcut nüfus aile kütükleri ve dayanak belgeleri
incelenerek mahallinde sonuçlandırılması mümkün olduğu halde, ilçe nüfus müdürlükleri
tarafından söz konusu yazı ve müzekkerelerin “dayanak belgelerinin Genel Müdürlüğümüz
Arşiv Daire Başkanlığına bulunduğundan bahisle Genel Müdürlüğümüzden sorulması”
yönünde cevabi yazılarla geri çevrildiği, kişi ve kurumlar arası gereksiz yazışmalara, zaman
kayıplarına ve işlem süreçlerinin uzamasına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır.
Bu kapsamda, mahkemeler ya da kişi ve kurumlar tarafından talep edilen kişi kayıtları
üzerindeki hata, eksiklik ve tamamlamalar ile aile bağlarına ilişkin iş ve işlemlerin;
1. İlçede mevcut nüfus aile kütüklerinin ve dayanak belgelerinin incelenmesi suretiyle
sonuçlandırılması,
2. Dayanak belgelerinin nüfus müdürlüklerinde bulunmaması halinde; dayanak
belgelerinin bulunduğu ilgili ilçe nüfus müdürlüğünden veya Bakanlığımız Arşiv Daire Arşiv
Daire Başkanlığından özel kütük sıra numarası belirtilerek, gerekçesi ile birlikte talep
edilmesi, temin edilen dayanak belgelerine göre gerekli incelemelerin yapılması ve söz
konusu hususların çözüme kavuşturulması,
3. Mevcut dayanak belgelerinin incelenmesine rağmen kayıtların düzeltilmesine,
tamamlanmasına ya da aile bağlarının kurulmasına yönelik kanaat oluşturulamıyorsa,
tereddüt edilen konu hakkında Valilik görüşü ekinde konuya ilişkin tüm dayanak
belgelerinin tasdikli örneklerinin Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda, bilgi ve gereğini
rica ederim.
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