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PROJELERİMİZ VE FAALİYETLERİMİZ

Enise DURMUŞ / İçişleri Uzmanı

S

on dönemlerde kamu yönetiminde yapılan reform düzenlemeleri vatandaş istek ve
beklentilerine duyarlılığı artırmış;
kamu hizmetlerinin vatandaşın isteği doğrultusunda şekillenmesi ve
zamanında yerine getirilmesini kolaylaştırmıştır. Bu reformlar, kamu
hizmetlerinin sunumunda vatandaşın ön planda tutulmasına ve sunulacak hizmetlerin vatandaş istek ve

ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Kamu idarelerinin hizmet sunum süreçleri devamlılık arz ettiğinden bu
süreçlerin kolaylaştırılması, vatandaşa yönelik hizmet yüklerinin azaltılması, hizmete erişimin daha hızlı ve
etkili hale getirilmesi temel öncelik
haline gelmiştir. Bununla birlikte 21.
yüzyıl, bilgi ve iletişim teknolojilerinde dönüşüm yaşandığı bir sürecin de

başlangıcı olmuştur. Bu süreçte, bilgi
ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmeler aynı zamanda yeni bir kamu
yönetimi yapısını da şekillendirmiş
ve “Dijital Dönüşüm” yolunda önemli adımlar atılmıştır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu
gelişmeler Genel Müdürlüğümüz
faaliyet ve projelerini de etkisi altına almış olup bu kapsamda pek çok
proje ve faaliyet hayata geçirilmiştir.

PROJELER
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi
(MERNİS)
Dijital dönüşümün en güzel nişanelerinden
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi(MERNİS),
kâğıt ortamında bulunan nüfus kayıtlarının
elektronik ortama aktarılarak merkezi bir
yapıda tutulmasını sağlayan bilişim tekno-

lojileri ve ortak veri tabanı işlemciliği açısından Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli
projelerinden biridir.
Proje, dünyada ilk e-devlet projelerinden
olup ülkemizdeki ve Avrupa’daki projelere de ilham kaynağı olmuştur. Projeyle
bilgilerin güvenli paylaşımı, hızlı güncel-
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lenmesi ve vatandaşa verilen hizmetteki hızın ve verimin de artması
amaçlanmıştır. Proje kapsamında
vatandaşlarımıza T.C. kimlik numarası verilerek; ülkemizde kurumların
vatandaşlarımız için kullandığı farklı
numaralandırma ve işaretleme sistemleri sona erdirilmiştir. Proje güvenilir bilgi desteği ile kamunun iş
ve işlemlerinde hızın artmasını sağladığı gibi uygulanan e-Devlet projelerinin de giriş anahtarı olmuştur.

MERNİS, Türkiye’nin ilk ve en büyük ulusal bilişim projelerinden

e-Vatandaşlık Hizmetleri
Projesi

ile bütünleşik çalışan bir platform
oluşturulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzün asli görevlerinden biri olan vatandaşlık
hizmetlerinin sunumunun elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla
e-Vatandaşlık Sistemi hayata geçirilmiştir.

Dış temsilciliklerimiz ve il nüfus
ve vatandaşlık müdürlüklerinden
yapılan Türk vatandaşlığının kazanılması veya kaybına ilişkin başvuruların alınması, Genel Müdürlüğe
gönderilmesi, Genel Müdürlük tarafından gerekli değerlendirmelerin
yapılması, ilgili kurumlarla yazışmaların takip edilmesi, başvuruların
karar makamı (İçişleri Bakanlığı/
Cumhurbaşkanı) onayına sunulması, başvuruların onaylanması veya
reddedilmesi, onaylanan başvuru-

Proje ile Genel Müdürlük, il nüfus
ve vatandaşlık müdürlükleri ve ilgili
tüm kurumların ortak çalışabilecekleri e-İçişleri Projesi, TAKPAS, Göç.
Net, PolNet, Konsolosluk.Net, MERNİS, KPS ve Adres Kayıt Sistemi (AKS)
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MERNİS, 1970’li yıllarda planlanıp
1980’li yıllarda projelendirilmiş;
1998-1999 yıllarında yoğun bir çalışmadan sonra 122.145.860 kişi
kaydının bilgisayar ortamında aktarılması ve kayıtlara kimlik numarası
verilmesine müteakip; 2000-2008
yılları arasında merkezi sunucu, depolama ve yedekleme sistemlerinin
hazırlanması ile hayata geçirilmiştir.

birisidir. Kurum ve kuruluşlarca kişilere yönelik yapılan işlemler ve
sunulan hizmetlerde nüfus kayıtları
esas alındığı için e-Devlet yapısının
omurgasını teşkil etmektedir.
MERNİS kullanılarak TCKK, pasaport, sürücü belgesi başvuru işlemleri ile doğum, ölüm, evlenme,
nüfus kayıt örneği gibi nüfus hizmetlerinin yönetilmesine yönelik
tüm işlemler 7/24 kesintisiz olarak
sürdürülmektedir.
ların MERNİS veri tabanına kullanıcı
müdahalesi olmadan tescil edilmesi, tebligat işlemleri gibi vatandaşlık
işlemleri için yürütülen tüm süreçler e-Vatandaşlık Sistemi üzerinden
gerçekleştirilmektedir.
Böylece elektronik ortamda alınan
ve değerlendirilip karara bağlanan
vatandaşlık işlemlerinin daha hızlı
ve etkin sunulması sağlanmıştır.
e-Vatandaşlık sistemi ile yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi sayesinde ise bürokrasi ve
kırtasiyecilik büyük ölçüde azaltılmıştır.
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Dijital Arşiv Projesi (DAP)
Genel Müdürlüğümüz, Türkiye’nin nüfus arşivini muhafaza etmesi dolayısıyla köklerimizle
bugünümüz arasında bir köprü görevi görmektedir. Nüfus arşivinin muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla; geçmişi
koruyan, geleceğe değer katan bir anlayışla
nüfus ve vatandaşlık iş ve işlemlerine ilişkin
dayanak belgelerinin elektronik ortama aktarılması ve fiziksel ortamda daha güvenli bir
biçimde tutulmasına ilişkin Dijital Arşiv Projesi (DAP) hayata geçirilmiştir.
Atik defterler ve aile kütükleri kişilerin ve nüfus olaylarının kayıt edildiği belgelerdir. Tarihi
değerlerinin yanı sıra kişilerin nüfusa tescil
edildiği ve vatandaşlığın temel belgelerinden
olmaları, aile kütüklerinin önemini artırmaktadır. Bu kıymetli tarihi belgeler ile bunların
dayanağını oluşturan vukuat defterleri ve
dayanak belgelerinin gelecek nesillere korunarak aktarılabilmesi Dijital Arşiv Projesi ile
sağlanmaktadır.
Dijital Arşiv Projesi kapsamında; Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilen 316.971.704 sayfa atik
defter, aile kütük defteri, vukuat defteri ve
dayanak belgesinin fiziki arşiv düzenlemeleri
ile restorasyonları yapılmakta ve bu belgelerin taranmasıyla Dijital Arşiv oluşturulmaktadır. Dijital arşivin etkin olarak kullanılması
amacıyla Dijital Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS)
geliştirilmiş ve NVİGM’ de bulunan mevcut
bilgi sistemleri (KPS, MERNİS, vb.) ile entegre edilerek bu sistemlerdeki bilgilere dayanak teşkil eden belgelere elektronik ortamda hızlıca erişilebilmesi yolunda çalışmalar
yapılmıştır.
DAYS üzerinden belgelere erişim sağlanmasıyla birlikte vatandaşa sunulacak hizmetlerin
hızı artacağı gibi belge bulma güçlüğünden
kaynaklanan sorunlar da büyük ölçüde giderilecektir.
Bugüne kadar 366 milyon sayfa dayanak
belgesi, adres beyan formu ve aile kütüğü
dijitalleştirilmiştir. 2020 yılı sonuna kadar 10
milyon sayfa dayanak belgesi, adres beyan
formu ve aile kütüğünü dijitalleştirme çalışmaları devam etmektedir.

Geçmişi koruyan, geleceğe değer katan bir
anlayışla Dijital Arşiv Projesi (DAP)
hayata geçirilmiştir.
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Adres Kayıt Sistemi (AKS)
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından geliştirilen
bir diğer önemli sistem de Türkiye’deki tüm adreslerin belirlenen
standartlarda bir merkezi veri tabanında toplanması, toplanan bu
bilgilerin elektronik ortamda güncel
olarak tutulması amacıyla oluşturulan Adres Kayıt Sistemidir (AKS).
Türk vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yabancıların yerleşim yeri ve
diğer adres bilgilerinin elektronik
ortamda merkezi bir yapı içerisinde

güncel olarak tutulması ve adres
konusundaki dağınıklığa son verilmesini sağlayan önemli bir projedir.
Adres Kayıt Sistemi ile birlikte;
• Adres verilerinin tek merkezden
standartlara uygun bir şekilde
yönetilmesi ve paylaşılması sağlanmıştır.

Mekânsal Adres Kayıt
Sistemi Projesi (MAKS)
Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi
koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlerle
bütünleştirilmesi amacıyla ulusal ve
uluslararası standartlar dikkate alınarak mekânsal ortama taşınması için
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) uygulamaya konulmuş ve
Türkiye genelinde yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi ile Ulusal Adres Veri Tabanında
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• Sağlık, eğitim vb. kamu hizmetleri sistem üzerinde tutulan
veriler kullanılarak zaman ve
maliyet efektif bir şekilde planlanmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.
• Kent bilgi sistemlerinin alt yapısında kullanılması sağlanmıştır.
• Nüfus sayımların evden yapılma
zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
• Kamu yatırımlarının planlanması ve uygulanması gerçek veriler
ışığında yapılması sağlanmıştır.
kalmadan kendi otomasyon sistemlerindeki değişiklikleri doğrudan geliştirilen web servisleriyle mekânsal
UAVT sistemine işlemelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Proje, başta
afet, sağlık ve güvenlik olmak üzere
pek çok konuda vatandaşlarımıza
hızlı ve etkin hizmet sunulmasına
olanak sağlayacaktır.
Proje kapsamında günümüze kadar;

(UAVT) metinsel olarak tutulan adres bileşenlerine mekânsal boyut
kazandırılmaktadır. Bu proje kapsamında; yetkili idareler (il özel idareleri, belediyeler, organize sanayi
bölge müdürlükleri ve serbest bölgeler), adres bileşenlerinde yapılan
değişiklikleri kontrollü bir şekilde
kendi veri tabanlarına aktararak
kendi numarataj ve kent bilgi sistemini oluşturmuştur. Böylece yetkili
idarelerin ikinci bir işleme gerek

• 53 ilde mekânsal adres veri üretimi tamamlanarak 1154 yetkili
idarenin MAKS’a entegresi sağlanmıştır.
• 28 il ve 610 yetkili idarenin
MAKS’a entegre çalışmaları devam etmektedir.
• 2019 yılı Eylül ayında Sayın Bakanımızın da katılımıyla İzmir ilinde
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi
Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma
Projesinin Türkiye Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilerek projenin
ülke geneline tanıtımı yapılmıştır.
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Kimlik Paylaşımı Sistemi
(KPS)
Türkiye’de ve Dünya’da ülkemizin
gurur kaynağı olan ve nüfus konusunda elektronik dönüşümü başlatan MERNİS’in devamı olarak ortaya çıkan Kimlik Paylaşımı Sistemi
(KPS); MERNİS ve Ulusal Adres Veri
Tabanında (UAVT) yer alan nüfus ve

adres bilgilerinin kamu kurum ve
kuruluşları ile elektronik ortamda
zamandan ve mekândan bağımsız
olarak anlık paylaşımını sağlayarak kurumların vatandaştan belge
istemesinin önüne geçmeyi ve bu
çerçevede bürokrasiyi azaltıp 7/24
kesintisiz hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

KPS sayesinde tüm kamu hizmetlerinde nüfus müdürlüklerinden talep edilen bilgi ve belgelere ilişkin
bürokratik işlem ve süreçler azaltılmıştır.
Bugün itibariyle 2007 kurum ve
kuruluş KPS’ ye bağlanarak hizmet
yürütmektedir.

İş Sürekliliği Merkezi
Sistemlerin devamlılığı, nüfus verilerinin doğal afet ve olağanüstü durumlara karşı korunmasının yanında elektronik ortamda yürütülen tüm nüfus
hizmetlerinin kesintiye uğramaksızın
sürdürülebilmesi amacıyla Ankara ve
Ankara dışında bir lokasyonda İş Sürekliliği Merkezi oluşturulmuştur. Her
iki merkez eş zamanlı olarak 7 gün
24 saat hizmet verebilmekte ve bir
merkezin çalışamaz hale gelmesi durumunda kesinti yaşamadan diğer sistem üzerinden hizmet verilmektedir.
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3’ü Bir Yerde Uygulaması
Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi iş ve işlemleri 02 Nisan
2018 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzce devralınmış ve bununla birlikte kimlik kartları
ile birlikte pasaport ve sürücü belgelerinin de
tek elden kişiselleştirilmesi ve dağıtımı sağlanmıştır.
Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız ile hayata
geçirdiğimiz 3’ü Bir Yerde uygulaması; kimlik
kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularının
tek seferde alınmasını sağlayarak tüm süreçlerin
standart hale getirilmesini ve bu sayede vatandaşlara verilecek hizmet kalitesinin artırılmasını
sağlamıştır.
Pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı ile ilgili olarak farklı sistemler üzerinden randevu
almak, farklı kurumlara başvuruda bulunmak
yerine tek bir randevu portali üzerinden randevu alınabilmekte, vatandaştan alınan biyometrik veriler kimlik kartı, pasaport ve sürücü
belgesi başvurularının her üçü için de kullanılmaktadır.
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Hayat Kimliğinle Kolay
Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması
ile T.C. kimlik kartına; ilk adım olarak
sürücü belgesi bilgilerinin yüklenmesi ve yeni nesil elektronik kimlik
kartının mevcut kullanım alanın genişletilmesi amaçlanmaktadır.

Ancak vatandaşlarımız yine aynı
usul ve esaslara tabi tutularak sürücü belgesi temin etmeye devam
edecektir. Uygulama sürücü belgesi

alma yükümlülüğünü değil, yalnızca sürücü belgesini yanında taşıma
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır.

Bu Proje ile vatandaşlarımızın gündelik hayatlarında sürücü belgesi ve
kimlik kartını birlikte taşıma yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

Yeni Nüfus Müdürlüğü
Konsepti
Bakanlığımızın 2020 yılı teması olan
‘Süreklilik, Standardizasyon ve
Memnuniyet’ ilkeleri doğrultusunda Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi hayata geçirilmiştir.
Konsept Nüfus Müdürlüğü uygulaması ile dijitalleşme alanındaki öncü
konumumuza uygun olarak geleneksel yapıdaki nüfus müdürlüklerimizin
modern, elektronik dünya şartlarına
göre düzenlenerek çağın gereklerine
uygunlaştırılması, hizmet kapasitesinin etkinleştirilmesi, hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetinin ve
hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.
Günümüze kadar 14 il nüfus ve
vatandaşlık müdürlüğü ile 76 ilçe
nüfus müdürlüğünde KONSEPT uygulaması hayata geçirilmiştir. 8 il ve
34 ilçede ise KONSEPT çalışmaları
devam etmektedir.
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Değerlendirme Sistemi (NVİDES)
2019 yılında ‘Eğitim, Takip ve Denetim’ olarak belirlenen tema doğrultusunda kısa adı NVİDES olan Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Değerlendirme Sistemi projesi hayata
geçirilmiştir.
Kamu hizmeti üreten bir kuruluşun vatandaş tarafından
benimsenmesi, desteklenmesi sunulan hizmetin kalitesinin sürekli iyileştirilmesine bağlıdır. NVİDES kapsamında; Genel Müdürlüğümüz ile il ve ilçe nüfus müdürlükleri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, uygulamada
birliğin sağlanması ve sorunların yerinde görülerek çözümlenmesi amaçlanmıştır.
NVİDES çalışma grupları; nüfus iş ve işlemlerinin izlenmesi, konu bazlı tespitlerin yapılması, mevcut duruma dair eksiklikler ve iyi uygulama örneklerinin tespit
edilmesi, personelin yeterliliğinin ölçülmesi, vatandaş
odaklı hizmet sunumu için yapılması gerekenlerin tespiti, yapılan hizmetlerin değerlendirilerek aksaklıkların
belirlenmesi ve randevu sisteminin verimliliğinin arttırılması için 2019 yılında 30 il ve 75 ilçeye, 2020 yılında ise
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81 il ve 264 ilçeye izleme ve değerlendirme ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir.
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NÜFUS HİZMETLERİ KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
e-Doğum Uygulaması
Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen
doğumlar için doğum bildirimlerinin
doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunca aile kütüklerine tesciline
ilişkin e-Doğum (Tescil) hizmeti ile
birlikte artık vatandaşlarımız, talep
etmeleri halinde taburcu olmadan
önce doğumun gerçekleştiği sağlık
kuruluşunda doğum bildiriminde
bulunabilmekte olup bu işlem için
nüfus müdürlüklerine gidilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
Uygulama vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmakla birlikte zaman
kaybının önüne geçilmesi ve bürokrasinin azaltılması ile hizmetlerde
etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasını sağlamakla birlikte kamu tasarruflarında da artışa katkıda bulunmuştur.

Sağlık kuruluşlarınca yapılan doğum
bildirimlerinde çocukların;
• Aile kütüklerine tescil edilmesi
ve T.C. kimlik numarası alması
sağlanmakta,
• Adres kaydı oluşturulmakta,
• T.C. kimlik kartı başvurusu oluşturulmakta,

si amacıyla hayata geçirilmiş olan
önemli hizmetler arasındadır.
Bu kapsamda;
• Doğum raporları, elektronik ortamda sağlık kuruluşları tarafından MERNİS’ e gönderilmektedir.

e-Doğum Uygulaması kapsamında; 20
ilde 80 sağlık kuruluşunca 30.642 doğum tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.

• Sisteme entegre edilen sağlık
kuruluşlarında dünyaya gelen
çocukların doğum bildirimleri
için nüfus müdürlüklerine müracaat eden vatandaşlarımızdan
ayrıca kâğıt ortamında doğum
raporu talep edilmemektedir.

e-Doğum tescillerinin yanı sıra 5490
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun
15’inci maddesi ve Ek 2’nci maddesi
uyarınca, doğum raporlarının elektronik ortamda MERNİS’ e gönderilmesine ilişkin e-Rapor işlemleri de
Genel Müdürlüğümüzce bürokrasi
ve kırtasiyeciliğin önüne geçilme-

• Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen
doğumlarda, doğum olayına ilişkin
bilgilerin ve güvenli elektronik imzalı olarak düzenlenen doğum raporlarının MERNİS’e aktarılmasına yönelik e-Rapor işlemleri 19/07/2018
tarihinden itibaren Türkiye geneline yaygınlaştırılmıştır.

• Kimlik kartları adreslerine teslim
edilmektedir.
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e-Ölüm Uygulaması

e-Evlenme Uygulaması

Sağlık Bakanlığı tarafından ölüm
olayını bildirmekle yükümlü olan
sağlık kuruluşlarınca Ölüm Bildirim
Sistemine (ÖBS) kaydedilen ölüm
belgelerinin elektronik ortamda
MERNİS’ e gönderilmesine ve tescil
edilmesine ilk olarak İzmir ve Ankara illerinde başlanılmıştır.

Evlenme tescillerinin evlendirme
memurlukları tarafından yapılmasına ilişkin ilk adım olarak belediyeler
ile altyapı çalışmaları tamamlanmış
olup test aşamasına geçilmiştir.

Uygulama vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmakla birlikte zaman
kaybının önüne geçilmesi ve bürokrasinin azaltılması ile hizmetlerde etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasını
sağlamakla birlikte kamu tasarruflarında da artışa katkıda bulunmuştur.

Mahkeme Kararlarının
Elektronik Ortamda
Gönderilmesi

Sağlık kuruluşlarınca yapılan e-Ölüm (Tescil) işlemlerinde;
• Vefat eden Türk vatandaşlarının
ölüm olaylarının aile kütüklerine
tescil edilmesi sağlanmakta,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmayan kişilerin ise ölüm belgeleri elektronik ortamda MERNİS’e gönderilmektedir.
e-Ölüm Uygulaması; Sağlık Bakanlığı tarafından, ölüm olayını bildirmekle yükümlü olan sağlık kuruluşlarınca Ölüm Bildirim Sistemine
(ÖBS) kayıt edilen “Ölüm Belgelerinin” elektronik ortamda MERNİS’
e gönderilmesine ve tescil edilmesine yönelik, bugüne kadar 81 ilde
sağlık kuruluşlarına yetki verilmiş
olup sağlık kuruluşlarınca 286.793
ölüm tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında hizmete geçirilmesi
planlanmaktadır.

2019 yılında Adalet Bakanlığı ile
müştereken yürütülen çalışmalar
kapsamında; nüfus kayıtlarına tescil
edilmesi gereken mahkeme kararlarının elektronik ortamda MERNİS’ e
gönderilmesine yönelik uygulamaya Türkiye genelinde başlanılmıştır.
Uygulama, zaman ve emekten tasarruf edilmesi, posta masraflarının
ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi
ile hizmetlerde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması sağlanmakta olup
kamu tasarruflarında da artışa katkı
sağlamıştır.
Bu hizmetle birlikte;
• Mahkeme kararlarının, postada
geçen süre beklenmeksizin sistem üzerinden MERNİS’ e gönderilmesi sağlanmıştır.

Ölüme Bağlı
Tasarruflara İlişkin
İşlemler
• 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanununun “Tescil yetkisi ve
görevlendirme” başlıklı Ek-2. ve
“Ölüm olayının tespiti” başlıklı
Ek-4’üncü maddeleri uyarınca
noterlikler tarafından düzenlenen ölüme bağlı tasarrufların,
işlemin gerçekleştiği noterliklerce MERNİS’e işlenmesine,
• Bildirime konu kişilerin ölümü
halinde Türkiye Noterler Birliği
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Bilgi Sistemleri tarafından ölüm
olaylarının tespitinin elektronik
ortamda yapılabilmesine ve veri
doğrulama hizmetlerine yönelik
uygulamaya başlanılmıştır.
Uygulama ile zaman ve emekten tasarruf edilmesi, posta masraflarının
ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi
ile hizmetlerde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması sağlanacaktır.

Ad ve Soyadı Değiştirilmesi
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 8 inci Maddesi kapsamında;
• 2525 sayılı Soyadı Kanununun
3’üncü maddesinde belirtilen,
umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan
soyadlarının,
• Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından
kaynaklanan anlam değişiklikleri
bulunan adların mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare
kurulunun vereceği kararla bir
defaya mahsus olmak üzere değiştirilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca, 24/12/2019 tarihli ve 30988
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7196 sayılı Bazı
Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı
Nüfus Hizmetleri Kanununa Geçici
11 inci Madde eklenmiştir. Bu madde ile genel ahlaka uygun olmayan
ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların da il
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veya ilçe idare kurulunun vereceği
kararla bir defaya mahsus olmak
üzere değiştirilmesi sağlanmış ve
uygulama 3 yıl süre ile uzatılmıştır.

Yabancı Ülke Adli veya
İdari Makamlarınca
Verilen Kararların
Tescili
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 27/A maddesi kapsamında;
yabancı ülke adlî veya idarî makam-

larınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup
olmadığının tespitine ilişkin olarak
verilen kararların yurt dışında dış
temsilciliklerimizde, yurt içinde ise
il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar
tarafından verilecek kararlar doğrultusunda nüfus kayıtlarına tescil
edilmesine yönelik uygulama hayata geçirilmiştir.
Uygulama ile;

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde
aldıkları boşanma vb. kararların
Türkiye’de tanınması sürecinde
karşılaştıkları zorluklara ve uzun
dava süreçlerine çözüm getirilmesine,
• Söz konusu kararların yargı yoluna başvurmaya gerek kalmadan
nüfus kayıtlarına tesciline,
• Mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına imkân sağlamaktadır.

Adreste Nüfus Hizmeti
Memnuniyetini odak noktamız kabul ettiğimiz vatandaşlarımızın,
hizmetlerimize erişimlerini kolaylaştırmak için; hasta, yaşlı ya da engelli olup kimlik kartı başvurusu için
nüfus müdürlüğüne gelemeyeceğini belgelendirenlerin başvurularında tüm nüfus müdürlüklerimizde
Adreste Nüfus Hizmeti uygulaması
kullanılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce uygulanan Adreste Nüfus
Hizmeti uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşlarımızın, biyometrik veriden parmak izine,
fotoğraf çekiminden imzalanan
evraka kadar tüm işlemleri evlerinde tamamlanmaktadır. Başvurusu
alınan yeni kimlik kartları, basımın
ardından vatandaşların evine gönderilmektedir.

Bugüne kadar toplam 15.600 işlem,
Adreste Nüfus Hizmeti uygulaması
ile gerçekleştirilmiştir.
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Bunları Biliyor musunuz?
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