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... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
... ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Mahkemeler tarafından verilen vesayet altına alma (kısıtlılık) kararlarının kişinin fiil
ehliyeti açısından mevzuat yönünden bir takım (Evlenme, genel veya yerel seçimlerde oy
kullanma veya tapuda veya noterde bağış yapma veya borçlanma gibi) hukuki sonuçlarının
bulunduğu, bu bağlamda 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 26/04/1961
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu,
18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı
Askerlik Kanununda ilgili hükümlerin yer aldığı, dolayısıyla kısıtlılık kararlarına bağlanan
hukuki sonuçlarının takibi ile telafisi imkânsız hukuksal hata veya hukuken sakat işlemlere
yol açılmaması hususunda anılan kararların nüfus siciline şerh edilmesi gerektiği, ilgili
kurumların hukuki işlem yaparken bu bilgiye ulaşabilmesinin önemine dair Kurul Teftiş
Kurulu Başkanlığı tarafından bildirim yapılmıştır.
Bilindiği üzere, 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun “Aile
Kütüklerinde Bulunması Gereken Kişisel Bilgiler” kenar başlıklı 7’nci maddesinde, her
mahalle veya köy için ayrı tutulan aile kütüklerinde bulunması gereken bilgilerin yazılı
olduğu, anılan madde de evlenme, boşanma, soy bağının kurulması veya reddi, ölüm,
vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi gibi kişisel durumda meydana gelen değişiklik
veya yetkili makamlarca yapılan düzeltmelere ilişkin bilgilerin de yer aldığı anlaşılmıştır.
Öte yandan, 23/11/2006 tarihli ve 26355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nüfus
Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde benzer
düzenlemeye yer verilmiştir.
Diğer taraftan, gerek Genel Sekreterliğimize yapılan bildirim gerekse yasal
mevzuattaki düzenlemeler bir bütün olarak göz önünde bulundurularak konunun tartışılması
kanaatiyle ilgili kurum temsilcilerinin de içinde bulunduğu 14/02/2013 tarihinde geniş
katılımlı ve verimli bir toplantı yapıldığı, toplantıda alınan kararlarının yer aldığı tutanağın bir
suretinin toplantıda temsilcisi bulunan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğüne 18/02/2013 tarihli ve 6958 sayılı yazımızla gönderilmiştir.
Bunun üzerine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, Genel
Sekreterliğimize hitaben yazdığı 19/04/2013 tarihli ve 40396 sayılı yazıları ile, kısıtlılık
kararlarının nüfus aile kütüklerine tesciline yönelik MERNİS uygulama yazılımında yapılan
modül değişikliği ile vesayeti gerektiren hallerinde MERNİS veri tabanında tutulması
mümkün haline getirildiği, dolayısıyla vesayeti gerektiren hallere ilişkin kesinleşmiş
mahkeme ilâmlarının 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 55’inci maddesi uyarınca ilgili
nüfus müdürlüğüne on gün içerisinde bildirilmesi hususu tüm teşkilata duyurulması talep
edilmiştir.
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Bu itibarla;
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 396 ve devam eden maddeleri kapsamında
vesayeti gerektiren hallere ilişkin kesinleşmiş mahkeme ilâmlarının 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunun 55’inci maddesi uyarınca on gün içerisinde ilgili yer nüfus
müdürlüklerine gönderilmesi konusunda,
gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarında bilgi edinilmesini, keyfiyetin
merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile mülhakat Cumhuriyet başsavcılıklarına ve ilgili
mahkemelere de duyurulmasını rica ederim.
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