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NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi

: a) 30.01.2018 tarihli ve 74185003-719-E.14170 sayılı yazınız.
b) 19.02.2018 tarihli ve 53019136-21483 sayılı yazınız.
c) 23.02.2018 tarihli ve 70156023-105-E.527838 sayılı yazımız.
ç) 18.04.2018 tarihli ve 74185003-719-48140 sayılı yazınız.
d) 26.04.2018 tarihli ve 50705 sayılı yazınız.
e) 23.05.2018 tarihli ve 98254153-62329 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınızda taşra birimlerimizden, kişi bilgileri ile kimlik numaraları eşleşmemiş
kayıtların evveliyatlarının olmadığı gerekçesi ile eşleştirme işlemlerinin Genel Müdürlüğünüzce
yapılması içerikli taleplerin sıkça iletildiği, Bu kapsamda, hak kayıplarının yaşanmaması ve
vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi için sistemimizde kişi bilgileri T.C. Kimlik numarası ile
eşleşmesi yapılmamış tüm kayıtların güncellenmesi, tarafınızca bire bir eşleşmeyen kayıtların ise
bir defaya mahsus çevrimdışı olarak ilgi (b) yazınızda belirlenen formatta Genel Müdürlüğünüze
iletilmesi halinde eşleştirme işlemlerinin yapılabileceği ve bu sayede yaşanan mağduriyetlerin
önüne geçileceği tarafımıza bildirilmiş olup, TAKBİS veri tabanında yapılan sorgulamalar
neticesinde T.C. Kimlik numarası ile eşleşmesi yapılmamış tüm kayıtlar ile girişi yapılan T.C.
Kimlik Numarası ile bire bir eşleşmeyen kayıtlar ilçe bazında çıkartılarak gerekli eşleştirme
işlemlerinin yapılabilmesi için elektronik ortamda ilgi (c) yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bu kapsamda tarafınızdan yapılan çalışmalar neticesinde ilgi (ç) yazınız ile TAKBİS'te
kayıtlı olan ve kişi bilgileri ile kimlik numarası eşleşmemiş yaklaşık 70 milyon kaydın eşleştirme
çalışmalarının devam etmekte olduğu ve çalışmanın 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar
tamamlanmasının planlandığı, ayrıca çalışmanın tamamlanması akabinde İlçe Tapu
Müdürlüklerinin taleplerinin, İlçe Nüfus Müdürlükleri yerine Genel Müdürlüğünüzden
karşılanacağı" hususu Kurumumuza ve 81 İl Valiliğine bildirilmiş olup, yapılan çalışmalar
neticesinde 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması gereken eşleştirme çalışmaları ilgi (ç)
yazınızdan 8 gün sonra tamamlanarak posta yolu ile ilgi (d) yazınız ekinde tarafımıza gönderilmiş
ve 30/04/2018 tarihinde elimize ulaşmıştır.
Tarafımızdan yapılan incelemeler neticesinde verilerde eksiklik olduğu tespit edilerek bazı
bölümlerinin yenilenmesi talep edilmiş ve 09/05/2018 tarihinde eksiklikler tamamlanarak veriler
tarafımıza teslim edilmiştir.
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Bu süre içerisinde ilgi (ç) yazınıza istinaden tapu müdürlüklerimizce yapılan talepler nüfus
müdürlükleriniz tarafından karşılanmayarak, vatandaşlarımızın işlemleri sürüncemede bırakılmıştır.
Bu durum üzerine vatandaşlarımızın işlemlerinin sürüncemede bırakılmaması için 03/05/2018
tarihinde ilgi (e) yazınızda bahis edilen TAKBİS uyarısı yapılarak işlemlerin sürdürülmesi için
gereken önlemler alınmaya çalışılmıştır.
Kurumunuz tarafından yapılan kayıt eşleştirmeleri yaklaşık 2 ay gibi bir zaman almış olup,
toplamda yaklaşık 70 milyon adet kaydın eşleştirilmesi tarafınızdan yapılmış durumdadır. Ancak
bu verilerin TAKBİS'e ne şekilde entegre edileceği, tapu müdürlüklerimiz tarafından yapılacak olan
çalışmalara yönelik ekran tasarım ve fonksiyonlarının yazılım çalışmaları süresi dikkate alındığında
bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar tapu müdürlüklerimizin taleplerinin nüfus müdürlüklerinizce
karşılanmaya devam edilmesi gerekmektedir.
Bu tip büyük entegrasyon işlemlerinin Kurumlarımız arasında istişare edilerek yapılması,
süreçte yaşanan vatandaş mağduriyetlerinin minimum düzeye indirilmesine katkı sağlayacaktır.
Bahsi geçen TAKBİS ekran tasarım ve fonksiyonlarının yazılım çalışmaları yoğun bir
şekilde sürdürülmekte olup, konuya ilişkin çalışmalar tamamlandığında, tapu müdürlükleri ile
nüfus müdürlükleri arasındaki yazışmalara son verilecek ve bu konuda gerekli bilgilendirmeler
yapılacaktır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.

Mehmet Zeki ADLI
Genel Müdür V.
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