
Dünyanın ilk 
e-devlet 
projelerinden

 olan MERNİS,  
tüm projelerin 
ilham kaynağı…
Bürokrasiyi azaltıcı, devletle vatandaşı 
yakınlaştırıcı hizmet anlayışını sağlamak 
amacıyla Kasım 2002’de uygulamaya 
geçirilen, Türkiye’nin en büyük 
bilişim projesi olan MERNİS, devletin 
mantalitesinin değişimine katkı sağlarken 
e-devlet projelerinin de giriş anahtarı oldu. 

Fatma Ağaç

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi, tüm vatandaşlık 
bilgilerini elektronik ortama aktaran ve bu bilgilerde meydana gelen 
her tür değişikliği; ülke çapında 957 merkezden anlık güncellenmesi 

ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını sağlayan bir proje… Proje dünyadaki 
ilk elektronik devlet (e-devlet) projelerinden biri olarak ülkemiz ve Avrupa’daki 
tüm projelere de ilham kaynağı oluyor. MERNİS Projesi, kapsamı ve etkilediği 
kesimler dikkate alındığında da Türkiye’nin en büyük bilişim projesi. 

5 Mayıs 1972 tarihli Nüfus Kanunu, MERNİS Projesi fikrinin doğmasına neden olurken, projenin 
başlangıcından, 2002 yılında uygulamaya geçmesi arasında 30 yıllık bir süre geçti. Ülkemizde, kamu 
personelinin teknolojiye yakınlaştırılması süreci, geleneksel değerlerle çatışmaları da gün yüzüne 
çıkarırken MERNİS Projesi, kişi bilgilerini tutan tüm kamu ve özel kuruluşların birbirine yakınlaşmasını 
sağladı. 

Tüm nüfus bilgilerinin bir araya toplandığı nadir proje olan MERNİS etkileşimli (aile kütüğü esası 
nedeniyle) yapısı nedeniyle tüm ailevi bilgileri de içeriyor. Bu yapı veri anlamında birbiri ile ilintili büyük 
bir veri yapısı ortaya çıkarıyor. Proje bu yapısıyla, ORACLE veri tabanının da kendi yapısını test etmesi 
fırsatını veriyor. 

Ülkemizde elektronik projelere olan kuşkulu bakışın dağılmasını da sağlayan proje, devletin iş ve 
işlemlerini kolaylaştırdı. Projenin devamı niteliğinde olan Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Projesi’yle, 
vatandaşların işlerinde de kolaylaştırıcı bir çığır açıldı. MERNİS, devletin mantalitesinin değişimi için de 
bir katkı sağladı. Proje güvenilir bilgi desteği ile devletin iş ve işlemlerinde hızın artmasını sağladığı gibi, 
elektronik devlet projelerinin de giriş anahtarı oldu. 

Proje ile bilgilerin güvenli paylaşımı, bilgilerin hızlı güncellenmesi ve vatandaşa verilen hizmetteki hızın 
ve verimin de artması amaçlanırken, proje kapsamında kurumların vatandaşlar için kullandığı farklı 
numaralar da tekleştirildi. Kimlik Paylaşım Sistemi’nin devreye girmesi ve uygulamada istenilen 
verimin elde edilmesi için kamu kurumları kendi bünyelerinde tuttukları kişi bilgilerini MERNİS 
Veri Tabanı’ndaki kişi bilgileri ile tutarlı olmasını sağlıyorlar. KPS’nin devreye girmesi ile kamu 
kuruluşları, daha önce kâğıt ortamında yapılan bilgi alış verişini elektronik ortamda yapıp kırtasiye 
işlemlerini en aza indirirken hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirmeye başladılar. 
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MERNİS Projesi ’nin tarihçesi

• 5 Mayıs 1972 tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile MERNİS Projesi fikri doğdu. 
• 1976 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından projelendirildi. 
• 1980 yılında proje, Ortadoğu Teknik Üniversite’sine (ODTÜ) ihale edildi. 
• 1982 yılında projeyi uygulama çalışmaları başladı.
• 1982-1996 yılları arasında proje çalışmaları sürdü. 
• 1996 yılında Dünya Bankası, MERNİS Projesi’ni özelleştirme ve Sosyal Güvenlik Ağı (PIAL) 
kapsamına aldı ve proje fizibilite çalışması yapıldı. 
• 1997 yılında yürürlüğe giren 4300 sayılı kanunla sağlanan ödeneğin kullanılması ile MERNİS 
Projesi hız kazandı. 
• MERNİS Projesi yönetim şeması oluşturuldu.
• 1997 yılında Dünya Bankası, MERNİS Projesi’ne kaynak aktardı.
• 1997-1999 yılları arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlük ve 923 ilçe nüfus 
müdürlüklerinin altyapısı tamamlanarak bilgisayar sistemleri kuruldu.
• Genel müdürlük ile ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan sunucu ve kişisel bilgisayarlara 
işletim sistemleri ve veri tabanı yönetim sistemleri kuruldu.
• 1997-1999 yılları arasında nüfus kayıtları bilgisayar ortamına aktarıldı.
• 1998 yılında ilçe nüfus müdürlüklerine destek vermek amacıyla Acil Destek Merkezi (call 
center) kuruldu.
• 1998-2000 yılları arasında MERNİS uygulama yazılımları gerçekleştirildi.
• 1997-2002 tarihleri arasında 6500 personele bilgisayar teknolojileri konusunda eğitim verildi.
• 28 Ekim 2000 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, tüm nüfus kayıtlarına verildi.
• Eylül 2000 tarihinde merkezi sunucu sistemi, depolama sistemi ve yedekleme sistemleri 
satın alınarak 16 Kasım 2000 tarihinde hizmete açıldı.
• Kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara T.C. Kimlik Numarasını yaygınlaştırmak 
amacıyla Nüfus Bilgi Bankası kuruldu.
• 13 Aralık 2001 tarihinde ilçe nüfus idarelerinin merkezle on-line çalışmasını sağlamak 
amacıyla nüfus idarelerinin iletişim altyapısının kurulması ve on-line uygulaması ihalesi 
yapıldı.
• 18 Mart 2002 tarihinden itibaren on-line uygulama Ankara ve Kırıkkale iline bağlı ilçelerde 
pilot uygulama olarak başlanarak, 2002 yılı sonu itibariyle projenin bitirilmesi hedeflendi.
• Kasım 2002 sonu itibariyle MERNİS veri tabanı kuruldu ve MERNİS sisteminin on-line olarak 
çalışması sağlandı.
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Teknik açıdan sistem yapısı 

Teknik açıdan sistem iki bölüme ayrılmış. Birisi, 
önceden belirlenen işleri, MERNİS fonksiyonlarını 
destekleyecek ve / veya ağ işlemlerini 
kontrol edecek şekilde yürüten yerel alan ağı 
bilgisayarlarını ve iletişim donanımını içeren 
donanım altyapısı.

Halen 923 ilçede Windows NT tabanlı bir sunucu 
ile Windows95-Windows98/XP tabanlı sistemci 
bilgisayar sistemleri bir yerel ağ üzerinde çalışıyor.  
Merkezde ise Genel Müdürlük her biri 12 işlemci 
ve 32 GB ana belleğe sahip 2 adet IBM S80 
sisteminden oluşan büyük boy bir sunucu sistemi 
bulunuyor. Bu sistemde 3 TB kapasiteli harici disk 
sistemi yer alıyor.  

MERNİS iletişim altyapısı Türkiye genelinde 
hiyerarşik yapıda oluşturulmuş. Sistem ilçeleri 
ve merkezi kapsayacak bir geniş alan ağı (WAN) 
üzerinde çalışıyor. Bu yapıda bir il içinde yer 
alan tüm ilçeler il merkezine FR abonesi olarak 
bağlanıyor. Toplama noktası olarak anılan bu 
merkezler, Genel Müdürlükteki server frame 
relay ağı üzerinden bağlı. Merkez ile bağlantılı 
merkez ilçe bağlantısı yıldız topolojisi üzerinden 
gerçekleşiyor. 

İletişim altyapısı

MERNİS veri tabanına erişimi sağlayan, iletişim 
ağını kontrol eden, MERNİS ile diğer sistem 
programlarının geliştirilmesini ve MERNİS sistem 
fonksiyonlarını destekleyen, destek katmanı 
diye adlandırdığımız yazılım altyapısı. MERNİS 
Uygulama Yazılım Sistemi; ilçe Uygulama 
Yazılımları ve Merkez Uygulama Yazılımları 
bileşenlerinden oluşuyor. MERNİS İlçe Uygulama 
Yazılımları, ORACLE 8.1.6 Veri Tabanı Yönetim 
Sistemi ve DEVELOPER 2000 kullanılarak, Merkez 
Uygulama Yazılımları ise ORACLE 8.1.7 Veri Tabanı 
Yönetim Sistemi ve PL-SQL kullanılarak geliştirildi.

Projenin uygulamaya konulmasında mali ve 
teknik açıdan en büyük katkı, Dünya Bankası 
tarafından verildi. Ülkemizde vergi tahsilatının 

etkin şekilde yürütülmesi ve sosyal güvenlik 
sisteminin iyileştirilmesini amaçlayan Özelleştirme 
Uygulaması ve Sosyal Güvenlik Ağı (PIAL) 
Projesi başlatıldı. MERNİS Projesi kapsamında 
her vatandaşa bir kimlik numarası verilme 
uygulamasının bu projenin daha etkin şekilde 
yürütülmesine katkı sağlayacağı amacıyla, MERNİS 
Projesi’nin PİAL kapsamına alınması Dünya 
Bankası’nca uygun görülmüş ve 1996’dan itibaren 
proje çalışmalarına başlandı. 

Dünya Bankası uzmanları tarafından MERNİS 
Projesi fizibilite raporu hazırlanarak çalışmalara 
başlandı. Bu kapsamda Genel Müdürlüğe 5.5 
milyon dolar kredi verildi. Verilen bu kredinin 
3.5 milyon doları harcanarak projenin fizibilitesi 
hazırlanmış, ilçe bilgisayarları alındı ve Sistem 
Mühendisliği ihalesi yapıldı. Dünya Bankası 
çalışmaları PIAL’in 1999 yılında tamamlanması ile 
sona erdi. 
Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen ihaleler 
uluslararası rekabete açık ve dünya bankası 
kurallarına uygun şekilde anahtar teslimi olarak 
gerçekleştirildi. Yazılımın gerçekleştirilmesinde 
açık uluslararası standartlar kullanıldı. 
Projenin diğer giderleri de genel bütçe ve Nüfus 
Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 
sağlandı. 
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Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen ihaleler 
uluslararası rekabete açık ve dünya bankası kurallarına 
uygun şekilde anahtar teslimi olarak gerçekleştirildi. 
Yazılımın gerçekleştirilmesinde açık uluslararası 
standartlar kullanıldı. Projenin diğer giderleri de genel 
bütçe ve Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 
sağlandı. 

Kamu kuruluşları - MERNİS ilişkisi

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, kamu kurum ve 
kuruluşları arasında anahtar olarak görev yapan bilgi 
alışverişinin gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.
 
1587 Sayılı Nüfus Kanununa 3080 Sayılı Kanunla eklenen 
ek-4 madde ile “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü, Merkezde Nüfus İdare Sistemi’nin 
uygulanmasına geçilen yerlerden başlamak üzere, Türk 
vatandaşlarına nüfus kütüklerinde bilgi alışverişini 
kolaylaştırmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar 
arasında bağ oluşturmaya esas olacak bir numara 
sistemi geliştiriyor. Bu numara bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının kayıtlarında esas alınır” hükmü getirildi. 

Bu hüküm çerçevesinde kamu kurumları arasında 
kimlik numarası kullanımı ile ilgili koordinasyon, İçişleri 
Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce 
gerçekleştitiliyor. 
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