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        Pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin Genel Müdürlüğümüze devri sürecinde biyometrik veri alınması ile ilgili 
işlemlerin ortak yürütülmesi amacıyla kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurusunda ortak biyometrik veri 
alım yöntemi uygulanacak olup, 31 Mart 2018 tarihi itibariyle ülke genelinde kimlik kartı başvurularında kullanılan 
mevcut biyometrik okuyucular ile parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi yerine 2018 yılı içerisinde temin 

edilerek İlçe Nüfus Müdürlüklerine kurulumları gerçekleştirilen on parmak izi alımına uygun olan cihazlar ile biyometrik 
veri olarak "2+4+4" formatında düz basım ve her bir parmak tek tek çevrilerek on parmak izi alınacaktır.  
        Bununla ilgili olarak, sistem güncelleme çalışmaları nedeniyle 30 Mart 2018 Cuma günü saat 18:00 itibariyle 
MERNİS uygulaması üzerinden kimlik kartı başvuru alma işlemleri gerçekleştirilemeyecektir ve 31 Mart 2018 

Cumartesi günü yeni biyometrik okuyucular aracılığı ile “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönergesinde” belirtilen 
kişilerden (daha önce kimlik kartı başvurusunda bulunmuş olsa bile) on parmak izi “https://bvys.mernis.intra/” 

adresinden açılacak olan biyometrik veri alma uygulaması aracılığı ile alınacaktır ve akabinde MERNİS uygulaması 
üzerinden kimlik kartı başvurularına devam edilecektir. 0-15 yaş arasında olan kişilerden biyometrik veri 
alınmayacağından dolayı biyometrik veri alma uygulaması üzerinden herhangi bir işlem yapılmadan MERNİS 
uygulaması üzerinden başvuru alma işlemine geçilecektir. 
        Gezici Kayıt Terminalleri (GKT) ile ilgili olan gerekli yazılım ve donanım güncellemeleri gerçekleştirilinceye kadar 
GKT’ler aracılığıyla kimlik kartı başvurusu alınmayacaktır. 
        Parmak izi alımında aşağıdaki esaslara dikkat edilecektir:  

        a) Parmak izlerinin alımına ellerin başparmaklarının düz basımı ile başlanacak, başparmaklar düz alım için 
sensöre birlikte okutulacaktır. Daha sonra işaret, orta, yüzük ve serçe parmaklar olmak üzere kalan sağ el dört parmak 
ve sol el dört parmağın düz basımları ile devam edilecektir. Sağ ve sol ellerde kalan dört parmak sensöre birlikte 
okutulacaktır.  
        b) Düz basım parmak izi alımından sonra sağ ve sol el çevirmeli parmak izi alımı yapılacaktır. Alınma sırası; Sağ 
başparmak, Sağ işaret parmak, Sağ orta parmak, Sağ yüzük parmak, Sağ serçe Parmak, Sol başparmak, Sol işaret 
parmak, Sol orta parmak, Sol yüzük parmak, Sol serçe parmak şeklinde olacaktır ve uygulamanın sesli veya görüntülü 

uyarısına müteakip tırnağın bir kenarından diğer kenarına doğru parmak yavaşça ve fazla bastırılmadan çevrilerek 
işlem tamamlanacaktır. 

        c) Parmak izlerinin alımına engel durumlar kusur tanımı yapılarak belirtilecektir. Engelli, kopuk ve bandajlı gibi 
kusur tipleri sistemden seçilerek parmak izi alımının yapılması mümkün olmayan el ve/veya parmaklar alımdan muaf 
tutulacaktır. 
        ç) Parmak izi kaydı yapılırken parmaklar için belirlenen kalite eşiği sistem tarafından kontrol edilecektir. Her bir 

parmak için belirlenen kalite eşik değerinin altında parmak izi alınması durumunda parmak izinin tekrardan alınması 
istenecektir, tekrardan alınması ile ilgili deneme sonunda, belirlenen kalite eşiğinin altında kalan parmaklar uygun 
neden seçilerek kaydedilecektir. 
        d) Daha önce herhangi bir sebeple on parmak izi alınan ve sistemde kayıtlı olup doğrulama işleminden geçen 
kişilerden tekrar parmak izi alınmayacaktır. Biyometrik veri ile kimlik doğrulaması neticesinde başvuru işlemlerine 
devam edilecektir. 
        Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvuruları ile ilgili olan biyometrik veri alım yöntemindeki değişiklik işlemlerinin 

gerçekleştirilebilmesi için yukarıda belirtilen konulara gerekli hassasiyetin gösterilmesi; 
        Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu esnasında tahsilatı yapılan değerli kağıt bedelinin 02 Nisan 2018 
Pazartesi günü itibariyle Vergi Dairesi Müdürlüklerince ve ekte yer alan anlaşmalı bankalar aracılığı ile tahsilatının 
yapılacağı, değerli kağıt bedelinin Vergi Dairesi Müdürlüklerine ve anlaşmalı bankalara ödendiğine dair belge ile 
başvuru işlemlerinin yapılacağı, başvuru esnasında hiçbir şekilde değerli kağıt bedeli tahsilatının yapılmayacağı ve bu 
konu ile ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hususunda; 

        Gereğini rica ederim. 
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