KİMLİK KARTLARININ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2017 yılı başından itibaren ülkemiz genelinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
başvuru ve dağıtımına başlanacaktır. Önümüzdeki 3-4 yıllık süreç içerisinde kimlik kartlarının
tüm vatandaşlarımıza dağıtılması planlanmaktadır.

1. BAŞVURU İŞLEMLERİ
İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport,
sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı ve basın kartı gibi
kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılacaktır.
Kimlik kartı başvuru randevusu yerleşim yeri adresine bakılmaksızın her il ve ilçeden
alınabilecektir.
İlgililerin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi
hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilecektir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile
kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soy bağı bulunması şartı aranmayacaktır.
2. DÜZENLENMESİ VE TESLİM EDİLMESİ
a) On beş yaşını tamamlayanlar
On beş yaşını tamamlayanların biyometrik verisi alınacağından şahsen başvuruları
esastır. On beş yaşını tamamlayan kişilere kimlik kartı düzenlenmesinde talep belgesine ve
imza formuna imzaları alınacak ve kimlik kartları kendilerine teslim edilebilecektir.
On beş yaşını tamamlayanların ilk defa kimlik kartı başvurusunda fotoğrafsız nüfus
cüzdanı ile başvurmaları ve kimliklerini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememeleri
durumunda kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda
tereddüte düşülmesi hâlinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine soruşturma
yaptırılacak, soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde başvuru alınacaktır. Soruşturmanın
olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia
ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde; varsa anne veya
babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora
dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz
edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmayacaktır.
Nüfus cüzdanı ibraz edemeyen veya yerleşim yeri adresi bulunmayan ya da beyan edilen
yerleşim yeri adresinden şüphe duyulan kişilerin kimlik kartı talepleri yukarıda belirtilen usule
uygun olarak değerlendirilecektir.
Ayırt etme gücüne sahip on beş yaşını tamamlamış ancak 4721 sayılı Türk Medeni
Kanununun 407’nci maddesinde belirtilen bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir
cezaya mahkum olan kısıtlı erginlerin kimlik kartı başvurularında fotoğrafları, biyometrik
verileri ve imzaları alınmakla birlikte kimlik kartları vasilerine teslim edilecektir.
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4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405’inci maddesinde belirtilen, akıl hastalığı veya
akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlananlardan imza ve biyometrik veri alınmayacaktır. Bu durum
başvuru nedenlerinde kayıt altına alınacaktır. Anılan Kanunun 406’ncı maddesinde belirtilen
savurganlık alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim üzerine
kısıtlananların fotoğrafları, biyometrik verileri ve imzaları alınarak kimlik kartı veli, vasi veya
kayyıma teslim edilecektir.
b) On beş yaşını tamamlamayanlar
On beş yaşını tamamlamayanlardan biyometrik veri alınmayacaktır.
On beş yaşını tamamlamayanların başvuruları veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması
halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında
bulunduranlar tarafından yapılacaktır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik
kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya
ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler
tarafından teslim alınacaktır.
Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde on beş yaşını
tamamlamayanlara ait kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17’inci maddesinde bildirimle
yükümlü kılınan kişilere, on beş yaşını tamamlamayanların ana ve babası yurt dışında veya
ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişilere verilecektir.
On beş yaşını tamamlamayanların velilerinin talebi halinde kimlik kartı fotoğraflı
olarak düzenlenecektir.

3. KAN GRUBU
Kimlik kartlarında yer alan kan grubu alanı için bir defaya mahsus olmak üzere sağlık
kuruluşlarından alınan kan grubunu gösterir belgenin ibraz edilmesi istenecek, daha sonraki
başvurularda ise belge istenmeyecektir. Bu alan veri tabanındaki bilgilere göre düzenlenecektir.

4. FOTOĞRAFLAR
Kimlik kartında kullanılacak fotoğraf ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)
standartlarına uygun, kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş
biyometrik fotoğraf olacaktır.
Düz zemin üzerine basılan fotoğrafta fon beyaz ve desensiz olacak, yüz tamamen
görünür şekilde ön cepheden çekilmiş, gözler açık konumda ve saçlar gözleri kapatmayacak
şekilde, renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmayacaktır. Başörtülü fotoğraflarda alın, yüz
ve çene açık olacaktır.
Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmayacak, fotokopi veya
bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme
kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilecektir.
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5. İPTAL VE İMHA
Nüfus müdürlükleri tarafından geçersiz hale getirilen veya ilgilisine teslim edilemediği için
ilçe nüfus müdürlüklerinde bir ay süreyle bekletilen kimlik kartları, iptal edilip imha edilmek
üzere Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

6. GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ
Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat
sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda
herhangi bir nüfus müdürlüğünce kişinin talebi halinde yeni kart düzenleninceye kadar
kimliğini ispata yarayacak on beş gün geçerli geçici kimlik belgesi düzenlenecektir.
Değiştirme nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurularında geçici kimlik belgesi
düzenlenmeyecektir.
Bu belge ile işlem yapılmadan önce işlem yapacak kurumlar tarafından belgenin
geçerliliği Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kontrol edilecektir.

7. YIL SONU İŞLEMLERİ
Kimlik Kartı Talep Belgesi ve imha tutanakları takvim yılı itibariyle zincirleme sıra
numarası verilmek suretiyle dosyalarında muhafaza edilecektir.

8. KORUMA ALTINDA OLAN ÇOCUKLAR
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrası “2828 sayılı
Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkilileri, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri yerlerin
sorumluları ile kişiler; yanlarında çalıştırdıkları veya barındırdıkları çocuk veya erginlerin
kimlik kartlarını kontrol etmek, aile kütüklerine kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için
nüfus müdürlüklerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yaptırmakla görevlidirler” hükmü
doğrultusunda görevli olanlar doğum bildiriminde bulunduklarından kimlik kartlarını da teslim
alabileceklerdir.
Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarında koruma altında bulunan çocuklara ait kimlik
kartlarının bedeli ana, baba veya vasileri tarafından ana, baba veya vasinin bulunmaması ya da
ödeme gücünün olmaması halinde ilgili kuruluşlarınca karşılanacaktır.
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9. GEZİCİ KAYIT TERMİNALİ
Nüfus müdürlüklerine gelemeyecekleri bildirilen kişilerin (yatalak, hasta) kimlik kartı
başvuruları iş hacmi ve personel durumu göz önüne alınarak mülki idari amirin onayıyla Gezici
Kayıt Terminali kullanılarak alınabilecektir.
Mülki idari amirin onayında hangi personelin hangi amaçla göreve gideceği belirtilecek ve
araç temini konusunda mahalli imkanlar ölçüsünde hareket edilecektir.
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