TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI VERİLMESİ VE
UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç:
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilgi işlem ortamında
tutulan nüfus kayıtlarında mevcut bilgiler arasında alışverişi kolaylaştırmak, kişi kaydına
ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas olacak
“Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının” verilmesini ve buna ilişkin işlemlerin düzenli bir
biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam :
Madde 2- Bu yönerge, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik numarasının verilmesine
ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Dayanak :
Madde 3- Bu Yönerge, 1587 sayılı Nüfus Kanununa 3080 sayılı Kanunla eklenen Ek-4 üncü
madde hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar :
Madde 4- Bu yönergede geçen isim ve deyimlerden;
Bakanlık
Genel Müdürlük
Kimlik Numarası

Dayanak Belgesi
Aile
Aile Kurmak
Hane
İdari Birim

: İçişleri Bakanlığını,
: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
:Bilgi işlem ortamına aktarılan kayıtlara ulaşılmayı ve kişilerin toplum
içinde tek olarak tanımlanmaları amacıyla, bilgisayar ortamında verilen
11 rakamdan oluşan sayıyı,
:Nüfus aile kütüklerine işlenen kayıtların dayanağı olan tutanak, form,
mahkeme kararı ve noter senedi gibi resmi belgeleri,
:Aynı soydan olup, aynı soyadını taşıyan ve bir aile kütük sıra numarası
altında kayıtlı kişilerin bunların eş ve çocuklarını,
:Nüfus aile kütüğünde ayrı bir aile kütük sıra numarası altında
yazılmayı,
: Nüfus aile kütüklerinde aynı kütük sıra numarası altında yazılanların
tümünü,
:442 sayılı Köy Kanununun hükümlerine tabi tüzel kişiliği haiz
köylerle, 1580 sayılı Belediye Kanununun 8 nci maddesine göre
kurulmuş olan mahalleleri,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kimlik Numarası Verilmesinde Esas ve Usuller:
Madde 5- Kimlik numarası, ilk aşamada sadece açık kayıtlara ve ölüm, gaiplik, vatandaşlığın
kaybı nedeniyle kapatılan kayıtlara aynı anda verilecektir.
Biri açık, diğeri kapalı olmak üzere birden fazla kaydı olan kişilere tek kimlik
numarası verilecek, verilmiş olan bu kimlik numarası değiştirilmeyecektir.
Yukarıda belirtilen kayıtlara verilen kimlik numaralarının kapalı kayıtlara da
işlenmesi, Bakanlıkça gönderilecek kimlik numarası dökümleri ve/veya manyetik ortamda
gönderilen kartuş, disket ve benzerlerine göre gerçekleştirilecektir.
Bakanlık, mükerrer kimlik numarası verilmesini önlemek amacıyla gerekli gördüğü
tedbirleri alacaktır.
Kimlik numarası verilmesi uygulamasının tamamlanmasından sonra yeni bir kimlik
numarası sadece, doğum, yeniden kayıt olaylarında verilecektir.
Kişinin Diğer Kapalı Kayıtlarına Kimlik Numarasının Verilmesi:
Madde 6- 5 inci maddeye göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası verilen kişilerin geriye
doğru ilk kaydına ulaşıncaya kadar tüm kapalı kayıtlarına aynı kimlik numarası verilecektir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca merkezde yapılacak tarama ve eşleştirme çalışmaları
sonucunda;
a) Kişinin kayıtları arasında tam bir tutarlılık sağlanması halinde, kimlik numarasının
ilçelerde diğer kayıtlara işlenmesi otomatik olarak yapılacaktır.
b) Kişinin kayıtları arasında bir farklılık bulunması halinde, kişinin kayıtları
dökülerek ilçelere gönderilecek, ilçelerde mevcut dayanak belgelerin incelenmesi
neticesinde sonuç Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilecektir. Verilecek talimat
doğrultusunda kimlik numaralarının işlenmesi sağlanacaktır.
Bilgisayar Ortamındaki Dayanaksız Kayıtlar:
Madde 7- Bilgisayarda mevcut, ancak nüfus aile kütüklerinde olmayan kayıtların
dayanağının bulunması halinde, aile kütüklerindeki eksiklik dayanağına göre
tamamlanacaktır.
Bilgisayar ortamındaki kaydın dayanaksız olduğunun anlaşılması halinde ise olayla
ilgili bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe intikal ettirilecek ve verilecek talimata göre işlem
tesis ettirilecektir.

Bilgi İşlem Ortamına Aktarılmamış Kayıtlar:
Madde 8- Nüfus aile kütüklerinde mevcut olan ancak bilgisayara girilmemiş kayıtlara
verilecek kimlik numarası güncelleme programı ile verileceğinden bu kayıtlar da Bilgi İşlem
Daire Başkanlığına bildirilecektir.
Bulunmayan Kapalı Kayıtlara Ait Kimlik Numaraları:
Madde 9- Kapalı kayıtlara işlenmek üzere nüfus müdürlüklerine gönderilen kimlik
numaraları çıktılarında kimliği ve kayıtlı olduğu yer bilgileri belirtilen kişilerin kapalı
kayıtlarının bulunmaması halinde çıktının düşünceler bölümüne “Kaydı Bulunamadı”
açıklaması yapılarak tarih atılıp ilgili memur ve nüfus müdürünce imzalanacaktır.
Genel Müdürlüğe ilgilinin kaydının bulunmadığı yolunda bilgi verilecektir.
Nüfus İşlemlerinde Kimlik Numaralarının Kullanılması:
Madde 10- Kimlik numarasının çıkartılan belgelere yanlış yazılması önemli sorunlara
sebebiyet vereceğinden gerek nüfus cüzdanları, gerekse nüfus kayıt örneklerine dayanılarak
düzenlenecek belgeleri kontrol ve tasdik eden makamlar kimlik numarasının hatasız yazılıp
yazılmadığını mutlaka kontrol edeceklerdir.
Birden Fazla Verilen Kimlik Numaraları:
Madde 11- Nüfus müdürlüklerince, kişilerin nüfus kayıtlarında daha önceden başka bir
kimlik numarası işlendiğinin tespiti halinde birden fazla verilen numaralardan hangisinin iptal
edileceği ek-1 form yazı ile Genel Müdürlüğe sorulacak ve verilecek olan talimata göre
numaralardan biri iptal edilecektir.
İptal edilen numaralara ait işlemli evraklar “İptal Edilen Kimlik Numaraları”
klasöründe muhafaza edilecektir.
Ad Soyad ve Diğer Farklılıklar:
Madde 12- Bilgisayar ortamında bulunan kayıtlar ile nüfus aile kütüklerindeki kayıtlar
arasında farklılık bulunması halinde, hatanın nereden kaynaklandığı araştırılacak ve bu
araştırma sonucunda;
a) Bilgi işlem ortamındaki bilgiler, nüfus aile kütükleri ve dayanağı belgelere göre
düzeltilecektir.
b) Kişinin kaydının tamamen iptal edilmesi halinde, iptal edilen kimlik numarası
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilecektir.
Nüfus ve Uluslararası Aile Cüzdanlarına Kimlik Numarası Verilmesi:
Madde 13- İlk kimlik numaralarının verilmesinden sonra düzenlenecek olan nüfus ve
uluslararası aile cüzdanlarına “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası” yazılacaktır. Misafir
nüfusların nüfus cüzdanı taleplerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılmayan
nüfus kayıt örneklerine göre nüfus cüzdanı düzenlenmeyecektir.
Uluslararası aile cüzdanlarının düzenlenmesi sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası ilgililerin “18 Sıra Numaralı Kimlik Numarası” bölümüne yazılacaktır.

Uygulamadan Kalkan Talimat ve Genelge:
Madde 14- Kimlik numarası verilmesi ve uygulanmasındaki esas ve usuller bu Yönerge ile
yeniden düzenlendiğinden 22.12.1988 gün ve 671-144/9116 no’lu genelge ile eki talimat
uygulamadan kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan bu talimat uyarınca, daha önceden
verilmiş olan kimlik numaraları kullanılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük:
Madde 15- Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 16- Bu Yönerge İçişleri Bakanlığınca yürütülür.

EK-1
T.C.
...............................KAYMAKAMLIĞINA
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI :
KONU:
NÜFUS VE VATANDAŞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Aşağıda adı soyadı ile kayıtlı olduğu yer bilgileri yazılı olan kişilerin kayıtlarına
birden fazla “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası “ verilmiştir.
Birden fazla verilen bu numaralardan hangisinin geçerli olduğunun bildirilmesini arz
ederim.
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