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Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ve nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin
bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
Nüfus kayıt örneği kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkartılarak aslına uygunluğu
onaylanmış aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belge olup, bir çok hak ve yükümlülüğün
yerine getirilmesinde karine teşkil etmektedir. Nüfus kayıt örneğinin verilmesindeki usuller ise 5490
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43 ve 44 üncü maddeleri ile bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmeliğin 148 ve 151 inci maddelerinde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olup nüfus kayıtlarından
bilgi ve belge verilmesinde yukarıdaki mevzuat hükümlerine uyulmasına yönelik il ve ilçe nüfus
müdürleri tarafından her türlü tedbir alınıp uygulanacaktır.
Diğer taraftan; Nüfus Hizmetleri Kanununun gizlilik başlıklı 9 uncu maddesi “Nüfus kayıtları
ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bunlar, yetkili ve sorumlu memurlar ile
teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından görülüp incelenemez. Mahkemeler bu
hükmün dışındadır. Nüfus kayıtlarına bu bilgileri işleyen memurlar ve Kimlik Paylaşımı Sistemi
kapsamında nüfus kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. Bu
yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.” hükmündedir.
Anayasa’nın 20 nci maddesinde de “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı .”
öngörülmüş olup, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun özel hayatın gizliliğini ihlal başlığı
altındaki maddelerde de özel hayatın gizliliği kabul edilmiş ve bu gizliliğin ihlali suç sayılmıştır.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 21 inci ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmeliğin 32 nci maddesi ile de kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın
gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve
haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi
edinme hakkı kapsamı dışında tutulmuştur.
Nüfus kayıtlarına ait bilgilerin, almaya yetkili olanlar dışında başkalarına verilmesi veya
başkalarının bilgi edinmelerinin sağlanması hali özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaktadır.
Nüfus memurlarının da işlemleri dışında kişilerin kayıtlarını inceleme veya sorgulama yetkileri de
bulunmamaktadır.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri dışında, nüfus kayıt örneklerinden bilgi ve belge
verilmesi veya nüfus personelince sorgulamanın yapıldığının tespiti halinde sorumlular hakkında
mutlaka soruşturma açılacaktır.
Bilgi ve gereğinin bu yolda yapılmasını rica ederim.
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