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5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun “Gizlilik” başlığı altındaki 9 uncu maddesinde; nüfus
kayıtlarının ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgelerinin gizli olduğu vurgulanarak, bunların
yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından görülüp
incelenemeyeceği, ancak mahkemelerin bu hükmün dışında olduğu açıklanmaktadır.
Anılan Kanunun nüfus kayıt örneği verilmesine ilişkin 43 üncü maddesinde; kişinin aile
kütüğündeki kaydının çıkarılması ve aslına uygunluğunun nüfus müdürlüğünce onanması ile elde edilen
nüfus kayıt örneklerinin istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek
olmadan verilemeyeceği, ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması
halinde yazılı müracaat aranmayacağı belirtilmekte, ayrıca yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli
olarak istenmediği takdirde, nüfus kayıt örneklerinde kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer
verilmeyeceği de öngörülmüştür.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 314 üncü maddesi; “………...Evlâtlığın, miras ve başka
haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği aile kütüğü ile
evlât edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur………Evlât edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler
ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.”
hükmündedir.
Anılan Kanunun bu amir hükmüne paralel olarak düzenlenmiş olan Nüfus Hizmetleri Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da evlât edinme ile ilgili
kayıtların, belgelerin ve bilgilerin mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde
açıklanamayacağı belirtilmiştir.
Mevzuatımızda yer alan bu hükümlere rağmen Bakanlığımıza intikal eden bazı olaylardan
yukarıda belirtilen hükümlere aykırı olarak evlât edinme ile ilgili bilgilerin çıkartılan nüfus kayıt
örneklerinde yer aldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle:
a) Yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, nüfus kayıt
örneklerinde kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmeyecektir.
b) Mahkeme kararı olmadıkça veya evlât edinilen kişi (evlâtlık) yazılı olarak talep etmedikçe
nüfus kayıt örneklerine asıl ana-babanın adları yazılmayacak ve evlât edinme işlemine dair herhangi bir
açıklamada bulunulmayacaktır.
c)Evlât edinme ile ilgili kayıtlar hakkında hiçbir şahsa, resmi ya da sözlü olarak bilgi
verilmeyecektir.
ç) Evlât edinme ile ilgili bilgiler uluslararası aile cüzdanlarına işlenmeyecektir.
Bilgilerini ve bu durumun bütün ilçe nüfus müdürlüklerine duyurulmasını ve İl Nüfus ve
Vatandaşlık Müdürlerinin denetimlerde konu üzerinde titizlikle durmaları hususunda bilgi ve gereğini
arz ve rica ederim.
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