
T.C. 

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI 

Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

 

 

Sayı    : B.05.0.NÜV.0.01.00.00-95012                 09/08/2012 

Konu  : Ailenin Korunması  
 

 

 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesi Kanununun 8’inci 

maddesinin altıncı fıkrası “Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya 

resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek 

bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi 

kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka 

aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.”  hükmündedir. 

  

 MERNİS Uygulama Yazılımında 6284 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik hazırlanan 

modül kullanıma açılmıştır. Modül ile ilgili kişi dışında yapılacak nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri 

belgesi taleplerinde “ Bu kayıt sadece 6284 sayılı Kanunun uyarınca kişilerin kendisine verilir.“ 

uyarısı verilecek, diğer kişilere nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi verilmeyecektir. 

 

             Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilecek nüfus kayıt örneklerinde “6284 

sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 6 ncı bendi uyarınca ........... T.C. kimlik numaralı ............... adlı 

kişinin kimliği ve adres bilgilerinin gizli tutulmasına ............ Mahkemesi ......esas no, .......karar 

no,....../...../....... karar tarihli kararı uyarınca karar verilmiştir." açıklaması yer alacaktır. Gerek kişilerin 

gerekse kurumların taleplerinde tedbir süresi içerisinde yerleşim yeri adresi bilgisi çıkmayacaktır.  

 

             Kanunun 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “Tedbir kararı ilk defasında en çok altı 

ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı 

hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin 

süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine 

karar verilebilir.” hükmü uyarınca tedbir kararına yönelik açıklama süresi bitiminden 15 gün sonra 

sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.  

 

 Kanunun 4 ve 6’ncı maddelerine istinaden 6284 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin 

yönetmelik yayınlanıncaya kadar, tedbir kararı alınan kişi veya kişilerin yerleşim yeri adresinin 

bulunduğu “İl aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü” adresi resen yeni yerleşim yeri adresi olarak 

kaydedilecektir. 

 

 Diğer taraftan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu 9’uncu maddesi gereğince nüfus kayıt 

örnekleri ve yerleşim yeri ve diğer adresi bilgilerinin gizliliği göz önüne alınarak yapılacak uyarılara 

rağmen ilgili kişi dışına nüfus kayıt örneği verilmesi durumunda da belgeyi düzenleyen personel 

hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve il ve ilçe nüfus müdürlerinin de konu üzerinde titizlikle 

durması hususunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. 
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