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DOSYA

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
yayımlanmıştır.
Bu Kanunun amacı, kişisel verilen işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel
hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile
uyacakları usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamda; üçüncü kişilere medeni hal bilgisinin verilip
verilmeyeceği konusunda tereddütte düşüldüğü Bakanlığımıza intikal eden yazıların incelenmesinden
anlaşılmıştır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun “Gizlilik” kenar başlığı altındaki 9’uncu maddesinde “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.” ve aynı Kanununu 44’üncü maddesinin 1/g fıkrasında “Nüfus kayıt örneklerini; Kaydın sahipleri
veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus
müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.” ve aynı maddenin 4’üncü fıkrasında “Birinci fıkranın (g)
bendinde sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar medenî hal bilgisi dışında bir kişinin nüfus kaydına
ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.” hükümleri yer almıştır.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda üçüncü şahsın medeni hal bilgisini öğrenmek
isteyen kişinin istem nedenini açıkça yazılı olarak belirtmesi ve başvuru dilekçesinde medeni hal bilgisi
öğrenilmek istenilen kişinin T.C. Kimlik numarası ve/veya nüfusa kayıtlı olduğu il ilçe cilt hane ve BSN
bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak yer alması halinde, 5490 sayılı Kanunun 9 ve 44’üncü maddelerindeki
kıstaslara titizlikle uyularak sadece medeni hal bilgisi talebinin karşılanmasında bir sakınca
bulunmamaktadır.
Bu durumda medeni hal bilgisi talep eden kişinin mutlaka kimlik kontrolü yapılacak ve dilekçesine
nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik kartı seri numarası ile kendi el yazısıyla “Medeni hal bilgisini öğrendim.”
açıklaması yazılarak imzası alınacaktır.
Başvuru dilekçesinde medeni hal bilgisi öğrenilmek istenilen kişinin T.C. Kimlik numarası ve/veya
nüfusa kayıtlı olduğu il ilçe cilt hane ve BSN bilgisinin bulunmaması ya da eksik olarak bildirilmesi
durumlarında veya sözlü taleplere istinaden, faks veya posta yoluyla medeni hal bilgisi verilmemesi, aksi
davranışın idari ve cezai sorumluluk doğuracağının bilinmesini önemle rica ederim.
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