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Bakanlığımızca uygulamaya konulan Kimlik PaylaĢımı Sistemi ile MERNĠS veri 

tabanında depolanan kiĢilerin kimlik bilgileri diğer kurum ve kuruluĢların kullanımına 

açılmıĢtır. Teknik alt yapısı hazır olan kurum ve kuruluĢlar ikili anlaĢma dahilinde sistemden 

faydalanmaya baĢlamıĢlardır. 

 

 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile banka, noter, sigorta ve reasürans Ģirketleri 

gibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve eki cetvellerde yer almayan 

kamu kurum ve kuruluĢları ile diğer kiĢilere de sistemden yararlanabilme imkânı getirilmiĢtir.  

Konuya iliĢkin esas ve usuller 21/09/2006 tarihli ve 26296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Tebliğ ile belirlenmiĢtir. 

 

Nüfus cüzdanı kullanımında yaĢanması muhtemel olumsuzlukların önemli ölçüde 

sınırlandırması amacıyla Kimlik PaylaĢımı Sistemi içerisinde yer alan ve web servislerinden 

biri olan Nüfus Cüzdanı Doğrulama Servisi hizmete konulmuĢtur. 

 

Kimlik PaylaĢımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği Ek-1 Parametreleri’nde yer alan 

“Nüfus Cüzdanı Doğrulama Servisi” üzerinden banka, noter, sigorta ve reasürans Ģirketleri 

gibi kuruluĢların kimlik doğrulama iĢlemlerini yapmaları sahte nüfus cüzdanı nedeniyle 

yaĢanan mağduriyetlerin önlenmesi açısından yararlı görülmektedir. 

 

Nitekim 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile gerçeğe aykırı yerleĢim yeri veya 

cüzdan talep belgesi verilmesinin engellenmesi ve gerçeğe aykırı belge düzenleyenlerin 

cezalandırılması veya caydırıcılık sağlanması öngörülmüĢtür. Anılan kanunun 67’inci 

maddesi ile “Gerçeğe aykırı yerleĢim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle 

muhtarları ile herhangi bir iĢlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dıĢı beyanda bulunanlar 

ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü 

getirilmiĢtir. 

 

Nüfus cüzdanı sahteciliğinde idarece alınan önlemler hakkında kurumların yanı sıra 

kiĢilerin de bilinçlendirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Sahtecilik konusunda gerekli 

duyarlılığın gösterilmesi, sahteciliğin yaratacağı kayıpları önemli ölçüde sınırlayacaktır. 

 

 

 

 



 

Bu nedenle ilgili iĢlemlerde olası yaĢanabilecek suistimâl ve mağduriyetlerin 

önlenebilmesi açısından Kimlik PaylaĢımı Sistemi’nin kullanılması ile ilgili olarak 

birimlerinizin müracaatta bulunması hususunda bilgilendirilmesini arz ve rica ederim. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Abdülkadir AKSU 

                                                                                                            Bakan 

                                     

 

                                

 

                     

 

 

 

DAĞITIM    : 

Gereği:                                                                 Bilgi: 

Genelkurmay BaĢkanlığına                               CumhurbaĢkanlığı Genel  Sekreterliğine  

Bakanlıklara                    BaĢbakanlığa 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına   Bakanlık Merkez Birimlerine 

Türkiye Bankalar Birliğine                                          

Türkiye Noterler Birliğine  

Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliğine 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 
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