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 Nüfus cüzdanları, kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı 

bulunduğunu kanıtlayan resmi bir belge olup, tüm resmi işlemlerde ibraz edilmesi zorunlu 

tutulmaktadır.  

 Bu önemi nedeniyle nüfus cüzdanı işlemlerinde meydana gelecek herhangi bir 

aksaklık,  emniyet ve asayişin sağlanması ve vatandaşlık hukuku açısından önemli sorunları 

ortaya çıkaracaktır. Bu bakımdan nüfus cüzdanı düzenlenmesine dayanak teşkil eden “Nüfus 

Cüzdanı Talep Belgesi” düzenlenmesinde köy ve mahalle muhtarlarının gerekli titizliği 

göstermeleri gerekmektedir.   

 İliniz dahilindeki bütün köy ve mahalle muhtarlarına,  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanununun 67 nci maddesi ile “Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren 

köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı 

beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.” hükmünün öngörüldüğü hatırlatılacaktır.  

 Kayıp, yeniden, yenileme ve değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı talebinde bulunan 

kişinin aile kaydına girilerek münasip bir dille babanın babası, annenin annesi, amca ve hala 

adları, annenin kızlık soyadı  v.b. sorular sorulacak, doğru  cevap alındığı takdirde nüfus 

cüzdanı düzenlenecektir.  

 Yöneltilen   sorulara  yanlış  ya  da hiç  cevap  verilmemesi durumunda, kişilere nüfus  

cüzdanı düzenlenmeyecek ve  cüzdan talep belgesinde kimliği ve fotoğrafı bulunan kişi olup 

olmadığı yolunda kolluk kuvvetlerince yaptırılacak araştırma sonucuna göre işlem tesis 

edilecektir. 

 Nüfus cüzdanı talebinde bulunanların personelce tanınan ve bilinen kişiler olması 

halinde yukarıda belirtilen işlem uygulanmayacaktır. 

 Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce, nüfus idarelerince 

gönderilen kayıp, yeniden, yenileme ve değiştirme nedeniyle cüzdan talebi araştırmalarında, 

araştırmaların süratli bir şekilde yapılması ve gereken titizliğin gösterilmesi konusunda  

birimlerine talimat verilmesini önemle arz ve rica ederim.  
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