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ĠLGĠ:  24/05/2010 tarih ve B.05.0.NÜV.0.06.00.01-101-2083/35912 sayılı talimat. 

 

KiĢinin Türk vatandaĢı olup olmadığının tespitine, toplum içerisinde kimliğinin ve aile 

bağlarının belirlenmesine esas olan nüfus kayıtları kamu düzeninin temel dayanaklarından birisidir. 

Nüfus kayıtlarının düzgün bir Ģekilde tutulmaması, doğum ölüm gibi nüfus olaylarının Kanunun 

öngördüğü süreler içerisinde aile kütüklerine intikal ettirilmemesi önemli sorunların ortaya çıkmasına 

neden olacaktır. 

 

Nüfus kütüklerinde kayıtlı bulunmayan kiĢi bırakmamak amacıyla; 5490 sayılı Nüfus  

Hizmetleri Kanununun 18 inci maddesi ile kolluk kuvvetleri baĢta olmak üzere bütün kamu kurum ve 

kuruluĢlarına, yetiĢtirme yurtlarına, bakım evlerine ve okul müdürlerine rastladıkları kayıtsız çocukları 

veya nüfusa tescil edilmemiĢ erginlerin varlığını haber aldıkları takdirde nüfus idarelerine bildirme 

görevi verilmiĢtir.  

 

Bütün kamu kurum ve kuruluĢlarına bu görevin hatırlatılarak Kanun maddesine iĢlerlik 

kazandırılması ve sorunun mutlaka çözüme ulaĢtırılması Vali ve Kaymakamlara düĢen önemli bir 

görev olmaktadır.  

 

Diğer taraftan, nüfus müdürlüklerince 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 17 nci 

maddesi uyarınca köy ve mahalle muhtarlarına tebligat yapılmak suretiyle kayıtsız bütün çocukların 

ana, baba veya bu çocukları yanlarında bulunduranlar ya da muhtarların beyana davet edilmesi ve 

kayıtsız kimse bırakılmaması sağlanacaktır.  

 

Bu talimatın uygulanmasına yönelik ödeme güçlüğü içerisinde bulunanların tespiti halinde, 

mevzuattan kaynaklanan masrafların karĢılanması yolunda mahalli imkanların kullanılması vali ve 

kaymakamlarca sağlanacaktır. 

 

Gerek nüfus hizmetleri açısından gerekse kamu hizmetlerinin yürütülmesi açısından nüfus 

kütüklerinde kayıtsız kimse bırakılmamasına yönelik çalıĢmaların amaca uygun Ģekilde yapılması için 

gerekli tedbirler alınacak ve uygulamaya gerekli özen gösterilecektir. 

 

Ġlgi talimat yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

     Osman GÜNEġ 

                     Bakan a. 
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