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DOSYA

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun nüfus kayıt örneği verilmesine ilişkin 43’üncü
maddesinde; kişinin aile kütüğündeki kaydının çıkarılması ve aslına uygunluğunun nüfus
müdürlüğünce onanması ile elde edilen nüfus kayıt örneklerinin istenme nedeni ve hangi
amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemeyeceği, ancak kişinin
kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat
aranmayacağı, ayrıca yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği
takdirde, nüfus kayıt örneklerinde kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer
verilmeyeceği, öngörülmüştür.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44’üncü maddesine göre nüfus kayıt örneğini
almakla yetkili olanlar tarafından açıkça istenmediği halde, nüfus kayıt örneklerinin
“DÜŞÜNCELER” bölümünde yer alan nüfus olaylarına ilişkin kişisel bilgilerin tümüne veya
kişilerin isteği doğrultusunda bu bilgilerin sadece bir kısmına yer verildiği Bakanlığımıza
intikal eden bazı bilgi ve belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.
Bu nedenle,
a) Nüfus kayıt örneğinde, bunları istemeye yetkili olanlar tarafından, açıkça ve
gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer
verilmeyecektir.
b) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 314’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca,
mahkeme kararı olmadıkça ya da evlatlık istemedikçe evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler
ve bilgiler açıklanmayacak, hiç kimseye ya da kuruluşa verilmeyecektir.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
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