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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Personel Dairesi Başkanlığı) 04.04.2016 tarihli ve
13192437/903/13-4168 sayılı yazısı.
b) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının 23.11.2016 tarih ve
39882315-903.13[903.13]-E.2580965 sayılı yazısı.

25.4.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nunda 14.1.2016 tarih ve 6661
sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan
değişiklikler sonucunda nüfus cüzdanının yerine "kimlik kartı" tanımı getirilmiş ve Kanunun 3
üncü maddesi birinci fıkrası r bendinde kimlik kartının, kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile
kütüğüne kayıtlı bulunduğunu gösteren Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını ifade ettiği
belirtilmiştir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 6661 sayılı Yasa ile değişik 41 inci maddesi ile
de "(1) Kimlik kartında yer alacak bilgiler ile kartın tasarımı, temini, basımı, dağıtım ve teslim
yöntemi ile üretim ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemi belirlemeye Bakanlık yetkilidir. (2)
Kimlik kartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşı Bakanlıkça belirlenir. (3)
Biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen müracaatı esastır. Biyometrik verisi alınmayacak
çocukların kimlik kartı müracaatı veli veya vasileri ile 15 inci ve 17 nci maddelerde yer alan
bildirim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından yapılır." hükümleri getirilerek kimlik kartında yer
alacak bilgilerin belirlenmesinde İçişleri Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.
5490 sayılı Kanuna 6661 sayılı Kanun ile eklenen "Atıflar" başlıklı Ek Madde 1 ile de;
diğer mevzuatta "nüfus cüzdanı", "hüviyet cüzdanı", "nüfus hüviyet cüzdanı", "hüviyet varakası",
"nüfus kâğıdı" ibarelerine yapılan atıflar "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı"na yapılmış sayılacağı
hüküm altına alınmıştır.
İlişikteki ilgi (b) yazı ve eklerinde, kimlik kartlarının 2017 yılından itibaren tüm illerde
dağıtımına başlanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle T.C. Kimlik Kartı/Geçici Kimlik Belgesi ile
yapılan başvurularda, İçişleri Bakanlığınca belirlenen kimlik kartı bilgileri dışında nüfus cüzdanına
göre bilgi ve/veya belge talebinde bulunulmaması, söz konusu bilgilerin kimlik kartının (veya
geçici kimlik belgesinin) Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) kontrolü ile birlikte teyidinin
yapılması gerekmektedir. Ayrıca, ilgi (a) yazı ve ekleri ile de doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının
geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat nedeniyle kullanılamayacak durumda olması
nedeniyle yapılan kimlik kartı değişikliği başvurularında yeni kart düzenleninceye kadar kişinin
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talebi halinde nüfus müdürlüklerince 10 gün geçerli "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlendiği ve bu
belge ile işlem yapılmadan önce belgenin geçerliliğinin (KPS) üzerinden "Belge No." ve "T.C.
Kimlik No." ile kontrol edilmesi gerektiği bildirildiğinden söz konusu belgenin müdürlüklere
sunulması halinde gerekli kontrollerin sağlanarak işlemlere yön verilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve bu duyurunun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tapu müdürlüklerine iletilmesi
hususunda gereğini rica ederim.

Gökhan KANAL
Genel Müdür V.
Ek :
1 - İlgi (a) yazı
2 - İlgi (a) yazı ekleri
3 - İlgi (b) yazı
4 - İlgi (b) yazı ekleri
Dağıtım:
Gereği:

Bilgi:

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

Teftiş Kurulu Başkanlığına
Hukuk Müşavirliğine
İç Denetim Birimi Başkanlığına
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