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Biyometrik kimlikler 
Aralık’ta dağıtılacak

Başbakan Davutoğlu, 
“38 yıllık” kimliklerin 
değişeceğini, “parmak 
ve damar izimizi” 
taşıyan biyometrik 
kimliklerin Aralık ayından 
itibaren dağıtılmaya 
başlanacağını açıkladı. 
Doğum, ölüm, adres ve 
soyadı değişikliklerinin 
elektronik ortamda 
yapılabileceğini belirten 
Davutoğlu, bir çocuk 
kaybolduğunda civardaki 
vatandaşlara bunun 
SMS’le bildirileceğini 
söyledi.

1976 yılından beri kullanımda 
olan mavi ve pembe 
nüfus cüzdanlarına 

veda edilecek. 38 yıllık nüfus cüzdanlarının 
yerini “parmak ve damar izimizi” taşıyan 
biyometrik kimlikler alıyor. Açıklama Başbakan 
Ahmet Davutoğlu tarafından yapıldı. İçişleri 
Bakanlığı’nda 15 Ekim 2014’te aldığı brifing 
sonrasında açıklamalarda bulunan Başbakan 
Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik 
şartlarını iyileştirmenin yanı sıra vatandaşların 
hayatını da kolaylaştırmakla yükümlü olduğunu 
belirterek, “ İçişlerinde yürütülen prosedürler 
en kısa, en seri, en az vakit ve enerji kaybettiren 
nitelikleri barındıracak. Bu anlamda bürokraside 
tam bir devrim yapacağız” dedi. 

bilgi veren Davutoğlu, şunları söyledi:

“SMS mesajıyla İçişleri Bakanlığımız, diyelim bir 
bölgede, bir çocuk kaybolmuşsa bütün eşkâliyle, 
özellikleriyle elektronik ortamda, o bölgedeki 
bütün telefon sahibi kişilere iletilecek. Eskiden 
olduğu gibi duvarlara, değişik yerlere ‘Bu çocuğu 
görmüşseniz bizi bulun’un ötesinde teknolojik 
imkânla anında bütün telefonlarda o resimler 
gözükecek ve bu tür durumlarda daha etkin 
görev yapma, müdahale etme imkânı olacak.”

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
TÜBİTAK’a hazırlattığı “Akıllı Kimlik Kartı” olarak 
da isimlendirilen yeni kimlik kartları, kolay 
taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkân 
vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren, kredi 
kartı boyutlarında tasarlandı. Aralık ayından 
itibaren dağıtılmaya başlanacak, parmak, 
damar ve avuçiçi izi gibi tanımlayıcı özelliklerin 
bulunduğu akıllı kimlik kartları, 3 yıl içerisinde 
tüm ülke genelinde dağıtılacak. Banka hesap 
numaraları, ehliyet, maaş ve sağlık bilgilerinin 
olduğu 1 GB’lik şifreli bir çipin de yer alacağı 
kimlik kartlarının vatandaşa maliyeti 18 lira 
olacak. Bugüne kadar 10 milyon adet basılan 
kartların bu yılsonuna kadar 2 milyon kişiye 
verilmesi planlanıyor. Vize istemeyen ülkelere 
girişlerde pasaport yerine de geçecek olan 
polikarbonlu, temaslı ve temassız çip içeren 
kartlar, gelişmiş güvenlik öğeleri barındırıyor. 
Akıllı kimlik kartlarının kullanım süresi ise 10 yıl 
olarak öngörüldü. 
Hastaneler, okullar, bankalar, GSM operatörleri, 
emniyet işlemleri ve noterlerde kullanılması da 
öngörülen yeni kimlik kartları sayesinde birçok 
işlemde vatandaşa kolaylık sağlayacak. Sahte 
ya da çalıntı kimlikle hat çıkarma riski sona 
erecek. Kimlik kartı sahibinden başka birinin 
eline geçse dahi kullanılamayacak, anında bloke 
edilebilecek.
Bu arada ileriki süreçte kişinin, ev ve iş adresleri, 
iletişim bilgileri, sürücü ehliyet bilgilerinin de 
yüklenmesi hedeflenen yeni kimlik kartları, 
özel hayatın ihlal edilebileceği gerekçesiyle 
tartışmalara neden oluyor.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 
vatandaşa hizmet anlamında çok pratik 
ve onların hayatlarını kolaylaştıracak 
çalışmalarla ilgili de bilgi aldığını 
aktaran  Davutoğlu, bunların süratle 
devreye sokulmasına ilişkin talimat 
verdiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı’nın 
doğumundan vefatına kadar vatandaşa 
hizmet vermeye devam ettiğine işaret 
eden Davutoğlu, “Doğum, ölüm, adres 
değişiklikleri elektronik ortamda 
yapılabilecek. Doğum için dahi ne 
kadar bürokratik uygulamaların olduğu 
hepimizin malumu. Yeni kimlikler ki son 
derece kullanışlı, elektronik, biyometrik 
özellikleri de taşıyan kimlikler Aralık 
ayından itibaren verilmeye başlanacak” 
açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından, kaybolan çocuklara 
yönelik yapılacak uygulamaya ilişkin de 
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