
T.C. Kimlik Numaramızın Sırları

Türk vatandaşlarına doğar doğmaz verilen T.C. Kimlik

numarasının bir sırrı var mı? Varsa nasıl bulunur?

Bu sorularımıza cevaplar aradık.

Kullanılan Yöntem:
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün uzun yıllar

sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği MERNİS

uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası

verilmiştir. Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

tarafından her Türk vatandaşına verilen T.C. Kimlik numarası

rakamdan oluşan kişiye özel bir sayıdır.

Ülkemizde 28 Ekim 2000’de her Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşına tek bir kimlik numarası verilerek uygulamaya

hayata geçirildi. Artık her bireyin kendisine ait tanımlanmış

eşsiz ve değişmesi mümkün olmayan kimlik numarası

olacaktı. Bir gecede basit bir program yardımıyla toplam

122.145.860 kişiye kimlik numarası atandı. Bu kayıtlar

içerisinde hayatını kaybetmiş ve yaşayan vatandaşlarımızda

vardı. Peki bu listenin ilk sırasında kim vardı ? Bu sorunun

yanıtı kimlik algoritmasına dayanmaktadır. Zira kimlik

numarasının son 2 hanesinin algoritmanın doğruluğunu

sağladığını bilmekteyiz. Geriye kalan 100000001 sayısı

üzerinden işlem yapılarak 11 haneli sayıya ulaşılmaktadır. Yani

son 2 hanedeki 46 sayısı algoritmayı doğrular. İlk sayı 1 geri

kalan 8 hane tamamıyla sıfır olabilir miydi ? Olamazdı zira

algoritmaya uymazdı. Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal

Atatürk’e algoritma çerçevesinde verilebilecek ilk kimlik

numarası 10000000146 verilmiştir.

1. 3. 5. 7. ve 9. hanelerin toplamının 7 katından, 2. 4. 6. ve 8. hanelerin

toplamı çıkartıldığında, elde edilen sonucun 10′a bölümünden kalan,

yani Mod10′u bize 10. haneyi verir.

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. hanelerin toplamından elde edilen

sonucun 10′a bölümünden kalan, yani Mod10′u bize 11. haneyi verir.

3. 10. hanenin hesaplama şekline göre çift bir sayının 10'a bölümü çift,

tek bir sayının 10'a bölümü tek sayı olur. 2 adet çift sayının toplamı

çift, 2 adet tek sayının toplamı çift sonuç verir. Bu sonuca göre Son

hane her zaman çifttir.

• http://blog.rakkoc.com/2014/09/tc-kimlik-no-algoritmasi-ve-

hesaplamasi/#ixzz5Bdq8Ix4v

• http://www.hesapsorgula.com/tc-kimlik-numarasi-dogrulama

• https://tckimlik.nvi.gov.tr/Home

Türk vatandaşlarına doğar doğmaz verilen T.C. Kimlik numarasının

bir sırrının neler olabileceği konusunda araştırmalar yaptık. Yaptığımız

araştırmalar sonucunda T.C. Kimlik numaralarının 10. ve 11.

Basamaklarını hesaplamak için kullanabileceğimiz formüllere ulaştık..
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