
1 

 

 

İKİLİ ANLAŞMA  

 

(EK-6) 

 

I. TARAFLAR  

 

Bu Anlaşma T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile 

…………………………………………………………………….. arasında aşağıdaki şartlar 

dahilinde imzalanmıştır. 

 

II. KONU 

 

Bu Anlaşma, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Kimlik Paylaşımı Sistemi 

Yönetmeliğindeki hükümlere göre hazırlanmış olup, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden bilgilerin 

……………………………………………………….. ile elektronik ortamda paylaşımında 

uyulacak usul ve esasları belirler.  

 

III. TANIMLAR  

 

1. Bakanlık                   : T.C.  İçişleri Bakanlığı’nı, 

2. Genel Müdürlük      : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nü, 

3. Muhtar   : İkili anlaşmayı imzalamaya ve 5490 sayılı Kanun ile kendilerine 

verilen görevler çerçevesinde Kimlik Paylaşımı Sistemindeki bilgilere uygun belge üreten 

tüzel kişiliği  ifade eder. 

 

 

IV. ANLAŞMA ŞARTLARI 

 

 

A. KAYITLARA ERİŞİM ŞEKLİ 

 

      1. Özel şifrelenmiş güvenli ağ bağlantısı  (SSL/ Secure Sockets Layer), Web sayfaları 

 

B. KAYITLARA ERİŞİM (ANLAŞMA) SÜRESİ 

          

1. Anlaşma tarihinden itibaren görev süresi boyunca veya görevinin herhangi bir nedenle 

son ermesine kadar. Ancak, muhtarın tekrar seçilmesi halinde yeniden anlaşma 

düzenlenmez. Mazbatası mevcut anlaşmaya eklenerek yetkisi devam ettirilir. 

 

C.   KURUMUN KPS’ Yİ KULLANMA AMACI 

        

1.……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………  

 

Ç.    YETKİ ve SORUMLULUK  

1- Muhtar, bu anlaşma hükümleri çerçevesinde ekte yer alan “Yerleşim Yeri ve Diğer 

Adres Belgesi”, “Nüfus Cüzdan Talep Belgesi”, “Nüfus Cüzdan Örneği” ve 

“Evlenme Ehliyet Belgesi; (Köy Muhtarlıkları)” belgelerini üretme, “Yerleşim Yeri 
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Adresi Doğrulama” hizmetini,  KPS’deki bilgiler, ilgili mevzuat ve bu Anlaşmada 

belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirmeye yetkilidir.  

2- Muhtar görevinden ayrılması veya muhtarlık görevinin bitmesi halinde İlçe Nüfus 

Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Sistemi kullanmaya devam etmesi yasaktır. 

3- Muhtar, KPS’den aldığı bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. Bu 

verilerin gizliliği ve güvenliğinin herhangi bir uygulama nedeniyle doğrudan veya 

dolaylı olarak tehlikeye düştüğünün tespit edilmesi halinde muhtarın KPS’ye erişim 

yetkisi, muhtarca gerekli tedbirlerin alınıp Genel Müdürlüğe bildirilmesine kadar askıya 

alınır.  

4- Muhtar, KPS’den sadece tanımlanmış hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ve kendi 

iş ve işlemlerine esas olmak üzere ilgili kişilerin bilgilerini alabilir. Muhtar, alınan 

bilgileri tanımlanmış hizmetlerinin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla 

kullanamaz ve ilgilisi dışında kimseye veremez. 

5- Muhtar, KPS’den elde edilecek bilgilerin iş ve işlemlerde kullanılmasının hukuki 

sonuçlarından sorumludur. 

6- Muhtarın, Kurumun ilgili mevzuat ve bu Anlaşmada belirlenen esaslara uymaması 

halinde Anlaşma herhangi bir tebligata gerek olmaksızın Bakanlıkça tek taraflı olarak 

feshedilebilir. 

7- Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra mevzuatta meydana gelen değişiklikler 

veya teknolojik yenilikler gibi gerekli hallerde anlaşmadaki hükümler Genel Müdürlükçe 

karşı tarafa bildirimde bulunulmaya gerek olmadan yenilenebilir.   

                                                 

V.  ANLAŞMA EKİ BELGELER 

  

…………………………………………………’nin KPS’deki bilgilere uygun üretebileceği 

belgeler ile Adres Kayıt Sistemi Muhtarlar İçin Kullanma Kılavuzu Ek’tedir. 

 

VI. YÜRÜRLÜK 

 

Bu Anlaşma …/…/…….. tarihinde imzalanmış olup, imzası tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

                    T.C. İçişleri Bakanlığı                                

  

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü       ……….…..…. Mahallesi/Köyü Muhtarı            

                   adına  

……….İli……………İlçe Nüfus Müdürlüğü 

 

 

Adı Soyadı     : 

 

Ünvanı           : 

 

İmzası            :               


