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İlgi : Bakanlık Makamından alınan 22.11.2019 tarihli ve 149395 sayılı Olur.

İlgi onay uyarınca, MERNİS uygulama yazılımında 13.12. 2019 tarihli sürümle adres
beyanında “Muvafakat ve Temsil Yetkisi” işlemleri yurt genelinde uygulamaya
konulmuştur.
Uygulama çerçevesinde, muvafakat verecek olan kişi ve beyanda bulunacak kişi birlikte
ilçe nüfus müdürlüğüne gitmeden de adres beyanı alınabilecek ve tescil edilebilecektir.
Muvafakat beyanı herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğünce alınabilecektir.
Muvafakat beyanı, kişinin kayıtlı yerleşim yeri adresi için verilebilecektir. Muvafakat
beyanının geçerlilik süresi 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Muvafakat beyanı, adres
beyanından önce veya sonra alınabilecektir. Adres beyanı alma ve muvafakat beyanı alma
işlemlerinin tamamlanmasıyla adres beyanı tescil edilecektir. Muvafakat verilmiş adres için
işlem gerçekleştiriliyorsa kullanıcıya MERNİS uygulama yazılımında;
a Beyanda bulunan kişi için muvafakat kaydı olduğuna dair bilgilendirme mesajı
verilmesi,
b Muvafakat verecek kişi bilgilerinin adres beyan formuna otomatik olarak
yazdırılması,
c Adres Beyan Formunda, birlikte oturan kişi imza alanında verilen muvafakat
beyanına dair açıklama çıkması sağlanmıştır.
Temsil Yetkisi uygulamasıyla, kişilerin, adres beyanında bulunmak üzere vekillik
belgesi düzenletmesine gerek kalmadan, herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat
ederek adres beyanı konusunda bir veya birden fazla kişiye temsil yetkisi verebilmesi
sağlanmıştır. Bu belgenin geçerlilik süresi 2 yılı geçmeyecek şekilde düzenlenmiş olup yetki
verenin talep ederse bu süreyi belirleyebilmesine, gerektiğinde yetkiyi iptal edebilmesine
imkân sağlanmıştır.
Temsil yetkisi, yetki veren kişi ve yerleşim yeri aynı olan eşi ile ergin olmayan
çocuklarının yerleşim yeri ve diğer adres beyanını kapsamaktadır. Eğer tescil işlemi, Temsil
Yetkisi Formu ile gerçekleşmişse, Adres Beyan Formunda, açıklamalar alanında, temsil
yetkisi verilmesine ilişkin açıklama çıkması sağlanmıştır.
Kamu hizmetlerinin kırtasiyecilik anlayışından arındırılması, kolaylaştırılması ve
sadeleştirilmesi, nüfus hizmetlerinin çözüm odaklı hizmet anlayışıyla sunulması yolunda
yapılan bu düzenlemelerin uygulanmasında gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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