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DOSYA

Bakanlığımızca yürütülmekte olan Adres Kayıt Sisteminde yer alan adres bilgilerinin
sağlıklı ve güncel tutulması maksadıyla, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 60 ıncı
maddesi ile Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince, “beyan edilen
adres değişiklikleri hakkında şüphe duyulması veya aynı yerleşim yerinin farklı hane
halkından olanlarca beyan edilmesi halinde, söz konusu beyanlar soruşturma ve
inceleme yapılmak üzere mülki idare amirinin yazılı emri ile kolluk makamlarına
gönderilmektedir.
Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden kolluk makamlarına gönderilen
adres beyanlarına ilişkin tahkikatların sonuçlandırılmadığı ya da geç sonuçlandırıldığı
anlaşılmaktadır.
Adres Kayıt Sistemi ile adreslerin belirli standarda kavuşturulması, bölgesel ve ulusal
yatırımların planlanmasında kolaylık sağlanması, nüfus sayımı ya da seçmen kütüklerinin
hızlı ve etkin bir şekilde elektronik ortamda yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarınca doğru
adrese ve zamanında hizmet sunulması amaçlanmıştır. Sözü edilen sistemin sağlıklı
çalışması, adres bilgilerinin doğru ve güvenilir tutulması ile mümkündür. Ayrıca, mülki idare
amirince kolluk makamlarına yaptırılan tahkikatlar Kanunun 68 inci maddesi kapsamında
uygulanan idari yaptırım kararlarına da dayanak teşkil etmekte olup, herhangi bir
mağduriyete yol açılmaması bakımından doğru ve titizlikle yapılması büyük önem arz
etmektedir.
Bu itibarla uygulamanın anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi ve gerekli
önlemlerin alınması hususunda;
Bilgi edinilmesi ve gereğini önemle rica ederim.
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