T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı :
Konu :

23447294-121.02-E.146697
Nüfus Arttırmaya Yönelik Çabalar

İVEDİ
29/12/2017

DOSYA
İlgi :

a) 20.09.2013 tarihli ve 23447294-121.02-90153 sayılı genelge.
b) 10.03.2010 tarih ve 32824 sayılı yazı.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında adres
bildiriminin şahsen veya güvenli elektronik imza ile yapılması, ikinci fıkrasında ise nüfus
müdürlüklerine, dış temsilciliklere, hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında, Bakanlıkça
belirlenen adrese dayalı hizmet sunan kuruluşlara (su idaresi gibi) adres bildiriminde
bulunulması
öngörülmektedir.
Anılan Kanun gereğince oluşturulan ve Bakanlığımızca yürütülmekte olan Adres Kayıt
Sistemi kapsamında Türk vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan yabancıların adres bilgileri
elektronik ortamda tutulmakta olup, bu bilgiler Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ile kamu
kurum
ve
kuruluşlarının
paylaşımına
açılmıştır.
Sistemin sağlıklı çalışması, adres bilgilerinin doğru, güvenilir ve sağlıklı tutulması için
Kanunun 60 ıncı maddesinde adres ile ilgili beyanlarda şüpheye düşülmesi halinde mülkî idare
amirinin emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve incelemelerin yapılarak
nüfus müdürlüğüne bildirilmesi hüküm altına alınmıştır.
Bakanlığımıza
intikal
eden
bazı
bilgiler
sonucunda
merkezi
veri
tabanının incelenmesinden bazı ilçelere yapılan adres beyanı sayısında olağan dışı artış olduğu
gözlemlenmiştir.
Bu durum, Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkilemektedir. Bu
itibarla meri mevzuat hükümleri, ilgi (a) genelge ve ilgi (b) yazı ile verilen talimatlar
doğrultusunda hareket edilmesinin sağlanması için Valiliğinizce her türlü tedbirin alınması
konusunda
gereğini
rica
ederim.

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(2VfClS-HZ0Gue-sucQPL-c5rL6z-v3AlAG9F) kodunu yazınız.
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Sinan GÜNER
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Genel Müdür
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Daire Başkan V. : Şerife AKTAŞ
Genel Müdür Yardımcısı : Hüseyin Engin SARIİBRAHİM
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