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(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

 

 

İlgi : a) 10/03/2010 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.10.00.03-090/32824 sayılı yazı. 

b) 20/09/2013 tarihli ve 23447294-121.02-90153 sayılı Genelge. 

 

        Bakanlığımızca yürütülmekte olan ve 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanununda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde oluşturulan Adres Kayıt Sistemi kapsamında, 

Türk vatandaşları ile Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen yabancıların adres bilgileri 

elektronik ortamda tutulmaktadır. Bu bilgiler, Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) aracılığıyla 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. 

 

        5490 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince bu bilgiler ulusal ölçekteki tüm 

planlamalar, ulaşım, sağlık, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere pek çok alanda, 

nüfus sayısının tespiti, aile ve hayatî istatistiklerin üretiminde kullanılmaktadır.  Adres Kayıt 

Sisteminin sağlıklı çalışması, adres bilgilerinin doğru, güvenilir ve güncel tutulması ile 

mümkündür. Söz konusu Sistemin yürütülmesine ilişkin hizmet sunumunda birlikteliğin 

sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda hareket edilecektir: 

         

        1.      Adres Kayıt Sisteminin incelenmesinden; özellikle yılın son aylarında iller veya 

ilçeler arası göç hareketliliğinin olduğu,  bu kapsamdaki bildirimlerin büyük bir kısmının posta 

ile yapıldığı görülmüştür. Anılan Kanunun 50 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince 

yerleşim yeri ve diğer adres değişikliği bildirimlerinin şahsen yapılması esastır. Bu 

kapsamda,  posta ile yapılan yurtiçi yerleşim yeri ve diğer adres değişikliği bildirimleri işleme 

alınmayarak işleme alınmama gerekçesi gecikmesizin ilgiliye bildirilecektir. 

 

        2.      4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince 

velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi ana ve babasının adresidir. Çocukların 

adres bildirimi ana veya babası tarafından yapılır. Ana ve babanın ortak yerleşim yeri yok ise 

çocuğun yerleşim yeri velayetin bırakıldığı veya çocuğu yanında bulunduran ana veya babanın 

yerleşim yeri adresidir. Velayete ilişkin herhangi bir hüküm bulunmaksızın çocuğun yerleşim 

yeri adresinin bildiriminde ana veya baba arasında ihtilaf vukuunda 5490 sayılı Kanunun 60 

ıncı maddesine göre işlem tesis edilecektir. 
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        3.      5490 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince,    adresin birlikte oturma 

gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste 

oturan kişi ile birlikte müracaatı halinde beyanı kabul edilir. Birlikte müracaatın mümkün 

olmaması halinde, adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi 

sorumlusu veya muhtar tarafından birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı beyanı istenir. Ancak, 

evlilik birliği devam ettiği halde halihazırda ayrı konutlarda oturan eşlerden birinin diğer 

eşin adresine yerleşim yeri adres bildiriminde bulunması durumunda birlikte müracaat 

aranmayacaktır.  Söz konusu bildirim işleme alınarak nüfus müdürlüğünce diğer eşe 

bildirim yazısı gönderilecektir. Herhangi bir şikayet veya beyandan şüphe duyulması halinde 

Kanunun 60 ıncı maddesine gereğince işlem yapılacaktır. 

 

        4.       5490 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi gereğince adres bileşenlerinde yapılan 

değişikliklerin takip edilerek ulusal adres veri tabanına işlenmesinden il özel idaresi ve 

belediyeler sorumludur. Bina veya bağımsız bölüm yapı tipi “inşaat” olan yerlere adres 

bildiriminde bulunulması halinde, ilgiliden elektrik, su, sabit telefon, doğalgaz abonelik 

sözleşmesi veya faturası gibi belgeler istenecektir. Söz konusu belgelerin ibraz edilememesi 

veya ibraz edilen belgelerden şüphe duyulması durumunda Kanunun 60 ıncı maddesi 

kapsamında işlem yapılacaktır. 

 

        5.       5490 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi “Elektronik ortamda tutulan yerleşim yeri 

adresinin bildirimine ilişkin beyan formları taranarak elektronik ortama aktarıldıktan sonra 

imha edilir.” hükmü ve İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri ve 

Saklama Sürelerine İlişkin Yönergesinde yer alan saklama hükümleri gereğince, adres beyan 

formları elektronik ortama aktarılmadan imha işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Buna ilişkin 

yapılacak iş ve işlemler ayrıca bildirilecektir. 

 

        6.        Adres Kayıt Sisteminin güncelliğinin sağlanmasında etkin rol oynayan muhtarlara 

yönelik her yıl mutat olarak verilen eğitimler yeni bir talimata kadar yapılmayacaktır.  

          

        Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

 

 Dr. Ahmet SARICAN 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

DAĞITIM : 

Gereği:  Bilgi: 

81 İl Valiliğine İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

(Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı) 
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Kanununda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde oluşturulan Adres Kayıt Sistemi kapsamında, 

Türk vatandaşları ile Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen yabancıların adres bilgileri 

elektronik ortamda tutulmaktadır. Bu bilgiler, Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) aracılığıyla 
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        5490 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince bu bilgiler ulusal ölçekteki tüm 

planlamalar, ulaşım, sağlık, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere pek çok alanda, 
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        2.      4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince 

velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi ana ve babasının adresidir. Çocukların 
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 Dr. Ahmet SARICAN 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

DAĞITIM : 

Gereği:  Bilgi: 

81 İl Valiliğine İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

(Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı) 

 

 

30/03/2017     Bilg.İşlt.                            : Lale YILDIZ 

30/03/2017     Şef                                    : Şükrü ŞİRİN 

30/03/2017     Şube Müdürü                    : Şerife AKTAŞ 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 

adresine girerek(LV8AD0-gZlAcj-YRgiAv-q4rja/-cWZ9gh3C) kodunu yazınız. 

 
 

Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara 

Telefon No: (312)591 22 38- 5912230  Faks No: (312)397 3149 
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr 

Bilgi için: Lale YILDIZ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 
Telefon No:  

30/03/2017     Daire Başkanı                   : İbrahim Süha KARABORAN 

30/03/2017     Genel Müdür Yardımcısı : İlker ARIKAN 
 


