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Yabancılara kimlik numarası verilmesi ve adres kayıtlarının tutulması hizmeti; 5490 

sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 8. maddesi kapsamında en az altı ay süreli ikamet tezkeresi 

almak amacıyla Emniyet Müdürlüklerine müracaat eden yabancıların kimlik, medeni durum 

ve adres kayıtlarının kendi veri tabanlarına kaydedilmesi  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğünce belirlenmiş veri desenine uygun olarak yine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğüne gönderilmesi, bu verilerin yabancılar kütüğüne kaydedilerek kimlik numarası 

verilmesi ile birlikte Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kamu kurumlarıyla paylaşılması 

şeklinde verilmekteydi. 4/4/2013 tarih ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş, anılan 

Kanunun 123. maddenin 7. fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince Nüfus Hizmetleri 

Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (çç) bendinde ve 8 inci maddesinin birinci 

fıkrasında yapılan değişiklik  ve 6458 sayılı  Kanunun 27’inci maddesinin 1’inci fıkrası ve 

123’üncü maddesinin 5’inci fıkrası ile 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma 

İzinleri Hakkında Kanunun 12’inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile; 

“Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi aynı zamanda ikamet izni sayılmış, Türkiye’de 

Vatansız Kişi Kimlik Belgesi alanlar ve herhangi bir amaçla en az doksan gün süreli 

ikamet izni verilenlerle, Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim 

altında geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancılar, Uluslararası Koruma 

Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenen yabancılar ve Türkiye’de yasal olarak 

bulunan yabancılardan” yabancılar kimlik numarası talep edenlerin de  11 Nisan 2014 

tarihinden itibaren adres ve kimlik kayıtlarının tutulmasına başlanmıştır. 

 

        Yukarıda belirtilen Kanun kapsamındaki tüm yabancılar yabancılara mahsus kimlik 

numarası talepleri için doğrudan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına müracaat 

edeceklerdir. Müracaatı uygun görülenlerin bilgileri, bu birimlerce Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş olan  veri desenine göre elektronik ortamda 

doldurulacak,  adres   standardına uygun olarak alınacak ilk adres beyanları ile birlikte  web 

servisleriyle yine Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda tutulan 

yabancılar kütüğüne işlenmek suretiyle   yabancı kimlik numarası almaları sağlanacaktır. 

Yerleşim yeri adres değişiklik bildirimleri ise nüfus müdürlüklerine müracaatla 

yapılacaktır. 

 

 

 



 

 Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce altyapı çalışmaları tamamlanana kadar; 

1. “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Ekonomi 

Bakanlığınca” “Çalışma İzin Belgesi” verilen yabancıların kayıtları, bu kurumlarca Nüfus 

ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş olan veri desenine göre doldurularak  

“CD” ortamında, “güvenli e-posta “ veya   “web servisleriyle” yine Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda tutulan yabancılar kütüğüne işlenmek suretiyle 

yabancı kimlik numarası almaları sağlanacaktır. Dolayısıyla,  "Çalışma İzin Belgesi" alan 

yabancılar tarafından yabancılara mahsus kimlik numarası talebi için doğrudan Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne veya nüfus müdürlüklerine müracaat yapılmayacaktır. 

Ancak, bunlardan yabancı kimlik numarası almış olanların adres bildirimlerinin alınmasına 

yönelik uygulamaya devam edilecektir. Bu kapsamda, yabancıların almış oldukları izin 

belgelerini veya kimliğini belirlemeye yönelik fotoğraflı kimlik belgesini (Pasaport veya 

vb.) bulundukları yerdeki nüfus müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle adres bildiriminde 

bulunabilmeleri mümkün olacaktır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmalarını 

tamamlamasına müteakip ise başvurular anılan Genel Müdürlüğe yapılacaktır. 

 

        2.   Uluslararası koruma statüsünde olup da valiliklerce verilecek; Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 

belgelerden birini ibraz edecek yabancının adres bildirimi bu belgenin doldurulmuş, fotoğraflı 

ve onaylı olması halinde başkaca bir belge istenmeden nüfus müdürlüklerince alınarak 

mevzuat doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Ancak, bu kapsamdaki bir yabancının ibraz 

edeceği belgede örneğin yalnızca “Balıkesir İlinde Geçerli” olduğuna dair bir uyarı yazısı 

var ise Ankara ilinde Çankaya İlçesi için beyan edeceği adres bildirimi işleme alınmayarak 

kişi Göç İdaresi İl Müdürlüğüne yönlendirilecektir. İlgili kurumun yazılı bildirimi ya da 

kimlik kartının sınırlama bölümünün Ankara olarak değiştirilmesi halinde ise bu ilde herhangi 

bir ilçe için yapacağı adres bildiriminin kabulü mümkün olabilecektir. 

 

        3.   Mavi Kartlılar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  (KKTC) Vatandaşlarına yönelik 

mevcut uygulamada ise bir değişiklik bulunmamaktadır. Ancak, KKTC vatandaşları için 

kimlik numarası atama işlemleri ile talep etmeleri halinde ilk adres bildirimlerini de Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra bu Genel 

Müdürlüğe müracaatla yapılmasına ve yine adres bildiriminde bulunma ve kimlik numarası 

alma zorunluluğu bulunmayan Diplomatik Misyon Mensupları ile NATO Müttefik 

Karargahlarındaki personele  yönelik işlemlerin de  Dışişleri  Bakanlığı ve Genel Kurmay 

Başkanlığı kanalıyla aynı şekilde anılan Genel Müdürlükçe yapılmasına yönelik Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında mutabakata 

varılmıştır. Bu kapsamdaki çalışmaların tamamlanmasına müteakip gerekli bilgilendirme 

yapılacaktır. 

  

Yabancılara ilişkin kayıtların sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla gerek ikamet izni 

gerekse çalışma izni süresi biten ve ülkeden ayrılan yabancılara ilişkin kayıtların kapatılarak 

pasif hale getirilmesi, kayıtlardaki bilginin düzeltilmesi büyük önem arz etmektedir. 

 İlgili kurumlar tarafından gönderilen kayıtlara ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğünce yapılacak analiz çalışması neticesinde mükerrer duruma düşen yani 

yabancılar kütüğünde daha önce kayıtlı olan kayıtlar  açıklamalı olarak ilgili kuruma geri 

gönderilecektir. Kurumlarca, bu kayıtların aynı kayıt olup olmadığına dair incelemeler 

yapılarak aynı kişilerse tekrar yeni kayıt şeklinde gönderilmeyecek, üzerinde güncelleme 

yapılmak istenen kayıtların yabancı kimlik numaraları başta yer alacak şekilde 

“GÜNCELLEME”  formatında gönderilmesi sağlanacaktır. 

 



 

Yabancıların kimlik numaralarının; http://www.nvi.gov.tr/Sorgulamalar.html  

adresinden  “E-HİZMET UYGULAMALARIMIZ" bölümünde "Yabancı Kimlik No  

Sorgulama"  seçeneğinden  öğrenebilecekleri  hususunda bilgilenmelerinin sağlanmasının  

kolaylaştırıcı olacağı değerlendirilmekte olup, yapılan sorgulama neticesinde kimlik 

numarasına erişim sağlanamaması halinde veya yabancının kaydındaki bir bilginin 

düzeltilmesine dair talepleri için  ilk müracaat edilen birime  başvurmaları sağlanacak,  bu 

kapsamda  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel  Müdürlüğünce bir  yönlendirmede  

bulunulmayacaktır. 

Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesini arz  ve  rica 

ederim. 
 

 
 

                                            Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU 

                                                                                                           Bakan a. 

                                                                                                              Vali 

                                                                                                           Müsteşar 
 

 

 

 

EKLER : 

Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kayıt Belgesi ( 1 adet 1 sayfa) 

Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi ( 1 adet 1 sayfa) 

Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi ( 1 adet 1 sayfa) 

 

 

 

 

 

DAĞITIM : 

 

Gereği:                                                         Bilgi: 

81 İl  Valiliğine                                           Dışişleri Bakanlığına 

(İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü)         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 

                                                                     Ekonomi Bakanlığına 

                                                                     Genel Kurmay Başkanlığına 

                                                                     Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına 

                                                                     Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne 
                                                                    Araştırma ve Geliştirme Dış İlişkiler Daire Başkanlığına 
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