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a) 22/07/2011 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.07.02.00-121.02-66740 sayılı yazı.
b)10/03/2010 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.10.00.03-090/32824 sayılı yazı.

Bakanlığımızca yürütülmekte olan ve 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunu gereğince oluĢturulan Adres Kayıt Sistemi kapsamında Türk vatandaĢları
ile Türkiye’de yaĢayan en az altı ay süreli ikamet tezkeresine sahip yabancıların adres bilgileri
elektronik ortamda tutulmakta olup, bu bilgiler Kimlik PaylaĢımı Sistemi (KPS) aracılığıyla
kamu kurum ve kuruluĢlarının paylaĢımına açılmıĢtır.
Adres Kayıt Sisteminin yürütülmesine iliĢkin usul ve esaslar, 5490 sayılı Kanun,
Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ve Adres
Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiĢtir. Bilindiği üzere Adres Kayıt Sistemi ile
adresler belirli bir standarda kavuĢturularak adres bileĢenlerinin yer aldığı merkezi veri tabanı
oluĢturulmuĢ ve anılan Kanunun 52 nci maddesi gereğince kurumların yürütecekleri iĢ ve
iĢlemlerde Bakanlığımızca tutulan adres bilgilerini kullanma zorunluluğu getirilmiĢtir.
Diğer taraftan söz konusu Sistem çerçevesinde oluĢturulan Ulusal Adres Veri
Tabanının sürekliliğinin sağlanması, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileĢenlerinin
güncellenmesi, numaralama ve levhalama çalıĢmalarının mevzuata uygun olarak
gerçekleĢtirilmesi ile mümkündür. Ulusal Adres Veri Tabanının güncel tutulması amacıyla Ġl
özel idareleri ve belediyelerce "Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik"
hükümlerine titizlikle uyulması, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileşenlerinde
meydana gelen değişikliklerin en kısa sürede kamuoyuna duyurulması büyük önem arz
etmektedir.

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-ĠMZA ile imzalanmıĢtır.
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Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgeler ile Adres Kayıt Sistemindeki verilerin
incelenmesinden, çeĢitli yerlerde nüfus sayısının artırılmasına yönelik giriĢimlerde
bulunularak vatandaĢların gerçeğe aykırı beyan vermeye teĢvik edildikleri, ayrıca numaralama
ve levhalama çalıĢmalarında da eksiklikler bulunduğu anlaĢılmaktadır. Bu durum, Adres
Kayıt Sisteminin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesini olumsuz yönde etkilediği gibi, diğer
taraftan 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen
idari para cezalarının uygulanması sebebiyle vatandaĢların mağduriyetine de yol açmaktadır.
Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı çalıĢması, adres bilgilerinin doğru, güvenilir ve güncel
tutulması ile mümkündür. Bu itibarla, yukarıda belirtilen hususların titizlikle takibinin
yapılarak mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesinin sağlanması için Valiliğinizce her
türlü tedbirin alınması, olağandıĢı sayıda nüfus hareketliliğinin ya da toplu yerleĢim yeri adres
değiĢikliklerinin 5490 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında değerlendirilerek ilgi (b)
yazı doğrultusunda mülki idare amirinin emri ile kolluk marifetiyle yerinde yapılacak
inceleme sonucunda ilgililerin beyan ettikleri adreste oturduklarının tespiti halinde tescil
iĢleminin gerçekleĢtirilmesi, gerçeğe aykırı beyan verildiğinin anlaĢılması durumunda ise
5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesine göre iĢlem tesis edilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Muammer GÜLER
Bakan

DAĞITIM :
81 Ġl Valiliği
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