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

Sayı : 23447294-121.01-E.99536
Konu : Adres Bildirimi ve İncelenmesi

30/07/2019

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

GENELGE
2019/1 (NVİ)
2019/10 (SGB)

Adres kayıt işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, 5490 Nüfus Hizmetleri
Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ve
Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir.
5490 sayılı Kanunun 52’nci maddesi gereğince kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde
Bakanlığımızca tutulan adres bilgilerini esas almaktadır.
Bu nedenle adres bilgilerinin sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla yerleşim yeri adres
değişikliği bildirimlerinde;
a) İbraz edilen belgelerden ya da beyandan şüphe duyulması,
b) Yirmi iş günü içerisinde belirli aralıklarla adres değişikliği beyanında bulunulması,
c) Birlikte oturma gerekçeli adres bildiriminde, bildirim yapılan adreste (yurt, cezaevi,
huzurevi gibi yerler dışında) kayıtlı kişi sayısının yirmiyi aşması
durumlarında adres beyanı ilin sosyal ve kültürel yapısını da göz önünde bulundurmak
suretiyle bildirim tescil edilerek ilçe nüfus müdürü/şef tarafından verilecek karara göre
MERNİS Uygulama Yazılımında incelenecek adresler listesine eklenecektir.
Mülki idare amirinin emri ile kolluk makamlarına gönderilen adreslerin incelenmesi,
normal koşullarda en geç otuz gün içinde; okul kaydı, seçim, sağlık gibi kamu hizmetlerini
etkileyecek ivedilik arz eden durumlarda ise en geç on gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kolluk makamlarınca yapılacak incelemelerin hızlı bir şekilde tamamlanması önem
arz ettiğinden, gerektiğinde tüm personel sınıflarından görevlendirme yapılacak, ihtiyaç
duyulması halinde muhtarların da katılımları sağlanarak incelemeler bizzat adreste
yapılacaktır.
Söz konusu idari inceleme sonucuna göre bildirimde bulunanlar hakkında işlem tesis
edileceğinden (adresin arşivlenmesi ya da idari para cezası uygulanması) adres inceleme
sonucu yoruma yer bırakmayacak nitelikte kesin ve net ifadelerle yapılarak ilçe nüfus
müdürlüklerine gönderilecektir.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(tgQo84-cNnAs6-BXYym0-QkZqYl-P4OAS6fv) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 22 38 Faks No: (312)397 3149
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Şerife AKTAŞ
Şube Müdürü
Telefon No: 0312 591 24 68

Ayrıca yukarıda belirtilen idari süreçlerin takibi ve denetimi, mülkiye, emniyet ve
jandarma teftiş rehberlerine eklenerek müfettişler, mülki idare amirleri ve kolluk amirleri
tarafından sağlanacaktır.
Konunun önemine binaen yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan
Dağıtım:
81 İl Valiliğine
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Jandarma Genel Komutanlığına

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(tgQo84-cNnAs6-BXYym0-QkZqYl-P4OAS6fv) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 22 38 Faks No: (312)397 3149
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Şerife AKTAŞ
Şube Müdürü
Telefon No: 0312 591 24 68

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

Sayı : 23447294-121.01-E.99536
Konu : Adres Bildirimi ve İncelenmesi

30/07/2019

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA

GENELGE
2019/1 (NVİ)
2019/10 (SGB)

Adres kayıt işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, 5490 Nüfus Hizmetleri
Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ve
Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir.
5490 sayılı Kanunun 52’nci maddesi gereğince kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde
Bakanlığımızca tutulan adres bilgilerini esas almaktadır.
Bu nedenle adres bilgilerinin sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla yerleşim yeri adres
değişikliği bildirimlerinde;
a) İbraz edilen belgelerden ya da beyandan şüphe duyulması,
b) Yirmi iş günü içerisinde belirli aralıklarla adres değişikliği beyanında bulunulması,
c) Birlikte oturma gerekçeli adres bildiriminde, bildirim yapılan adreste (yurt, cezaevi,
huzurevi gibi yerler dışında) kayıtlı kişi sayısının yirmiyi aşması
durumlarında adres beyanı ilin sosyal ve kültürel yapısını da göz önünde bulundurmak
suretiyle bildirim tescil edilerek ilçe nüfus müdürü/şef tarafından verilecek karara göre
MERNİS Uygulama Yazılımında incelenecek adresler listesine eklenecektir.
Mülki idare amirinin emri ile kolluk makamlarına gönderilen adreslerin incelenmesi,
normal koşullarda en geç otuz gün içinde; okul kaydı, seçim, sağlık gibi kamu hizmetlerini
etkileyecek ivedilik arz eden durumlarda ise en geç on gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kolluk makamlarınca yapılacak incelemelerin hızlı bir şekilde tamamlanması önem
arz ettiğinden, gerektiğinde tüm personel sınıflarından görevlendirme yapılacak, ihtiyaç
duyulması halinde muhtarların da katılımları sağlanarak incelemeler bizzat adreste
yapılacaktır.
Söz konusu idari inceleme sonucuna göre bildirimde bulunanlar hakkında işlem tesis
edileceğinden (adresin arşivlenmesi ya da idari para cezası uygulanması) adres inceleme
sonucu yoruma yer bırakmayacak nitelikte kesin ve net ifadelerle yapılarak ilçe nüfus
müdürlüklerine gönderilecektir.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(tgQo84-cNnAs6-BXYym0-QkZqYl-P4OAS6fv) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 22 38 Faks No: (312)397 3149
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Şerife AKTAŞ
Şube Müdürü
Telefon No: 0312 591 24 68

Ayrıca yukarıda belirtilen idari süreçlerin takibi ve denetimi, mülkiye, emniyet ve
jandarma teftiş rehberlerine eklenerek müfettişler, mülki idare amirleri ve kolluk amirleri
tarafından sağlanacaktır.
Konunun önemine binaen yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan
Dağıtım:
81 İl Valiliğine
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Jandarma Genel Komutanlığına

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(tgQo84-cNnAs6-BXYym0-QkZqYl-P4OAS6fv) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 22 38 Faks No: (312)397 3149
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Şerife AKTAŞ
Şube Müdürü
Telefon No: 0312 591 24 68

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

Sayı : 23447294-121.01-E.99536
Konu : Adres Bildirimi ve İncelenmesi

30/07/2019

DOSYA

GENELGE
2019/1 (NVİ)
2019/10 (SGB)

Adres kayıt işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, 5490 Nüfus Hizmetleri
Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ve
Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir.
5490 sayılı Kanunun 52’nci maddesi gereğince kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde
Bakanlığımızca tutulan adres bilgilerini esas almaktadır.
Bu nedenle adres bilgilerinin sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla yerleşim yeri adres
değişikliği bildirimlerinde;
a) İbraz edilen belgelerden ya da beyandan şüphe duyulması,
b) Yirmi iş günü içerisinde belirli aralıklarla adres değişikliği beyanında bulunulması,
c) Birlikte oturma gerekçeli adres bildiriminde, bildirim yapılan adreste (yurt, cezaevi,
huzurevi gibi yerler dışında) kayıtlı kişi sayısının yirmiyi aşması
durumlarında adres beyanı ilin sosyal ve kültürel yapısını da göz önünde bulundurmak
suretiyle bildirim tescil edilerek ilçe nüfus müdürü/şef tarafından verilecek karara göre
MERNİS Uygulama Yazılımında incelenecek adresler listesine eklenecektir.
Mülki idare amirinin emri ile kolluk makamlarına gönderilen adreslerin incelenmesi,
normal koşullarda en geç otuz gün içinde; okul kaydı, seçim, sağlık gibi kamu hizmetlerini
etkileyecek ivedilik arz eden durumlarda ise en geç on gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kolluk makamlarınca yapılacak incelemelerin hızlı bir şekilde tamamlanması önem
arz ettiğinden, gerektiğinde tüm personel sınıflarından görevlendirme yapılacak, ihtiyaç
duyulması halinde muhtarların da katılımları sağlanarak incelemeler bizzat adreste
yapılacaktır.
Söz konusu idari inceleme sonucuna göre bildirimde bulunanlar hakkında işlem tesis
edileceğinden (adresin arşivlenmesi ya da idari para cezası uygulanması) adres inceleme
sonucu yoruma yer bırakmayacak nitelikte kesin ve net ifadelerle yapılarak ilçe nüfus
müdürlüklerine gönderilecektir.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(tgQo84-cNnAs6-BXYym0-QkZqYl-P4OAS6fv) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 22 38 Faks No: (312)397 3149
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Şerife AKTAŞ
Şube Müdürü
Telefon No: 0312 591 24 68

Ayrıca yukarıda belirtilen idari süreçlerin takibi ve denetimi, mülkiye, emniyet ve
jandarma teftiş rehberlerine eklenerek müfettişler, mülki idare amirleri ve kolluk amirleri
tarafından sağlanacaktır.
Konunun önemine binaen yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan
Dağıtım:
81 İl Valiliğine
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Jandarma Genel Komutanlığına
26/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
29/07/2019

Daire Başkan V. : Şerife AKTAŞ
Genel Müdür Yardımcısı : Alaeddin GÜLER
Genel Müdür : Hüseyin Engin SARIİBRAHİM
Bakan Yardımcısı : Tayyip Sabri ERDİL

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(tgQo84-cNnAs6-BXYym0-QkZqYl-P4OAS6fv) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 22 38 Faks No: (312)397 3149
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Şerife AKTAŞ
Şube Müdürü
Telefon No: 0312 591 24 68

