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Bakanlığımıza, muhtarlarımızın ticari amaçlı olarak sunulan programları kullanarak
ve/veya Bakanlığımızın müsaadesi olmadan diğer kurumsal sistemler üzerinden nüfus
hizmetleri mevzuatı kapsamında bulunan belgeleri üretme yoluna gittiklerine dair bilgi ve
belgeler ulaşmıştır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 52 inci maddesinin dördüncü fıkrasının;
“Adrese ilişkin bilgi ve belgeler nüfus müdürlüklerinden, Adres Paylaşımı
Sisteminden veya Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlara
uygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilebilir. Bu şekilde üretilen belgelerin
güvenliği Bakanlığın tespit ettiği usûl ve esaslara göre sağlanır.” hükmü uyarınca adres
ilişkin bilgi ve belgeleri üretecek merciiler ile bunların hangi sistemden üretileceği
belirlenmiştir.
Yine, üretilecek olan bu form ve belgeleri hazırlamaya ve gerekli düzenlemeleri
yapmaya, uygulamaya koymaya, kaldırmaya ve bunların üzerinde gerekli değişiklikleri
yapmaya anılan Kanunun 64. maddesinin (1). fıkrası ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin
33. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Kimlik Paylaşımı Sistemi veya nüfus müdürlüklerinden temin edilecek yerleşim yeri ve
diğer adres belgesi dışında üretilecek yerleşim yeri ve diğer adres belgelerinin geçersiz
olduğu, bu şekilde düzenlenmiş belgeler ile herhangi bir işlem tesis edilemeyeceği, bu tür
belge düzenlendiğinin tespiti halinde belge düzenleyenler hakkında işlem yapılmak üzere
durumun Cumhuriyet savcılığına bildirilmesi gerektiği ise Adres Kayıt Sistemi uygulama
Yönergesinin 41’inci maddesinde düzenlenmiş olup bu kapsamdaki ihbar veya tespitlerde ne
yapılması gerektiği tarif edilmektedir.
Ayrıca, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 67’nci maddesinin 1’inci fıkrasının;
“Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle
muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda
bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.” h ü k m ü v e a y n ı m a d d e n i n 2 ’ i n c i f ı k r a s ı n ı n ; “ A d r e s e i l i ş k i n
yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine
ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.” hükmünde de tatbik
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edilecek cezai yaptırımlar düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen mevzuatın anılan maddeleri gereğince; muhtarlıkların manuel
ortamda Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi üretmeleri, ticari amaçlı olarak sunulan
programları kullanarak ve/veya Bakanlığımızın müsaadesi olmadan diğer kurumsal sistemler
üzerinden belge üretmelerinin suç teşkil ettiğine dair ilgi (a) ve (b) yazılarımızda da ifade
edilen hususların bir defa daha hatırlatılarak bilgilendirilmelerinin sağlanması, mevzuata
aykırı uygulamaların tespiti halinde ise gereğinin yine anılan mevzuat kapsamında yapılması
hususlarında;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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