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Konu : Adres Kayıt Sistemi

Emniyet Genel Müdürlüğüne

İlgi : a) Türkiye Noterler Birliğinin 29/04/2010 tarihli ve Hukuk-1156-9129 sayılı yazısı.
b) Emniyet Genel Müdürlüğünün 05/05/2010 tarihli ve B.05.1.EGM.0.77.02.041535/2190-79980 sayılı yazısı.
Bakanlığımızca yürütülmekte olan Adres Kayıt Sistemi (AKS) kapsamında Türk
vatandaşları ile Türkiye’de en az altı ay süreli ikamet tezkeresine sahip yabancıların yerleşim
yeri ve diğer adres bilgileri elektronik ortamda güncel olarak tutulmaktadır. Söz konusu bu
bilgiler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği ile
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankaların paylaşımına açılmıştır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesi çerçevesinde yerleşim yeri
adres bilgilerinin yanı sıra, ilgi (a) ve (b) yazı ile tarafınızca yapılan talep üzerine diğer adres
bilgileri de kurumlarınızın istifadesine sunulmuştur.
Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden, yurtdışında yaşayan Türk
vatandaşlarımızın yurtdışı yerleşim yeri adresi ile yurtiçi diğer adresleri AKS’nde yer almasına
rağmen gerek araç satış ve devri gerekse pasaport gibi işlemler sırasında sorunlar yaşandığı,
Türkiye’de yerleşim yeri adres beyanı vermek üzere ilçe nüfus müdürlüklerine
yönlendirilmeleri nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğu anlaşılmaktadır (Ek-1).
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun yürürlüğe girmesi ile oluşturulan AKS’nin temel
hedefi kırtasiyeciliğin önlenmesi ve hizmet sunumunda hız ve etkinliğin artırılmasıdır. Bahse
konu Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası “Bakanlık, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres
Paylaşımı Sistemi veri tabanlarında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen esas ve usûller
çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir. Yerleşim yeri adresi bilgileri ancak
kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların
paylaşımına açılabilir.”, 48 inci maddesinin dördüncü fıkrası “Yerleşim yeri adresi, kişilerin
diğer adreslerinde kendilerine hizmet verilmesini engellemez; diğer adreslerin kayıtlarda
bulunmaması bu adreslere hizmet verilmemesi sonucunu doğurmaz.”, 52 nci maddesinin
üçüncü fıkrası ise “Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres
bilgilerini esas alırlar.” hükmüne amirdir.
Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden
paylaşıma sunulan adres bilgilerinin (yerleşim yeri adresi ve diğer adres) kurumunuz nezdinde
dikkate alınmayarak vatandaşların gerçeğe aykırı beyan vermesine yol açabilecek şekilde ilçe
nüfus müdürlüklerine yönlendirilmesi uygulaması, vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir

sonucu olarak oluşturulan AKS ile amaçlanan etkin, verimli, ekonomik ve kaliteli hizmet
sunumunu doğal olarak olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu itibarla, Kanunun 48 inci maddesi gereğince vatandaşın diğer adres bilgisi AKS’nde
yer almasa dahi, bu adreste hizmet almasına engel teşkil etmemesi bakımından adres
bilgilerinin iş ve işlemlerinizde kullanılmasının, bu bilgilerin taşra teşkilatına dağıtımını
sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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İlgi : a) Türkiye Noterler Birliğinin 29/04/2010 tarihli ve Hukuk-1156-9129 sayılı yazısı.
b) Emniyet Genel Müdürlüğünün 05/05/2010 tarihli ve B.05.1.EGM.0.77.02.041535/2190-79980 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca yürütülmekte olan Adres Kayıt Sistemi (AKS) kapsamında Türk
vatandaşları ile Türkiye’de en az altı ay süreli ikamet tezkeresine sahip yabancıların yerleşim
yeri ve diğer adres bilgileri elektronik ortamda güncel olarak tutulmaktadır. Söz konusu bu
bilgiler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği ile
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankaların paylaşımına açılmıştır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesi çerçevesinde yerleşim yeri
adres bilgilerinin yanı sıra, ilgi (a) ve (b) yazı ile tarafınızca yapılan talep üzerine diğer adres
bilgileri de kurumlarınızın istifadesine sunulmuştur.
Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden, yurtdışında yaşayan Türk
vatandaşlarımızın yurtdışı yerleşim yeri adresi ile yurtiçi diğer adresleri AKS’nde yer almasına
rağmen gerek araç satış ve devri gerekse pasaport gibi işlemler sırasında sorunlar yaşandığı,
Türkiye’de yerleşim yeri adres beyanı vermek üzere ilçe nüfus müdürlüklerine
yönlendirilmeleri nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğu anlaşılmaktadır (Ek-1).
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun yürürlüğe girmesi ile oluşturulan AKS’nin temel
hedefi kırtasiyeciliğin önlenmesi ve hizmet sunumunda hız ve etkinliğin artırılmasıdır. Bahse
konu Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası “Bakanlık, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres
Paylaşımı Sistemi veri tabanlarında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen esas ve usûller
çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir. Yerleşim yeri adresi bilgileri ancak
kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların
paylaşımına açılabilir.”, 48 inci maddesinin dördüncü fıkrası “Yerleşim yeri adresi, kişilerin
diğer adreslerinde kendilerine hizmet verilmesini engellemez; diğer adreslerin kayıtlarda
bulunmaması bu adreslere hizmet verilmemesi sonucunu doğurmaz.”, 52 nci maddesinin
üçüncü fıkrası ise “Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres
bilgilerini esas alırlar.” hükmüne amirdir.
Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden
paylaşıma sunulan adres bilgilerinin (yerleşim yeri adresi ve diğer adres) kurumunuz nezdinde
dikkate alınmayarak vatandaşların gerçeğe aykırı beyan vermesine yol açabilecek şekilde ilçe
nüfus müdürlüklerine yönlendirilmesi uygulaması, vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir
sonucu olarak oluşturulan AKS ile amaçlanan etkin, verimli, ekonomik ve kaliteli hizmet
sunumunu doğal olarak olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu itibarla, Kanunun 48 inci maddesi gereğince vatandaşın diğer adres bilgisi AKS’nde
yer almasa dahi, bu adreste hizmet almasına engel teşkil etmemesi bakımından adres
bilgilerinin iş ve işlemlerinizde kullanılmasının, bu bilgilerin taşra teşkilatına dağıtımını
sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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DOSYA

İlgi : a) Türkiye Noterler Birliğinin 29/04/2010 tarihli ve Hukuk-1156-9129 sayılı yazısı.
b) Emniyet Genel Müdürlüğünün 05/05/2010 tarihli ve B.05.1.EGM.0.77.02.041535/2190-79980 sayılı yazısı.
Bakanlığımızca yürütülmekte olan Adres Kayıt Sistemi (AKS) kapsamında Türk
vatandaşları ile Türkiye’de en az altı ay süreli ikamet tezkeresine sahip yabancıların yerleşim
yeri ve diğer adres bilgileri elektronik ortamda güncel olarak tutulmaktadır. Söz konusu bu
bilgiler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği ile
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankaların paylaşımına açılmıştır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesi çerçevesinde yerleşim yeri
adres bilgilerinin yanı sıra, ilgi (a) ve (b) yazı ile tarafınızca yapılan talep üzerine diğer adres
bilgileri de kurumlarınızın istifadesine sunulmuştur.
Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden, yurtdışında yaşayan Türk
vatandaşlarımızın yurtdışı yerleşim yeri adresi ile yurtiçi diğer adresleri AKS’nde yer almasına
rağmen gerek araç satış ve devri gerekse pasaport gibi işlemler sırasında sorunlar yaşandığı,

Türkiye’de yerleşim yeri adres beyanı vermek üzere ilçe nüfus müdürlüklerine
yönlendirilmeleri nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğu anlaşılmaktadır (Ek-1).
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun yürürlüğe girmesi ile oluşturulan AKS’nin temel
hedefi kırtasiyeciliğin önlenmesi ve hizmet sunumunda hız ve etkinliğin artırılmasıdır. Bahse
konu Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası “Bakanlık, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres
Paylaşımı Sistemi veri tabanlarında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen esas ve usûller
çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir. Yerleşim yeri adresi bilgileri ancak
kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların
paylaşımına açılabilir.”, 48 inci maddesinin dördüncü fıkrası “Yerleşim yeri adresi, kişilerin
diğer adreslerinde kendilerine hizmet verilmesini engellemez; diğer adreslerin kayıtlarda
bulunmaması bu adreslere hizmet verilmemesi sonucunu doğurmaz.”, 52 nci maddesinin
üçüncü fıkrası ise “Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres
bilgilerini esas alırlar.” hükmüne amirdir.
Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden
paylaşıma sunulan adres bilgilerinin (yerleşim yeri adresi ve diğer adres) kurumunuz nezdinde
dikkate alınmayarak vatandaşların gerçeğe aykırı beyan vermesine yol açabilecek şekilde ilçe
nüfus müdürlüklerine yönlendirilmesi uygulaması, vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir
sonucu olarak oluşturulan AKS ile amaçlanan etkin, verimli, ekonomik ve kaliteli hizmet
sunumunu doğal olarak olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu itibarla, Kanunun 48 inci maddesi gereğince vatandaşın diğer adres bilgisi AKS’nde
yer almasa dahi, bu adreste hizmet almasına engel teşkil etmemesi bakımından adres
bilgilerinin iş ve işlemlerinizde kullanılmasının, bu bilgilerin taşra teşkilatına dağıtımını
sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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