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Sayı : 23447294-121.02-E.138593
Konu : Adres Kayıt Sistemi

DOSYA

İlgi : a) 20/09/2013 tarihli ve 2013/41 sayılı genelge.
b) 22/07/2011 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.07.02.00121.0266740 sayılı yazı.
c) 10/03/2010 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.10.00.03090/32824 sayılı yazı.

Bakanlığımızca yürütülmekte olan ve 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu gereğince oluşturulan Adres Kayıt Sistemi kapsamında Türk vatandaşları ile
yabancıların adres bilgileri elektronik ortamda tutulmaktadır. Bu bilgiler, Kimlik Paylaşımı
Sistemi (KPS) aracılığıyla kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.
Adres Kayıt Sisteminin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar 5490 sayılı Kanun, Adres
ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ve Adres Kayıt
Sistemi Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 52 nci maddesi gereğince
kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde Bakanlığımızca tutulmakta olan adres bilgilerini
kullanmaktadır.
5490 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde yetkili idarelerin mahallindeki bütün
adresleri kapsayacak şekilde adres bilgilerini oluşturmakla yükümlü olduğu, adres
bileşenlerinde yapılan değişikliklerin takip edilerek Ulusal adres veri tabanına işleneceği; 50
nci maddesinde ise yerleşim yeri adresinin kişinin yazılı beyanıyla belirleneceği, beyanda
şüphe duyulması hâlinde kişinin beyanını teyit eden bilgi ve belgeler istenebileceği hüküm
altına alınmıştır.
Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı işleyişi güncel ve sağlıklı tutulması ile mümkündür. Bu
kapsamda;
1) Ulusal Adres Veri Tabanında yer alan adres bileşenlerinin yetkili idarelerce (il özel
idareleri, belediyeler, organize sanayi bölge müdürlükleri ve serbest bölgeler) "Adres ve
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik" hükümlerine titizlikle uyularak güncellenmesi ve bu
güncellemelerin en kısa sürede kamuoyuna duyurulması,
2) Olağandışı sayıda nüfus hareketliliğinin ya da toplu yerleşim yeri adres
değişikliklerinin 5490 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi, mülki
idare amirinin emri ile kolluk marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucunda ilgililerin
beyan ettikleri adreste oturduklarının tespiti halinde tescil işleminin gerçekleştirilmesi,
gerçeğe aykırı beyan verildiğinin anlaşılması durumunda ise 5490 sayılı Kanunun 68 inci
maddesine göre işlem tesis edilmesi,
Konularında Valiliğinizce her türlü tedbirin alınması, ilgi genelge ve açıklayıcı yazılara
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
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titizlikle uyulması hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.
Tayyip Sabri ERDİL
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
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