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

Sayı : 23447294-121.99-E.109028
Konu : Yabancılara İlişkin Adres Bildirimi İşlemleri

İVEDİ
24/11/2016

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 17.03.2015 tarih ve 49033 sayılı yazı.
b) 12.09.2014 tarih ve 82273 sayılı yazı.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte gönderilen yazıda “Acil
Durum Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) programından faydalanmak isteyen Suriyeli ihtiyaç
sahiplerinin söz konusu programa başvurmaları, belirlenen kriterlere sahip Suriyelilere ve
beraberlerindeki aile bireylerine verilecek Kızılaykart aracılığı ile yardım yapılacağı, bu
kapsamdaki yabancıların adres bilgilerinin güncellenmesi ile ilgili olarak gerekli hazırlıkların
yapılması amacı ile mülki idare amirliklerinin bilgilendirilmesi" talep edilmektedir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Türk vatandaşları, doğumla Türk vatandaşı olup
da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları ile
Türkiye'de bulunan yabancıların nüfus hizmetlerinin düzenlenmesine, yürütülmesine ve
geliştirilmesine ilişkin esas ve usul hükümlerini kapsamaktadır.
Anılan Kanunun 8 inci maddesi “Türkiye’de herhangi bir amaçla en az doksan gün
süreli ikamet izni alan yabancılar, Genel Müdürlükçe yabancılar kütüğüne kayıt edilir.
Ancak, Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar da talep etmeleri hâlinde yabancılar
kütüğüne kayıt edilir. Bu kütüğe kayıt edilen yabancılar, her tür nüfus olayını nüfus
müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler. Diplomatik misyon mensupları bu hükmün
dışındadır.”, Türkiye'de kaydı tutulan yabancılara da Bakanlığın tespit edeceği esaslar
içerisinde bir kimlik numarası verilir.” hükmünü amirdir.
Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (çç) maddesinde Yabancılar kütüğü;
“Türkiye’de Vatansız Kişi Kimlik Belgesi alanlar ve herhangi bir amaçla en az doksan gün
süreli ikamet izni verilenlerle, yasal olarak bulunan yabancılardan yabancılar kimlik
numarası talep edenlerin kayıtlarının tutulduğu kütük” olarak tanımlanmıştır.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce kayıt altına alınan yabancı kişi, varsa eşi ve çocuklarına
ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(CxwM/R-vvudto-HvIvcS-Q1Pp5q-P5FMqOyk) 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:

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen yabancılara yabancı kimlik numarası verilmesi ve
yerleşim yeri ve diğer adres değişikliği bildirimlerinin kayıt altına alınması gerekmektedir:
1) Herhangi bir amaçla en az doksan gün süreli ikamet izni alanlar,
2) Uluslararası koruma başvurusu çerçevesinde geçerli “Kayıt belgesi” veya
“Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi” ya da “uluslararası koruma statüsü
sahibi kimlik belgesi” bulunanlar,
3) Geçici koruma kimlik belgesi sahibi olanlar,
4) Çalışma iznine veya Çalışma izni muafiyet teyit belgesine sahip olanlar,
5) Başvuru sahibi ile mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri,
6) Türkiye’de Vatansız kişi kimlik belgesi alanlar.
Yerleşim yeri ve diğer adres değişikliği bildirimlerinin yabancılar tarafından bizzat
yapılması esastır. Ancak, bu başvurular yabancının yasal temsilcisi veya vekâletnameye
haiz temsilcisi aracılığıyla da yapılabilir. Bu kapsamda, yabancıların almış oldukları izin
belgelerini veya kimliğini belirlemeye yönelik fotoğraflı kimlik belgesini (pasaport
veya vb.) bulundukları yerdeki nüfus müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle adres
bildiriminde bulunmaları mümkündür.
Yabancının ibraz edeceği belgede örneğin yalnızca “Balıkesir İlinde Geçerli” veya
“İkamet İli: Sinop” olduğuna dair ibare olması halinde beyan edeceği adres bildirimi işleme
alınmayarak kişi Göç İdaresi İl Müdürlüğüne yönlendirilecektir. İlgili kurumun yazılı
bildirimi ya da kimlik kartının sınırlama bölümünün değiştirilmesi halinde ilgili ilin ilgili ilçe
nüfus müdürlüğünce adres değişikliği bildiriminin kabulü mümkün olabilecektir.
Yabancılara ilişkin adres bildirimi MERNİS Uygulama Yazılımı “Diğer İşlemlerAdres
BeyanTürkiye’de yaşayanlar için (T.C. Vatandaşı/Yabancı)’’ kısmına girildikten sonra
açılacak sayfada "Yabancı Uyruklu” kutucuğunun işaretlenmesinden sonra alınacaktır.
Bu itibarla, 5490 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamındaki yabancıların adres
bildirimlerine ilişkin ilgi (a) ve (b) yazı ile yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde işlem
yapılması, artacak iş yoğunluğu dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması hususunda
bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
Dr. Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür
EK: ESSN Programının Uygulanması Hk.
DAĞITIM :
Gereği:

81 İL VALİLİĞİNE

Bilgi:
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
TÜRK KIZILAYI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(CxwM/R-vvudto-HvIvcS-Q1Pp5q-P5FMqOyk) 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:
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DOSYA

İlgi : a) 17.03.2015 tarih ve 49033 sayılı yazı.
b) 12.09.2014 tarih ve 82273 sayılı yazı.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte gönderilen yazıda “Acil
Durum Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) programından faydalanmak isteyen Suriyeli ihtiyaç
sahiplerinin söz konusu programa başvurmaları, belirlenen kriterlere sahip Suriyelilere ve
beraberlerindeki aile bireylerine verilecek Kızılaykart aracılığı ile yardım yapılacağı, bu
kapsamdaki yabancıların adres bilgilerinin güncellenmesi ile ilgili olarak gerekli hazırlıkların
yapılması amacı ile mülki idare amirliklerinin bilgilendirilmesi" talep edilmektedir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Türk vatandaşları, doğumla Türk vatandaşı olup
da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları ile
Türkiye'de bulunan yabancıların nüfus hizmetlerinin düzenlenmesine, yürütülmesine ve
geliştirilmesine ilişkin esas ve usul hükümlerini kapsamaktadır.
Anılan Kanunun 8 inci maddesi “Türkiye’de herhangi bir amaçla en az doksan gün
süreli ikamet izni alan yabancılar, Genel Müdürlükçe yabancılar kütüğüne kayıt edilir.
Ancak, Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar da talep etmeleri hâlinde yabancılar
kütüğüne kayıt edilir. Bu kütüğe kayıt edilen yabancılar, her tür nüfus olayını nüfus
müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler. Diplomatik misyon mensupları bu hükmün
dışındadır.”, Türkiye'de kaydı tutulan yabancılara da Bakanlığın tespit edeceği esaslar
içerisinde bir kimlik numarası verilir.” hükmünü amirdir.
Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (çç) maddesinde Yabancılar kütüğü;
“Türkiye’de Vatansız Kişi Kimlik Belgesi alanlar ve herhangi bir amaçla en az doksan gün
süreli ikamet izni verilenlerle, yasal olarak bulunan yabancılardan yabancılar kimlik
numarası talep edenlerin kayıtlarının tutulduğu kütük” olarak tanımlanmıştır.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce kayıt altına alınan yabancı kişi, varsa eşi ve çocuklarına
ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(CxwM/R-vvudto-HvIvcS-Q1Pp5q-P5FMqOyk) 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:

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen yabancılara yabancı kimlik numarası verilmesi ve
yerleşim yeri ve diğer adres değişikliği bildirimlerinin kayıt altına alınması gerekmektedir:
1) Herhangi bir amaçla en az doksan gün süreli ikamet izni alanlar,
2) Uluslararası koruma başvurusu çerçevesinde geçerli “Kayıt belgesi” veya
“Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi” ya da “uluslararası koruma statüsü
sahibi kimlik belgesi” bulunanlar,
3) Geçici koruma kimlik belgesi sahibi olanlar,
4) Çalışma iznine veya Çalışma izni muafiyet teyit belgesine sahip olanlar,
5) Başvuru sahibi ile mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri,
6) Türkiye’de Vatansız kişi kimlik belgesi alanlar.
Yerleşim yeri ve diğer adres değişikliği bildirimlerinin yabancılar tarafından bizzat
yapılması esastır. Ancak, bu başvurular yabancının yasal temsilcisi veya vekâletnameye
haiz temsilcisi aracılığıyla da yapılabilir. Bu kapsamda, yabancıların almış oldukları izin
belgelerini veya kimliğini belirlemeye yönelik fotoğraflı kimlik belgesini (pasaport
veya vb.) bulundukları yerdeki nüfus müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle adres
bildiriminde bulunmaları mümkündür.
Yabancının ibraz edeceği belgede örneğin yalnızca “Balıkesir İlinde Geçerli” veya
“İkamet İli: Sinop” olduğuna dair ibare olması halinde beyan edeceği adres bildirimi işleme
alınmayarak kişi Göç İdaresi İl Müdürlüğüne yönlendirilecektir. İlgili kurumun yazılı
bildirimi ya da kimlik kartının sınırlama bölümünün değiştirilmesi halinde ilgili ilin ilgili ilçe
nüfus müdürlüğünce adres değişikliği bildiriminin kabulü mümkün olabilecektir.
Yabancılara ilişkin adres bildirimi MERNİS Uygulama Yazılımı “Diğer İşlemlerAdres
BeyanTürkiye’de yaşayanlar için (T.C. Vatandaşı/Yabancı)’’ kısmına girildikten sonra
açılacak sayfada "Yabancı Uyruklu” kutucuğunun işaretlenmesinden sonra alınacaktır.
Bu itibarla, 5490 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamındaki yabancıların adres
bildirimlerine ilişkin ilgi (a) ve (b) yazı ile yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde işlem
yapılması, artacak iş yoğunluğu dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması hususunda
bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
Dr. Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür
EK: ESSN Programının Uygulanması Hk.
DAĞITIM :
Gereği:

81 İL VALİLİĞİNE

Bilgi:
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
TÜRK KIZILAYI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(CxwM/R-vvudto-HvIvcS-Q1Pp5q-P5FMqOyk) 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:

24/11/2016
24/11/2016
24/11/2016

Şube Müdürü : Şerife AKTAŞ
Daire Başkanı : İbrahim Süha KARABORAN
Genel Müdür Yardımcısı : Ertuğrul KILIÇ

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(CxwM/R-vvudto-HvIvcS-Q1Pp5q-P5FMqOyk) 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:

