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İlgi : a) 24/11/2016 tarihli ve 23447294121.99109028 sayılı yazı.
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Bakanlığımızca yürütülmekte olan ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince
oluşturulan Adres Kayıt Sistemi kapsamında Türk vatandaşları ile 6458 sayılı Kanun
kapsamındaki yabancıların adres bilgileri elektronik ortamda tutulmakta olup, bu bilgiler
Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşların paylaşımına açılmıştır.
Adres Kayıt Sisteminin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi
Yönetmeliği ve Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir. Bilindiği üzere
Adres Kayıt Sistemi ile adresler belirli bir standarda kavuşturularak adres bileşenlerinin yer
aldığı merkezi veri tabanı oluşturulmuş ve anılan Kanunun 52 nci maddesi gereğince
kurumların yürütecekleri iş ve işlemlerde Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgilerini
kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
Söz konusu sistem çerçevesinde oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanının sürekliliğinin
sağlanması, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileşenlerinin güncellenmesi, numaralama
ve levhalama çalışmalarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi ile mümkündür.
Ulusal Adres Veri Tabanının güncel tutulması amacıyla il özel idareleri ve belediyelerce
"Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik" hükümlerine titizlikle uyulması, mahalle,
cadde, sokak adı gibi adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin en kısa sürede
kamuoyuna duyurulması büyük önem arz etmektedir.
Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden ülkemizde bulunan Suriye uyruklu ve
diğer yabancıların çadır, baraka, konteynır gibi yerlerde kaldıkları, ancak bu tür yerlerin
ulusal adres veri tabanında yer almaması nedeniyle adres beyanında bulunamadıkları
anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde
“Cadde ve sokak esasının dışında çadır, baraka, afet bölgesindeki geçici konutlar, karavanlar
ve buna benzer yerlerde her bir birime bağımsız ardışık numara verilerek Ulusal Adres Veri
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Tabanına işleneceği, bu tip yerler geçici olarak numaralandırıldıklarından bu yerlere sabit
tanıtım numarası verilmeyeceği” belirtilmektedir.
Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde;
1) Belediyeler ve özel idarelerce kendi sorumluluk alanlarındaki ikamet amaçlı
kullanılan ve yukarıda belirtilen kapsamdaki yerlerin tespit edilerek Adres ve Numaralamaya
İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde numaratajının yapılması,
2) Adres beyan işlemi sırasında yerleşim yeri veya diğer adresin Ulusal Adres Veri
Tabanında yer almadığının anlaşılması halinde, durumun ilgili belediye veya il özel idaresine
bildirilmesi,
3) Herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne müracaat eden yabancıların
öncelikle adres bilgilerinin güncellenmesi,
4) Yabancıların diğer kurumlara (sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, abonelik
iş ve işlemleri, vb.) müracaatlarında Adres Kayıt Sisteminde güncel yerleşim yeri adresi
bulunmadığının tespiti halinde ilgililerin ilçe nüfus müdürlüklerine yönlendirilmelerinin
sağlanması,
5) 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilen uluslararası
koruma veya geçici koruma statüsünde olan yabancılar tarafından nüfus müdürlüklerine
ibraz edilen belgede ikamet il sınırının belirtilmesi halinde ilgililerin göç idaresi taşra
teşkilatına yönlendirilmeleri, diğer ikamet iznine sahip yabancıların ise adres bildirimine
ilişkin işlemlerinin yapılması,
gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğinin yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılmasını rica
ederim.
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