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T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

 

 

Sayı   : B.05.0.NÜV.0.07.01.00-121.02-49033 17/05/2013 

Konu : Yabancıların Adres Bildirimleri ve Kimlik Numarası 

 

 

 

İlgi : a) 05.07.2007 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.10.00.01-99/051511 sayılı, 2007/09 numaralı 

Genelgemiz. 

b) 18/09/2007 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.10.00.01-99/51542 sayılı yazımız. 

c) 26/02/2008 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.10.00.03-99/53649 sayılı yazımız. 

ç) İzmir Valiliğinin 20.03.2013 tarihli ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

B.05.0.NÜV.4.35.00.00-121-6622 sayılı yazısı. 

 

        5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8. maddesi kapsamındaki yabancılar ile mavi 

kartlıların adres bildirimlerinin alınmasında tereddütlerin yaşandığı, özellikle mavi 

kartlılarının yabancı kimlik numaralarını ibraz etmek suretiyle yapmış oldukları adres 

bildirimlerinin alınıp alınmayacağına dair Bakanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi (ç) sayılı 

yazı incelendi. 

        Bilindiği üzere, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46. maddesinin 1. fıkrasında; 

nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına ulaşmak ve kamu kuruluşlarında 

tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacını taşıyan kimlik numarasından yalnızca birinin 

bir kişiye bir defa verileceği ve değiştirilemeyeceği dolayısıyla tekliğinin esas olduğu,   

        2. fıkrasında; Türkiye'de kaydı tutulan yabancılara da İçişleri Bakanlığının tespit edeceği 

esaslar içerisinde bir kimlik numarası verileceği, kimlik numarasının uygulanmasında ortaya 

çıkan sorunlar ile tereddüt edilen hususlarda aynı Kanunun 47. maddesinin 3. fıkrası 

doğrultusunda  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğün görüşünün esas alınacağı,  

        12 Aralık 2007 tarih ve 26728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "5718 sayılı 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un" 4. maddesinin 1. fıkrasının 

(b) bendi gereğince; birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı 

zamanda Türk vatandaşı olmaları hâlinde Türk hukukunun uygulanacağı, 

        Resmi Gazetenin 18 Mayıs 2012 tarih ve 28296 sayılı nüshasında yayımlanan 9.5.2012 

tarih ve 6304 sayılı ‘‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’’ 14. maddesi ile 29.5.2009 tarihli ve 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinin değiştirildiği ve 8. fıkrası 

gereğince; bu madde kapsamında bulunan kişilere tespit edilecek esaslar çerçevesinde kimlik 

numarası vermeye İçişleri Bakanlığının yetkili olduğu, 

        Bu itibarla; 

        Uygulamanın anılan mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin esas olması karşısında 

izinle Türk vatandaşlığından çıkmış olan şahıslar ile çifte vatandaşların T.C. kimlik 



Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara     Ayrıntılı bilgi için irtibat:N.ÖZÜBEK 
Telefon: (312)591 22 76 Faks: (312)397 04 72 
e-posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr  
 

numaralarını kullanmalarının gerektiği, dolayısıyla ikamet şartına tabi olmamalarına rağmen 

il emniyet müdürlüklerine müracaatla almış oldukları ikamet tezkeresine binaen atanmış olan 

yabancılara mahsus kimlik numaraları ile adres bildiriminde bulunamayacakları, bu 

kapsamdaki kişilerin yabancılara mahsus kimlik numarası taleplerinin karşılanmaması 

noktasında Emniyet Genel Müdürlüğünün bilgilendirildiği ve bu numaraların arşivlenmek 

üzere kapatılmaya başlandığı, 

        Mavi kartlılar için; “Kişi Bilgileri İle Mavi Kart Sorgulama” ve “T.C. Kimlik 

Numarası ile Mavi Kart Sorgulama” ve çifte vatandaşlar için de; KPS’de ‘‘Kişi 

Sorgulama Servislerinin’’ mevcut olduğu, 

        Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin,  5901 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinin 6. fıkrasının; ‘‘Bu madde kapsamında bulunan 

kişilere talepleri halinde bu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren 

Mavi Kart düzenlenir. Bu Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu 

kapsamındadır.’’ hükmüne  ve 7. fıkrasının; ‘‘Bu maddenin sağladığı hakların 

kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik 

Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda 

bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu 

kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet 

makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik 

edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur.’’ hükmüne göre adres 

beyanlarının;   mavi kartlarını ibraz etme zorunlulukları olmadan Türk vatandaşları gibi T.C 

kimlik numaralarını kullanarak,Adres Beyan Formu (A) doldurmak suretiyle 

yapmalarına ve nüfus müdürlüklerincebeyana ilişkin işlemlerin MERNİS Uygulama 

Yazılımında; ‘Diğer İşlemler-Adres Beyan-Türkiye’de yaşayanlar için (T.C. 

Vatandaşı/Yabancı)’ kısmına girilerek, 

        Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi sahibi olup da yabancılara mahsus kimlik 

numarası ile adres bildiriminde bulunacak yabancıların ise ‘‘Diğer İşlemler-Adres Beyan-

Türkiye’de yaşayanlar için (T.C. Vatandaşı/Yabancı)’’ kısmına girildikten sonra 

açılacak sayfada  "Yabancı Uyruklu’’ kutucuğunun işaretlenmesinden sonra 

alınması gerektiği,  

        Mavi Kartlılar ve K.K.T.C vatandaşları  gibi ikamete tabi olmayan yabancılar ile 5490 

sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8. maddesi kapsamındaki diğer yabancıların adres 

bildirimlerine ilişkin esasların ilgi (a) Genelge, (b) ve (c) sayılı yazılarımızda belirtildiği ve 

uygulamada bir değişikliğin bulunmadığı  hususlarında; 

        Bilgilerinizi  rica ederim.  

 

 Etem ACAR 

Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı 

 

DAĞITIM : 

81 İl Valiliğine 

 
 


