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…………………………….VALĠLĠĞĠNE 

 

Ġlgi  :  BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığının 14/04/2010 tarih ve 99-60 sayılı 

yazısı. 

 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 

31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin 

Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi  gereğince; belediyeler ve il özel 

idareleri kendi sorumluluk alanlarındaki adres bileĢenlerini adres standardına uygun olarak 

tanımlayıp değiĢtirilemeyecek sabit tanıtım numarası vermek suretiyle adres bilgilerini 

oluĢturmak ve adres bileĢenlerinde meydana gelen değiĢiklikleri takip ederek ulusal adres veri 

tabanına iĢlemekle yükümlüdür. 

Aynı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre  kurumlar ile gerçek ve tüzel 

kiĢilere adres ile ilgili iĢ ve iĢlemlerinde adres standardına uyma zorunluluğu getirilmiĢ, söz 

konusu kanunun 52 inci maddesi ile 2008/8 sayılı BaĢbakanlık Genelgesinde de kurumların 

her türlü iĢ ve iĢlemlerinde belirlenen adres standardına uymaları hükme bağlanmıĢtır.  

Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde 

belediyeler ve il özel idareleri yılda en az bir defa sorumluluk alanlarını kontrol ederek 

numaralama ile ilgili eksiklikleri gidermek ve varsa hataları düzeltmekten sorumludur. Aynı 

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine göre “Sabit tanıtım numaralarının levhalara iĢlenmesi 

bu Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç üç yıl içinde tanımlanır.” hükmü bulunmaktadır. 

Ġlgi yazıda; Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi’nde (ADNKS) yer alan bilgilerin kontrolü amacıyla Kasım-Aralık 2009 tarihleri 

arasında belediye teĢkilatı bulunan yerleĢim birimlerinde seçilen adres kümelerinde yapılan 

çalıĢma sonucunda elde edilen bulgulara göre; numaralama bürosu olmayan büyükĢehir 

belediyelerinin bulunduğu, tanıtım numaralarını da içeren mahalle, cadde, sokak, bulvar ve 

meydan levhalarının yönetmelikte belirlenen süre dolmasına rağmen asılmadığı, dıĢ ve iç kapı 

numaralarını gösteren levhaların alanda asılı olmadığı, belediyelerin levhalama iĢlemini 

tamamlamadıkları ve lehvalamanın bitirilmesine yönelik planlarının bulunmadığının 

görüldüğü belirtilmektedir.  
Bilgi edinilerek, konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurulması ve gereğinin ifası 

hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.  
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