
T.C.  

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI 

Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı     : B.05.0.MAH.0.01.03.00/ 34779-45274                                       29/12/2010 

Konu   : Yapı belgeleri 

 

………….. VALĠLĠĞĠNE 

(Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) 

 

Ġlgi :  a) 30.01.2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ. 

 b) 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ. 

 c) 13.06.2008 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.001/80000-15151 sayılı yazımız. 

 d) Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 23.09.2008 tarihli ve 51184 sayılı 

     yazısı. 

e) 20.10.2008 tarihli ve B.05.0.MAH.0.65.001/80000-26815 sayılı yazımız. 

f) Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 14.12.2010 tarihli ve 187319 

    sayılı yazısı. 

 

Yapı belgelerini Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) iĢlemekle yükümlü olan bazı il 

özel idaresi, belediye ve organize sanayi bölge müdürlüklerince iĢlemlerin halen kağıt 

ortamında düzenlendiğine dair Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün ilgi (f) yazısı 

ve ekleri iliĢikte gönderilmiĢtir. 

Söz konusu belgeleri düzenlemekle görevli kamu personelinin 5490 Sayılı Nüfus 

Hizmetleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde cezai iĢleme maruz 

kalmaması bakımından, ilgi (f) yazı eki listede yer alan il özel idaresi, belediye ve organize 

sanayi müdürlüklerinin bir defa daha uyarılması ve konuya gerekli özenin gösterilmesi 

hususunda; 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

    

Yavuz Selim KÖġGER 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

 

Ek:  

- Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 

  Ġlgi (f) yazısı ve ekleri (13 Sayfa) 

 

DAĞITIM :                                  

Gereği :                Bilgi         : 

81 Ġl Valiliği                                      Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Gn. Md. 

           



T.C. 

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI 

Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

 

Sayı:B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/187319                                                                  14.12.2010 

Konu : Yapı Belgeleri 

 

 

MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

Ġlgi :  a) 13.06.2008 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.001/80000-15151 sayılı yazımız. 

b) 23.09.2008 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.10.00.03/53729 sayılı yazımız. 

c) 20.10.2008 tarihli ve B.05.0.MAH.0.65.001/80000-26815 sayılı yazınız. 

 

 Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 inci maddesi gereğince il özel idareleri ve belediyeler 

Türk Standartları Enstitüsü BaĢkanlığınca (TSE9 belirlenen standartlardaki adres bilgileri 

(bileĢenleri) ile yapı belgelerini, belgelerin oluĢturulması ile eĢ zamanlı olarak Ulusal Adres 

Veri Tabanına (UAVT) iĢlemekle yükümlüdürler. 

 Bilindiği üzere 01 Temmuz 2007 tarihli itibariyle yapı belgelerinin UAVT üzerinden 

düzenlenmesi zorunlu olup, bunun dıĢında düzenlenen belgelerin veri tabanında eksikliklere 

yol açmasına neden olacağından, yetkili idarelerin konuya gerekli önemi vermeleri hususu (b) 

yazımızla bildirilmiĢti. Buna rağmen sistemde yapılan inceleme sonucunda, ekli listede yer 

alan belediye ve organize sanayi bölge müdürlüklerince yapı belgelerinin halen kağıt 

ortamında düzenlenmeye devam ettikleri tespit edilmiĢtir. 

 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 67. maddesinin ikinci fıkrasında “Adrese 

iliĢkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 

26/09/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenilirliğine ve 

iĢleyiĢine karĢı suçlara iliĢkin hükümlerine göre cezalandırılır” denilmektedir. 

 Bu çerçevede, ekli listede yer alan belediye ve organize sanayi bölgelerinin yapı 

belgelerini kağıt ortamında düzenlememeleri ve Adres Kayıt Sistemi üzerinden elektronik 

ortamda üretmeleri hususunda bir kez daha uyarılmalarını önemle arz ederim. 

 

Mustafa DÖNER 

Genel Müdür 

 

EK: Liste (Tomar) 

 

 
 


