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DAĞITIM YERLERİNE

Demokrasi tarihimizin en yerleşik örneklerinden biri olarak her geçen gün işlevselliği artan ve
vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde köprü görevini üstlenerek gerek köylerimizin gerekse de
şehirlerin yönetiminde etkin birer aktör olarak rolünü güçlendirmeye devam eden muhtarlarımıza çeşitli
kanunlarla çok önemli görevler verilmiştir.
Bu kapsamda 7201 sayılı Tebligat Kanununun “Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı 21
inci maddesinde yer alan;
“Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek
kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ
olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına
imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki
binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber
verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir.
İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.
Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış
veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar
veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve
tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır.
İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.
Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim
edilen evrakı kabule mecburdurlar.” denilerek, tebligat yapılabilecek kimsenin bulunmaması halinde
evrakın muhtar veya azasına teslim edileceği hükme bağlanmıştır.
Öte yandan adres değişikliği olmasına rağmen evrakların kendisine tebliğ edilmemesi amacıyla bazı
kişilerin bilerek adres değişiklik bildiriminde bulunmadıkları, tebligat yapılacak kimseye ulaşılamaması
nedeniyle muhtarlara yapılan tebligatı da almaktan ısrarla imtina ettikleri ve bu durumun da muhtarlar
açısından çeşitli hukuksal sorunlara neden olduğu görülmektedir.
Adres bildirim yükümlülüğü, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 20 nci maddesinde
düzenlenmiş olup kişilerin yazılı beyanının esas alınacağı adres bildiriminin 20 işgünü içerisinde yapılması
gerektiği hükme bağlanmıştır. 5490 sayılı Kanunun 50, 52 ve 67’ inci maddelerinde ise adres bildirimine dair
muhtarların yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.
Bu çerçevede adres kaydının bulunduğu köy/mahallede ikamet etmediği muhtar tarafından bildirilen
kişilerle ilgili olarak; 5490 sayılı Kanunun “beyanda şüphe” başlıklı 60 ncı maddesinde yer alan “Nüfus
olayları ve adres ile ilgili beyanlarda şüpheye düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri i l e kolluk
makamları tarafından gerekli soruşturma ve incelemeler yapılarak nüfus müdürlüğüne bildirilir” hükmü
doğrultusunda gerekli işlemlerin ivedilikle tamamlanması ve bu şekilde başta tebligat iş/işlemleri olmak
üzere muhtemel hukuksal sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla;
1. Adres kaydının bulunduğu köy/mahallede ikamet etmeyen kişilerin ilgili muhtar tarafından
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: TdTgu9MMPjszY/eDLWvy/OizSA6mB5oe Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 98 Dahili: 4298  4295 Faks No: (312)418 96 89
ePosta: muhtarlardairesi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi:
https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi
1
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ebru ÖZCANAN
Şef
Telefon No:

bildiriminden itibaren nüfus müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ve mülki idare amirliklerince yürütülecek tüm iş
ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi için gerekli hazırlıklar ve entegrasyon çalışmaları Bakanlığımız
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tamamlanmıştır.
2. Oluşturulan sisteme göre;
2.1 Muhtarlarımız, adres kaydının bulunduğu köy/mahallede ikamet etmediğini tespit ettiği kişilerle
ilgili olarak Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Muhtar Modülüüzerinden gerekli bildirimi
elektronik ortamda yapabileceklerdir.
2.2 Muhtarlar, MAKS Muhtar Modülünde yer alan “Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama” ekranı
üzerinden gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra şüpheli ya da gerçeğe aykırı gördükleri adres beyanlarının
kolluk birimlerince kontrol edilmesi amacıyla “Tahkikat İçin İlçe Nüfus Müdürlüğüne Gönder” sekmesini
kullanarak ilgili nüfus müdürlüğüne elektronik ortamda bildirimde bulunabileceklerdir.
2 . 3  Muhtarlar tarafından MAKS Muhtar Modülü üzerinden yapılan bildirimler ilgili nüfus
müdürlüğünce elektronik ortamda mülki idare amirliğine gönderilecektir.
2.4 Mülki idare amirlerince tahkikat yapılması gerekli görülen bildirimler ilgili kolluk birimine
elektronik ortamda gönderilecek ve tahkikat sonucu da aynı usulle nüfus müdürlüğüne iletilecektir.
2.5 Tahkikat sonucunda belirtilen adresinde oturmadığı tespit edilen kişilerin adreslerinin Merkezi
Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) sisteminden ilgili nüfus müdürlüğünce silinmesi sağlanacaktır.
3. Yukarıda temel işleyiş prensipleri açıklanan işlem süreçlerinin en geç 15 gün içerisinde
sonuçlandırılması esastır. Bu amaçla;
3 . 1  Nüfus müdürlüklerince; muhtarlar tarafından MAKS Muhtar Modülü üzerinden yapılan
“Tahkikat İçin İlçe Nüfus Müdürlüğüne Gönder” bildirimlerinin günlük olarak takibi yapılacak ve tahkikat
talepleri gün sonu işlemleri kapsamında eİçişleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerindenaynı
gün ilgili Valilik/Kaymakamlığa iletilecektir.
3.2 İlgili Valilik/Kaymakamlıkça teslim alınan taleplerin en geç 2 iş günü içinde sorumluluk
sahasına göre ilgili kolluk birimine elektronik ortamda iletilmesi sağlanacaktır.
3.3 Kolluk birimlerince; adres bildiriminin doğruluğuna ilişkin gerekli tahkikat en geç 10 gün
içerisinde tamamlanacak ve sonuçlar Valilik/Kaymakamlık vasıtasıyla ilgili nüfus müdürlüğüne elektronik
ortamda gönderilecektir.
3.4 Nüfus müdürlüklerince kolluk birimlerince yapılan bildirimden itibaren en geç 2 iş günü
içerisinde tahkikat sonucunda belirtilen adresinde oturmadığı tespit edilen kişilerin adreslerinin MERNİS
sisteminden silinmesi ve ilgili muhtarın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
4 Ayrıca muhtarlarımız MAKS Muhtar Modülü üzerinden köy/mahallelerine gelen ya da ayrılanları
“Yerleşim Yeri Değişiklik Raporu” ekranını kullanarak takip edebilecek ve 30 gün öncesine kadar istenilen
tarih aralığını seçerek rapor oluşturabileceklerdir.
5 Muhtar Bilgi Sistemi ve MAKS Muhtar Modülününetkin kullanımı ve muhtarlara tanıtımı
amacıyla İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları
yürütülecektir.
Yukarıda ifade edilen süreçlerin hızlı, doğru ve etkili bir şekilde işleyebilmesi için Bakanlığımızın ilgili
birimlerince gerekli tedbirlerin alınması, Valilik/Kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri ve kolluk birimlerince
süreçlerin yakından takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, muhtarlarca bahse konu
modülün etkili ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli eğitim çalışmalarına derhal başlanması
hususlarında;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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Süleyman SOYLU
Bakan
Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilgi:
TÜRKİYE MUHTARLAR
KONFEDERASYONUNA
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