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Personel Dairesi Başkanlığ

Sa1ı : 82444403-2a0-299 l 56819
Ifunu : Yabancı Kimlik Numarası

2410912014

DAĞITIM YERLERİNE

İıgi; Niıf,ıs ve Vatandaşlık işleri Genel Müdiırlüğü'nün 12.09'2oI4 tarihli ve 82273 saylr yaasr.

Yabancı uyruldu öğetim elemanlarına yabancı kimlik nurtİırasl temini ile yerleşim yeri adres
bildiriırılerinin yapılmasına ilişkin Nüfi.ıs ve Vatandaşlık Genel Müdiirlüğü'nün ilgi yazsı ilişikte
gönderilmektedir.

Bilgi1erinizi ve söz konusu yanda belirtilen konular hald<ında yabancı uyruldu öğetim eleman1arırın
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Nüfus ve Vatandaşlık İşieıi Cenel Müdtirlügü

Sayı : 19i0826ı-12 1.02-.'?'J-+3
Konu : YabaacılaraKimlik Numarasr Verilınesi ve

Adres Kayıtiarıı:ı Tutulması.

ıJ.. /ag *t>+k

No)lu- ( Gelen

YUKSEK iıĞnerİM KLIRULU BAşKANLIĞINA

Yabancılara kimlik nurnarası verilmesi ve adıes kayıtlarının tutulması hizmeti; 5490
sayılı Nüfus Hiaıetleri Kanunun 8. maddeşi kapsamıııda en az altı ay süreli ikaınet tezkeresi
alınak amacıyla Emniyet Müdiirliiklerine rnüraçaat eden yaba:ıcıların kimlilq medçni durum
ve adres kayıtlarının kendi veri tabanlarına kaydedilmesi Nııfus ve VatandaşIık İşleri Gene1
Müdürlüğünce belirlenmiş veri desenine uygun olarak yine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğiine gönderiiııesi, bu verilerin yabancrlar kütüğüne kaydedilerek kimlik
nlır$aIasl veriimesi ile biıliktç Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kamu kurum1arıyla
paylaşılııası şeklinde verilmekteydi. al4/2013 tarih ve 6458 Sayılı Yabançılar ve
Uluslararasr Koruma Kanununun yürürtüğe girmesi ile birlikte Goç İdaıesi Gçnel
Müdürlüğü kurulrnuş, anrlan Kanunun 123. maddeııin 7. fıkrasının (a} ve (b) bentleri
geteğiıce Nüfus Hizmçtleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (çç}bendinde
ve 8 iaçi maddesinin birinci fıkrasında yapılaı değişiklik ve 6458 sayılı Kanunun 27,inci
maddesinin 1'inci fikrası ve 123'üncü maddesinin 5'inci filaasıile27/2/2003 tarihli ve 4817
sayrlı Yabançıların Çalışma İbinleri Hakkında Kanunun 12'inci maddesinin birinci fiIçrasında
yapılan değişiklik ile; {lÇalışmı İzni Muafiyet Teyİt Beİgesİ aynı zamfl.nda ikamet izııi
sayılmış, Türkİye'de Vatansız Kişi Kimtİk Belgesi alanlar ve herhangi bİr amaçla en
az doksan gün süreli ikamet İznİ verİ}enlerle, Tutuklu veya hüküraİü otarak
cez*evlerİnde ya da İdari gözetim altında gerİ gönderme merkezlerinde bulunan
yab*ncıIır, Uluslarar&şı Koruma Başvuru Sahibi Kİmlik Belgesi düzenlenen
yabıncılar ve T*irkiye'de yasaI oIarak bulunan yabancrlardan'yabancı[ar kimlik
ilumarasl talep edenlerin de I1 Nİsan 2ü14 tarihinden itibaıen adres ve kimlik
kayıtlarının tutulmasına başlarımıştır.

Yukarıda beiirtilen Kanun kapsamındaki tıım yabancılar yabancılara rnahsuş kimlik
ilum&rasl talepleri için doğıudan Göç idaresi Genel Müdiirlüğünün taşra teşkilatına
mürataat edeçeklerdir. Müracaatı uygun görülenlerin bitgileri, bu birimlçrçe Nüfuş ve
Vatandaşlık İşIeri Genel Müdürlüğünce belirIenmiş olan veri desenine göre elektronik
ortsmda do1durulacak, adrss standardına uygun olarak alınacak ilk adres beyanlaıı ile
biılikte web servisleriyle yine Nüfus ve Vatandaşlık GenelMüdürlüğünce elektronik
ortamda tutulan yabancılar kütüğüııe işlenmek suretiyle yabancı kirnlik ilünffrasl almaları
sağlanacaktır. Yerleşim yeri adres değİşiktik bildirimIerİ işe nüfus müdürİüklerine
müracaatla yapılıcaktır.
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Göç idaıesi Genel Müdürlüğünce altyapı çalışmaları tamamlanana $adar;

ı. ('Çalışma ve $osyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve
skonomi Bakanlığınca'' "Çılışma İzin Btlgesi''verilen yabancılaıın kayıtları, bu
kurumlarça Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Miıdiirlüğürçe beliılenmiş olan veri desenine
göre doldurularak "CD'' ortamında, "güvenlİ e_posta'r Yeya "web şervisİeriyle" yine
Nüfus ve Vatandaşlık İşIeri Genel MüdürlüğüncE elekşonik ortamda f*tulan yabancılar
ktıtııgtıne işlenmek suretiyle yabancı kimlik nuİnarası almalarr sağlanacaktır. Dolayısryla,
''Çalrşma İzin Belgesi'' alan yabancılar tarafından yabancılara mahsus kimlik numar&sr
tılıbi itin ceğruc*n }Iiifus rı \'ıtıncışlık İşlıri Gınıl L{td*rl*ğ*nı ıı}'* ıtfiıg
müdi.irliiklerine müracaat yapılmayacaktıı Anoak, bunleldan yabancı kimıik numarasr almış
olanların adres bildirimleıiniu alınmasıaa yönelik uygulamaya devam edilecektir. Bu
kapsamda, yabantllarrn almış oldukl*n izin belgelerini veya kimliğİni belirlemeye
yönelik fotoğraflı kim}İk belgesirİ (Pasaport veya vb.) bulundukları yerdeki nüfus
müdürlıığune ibraz etmek suretiyle adres bildiriminde bulunabilmeleri mtimktın olacaktır.
Goç İdaresi Genel Müdürlüğünün altyapı çalışıııalarlnı tamamlamasına rnüteakip ise
başvurular anılarr Genel Müdüriüğe yapılacaktır'

2. Uiuslararası koruma statiisiinde olup da valiliklerce verilecek; Ek-1, Ek-z ve Ek-3
be1gelerden birini lbtaz edecek yabancının adres bildirimi bu belgenin doidurulmuş,
fotoğıaflı ve onaylı olmas1halinde başkaca bir belge istenmeden nüfus müdürliıklerince
airnaıak mevzuat doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Ancak, bu kapsamdaki bir
yabancııın ibraz edeoeği belgede örneğin yalnızca "Ealıkesİr İıınde Geçertİ'' olduğuna
daiı bir uyarı yazısı var ise Ankara ilinde Çankaya İlçesi için beyan edeceği adres bildirimi
işleme alınmayaıak kişi Göç İdaresi İı ıaufiırıiıgüne yönlendiıileçektir. İıgili kurumuayazıIı
bildirimi ya da kimlik kartının sınırlaııra böltımşntın Ankara olarak değiştirilmesi halinde işe
bu ilde herhangi bir ilçe için yapacağı adres bildiriminin kabulıı mlirnküı olabilecektiı.

3. Mavi Kaıtlılar ve Kuzey Kıbııs Tük Cumhuriyeti (KKTC) Vatandaşlarına yönelik
mevcut uygulamada ise bir değişiklik bulunmamaktadır. Ancak, KKTC vatandaşları içir
kimlik ilumarasr ataİna işlemleri ile talep etmeieri halinde ilk adres bildirimlerini de Göç
İdaresi GenelMüdürlüğünün aityapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra bu Genel
Müdürlüğe müracaatlayapılmasına ve yine adres bildiriminde bulunma ve kimlik numaıasl
alma zorunluluğu bulunmayan Diplomatik Misyon Mensupları ile NATO Müttefik
Karargahlarındaki personele yönelik işlemİerin de Dışişleri Bakanlığı ve Genel Kurmay
Başkanlığ kanalıyla aynı şekilde anılan GgnelMiidürliikçe yapılmasrna yönelik Göç İdaresi
GenelMüdüİlüğiı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasrnda rııutabakata
varılmıştır. Bu kapsamdaki çaiışmalarrn tamamlarımasına müteakip gerekli bilgilendirme
yapılacaktır.

Yabancılara ilişkin kayıtların sağlıklı ve gtincel tutulması amacıyla gerek ikamet izni
geıekse çalışma izni sııresi biten ve üIkeden ayrılan yabancrlara ilişkin kayıtların kapatılarak
pasif hale getiıilmesi, kayıtlardaki bilginin duzeltilrnesi büyiik önem arz eunektedir.

İlgili kıırumlar tarafından gönderilen kayrt|ara ilişkin Nüfu$ ve Vatandaşlık İşleri Gene1
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Müdürltiğünce yapılaçak analiz çalışması neticesinde mükerrer duruma dtişen yani
yabanoılaı kütüğünde daha önçe kayıtlı olau kayıtlar açıklamalı olaıak ilgili kuruma geri
gönderilecektir. Kurumlarca, bu kayıtların aynı kayıt olup olmadığına dair incelemeler
yapılarak aynı kişileıse tekrar yeni kayıt şeklinde gönderilmeyecek, iizerinde güncelleme
yapıIınak istenen kayıtların yabancı kimlik numaraları başta yer alacak şekilde
"GüNCELLEME" formatında gönderiImesi sağlanacaktır.

Yab arı c ı 1 arı n k iınl ik nu m ar a l ar ı nı n ; httB ://ryww.nvi.gov.tr/Soıgulamalar.h tml
adresinden "E_ HİZMET UYGULAMALARIMIZbölümtinde'tYabancı Kimtik No
Sorgulnma'ı seçeneğinden ösenebilecekleri hususunda bilgilenmelerinin sağlaıımasının

oumarasıfla erişim sağlanamaması halinde veya yabancının kaydındaki bir bilginin
dtıze]tilmesine dair talepleri icin ilk müracaat edilen birime başfi]rmaları sağlafiacak. bu
kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık İşİeri Gene1 Müdüfluğüncç bir yönlendiıııede
bulunulmayaçaktır.

Uy gulamanın yukarıda belirtilen
ederim.

esaslar çerçevesinde yürütülmesini aız ve rica

Bakan a.

Vali
Müsteşar

EKLER:
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kayıt Belgesi ( 1 adet 1 sayfa)

Uluslararası Koruma Statıi Şahibi Kiffüik Belgesi ( l adet 1 sayfa)

lJluslararası Koruma Başwru sahibi Kimlik Belgesi ( 1 adet 1 sayfa)

DAĞıTııı:
Gereği:

81 i1valiliğine
Bilgi:

Dışişleri Bakanlığna

çİı ııffiıs ve Vatandaşlık Müdürlüğü) Çaiışma ve Sosyal Giivffiiik Bakanlığına
Ekonomi Bakanlığıaa
Genel Kurmay Başkanlığına
Yiiksek Ögretım Kuruiu Başkanİığına
Göç İdaıesi Genel Müdiklüğiine
Araştırma Geliştirme ve trış İüşkiler Daire Başkanlığına
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