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ADRESE DAYALI
DAYALI NÜFUS KAYIT SĐSTEMĐ KURULUM
ÇALIŞMALARINDA MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ĐLE ĐŞBĐRLĐĞĐ
Türkiye Đstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kurulum çalışmaları
kapsamında hanelerde uygulanacak olan Hanehalkı Bilgi Formu’nun alan uygulaması
sırasında hem vatandaşlarımızın hem de anketörlerin işlerinin kolaylaştırılması ve
hızlandırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmıştır.
Bu işbirliği kapsamında Bakanlığa bağlı ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim
gören öğrenciler aracılığı ile vatandaşlarımıza, nüfus tespit çalışmalarında kullanılacak
olan Hanehalkı Bilgi Formu'na benzer bir form ve sistem ile ilgili açıklamaların
bulunduğu bir belge gönderilmiştir.
Bu örnek formun resmi bir niteliği yoktur ve tanıtım amaçlıdır. Bu örnek form
Türkiye Đstatistik Kurumu görevlilerinin adresleri ziyaretleri esnasında hanelerde
yaşayan kişilere ait T.C. Kimlik Numaralarının ve nüfus bilgilerinin vatandaşlarımız
tarafından hanelerinde hazır bulundurulması, bu işlemlerin zamanında, doğru, hızlı ve
etkin bir şekilde sonuçlandırılmasında son derece etkili olacağından milli eğitim
camiasına, öğretmenlere, öğrencilerin ailelerine yeni nüfus kayıt sisteminin tanıtılması
için ulaştırılmıştır.
Çalışmada kullanılacak asıl form, Türkiye Đstatistik Kurumu görevlilerince
vatandaşların ikamet adreslerine getirilecek, doldurulup, imzalandıktan sonra geri
alınacaktır.
Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla gönderilen örnek formların
imzalanmaması, hiçbir kişi veya kuruluşa verilmemesi, TÜĐK görevlileri gelene
kadar evde saklanması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Tel: 0312 410 01 10

Faks: 0312 425 20 53

e-posta: bhim@tuik.gov.tr

web: www.tuik.gov.tr

FORM DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
1. Bu form, TÜİK personeli evinize gelerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Hanehalkı Bilgi
Formu’nu doldurmanızı istediğinde işlemleri kolaylaştırmak için size öğrenim gören çocuğunuz
veya eğitim personeli kanalı ile gönderilmiştir.
2. Hanede yaşayan kişi sayısı 10’dan fazla ise bu formu fotokopi ile çoğaltabilirsiniz.
3. Bu form, hanede daimi olarak ikamet eden kişiler hakkında yeterli bilgiye sahip yetişkin
hanehalkı üyelerinden biri tarafından nüfus cüzdanı bilgileri esas alınarak doldurulmalıdır.
4. Hanede yaşayan tüm bireyler (askerde bulunanlar dahil) forma dahil edilmelidir.
5. Evinizde misafir olarak kalan yakınlarınızı, öğrenim amacıyla yurtta kalan öğrencileri,
cezaevinde bulunanları ve iş veya eğitim amacıyla 6 aydan fazla süre için yurtdışına çıkmış
bireyleri forma dahil etmeyiniz.
6. Yazıların düzgün ve okunaklı olmasına dikkat ediniz. Formu doldurduktan sonra bilgileri
kontrol ediniz, varsa yanlışlıkları form üzerinde düzeltiniz.
7. Formu doldurduktan sonra öğrenim gören çocuğunuz vasıtasıyla okula, öğretmenler
tarafından kontrol edilmesi için gönderebilirsiniz.
8. Kontrol edildikten sonra çocuğunuz kanalıyla size tekrar gönderilen formu TÜİK personeli
evinize gelene kadar saklamanız gerekmektedir.
ALAN UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. Asıl alan uygulamasında TÜİK personeli hanenizi hafta sonu ve akşam saatleri de dahil
olmak üzere ziyaret edecektir.
2. Hanenize gelen TÜİK personelinin kimlik kartını mutlaka isteyiniz. Gelen kişilerin TÜİK
personeli olmadığını düşündüğünüzde hiçbir bilgi veya belge vermeyiniz, 0312 410 01 01
numaralı telefona ya da en yakın emniyet birimine haber veriniz.
3. Bu işlemler için hiçbir şekilde ücret, vergi ve benzeri bir ödeme talep edilmemektedir. Bu
sebeple, hiç kimseye ödeme yapmayınız ve sizden ücret talep eden birisi olursa, 0312 410
01 01 numaralı telefona ya da en yakın emniyet birimine dolandırıcılık ihbarı yapınız.
4. TÜİK personeli size bu formda yer alan bilgilerin yanı sıra aylık ortalama geliriniz ve tarım
geliriniz olup olmadığı gibi birkaç soru daha soracaktır. Bu bilgiler sizlerden istatistik üretmek
için istenmektedir. Bu bilgileri TÜİK hiçbir kişi veya kuruma (emniyet, yargı vb dahil) 5429
Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu hükümleri gereği vermemektedir.
5. Alan uygulaması sırasında asıl formun size ulaşmadığını düşünüyorsanız, mahalle
muhtarınızdan veya apartman yöneticisinden bilgi alabilirsiniz.

Sayın Hanehalkı Sorumlusu,
Ülkemizde 2007 yılında hepimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir nüfus kayıt sistemi
kurulacaktır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi olarak adlandırılan bu sistem sayesinde,
nüfus sayımlarında ev hapsine son verilmiş ve sizlerin üzerinde bulunan gereksiz bürokratik
işlem yükü azaltılmış olacaktır.
Bağlı bulunduğunuz Belediye tarafından adres bilgilerinin güncellenmesi amacıyla yapılan
numaralama çalışması bittiğinde, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
çalışanları olarak (en geç Haziran ayına kadar) evinizi ziyaret edecek ve arka sayfada bulunan
formda yer alan bilgileri sizlerden isteyeceğiz.
Bu belge ve arkada yer alan formun herhangi bir resmi niteliği yoktur, dolayısıyla bu belgeyi
imzalamayınız, TÜİK personeli haricinde hiç kimseye vermeyiniz ve TÜİK personeli gelene
kadar evinizde bulundurunuz.
Evinize yapacağımız ziyaret esnasında, hanenizde birlikte yaşadığınız tüm kişilere ilişkin
bilgileri arkada yer alan formda belirtildiği şekilde TÜİK personeline vermenizi ve ayrıca bu
kişilere ait nüfus cüzdanlarını evinizde bulundurmanızı istiyoruz. Böylece hem siz hem de biz
fazla zaman harcamadan bu işlemi bitirebiliriz.
Hanede daimi olarak ikamet edenlerden (yeni doğanlar da dahil) nüfus cüzdanı olmayanlar,
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği bu çalışma süresince ceza ödemeden en yakın
nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanlarını çıkartabilirler.
T.C. Kimlik Numaranızı bilmiyorsanız, internetten (http://tckimlik.nvi.gov.tr) veya en yakın
Nüfus Müdürlüğünden T.C. Kimlik Numaranızı öğrenebilirsiniz. Bu konuda, okul yönetimi ve
öğretmenlerden de size yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz.
Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki bütün hanelere gidileceğinden bu belge ve arkada yer
alan formu dilediğiniz sayıda çoğaltabilir, arkadaş, dost, akraba ve komşularınıza
dağıtabilirsiniz. Böylece siz de hepimizin hayatını kolaylaştıracak olan bu modern sistemin
kuruluşuna katkıda bulunmuş olursunuz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi arka sayfada yer alan form sadece işlemleri kolaylaştırmak ve
sizleri bu çalışmadan haberdar etmek için size gönderilmiştir, TÜİK personelinin size vereceği
asıl formu 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği eksiksiz olarak doldurmanız ve
imzalayarak TÜİK personeline iade etmeniz gerekmektedir.
Bu sistemin kurulmasına yapacağınız katkı ve göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür
eder, saygılar sunarız.

T.C. BAŞBAKANLIK
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
www.tuik.gov.tr
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