T.C. BAŞBAKANLIK
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜİK

ADRES BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİNİZ.
1. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği yürütülen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
çalışması kapsamında yapılan hane ziyaretleri sonucunda belirlenen ikamet adreslerine ilişkin
listeler muhtarlıklarda askıya çıkarılmıştır.
2. Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden her fert, kendisinin ve aynı hanede birlikte yaşadığı
kişilerin ikamet adresini Muhtarlık Askı Listesinden veya www.tuik.gov.tr internet adresinden
kontrol etmek ve eksiklik veya hata tespit ettiğinde kayıt bürolarına başvurarak adres
bilgilerinin düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdür.
3. Artık resmi işlemlerde ve kamu hizmetlerinde bu adresler esas alınacağından, gelecekte
mağdur olunmaması için adres bilgilerinin kontrol edilmesi çok önemlidir.
4. Askı listelerindeki haneyle ilgili adres ve fert bilgilerindeki düzeltme talepleri, muhtarlıklarda
ilan edilen yerlere, Adres Beyan Formu veya Hatalı Adres Bildirim Formu doldurularak
yapılacaktır.
5. Askı listeleri hane ziyaretleri sırasında en son beyan edilen ikamet adreslerine göre
hazırlanmıştır. Resmi kayıtlara göre yurtdışında ikamet ettiği tespit edilen kişiler askı
listelerinde yer almamaktadır.
6. Başvurularda hanede ikamet eden tüm fertlerin T.C. kimlik numaraları ve nüfus cüzdanı
bilgileri hazır bulundurulacaktır.
7. Askı listelerindeki kayıt sayısının toplamı, otuz binin altında olan ilçe merkezi, belde ve
köylerde adres değişikliği beyan edenlerden, daha önce başka bir yerleşim yerinde kaydı
olanların başvuruları, ancak 1 Ekim 2006 tarihinden sonra ikamet adresinin değiştiğini gösterir
aşağıdaki belgelerden en az birini getirilmeleri halinde işleme konulacaktır.
Doğum, ölüm, evlenme, boşanma veya evlat edinmeye ilişkin belge.
Vergi levhası, SSK bildirgesi, tayin veya emeklilik belgesi.
Kazanılan veya bitirilen eğitim kurumunu gösterir belge.
Yurtdışından kesin dönüş yapıldığını gösterir belge.
1 Ekim 2006 tarihinden sonra önceki ikamet adresinden ayrıldığını gösterir mahalle muhtarlığı, jandarma veya polis
karakollarından alınmış onaylı belge.

8. Askı sürecinde;
ADNKS veritabanına ilk defa kayıt yaptıranlar,
Aynı yerleşim yeri (il merkezi, ilçe merkezi, belde veya köy) içinde adres değişikliği yaptığını beyan edenler,
Hanesinden fert eksilenler

sadece Adres Beyan Formu dolduracak, bu beyan sahiplerinden ilave belge istenmeyecektir.

9. Başvurular, sadece daimi ikamet adresi için yapılacak, yazlık, kışlık veya yayla evi gibi, yıl
içinde toplam altı aydan az kalınan yerler için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Gerçeğe aykırı ikamet adresi beyanında bulunduğu tespit edilenlere, 5429 sayılı Türkiye
İstatistik Kanunu hükümleri gereği 2.367.- YTL idari para cezası uygulanacaktır.

www.tuik.gov.tr

