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DOSYA

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili
hükümlerinde yerleşim yeri "sürekli kalma niyetiyle oturulan yer", diğer adres ise "yerleşim
yeri dışında kalan adresler" olarak tanımlanmıştır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası "Huzur
evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin
bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin
bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılır.", Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7
nci maddesinin üçüncü fıkrası "Askerlik hizmetinin yapıldığı yer, yatılı okul, çocuk ıslah
evi, yetiştirme yurdu, hastane, cezaevi, öğrenci yurdu, huzurevi gibi kişinin geçici olarak
kaldığı adresler diğer adres olarak kaydedilir." hükmünü amirdir.
Adres Kayıt Sisteminin güncel tutulması amacıyla yukarıda belirtilen yerlerin
adreslerinin bahse konu Sistemde yer alması ve bu yerlerde kalanların ilgili kurum
yetkililerinde Kanunda öngörülen süre içinde bildiriminin yapılması büyük önem
taşımaktadır.
Bu kapsamda, iliniz dahilinde Ulusal adres veri tabanında yer almayan huzurevi,
yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi kurum adreslerinin söz konusu veri
tabanında tanımlanmasının ve bu tür yerlerde kalanların bildirimlerinin güncel
olarak yapılmasının sağlanması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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girerek(QAl4hg-p11z4Q-YmZQyC-9GmBIR-4X55C/Ea) kodunu yazınız.
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