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SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgeler ile 23/01/2012 tarihinde www.sgk .gov.tr
web sayfanızda yayınlanan “50 Soruda Yeşilkart ve Gelir Testi” sayfasındaki “Genel Sağlık
Sigortası Uygulamasına İlişkin Soru ve Cevaplar” başlığı altında yer alan ve hatalı
uygulamalara yol açması muhtemel soru ve cevaplara ilişkin aşağıda belirtilen açıklamaların
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile belirlenen esas ve usuller çerçevesinde
oluşturulan Adres Kayıt Sistemi kapsamında; Türk vatandaşları ile Türkiye’de en az altı ay
ikamet tezkeresine sahip yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri elektronik
ortamda merkezî bir yapı içerisinde güncel olaraktutulmaktadır. Söz konusu bu bilgiler,
Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşları ile 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren bankaların paylaşımına sunulmuştur.
Yerleşim yeri adres değişikliği bildirimine ilişkin esas ve usuller 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 50 nci
maddesinin ikinci fıkrası “Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı
beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres
beyan formuyla yapılır. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri
birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.” hükmüne amirdir. Ayrıca, Adres
Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası “Dış temsilciliklere verilen
adres beyan formları Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının
bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne form olarak gönderilir. Dış temsilciliğin
bulunmadığı ülkelerdeki vatandaşların adres bildirimleri Genel Müdürlüğe posta ile
gönderilebilir ya da elektronik ortamda yapılabilir.” hükmündedir.
Anılan madde hükümlerinden anlaşılacağı üzere, kişinin yerleşim yeri adresinin yurtdışı
olması halinde, bizzat kendisi ya da aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertlerden birisinin
bulunduğu ülkede dış temsilcilik bulunması halinde dış temsilcilikler marifetiyle yerleşim
yeri adres değişikliği bildiriminde bulunması gerekmektedir. Dış temsilciliklerin bulunmadığı
yerlerde ise iadeli taahhütlü posta veya kargo ile Genel Müdürlüğe ya da sayısal veya mobil
Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA ile imzalanmıştır.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
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imzasının olması koşuluyla elektronik posta ile adres bildiriminde bulunulması da
mümkündür. Ancak, yurtdışında yerleşim yeri edinmiş bir şahsın adres değişikliği yurt
içinde ailesi kanalıyla yapılamaz.
Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanununda yerleşim yeri adresi “bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer”,
diğer adres ise “yerleşim yeri adresi dışında kalan yerler” olarak tanımlanmış olup,
kişinin kendi iradesi ile belirlenmektedir. Yine Türk Medeni Kanununun 22 nci maddesi
gereğince bir kimsenin bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunması ya da
eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma gibi hususlar yeni yerleşim yeri edinme
sonucunu doğurmaz.
Bu itibarla web sayfanızda “Genel Sağlık Sigortası Uygulamasına İlişkin Soru ve
Cevaplar” başlığı altında yer alan;
a) 36, 38, 40, 41 ve 42 nci soru ve cevapların yukarıda belirtilen açıklamalar
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,
b) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ifadesinin 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunu çerçevesinde Adres Kayıt Sistemi (AKS) olarak değiştirilmesi,
c) Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yer alan
terimlere paralel olarak “ikamet” ifadesinin “yerleşim yeri” olarak değiştirilmesi
gerekmektedir,
Ayrıca söz konusu değişikliklerin hatalı uygulamalara yol açmaması bakımından
ivedilikle duyurulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
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DOSYA
Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgeler ile 23/01/2012 tarihinde www.sgk .gov.tr
web sayfanızda yayınlanan “50 Soruda Yeşilkart ve Gelir Testi” sayfasındaki “Genel Sağlık
Sigortası Uygulamasına İlişkin Soru ve Cevaplar” başlığı altında yer alan ve hatalı
uygulamalara yol açması muhtemel soru ve cevaplara ilişkin aşağıda belirtilen açıklamaların
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile belirlenen esas ve usuller çerçevesinde
oluşturulan Adres Kayıt Sistemi kapsamında; Türk vatandaşları ile Türkiye’de en az altı ay
ikamet tezkeresine sahip yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri elektronik
ortamda merkezî bir yapı içerisinde güncel olaraktutulmaktadır. Söz konusu bu bilgiler,
Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşları ile 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren bankaların paylaşımına sunulmuştur.
Yerleşim yeri adres değişikliği bildirimine ilişkin esas ve usuller 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 50 nci
maddesinin ikinci fıkrası “Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı
beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres
beyan formuyla yapılır. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri
birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.” hükmüne amirdir. Ayrıca, Adres
Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası “Dış temsilciliklere verilen
adres beyan formları Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının
bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne form olarak gönderilir. Dış temsilciliğin
bulunmadığı ülkelerdeki vatandaşların adres bildirimleri Genel Müdürlüğe posta ile
gönderilebilir ya da elektronik ortamda yapılabilir.” hükmündedir.
Anılan madde hükümlerinden anlaşılacağı üzere, kişinin yerleşim yeri adresinin yurtdışı
olması halinde, bizzat kendisi ya da aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertlerden birisinin
bulunduğu ülkede dış temsilcilik bulunması halinde dış temsilcilikler marifetiyle yerleşim
yeri adres değişikliği bildiriminde bulunması gerekmektedir. Dış temsilciliklerin bulunmadığı
yerlerde ise iadeli taahhütlü posta veya kargo ile Genel Müdürlüğe ya da sayısal veya mobil
Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA ile imzalanmıştır.
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imzasının olması koşuluyla elektronik posta ile adres bildiriminde bulunulması da
mümkündür. Ancak, yurtdışında yerleşim yeri edinmiş bir şahsın adres değişikliği yurt
içinde ailesi kanalıyla yapılamaz.
Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanununda yerleşim yeri adresi “bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer”,
diğer adres ise “yerleşim yeri adresi dışında kalan yerler” olarak tanımlanmış olup,
kişinin kendi iradesi ile belirlenmektedir. Yine Türk Medeni Kanununun 22 nci maddesi
gereğince bir kimsenin bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunması ya da
eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma gibi hususlar yeni yerleşim yeri edinme
sonucunu doğurmaz.
Bu itibarla web sayfanızda “Genel Sağlık Sigortası Uygulamasına İlişkin Soru ve
Cevaplar” başlığı altında yer alan;
a) 36, 38, 40, 41 ve 42 nci soru ve cevapların yukarıda belirtilen açıklamalar
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,
b) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ifadesinin 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunu çerçevesinde Adres Kayıt Sistemi (AKS) olarak değiştirilmesi,
c) Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yer alan
terimlere paralel olarak “ikamet” ifadesinin “yerleşim yeri” olarak değiştirilmesi
gerekmektedir,
Ayrıca söz konusu değişikliklerin hatalı uygulamalara yol açmaması bakımından
ivedilikle duyurulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Dr.Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :
Gereği:

Bilgi:
81 İl Valiliğine

Sosyal Güvenlik Kurumuna
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012

V.H.K.İ
: F. ALUÇDİBİ
Şef
: M. MEMİŞ
Şb.Md.
: Ş. AKTAŞ
D.Bşk.
: M. ADIGÜZEL
Gen.Md.Yrd. : E. ACAR

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA ile imzalanmıştır.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon: (312)591 21 49 Faks: (312)397 33 85
eposta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat:F.ALUÇDİBİ

