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: Yeni Malik ve Kiracılarımızın Nüfus Müdürlüğü’ne Hemen Bildirim Yapması Gereği Hk.
İstanbul, 15,06,2010

Adres Kayıt Sistemine göre taşındıkları yerin adres bilgilerini nüfus müdürlüklerine 20 gün içinde
bildirmeyenlere 329 lira para cezası veriliyor.
Yeni uygulamaya göre, yeni adresine taşınan vatandaşların 20 iş gününde adres bilgilerini Muhtarlıklara değil ,
Nüfus Müdürlüklerine iletmesi gerekiyor.
Nüfus Müdürlüğüne giderken ;
Kiracıların Kira Kontratının noter tasdikli sureti ve bir fotokopisi , yeni maliklerin tapu ve bir fotokopisi ya da
bağımsız bölüme ait sabit bir fatura ile gitmeleri gerekmektedir.
Kayıt için Residence Yönetimi’nden alınacak ayrıca bir yazıya ise ihtiyaç bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI İlçe Nüfus Müdürlüğü
0212 259 84 44 - Çırağan Cad No 77 Beşiktaş Lisesi Karşısı.
Bakanlar Kurulu kararı ile 2006 yılında çalışmalarına başlanan Adres Kayıt Sistemi, kişilerin yerleşim yerlerine göre
nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulması, nüfus hareketlerinin her an izlenebilmesi, MERNİS kayıtlarındaki T.C.
kimlik numarasına göre kişiler ile ikamet adreslerinin eşleştirilmesine olanak sağlıyor.
Bu süre içinde adres değişikliği beyanında bulunmayanlar para cezası ile karşılaşıyor.
Bilgilerinize saygı ile sunulur.
Maya Residences Etiler Yönetimi
Sistemin tam olarak rayına oturması için geçen yıllarda ceza uygulanmadı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 81
ilin valiliğine gönderdiği genelge ile adres değişikliği beyanı vermeyenlere para cezası uygulanması istendi.
Yılbaşından itibaren taşındığı halde yeni adres bilgilerini bildirmeyenlere para cezası uygulanmaya başlandı. Ceza uygulaması için
son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mart tarihinde yeni bir genelge gönderildi.
MAALESEF VATANDAŞIN HABERİ YOK!
Vatandaşın böyle bir uygulamadan haberdar olmaması ceza miktarlarını artırıyor. Uygulamaya göre, yeni adresine taşınan
vatandaşların 20 iş gününde adres bilgilerini nüfus müdürlüklerine iletmesi gerekiyor. Ancak, bu süre içinde bilgi vermeyenlere
hemen ceza kesilmiyor. Boşaltılan eve bir başkası taşınarak kayıt yaptırmak istediği zaman o ev dolu gözüktüğü için, taşınma
beyanının gerçek olup olmadığının anlaşılması amacıyla muhtarlıklar ve polisten tahkikat talep ediliyor. Muhtar ve polis, o evde
kimin yaşadığını tespit ediyor. Eve yeni taşınan kişinin beyanı doğruysa bilgileri kayıt altına alınıyor. Evi boşaltan ise sistemde
şüpheli duruma düşüyor. O kişi, ikametgahı ile ilgili belge almak istediği anda sistem otomatik olarak 329 lira para cezası kesiyor.
Cezalı duruma düşmemeleri için adres değişikliği yaptıklarında vakit kaybetmeden nüfus müdürlüklerine kayıt yaptırmaları
gerekiyor. Gerçek dışı adres beyanlarında ise ceza miktarı 660 lira olarak uygulanıyor. Genellikle okul kayıtlarında gerçek dışı
adres beyanında bulunulduğu belirtiliyor. Habertürk – 13 Mayıs Perşembe
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5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 67 nci maddesi uyarınca ceza yaptırımları ile kanunun 68 inci maddesi uyarınca idari
para cezalarına 20.04.2009 tarihi itibariyle başlanılmış ceza miktarları aşağıda belirtilmiştir, cezai yaptırımlarla karşılaşmamanız
için bildirimlerinizin yasal süreler içersinde yaptırmanızı ayrıca ilk ve orta öğretim okul kayıtları döneminde gerçek dışı
beyanların artış göstermesi nedeniyle gerçek dışı beyan verenler ile buna tanıklık edenler ve kamu görevlilerine de cezai yaptırım
uygulanacağından bu konuda azami dikkat ve özenin gösterilmesini önemle rica ederim.
Sadettin YÜCEL
Beşiktaş Kaymakamı
DOĞUM OLAYINI GEÇ BİLDİRME CEZASI: 62 TL.
Yasal Bildirim Süresi 1 ay
NÜFUS VE EVLENME CÜZDANI KAYBI
: 62 TL
ADRES BEYANINDA BULUNMAMA
: 322 TL
Yasal Süre 20 gün
AYKIRI BEYANDA BULUNMA
: 646 TL
Altı aydan dört yıla kadar hapis cezası
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 67 nci maddesi ile 1- "Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy
veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık
edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2- Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara
aykırı hareket eden Kamu Görevlileri 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine karşı
suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesi ile "Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup da bu yükümlülüğü
süresinde göndermeyen kamu görevlileri ile, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine
Nüfus Müdürlüklerince idari para cezası verilir." hükmünü getirmiş, ancak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici
Madde 3 ile geçici bir süre 68 inci madde hükmünün uygulanmayacağı karara bağlanmıştır.
Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin oluşturulması ile ilgili Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği 23.11.2006 gün ve 11320 Bakanlar
Kurulu Kararı ile kabul edilerek 15.12.2006 tarihinde 26377 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş, Adres Kayıt
Sisteminin oluşturulması ile ilgili çalışmalar 2007 yılı Eylül ayından itibaren TUİK tarafından yapılarak ülke genelinde de 2008
yılı Ocak ayında Nüfus Müdürlüklerine devredilmiştir. ilçemizde 2007 yılı Eylül-Aralık ayında 1829, 2008 yılında 12301 ve 2009
yılında 4163 adet adres kaydı yapılmıştır. 2008-2009 Nisan ayına kadar adres kayıtları ile ilgili 500 adet Emniyet araştırması
yapılmış 120 adedi yalan beyandan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş Savcılık Makamınca bu kişiler ile ilgili olarak 5490
sayılı Kanunun 67. Maddesi uyarınca, Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır.
Bu nedenle; çeşitli zamanlarda, özellikle okul kayıtları, öğrenim burs dönemlerinde ilçemizde oturmadıkları halde adres kaydı
kaptırdıkları, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okullardan şikayet alınmaktadır. Bu tür sahtekarlıkları önlemek açısından, 5490 sayılı
Nüfus Kanununun 67 nci maddesi uyarınca gerçeğe aykırı belge veren mahalle muhtarları ile gerçek dışı beyanda bulunanlar ve
bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar cezalandırılacağı, ayrıca 68 inci madde uyarınca adres beyanında bulunmayan
322 TL aykırı beyanda bulunanlar 646 TL para cezası ile cezalandırılacaktır.
Sizlerin ve Vatandaşlarımızın cezai yaptırımlarla karşılaşmamanız için özellikle okul kayıtları ve burs dönemlerinde çok dikkatli
olunması bu konuda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ayrıca ekte gönderilen duyuruların da Muhtarlıklarımız ve ilçemize bağlı
Okullarda da vatandaşlarımızın görebilecekleri şekilde asılmasının sağlanması hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Sadettin YÜCEL
Beşiktaş Kaymakamı
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