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'1. Form elektronik ortamda mümkün olmadığı takdirde tükenmez veya dolma kalem
kullanılarak alanların dışına çıkılmadan büyük harf ile okunaklı olarak doldurulur.

2.Kutucuklara istenilen bilgilerin sığmaması halinde sığmayan kısım yazlmaz.

3. Birden fazla ad ve soyadı kısaltılmadan, aralarında bir boşluk bırakılarak doldurulur.

4. Form üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Hatalı olması halinde yenisi düzenlenir.

6. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirleri yerine adres beyanında
bulunabilir.

7.Aynı yerleşim yerinde bulunan kişi bilgilerinin yetmemesi halinde ikinci form düzenlenir.

8. l- Meydan/Bulvar/Cadde/SokaUKüme evleri bilgilerinden sadece birisi yazılacak. ll-
Köy/Belde isimlerinden sadece birisi yazılacak.

9. Bu formun posta ile gönderilmesi sadece iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile
mümkündür.Posta i|e yapılan bildirimlerde kişinin kendisini ispat edeceği fotoğraflı bir kimlik
belgesi beyan formuna eklenecektir.

10. Normal posta ile yapılan bildirimler işleme alınmaz.

11.Mobil yada sayısal imza sahibi olunması halinde www.nvi.gov.tr internet adresinden
elektronik imza ile adres beyanında bulunulabilir.

'l2. Adres beyan formları, www.nvi.gov.tr internet adresindeki ilgili bölümden doldurulabilir.

13. Adres beyan yükümlülUğünü yerine getirmeyen ve gerçeğe aykırı beyan veren kişile
hakkında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci Maddesinin (c )bendi uyarınca idari
para cezası uygulanır.

14. Kişilerin diğer adreslerini bildirme zorunluluk|arı yoktur. Kişiler yerleşim yeri adresleri ile
birlikte diğer adreslerini de bildirebilirler.

15. Adres beyan formu İlçe Nüfus Müdürlüklerine veya adrese dayalı hizmet almak üzere
müracaat edilen kurumlara (Büyükşehir belediyesi, il Belediyesi, Su ldareleri v.b.) verilebilir.

5. Bilgilerin eksik olması, okunamaması ya da imzasız olması halinde form işleme alınmaz.


