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ITU
İSTANBUL TEKNİK ÜNİvERSİTESİ
İDARİ VE MALİ iŞLER DAİRE BAŞKANLIGI
idari Hizmetler Şube Müdürlüğü
SAYI : B.30.2.İTÜ.0.70.73.01l Lt ~~
KONU: Adres bilgilerinin güncellenmesi lık.

o 6 Nisan 2010.

GENELGE
(2010/1·)

Yürürlükte bulunan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda kişinin doğumdan
ölümüne kadar kişisel ve medeni durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecek
değişikliklere ait doğal ve hukuki olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş
kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus
kayıtlan ile adres ilişkilendirilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Uymayanlar
hakkında cezai müeyyideler uygulanacağı bildirilmiştir.
Bu bağlamda; Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesinde bulunan kamu konutlarında
oturan ve çeşitli nedenlerle (nüfus sayımı, seçmen belgesi, ikametgah belgesi alınması vb.)
Sarıyer İlçe Nüfus Müdürlüğüne adres bilgilerini kaydettiren personellerimizden konutla
ilişiği kesilenlerin, yeni adres bilgilerini ikamet ettikleri yerin ilgili nüfus müdürlüklerine
taşımamaları
sonucunda; konuta yeni taşınan personellerimiz,
Sanyer İlçe Nüfus
Müdürlüğüne
yeni adres bilgilerini bildirmek üzere müracaat ettiklerinde, Nüfus
Müdürlüğünce
kullamlan bilgisayar sisteminde, konutta daha önce ikaınet eden
personellerirniz kayıtlı olduğu, bu nedenle konuta yeni taşınan personellerimizin adres nakil
işlemleri yapılamayacağı bildirilmiştir. Adına konut tahsis edilen personelimizin bu işlemi
gerçekleştirmediğinden okul kayıtları ile doğalgaz, elektrik, su vb. abonelik işlemlerinde
sorunlar yaşadıkları gözlenmektedir.
Sorunun çözümü açısından konuttan ilişiği kesilen personellerimizin konuttan
aynldığım Rektörlüğümüzce Sarıyer İlçe Nüfus Müdürlüğüne resen bildirilmesi durumunda
ise konuttan taşınmış ancak ilgili nüfus müdürlüğüne 20 iş günü içerisinde başvurmayan
personellerimizin, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat gereğince para ve hapis cezasına
çarptınlacağı anlaşılmıştır.
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Bu nedenle 01.06.2010 tarihine kadar:
a) Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesinde bulunan kamu konutlannda oturmakta olan
ve şu ana kadar adres bilgilerini Sarıyer İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirmeyen personelimizin
Kamu Konutlan Ofisinden alacakları bir yazı ile adres bilgilerini güncellemelerini,
b) Konutlardan ayrılan ancak, Sarıyer İlçe Nüfus Müdürlüğü bilgi sisteminde halen
Üniversitemiz konutlarında oturuyor görülen personelimizin, şuan oturmakta oldukları
yerleşim yerinin ilçe nüfus müdürlüğüne giderek nakil işlemlerini yaptırmalarını,
c) 01.06.2010 tarihinden itibaren Sarıyer İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından konutlardan
aynı an personelimizin bildirilmesinin istenmesi durumunda, Rektörlüğümüz tarafından
konutlardan ayrılan personelimizin bildireceğini ve doğacak kanuni müeyyideden de ilgili
personelimizin sorumlu olacağını,
bilgilerinize önemle rica ederim.

------'''"<=--_.--_.
Prof.Dr. Muhammed şAHİN
Rektör

Dağıtım
Tüm Teşkilat
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