
FORM DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Formu doldururken nüfus cüzdanı bilgilerini esas alınız.
2. Yazıları tükenmez kalem kullanarak büyük harfle yazınız.
3. Yazınızın okunaklı olmasına dikkat ediniz.
4. Şu anda  bulunulan  adres, hanehalkının daimi  ikamet  adresi ise, daha önce bu hane için form doldurulmuş olsa bile formu
 mutlaka yeniden doldurunuz.
5. Şu anda  bulunulan  adres,  hanehalkının ikinci konutu (yazlık, kışlık, yayla evi vb.) ise ve bu hane için  daha  önce daimi
 ikamet adresinde form doldurulmuşsa form doldurmayınız.
6. Konut dışında işyeri, depo vb. yerlerde ikamet edenler için de form doldurunuz.
7. Hanedeki  kişi  sayısı  10’dan fazla  ise bu hanehalkı  için birden fazla bilgi formu doldurulması gerekmektedir. Birden fazla bilgi
 formu dolduruldu ise ilk formun “Form No”sunu, sonraki formların ön sayfasının sağ alt köşesinde yer alan “İlk Form No”
 bölümüne yazınız ve formları iç içe koyarak teslim ediniz.
8. Formu anketöre herhangi bir şekilde teslim edemediğiniz taktirde, ön sayfada verilen büro veya muhtarlık adresine imza karşılığı
 teslim ediniz.

SORULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

01. Bu adres hanehalkının daimi olarak ikamet ettiği (yıl içerisinde en uzun süre kaldığı) adres midir? Hanehalkının sürekli 
veya yıl içerisinde en uzun süre kaldığı adres “daimi ikamet adresi”dir. Bilgi formunun “Adres Bilgileri” kısmında yazılı olan adres, bu 
hanehalkı için daimi ikamet edilen adres ise “Evet” kutusuna, yazlık, kışlık, yayla evi vb. ikinci konut ise “Hayır”  kutusuna “X” işareti 
konulacaktır. 

Daimi ikametgah: Bir kişinin daimi ikametgahı sürekli yaşadığı veya yıl içerisinde en uzun süre kaldığı adrestir. Eğer bir kişi yıl 
içerisinde birden fazla adreste ikamet ediyorsa, en uzun süre kaldığı adres daimi ikamet adresi olarak alınacaktır. Ayrıca, bir kişinin 
en az 6 ay kalmak niyetiyle bulunduğu yer de daimi ikametgah olarak kabul edilecektir. 

İkinci konut: Hanehalkının daimi ikamet ettiği yer dışında, yılın belirli zamanlarında yaşadığı yazlık, kışlık, yayla evi vb. yerlerdir.

02. Bu hanehalkı kaç kişiden oluşmaktadır? Bu hanehalkını oluşturan kişi sayısı yazılacaktır.

Hanehalkı: Aralarında akrabalık bağı bulunsun veya bulunmasın aynı konutta ikamet eden bir veya birkaç kişinin oluşturduğu 
topluluktur. 

03. Hanenizde kendi hesabına veya işveren olarak tarım faaliyetinde bulunan kimse var mı? Bu soru, hanede esas işinde veya 
ikinci işinde, kendi hesabına veya işveren olarak tarım arazisi işleyen ve/veya hayvancılık faaliyetinde bulunan kişileri kapsamaktadır.
Hanede bitkisel üretim yapan veya hayvancılıkla uğraşan en az bir kişi var ise “Evet” kutusuna, yok ise “Hayır” kutusuna “X” işareti 
konulacaktır. Bu hanede sadece avcılık, ormancılık, kümes hayvancılığı (tavuk, kaz, hindi, ördek, devekuşu vb.), balıkçılık veya 
tarımsal hizmet faaliyetleri ile uğraşanlar için “Hayır” seçeneği işaretlenecektir. 

04. Bu hanenin aylık ortalama net geliri ne kadardır? Tüm hanehalkı üyelerinin  aylık ortalama net gelirlerinin toplamı dikkate 
alınarak ilgili kutu işaretlenecektir. 

05. Hanenizin geçim kaynağı nedir? Bu soruda, hanenin geçim  kaynağı; son bir yıl içinde  maaş, ücret gibi gelirlerden oluşuyor 
ise 1. seçenek, ticaret, hizmet, sanayi, tarım, menkul veya gayrimenkul gelirlerinden oluşuyorsa 2. seçenek, kişi veya kurumlardan 
sağlanan yardımlardan (2022 sayılı kanun kapsamında yaşlılık-özürlü maaşı dahil) oluşuyor ise 3. seçenek işaretlenecektir. Birden 
fazla seçenek işaretlenebilir.
 
06. Adı ve soyadı: Bu hanede sürekli ikamet edenler ile yıl içerisinde en uzun süre bu hanede kalanlar, hanehalkı üyesi olarak 
kaydedilecektir. Hanehalkı sorumlusu 1. sıraya yazıldıktan sonra bu hanede yaşayan diğer fertlerin (askerde olanlar dahil) ad ve 
soyadları yaş sırasına göre yazılacaktır. Kişilerin ad ve soyadları nüfus cüzdanı bilgisi ile aynı olacak ve kısaltma yapılmayacaktır. 

Hanehalkı sorumlusu: Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu ve hanede yaşayan tüm fertlerin kişisel özellikleri hakkında en doğru 
bilgiye sahip, hanenin yönetiminden sorumlu olan yetişkin hanehalkı üyesidir.

07. Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı”,  yabancı ülke vatandaşları için “Diğer ülke 
vatandaşı” kutusu işaretlenecektir. Yabancı uyruklu kişilerin vatandaşı olduğu ülkenin adı ve pasaport numarası, pasaporttaki bilgiler 
esas alınarak yazılacaktır.

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler: En az 6 ay süre ile Türkiye’de ikamet eden veya en az 6 ay kalmak niyetiyle 
Türkiye’ye gelen yabancılardır.

08. T.C. kimlik numarası: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen 11 haneli numaradır. T.C. kimlik numarası olmayanlar veya 
bilmeyenler, ilçe nüfus müdürlüklerinden veya internetten “www.tckimlik.nvi.gov.tr” adresinden numaralarını öğrenerek forma 
yazacaklardır.

09 - 13. Sorular: Bu sorulara ilişkin bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanı, yabancı uyruklulara yöneltilecek 
sorular için ise pasaport bilgileri esas alınarak doldurulacaktır.

14. Hanehalkı sorumlusuna yakınlık derecesi: Hanede yaşayanların hanehalkı sorumlusuna yakınlık derecesine ilişkin seçeneğin 
kodu ilgili kutuya yazılacaktır. Hanehalkı sorumlusuna yakınlık derecesi verilen seçeneklerin dışında veya akrabalık bağı olmayan 
hanehalkı üyeleri için “Diğer” seçeneğine ait kod, ilgili kutuya yazılacaktır.

15. Eğitim düzeyi: 6 ve daha yukarı yaştaki her fert için en son bitirdiği (ferdin halen devam ettiği değil mezun olduğu okul) eğitim 
düzeyine ait kod ilgili kutuya yazılacaktır. Örneğin; üniversitede okuyan öğrencilerin eğitim düzeyi “lise veya dengi mezunu” olarak 
kodlanacaktır. Yabancı uyrukluların eğitim düzeyi, bitirilen okulun eğitim süresi dikkate alınarak doldurulacaktır. 

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ
HANEHALKI BİLGİ FORMU

BU ÇALIŞMA, 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU GEREĞİNCE ÜLKE SINIRLARI İÇİNDE YAŞAYAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
VATANDAŞLARI İLE YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ İKAMET ADRESLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA YAPILMAKTADIR.

 

 HANEHALKININ DİKKATİNE !   

  1. Bilgi formu, hanede ikamet eden kişiler hakkında yeterli bilgiye sahip yetişkin hanehalkı üyelerinden biri tarafından, formun arkasındaki 
   açıklamalar dikkate alınarak doldurulacak ve imzalanacaktır.   
   
  2. Form, kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve nüfus cüzdanı bilgileri esas alınarak doldurulacaktır.   
   
  3. Nüfus Cüzdanı olmayan kişiler, ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek nüfus cüzdanlarını hiçbir cezai işlem uygulanmadan alacaklardır. 
 
  4. 5490 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanunu” gereğince, Türkiye’de ikamet eden herkes için bu formun doldurulması zorunludur. Aynı kanunun
   68. maddesi gereği formu doldurmayanlara 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilir.

  ADRES BİLGİLERİ
  
 Etiket üzerindeki adreste kesinlikle düzeltme yapmayınız.
 Hata olduğunu düşünüyorsanız bu hatayı anketöre bildiriniz.

 

 
      Ev telefon no:                      -

 Bu bölüm anketör tarafından doldurulacaktır. 

 Form doldurulmadı ise nedeni;

  Boş konut (bu konutta kimse
  ikamet etmiyor)

  Bu adres konut değil (ikamet eden kimsenin
  olmadığı işyeri, depo, arsa, yıkıntı vb.)

  Bu konutta bilgi formu doldurma
  süresince kimse bulunamadı

  Daha önce ikamet adresinde bilgi formu
  doldurulmuş ve  bu adres ikinci konut (yazlık,
  kışlık, yayla evi vb.) olarak kullanılıyor

  Diğer (açıklayınız)
  .......................................................................

 01. Bu adres hanehalkının daimi olarak ikamet ettiği
   (yıl içerisinde en uzun süre kaldığı) adres midir?
  
 Evet
 
 Hayır (yazlık, kışlık, yayla evi  vb.)
 
 
 02. Bu hanehalkı kaç kişiden oluşmaktadır?

 
 03. Hanenizde kendi hesabına veya işveren olarak tarımsal
  faaliyette bulunan kimse var mı? 
    Evet Hayır
 a) Bitkisel üretim (tarla, sebze, meyve)

 b) Hayvancılık faaliyeti

 Bu formdaki bilgiler  tarafımdan verilmiş olup,
 doğruluğunu taahhüt ederim.
 
 Beyan eden kişinin;

 Adı ve Soyadı : .....................................................

 İmzası : .....................................................

 Tarih : ….. /.…. / 200…

 Formun haneye bırakılması durumunda, bu bölüm anketör tarafından doldurulduktan 
     sonra haneye teslim edilecektir.

 Büronun;
 Adresi : ......................................................................................

 Tel    :                      -

 Muhtarlığın;
 Adresi : ........................................................................................

 Tel    :                      -

 Anketörün:  Kontrolörün:

 Adı ve Soyadı :  ....................................... Adı ve Soyadı : .............................................

 İmzası :  ....................................... İmzası : .............................................

 Form No        İlk Form No

 T.C. T.C.
 BAŞBAKANLIK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ
 BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

04. Bu hanenin  aylık ortalama net geliri ne kadardır?

 1  0 - 150 YTL  2 151 - 350 YTL  3 351 - 500 YTL 

 4 501 - 1000 YTL  5 1001 YTL ve üzeri 

05. Hanenizin geçim kaynağı nedir?
     (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)

  Maaş, ücret

  Ticaret, hizmet, sanayi, tarım, menkul veya gayrimenkul geliri

  Kişi veya kurumlardan sağlanan yardımlar
  (2022 kapsamında yaşlılık-özürlü maaşı dahil)
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2
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1

2
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  ADI VE SOYADI  
  A ve B SEÇENEKLERİNİ DİKKATLİCE
  OKUYARAK HANEDE İKAMET EDENLERİN  
  ADI VE SOYADINI YAZINIZ.
  
  A. Hanehalkı sorumlusunu 1. sıraya 
 FERT   yazdıktan sonra bu hanede yaşayan
 SIRA   diğer fertleri (askerde olanlar dahil) UYRUĞU T.C. KİMLİK NUMARASI
 NO   yaş sırasına göre yazınız.
        (11 haneli T.C. kimlik numarasını 
  B. Huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi ve   her kutuya bir rakam gelecek 
   öğrenci yurdunda yaşayanları ve en az 6 ay  şekilde okunaklı olarak yazınız)  
   süre ile eğitim, iş, vb. nedenlerle başka bir  
   yerde veya yurtdışında yaşayanları
   bu hanede yazmayınız.

  (06) (07) (08) 

   

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 Adı : .....................................................................................

 Soyadı: .....................................................................................

  ......................................................................................................  

01

 Adı : .....................................................................................

 Soyadı: .....................................................................................

  ......................................................................................................  

 Adı : .....................................................................................

 Soyadı: .....................................................................................

  ......................................................................................................  

 Adı : .....................................................................................

 Soyadı: .....................................................................................

  ......................................................................................................  

 Adı : .....................................................................................

 Soyadı: .....................................................................................

  ......................................................................................................  

 Adı : .....................................................................................

 Soyadı: .....................................................................................

  ......................................................................................................  

 Adı : .....................................................................................

 Soyadı: .....................................................................................

  ......................................................................................................  

 Adı : .....................................................................................

 Soyadı: .....................................................................................

  ......................................................................................................  

 Adı : .....................................................................................

 Soyadı: .....................................................................................

  ......................................................................................................  

 Adı : .....................................................................................

 Soyadı: .....................................................................................

  ......................................................................................................  

 İl adı : .............................................................

 İlçe adı : .............................................................

  ................................................................................

  HANEHALKI SORUMLUSUNA (6 ve daha yukarı yaştaki
 NÜFUS CÜZDANI BİLGİLERİNİ KULLANARAK DOLDURUNUZ YAKINLIK DERECESİ kişiler için cevaplayınız)
  (Hanehalkı sorumlusu; 
  hanenin yönetiminden sorumlu
  YABANCI UYRUKLULAR İÇİN BOŞ BIRAKINIZ yetişkin hanehalkı üyesidir) 1. Okur yazar değil
       2. Okur yazar fakat    
      1. Hanehalkı sorumlusu     bir okul bitirmedi
      2. Eşi 3. İlkokul mezunu
      3. Oğlu/Kızı 4. İlköğretim mezunu
       4. Babası/Annesi 5. Ortaokul veya dengi mezunu    
 CİNSİYETİ DOĞUM TARİHİ BABA ADI ANNE ADI NÜFUSA KAYITLI 5. Kardeşi 6. Lise veya dengi mezunu
     OLDUĞU İL VE 6. Kayınpederi/Kayınvalidesi 7. Yüksekokul veya
     İLÇE ADI 7. Gelini/Damadı  fakülte mezunu
      8. Torunu 8. Yüksek lisans 
            9. Diğer 9. Doktora
       
      (Uygun seçeneğin kodunu (Uygun seçeneğin kodunu
      aşağıdaki kutuya yazınız) aşağıdaki kutuya yazınız)

 (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 1 Erkek

 2 Kadın

  ..................................................................
 

  ......................................................................

  ..................................................................
 

  ......................................................................

  ..................................................................
 

  ......................................................................

  ..................................................................
 

  ......................................................................

  ..................................................................
 

  ......................................................................

  ..................................................................
 

  ......................................................................

  ..................................................................
 

  ......................................................................

  ..................................................................
 

  ......................................................................

  ..................................................................
 

  ......................................................................

  ..................................................................
 

  ......................................................................

 Gün :

 Ay :

 Yıl :

 Gün :

 Ay :

 Yıl :

 Gün :

 Ay :

 Yıl :

 Gün :

 Ay :

 Yıl :

 Gün :

 Ay :

 Yıl :

 Gün :

 Ay :

 Yıl :

 Gün :

 Ay :

 Yıl :

 Gün :

 Ay :

 Yıl :

 Gün :

 Ay :

 Yıl :

 Gün :

 Ay :

 Yıl :

 İl adı : .............................................................

 İlçe adı : .............................................................

  ................................................................................

 İl adı : .............................................................

 İlçe adı : .............................................................

  ................................................................................

 İl adı : .............................................................

 İlçe adı : .............................................................

  ................................................................................

 İl adı : .............................................................

 İlçe adı : .............................................................

  ................................................................................

 İl adı : .............................................................

 İlçe adı : .............................................................

  ................................................................................

 İl adı : .............................................................

 İlçe adı : .............................................................

  ................................................................................

 İl adı : .............................................................

 İlçe adı : .............................................................

  ................................................................................

 İl adı : .............................................................

 İlçe adı : .............................................................

  ................................................................................

 İl adı : .............................................................

 İlçe adı : .............................................................

  ................................................................................

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 Diğer ülke vatandaşı

Ülke adı : ......................................................................................................................................................................  

Pasaport no :
(Yabancı uyruklular için soru 9’a geçiniz)

1

2

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 Diğer ülke vatandaşı

Ülke adı : ......................................................................................................................................................................  

Pasaport no :
(Yabancı uyruklular için soru 9’a geçiniz)

1

2

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 Diğer ülke vatandaşı

Ülke adı : ......................................................................................................................................................................  

Pasaport no :
(Yabancı uyruklular için soru 9’a geçiniz)

1

2

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 Diğer ülke vatandaşı

Ülke adı : ......................................................................................................................................................................  

Pasaport no :
(Yabancı uyruklular için soru 9’a geçiniz)

1

2

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 Diğer ülke vatandaşı

Ülke adı : ......................................................................................................................................................................  

Pasaport no :
(Yabancı uyruklular için soru 9’a geçiniz)

1

2

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 Diğer ülke vatandaşı

Ülke adı : ......................................................................................................................................................................  

Pasaport no :
(Yabancı uyruklular için soru 9’a geçiniz)

1

2

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 Diğer ülke vatandaşı

Ülke adı : ......................................................................................................................................................................  

Pasaport no :
(Yabancı uyruklular için soru 9’a geçiniz)

1

2

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 Diğer ülke vatandaşı

Ülke adı : ......................................................................................................................................................................  

Pasaport no :
(Yabancı uyruklular için soru 9’a geçiniz)

1

2

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 Diğer ülke vatandaşı

Ülke adı : ......................................................................................................................................................................  

Pasaport no :
(Yabancı uyruklular için soru 9’a geçiniz)

1

2

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 Diğer ülke vatandaşı

Ülke adı : ......................................................................................................................................................................  

Pasaport no :
(Yabancı uyruklular için soru 9’a geçiniz)

1

2

 1 Erkek

 2 Kadın

 1 Erkek

 2 Kadın

 1 Erkek

 2 Kadın

 1 Erkek

 2 Kadın

 1 Erkek

 2 Kadın

 1 Erkek

 2 Kadın

 1 Erkek

 2 Kadın

 1 Erkek

 2 Kadın

 1 Erkek

 2 Kadın

EĞİTİM DÜZEYİ


