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D O S Y A 

 

        Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Ocak 

2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

        Söz konusu Kanunun 14’üncü maddesiyle; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 

68’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (a), 

(b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

        Kanunun 14'üncü maddesiyle değiştirilen 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 

68'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre; evlenme olayını bildirme 

yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere yurt içinde nüfus müdürlüklerince, yurt 

dışında dış temsilciliklerce 50 Türk Lirası, (c) bendine göre de adres değişikliğini bildirme 

yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere 50 Türk Lirası, gerçeğe aykırı beyanda 

bulunanlara 1000 Türk Lirası idarî para cezası, yurt içinde mülkî idare amirlerince, yurt 

dışında ise dış temsilciliklerce verilmesi öngörülmüştür. 

        Bu kapsamda, Kanunun yürürlüğe girdiği 27/01/2016 tarihi itibariyle doğum 

olayını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde 

yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik 

süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere 

veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerineidarî para cezası uygulanmayacaktır. 

        Ancak, yurt dışında yabancı makamlar önünde yapılan evlenmelerin 5490 sayılı Nüfus 

Hizmetleri Kanununun 24’üncü maddesinde belirtilen süre içinde yurtdışında dış 

temsilciliklerimize, yurt içinde ise ilçe nüfus müdürlüklerine bildirme yükümlülüklerini 

yerine getirmeyen kişilere yönelik idari para cezası uygulaması ise sürdürülecektir. 

        Ayrıca, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca 27/01/2016 tarihinden önce 

verilen idari yaptırım kararları da ilgili vergi dairesine intikal ettirilecektir. 

        Bilgi ve gereğinin bu yolda yapılmasını arz ve rica ederim. 
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