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Sayı : 40004962-010.07.01-E.123520
Konu : Yersel Yazımdan Önce Ölenler

DOSYA

İlgi : 20.07.2011 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.01.010005/65595 sayılı Talimat.

Yersel yazımdan önce ölen kişilerin aile kütüklerine yazılmaması nedeni ile
mirasçıların hak kaybına uğradıkları Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerin
incelenmesinden anlaşılmıştır.
Mülga 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 5'inci maddesinde “Yazım,
kurullarının insan oturan yerleri birer birer gezip ev halkından evde bulunanları görmeleri
suretiyle yapılır.”, Nüfus Yazımı Yönetmeliğinin 14'üncü maddesinde yer alan “Yazılacak
kişinin görülmesi esastır...” hükümleri uyarınca, yersel yazımdan önce ölen ve aile
kütüklerine alınmayan kişilerle ilgili yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla;
Yersel yazımdan önce ölen kişiye ilişkin resmî veya özel sağlık kurumları veya kamu
kurum ve kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak düzenlenmiş ölüm tutanağı, gömme izin
belgesi, Umumi Hıfzısıhha Kanununun 220'nci maddesi uyarınca tutulan ölümün kaydına ve
zaptına mahsus defter kayıtları ve gaipliğe ilişkin mahkeme kararından biri ile birlikte nüfus
kayıtları, nüfus cüzdanları, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerden herhangi birinin
ibrazı halinde yersel yazımdan önce ölen kişinin anne, baba, eş, çocuk ve
kardeşlerinin kayıtlarına müracaat edilen yer nüfus müdürlüğünce İdarece Kayıt Düzeltme/
Yersel Yazıma Alınmayanla Bağ Kurma modülü kullanılarak doğum olayı düşünceler
alanına “Eşi/babası/annesi/çocuğu/ kardeşi yersel yazımdan önce ….. tarihinde ölen ..
…’dır.” açıklamasının yapılması sağlanacaktır.
İlgi talimatımız yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Gazi Levent KURTOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
Gereği:

81 İl Valiliğine

Bilgi:
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(x6IJTu-sYuMHn-L63SSc-1S+nHa-6dUKb/Uu) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 23 62 Faks No: (312)397 16 85
e-Posta: nufushizmetleri@nvi.gov.tr İnternet Adresi: http://www.nvi.gov.tr/NVI.html

Bilgi için: Gülden YILMAZ
Şef
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Dışişleri Bakanlığına

26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019

Şef : Gülden YILMAZ
Şube Müdürü : Ekrem KARANFİL
Daire Başkanı : Orhan ARDIÇ
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