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DOSYA

İlgi : 04.09.2019 tarihli ve 40004962020112539 sayılı Olur.

03/11/2017 tarihli ve 30299 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren 7039
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
25’inci maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen Ek 2 ve Ek
4'üncü maddeleri uyarınca, Bakanlığımızca nüfus olayları ve adrese ilişkin dayanak belgesi
düzenleyen kurumlara veya dış temsilciliklere bu belgeleri elektronik ortamda gönderme ya
da tescil yetkisi verilebilmesi ve kurum/noterler tarafından ölüm olaylarının tespitinin
elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır.
Bu itibarla, noterlikler tarafından düzenlenen ölüme bağlı tasarrufların, işlemin
gerçekleştiği noterliklerce, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’e gönderilmesine ve
tescil edilmesine, bildirime konu kişilerin ölümü halinde Türkiye Noterler Birliği Bilgi
Sistemleri tarafından ölüm olaylarının tespitinin elektronik ortamda yapılabilmesine ve veri
doğrulama hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik Türkiye Noterler Birliği ile
müştereken yürütülen çalışmalar olumlu olarak neticelenmiştir.
Bakanlık Makamının ilgi Olur'u ile Türkiye Noterler Birliğine bağlı noterliklere, ölüme
bağlı tasarrufların elektronik imzalı olarak elektronik ortamda MERNİS' e gönderilmesine
ve tescil edilmesine, ölüm olaylarının tespitinin elektronik ortamda yapılabilmesine ve veri
doğrulanmasına yönelik yetki verilmesine ve uygulamanın Genel Müdürlüğümüz Olur'u ile
yapılabilmesine onay verilmiştir.
Bu kapsamda;
1 Noterlikler tarafından düzenlenen ölüme bağlı tasarruflar (Vasiyet, Mirastan
Feragat, Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi, Mirasçılıktan Çıkarma, Ölünceye Kadar Bakım
Sözleşmesi İptali, Mirastan Feragatin İptali, Miras Sözleşmesi, Miras Sözleşmesi İptali,
Vasiyetten Dönme) işlemi gerçekleştiren noterlikler tarafından MERNİS’ e tescil
edilecektir.
2 Ölüme bağlı tasarruf sahiplerinin ölümü halinde ölüm olaylarının tespiti Türkiye
Noterler Birliği Bilgi Sistemleri tarafından elektronik ortamda yapılacaktır.
3 Bu nedenle, uygulamanın başladığı 25 Aralık 2019 tarihinden itibaren noterlikler
tarafından düzenlenen ölüme bağlı tasarruflar tescil edilmek üzere kağıt ortamında nüfus
müdürlüklerine gönderilmeyeceği gibi ölüme bağlı tasarruf sahiplerinin ölümü halinde, ölüm
olayları da nüfus müdürlükleri tarafından kağıt ortamında noterliklere bildirilmeyecektir.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(+ezlF4-/rvSEy-ivWRK4-yWFNLB-DJtLOegZ) kodunu yazınız.
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4 Mücbir sebeplerle, ölüme bağlı tasarrufların noterlikler tarafından MERNİS’ e
tescil edilememesi veya ölüm olaylarına ilişkin bilgilerin Türkiye Noterler Birliği Bilgi
Sistemleri tarafından elektronik ortamda tespit edilememesi hâllerinde, noterlikler
tarafından ölüme bağlı tasarruflar tescil edilmek üzere nüfus müdürlüklerine veya nüfus
müdürlükleri tarafından ölüm olaylarına ilişkin bilgiler noterliklere kâğıt ortamında
gönderilebilecektir.
5 Mahkemeler ve Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ölüme bağlı tasarrufların
kağıt ortamında nüfus müdürlüklerine gönderilmesine ve nüfus müdürlükleri
tarafından MERNİS' e tescil edilmesine devam edilecektir.
6 Uygulamanın başladığı 25 Aralık 2019 tarihinden önce noterlikler tarafından
düzenlenen ve tescil edilmek üzere kağıt ortamında nüfus müdürlüklerine
gönderilen ölüme bağlı tasarruflar nüfus müdürlükleri tarafından aile kütüklerine tescil
edilecektir.
7 Ölüme bağlı tasarruf sahiplerinin 25 Aralık 2019 tarihinden önce ö l m ü ş
olması halinde, ölüm olayları nüfus müdürlükleri tarafından kağıt ortamında noterliklere
bildirilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Engin SARIİBRAHİM
Bakan a.
Genel Müdür
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Gereği:
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Bilgi:
Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına

Şef : Gülden YILMAZ
Şube Müdürü : Ekrem KARANFİL
Daire Başkanı : Orhan ARDIÇ
Genel Müdür Yardımcısı : Gazi Levent KURTOĞLU

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
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