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Yersel yazımdan önce ölen kişilerin aile kütüklerine yazılmaması nedeni ile 

mirasçıların hak kaybına uğradıkları Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerin 

incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Yürürlükten kaldırılan; 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 5 inci 

maddesinde “Yazım, kurullarının insan oturan yerleri birer birer gezip ev halkından evde 

bulunanları görmeleri suretiyle yapılır.”, 6 ncı maddesinde “Bölgelerinde; yazım yapılacağı 

ilan edilen günlerde o bölge halkının evlerinde oturmaları mecburidir.”, Nüfus Yazımı 

Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde “Yazılacak kişinin görülmesi esastır. Ancak, yazım 

sırasında öğrenim, ticaret, hastalık, askerlik, hapislik, görev başında olma, tatilde bulunma, 

yurt içinde veya dışında yolculuk, yurt dışında işçi olarak bulunma gibi geçici sebeplerle 

ikametgahı dışında bulunan aile bireyleri 12 nci maddede sayılan belgelere dayanılarak 

ailenin diğer mensupları tarafından yapılacak beyanlara göre gıyaben yazılırlar.” hükümleri 

yer almıştır. 

Yersel yazımdan önce ölenler yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca aile kütüklerine 

alınmamıştır. Ancak yersel yazımdan önce ölmüş olup da aile kütüklerine kaydı yapılmayan 

kişilerle ilgili yaşanan mağduriyetin giderilmesi önemli görülmektedir. 

Bu nedenle; 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 ve 

çocuklarının kayıtlarına müracaat edilen yer nüfus müdürlüğünce Kişi Bilgilerini Güncelleme 

modülü kullanılarak yeni bir sınıfsız olay eklenecektir. Eklenen sınıfsız olayın türü “Yersel 

yazımdan önce ölenler” olarak belirlenerek bu olayın düşünceler alanına 

“Eşi/babası/annesi/çocuğu yersel yazımdan önce ….. tarihinde ölen  ..…’dır.” açıklamasının 

yapılması sağlanacaktır. 

Nüfus kayıtları, nüfus cüzdanları, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerden biri 

ile ölüme ilişkin yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeyenlerin bu yoldaki 

talepleri ise değerlendirilip işleme alınmayacaktır. 
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