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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı :
Konu :

24341420-010.06.01-137395
Ölüm Tespiti

11 /12 /2017

GENELGE
2017/4 (NVİ)
2017/13 (SGB)
İlgi : a) 04/04/2011 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.06.00.02/104/31639 sayılı talimat.
b) 05/03/2012 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.01.04.00-105-30090 sayılı talimat.
Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı
Kanun, 03/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 33 üncü maddesine “Merkezî veri tabanında
yer alan kayıtlara göre uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişiler
Genel Müdürlükçe tespit edilir. Tespit edilen kayıtların araştırılması mülkî idare amirinin
emriyle kolluk kuvvetlerine yaptırılır. Araştırma sonucu ölü oldukları tespit edilenlerin ölümleri
tescil edilir.” fıkrası eklenmiştir.
Bu kapsamda; işlemlerde sürat ve etkinliği sağlamak, formaliteleri ortadan kaldırmak
amacıyla ölüm tespiti yaptırılacak kişilerin kimliğine ilişkin bilgiler ve bilgisine başvurulacak
yakınlarının yerleşim yeri adresi esas alınarak oluşturulan liste, MERNİS uygulama yazılımının
"Diğer İşlemler/Düzeltme Listeleri/Ölüm Tespiti Yapılacak Kişiler" bölümüne eklenmiştir.
Ölü olması muhtemel kişilerin bilgileri, mülki idare amirinin emriyle doğrudan kolluk
kuvvetlerine gönderilecektir. Yapılacak araştırma sonucunda elde edilen bilgi ve alınan
ifadelere göre kişinin ölmüş olduğunun tespit edilmesi halinde, kolluk kuvvetlerince kişinin ölü
olduğunu belirten ve muhtemel ölüm tarihini de içeren bir rapor düzenlenecektir. Nüfus
müdürlükleri bu rapora dayanarak ölüm olayını mülki idare amirinin onayını almak suretiyle
aile kütüklerine tescil edecektir.
Ölüm tespiti yapılacak kişilerin listesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce
belirli aralıklarla taranarak güncelliği sağlanacaktır.
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Bilgi için: Selahattin YILMAZ
ŞEF
Telefon No:

İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine
(İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü)
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Bilgi:
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına

Bilgi için: Selahattin YILMAZ
ŞEF
Telefon No:

