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................................... VALĠLĠĞĠNE
Ġdari para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve
belgelerin değerlendirilmesi sonucunda aĢağıda belirtilen hususların açıklanması gerekli
görülmüĢtür.
Buna göre;
1) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 31/e maddesi ile “Adlî olaylarda ve
kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren, dıĢ
temsilcilikler ise olaydan haberdar oldukları tarihten itibaren on gün içerisinde Genel
Müdürlüğe ya da nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.”; 68 nci maddesinin 3 üncü
fıkrasının (d) bendinde de “Bu Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen Cumhuriyet
Savcılıklarına, bu maddede belirtilen idarî para cezaları uygulanmaz.” hükmü getirilmiĢtir.
Bu nedenle; Cumhuriyet Savcılıklarınca düzenlenen ölüm tutanaklarında
düzenleyenin görev ve unvanına bakılmaksızın idari para cezası uygulanmayacaktır.
2) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 33 üncü ve Nüfus Hizmetleri Kanununun
Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 69 uncu maddesi gereğince kısım kısım iĢlem görmeyen
nüfus kayıtları ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce ölüm araĢtırılması yapılması için
listeler ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilmekte yapılan tahkikat sonucuna göre ölüm nüfus
aile kütüklerine tescil edilmektedir. Nüfus müdürlüklerinin para cezası mükellefiyetleri
bulunmadığından nüfus müdürlüklerince yaptırılan tahkikatlı ölüm araĢtırılmasında ve
mahkemece ölümün tespitine iliĢkin verilen kararlarla ilgili olarak düzenlenen ölüm
bildirimleri ile ilgili olarak idari para cezası uygulanmayacaktır. Aynı Ģekilde askerlik
Ģubesince yoklama kaçağı olarak aranan kiĢilerin zabıtaca ölmüĢ olduklarının tespit edilmesi
halinde, askerlik Ģubelerinin bu durumu yazılı olarak bildirmeleri ve kiĢinin öldüğünü
gösteren zabıta tahkikatının bir örneğini ilçe nüfus müdürlüğüne göndermeleri halinde de,
idari para cezası uygulanmayacaktır.
3) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasında;
ölüm olayını bildirmekle yükümlü olanlar olayın meydana geldiği tarihten itibaren, dıĢ
temsilcilikler ise olaydan haberdar oldukları tarihten itibaren on gün içerisinde Genel
Müdürlüğe ya da nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olduklarından, bu durumun tespiti
amacıyla; kurumlarca düzenlenen ölüm tutanaklarının zimmetle nüfus müdürlüğüne teslim
edilmesi halinde evrakın zimmetle teslim edildiği tarih, zimmetle teslim edilmemesi halinde
ise ölüm formundaki evrak kayıt tarihi MERNĠS uygulama yazılımı ölüm modülündeki
“Evrak/zimmet tarihi” alanına yazılacaktır.

4) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 55 inci maddesi uyarınca mahkeme yazı
iĢleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve
iĢlemleri, kesinleĢme veya düzenleme tarihinden itibaren on gün içerisinde o yerin nüfus
müdürlüğüne bildirmekle görevli kılınmıĢlardır.
Bu nedenle, mahkeme kararlarının zimmetle nüfus müdürlüğüne teslim edilmesi
halinde evrakın zimmetle teslim edildiği tarih, posta ile gönderilmesi halinde ise mahkeme
kararlarının gönderilmesine iliĢkin üst yazının tarihi MERNĠS uygulama yazılımında ait
olduğu olayın “BoĢanma, kayıt düzeltme, evlat edinme, babalığa hüküm... gibi” tescil
ekranındaki mahkeme bilgileri kısmındaki “Evrak/zimmet tarihi” alanına yazılmak suretiyle
bildirimin süresi içinde yapılıp yapılmadığı belirlenecektir.
5) Uluslararası aile cüzdanının kaybına yönelik idari para ceza uygulanmasında ise;
ana menüden “Diğer iĢlemler”, oradan da “Ġdari para cezası iĢlemleri” seçilecektir. Gelen
seçeneklerden kabahat türüne göre “Uluslararası aile cüzdanı” girilecek, “KiĢinin kimlik
numarası” girilerek ceza formunun dökülmesi sağlanacaktır.
6) YerleĢim yeri adresi yurt dıĢı olan vatandaĢlarımızın Türkiye’de nüfus
müdürlüklerinde yaptırmıĢ oldukları iĢlemler ile ilgili olarak idari para cezalarının peĢin
olarak alınması, bunun mümkün olmaması halinde, idari para cezasına iliĢkin tebligatın diğer
adresine yapılması, sistemde diğer adresi yok ise ilgilinin diğer adres beyanının alınması
gerekmektedir.
7) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 28 inci maddesinde “KiĢilik, çocuğun sağ
olarak tamamıyla doğduğu anda baĢlar ve ölümle sona erer.Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak
koĢuluyla, ana rahmine düĢtüğü andan baĢlayarak elde eder.” öngörülmüĢtür.
Bu nedenle; sağ olarak doğan ancak, kanuni süresi içeresin de bildirilmeyen her çocuk
için idari para cezası uygulanacaktır.
8) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri uyarınca evlenme formlarının 10
gün içinde bildirim zorunluluğu olması nedeniyle evlenme bildiriminin evrak zimmet defteri
ile teslim edilmiĢ olması halinde evrakın zimmetle teslim edildiği tarih, zimmetle teslim
edilmemesi halinde, ise evlenme bildirimindeki evrak kayıt tarihi MERNĠS uygulama
yazılımında evlenme tescil alanındaki evlenme bilgileri kısmındaki “Evrak/zimmet tarihi”
alanına yazılacaktır.
9) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile:
a) Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile
cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine
getirilememesi hallerinde,
b) Yetkili kurumların kimsesiz çocuklarla ilgili nüfus cüzdanı talepleri ve doğum
bildirimlerinde,
c) Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen büyük ana, büyük baba veya kardeĢlere
ya da çocukları yanlarında bulunduranlar ile muhtarlara,
d) Bu Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen Cumhuriyet savcılıklarına,
bu maddede belirtilen idarî para cezaları uygulanmaz. hükmü getirilmiĢtir.

Söz konusu düzenleme ile her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör
nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim
yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinin usulüne uygun belgelendirilmesi
durumunda idari para cezası uygulanması yapılmayacaktır. YapılmıĢ ise de iptali
sağlanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa DÖNER
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