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İlgi : 11.12.2017 tarihli ve 137395 sayılı yazımız. (Genelge:2017/4)

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 33 üncü maddesi “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.” hükmündedir.
Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce MERNİS Veri Tabanındaki kayıtlar üzerinde
"Toplu İşlem Servisi" ile ölüm tespiti yaptırılacak kişilerin listeleri, kişinin nüfusa kayıtlı
olduğu yer esas alınarak oluşturulmaktadır. Kişilerin nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınarak
oluşturulan bu listelere MERNİS uygulama yazılımı "Diğer İşlemler/Düzeltme
Listeleri/Ölüm Tespiti Yapılacak Kişiler" bölümünden ulaşılabilmektedir.
İlgi Genelgemizde belirtildiği gibi ölüm tespiti araştırması yapılacak ve araştırma
sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda kişinin ölü olduğunun tespiti halinde
ölüm olayı mülki idare amirinin onayını almak suretiyle aile kütüklerine tescil edilecektir.
Mülki idare amirinin emriyle ölüm tespiti araştırması sonucunda kişinin sağ veya ölü
olduğu yönünde bilgiye ulaşılamayan ve bu nedenle fiilen araştırma imkanı kalmayan
kişilere ait kayıtlar mülki idare amirinin oluru ile MERNİS Uygulama Yazılımı/Ana
Olaylar/Ölüm/Sonuçlandırılamamış Ölüm Tespiti İşlemi modülü kullanılarak ilçe nüfus
müdürlüklerince “Ölüm Tespiti Sonuçlandırılamayanlar Listesine” atılacaktır.
Ölüm tespiti yapılacak kişilerin listesinde yer alan/yer almayan, ancak yakınları
tarafından kişinin öldüğü yolunda yazılı müracaatı halinde ölüm olayını gösterir bir belge
veya herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanununun 33 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Söz konusu listelerde isimleri geçen kişilerin ölüm tespitine ilişkin araştırmaların
süratle yapılarak sonuçlandırılması, ilçe nüfus ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlerince ölüm
tespiti yapılacaklar listelerine yönelik işlemlerin takip edilmesi hususlarında gereğini rica
ederim.
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