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DOSYA

5490 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile
sağlık personelinin takibi dışında, sağlık kuruluşlarında veya sağlık personeli nezaretinde
gerçekleşmeyen doğum bildirimleri nüfus müdürlüğüne sözlü beyan ile yapılacaktır.
Bildirimde bulunan anne veya babanın sözlü beyanlarının doğruluğunun mülki idare
amirinin emri ile aile hekimlerince araştırılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle,
MERNİS Uygulama Yazılımında Ana Olaylar/Doğum/Evlilik İçi Doğum ve Evlilik Dışı
Doğum modüllerinde değişiklik yapılarak, Sözlü Beyan Bildirim Belgesinin sistem
üzerinden düzenlenebilmesi ve sözlü doğum bildirimlerinin kayıt altına alınarak takip
edilebilmesi sağlanmıştır.
Bu kapsamda;
1 MERNİS Uygulama Yazılımında Ana Olaylar/Doğum/Evlilik İçi Doğum ve Evlilik
Dışı Doğum modüllerine "Sözlü Beyan Bilgileri/Sözlü Beyan Formu" alanları eklemiştir.
Evlilik içi ve evlilik dışı doğum modüllerinde; "Çocuk Bilgileri Alanında" yer alan anne
adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve doğum saati alanları beyana esas olarak
doldurulacak ve "Dayanak Bilgileri Alanında" yer alan dayanak türü "Sözlü Beyan" olarak
seçilerek ve "Doğum Bilgi Doğrulama Ekranı" alanında çocuk için girilen bilgilerin
doğrulanması akabinde doğum bildirim formlarının rapor alınması halinde, "Sözlü Beyan
Bilgileri" alanı aktif hale gelecek ve tescil işlemi yapılamayacaktır. "Sözlü Beyan Bilgileri"
alanından sözlü beyana ilişkin bilgiler girilerek rapor alınması halinde Sözlü Beyan Bildirim
Belgesinin ve İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben üst yazının çıktısı alınacak ve sözlü beyanın
kayıt altına alınması sağlanacaktır. Sözlü Beyan Bildirim Belgesi üst yazı ekinde araştırma
için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.
2 İl sağlık müdürlüğünce yapılan araştırma sonucunda, sözlü doğum bildiriminin
doğru olduğunun bildirilmesi ve evlilik içi/evlilik dışı doğum modüllerinde; anne/baba T.C.
kimlik numarası ile sorgulama yapılması halinde, kayıt altına alınan sözlü doğum bildirimine
ait bilgiler sistem tarafından getirilecek olup, tescil işleminin tamamlanabilmesi için
araştırma sonucuna ilişkin bilgilerin girilmesi gerekecektir. "Sözlü Beyan Bilgileri" alanında
Araştırma Sonucu/Kurumun Adı/Belge Tarihi/Belge Sayısı alanları Araştırma Olumlu
seçeneği seçilerek doldurulacaktır. Araştırma sonucunda çocuğun doğum yeri, doğum tarihi
ve doğum saatinde farklılık olması halinde bu alanlarda araştırma sonucuna göre yeniden
veri girişi yapılması akabinde doğum bildirim formunun çıktısı alınarak tescil işlemi
sonuçlandırılacaktır.
3 İl sağlık müdürlüğünce yapılan araştırma sonucunda, sözlü doğum bildiriminin
doğru olmadığının bildirilmesi ve evlilik içi/evlilik dışı doğum modüllerinde; anne/baba
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T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılması halinde, kayıt altına alınan sözlü doğum
bildirimine ait bilgiler sistem tarafından getirilerek sözlü doğum bildirimine ilişkin
işlemlerin başlatılabilmesi için araştırma sonucuna ilişkin bilgilerin girilmesi gerekecektir.
"Sözlü Beyan Bilgileri" alanında Araştırma Sonucu/Araştırma Olumsuz seçeneği seçilerek
kaydedilmesi halinde bildirimde bulunan kişiye hitaben "Tıbbi Rapor Yazışması" alınacaktır.
4 Bildirimde bulunulan çocuk ile ana arasında soy bağı bulunduğuna dair yetkili
kurumlardan alınacak tıbbi raporun ibrazı ve evlilik içi/evlilik dışı doğum modüllerinde;
anne/baba T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılması halinde, kayıt altına alınan sözlü
doğum bildirimine ait bilgiler sistem tarafından getirilecek olup, tescil işleminin
tamamlanabilmesi için tıbbi rapor sonucuna ilişkin bilgilerin girilmesi gerekecektir. "Sözlü
Beyan Bilgileri" alanında Araştırma Sonucu/Kurumun Adı/Belge Tarihi/Belge Sayısı alanları
Tıbbi Rapor Olumlu seçeneği seçilerek doldurularak tescil işlemi sonuçlandırılacaktır.
5 Bildirimde bulunulan çocuk ile ana arasında soy bağı bulunup bulunmadığına dair
yetkili kurumlardan alınan tıbbi raporun olumsuz olması ve evlilik içi/evlilik dışı doğum
modüllerinde; anne/baba T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılması halinde, kayıt altına
alınan sözlü doğum bildirimine ait bilgiler sistem tarafından getirilecek olup, tescil
işleminin tamamlanabilmesi için tıbbi rapor sonucuna ilişkin bilgilerin girilmesi gerekecektir.
"Sözlü Beyan Bilgileri" alanında Araştırma Sonucu/Kurumun Adı/Belge Tarihi/Belge Sayısı
alanları Tıbbi Rapor Olumsuz seçeneği seçilip doldurulacak ve tescil edilmeksizin
kaydedildikten sonra Cumhuriyet başsavcılığına gerçeğe aykırı bildirim yazışması alınarak
bildirimde bulunulacaktır.
6 Sözlü doğum bildirimlerinde, sözlü beyan başvurusu tarihi ve Sözlü Beyan Bildirim
Belgesinin düzenlendiği tarih esas alınmış olup, araştırmanın yasal bildirim süresinden sonra
sonuçlanması halinde, süresi içerisinde sözlü beyanda bulunan kişilere kimlik kartı bedeli
uygulanmaması sağlanmıştır. Bu nedenle, Sözlü Beyan Bildirim Belgesinin MERNİS
Uygulama Yazılımında düzenlenmesinden önce sistem dışında düzenlenen sözlü beyan
başvurularında, süresi içerisinde sözlü beyanda bulunulması ve araştırmanın yasal bildirim
süresinden sonra sonuçlanması durumunda; MERNİS Uygulama Yazılımında Ana
Olaylar/Doğum/Evlilik İçi Doğum ve Evlilik Dışı Doğum modüllerinde "Çocuk" sekmesinde
"Bildirim Tarihi" alanının sözlü beyan başvuru tarihi olarak girilmesi ve bildirimde bulunan
kişilere kimlik kartı bedeli uygulanmaması sağlanmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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