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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 19.07.2018 tarihli ve 40004962010.07.0187438 sayılı Talimatımız.
b) 27.12.2018 tarihli ve 40004962010.07.01156285 sayılı Talimatımız.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15’inci maddesinin beşinci fıkrasında ve Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan hükümleri uyarınca, Bakanlık Makamının 19/07/2018 tarihli ve 87413 sayılı "Doğum Raporları" konulu Oluru ile sağlık
kuruluşlarında ve/veya sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlarda doğum olayına ilişkin bilgilerin ve güvenli elektronik imzalı
olarak düzenlenen doğum raporlarının elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)' e gönderilmesine, doğrulanmasına
ve arşivlenmesine yönelik uygulamanın 19/07/2018 tarihinden itibaren Türkiye geneline yaygınlaştırılmasına onay verilmiş olup, ilgi (a)
talimatımız ile de uygulamaya başlanılmıştır.
İlgi (b) talimatımızın 6'ıncı maddesinde "Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve tıp
merkezleri dışındaki sağlık kuruluşlarında ve/veya sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen (sağlık evleri dâhil) doğumlarda, doğuma
nezaret eden sağlık personelince doğum raporu hazırlanabilmesi için doğuma ait ilgili kayıt ve belgeler doğumun gerçekleştiği ilçe sağlık
müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezine teslim edilmektedir. İlçe sağlık müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezine teslim edilen bu
belgelere göre bu tür doğumlarda il sağlık müdürlüğünce (EK1)' de yer alan doğum raporu düzenlenmektedir. Bu nedenle; sağlık
kuruluşları dışında aile hekimi, ebe ve diğer sağlık personellerinin bizzat nezaret ederek doğumu gerçekleştirmesi halinde, il sağlık
müdürlüklerince düzenlenen ve (EK1)' de yer alan doğum raporuna göre nüfus müdürlüklerince doğum olayı aile kütüklerine tescil
edilecektir." belirtilmiştir.
Bu kapsamda, sağlık kuruluşları dışında aile hekimi, ebe ve diğer sağlık personellerinin bizzat nezaret ederek doğumu
gerçekleştirmesi halinde, il sağlık müdürlüklerince düzenlenen doğum raporlarına yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık
Personeli Nezaretinde Gerçekleşen Doğum Bildirimi Modülü” oluşturulmuştur. İl sağlık müdürlüklerince söz konusu doğum raporlarının
elektronik imzalı olarak düzenlenmesi ve elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)' e gönderilmesi sağlanmıştır.
Bu itibarla, sağlık kuruluşları dışında ve sağlık personellerinin nezaretinde gerçekleşen doğum olaylarının aile kütüklerine tescili
işlemlerinde il sağlık müdürlüklerince düzenlenen ve MERNİS' e gönderilen elektronik imzalı doğum raporlarının esas alınması ve
talimatımız doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
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