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25/10/2018

DOSYA

İlgi : a) 19.07.2018 tarihli ve 40004962010.07.0187438 sayılı Talimatımız.
b) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 11.10.2018 tarihli ve
67523305703.01E.5209 sayılı yazısı.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15’inci maddesinin beşinci fıkrasında ve Ek 2’nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan hükümleri uyarınca, sağlık kuruluşlarına yapılacak doğum bildirimlerinin
Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı ile müştereken belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmesi
amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Doğum Bildirim Sistemi” oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında,
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 ve barkodlu 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.
Ancak, Bakanlığımıza intikal ettirilen bilgi ve belgelerden sağlık kuruluşlarının bir kısmının doğum
raporlarını eimzalı olarak düzenlemediği, elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)' e
gönderilmediği ve farklı sistemlerden veya ıslak imzalı olarak doğum raporlarının düzenlendiği
anlaşılmıştır.
Ayrıca, ilgi (b) yazı ile "eRapor/eDoğum Raporu Bileşeni kullanılarak eimzalı doğum raporlarının
hazırlanması, farklı sistemlerden veya el ile doğum raporlarının oluşturulmaması ve ıslak imzalı verilmemesi
gerektiği tüm sahaya resmi yazı, duyuru ve eposta yolu ile bildirilmiştir." belirtilmiştir.
Bu kapsamda, uygulamada birliğin sağlanabilmesi ve farklı sistemlerden veya ıslak imzalı olarak
doğum raporu düzenleyen sağlık kuruluşlarının tespit edilerek vatandaş mağduriyetinin önüne geçilebilmesi
için, güvenli elektronik imzasız, farklı sistemlerden veya ıslak imzalı olarak doğum raporu düzenleyen sağlık
kuruluşlarının isim listesi, doğum raporu örnekleri ile birlikte yazı ekinde nüfus müdürlüklerince her hafta il
sağlık müdürlüklerine iletilecektir.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Sinan GÜNER
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :
Gereği:

81 İl Valiliğine

Bilgi:
Sağlık Bakanlığına

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(4fWFPD-lUQFH/-1eve5q-+KLz1D-87EsrYfp) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 23 62 Faks No: (312)397 16 85
e-Posta: nufushizmetleri@nvi.gov.tr İnternet Adresi: http://www.nvi.gov.tr/NVI.html

Bilgi için: Gülden YILMAZ
VERI HAZIRLAMA VE KONT.İŞLETMENİ
Telefon No:

23/10/2018
23/10/2018
23/10/2018
23/10/2018
24/10/2018

V.H.K.İ. : Gülden YILMAZ
Şef : Gülten VAROL
Şube Müdürü : Ekrem KARANFİL
Daire Başkanı V. : Şule BAYAZIT
Genel Müdür Yardımcısı : Hüseyin Engin SARIİBRAHİM

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(4fWFPD-lUQFH/-1eve5q-+KLz1D-87EsrYfp) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)591 23 62 Faks No: (312)397 16 85
e-Posta: nufushizmetleri@nvi.gov.tr İnternet Adresi: http://www.nvi.gov.tr/NVI.html

Bilgi için: Gülden YILMAZ
VERI HAZIRLAMA VE KONT.İŞLETMENİ
Telefon No:

