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5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrası ve Ek 2’nci maddesinin
birinci fıkrası hükümleri uyarınca, sağlık kuruluşlarında sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlar
için doğum bildirimlerinin doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşunca aile kütüklerine tesciline ilişkin e
Doğum (Tescil) işlemlerinin 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 12/10/2018 tarihli ve 122763 sayılı "Doğum Bildirimi" konulu Olur'u ile eDoğum
(Tescil) işlemlerine ve arşivlenmesine yönelik Ankara Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde sağlık kuruluşlarına yapılacak doğum bildirimlerine ilişkin eDoğum (Tescil) işlemlerine
başlanmasına, Sağlık Bakanlığınca belirlenen diğer sağlık kuruluşlarının eDoğum (Tescil) işlemlerine
yönelik yetkilendirmelerinin Genel Müdürlüğümüz Olur'u ile yapılabilmesine onay verilmiştir.
Genel Müdürlük Makamının onayları ile Ankara, Rize ve Kırıkkale illerinde Sağlık Bakanlığınca
belirlenen sağlık kuruluşlarında eDoğum (Tescil) işlemlerine ve arşivlenmesine yönelik uygulamaya
başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından alt yapısı uygun hastanelerin belirlenmesi ile birlikte diğer
hastanelerde de uygulamaya başlanacaktır.
Bu kapsamda;
I. Sağlık Kuruluşlarında Doğum Tesciline İlişkin Esaslar
1 Doğumun gerçekleştiği günü takip eden beş iş günü içerisinde ve anne veya babanın talepte
bulunması halinde; evlilik içinde sağ olarak dünyaya gelen çocukların doğum bildirimleri, doğumun
gerçekleştiği sağlık kuruluşunca elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ e tescil
edilecektir.
Doğumun gerçekleştiği günü takip eden beş iş günü geçtikten veya anne sağlık kuruluşundan taburcu
olduktan sonra sağlık kuruluşunca tescil işlemi yapılmayacaktır.
Doğum bildirimi için sağlık kuruluşuna süresinde talepte bulunulmaması halinde, doğuma ilişkin
bilgiler elektronik ortamda sisteme gönderilecek olup, anne/baba kâğıt ortamında düzenlenen doğum raporu
ile birlikte nüfus müdürlüğüne yönlendirilecektir.
2 Evlilik dışı doğumlara, anne veya babanın yabancı uyruklu olduğu evlilik içi veya evlilik dışı
doğumlara, çoğul doğumlara ve çift cinsiyetli doğumlara ilişkin doğum tescil başvuruları da sağlık
kuruluşlarınca kabul edilmeyecektir.
3 Sağlık kuruluşunda görevli personel tarafından doğum bildirimlerinde (EK1) ve (EK2)' de yer alan
“Doğum Bildirim Formu” düzenlenecektir.
Sağlık kuruluşu personeli tarafından, doğum bildirim formunda yer alan bilgiler bildirimde bulunan
kişiye okutulacak olup, bir yanlışlık olmadığının teyit edilmesi halinde, bildirimde bulunan kişiye ıslak imza
ile imzalatılacaktır. Sistem üzerinden düzenlenen doğum bildirim formunun düzenleyen ve
onaylayan sağlık kuruluşu personeli tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanması ve sistem tarafından
doğum bildirimine ilişkin bilgilerin kontrolünün sağlanması akabinde tescil işlemi sonuçlandırılacaktır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(IbNlV2-VqkZhj-DiMoob-llRkge-n2JP1ajS) kodunu yazınız.
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4 Sağlık kuruluşunda doğum olayının tescil işlemini takiben sistem tarafından çocuğa otomatik olarak
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu oluşturulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK),
doğum bildirimde bulunanın adresine veya doğum bildirim formunda belirtilen kimlik kartının teslim
edileceği kişinin adresine gönderilmesi Genel Müdürlüğümüzce sağlanacaktır. Adrese teslim edilemeyen
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları ise doğum bildirimi sırasında belirtilen nüfus müdürlüğüne posta
yoluyla gönderilecektir.
5 Sağlık kuruluşu yetkililerince güvenli elektronik imza ile onaylanan ve (EK2)' de bir örneği yer alan
güvenli elektronik imzalı "Doğum Bildirim Formunun" ve bildirimde bulunanın ıslak imzasının bulunduğu
(EK1)' de yer alan “Doğum Bildirim Formunun” birer örneği birleştirilerek sağlık kuruluşunca 3 (üç) ayda
bir takip eden ayın ilk haftasında, sağlık kuruluşunun bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğüne tutanakla
teslim edilecektir.
6 İlçe nüfus müdürlüğünce; sağlık kuruluşlarınca gerçekleştirilen doğum tescillerine ilişkin doğum
bildirim formları, sağlık kuruluşu adına oluşturulacak doğum özel kütüğünde muhafaza edilerek yıl
sonunda arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
II. Diğer Hususlar
1 Sağlık kuruluşlarınca elektronik ortamda aile kütüklerine tescili gerçekleştirilen doğum olayları
kişilerin kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğü gün sonu listelerinde yer alacaktır. Bu nedenle, nüfus
müdürlüklerince gün sonu listelerinde yer alan olayların Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda kâğıt ortamında tutulan aile
kütüklerine tescilinde azami dikkat ve titizlik gösterilecektir.
2 Sağlık kuruluşlarında sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlar için doğum bildirimlerinin
doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşunca aile kütüklerine tesciline ilişkin eDoğum (Tescil) işlemlerine
yönelik yetki verilen sağlık kuruluşlarına; Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ te ilçe nüfus
müdürlüklerinden ayrı olarak kod verildiğinden, sağlık kuruluşlarınca tescili gerçekleştirilen doğum
olaylarının kağıt ortamındaki aile kütüklerine aktarılmasında sağlık kuruluşu kodu esas alınacaktır.
Ayrıca, eDoğum (Tescil) işlemlerine yönelik uygulamaya başlanılan sağlık kuruluşlarınca
gerçekleştirilen işlemler, sağlık kuruluşunun bulunduğu yer İlçe Nüfus Müdürlüğünce takip edilecek ve
sağlık kuruluşlarına gerekli destek sağlanacaktır.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

H. Engin SARIİBRAHİM
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