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DOSYA

İlgi : 19.07.2018 tarihli ve 40004962010.07.0187438 sayılı Talimatımız.

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 talimatımız ile de uygulamaya başlanılmıştır.
Ancak, Bakanlığımıza intikal ettirilen bilgi ve belgelerden; hastanelerin farklı ilçelerde
bulunan ek bina/yerleşke/poliklinik/diğer birimlerinin Ulusal Raporlama Sistemi
(URS)' de hastane merkezinden ayrı olarak tanımlanmaması nedeniyle, hastanelerin farklı
ilçelerde bulunan diğer birimlerinde gerçekleşen doğum olaylarında dahi hastane
merkezinin adıyla doğum raporunun düzenlenerek Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi
(MERNİS)' e gönderildiği, doğum yeri bilgisi olarak hastane merkezinin bulunduğu ilçe
adının Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)' e aktarıldığı ve bu nedenle doğum
tescilleri sırasında doğum yerlerinde yanlışlık olduğu anlaşılmıştır.
Bu nedenle, doğum bildirimi sırasında bildirim sahibince kağıt ortamında ibraz edilen
doğum raporu ile Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)' e gönderilen doğum raporu
bilgileri ve doğum raporu karşılaştırılarak doğrulamasının yapılması ve doğum bildirim
formları düzenlendikten sonra tescil edilmeden önce ilgililere okutulup bir yanlışlık
olmadığı takdirde bilgilerin doğruluğunun ilgililerin imzaları ile teyit edilmesi hususlarına,
herhangi bir hataya mahal verilmemesi için azami özen gösterilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 38'inci maddesinde "Bu
Kanunun 7 nci maddesinde sayılan aile kütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden;
dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik olarak tescil edilen
ya da hiç yazılmayan bilgiler veya mükerrer kayıtlar maddî hata kapsamında değerlendirilir.
Bu tür maddî hatalar Genel Müdürlükçe ya da nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilir veya
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(FTS8Iw-L8PJdV-VDErRd-Zyx5bD-SW9ebNHs) kodunu yazınız.
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tamamlanır.", aynı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 80'inci maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendinde "Maddî hatalar aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, nüfus
müdürlüklerince düzeltilir: Doğum veya ölüm raporuna göre düzenlenmiş olmak kaydıyla,
yurt içinde doğum veya ölüm tutanaklarının düzenlenmesinde maddî bir hata olması ve
doğum ya da ölüm raporunun aslının ibraz edilmesi halinde; yapılacak değerlendirme
sonucunda adı, soyadı, ana ve baba adı, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, evlenme tarihi ve
ölüm tarihinde gerekli düzeltme işlemi yapılır." hükümleri yer almıştır.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun
Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 29'uncu maddesi uyarınca, doğumun gerçekleştiği
hastanenin bulunduğu ilçe adının çocuğun doğum yeri olarak aile kütüklerine tescil edilmesi
gerektiğinden, bu durumda doğum yerinin hatalı tescil edildiği doğum olaylarında; ilgili
hastane tarafından yeniden düzenlenecek doğum raporlarına istinaden nüfus
müdürlüklerince gerekli düzeltmeler maddi hata kapsamında idarece yapılacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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