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DOSYA
7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5’inci
maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15’inci maddesinde yapılan değişiklik ile Kanunun 15 inci
maddesinde doğum olayının bildirim yükümlülüğü ve süresine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca, 7039
sayılı Kanunun 25’inci maddesi ile Ek Madde 2 eklenmiştir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrası “...Doğum bildirimleri,
doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilir. " ve beşinci fıkrası "...Doğum ve gebelik raporu ile
doğumun bildirilmesi ve doğum tutanağının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü
alınarak Bakanlıkça belirlenir.”; Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrası “(1) Bakanlık, nüfus olayları ve adrese
ilişkin dayanak belgesi düzenleyen kurumlara veya dış temsilciliklere bu belgeleri elektronik ortamda gönderme
ya da tescil yetkisi verebilir. Dayanak belgelerinin tescil yetkisi verilen kurumlarda muhafaza edilmesine karar
vermeye Bakanlık yetkilidir.” hükümlerindedir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, sağlık kuruluşlarına yapılacak doğum bildirimleri
Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı ile müştereken belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmesi amacıyla
Sağlık Bakanlığınca “Doğum Bildirim Sistemi” oluşturulmasına yönelik sistem çalışmaları devam
ettirilmektedir.
Bu kapsamda, sağlık kuruluşlarında ve/veya sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen ölü veya canlı
doğumlar için Ulusal Raporlama Sistemi (URS) üzerinden üretilen ve ekte yer alan “Doğum Raporu” güvenli
elektronik imzalı ve barkodlu olarak düzenlenecektir.
5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5'inci maddesinde yer alan "Güvenli elektronik imza, elle atılan
imza ile aynı hukukî sonucu doğurur." hükmü uyarınca, güvenli elektronik imzanın ıslak imza (el yazısı ile
imza) ile aynı hukuki değeri taşıdığından ekte yer alan “Doğum Raporu” nüfus müdürlüklerince doğum tesciline
esas
dayanak
belgesi
olarak doğum
bildirimlerinde
kabul
edilecektir.
Ayrıca, doğum bildirim sistemi uygulaması kapsamında doğum olayına ilişkin bilgilerin elektronik ortamda
sisteme gönderilmesi veya tescili işlemleri öncelikle Ankara’ da alt yapısı uygun bir sağlık kuruluşunda pilot
olarak başlatılacak olup, pilot çalışmanın sonunda Bakanlığımız tarafından yetkilendirmeyi takiben alt yapısı
uygun
diğer
sağlık
kuruluşlarında
doğum
bildirim
sistemi
uygulamasına
geçilecektir.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
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*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(oT5XV8-Tw/b+I-w3e5RR-/NvH7V-Zmb/3SD+) kodunu yazınız.
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