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Ulkemizde dliimle ilgili i9 ve iqlemler, "Mezarhk Yerlerinin ingaasr ile Cenaze Nakil ve Defin

Iglemleri Hakkrnda Ydnetmelik" gergevesinde ilgili kurumlarca ytirttiilmektedir. Bu

ydnetmelile istinaden diizenlenen 61iim belgesi (gdmme izin belgesi) ve diler belgeler

manuel olarak doldurulmakta, daha sonra istatistiki de[erlendirme igin elektrqnik ortama

aktarrlmaktadrr.

Oliim istatistiklerinin eksiksiz, hrzlt ve daha kaliteli gekilde derlenmesi igin; Bakanhfrmrz,

Niifus ve Vatandaghk igleri Genel Miidiirliigii ve Tiirkiye Istatistik Kurumu ile veri ahqverigi

sallayabilen, geniglemeye miisait, tek veri tabanrnda ve kurumsal hiyerarqik yaptda

ydnetilebilen bir yaahma ihtiyag duyulm4tur. Bu amagla i.ilkemizde 61en kigilere ait

bilgilerin elektronik ortama aktartlmasrnr sallayacak "Oliim gildirim Sistemi (OBS.1" yazrlrm

programr geliqtirilmigtir. Yaztltm www.obs.gov.tr adresinde hizmete sunulmug olup

0I 1 01 12013 tarihinden itibaren iilke genelinde kullamlmaya baglanacaktrr.

ilgili ydnetmelikte belirtilen tiim taraflar (belediyeler, safhk kurum ve kuruluglarr vb') Halk

Safhpr Miidiirliiklerinden alacaklan kullamcr adr ve gifresi ile kendilerine tantmlanan yetki

gergevesinde 6OS'yi kutlanabilecektir. Sistemden beklenen azami faydamn sallanabilmesi

igin ilgili kurumlarrn merkez ve tagra teqkilatlarrmn igbirlifi, bilgi paylagmr ve desteli

gerekmektedir. illerde OBS'nin iqleyiginden Halk Salhfr Miidiirii bizzat sorumludur.

Sistemin igleyigi;

l. oliim, salhk kurumlarrnda gergeklegmig ise dliimle ilgili bilgiler, bu kurumdaki g6revli

hekim tarafindan $nS,ye kaydedilir. Olen kigi igin dtizenlenen 61i.im belgesinin iig niisha

halinde grktrsr sisternden ahnrr ve imzalanr. Iki niishasr tilenin yakrnlanna verilir. Bir
niisha Halk Sa!h!r Miidiirliiliine giinderilir.

Z. Oltlm, salhk kurumlan drgrnda gergeklegmig ise 6liim belgesi diizenleme ile ilgili iglemler

belediye hekiminin asli g$revi oldulundan (belediyenin bu kapsamda sdzlegme ile hizmet

aldr[r hekimler belediye hekimi sayrlr) birinci maddede belirtildili gekilde bu g6rev

yerine getirilir. Bu gdrev belediye tarafindan karqllanamryor ise;

a) Mesai saatleri igerisinde dliiLrn belgesi diizenleme ile ilgili iglemler; dncelikle toplum

sa!1gr merkezi hekimi, yoksa aile hekimi tarafmdan birinci maddede belirtildili
gekilde yaptltr.
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b) Mesai saatleri drgrnda dliim belgesi di.izenleme ile ilgili iglemleri yapmak tizere Halk
Sa[hg Mfidi.irliiklerince yakrn ilgeler bdlgeleqtirilerek ilin tamamr bu hizmeti alacak
gekilde yukanda sayrlan hekimleri kapsamak tizere ndbet listeleri hazrrlamr. B6lgenin
dzelliline gdre, ihtiyag duyuldulunda hekim ile birlikte hekim drgr safhk personeli igin
de miidiirltikge n6bet listesi olugturulabilir. Oliim kaydr hekim tarafindan birinci
maddede belitildili gekilde yaprlrr.

c) Halk Salhg Mtdiirliikleri ve beiediyeler ndbet tutan kendi personeli igin ndbet

si.hesince kullanrlmak tizere internete her yerde ballanabilen bilgisayar, bundan gerekli

belgelerin grktrsrnr alabilecek bir yazrq ve goftirlii arag bulundurur.

OlUm belgesinin teknik kontrolii ve onaylanmasr,

a) Halk SaghSr MUdUrlUlU tarafindan, ICD-10 kodlamalarr ve dltim nederu

belgelenmesine dair elitim almrq en az bir hekim g<irevlendirilerek 6liim belgelerinin
kontrolii sa[lanrr.

b) 6BS'ye kaydediien her dliim belgesi kaydr teknik dolruluSu agrsrndan Halk Salhlr
Miidiirliiliinde bu igle g6revli hekim tarafindan konhol edilir. Gerektilinde 6liim
belgesi, eksik bilgilerin diizeltilmesi igin kaydr yapan hekime iade edilebilir. Iade

edilen kayrt, belgeyi dolduran hekim tarafindan en geg bir i9 giinii igerisinde

diizeltilerek giincellenmelidir.

c) Kontrolfl yaprlmrg ve usuliine uygun doldurulmuq belgeler OBS iizerinden
Kavoeol lereK t ull\.'e llel lr.

d) H;lk Salhlr Mtidiirliiliine iletilen imzah 6lum belgeleri de dtizenli arahklarla Merkezi

Niifus idaresi Sistemine (MERNiS) gdnderilir.

Genel htikiimler;
a) Uygulamada her ttirlii kigisel bilgilerin gizlilifi esastrr. Bu kapsamda sisteme girig

yapacak olan kigiler, kaydr bulunan kigi bilgilerinin amag drqr kullanrmrru engelleyecek

tedbirleri almak, kiqisel haklara ve mahremiyete riayet etmekle ytikiimltdiir.
b) Olilm belgelerinin hekim tarafindan doldurulmasr esashr.

c) Diizenlenen btittin dliim belgelerinin birer sureti dolduran tarafindan Halk Salhlt
Miidtirlii!0ne gdnderilecektir.

d) Oliimle ilgili beige dtizenlemesi gecikmeye sebebiyet vermeden, OBS'de, siiratle

yapllmalrdrr.

e) Her ilde vatandaglarrn salhk kurumu drgrndaki <iliim olaylannr bildirecekleri bir telefon

numarasl belirlenmeli, vatanda$lara ve biitiin ydneticilere (muhtarlar dahirT

duyurulmahdrr. Bu telefon numarasr 7 gnn 24 saat esastyla ulagrlabilir olmahdtr. Bu

numarayr Halk Saphlr Mtdiirliikleri belirleyerek ilan edecektir.
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OBS, cenazenin nakline iligkin belgelerin (yo1 izni belgesi, gegig izni belgesi)

diizenlenmesine de uygun olup, ihtiyag varsa bunun iginde grktr altnacakttr.

6liim belgesi diizenleme yetkilisi (dzel hallerde hekim drgr yetkili) tarafindan

cenazenin bulundugu yerde kayrt yaptlamamast durumunda, verilen belge Halk Salltlr
Mtidi.irliilii'ne ulagtrlrnda gdrevlendirilen personel tarafindan 68S'ye girigi

yaprlmahdrr. 685'ye girig yaprldrktan sonra OBS'de her kayda 6zel olarak olugturulan

"Form numarasr" rslak imzah dliim belgesinin :drzeirne yaztlarak dliimiin OBS'ye

kaydedildi!i teyit edilmelidir.
Kayrt siirecine iligkin diler hususlar 685 yardrm dokiimamnda ayrrntth agtklanmrg

olup iglemlerin buna g6re yaprlmasr gerekmektedir. OBS yazrhmrnda gerekli gciriilen

duyurular, giincelleme iglemleri ve yeni istekler sistem iizerinden bildirilecektir.
Tiirkiye Istatistik Kurumu tarafindan tedarik edilerek yurt genelinde dcitl ytldtr

kullanrlmakta olan Oliim Formu 1 Ocak 2013 tarihinden sonra kullanrlmayacakttr.

Sistemin tamamryla elektronik ortamda yiiriitiilmesine iligkin e-imza gahgmalarr devam
etmektedir.
Gerekli desteli saflamak amactyla (0312) 565 57 34-57-58 telefon numaralart tahsis

edilmig ve bilgi@-obs.eov.tr e-posta adresi olu$turulmuttur.
l) Sistemin yerle$tigi ve ihtiyag kalmadrlrna dair ayrr bir talimat gdnderilene kadar

bilgiler 0BS'ye kaydedilmekle birlikte rslak imzah grktr mutlaka ahnacaktrr.

Yukarrda belirlenen gergevede uygulamanrn herhangi bir aksakhla meydan verilmeden

yiiriitiilmesi hususunda bilgilerini ve gere[ini dnemle rica ederim.
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