
 

ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ 

 
 

ÖLÜM KAYDI BİLDİRİMİ 

 

Kullanıcı adı şifrenizi girdikten sonra karşınıza çıkacak ana menüde bulunan 
“Yeni Ölüm Bildirimi” linkini tıklayınız. 

 
 
 
 



 A KISMI 
 

 
Vefat eden vatandaşın TC Kimlik Numarasını girerek sorgula butonuna 

basınız. MERNİS bilgileri otomatik olarak yüklenecektir.  
Vatandaşın TC kimlik numarası yoksa lütfen TC Nosu Yok seçeneğini seçiniz.  
Not: Sistem, TC numaralı vatandaşlarda, doğrulama yapmadan veri kaydı 

yapmamaktadır. 

 MERNİS BİLGİLERİ KISMI 

 
 

Kişinin ikamet bilgilerinin ve Nüfus Cüzdanı bilgilerinin yer aldığı kısımdır.  
 
 
 

 B KISMI 
 
 
 
 
 
 

Kişinin ölüm bilgilerinin olduğu kısımdır. Zorunlu alandır boş geçilemez, ileri 
tarih girilemez. Geriye dönük tarih girilebilir. 



NOT: BU KISIMDAN SONRASINI SADECE HEKİMLER GÖREBİLİR. 

 
 C-D-E KISIMLARI 

 

Ölüm Şekli – Yaralanma ve Otopsi bilgilerinin bulunduğu kısımdır. Zorunlu 
alandır ve seçilmeden kayıt yapılamaz. 

 

 

 

 

 

 F KISMI 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Doğumun ardından 11 Ay 29 gün ve öncesinde meydana gelen ölümlerde 
görünür olur. Zorunlu alandır. 

 G KISMI 
 
 
 
 
Sadece kadın ölümlerinde görünür olur. Zorunlu alandır. 
 
 H KISMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ölüm Nedenleri Giriş Kısmıdır. Sadece hekimler tarafından girilebilir. 

1)Serbest(manuel) Giriş Kaydı 

Hekim ölüm nedenlerini istediği şekilde kısıtlama olmaksızın belirtir. 

2)ICD 10 Girişi 

Hekim karşısına çıkan ICD10 listesinden seçerek giriş yapar. ICD 10 girişi için önce 
“ICD 10 Kodlamasıyla Giriş” butonunu tıklayınız. Ardından karşınıza çıkan 
butonlardan “Seç” butonunu tıklayınız. Açılacak pencerede ICD 10 kodunu 
bulduktan sonra yeniden “Seç” butonunu tıklayınız. 

BİLDİRİMİN DEĞİŞTİRİLMESİ/SİLİNMESİ 
ÖBS Sistemine daha öncede girişini yapmış olduğunuz bildirimler üzerinde değişiklik 

yapmak için bildirimi giriş tarih/saati üzerinden 24 saat geçmemiş kayıtlar üzerinde 

değişiklik yapabilirsiniz.  

Bildirim üzerinden 24 saat geçen kayıtlar otomatik İl Kontrolörüne düşecektir. Bildirim 

üzerinden 24 saat geçen kayıtlarıda düzeltme yapacak iseniz İl Kontrolörü ile görüşerek 

ilgili bildirimi size iade etmesini isteyebilirsiniz. 
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 -Menü Başlıklarından Bildirimleri seçiniz. 

 -Açılan alanda; 

  Tümü: Sisteme giriş yapmış olduğunuz tüm Ölüm Bildirimlerini, 

  Onaylanan: Sisteme Girişini yapıp İl Kontrolörü tarafından onaylanıp artık 

üzerinde değişiklik yapamayacağınız, TÜİK ve NVİ ye bildirimi yapılmış kesinleşmiş kayıtlar, 

  Bekleyen: Sisteme Girişini yapıp İl Kontrolörü tarafından onaylanmamış, onay 

bekleyen kayıtlar, 

  İade Edilen : Sisteme Girişini yapıp İl Kontrolörü tarafından onaylanmayıp 

düzeltilmesi için size iade edilen kayıtlar, 

  Tekrar Gönderilen:Bu alan İl Kontolörleri tarafından kullanılmakta olup, Ölüm 

Bildirimine iade edip düzeltilip tekrar gönderilen kayıtları ifade eder. 

 
 
 Düzeltme yapacağınız kayda ulaşmak için Tümü veya Bekleyen alanlarını seçtikten 

sonra gelen listeden ilgili kaydı bulunuz. Eğer gelen liste çok ise Adı Soyadı, TcNO gibi 

etiket alanlarına ilgili değerleri girip ENTER tuşuna basarak 

 düzeltme yapacağınız kaydı çağırın. Kaydın solunda yer alan GÖRÜNTÜLElinkine tıklayın.  

Düzeltmenizi yaptıktan sonra Formun en altında yer alan GÜNCELLEbutonuna tıklayınız. 

Hatalı giriş yaptığınız kaydı silmek için Formun altındaki SİL 

Butonuna tıklatınız. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÜM FORMLARI ÇIKTI İŞLEMLERİ 
 
Ana menüde bulunan “Form Yazdır” linkini tıklayınız. 
 



 
 

Bu kısımda; 
 Ölüm Formu 
 Geçiş İzin Belgesi: Yurtdışına götürülecek Cenazeler için düzenlenir. 
 Yol İzni Belgesi: Yurtiçinde başka bir ile nakledilecek cenazeler için 

düzenlenir. 
 Boş Ölüm Formu Yazdırmak: Sisteme anlık giriş yapamayacağınız durumlarda 

el ile form doldurma ihtiyacı  yazdırınız. 
Belgeleri yazdırabilir. 
 

Ölüm Formunu Yazdırma 
 Daha önceden Ölüm Formu ve Mernis Formu Şeklinde 2 Adet olan form 

artık Tek Ölüm Formu olarak birleştirilmiştir. 
 Açılan listeden yazdırmak istediğiniz kaydı seçiniz veya etiket alanlarına 

TC No ,Adı Soyadı değerlerini girerek yazdıracağınız kaydı  bulunuz. 
 Ölüm Formu Yazdır Butonuna tıklayarak yazdırınız. 

 Geçiş İzin Belgesi Yazdırma: 

 Şekilde görüldüğü 
gibi nakil aracı ve ulaşım bilgilerini girdikten sonra Geçiş İzin Formu 
Yazdır butonuna tıklayarak çıktıyı alınız. 

 Geçiş İzin Belgesi Yazdırma: Cenazenin nakledileceği yer(İl/İlçe) 

bilgisini girdikten sonra formu yazdırınız. 

 


