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Konu : Adlî Tabiplik ve ÖBS Nöbetleri

TEKİRDAĞ VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

İlgi : 13.01.2014 tarihli ve 67227488.21/396 sayılı yazınız.

Adlî tabiplik ve Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin
Kurum Görüşünün sorulduğu ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere "adlî tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık
hizmetlerini vermek" yükümlülüğü, 14.04.1982 tarih ve 2659 sayılı "Adlî Tıp Kurumu
Kanunu" ile doğrudan hizmet verdiği yerlerde Adlî Tıp Kurumu'na verilmiştir (19.02.2003
tarih ve 4810 sayılı Kanun ile değişik 2'nci Madde).

Adlî tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan yerlerde, yerinde
ölü muayenesi dışındaki adlî tıp hizmetleri, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda
hastaneler tarafından verilir. Bu Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin, 5'inci fıkrasında "Yerinde
ölü muayenesi hizmetleri, mesai saatleri içinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince, mesai
saatleri dışında öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve
kamu hastaneleri dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dâhil
edilebileceği icap nöbeti şeklinde sunulur." hükmü mevcuttur.

03.08.2011 tarihli ve 25143 sayılı Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve
Çalıştırılmasına Dair Yönerge'nin "Adlî Tıbbi Hizmetler" konulu 20'nci maddesinin 1'nci
fıkrasında da, "Adlî Tıp Kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde bu hizmetlerin
planlanması görevi toplum sağlığı merkezine aittir. Toplum sağlığı merkezi, bölgesindeki adlî
tıp hizmetinin devamlılığının sürdürülmesinde adlî makamlarla işbirliği içinde çalışır. Toplum
sağlığı merkezinde yeterli hekim olmadığı durumlarda mesai saatleri dışında öncelikle toplum
sağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarındaki hekimlerin de dâhil edilebileceği bir havuzla hizmetin devamlılığını sağlar.
Toplum sağlığı merkezi bu görevin yapılabilmesi için gerekli koşulları ve desteği sağlar. Adlî
vakaların bildirilmesi, evrakların tutulması gibi konularda aile hekimleri ile koordinasyonu
sağlar ve gerekli eğitimleri düzenler. Bütün bu hizmetler müdürlüğün sorumluluğu ve
koordinasyonunda yürütülür." hükmüne yer verilmiştir.
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Bahse konu mevzuat muvacehesinde değerlendirildiğinde;
Tekirdağ, "Adlî Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü" bulunan illerden biri olduğundan,

Tekirdağ Büyükşehir İl Sınırları dâhilinde adlî tabiplik hizmetleri öncelikli olarak Adlî Tıp
Kurumu tarafından verilmelidir.

Adlî Tıp Kurumu'nun doğrudan hizmet veremediği bir durumun mevcudiyeti hâlinde
ise konu öncelikle "Adlî Tıp Kurumu'nun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan
yerler" kapsamında değerlendirilmelidir.

Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine dair usûl ve
esaslar ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu doğrultusunda hazırlanan ve 19.01.2013
tarihli, 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan "Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile
Cenaze Nakil ve Defin işlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik" doğrultusunda belirlenmiştir. Bu Yönetmelik'in “Ölüm Belgesi Verilmesi”
başlıklı 16. Maddesinde;

Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda ölüm belgesinin,
cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde
toplum sağlığı merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde
ise ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verileceğine,

Nöbet listeleri oluşturulurken coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak ilçelerin
birleştirilebileceğine,

Mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlenmesine ilişkin nöbetlerin, adlî hizmet
nöbetleri ile birlikte verilebileceğine,

Mesai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işinin ilçe
bazında belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dâhil olduğu
nöbet sistemi ile yürütüleceğine,

Bu nöbet listesinin toplum sağlığı merkezlerince oluşturulacağı ve mahallî mülkî âmir
tarafından onaylanacağına dair düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, mezkûr Yönetmelik, "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinin, (h) bendi ile
"hükümet tabibi" ifadesinin toplum sağlığı merkezi hekiminin yanında aile hekimini de
kapsadığı hükme bağlanmıştır.

İlgili Yönetmelik yürürlükte olup, söz konusu âmir hüküm hilâfına işlem tesis
edilmemesi gerekmektedir.

Yapılacak işlemlerde yukarıda zikredilen mevzuat çerçevesinde hareket edilmesi, konu
ile ilgili Kurum veya Bakanlık aleyhinde dava açılması durumunda, Kurumumuzun ivedi
olarak bilgilendirilmesi hususlarında,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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