TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

KULLANIM KILAVUZU

Sisteme Giriş ve Kullanıcı Tipleri
İlk olarak otomasyon sisteminden giriş yapılacak.

Giriş yaptıktan sonra aşağı açılan modüllerden HASTA TAKİP MODÜLÜNE
girilecek.

Hasta Takip modülünde, ekranın üstündeki sekmelerden HAKKINDA sekmesine
girilecek. Aşağıya doğru açılan menüde WEB_OBS seçeneğine tıklanacak.

Sistem internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari vb tüm
tarayıcılarda çalışacak şekilde hazırlanmıştır.
Size verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapınız. Şifreniz yoksa yada
sistemde kayıtlı e-postanızı hatırlamıyorsanız lütfen Halk Sağlığı Müdürlüğünüze
başvurunuz.

Sistemde 4farklı kullanıcı tipi vardır.
1)Temel Kullanıcı
Sisteme girerek sadece ölüm bildirimi ve düzenlemesinde bulanabilir.
a) Hekim Kullanıcısı: Ölüm bilgileri formunda ölüm nedenleri başta olmak üzere
tüm bilgileri kaydedebilir ve görebilir.
b) Hekim Dışı Kullanıcı: Sadece demografik (A, B ve MERNİS bölüm)
bilgilerinikaydedebilir.
2)İstatistik Kullanıcısı
Tüm İstatistiki (Bebek ölümleri, anne ölümleri vs.)verileri görebilen kullanıcı türüdür.
3)Kontrolör

İlde bulunangörevlidir. İlinde meydana gelen ölüm vakaları kontrol tarafından
onaylanarak MERNİS ve TÜİK’e bildirilir.
4)İl Yöneticisi
İl düzeyinde tüm yetkilere sahipolup,ilde bulunan kullanıcılara yetkilendirme
yapabilir.

Ölüm Kaydı Bildirimi
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.
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

1

2

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.

Ölüm Formları Çıktı İşlemleri
Ana menüde bulunan “Form Yazdır” linkini tıklayınız.

Açılan listeden yazdırmak istediğiniz kaydı seçiniz.

Bu kısımda;
 Ölüm Formu
 Mernis Belgesi
 Geçiş İzin Belgesi
 Yol İzni Belgesi
Belgeleri yazdırabilir.

Yeni Kullanıcı Oluşturma ve Kullanıcı Bilgilerini Güncelleme
Ana menüde bulunan “Yönetim Paneli > Kullanıcı İşlemleri” linkini tıklayınız.

Tüm alanları doldurduktan sonra kullanıcıya yetki kısmından yetki tanımlanır.
Burada yer alan yetkiler, kullanıcının bağlı olduğu kurum yetkilerinden gelir.
Kullanıcıya; bağlı olduğu kurumun yetkilerinin üstünde yetki tanımlanamaz.

Kullanıcı güncellemek için, Kullanıcılar listesinden kullanıcı seçilir, gerekli bilgiler
girilir ve Güncelle seçeneği seçilir.

Kullanıcının Genel Bilgilerini ve Şifresini Değiştirmesi
Ana menüde bulunan “Kullanıcı Bilgilerim” linkini tıklayınız.
Tüm verilerinizi giriniz ve güncelle butonunu tıklayınız.
Şifre değiştirmek için alt kısımda bulunan şifre değiştirme panelini kullanınız.

Verilerin Kontrolü, TUİK ve MERNİS’e Gönderimi

ÖLÜM KAYDI GİRİŞİ YAPILIR. KAYIT 24 SAAT
BOYUNCA GÜNCELLENEBİLİR. ARDINDAN
GÜNCELLEMEYE KAPANIR.

RED

KONTRÖLÖR
ONAY

Veri girişi yapılan kayıt, veriyi giren kullanıcının yeniden güncelleme yapabilmesi
için 24 saat boyunca güncellemeye açık olarak bekletilir. Bu işlemin ardından kayıt, il
sorumlusunun ekranına düşer. İl sorumlusu kayıtta eksik bilgi varsa, red işlemini
uygulayarak kaydı geri gönderebilir. Ölüm kaydında herhangi bir sorun yoksa, kayıt
onaylanır, TÜİK ve MERNİS’e gönderilir.

İletişim Bilgileri

OBS ile tüm soru ve görüşlerinizi
bilgi@obs.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

