
SAĞLIK KURULU İŞLEMLERİ 
 

 

Sağlık Kurulu işlemleri; 

4 Mayıs 2005 tarihli resmi gazetede değişikliği yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı 

Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine, 

20.10.2020 tarih ve 4959 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe konulan; sağlık 

raporları usul ve esasları hakkında yönergesine, 

Engelli Sağlık Kurulu Raporları Denetim Rehberine 

(https://teftis.saglik.gov.tr/TR,50731/engelli-saglik-kurulu-raporlari-denetim-rehberi.html ) 

göre yapılmaktadır.   

 

            Randevu için müracaatlar, sağlık kurulu müracaat odasına bizzat kişi tarafından yada birinci 

derece yakını ile beraber (anne, baba, eş, kardeş ) kimlik aslı ile birlikte yapılacaktır. 

 

 MHRS' den (https://www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/?lang=tr ) ya da telefonla 182  

hattını arayarak  sağlık kurulu randevunuzu alınız.Randevu saatinizden 15 dk. önce 

sağlık kurulumuza müracaat ediniz. 

 Resmi yazınız için; 

 Evrak kayıttan onay alınız. '' Evrak Kayıt Servisi ''  

 Müracaat eden hastalarımıza muyane fişleri verilir ve muyaneye sevk 

edilir.Muayenelerni bitirenler sağlık kurulumuza evraklarınızı teslim edeceklerdir. 

 Muyanesini bitiren hastalarımıza sağlık kurulumuzdan bilgi verilecektir. 

 Engelli sağlık kurulu raporları için randevu verilmektedir. Randevular sınırlı sayıda 

kontenjan ile verilir. 

 

   Erişkinler için engelli sağlık kurulu heyet toplantıları Salı ve Perşembe günleri olup saat 

13:30 de başlamaktadır. 

  5 iş günü sonrasında rapor sonuçlarınızı https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-

eriskinler-icin-engellilik-saglik-kurulu-raporlari-sorgulama adresinden görebilir ve çıktı 

alablilrsiniz. 

  Genel heyet ( İşe giriş,TSK, Özel güvenlik,Silah Ruhsatı...vs.) sağlık kurulu heyet 

toplantıları Çarşamba günü olup saat 13:30 da başlamaktadır. 

   5 iş günü sonrasında rapor sonuçlarınızı https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-durum-

bildirir-tek-hekim-saglik-raporlari-sorgulama adresinden görebilir ve çıktı alablilrsiniz. 

  Onkoloji hastalığı olan hastaların engelli sağlık kurulu raporu için tedavi ve takipli olduğu 

hastaneye başvurmaları ya da evrelendirme epikrizleri ve patoloji evraklarıyla birlikte (aslı 

gibidir onaylı olması gerekmektedir) başvurmaları gerekmektedir. 

 Engelli sağlık kurulu raporu almak için sağlık kurulumuza müracaat sırasında hastalığınızla 

ilgi başka kurumlardan alınmış (epikriz, ameliyat notu, Osas, MR vb. raporlar, kan ve idrar 
tahlilleri, ilaç kullanım raporu vs.) tıbbi belgelerin aslı gibidir onaylı olması 
gerekmektedir. 

 Engelli haklarından faydalanmak üzere talep edilen sağlık kurulu rapor ücreti, raporda 
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herhangi bir engellilik oranı çıkmaması halinde kişi tarafından ödenecektir. 

 Terör Kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir rapor talepleriniz için ilgili sigorta 

şirketince hastanemize sevk edilen resmi üst yazınızla müracaat edebilirsiniz.  

  Sağlık kurulu rapor sonuçları randevu verilen heyet gününde hasta heyete girdikten sonra 

raporları onaylanarak Hastaya veya 1. derecedeki yakınına imza karşılığında  teslim 

edilmektedir. Ancak imza eksiği yada doktor izinlerine göre rapor sonuçları yasal 

mevzuatlar doğrultusunda 20 iş günü ile sınırlandırılmıştır. 

 Sağlık kurulu raporu için resmi yazınız var ise; evrağın, kurum kaydı ve sevki yapıldıktan 

sonra sağlık kuruluna müracaat edilmelidir. 

 Vergi indiriminden yararlanmak isteyen engelli kişiler Gelirler İdaresi Başkanlığından resmi 

yazı getirmelidir. 

  Maaş bağlanmasından (2022 sayılı yasa uyarınca)  yararlanmak isteyen engelli kişiler 

ikametinin bağlı olduğu Kaymakamlıktan (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) resmi 

yazı getirmelidir. 

 Özel amaçlı sağlık kurulu raporları; İşe giriş, silah ruhsatı, huzur evi, bakım evi, özel 

güvenlik (silahlı-silahsız), durum bildirir, yurt dışı, vasi tayini raporlarında ücret talep 

edilmektedir. 

 Gazinin kendisi ve şehit yakınları için; işe giriş, şehidin silahının teslimi için gerekli 

raporlardan ücret talep edilmezken, ehliyet raporu için ücret talep edilecektir. Engelliler 

tarafından talep edilen silah ruhsatı, ehliyet raporları gibi özel amaçlı raporlar için ücret 

talep edilecektir. 

  Öğrencilerin halen öğrenci olduğuna dair belge ile gelmesi halinde öğrencilikle ilgili yurda 

kayıt, eğitim için talep edilen raporlarından ücret talep edilmezken ehliyet, silah ruhsatı gibi 

raporlar için ücret talep edilecektir. 

 3 Hekim İlaç, 3 Hekim malzeme ve 3 Hekim istirahat raporları için ilgili polikliniğe sıra 

numarası alınarak başvurulmalıdır. Poliklinik muayenesi sonrası sağlık kuruluna sevk 

edilmeniz halinde, E-rapor olarak düzenlenenler hariç, Tek tabip raporları, İlaç Raporları, 

İstirahat raporları uzman hekim tarafından sistem üzerinden gönderilmektedir. 

 Kaybebettiğiniz sağlık kurulu raporlarınız için dilekçenizle aslı gibidir talebinde 

bulunabilrisiniz. E-rapor olarak düzenlenen erişkinler için engelli sağlık kururlu raporunuzu 

e-devlet üzerinden görebilir ve yazdıra bilirsiniz. 

    Müracaat İçin Gerekli Evraklar: 
                  Dilekçe Ya da Resmi üst yazı 

                  Süresi dolan Erişkinler için engelli sağlık kurulu raporunun yenilenmesi 

için rapor fotokopisi (aslı gibidir onaylı olarak) dilekçe ekinizde olmalıdır.                   
                    Nüfus cüzdan fotokopisi( 1 Adet ) ve aslı  
 

Erişkinler için Engelli Sağlık Kurulu Rapor Türleri 

1.Bakım Hiz. Fyd. için 

2.Özürlü Kimliği 

3.2022 Maaş 

4.Engelli işe giriş  

5.Engelli durum bildirir 

6.Sakatlık İndirimi (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 31. maddesi Gereğince, Resmi Üst Yazı Gerekir ) 

7.Özel Tertibatlı Araç (Ücretli ''866 TL'') 

8.ÖTV İnd. Fyd. İçin (Ücretli ''866 TL'') 

*** Erişkinler için Terör, Kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir rapor  



 

Genel Heyet Sağlık Kurulu Rapor Türleri 

1.Silah Ruhsatı 

2.Silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi 

3.Durum Bildirir Raporlar 

4.İşe Giriş 

5.Devlet memuru 

6.İnfaz koruma memuru 

7.Öğretmen Atama 

8.Evlat Edinme 

9.Huzurevi / Yaşlı bakım merkezi 

10.Yurt dışında çalışmak/ okumak için 

11.Vatandaşlık Hk. 

12.Okula Kayıt   

13.Vasi Tayini... vb. 

  

      

T.S.K. SAĞLIK KURULU RAPORLARI 

TSK SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ VE TSK SAĞLIK YÖNERGESİ KAPSAMIN İŞLEM 
YAPILMAKTADIR. 

TSK Atamaya Esas Sağlık Kurulu Raporu (TSK Personeli Ücretsiz, 1. Derece yakını için Ücretli ''866 TL'') 

 

Heyet Raporu İçin Ödenecek Ücret Ne Kadardır? 

2023 Bütçe uygulama talimatına göre, Heyet Raporlarından alınacak ücretler; 

Silah Ruhsatı : 990 TL 

Genel Heyet  : 866 TL 

İl Sağlık Müdürlüğü İtiraz Raporu : 866 TL 

Tek Hekim  Raporu : 222 TL 

Tek Hekim  Ehliyet Raporu: 222 TL 

İki Hekim   Ehliyet Raporu: 321 TL 

Üç Hekim ve daha fazla  Hekim Ehliyet Raporu: 532 TL 
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