RAPORLAR HAKKINDA DUYURU





RAPOR, kişilerin Sağlıklı olduğunu veya verilecek rapora Uygun Sağlık Şartlarını taşıdığını bildiren RESMİ EVRAK ’tır.
Kişiler raporlarını sadece kayıtlı oldukları veya vekalet eden Aile Hekimlerinden alabilir!
Mevzuatta yeri olmayan, kişiye özel, uydurma raporlar düzenlenemez!
Hasta olmayan kişilere “İSTİRAHAT RAPORU” verilmez! Muayene sonucu uygun görüldüğü takdirde size rapor düzenlenir, aksi
halde ısrarcı olmayınız.
 Verilecek raporlar öncesinde mevzuat gereğince “Kişiye Ait Sağlık Bilgileri (Ek-6) Formunu” doldurmanız gerekmektedir.
 “EHLİYET RAPORU” alacak kişiler için;
 C, D, E ve G sınıfı ehliyetler hastaneler tarafından düzenlenir.
 Diğer sınıflar için ehliyet raporu alacaklar SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI
İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK gereğince aşağıdaki bölümlere sevk edilirler ve sağlık durumlarında sıkıntı
olmadığı görülen kişilere “EHLİYET RAPORU” düzenlenir.
* Göz Hastalıkları
* Nöroloji
* İç Hastalıkları
* Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
* Psikiyatri
* Ortopedi ve Travmatoloji
 “SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA İÇİN SAĞLIK RAPORU” sadece hastanelerin sağlık kurulları tarafından
verilmektedir.
 “YİVSİZ AV TÜFEĞİ İÇİN SAĞLIK RAPORU” raporu alacaklar 2521 SAYILI KANUN gereğince aşağıdaki bölümlere sevk
edilirler ve sağlık durumlarında sıkıntı olmadığı görülen kişilere sağlık raporu düzenlenir.
* Psikiyatri
* Nöroloji
 “SPOR YAPABİLİR RAPORU” Eğitim ve öğretim kurumlarınca yapılacak spor müsabakalarına katılabilmek için gerekli Öğrenci
Lisansları ve Spor Federasyonları Lisansları çıkaracaklar için verilir. Kişinin sağlık durumuna göre Kardiyoloji gibi bölümlere sevki
istenebilir. Spor ölümlerinin en çok görülen sebeplerinin kalp hastalıkları olduğu unutulmamalıdır!
 Lisanslı sporlar dışında yapılacak Spor Faaliyetleri için SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve TRANSFER YÖNETMELİĞİ
17.Maddesi gereğince spor raporu düzenlenmez; kişilerin veya velilerinin “spor yapmasında engel halinin bulunmadığını”
bildiren yazılı beyanları yeterlidir.
 “İŞE GİRİŞ RAPORLARI”; 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNUNU gereğince bu raporlar sadece İşyeri
Hekiminden veya Anlaşmalı OSGB’lerden (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) alınabilir.
 Aile Hekimlerinin bu raporu nasıl düzenleyeceği ile ilgili bir mevzuat bulunmadığından “İŞE GİRİŞ RAPORU”
verilmemektedir.
 Ayrıca “SSK'lı olabilir” veya “SSK girişi” şeklinde herhangi bir rapor mevzuatlarda bulunmamaktadır.
 “EVLİLİK ÖNCESİ SAĞLIK RAPORLARI” için başvuracak kişiler 1 adet vesikalık fotoğraf, Verem Savaş Derneği’nden
alınacak Sağlık Raporu ve Tarama testlerini yaptırması gerekmektedir.
 Evlilik Tarama Testleri “Kan Grubu, Talasemi, Frengi, Hepatit-B, Hepatit-C ve AIDS” testlerini kapsamaktadır.
Bulunduğunuz ile göre bu testlerin tamamı veya bir kısmı Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde
yapılabilmektedir.
 “AKLİ MELEKE” raporları NOTER tarafından, kişilerin akıl sağlığından ciddi şüphe edilmesi veya buna dair bir iddia veya
şikâyetin bulunması halinde istenir. Noterler 65 yaş üstü her hasta için AKLİ MELEKE raporu istemek zorunda değillerdir.
Ancak belirtilen hallerde bu raporu istemesi uygundur.
 Yapılacak muayene, testler ile ayrıca kişinin sağlık kayıtlarına bakılarak; sorun olmadığı takdirde rapor verilebilir. Hekim,
yapılan muayene ve testler sonucu gerek görürse, ilgili uzmana (Nöroloji, Psikiyatri) sevk ederek, uzman tarafından karar
verilip raporun düzenlenmesini isteyebilir.
 “ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ” için kayıtlarda sağlık raporu verilir.
 “OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA (ANAOKULU, ANASINIFI) KAYIT” için rapor gerekmemektedir.
 “İLKOKUL VE ORTAOKULLARA KAYITLARDA” sağlık raporu gerekmemektedir.
 “İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK” için yatılı okumasına engel hali
bulunmadığına dair sağlık raporu verilir.
 “ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA” kayıt için sağlık raporu gerekmemektedir.
 “SAĞLIK MESLEK LİSELİRİNE” kayıt için SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTLARI İLE
İLGİLİ YÖNERGE gereğince tam teşekküllü hastanelerden alınan “Sağlık Kurulu Raporu” gerekmektedir. Hastanelerin sağlık
kurullarından alabilirsiniz.
 “POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE” yönetmelikleri gereğince “Sağlık Kurulu Raporu” gerekmekte olup
hastanelerin kurullarından alabilirler. Fiziki yeterlilik sınavları için “SPOR YAPABİLİR RAPORU” yasal olarak gerekmemektedir.
 “ASKERLİK MUAYENELERİ” T.S.K. SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ sağlık şartlarına göre; askelik şubesinin
bulunduğu yerlerde öncelikle varsa .kişinin kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşu veya
askeri hastaneden düzenlenir. Buradaki sağlık şartlarına göre Askeri Hastane’nin ilgili bölümlerine sevkiniz yapılabilir.
 “HALK EĞİTİM FAALİYETLERİ İÇİN İSTENEN RAPORLAR” ücretli uzman, usta eğitici, çıraklık ve kursiyerlik için
zaman zaman istenmektedir. Bu konu HALK EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ DAİR YÖNERGE gereğince
“mesleğini yapmasına engel hali olmadığına dair” denmektedir. Fakat hangi meslek için hangi sağlık şartları gerektiği mevzuatla
belirtilmediğinden aile hekimleri tarafından işlem yapılamamaktadır.
 “HİJYEN EĞİTİMİ İÇİN” HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ gereğince gıda ile taşınan hastalık, ishal, verem, cüzzam, frengi,
cilt yaraları ve enfeksiyonu bulunanlar bu hastalıkların olmadığını veya taşımadığını belirten raporu hastanelerin “ENFEKSİYON
HASTALIKLARI” polikliniğinden alabilirler. Aile Hekimliğinde bahsi geçen hastalıkların hepsinin tespiti mümkün değildir.

UNUTMAYIN, RAPOR SADECE BİR İMZA DEĞİLDİR!
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