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MÜSTEŞARLIK MAKAİVIINA

. Bakanlığımıza yapılan başvurulardan; sağlık kurum ve kuruluşlanmızda verilen sağiık
raPorlarının (sağlık kurulu raporu ve ıek hçkim raporu) düzeniçnrnesinde tgredduİler h6şıl
olduğu anlaşılmıştır

TürkiYe 'de evlilik, iŞe giriş, maluliyot, askere eiverişlilik, engellik tespiti, okula kayıt,
s.ilah ruhsatı, sPor lisansı, sttnlçü raportarİ gibi birçok konuda farkİİ amaçıa sağı* raporları
dilzenlenmektedir. Bunların yanı sıra kişiİerin hastalanmalan halindç düzenlenen istirahat
raPorları ile ilaÇ ve hbbi malzemenin temini gibi k<ınulaıda da sağlık raporu düzenlenmesi
gerekmektedir.

KiŞilerin belirli haklardan yararlanabilmesi için zorunlu oian sağlık raporlan, sağiık
hizmet §unumunun en önemii hizmetlerinden biıi haline gelmiştir.

BirÇok konuda.fbrklı anıaÇla sağlık raporu olmaİı hekİmler ve diğer sağlık çalışantanlÇq t §Porİar ile ilgili diğcr kurumiarın mevzuatını tffkip etme gorekiıı'ığını je beraberindegetirnıiŞiir. AYrıca değişen şa:ılarla birlikte *.r'İ mevzuaün yeteıince açıktığa
!:*İTTl-aması hizmeti talep edçnler ite hizmeti sunanlar açısından sorunlara nedcnotmaklaoır.

. Bu nsüİenle uYgulamada birliğin sağlaııabilmesi için o-rapoI uygulamaları ve askçri
hŞstanÇlcrin devri de göz önünde UulunOurularak sağlık'kurulu-raponİ irtiruhot raporu ve
bİrinci ba§amak sağlık hiz-met sunuculaıınça düzenlenJcek tek hekiniraporir;ril;ük 3359saYıIı Sağlık }Iizmetleri Temel Kanunu iie 663 sayılı Sağlık natanırg, ve Bağlı Kuruluşlann
TeŞkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararıİams hükürnleri çerçevcsinde; §ağlıkRaporlarına iııştın UsuI ve F.saslar'ın hazırlanmas, ,yg;;ii,ril .aıı*ıjtir.'' 
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. Sağlık RaPorlarına İlişkin Usul ve Esaslar;ın onaylanarak y'ururıug. konulmasıhususunu; ----J --
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MILLI EGITIM BAKANLIGI

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERiNE

İlgi : Sağhk Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünnn 0610512017 tarihli ve
23642684-010.99 sayılı yaas;, ve ekleri.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlannca; evlilik, işe giriş, maluliyet,
askere elverişlilik, engellik tespiti, okula kayıt, silah ruhsatı, spol lisansı, sürücü raporları gibi
bir çok konuda farklı amaçlarla verilen sağlık raporlarının (sağlık kurulu raporu ve tek hekim
raporu) düzenlenmesinde tereddütlerin yaşandığı ve uygulama|arda birlikteligin sağlanmasına
yönelik "Sağlık Raporlarına İliştin Usul ve Esaslar"ın ilgi yazı ekindeki Makam Oluru ile
uygun görüldüğü Bakanhğımıza bildirilmiştir,

Bakanlığımıza intikal eden ilgi yaA ve ekinde yer alan Makam Oluru ve "Sağlık
Raporlarına İllşl<in Usul ve Esaslar" yaz|mız ekinde gönderilmiş olup konuya ilişkin iş ve
işlemlerin buna göre yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arzlrica ederim.

Osman Nuri GÜLAY
Bakan a.

Genel Müdür

Ekler:
t-İlgi yazı ve eki Makam Oluru (2 sayfa )
2-Sağlık Raporlarına İllşl<in

Usul ve Esaslar (60 sayfa )

Dağıtım:
A-B Planı

Sayı : 90757378-10.01-E.7430531
Konu : Sağlık Raporlarına İllştln

Usul ve Esaslar

Atatiirk Blv. No :98 06648 Kızılay/ANKARA
Elektroııik Ağ : htqı://nrtegın.nıeb. g<ıv.tr
ü-posta : ıntc_ogrcnciisleri(ğ.ıncb.gov,tr

23.05.2017

Aynntılı bilgi için : Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı
Tel :(0 3I2) 4L3 |244l (0 3I2)4l3 |242
Faks : (0312) 425 19 6'7

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmrştır. htş:i/evraksorgu.meb.gov.tr adresinden b955-71Bf-300c-b3 c0-I429 kodu ile teyit edilebilir
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Sayı : 944l,4164-10.0l -E.7 562290
Konu :Sağlık Raporlarına İüişkin

Usul ve Esaslar

KAYMAKAMLIĞINA
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Müdürlüğüne

Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 23.05.2017 tarih
ve 7430531 saylı " Sağlık Raporlarına İliştln Usul ve Esaslar " ile ilgili yazısı ekte
sunulmuştur.

Ekli yazı doğrultusunda işlem yapılması hususunda, gereğini rica ederim.

lvletin İlcı
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ekler:
l-İlgi yazı ve eki Makam Oluru (2 sayfa )

2-Sağlık Raporlarına İlişl<ln

Usul ve Esaslar (60 sayfa )

Dağıtım:
İçe Kaymakamlıklarına (lçe M.E.Md.ne)
Merkez Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine

T.C.
MUŞ VALİİiĞİ

iı lıiııi Eğitim Müdürlüğü

25.05.2017

tsı.ı evrak güvenli elektronik imza ile iınzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a8df-OC93-3258-aC62-f6B3 kodu ile teyit editebilir,
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BULANIK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 41640147-10,01-E.7696900
Konu: Sağlık Raporlarına İlişkin Usul

ve Esaslar

29.05.2017

MüDüRrüĞtrxp
BULANIK

il Hıilıi Eğitim Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve 7562290 sayılı ,, Sağlık
RaPorlarına İlişl<in Usul ve Esaslar " ile ilgili yaz§| ekte gönderilmişİir. Ekli yazı
doğrultusunda işlem yapılması hususunda, gereğini rica ederim

Deniz EDİP
İlçe Milli Eğitim Müdürü

EK
İlgiVazıve Makam Oluru
Sağlık Raporlarına İlişl<in Usul ve Esaslar (60 Sayfa)

Dağıtım:

Meslek Lise Müd.

llastane catl.
J9500 I]uIanık,MLJŞ
'fcl:0436 311 2025 Fax:0436 3ll 2525 Bilgi Edinnıc r'.İNaı

Bu evrak güvenli elektronik iınza ile imzalanmışır. htıp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden d45e-l9B9-356e-Baa0-2cc2 kodu iı. t.yu .aiı.uili..


