
SAĞLIK KURULU İŞLEMLERİ BİLGİ REHBERİ 

1- Sağlık kurulu raporları için randevuların 182 MHRS hattından, E-Nabız sisteminden 

veya https://www.mhrs.gov.tr/ web adresinden randevu alınması gerekmektedir. 

Hastanemizden telefon ile randevu verilmemektedir. ( 18 Yaş Altı - Çocuk Özel Gereksinim 

Raporu –ÇÖZGER kurumumuzda verilmemektedir.) 

Ayrıntılı bilgi için; G blok giriş kat 

 
Telefon bilgileri 0 (212) 496 70 00 / Dahili 10233 

 

Hastanemizin Heyet Günleri : Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleridir. Aç 
olarak gelinmesi gerekmektedir. 

Heyet, saat 15:00’ da toplanmakta olup, kişilerin saat 14:45’den önce muayenelerini 
bitirmeleri gerekmektedir. 

 
 

2- Sağlık Kurulu Raporu almak için “Sağlık Kurulu” birimine başvurunuz. 

 
3- Kurul sekreterliğine başvuru yaparken kimlik ve kimlik fotokopinizi yanınızda getiriniz.     

(Veli/yasal vasi de kimlik ve kimlik fotokopisini yanında getirmelidir.) 

4- Sağlık Kurulu Rapor Müracaat Formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Ayrıca Engelli 

sağlık kurulu raporu alacakların ‘’Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirme, Bilgilendirme 
ve Onam Formu’’ nu okuyup imzalamaları gerekmektedir. 

5- Sağlık kurulu bankosundan kayıt yaptırdıktan sonra vezneye ücret ödeyip ilgili bölümlere 
muayeneye gidiniz . 
6- Kayıt işlemleriniz esnasında Kurul Bankosunda kimlik doğrulama için bileklik takılacaktır. 

Sağlık Kurulu raporunuzu teslim alana kadar kimlik bilekliğinizi çıkarmamanız gerekmektedir. 
7-Muayene görüş alışverişi ve tetkik farklılıkları nedeni ile ücretlerde farklılıklar olabilir. 

8- Hasta muayene sorumlulukları nedeni ile sağlık kurulu muayeneleri ilgili hekimin müsait 
olduğunda yapılır. Hasta muayenesi yapılırken lütfen içeriye girmek için ısrar etmeyiniz. Hasta 
ekranından daveti bekleyiniz. 

9- Doktorunuz gerekli gördüğü ve hastanemizde yapılmayan ilave ileri tetkik ve testleri Eğitim 
ve Araştırma hastanelerinde yaptırmanızı isteyebilmektedir. 

10- Hastanemizde olmayan branşlar için başka kurumlara sevkiniz yapılabilmektedir. 
11- Hekimler tarafından istenebildiğinden daha önceden alınmış heyet raporları, kan testleri ve 
görüntüleme tetkikleri, patoloji raporları, hastane epikrizleri ile işitme, görme vb. testler gibi 

tıbbi belgeleriniz yanınızda bulunmalıdır. Gerektiğinde sağlık kurulu dosyasına da 
fotokopileri eklenmektedir. 

12- Daha önce engelli sağlık kurulu raporunuz varsa; alınan engelli sağlık kurulu raporunuzun 
tarihini, ağır engelli kararı olup olmadığını ve engelli yüzdesini belirtmeniz gerekmektedir.  Bu 
beyanın hukuki sorumluluğu talep sahibine aittir. 

13- Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Toplam engelli oranı hesaplanırken Balthazard formülü 
kullanılmaktadır. 

https://www.mhrs.gov.tr/


14- Raporlar başvuru tarihinden itibaren en geç 30(otuz) gün içinde tamamlanır. Tamamlayan 

raporlarda hastanın randevu alarak tekrar sağlık kuruluna başvurması gerekmektedir. Erişkinler 

için engelli sağlık kurulu itiraz raporları ise itiraz tarihinden itibaren 30 gün içinde 
tamamlanması gerekmektedir. 

15- Düzenlenen raporlara itiraz ise raporun kişiye tesliminden itibaren 30 gün içerisinde İlçe 
Sağlık Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. 
16- Başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen ya da hekimin fiziki muayenesi sırasında belirti 

ve bulgusuna rastlanmayan çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların saptanması için ileri laboratuvar, 
görüntüleme tetkiklerinin yapılması gerekli değildir. Muayene tarihinde başvuru sahiplerinin 

haricen sağlam bulunmaları, tam sağlıklı olduklarını göstermez ve raporun düzenlenmesi 
sonrasında saptanabilecek hastalık ve rahatsızlıkların raporun düzenlendiği tarihte ortaya 
çıktığının kanıtı sayılamaz. Ayrıca, kişilerin beyan ettiği ya da fizik muayene ile saptanan 

hastalık veya rahatsızlıkların ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi durumunda kişiler ilgili sağlık 
kurum/kuruluşlarına yönlendirilir. 

17- Sağlık Kurulu Birimi tarafından verilen rapor türleri ve fiyatları 
Silah ruhsatı alabilmek için - 600 TL 
Silahlı güvenlik olabilmek için -525 TL 

Özel güvenlik olabilmek için-525 TL 
Devlet memuru olabilmek için -525 TL 

İşe giriş için-525 TL 
T.C. vatandaşı olabilmek için, -787.50  TL 
Yurt dışı vatandaşı olabilmek için -525 TL 

Huzur evine yerleşebilmek için -525 TL 
Üniversite öğrencisi olabilmek için -525 TL 

Yurt dışında çalışabilmek için -525 TL 
Hakim ve savcı olabilmek için -525 TL 
Öğretmen olabilmek için-525 TL 

Oturum İzni- 787.50 TL 
Vasilik için- Mahkeme yazısı ücretsiz 

Staj yapabilmek için- Öğrenci belgesi getirdiklerinde ücretsiz 
Erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu için %0 çıkarsa - 525 TL 
Erişkinler için engelli sağlık kurulu itiraz raporu için bireysel başvuru ise -525 TL 

Ö.T.V için 525 TL 
 

*Staj yapabilme veya üniversitede kayıtlı aktif öğrenci olup bölüm değiştirme amacıyla 
sağlık kurulu raporu için başvuranlar öğrenci olduklarını belgeledikleri takdirde ücret 
talep edilmemektedir. 

*Gazilerin (sadece gazinin kendisi), şehit dul ve yetimlerin ( şehidin eş ve çocukları) talep 
ettikleri her türlü sağlık raporlarından ücret talep edilmemektedir.(Gazinin kendisi, 

şehidin eşi ve çocuğu olduklarını belgelendirdiklerinde) 
*Engelli sağlık kurulu raporu için başvuranlar ücret ödemeyiniz. Engelli oranı % 0 çıkarsa 
sonrasında 525 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. 

*Engelliler tarafından talep edilen silah ruhsatı sağlık kurulu raporundan ücret talep 
edilmektedir. 

*Silah ruhsatı ya da müracaatı yapılan diğer sağlık kurulu raporlarında, raporun olumsuz 
çıkması halinde ücret iadesi yapılmamaktadır. 
* Herhangi bir sebeple işleminiz yarıda kaldığında ücret iadesi talebi halinde Kamu Satış 

Tarifesi Usul ve Esaslarının ; 11. Sağlık Raporlarının Fiyatlandırılması maddesinin ç 
bendine göre hareket edilmektedir.   

 


