
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU 

Engelli Başvurusu Nasıl Yapılır ? 

Yaşadığınız ildeki Devlet Hastenesi'nde sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Daha sonrasında 

raporunuzun hazırlanması için belirli doktorlar tarafından muayne olmanız gerekmektedir. Muayneniz 

tamamlandıktan sonra Sağlık Kurulu heyeti tarafından raporunuz hazırlanıp teslim edilecektir.  

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ? 

Dilekçe (Hastane size doldurmanız için verecektir) 

Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi 

5 Adet Fotoğraf (Hastaneden hastaneye değişmektedir en fazla 5 fotoğraf bulundurmanız iyi olacaktır) 

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Onay ve Verilişi Ne Kadar Sürer ? 

Rapor Sonucunun ne zaman çıkacağı ile ilgili bilgiyi sağlık kurulunda başvurunuz sırasında öğrenebilirsiniz. 

Hastaneler haftanın belli günlerinde bu rapor sonuçlarını dağıtmaktadır. Hastaneden hastaneye değişiklik 

gösterdiğinden bu bilgiyi tam olarak veremiyoruz. 

Raporlar kurum müracaatında üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve 

başhekim tarafından onaylanır. 

 Engelli sağlık kurulu raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir 

nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir. 

Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık kurumunda saklanır. 

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Geçerlilik Süresi Ne Kadardır ?  

Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda raporun geçerlilik süresi 

mutlaka belirtilir. 

Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü 

sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, 

kişinin talebi üzerine rapor ve buna bağlı kişinin özür oranı yeniden belirlenir. 

Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu 

husus ilgili bölümde belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde 

değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula 

sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır. 

Engelli Sağlık Kurulu Raporu İtiraz Hakkı Nelerdir ? 

Engelli sağlık kurulu raporuna; engelli, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz 

edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, 



bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak 

kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen 

engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde 

ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir. 

Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem 

hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve 

engelli sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem 

hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir. 

 

 


