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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684-010.99
Konu : Sağlık Raporları Hakkında Alınan

Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 19/08/2020 tarihli ve 23642684-010.99-1226 sayılı yazımız.

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta
ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde Dünya Sağlık
Örgütü’nün önerileri de dikkate alınarak gerekli önlemler alınmaktadır. Hastalığın ülkemizde
yayılımının önüne geçilmesi amacıyla sağlık raporları hakkında gerekli tedbirler ilgi a)
yazımız ile duyurulmuştur.

Bu tedbirlere ilave olarak aşağıda yer alan tedbirlerinde hayata geçirilmesinin uygun
olacağı değerlendirilmiştir.
1- Silah ruhsatı, sürücü belgesi vb. amaçlar ile süreli olarak düzenlenen ve süresi
01.01.2020 tarihi itibari ile sona eren sağlık raporları ikinci bir talimata kadar geçerli kabul
edilecektir. Rapor yenilemek amacıyla vatandaşların hastanelere müracaat etmemeleri
konusunda gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.
2- Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen
kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri olağan şekilde sürdürülecektir.
3- Süreli raporlar dışında her türlü ilk rapor başvuruları ve rapor itiraz süreçleri
olağan şekilde sürdürülecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve
Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kuruluşları, Devlet/Vakıf Üniversitesi hastaneleri, özel sağlık
kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
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