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Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne vermiş olduğum ……… tarihli dilekçe ile ………..
Devlet Hastanesi tarafından adıma düzenlenen …………… tarih ve…………………. sayılı
Engelli Sağlık Kurulu Raporuna itirazım üzerine Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 12.maddesinde
geçen;
“(2) Rapora itiraz edilmesi hâlinde birey, müdürlük tarafından yetkili en yakın
farklı bir sağlık kuruluşuna ya da önceki raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış ise
sürekli izleminin yapıldığı sağlık kuruluşuna gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz
üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Rapor sonuçlarının
farklı olması ve itirazın devam etmesi hâlinde, müdürlük tarafından en yakın hakem
hastaneye yönlendirilir. Hakem hastane tarafından verilen karar kesindir.”
hükmü gereği en yakın sağlık hizmet sunucusu olan ………………. Devlet
Hastanesi tarafından yeniden değerlendirme yapılması için hazırlanan sevk evrakın teslim
aldıktan sonra 20.10.2020 tarih ve 4959 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge”
nin 42.maddesinde yer alan;
“(1) Sağlık raporlarına itirazlar raporun kişiye teslimi ya da tebliğinden itibaren 30
(otuz) gün içinde yapılabilir. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.
(2) SYY kapsamında personel ve öğrencilere düzenlenen raporlara tebliğ tarihinden
itibaren 30 (otuz) gün içinde, adaylara ilişkin verilen raporlara ise tebliğ tarihinden itibaren 3
(üç) iş günü içinde itiraz edilebilir.
(4) İl sağlık müdürlükleri hakem hastaneyi belirler ve kişiye/kuruma tebliğ eder. İl sağlık
müdürlüğünün ilgili kuruma bildirim tarihinden veya kişiye tebliğ tarihinden itibaren en geç 20
(yirmi) gün içerisinde adına rapor düzenlenecek kişi Merkezi Hastane Randevu Sistemi
üzerinden veya sağlık hizmet sunucusuna bizzat başvurmak suretiyle randevu talebinde bulunur.
Bu sürenin dolmasından sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kişinin randevu talebinde
bulunduğu günden itibaren sağlık hizmet sunucusu en geç 15 (on beş)gün içinde rapor
işlemlerini başlatır. İşlemlerin başlatılmasından itibaren sağlık hizmet sunucuları rapor sürecini
30 (otuz) gün içinde tamamlar.”
Hususları ile ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirildim.
İş bu bilgilendirme formu iki nüsha hazırlanmış olup bir nüshası tarafıma teslim edilmiştir.
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