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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-23642684-458.01
Konu : Patlayıcı Madde İle İştikal Edenlere

Yönelik Sağlık Kurul Raporları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Emniyet Genel Müdürlüğünün 28/06/2022 tarihli ve 852-74933 sayılı yazısı.
b) Emniyet Genel Müdürlüğünün 29/08/2022 tarihli ve 716-74933 sayılı yazısı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgi a) yazısında patlayıcı madde ile iştigal eden işyerlerinde
görev yapan personellerin işe engel olmadığına dair sağlık kurul rapor almak için kamu hastanelerine
başvurduklarında sıkıntılar yaşandığı dile getirilerek sağlık hizmet sunucularının bilgilendirilmesi
istenmektedir.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 22’nci maddesinde “Sağlık kurulları tek
tabibin yetkisi dışında kalan hususlarda veya mevzuatta sağlık kurulu raporu öngörüldüğü hallerde,
kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organlardır.

Tedavi, hastalık bildirir, istirahat, ortez-protez için gerekli sağlık kurulu raporları; var ise ilgili
daldan üç uzmanın katılımı ile, aynı dalda üç uzman bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile
birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere, baştabibin seçeceği diğer
dallardan uzmanların katılımı ile üç uzman tabipten oluşturulacak sağlık kurulunca verilir. İlaç kullanımı
ve katkı payı muafiyeti için gerekli sağlık raporları, her yıl bütçe uygulama tebliğinde belirlenen esas ve
usullere göre verilir.

Durum bildirir sağlık raporları için; kurumda en az üç ayrı dal uzmanının bulunması, varsa bu
kurula iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz., nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları
uzmanının dahil edilmesi, ayrıca, raporun kullanılacağı iş veya yerin özelliğinin gerektirdiği dal
uzmanının veya uzmanlarının bulunması zorunludur. Bu uzmanlık dallarından herhangi birinin
bulunmadığı hallerde bunun yerine veya çok çeşitli dal uzmanlarının bulunduğu yataklı tedavi
kurumlarında da bunlara ilaveten kurula iştirak edecek diğer uzmanları baştabip tespit eder.

Bünyesinde iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve
hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen
sağlık kurumları tam teşekküllü hastane sayılır.” hükümleri yer almaktadır.

Bu hüküm gereği özel mevzuatı bulunan raporlar dışında genel amaçlı durum bildirir raporların
en az beş ana dal uzman hekimince düzenlenmesi hüküm altına alınmıştır. Bu beş ana dal uzmanının
bulunduğu tüm kamu hastanelerinde durum bildirir rapor düzenlenebilmektedir.

30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe
konulan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 4’üncü maddesi 1 inci fıkrası (i)
bendinde “Kurul raporları: Tek tabibin yetkisi dışında kalan hususlarda kişilerin sağlık durumları
hakkında karar verilen en az İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları,
Nöroloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen
raporları” şeklinde tanımlanmıştır.

Silahlı özel güvenlik, silahsız özel güvenlik, memur atamaları, öğretmen atamaları, vasi tayini,
yaş tashihleri, silah ruhsatı, patlayıcı madde işlerinde görev alma, iş yeri açma, staj yapmak, yurt dışına
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çıkma, evlat edinme, koruyucu aile olma gibi amaçlar ile talep edilen raporlar genel durum bildirir rapor
şeklinde düzenlenmesi gerekli raporlardır.

Bu raporlar Yönerge eki Ek-4 -Durum Bildirir Sağlık Kurul Rapor Formatına uygun olarak
düzenlenebilmektedir. Bu nedenle e-Rapor sisteminde durum bildirir kurul raporu düzenlenebilmesi için
belirtilen branşlardan beş hekim ve kurul başkanının yer alması zorunlu tutulmuştur. Belirtilen sayıda
branş ve hekimin katılımı sağlandıktan sonra kurula istenilen sayıda ilave hekim ataması
yapılabilmektedir.

Patlayıcı maddelerin ve bunların fitil, kapsül, ateşleme aletleriyle malzemelerinin, nişan, tüfek ve
tabanca fişeklerinin, şenlik fişeklerinin, havai fişeklerin, maytapların ve benzerlerinin, dolu veya boş av
fişekleriyle bunların hazırlanmasında kullanılan, tapa, kapsül gibi av malzemesinin, av saçmasının ve av
kurşunlarının, potas güherçilesinin, üretilmesi için işyeri kurulması ve işletilmesi, üretilen maddelerin
ambalajlanması, taşınması, saklanması, depolanması, ithali, satışı, kullanılmasına yönelik usul ve esaslar
87-12028 karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi,
İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve
Esaslarına İlişkin Tüzük ile düzenlenmiştir.

Tüzüğün Ek-1‘inci maddesinde “Akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik veya fiziki olarak yapacağı
işe engel olacak bir rahatsızlığı bulunanların” patlayıcı maddelerin imali, ithali, satışı, satın alınması,
taşınması, kullanılması, saklanması ve depolanması ve koruma hizmetlerinde hiçbir şekilde
görevlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm kapsamında patlayıcı madde ile iştigal edilecek işlerde görev yapmak amacı ile
başvuruda bulunan kişilerin;

a) Psikolojik, nörolojik açıdan sağlam olmaları,
b) Fiziki açıdan patlayıcı maddenin güvenli bir şekilde taşınması, kullanıma hazır hale

getirilmesi, güvenli olarak kullanılması, taşıma, depolama ve kullanım esnasında etrafa zarar
verilmemesi için her iki üst ve alt ekstremite de kavrama yapabilme ve güç kullanabilme
hareket kabiliyeti olması gerekmektedir.

c) Göz hastalıkları açısından görme şartları, düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak en az 0,6
olmalıdır. Diplopi veya monoküler olmamalıdır. Gözde santral 20 derecede görme alanı
defekti olmamalıdır. Gözde ptozis-hemiptozis olmamalıdır. Görmeyi zamanla azaltabilecek
(katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler) hastalığı olanlara yılda bir kez göz
muayenesi istenir.

d) İşitme düzeyi etraftan gelen seslerin, uyarıların duyulabilmesi, sesin geldiği yönün tayin
edilebilecek düzeyde olmalı ciddi işitme kaybı olmamalıdır.

Bu kapsamda yapılacak başvuruların yukarıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak “iç
hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, fizik
tedavi veya ortopedi uzman” hekimlerinin katılımı oluşturulan sağlık kurulu tarafından"Patlayıcı madde
işlerinde çalışabilir/çalışamaz" ibareli sağlık kurul raporunun e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenmesi
gerekmektedir. Konu hakkında kamu hastaneleri sağlık kurullarının bilgilendirilmesi ve kurul
başkanlarına yazılı tebligat yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Dağıtım
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine İçişleri Bakanlığına
(İl Sağlık Müdürlüğü) (Emniyet Genel Müdürlüğü)
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