Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik

26/09/2006 tarih ve 26301 sayı ile yayınlanmıştır. Yönetmeliğin 4. madde (8) bendinde özel
tertibatlı araç kullanması gereken kişilere düzenlenecek sağlık raporu tanımlanmıştır. Mezkur
Mevzuat kapsamında sürücü/sürücü adaylarına sağlık raporunun düzenlenmesine ilişkin değişikliği
içeren "Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar" 02/05/2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835
sayılı Makam Oluru ile Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yayımlanmıştır.
Rapor formatında değişiklik yapılmış ve nasıl düzenleneceği hakkında talimatlar bu esaslarla
belirlenmiştir.
RAPOR DÜZENLENMESİ
I. Kısım
Rapor isteyen kişi tarafından doldurulacak ve kimlik tespiti ilk müracaat edilen hekim
(pratisyen/uzman) tarafından yapılarak mutlak surette sağlık raporu üzerindeki fotoğraf kaşelenip
imzalanacaktır. Resim olmayan resim üstünde kaşe ve imza olmayan evraklar kabul edilmeyecektir.
II. Kısım
Pratisyen/uzman hekimlerce doldurulacak ancak, raporda yer alan sürücü belgesi sınıf ve
grupları kesinlikle belirtilmeyecektir. “Sürücü olabilir” kutucuğu işaretlenmiş ise karar kısmının
doldurulması zorunlu değildir. Bu kısımda tabipler tarafından kullanılacak kodlar tablosunda
kodlardan yalnızca gözlük (01.01), gözlük veya kontakt lensle (01.06) kod numaraları kullanılabilir.
Kişinin engeli var ise uzman hekim muayenesi gerekir kutucuğu işaretlenerek hangi uzmana
gitmesi gerektiği belirtilir.
III. Kısım
Sağlık tesisleri/özel sağlık kuruluşlarında görevli ilgili uzman hekim/uzmhekimler tarafından
doldurulacak kısımdır. Kutucuklardan sadece bir tanesi işaretlenecektir. Sürücü belgesi sınıfları
kesinlikle yazılmayacaktır (H sınıfı alır, B engelli sürücü olur veya B sınıfı sürücü olur gibi ifadeler
olmayacak sadece ilgili kutucuk işaretlenecek grup olarak belirtilecek)
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişiler için “2. Grup sürücü olur.” kutucuğu
işaretlenmelidir(bu kişinin her tür aracı kullanabilecek kadar sağlıklı olduğu anlamına gelir).
Sağlık sorunu bulunanlar için “1.Grup sürücü olur.” kutucuğu işaretlenmeli ve kod
tablosundan Tabipler Tarafından Kullanılacak Kodlar başlığında uygun kodlar raporda belirtilmelidir.
Uzman hekim/hekimlerce sürücü/sürücü adayının özel tertibatlı araç kullanmasına karar
verilmesi halinde hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği ve kod tablosunda belirtilen kodlar
yazılmadan “Komisyona sevk” kutucuğu işaretlenerek il sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulan
komisyona gönderilir.
(Sürücü olamaz) kutucuğu işaretlenip sürücü olamaz kararı verilen raporlar, il/ilçe sağlık
müdürlüğündeki komisyona sevk edilemez. Bu karara itirazı var ise kişi İl Sağılık Müdürlüğüne baş
vuracaktır.
III. kısım birden fazla uzman hekim tarafından doldurulacaksa ortak kullanılacaktır. Birden
fazla uzman hekim tarafından rapor düzenlendiğinde her uzman hekim, kendi uzmanlık alanına göre
sürücü/sürücü adayının sürücü belgesi alıp alamayacağını raporda belirtecektir.

IV. Kısım

İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan Komisyon tarafından doldurulacaktır. Komisyona sadece
özel tertibatlı araç (otomatik vites dahil) kullanması gereken, fiziki engeli olan kişiler sevk edilmeli
ve komisyon bir üst kurul olarak görülmemelidir. Uzmanlar, Yönetmeliğin branşları ile ilgili
maddelerine riayet ederek, gerekli görmeleri durumunda sevki gerçekleştirmelidirler.

