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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﺎﻗﺔ

MÜLTECİLER İÇİN
ENGELLİ DURUM
BİLDİRİM RAPORU
Engelli bireylerin devletin sağladığı bazı
hizmet ve sosyal yardımlardan
faydalanabilmesi için Engelli Sağlık
Raporu almaları gerekir. Kişinin engelini ve
sağlık durumunu gösteren rapor, tam
teşekküllü devlet hastanelerinde bulunan
Engelli Sağlık Kurulu tarafından düzenlenir.

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﺎن
وﺿﻊ اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻼﺟﺌني
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﺴﺎﻋﺪات
 ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ,اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺬوي.اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
 ﻳﺘﻢ إﺻﺪار.ﻟﻠﺸﺨﺺ وﻣﺎﻫﻴﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎين ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬي
(ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )اﻟﻜﺒرية

Bilmeniz
gerekenler
Türkiye’de resmi makamlara kaydı olan ve
99 ile başlayan yabancı kimlik belgesine
sahip tüm engelliler, ilgili adımları takip
etmeleri halinde Engelli Sağlık Raporu
alabilir. İl Göç İdaresi Müdürlükleri
tarafından kayıt altına alınan ve Geçici
Koruma Kimliğine sahip kişilerden başvuru
sürecinde herhangi bir ücret alınmaz.
İl Göç İdaresi Müdürlükleri ile kayıt
işlemlerini tamamlamamış, uluslararası
koruma ve ön-kayıt statüsündeki kişiler için
başvuru ücrete tabiidir.
18 yaş altındakiler veya akıl sağlığı yerinde
olmayanlar yasal vasileri aracılığıyla
başvuru yapabilir.
Engelli Sağlık Raporunun alınmasına dair
tüm şikâyetler ve bilgi talepleri için Sağlık
Bakanlığı’nın 184 numaralı telefon hattı
aranabilir.
Raporu almak için başvuran kişilerin
tetkikler sonucu engellilik oranı %0
çıkarsa bu hizmet için 300 TL ücret talep
edilmektedir.

Belgelerinizi
hazırlayın
● 99 ile başlayan kimlik belgenizi ve
fotokopisi
● Bir devlet kurumundan aldığınız
yönlendirme yazısı veya kişisel başvuru
dilekçeniz
● Son 6 ay içinde çekilmiş pasaporta uygun
5 adet vesikalık fotoğrafınız
Engelli Raporu alınacak kişi 18 yaşından
küçükse veya hukuki ehliyeti yoksa
ebeveynin ya da vasinin ilgili vesayet
belgesi gerekir. (Örnek: Durumu gösteren
mahkeme kararı)

ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ميﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﺠﻞ ﻟﺪى
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺤﺎﺻﻠني ﻋﲆ اﻟﻬﻮﻳﺔ
 اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ99 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﰲ ﺣﺎل إﺗﺒﺎﻋﻬﻢ اﻟﺨﻄﻮات
 ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﻳﺔ رﺳﻮم ﺧﻼل ﻓﱰة.ذي اﻟﺼﻠﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺠﻠني ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻬﺠﺮة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ
.اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ مل ﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻮا إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻷﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ
اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﰲ وﺿﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺪﻓﻊ
.رﺳﻮم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو
 ﻓﺘﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﻬﻢ18اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺳﻦ ال
.ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﴆ ﻗﺎﻧﻮين
 اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ184 ميﻜﻨﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢ
أﺟﻞ اﻷﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺄﻳﺔ ﺷﻜﺎوى
.ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﰲ ﺣﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎت ﻣﻌﺪل
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﻘﺪﻣني ﻃﻠﺒﺎ%0 اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻴﺘﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ
.  ﻟرية ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ300 ﻣﺎﱄ ﻗﺪره

ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺘﺤﻀري اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ
 و ﻧﺴﺨﺔ99 ● وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
.ﻋﻨﻬﺎ
● ﻣﻜﺘﻮب اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
.أو ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺻﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺤﻴﺚ5 ●
.ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ اﻟـﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ
ﰲ ﺣﺎل ﻛﻮن ﻋﻤﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺈﺻﺪار
 ﺳﻨﺔ أو ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺻﻔﺔ18 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﱃ وﺛﺎﺋﻖ اﻷﺑﻮﻳﻦ أو وﺛﻴﻘﺔ,ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻳﻈﻬﺮ: )ﻣﺜﺎل.اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
(اﻟﺤﺎﻟﺔ

Engelli sağlık
kurulu olan hastanelere
başvuruda bulunun
Engelli raporu için başvuru yapılacak
hastaneden randevunuzu, internet üzerinden
Merkezi Hekim Randevu Sistemini (MHRS)
kullanarak ya da 182 telefon numaralı çağrı
merkezini arayarak alabilirsiniz.
Raporu edinebilmek için 99 ile başlayan kimlik
belgenizi ve fotokopisini, 5 adet vesikalık
fotoğrafınızı engelli sağlık kurulu olan bir
hastaneye başvuru dilekçeniz ile
sunmalısınız.
Başvuruda bulunduğunuz hastanenin engelli
sağlık kurulu yoksa, bir yönlendirme yazısı ile
bu kurulun olduğu başka bir hastaneye
yönlendirilirsiniz. Yönlendirme yazısı olması
halinde dilekçe hazırlamanız gerekmez.
Yönlendirme yazınız mevcut değilse kişisel
başvuru dilekçenizi hazırlamalısınız.
Gerekli sağlık kontrolleriniz yapıldıktan 20 gün
sonra Engelli Durum Bildirim Raporu’nuzu
alabilirsiniz. Ancak raporun alınma süreci
gerekli testlerin tamamlanması ve muayenenin
uzunluğuna bağlı olarak değişebilir.

Engelli durum
bildirim raporunda
bulunması
gerekenler
● Muayene tarihiniz
● Engelinizin teşhisi
● Laboratuvar sonuçlarınız ve diğer
medikal bulgular
● Engellilik sınıfınız ve şiddeti (Bir veya
birden fazla olabilir)
● Ağır engelli olup/olmadığınız veya
engellilik oranınız
● Raporunuzun çıkarılma nedeni
● Geçerlilik Süresi (engelde değişim olma
ihtimali varsa)

ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﱃ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﺻﺤﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ميﻜﻨﻜﻢ أﺧﺬ ﻣﻮﻋﺪ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﺮاد ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﻌامل ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻴني اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳌﺮﻛﺰي أو ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻗﻢ
.182
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﻴﻘﺔ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
5 , ﻣﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻬﺎ99 اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺮﻗﻢ
ﺻﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻄﻠﺐ اﱃ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﺤﻲ ﻟﺬوي
.اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
 ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻜﻢ اﱃ,اﻟﺬي ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ آﺧﺮ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﻄﺎﺋﻜﻢ
 ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﻜﺘﻮب ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ.ﻣﻜﺘﻮب ﺗﻮﺟﻴﻪ
.داﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻀري ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻜﺘﻮب ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ
.ﺗﺤﻀري ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ
 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ20 ﺑﻌﺪ
 ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﺎن وﺿﻊ,اﻟﻼزﻣﺔ
 ﺑﺤﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﻄﻮل ﻓﱰة.اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﺎءا ﻋﲆ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ
.واﻟﻔﺤﻮص اﻟﻼزﻣﺔ

اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺑﻴﺎن وﺿﻊ ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ
● ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺤﺼﻜﻢ اﻟﻄﺒﻲ
● ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻬﺎ
● ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺨﺘﱪ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى
● ﻓﺌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻬﺎ و درﺟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ )ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
(إﻋﺎﻗﺔ واﺣﺪة أو اﻛرث
● ﻛﻮﻧﻜﻢ ذو إﻋﺎﻗﺔ ﺷﺪﻳﺪة أم ﻻ أو ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳌﺼﺎﺑني ﺑﻬﺎ
● ﺳﺒﺐ إﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮﻛﻢ
● ﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ )ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد إﺣﺘامﻟﻴﺔ ﺣﺪوث ﺗﻐري ﰲ
(اﻹﻋﺎﻗﺔ

Rapora itiraz
edilebilir mi?
Engelli raporu almak üzere başvuran kişi,
raporunda herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik
olduğunu (tanı, engel oranı veya Ağır Engelli
Evet/Hayır kısmında) düşünüyorsa bağlı
olduğu İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne giderek
engelli raporuna itiraz kaydı oluşturmalıdır.
Bu itiraz Engelli Raporu İtiraz Formu ile
yapılır. Bu formda itirazın nedenini belirtmek
gerekir.
İtiraz formu doldurulduktan sonra İlçe Sağlık
Kurulu tarafından belirlenen başka bir
hastaneye gidilmesi ve yeniden Engelli Sağlık
Raporu süreci yürütülmesi gerekir. İlk rapor
ve ikinci raporda farklılıklar varsa (örneğin; ilk
raporda Ağır Engelli Hayır, ikincide Evet ise)
sonuçlar Kamu Hastaneler Birliği’ne gider.
Kamu Hastaneler Birliği ise raporları
incelemek üzere bir hakem hastane belirler.
Hakem hastanenin verdiği karar nihaidir ve
itiraz edilemez.
İtiraz üzerine belirlenen hakem
hastanesinin bilgisi, başvuran kişinin
aranması ya da kişiye mesaj atılması yolu
ile iletilir.
Engelli raporuna itiraz, raporun teslim
alınmasından sonra 30 gün içinde
yapılmalıdır. Aksi takdirde itiraz geçersiz
sayılacak ve kabul edilmeyecektir. Bu
durumda kişi yeniden engelli raporu almak
için başvuruda bulunmalıdır.

Raporunuzu nasıl
güncelleyebilirsiniz?
Engellilik durumunuzda bir değişme olduysa
raporunuzu güncellemeniz için yeniden
başvuruda bulunabilirsiniz. Raporunuzun
geçerlilik tarihinin sonunda yeniden
başvuruda bulunarak yeni bir Engelli Durum
Bildirim Raporu alabilirsiniz.

ﻫﻞ ميﻜﻦ اﻹﻋﱰاض
ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؟
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺮاﺟﻊ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم
ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد
 ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻗﺔ،ﺧﻄﺄ أو ﻧﻘﺺ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﻻ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ذﻫﺎﺑﻪ إﱃ/أو ﰲ ﺧﺎﻧﺔ ﺷﺪة اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻧﻌﻢ
 ﻳﺘﻢ.ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ إﻟﻴﻪ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻻﻋﱰاض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘامرة اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ
 ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ اﻻﻋﱰاض.ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﺎﻗﺔ
.ﺑﺎﻻﺳﺘامرة
ﺑﻌﺪ ﻣﻞء اﺳﺘامرة اﻻﻋﱰاض ﻳﺠﺐ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
 إذا ﻛﺎﻧﺖ.اﳌﺤﻠﻴﺔ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑني اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول و اﻟﺜﺎين )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
 إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺪة اﻹﻋﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول "ﻻ" و:اﳌﺜﺎل
ﺷﺪة اﻹﻋﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎين "ﻧﻌﻢ"( ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ.ﺗﺒﻌﺚ إﱃ اﺗﺤﺎد اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻻﺗﺤﺎد اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
 ﻳﻌ ّﺪ اﻟﻘﺮار اﳌﺄﺧﻮذ.ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻜﻢ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺮارا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ و ﻏري ﻣﻌﱰض
. ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﻮل
اﻻﻋﱰاض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ أو إرﺳﺎل
.رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻪ
30 ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﻋﱰاض ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﰲ ﻇﺮف
 ﰲ ﺣﺎل ﺗﺠﺎوز اﳌﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻢ.ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ أﺧﺬه
ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻻﻋﱰاض و ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺸﺨﺺ
ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ
.اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻜﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻢ؟
 ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻘﺪم,ﰲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﺗﻐري ﰲ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺪﻳﻜﻢ
 ميﻜﻨﻜﻢ.ﺑﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﺎن وﺿﻊ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
.اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻛﻢ
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻃﻔﺎل
18 دون ﺳﻦ

Yetişkinlerden farklı olarak çocuklar için ‘Sağlık
Kurulu Raporu’ değil, ‘Çocuklar İçin Özel
Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)’ verilmektedir.

ﺑﺨﻼف اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ "ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﺔ" إﱃ
اﻷﻃﻔﺎل وإمنﺎ ﻳُﻘﺪﱠم ﻟﻬﻢ "ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
." (ÇÖZGER) ﻟﻸﻃﻔﺎل

İlgili yönetmeliğe göre çocukluk dönemi,
gelişim süreci nedeni ile erişkin dönemden
farklılık göstermektedir. Bu sebeple özel
gereksinimleri (engelleri) olan çocukların
durumları farklı şekilde belgelenmektedir.
Standart değerlendirme süreçleri uygulanarak
çocukların sağlık, eğitim, rehabilitasyon başta
olmak üzere sosyal/ekonomik hak ve
hizmetlere erişiminin sağlanması hedeflenir.

ﺗﺨﺘﻠﻒ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻋﻦ
 وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻳﺘﻢ.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ
ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺣﺎﻻت اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
 ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.)اﳌ ُﻌﺎﻗني( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀامن ﺣﺼﻮل اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻻ ﺳﻴام اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﻋﺎدة/ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
.اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

ÇÖZGER’e göre özel gereksinim nedir?
Çocuğun toplumsal yaşama eşit
katılabilmesi için bedensel ya da gelişimsel
işlev kısıtlılığı olmayan bireylerden farklı
sağlık, eğitim, rehabilitasyon, cihaz, ortez,
protez, çevresel düzenlemeler ve diğer
sosyal/ekonomik hak ve hizmetlere
gereksiniminin olması özel gereksinim
olarak tanımlanır. Farklı düzeylerde özel
gereksinimi olan çocukların hepsi yasal
düzenlemelerde ‘engelli’ olarak nitelendirilir.
ÇÖZGER sağlık kurulu raporu almak için
çocuğa bakım sağlayan kişinin başvuru
dilekçesi ile bu raporu vermeye yetkili sağlık
kuruluşuna başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal yardımlardan
faydalanma
Kanunda belirtilen şartları sağlayan bir
hastaneden ağır engelli raporu almış mülteciler,
Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında verilen
evde bakım aylığı ödemelerinden yararlanabilir.
Engelli Sağlık Raporunda engellilik oranı %40 ve
üzerindeyse Kızılaykart başvuruları yapılabilir.
%50 ve üzerinde engellilik tespit edilmiş kişiler
için ayrıca bakıcı maaşı başvurusu yapılabilir.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ
؟ÇÖZGER

ﺗ ُﻌ ﱠﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻷﺟﻬﺰة وﻣﻘ ّﻮﻣﺎت اﻟﻌﻈﺎم
واﻷﻃﺮاف اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ/ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ دون ﻗﻴﻮد ﻋﲆ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﻨامﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺸﺎرك اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ ﻗﺪم
 ﻳُﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ذوي.اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ " ُﻣﻌﺎق" ﰲ
 ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ.اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢÇÖZGER اﻟﺼﺤﺔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ
.اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺨ ّﻮﻟﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ميﻜﻦ ﻟﻼّﺟﺌني اﻟﺤﺎﺻﻠني ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ و وﻓﻘﺎ ﻟﻠﴩوط اﳌﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن
ﻳﺴﺘﻔﺪوا ﻣﻦ اﻷﺟﻮر اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﺗﺤﺖ إﻃﺎر
.ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 أو أﻛرث ميﻜﻦ40% إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻲ
 أﻣﺎ.ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
 أو أﻛرث50% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺪل إﻋﺎﻗﺔ
.ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻷﺟﺮة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ

Engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları

■ Batman Bölge Devlet Hastanesi

إﺳﻄﻨﺒﻮل

İSTANBUL

ﻫﺎﺗﺎي

HATAY

دﻳﺎر ﺑﻜﺮ

DİYARBAKIR

ﺑﺎمتﺎن

أﺿﻨﺔ

ADANA

■ Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ Adana Seyhan Devlet Hastanesi
■ Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
■ Adana Kozan Devlet Hastanesi
■ Adana Ceyhan Devlet Hastanesi
■ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı
Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

BATMAN

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻮﺧﻠﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﺤﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

■ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
■ Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi
■ Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
■ Ergani Devlet Hastanesi
■ Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi
■ Bismil Devlet Hastanesi
■ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
■ Hatay Devlet Hastanesi
■ Kırıkhan Devlet Hastanesi
■ İskenderun Devlet Hastanesi
■ Dörtyol Devlet Hastanesi
■ Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
■ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ Bakırköy Prof . Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ Başakşehir Devlet Hastanesi
■ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi
■ Kartal Dr. Lütﬁ Kırdar Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
■ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
■ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
■ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
■ Bayrampaşa Devlet Hastanesi
■ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
■ Beykoz Devlet Hastanesi
■ SBÜ. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ İstanbul Silivri Devlet Hastanesi
■ İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ منﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ادﻧﺎ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺿﻨﺔ ﺳﻴﻬﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺿﻨﺔ ﻳﻮرﻳﻐري اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺿﻨﺔ ﻛﻮزان اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺿﻨﺔ ﺟﻴﻬﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﻛﻮراوﻓﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺎﻟﺠﺎﱄ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻃامن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دﻳﺎر ﺑﻜﺮ ﻏﺎزي ﻳﺎﺷﺎرﻗﻴﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دﻳﺎر ﺑﻜﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮيب اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دﻳﺎر ﺑﻜﺮ ﻷﻣﺮاض اﻷﻃﻔﺎل
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ إﻳﺮﻗﺎين اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﻴﻠﻔﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺰﻳﺰأوﻏﻠﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻴﺴﻤﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﺟﻠﺔ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻫﺎﺗﺎي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛريك ﻫﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻜﻨﺪرون اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دورﺗﻴﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻷﺑﺤﺎث,■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛامل ﻟﻠﺼﺤﺔ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻴﺪر ﺑﺎﺷﺎ ﻧﻮﻣﻮين ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺎﻛﺮ ﻛﻮي اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺜامن ﻟﻠﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻷﻣﺮاض اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻫﺎﺳيك ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎك ﺷﻬري اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻦ ﻳﻮرت ﻧﺠﻤﻲ ﻛﺎدي أوﻏﻠﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﺎرﺗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﴪ ﻟﻄﻔﻲ ﻛﺮدار ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﺎزي ﻋﺜامن ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﻴﺸﲇ ﺣﻤﻴﺪﻳﺔ اﺗﻔﺎل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺎﻧﻮين ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴامن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ زﻳﻨﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺎﻳﺮم ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺎﻛريﻛﻮي اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪي ﻗﻮﻧﻮك ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺎﻳﻜﻮز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
 ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻔﻴﺰﻳﺎيئ.,■ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ
وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺳﻴﻠﻴﻔﺮي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل أوﻛﻤﻴﺪاين ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺪاﻧﻴﺎت
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﻮزﺗﻴﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻴﺪر ﺑﺎﺷﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺧﺎن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻷﺑﺤﺎث

إﺳﻄﻨﺒﻮل

İSTANBUL

ﻣﺎردﻳﻦ

MARDİN

ﻣﺮﺳني

MERSİN

ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺎ

ŞANLIURFA

■ İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi
■ İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
■ İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi
■ İstanbul Lütﬁye Nuri Burat Devlet Hastanesi
■ İstanbul İstinye Devlet Hastanesi
■ İstanbul Pendik Devlet Hastanesi
■ İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi
■ İstanbul Beyoğlu Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu
Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
■ İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
■ İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi
■ İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi
■ İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi
■ İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi
■ İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
■ İstanbul Sultanbeyli Tacirler Eğitim Vakfı Devlet
Hastanesi
■ İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi
■ S.B.Ü Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
■ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hastanesi
■ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
■ Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi
■ İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi
■ Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi
■ Mardin Devlet Hastanesi
■ Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi
■ Mardin Midyat Devlet Hastanesi
■ Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi
■ Toros Devlet Hastanesi
■ Tarsus Devlet Hastanesi
■ Anamur Devlet Hastanesi
■ Erdemli Devlet Hastanesi
■ Silifke Devlet Hastanesi
■ Mersin Şehir Hastanesi
■ Mersin Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama
Merkezi
■ Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi
■ Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
■ Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi
■ Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi
■ Akçakale Devlet Hastanesi

■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل أﻳﻮب اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻛﺎرﺗﺎل ﻳﺎﻓﻮز ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل أرﻧﺎﻓﻮت ﻛﻮي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻟﻄﻔﻴﺔ ﻧﻮري ﺑﻮرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل إﺳﺘﻴﻨﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺑﻴﻨﺪﻳﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺳﺎرﻳري إﺳامﻋﻴﻞ أﻛﻘﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
 رﺷﺎت.■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺑﻴﺄوﻏﻠﻮ اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر ن
ﺑﻴﻠﻘﺮ ﺑﻴﺄﻏﻠﻮ ﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻮن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺗﺸﺎﺗﻼﺟﺎ إﻟﻴﺎس ﺗﺸﻮﻛﺎي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل أوﺳﻜﻮدار اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻛﺎﻏﺎت ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺗﻮزﻻ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺎﻟﺘﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺮﻣﺮة ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻴﻨﺪﻳﻚ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎر ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻴﲇ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل أﻓﺠﻴﻼر ﻣﺮاد ﻛﻮﻛﻠﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
 ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻛﻒ اﻳﺮﺻﻮي,■ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺼﺪر واﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺑﺎﻏﺠﻴﻼر ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﺟﺮاح ﺑﺎﺷﺎ
■ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ اﺳﻄﻨﺒﻮل
■ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒريوين ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﻲ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﻴﺪﻳﺒﻮل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
واﻷﺑﺤﺎث
■ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺰﻣﻴﺂﻟﻴﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺎردﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺎردﻳﻦ ﻛﻴﺰﻳﻞ ﺗﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺎردﻳﻦ ﻣﺪﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺎردﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﺑني اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﻮروس اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺎرﺳﻮس اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﻧﺎﻣﻮر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻳﺮدﻣﲇ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﻴﻠﻴﻔﻜﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺳني
 ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ واﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﺪرﻳﺐ,■ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺮﺳني
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺎ ﺑﺎﻟﻴﻚ ﻗﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻛﻒ إﻧﺎن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺎ ﺳﻴﻔﺎراك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺎ ﻓريان ﺷﻬري اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
■ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﻛﺘﺸﺎ ﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

Listenin en güncel haline Sağlık Bakanlığı web sitesinden ulaşılabilir.

.ميﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ أﺣﺪث ﻗﺎمئﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوين ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek
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