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EK-18 TSK, Jandarma, S.G.K Sağlık Raporları için Kontrol Formu
RAPOR KONTROL FORMU

S. 
NO         KONTROL EDİLECEK BÖLÜM EVET HAYIR

1.

Rapor SYY(TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği) ve 
SMY(TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Personeli Sağlık Muayene Yönerge-
si) ‘de belirtilen Sağlık Raporu formatına (SYY EK-D) ve esaslarına göre  
düzenlenmiş mi?

2. Rapora muayenenin yapıldığı hastane ismi yazılmış mı?

3. Personel/Aday/Hastanın Kimlik Bilgileri, TC Kimlik numarası eksiksiz ve doğ-
ru olarak doldurulmuş mu?

4. Rapor tarihi ve numarası, hastaneye giriş çıkış tarihi, muayeneye gönderen 
makam ve makamın sevk numarası ve tarihi yazılmış mı?

5.

Personel/Aday/Hastanın cepheden çekilmiş yüzünün son halini gösteren 
fotoğrafı yapıştırılmış ise üzeri sağlık kurulu başkanı tarafından imzalanıp, 
mühürlenmiş ve yapışkan asetatla kaplanmış mı?  Fotoğraf web cam ile çe-
kilmiş ise mühürlenmiş mi?

6. Ne maksatla muayene edileceği yazılmış mı?

7.
Personel/Aday/Hastanın heyet huzurunda ölçülmüş boy kilosu yazılmış mı? 
Personel/Aday/Hastanın boy ve kilosu ilgili uzman doktor ve heyet tarafından 
SYY’ ye göre değerlendirilmiş mi?

8. Personel/Aday/Hastanın, başvuru nedenine göre gerekli kliniklerce muayene 
edilmiş mi? Yapılması gereken tetkikler yapılmış mı? 

9.
Tanı ve kararlar Sağlık Kurulu Raporu’nun bulgular bölümünde; ilgili kliniğin 
kayıt tarih/protokol numarası ve doktorların isim kaşelerinin üzerinde “İmza 
fişte” ibaresi ile birlikte bulunuyor mu?

10.
Personel/Aday/Hastanın yapılmış olan tetkikler Sağlık Kurulu Raporunun 
Bulgular bölümüne yazılmış mı? Tarih/Protokol numaraları ve Doktorların 
isim kaşelerinin üzerinde “İmza fişte” ibaresi var mı?

11. Raporun Karar hanesine tanıya uygun Madde, Dilim ve Fıkraları SYY’ nin 
Hastalıklar Listesine (EK-C) göre yazılmış mı?

12.
Karar Bölümünde Personel/Aday/Hastada tespit edilen (SYY Hastalıklar Lis-
tesinin A,B,D dilimlerine giren) hastalık tanıları SYY’ nin EK-Ç’sinde bulunan 
Sınıflandırma çizelgesine göre değerlendirilmiş mi?

13.
Sağlık Kurulu Raporu Karar Bölümü raporun istenme nedenini kapsamakta mıdır?

(Askeri Öğrenci Olur, Subay/Astsubay Olur, Komando Olur, Paraşütle atlar gibi) 

14.
Sağlık Kurulu Raporu, Sağlık Kurulu Heyetinde hazır bulunan doktorlar ve 
Sağlık Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış ve Baştabip tarafından onay-
lanmış mı?
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