
Doktorunuzdan size ‘sağlık raporu’ (başka deyişle doktor raporu) veremediğini öğrendiniz.  Bu doğrudur. 
Doktorunuz bu konuda KNMG adlı doktorların mesleki örgütü tarafından düzenlenen kurallara uygun 
olarak hareket etmiştir. 

Doktorunuz size neden bir ‘sağlık raporu’ 
veremez? 
Sağlık raporu, hasta olarak sizin ve belli şeyleri 
yapıp yapamadığınıza dair (sağlık) uygunluğunuz 
veya uygun olmadığınız hakkında bir kanı içeren 
yazılı belgedir. Bunların örnekleri: iş görebilme, 
araba sürebilme, okula gidebilme, çocuklara iyi 
bakabilme, seyahat edebilme veya park etme 
ruhsatına veya uyarlanmış konuta hakkına sahip 
olma gibi işlemlerdir.

Sadece tarafsız doktor tarafından
Bu tür sağlık raporları sadece tarafsız bir doktor 
tarafından verilebilir, yani kişinin ‘kendi’ doktoru 
tarafından verilemez. Böyle bir doktor durumunuz 
hakkında kendi değerlendirmesini yapabilir. Buna 
izin verdiğinizde o doktor sizinle ilgili ek bilgiyi sizi 
tedavi eden doktor(lar)dan da isteyebilir. 

Bunun nedeni nedir? 
Sizi tedavi eden doktorun tedavinizle 
yoğunlaşabilmesi gerekir. Bunun için sizinle olan 
sağlam bir güven ilişkisi önemlidir. Sizi tedavi eden 
doktorunuz sizin için olumlu olmayan bir karar 
verdiğinde bu güven ilişkisi bozulabilir. Sizinle 
doktorunuz arasında bundan dolayı ihtilaf olmasının 
önlenmesi gerekir. Bu nedenle tedavi ile sizin belli 
olanaklara hakkınız olup olmadığını değerlendirme 
arasında kesin bir sınır bulunmalıdır. Böylece 
tedaviniz için gerekli olan tüm bilgileri doktorunuza 
vermenizin bir engeli kalmaz.

Ayrıca başvuruda bulunduğunuz olanağın tanınması 
için özel şartları bilen bir doktor tarafından ilgili 
muayenenin yapılması da sizin için önemlidir. Kendi 
doktorunuz konu hakkında tüm bilgilere sahip 
değildir. Bundan dolayı kendi doktorunuzun da sizin 
hakkınızda sağlam bir kanı sunması mümkün olmaz. 

Sağlık raporu almak için neler yapabilirsiniz?
1.  Sağlık raporu isteyen makamdan kendin sağlık 

durumunuz hakkında beyanda bulunmanızın 
yeterli olup olmadığını sorabilirsiniz. İcabında 
bu tarafınızca doldurulacak soru listesi şeklinde 
yapılabilir.

2.  Sizi tedavi eden doktordan sağlık dosyanızın, 
sağlık durumunuz hakkında belli önemli hususları 
belirtilen bölümünün bir suretini isteyebilirsiniz. 
Örneğin bunlar yürüme testi sonucu, görme 
ölçümü sonucu vs. olabilir. Bunları o zaman sağlık 
raporu isteyen makama gönderebilirsiniz.

3.  Gerekli değerlendirme için tedavi altında 
bulunmadığınız konu hakkında uzman bir doktora 
başvurabilirsiniz. Bu doktor da sizi tedavi eden 
doktordan sağlık durumunuz hakkındaki fiili bilgi 
isteyebilir ve bu bilgiyi değerlendirmesinde 
kullanabilir. Bunu da ancak siz buna izin 
verdiğinizde yapılabilir.

4.  Sizden sağlık raporu isteyen makamdan sizin için 
tarafsız bir doktor bulmalarını isteyebilirsiniz.  

Kendi doktorunuz 
size neden bir sağlık 
raporu veremez?
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