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SIK SORULAN SORULAR
Engell� Sağlık Raporunu aldım. Engell�l�k oranına �t�raz etmek �st�yorum. El�mdek� rapora nasıl
�t�raz edeb�l�r�m?

Raporlara, engell� b�rey, vas�s� veya raporu talep eden kurum tarafından Müdürlüğe �t�raz ed�l�r.
B�reysel rapor �t�razları, �lg�l�s�ne tesl�m tar�h�nden �t�baren otuz gün �çer�s�nde yapılır. Süres�nde
yapılmayan �t�razlar değerlend�r�lmez. Kurum �t�razları gerekçe bel�rt�lerek yazılı olarak yapılır. Kurum
�t�razlarında süre aranmaz.
Rapora �t�raz ed�lmes� hal�nde b�rey, Müdürlük tarafından yetk�l� en yakın farklı b�r sağlık kuruluşuna
ya da öncek� raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış �se sürekl� �zlem�n�n yapıldığı sağlık kuruluşuna
gönder�l�r. İt�raz ed�len rapor �le �t�raz üzer�ne ver�len rapordak� kararlar aynı yönde �se rapor kes�nleş�r.
Rapor sonuçlarının farklı olması ve �t�razın devam etmes� hal�nde, Müdürlük tarafından en yakın
hakem hastaneye yönlend�r�l�r. Hakem hastane tarafından ver�len karar kes�nd�r.
İlk veya �t�raza �st�naden alınan �k�nc� rapor hakem hastaneden alınmış olsa dah� hakem hastane
raporu olarak kabul ed�lmez.
Sürel�/sürekl� ver�len raporlar �le �lg�l� olarak kontrol muayeneler� dışında herhang� b�r sebeple kurum
tarafından yen� b�r rapor �stenmes� durumunda, �lg�l� kurumun gerekçel� yazısına �st�naden Müdürlük
tarafından, b�r�nc� ve �k�nc� fıkralara göre �şlem yürütülür.
Hakem hastane kararı �le süres�nde �t�raz ed�lmeyerek kes�nleşen rapor hakkında aynı gereks�n�m
alanı �le �lg�l� yen� rapor başvurusu en erken altı ay sonra kabul ed�l�r.
Terör, kaza ve yaralanma neden�yle ver�len, �laç tedav�s�, cerrah� tedav� ve/veya rehab�l�tasyon �le
engel oranının değ�şmeyeceğ� hakem hastane kararı �le kes�nleşen sürekl� �barel� raporlar �ç�n yen�
rapor başvurusu kabul ed�lmez.
Er�şk�nler İç�n Engell�l�k Değerlend�rmes� Hakkında Yönetmel�k �ç�n tıklayınız...

 
A�le Hek�m� m� değ�şt�rmek �st�yorum. Nasıl değ�şt�reb�l�r�m?

Mahallen�zdek� veya geçmek �sted�ğ�n�z A�le Hek�m� İle görüşülerek form doldurmak suret�yle veya
İlçe Sağlık Müdürlüğüne müracaat ederek bölgen�zdek� en uygun A�le Hek�m�ne kaydınız yapılır.

 
Hac ve Umre aşıları nerede yapılmaktadır?

Umreye g�den vatandaşlarımız �lçe sağlık müdürlükler�ne başvurarak aşılarını yaptırab�l�rler. (Menej�t
ve Pol�o (OPA)

Hacca g�den vatandaşlar �ç�n �se İlçe Müftülüğü �le koord�nel� olarak b�r gün bel�rlen�r ve aşılama
yapılır.

 
Kapalı alanlarda s�gara �çen şahsa ve s�gara �ç�lmes�ne müsaade eden �şletme yetk�l�s�ne
uygulanan güncel para cezaları ne kadardır?

Kapalı alanlarda tütün ve tütün mamuller� �çmen�n cezası 2019 mal� yılı �ç�n 153 TL ve kapalı
alanlarda tütün ve tütün mamuller� �ç�lmes�ne müsaade eden �şletmelere de �dar� mülk� am�r tarafından
2019 mal� yılı �ç�n 2.104TL’den 10.555TL’ye kadar �dar� para cezası uygulanır.

 
İşletmede s�gara �ç�lmes�ne müsaade etm�yorum, y�ne de s�gara �ç�lmez uyarı levhası asmalı
mıyım?

Evet; 4207 sayılı Tütün Ürünler�n�n Zararlarının Önlenmes� ve Kontrolü Hakkında Kanun 4 ncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında "Tütün ürünler�n�n �ç�lmes�n�n yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve
buna uymamanın ceza� sonuçlarını bel�rten uyarılar; salonlarda asgar� on sant�metrel�k puntolarla,
toplu taşım araçlarında üç sant�metrel�k puntolarla herkes tarafından görüleb�l�r yerlere asılır. Ayrıca,
tütün ürünler�n�n tüket�lmes�ne tahs�s ed�len alanlarda tütün ürünler� kullanımının tehl�keler�n� anlatan
sağlık uyarıları herkes tarafından görüleb�l�r yerlere asılır. ”hükmü ve 5. madden�n 11 fıkrasında “4

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-2.htm
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üncü madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarındak� yükümlülükler�n her b�r�ne aykırı hareket edenler, mahall�
mülk� am�r tarafından b�n Türk L�rası (2019 mal� yılı �ç�n 2.595 TL) �dar� para cezası �le cezalandırılır"
Hükmü gereğ� İk� B�n Beş Yüz Doksan Beş (2.595) TL �dar� para cezası uygulanır.

 
S�garayı nasıl bırakab�l�r�m?

ALO 171 s�gara bırakma hattından yardım alab�l�rs�n�z. S�gara Bıraktırma Pol�kl�n�kler�ne (KOÜ Tıp
Fakültes� Hastanes�, İzm�t Akçakocabey Sağlıklı Yaşam Merkez�, Der�nce Sağlıklı Yaşam Merkez�
(KETEM), Kocael� Devlet Hastanes�,Gölcük Necat� Çel�k Devlet Hastanes�, Gebze Fat�h Devlet
Hastanes�, Darıca Farab� Devlet Hastanes�) müracaat edeb�l�rs�n�z.

 
Evde Sağlık H�zmetler� ver�yor musunuz, nasıl başvuruda bulunab�l�r�m?

Sağlık sorunları yada yaşlılığa bağlı olarak kurumumuza gelemeyecek durumda olan hastalara evde
sağlık h�zmet� ver�lmekted�r. Evde sağlık b�r�m�nde görevl� d�ş hek�m� ve personeller, hastayı evde
z�yaret ederek muayenes� yapılıp gerekl� tedav� aşamalarını planlayıp uygulamaktadır. Hastalarımız
444 38 33 nolu telefonu arayarak evde sağlık h�zmet� talep edeb�lmekted�r.

 
Kanser taramalarımı nerede yaptırab�l�r�m?

KETEM, A�le Sağlığı Merkezler�nde ve İlçe Sağlık Müdürlükler�nde ücrets�z olarak yaptırab�l�rs�n�z.

 
Organ nakl� ned�r?

Vücutta görev�n� yapamayan b�r organın yer�ne canlı b�r ver�c�den veya ölüden alınan sağlam ve aynı
görev� üslenecek b�r organın nakled�lmes� �şlem�d�r.

 
Organ bağışı ned�r?

B�r k�ş�n�n hayatta �ken serbest �rades� �le tıbben yaşamı sona erd�kten sonra doku ve organlarının
başka hastaların tedav�s� �ç�n kullanılmasına �z�n vermes� ve bunu belgelend�rmes�d�r.

 
Nak�l yapılab�lecek doku ve organlar nelerd�r?

Ülkem�zde nak�l yapılan organlar -Böbrek -Der� -Karac�ğer -Kalp -Akc�ğer -Pankreas -İncebağırsak,
Nak�l yapılan dokular �se; -Kem�k -Kem�k �l�ğ� -Kornea -Kalp kapağı

 
Her ölümden sonra organlar alınab�l�r m�?

Organ bağışı yapılsa b�le her ölümden sonra organ nakl� mümkün değ�ld�r. Örneğ�n evde yada yolda
vefat eden b�r k�mse bağış kartı ve a�les�n�n rızası olsa b�le organları alınamaz. Yalnızca hastane
yoğun bakım ortamında tıbben ölümü gerçekleşen �nsanlardan organ nakl� yapılab�l�r. Yan� sıkça
duyduğumuz deprem ve felaketlerden sonra cesetler�n organlarının alınması g�b� b�r durum söz
konusu değ�ld�r.

 
K�ş� ölmeden organ nakl� kararı alınab�l�r m�?

Hastane yoğun bakım ortamında doktorlardan oluşan b�r ek�p tarafından tıbb� ölüm kararı ver�lmeden
organ nakl� düşünces� asla gündeme gelemez.

 
Organ nakl�n�n d�nen b�r sakıncası var mı?
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D�yanet İşler� Başkanlığı D�n İşler� Yüksek Kurulu, organ bağışını �nsanın �nsana yapab�leceğ� en
büyük yardım olarak tanımlanmıştır. 6.3.1980 tar�h 396 sayılı kararı �le organ nakl�n�n ca�z olduğunu
b�ld�rm�şt�r.

 
Nasıl organ bağışında bulunab�l�r�m?

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve A�le Hek�ml�kler�ne başvuru yaparak �k� tanık huzurunda b�r belge
�mzalayarak organ bağışı kartına sah�p olurlar. Organ bağışı kartını alan k�ş�n�n, bağış kartını her
zaman üzer�nde taşıması gerekmekted�r.

 
Organ bağışı �ç�n yaş sınırı var mı?

18 Yaş ve üzer� akl� denges� yer�nde olan herkes organ bağışı yapab�l�r ve organ bağışı kartı sah�b�
olab�l�r.

 
Bütün organlarımı bağışlamak �st�yorum mümkün mü?

Organ bağışı kartının b�r bölümünde bağışlamak �sted�ğ�n�z organlarla �lg�l� seçenekler mevcuttur, bu
bölümde �şaretled�ğ�n�z organlarınız dışında her hang� b�r organınızın alınması söz konusu değ�ld�r.

 
Her organ bağışı yapanın organları mutlaka alınır mı?

Bağışçının evde yolda ya da kaza yer�nde ölümü gerçekleşm�ş �se organları alınamaz ancak hastane
ortamında tıbben ölümü gerçekleşm�ş k�ş�ler�n organları a�le b�reyler�n�n de onayı �le alınab�l�r.

 
Organ bağışı f�kr�mden vazgeçt�m, mümkün mü?

Organ bağışı kartı sah�b� olsanız dah�, �sted�ğ�n�z anda a�len�ze b�ld�rerek ve bağış kartınızı yırtarak,
f�kr�n�zden vazgeçeb�l�rs�n�z. Bakanlığımızca 2013 yılı N�san ayında oluşturulan Türk�ye Organ Bağışı
B�lg� S�stem�ne (TODBS) kaydınız var �se kaydınızın s�l�nmes� �ç�n organ bağışı yaptığınız kuruma ya
da organ bağışı alan her hang� b�r kuruluşa taleb�n�z� �leteb�l�rs�n�z.

 
Randevuyu nereden almamız gerek�yor?

Merkez� Hastane Randevu aracılığı �le �nternetten (www.mhrs.gov.tr) ya da telefon (182) �le randevu
almanız mümkündür.

 
UMKE başvurusunu nasıl yaparım?

Müdürlüğümüz İnternet S�tes�nde bulunan UMKE katılım forumunu eks�ks�z doldurup, 1 adet fotoğraf
�le Ac�l Sağlık H�zmetler� Başkanlığımız Afetlerde Sağlık H�zmetler� B�r�m�ne şahsen başvuru
yapılması gerekmekted�r. UMKE Başvuru Formu �ç�n tıklayınız...

 
Kapalı alanda s�gara �ç�len �şletmeler� b�ld�rmek �st�yorum, ne yapmalıyım?

Ücrets�z olan ALO 184 SABİM'� veya ALO 150 CİMER'� arayarak �şletme adı ve adres� b�ld�rmen�z
yeterl�d�r. K�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�n�z üçüncü şahıslarla kes�nl�kle paylaşılmaz, g�zl� tutulur. Aynı
zamanda akıllı telefonunuz varsa Yeş�l Dedektör �s�ml� mob�l uygulamayı telefonunuza yükley�p, bu
uygulamadan da b�ld�r�mde bulunab�l�rs�n�z.

 
K�lo vermek �st�yorum, ne yapmalıyım?

https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/6489,umke-basvuru-formupdf.pdf?0
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Devlet Hastaneler�, İlçe Sağlık Müdürlükler� ve İzm�t Sağlıklı Yaşam Merkez�'ne başvurup d�yet�syen
kontrolünde b�r süreç başlatab�l�rs�n�z.

 
Çocuğuma flor vern�k uygulaması n�ç�n yapılıyor, zararı var mıdır?

Flor vern�k uygulaması d�ş m�nes�n� güçlend�rmek, çürük ataklarına karşı d�şler� korumak, oluşmuş
çürükler� durdurmak �ç�n yapılan b�r uygulamadır. Sağlık açısından h�çb�r zararı yoktur. Aks�ne florürler
d�ş hek�ml�ğ�nde kullanılan uygulamanın başında gel�r.

 
A�le fertler� farklı a�le hek�mler�ne kayıt yaptırab�l�r m�?

A�le fertler� farklı a�le hek�ml�ğ� b�r�m�ne kayıt olab�l�rler. Fakat 18 yasından küçük çocuklar
anne/baba/vas�s�n�n yazılı taleb� doğrultusunda, yen�doğan bebekler �se annen�n kayıtlı olduğu a�le
hek�ml�ğ� b�r�m�ne kayıt ed�l�r.

 
Daha önceden muayene olmama rağmen k�ml�ğ�m olmadığı �ç�n neden kayıt yaptıramıyorum?

SGK’nın SUT Tebl�ğ� madde:1.6 gereğ�; Sağlık kurumlarına k�ş�ler�n müracaatı aşamasında, ac�l
hallerde �se ac�l haller�n sona ermes�nden sonra, nüfus cüzdanı, sürücü belges�, evlenme cüzdanı,
pasaport veya ver�lm�ş �se Kurum Sağlık Kartı Belgeler�nden b�r� �le k�ml�k tesp�t� yapılması zorunludur.

 
Protez�m� kaç yılda b�r yen�leteb�l�r�m?

Protezler terc�h ed�len hek�m tarafından SGK’nın SUT tebl�ğ�ne göre 4 yılda b�r yen�leneb�l�r. 4 yıldan
önce yaptırılmak �stenen protezler Kamu Satış Tar�fes� üzer�nden f�yatlandırılarak hasta tarafından
ücret� karşılanır.

 
Pol�kl�n�ğe her başvurduğumuzda muayene ücret� kes�l�yor mu?

Aynı hek�me 10 gün süreyle oluşturulan randevularda muayene ücret� kes�nt�s� b�r defa yapılır.

 
Staj �ç�n nereye başvurab�l�r�m?

Müdürlüğümüz Eğ�t�m B�r�m�ne müracaat ed�lmel�d�r.

 
Okula g�den çocuğuma aşı yapılacak mı?

Gen�şlet�lm�ş Bağışıklama Programı Genelges� gereğ� çocukluk çağı aşı takv�m�n�n devamı
olduğundan �lkokul 1. sınıfta kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) aşısı ve d�fter�,boğmaca, tetanos,
pol�ov�rüs (DaBTİPA) aşısı; ortaokul 4. sınıfta (8. sınıfta) tetanos, d�fter� (Td) aşısı yapılmaktadır.
Okulda herhang� b�r sebeple aşısı yapılamayan çocuğun aşısının a�le sağlığı merkezler�nde yapılması
gerekmekted�r.

 
İlçe sağlık müdürlükler�n�n görevler� nelerd�r?

İlçedek� eczane, opt�syen, �ş�tme merkezler�, özel tıp merkezler�, özel hastaneler g�b� sağlık alanında
h�zmet veren özel ş�rket ve kuruluşların denet�mler�n� yapar. İlçedek� sağlık h�zmet sunucularına
yönel�k ş�kayetler� değerlend�r�r. A�le Sağlığı Merkezler�n�n bazı denet�mler�n� yapar. İlçede KETEM
(kanser erken teşh�s ve tarama merkez�), VSD (verem savaş d�spanser�), OSGB (ortak �ş sağlığı ve
güvenl�ğ� b�r�m�), AÇS-AP (anne çocuk sağlığı, a�le planlaması) g�b� b�r�nc� basamak sağlık h�zmet�
sunan kuruluşların açılmasından ve yönet�m�nden sorumludur. Toplumun genel sağlığı �le �lg�l�
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koruyucu ve önley�c� faal�yetler� yürütür, yönet�r ve gerekt�ğ�nde A�le Sağlığı Merkezler� �le �ş b�rl�ğ�
yapar.

 
Süt Kartımı nasıl alab�l�r�m?

Gebel�ğ�n 28. haftasından �t�baren bağlı bulunduğunuz A�le Hek�ml�ğ� B�r�m�nce s�steme g�r�ş�n�z
sağlanarak k�ş� telefonlarına mesej yolu �le b�lg�lend�rme yapılmaktadır. B�ld�r�len tar�hte Kocael�
Büyükşeh�r Beled�yes� süt dağıtım personeller� tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğünde süt kartı tem�n�
yapılmaktadır.

 
Ps�k�yatr�k rahatsızlığı/madde bağımlılığı olan yakınımı tedav� ett�rmek �st�yorum, ne
yapmalıyım?

K�ş�n�n rızası varsa tedav� ed�lmes�n� sağlayab�l�r�z. Eğer rızası yoksa Sulh Hukuk Mahkemeler�nden
karar çıkarılması gerekmekted�r. Hal� hazırda k�ş�n�n vas�s� varsa vas�n�n onayıyla hastanın nakl�
sağlanır.

 
Hang� kanser taramalarını yapıyorsunuz?

Serv�ks, rah�m ağzı, kolon ve meme kanserler�.

 
Semear test� neden öneml�d�r ?

Rah�m ağzı kanser�n�n erken tanısında kullanılan smear test�nde, rah�m ağzındak� hücrelerde,
kansere dönüşeb�lecek hücre değ�ş�kl�kler� �zlen�r. Rah�m ağzı kanser�ne dönüşeb�lecek hücrelerde
kanser önces� değ�ş�kl�kler 5 yıl boyunca sürer. Henüz kanserleşme meydana gelmeden önlemek
açısından bu test öneml�d�r.

 
Okulda yapılan �ş�tme taramasından çocuğum geçemem�ş ne yapab�l�r�z?

İş�tme test�nden �lk seferde geçemeyen çocukları kurumumuzda ya da okuduğu okula tekrar g�d�lerek
test� y�nel�yoruz. İş�tme test�nden tekrar geçemezse KBB uzmanına sevk� yapılmaktadır.

 
İkamet adres�me yakın olan A�le Hek�ml�ğ�ne nüfusu 4000'� aştığı �ç�n kayıt olamıyorum ne
yapab�l�r�m?

K�ş�n�n �kamet ett�ğ� yere yakın ve nüfusu uygun olan A�le Hek�ml�ğ� B�r�m�'ne kaydınız oluşturulur.

 
Bağırsak kanser� tarama test� ned�r, nerede yapılır ve ücretl� m�d�r?

GGT(Gaytada G�zl� Kan) test�d�r. 50-70 yaş arası kadın ve erkekler test� ücrets�z olarak A�le Sağlığı
Merkezler�nden, İlçe Sağlık Müdürlükler�nden ve KETEM b�r�m�nden tem�n ed�p kend�ler�
uygulayab�lmekted�r.

 
Mamograf� çekt�rmek �ç�n gerekl� şartlar nelerd�r ve mamograf� çek�m� ücretl�m�d�r?

40 yaşını doldurmuş olmak gerekl�d�r, çek�mler ücrets�z olup 2 yılda b�r yapılab�l�r.

 
HPV test� ned�r, k�mler test yaptırab�l�r?
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Serv�sk kanser� taraması �ç�n kullanılan testt�r. 30-65 yaş arası her kadın ücrets�z yaptırab�l�r. 5 yılda
b�r yapılır.

 
Beled�ye(hasta nak�l) ambulansı telefon numarası kaç?

444 11 41

 
A�le Planlaması H�zmetler�ne nasıl ve nereden ulaşab�l�r�m?

A�le Planlaması H�zmetler� A�le Sağlığı Merkezler�nde ver�lmekted�r. A�le planlamasında tüm
yöntemlere �l�şk�n danışmanlık ve uygulama h�zmetler� A�le Sağlığı Merkezler�nde Sağlık Personel�
tarafından ücrets�z sunulmaktadır.

 
Yen�doğan bebeklerde �ş�tme tarama test� ne zaman yapılmalıdır?

Yen�doğan bebeklerde �ş�tme test� bebek hastaneden çıkmadan yapılmalıdır. Bebek herhang� b�r
nedenle hastaneden çıkmışsa yada bebek hastane dışında dünyaya gelm�şse, bebeğ�n �lk 2 ayını
doldurmadan test�n uygulanması gerekmekted�r.

 
İş�tme Tarama Test�n� nerede yaptırab�l�r�m?

İş�tme tarama test�n� yaptırmak �steyenler Ün�vers�te Hastaneler�, Devlet Hastaneler� ve Özel
Hastanelerde yaptırab�l�rler.

 
Topuk kanı neden alınmaktadır?

Topuk kanı bebeğ�n doğumunu tak�p eden �lk hafta �çer�s�nde alınmalıdır. Bu sayede b�r kısım
metabol�k hastalıkların tanısı ve tedav�s�ne başlanır.

 
Okul kant�nler�n� denetl�yor musunuz?

Evet; Okul kant�nler� ve yemekhaneler� Kaymakamlık makamı tarafında �lg�l� kurumlardan oluşturulan
ek�p vasıtasıyla yılda �k� kez olmak üzere denetlen�r.

 
Su satış yer� açmak �st�yorum. Nereye müracaat etmem gerek�r?

Kaymakamlık Makamına b�r d�lekçe �le müracaat ed�l�r, �lg�l� mevzuat çerçeves�nde �şyer� kontrolü
yapılarak uygun görüldüğü takt�rde gerekl� belge ver�l�r.

 
İlaçlama f�rmasını nasıl açab�l�r�m?

İlaçlama f�rması açmak �steyen özel veya tüzel k�ş�ler�n kuruma müracaatından sonra halk sağlığı
alanında haşerelere karşı �laçlama usul ve esasları hakkında yönetmel�k doğrultusunda denet�m�
yapılarak gerekl� �z�n dosyası düzenlenerek İl Sağlık Müdürlüğüne gönder�l�r.

 
Bahçemdek� kuyudan su numunes� aldırmak �st�yorum. Ne yapmam gerek�yor?

Bağlı bulunulan İlçe Sağlık Müdürlüğüne d�lekçe �le başvurulur. Numune yetk�l� personel tarafından
alınarak, ücret� �lg�l� şahıs tarafından karşılanmak suret� �le Halk Sağlığı Laboratuvarına anal�z ett�r�l�r.
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S�te havuzundan numune aldırmak �st�yoruz bunun �ç�n ne yapmak gerek�yor?

B�r d�lekçe �le İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı şubes�ne müracaat ed�l�r ve gerekl� numuneler
alınarak ücret� mukab�l�nde Halk Sağlığı Labaratuvarına gerekl� anal�zler� yaptırılmak üzere gönder�l�r.

 
İşyer� açmak �st�yorum. Sağlık açısından uygun olduğuna da�r raporu almak �ç�n nereye
başvurab�l�r�m?

Açılmak �sten�len �şyer� f�z�k� ve h�jyen�k şartlar açısından Kaymakaml�k makamına veya İlçe Sağlık
Müdürlüğüne yapılan müracaat sonrası kontrol ed�ld�kten sonra gerekl� rapor müracaat sah�b� k�ş�
veya kuruma ver�l�r.

 
Resm� n�kâh yaptırmadan önce sağlık taraması yaptırmam gerek�yor mu?

N�kâh memurluğuna evl�l�k �ç�n yapacağınız başvurudan önce a�le hek�m�n�ze başvurarak a�lev�
Akden�z anem�s� (talasem�), freng� (s�f�l�z), verem (tüberküloz) ve a�le hek�m�n�z�n muayenes�ne göre
uygun göreceğ� hepat�t B, hepat�t C, HIV g�b� hastalıkların tarama testler�n�n yapılması gerekmekted�r.
Bu testler�n b�r kısmı a�le sağlığı merkezler�nde, b�r kısmı �lçe sağlık müdürlükler�nde veya bağlı
kurumlarında ve verem savaş d�spanserler�nde yapılmaktadır. A�le hek�m�n�zden alacağınız rapor �le
n�kâh memurluğuna başvurab�l�rs�n�z.

 

Sürücü Davranışlarını Gel�şt�rme Eğ�t�m�(SÜDGE) SIK SORULAN SORULAR
Sürücü belges� hang� hallerde ger� alınır ve süre sonucu tesl�m alma şartları nelerd�r?

Karayolları Traf�k Kanununun 48/5 maddes� gereğ� alkollü araç kullanmaktan
1. defa 6 aylığına traf�k pol�sler�nce alınır ve süre sonunda ver�l�r.
2. defa 2 yıllığına traf�k pol�sler�nce alınır ve SÜDGE Yönetmel�ğ�ne göre eğ�t�m sonunda ver�l�r.
3. defa 5 yıllığına traf�k pol�sler�nce alınır ve Ps�kotekn�k eğ�t�m� sonunda ver�l�r. Bu eğ�t�m
sürücü kursları tarafından ver�lmekted�r.

14/09/2004 tar�h ve 25583 sayılı Sürücü Davranışlarını Gel�şt�rme Eğ�t�m� Yönetmel�ğ� �ç�n tıklayınız...

 
Başvuru �ç�n gereken fotoğraflar b�ometr�k m� olmalı?

Hayır. Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 4 adet ves�kalık fotoğraf �stenmekted�r.

 
Ger� alma tutanağı (ceza tutanağı) ya da sürücü belges� detay b�lg�ler�n� nereden alab�l�r�m?

S�ze en yakın herhang� b�r traf�k şubeden alab�l�rs�n�z.

 
Sürücü belgem 2.kez ger� alındı, süre b�t�m�nde belgem� nereden ger� alab�l�r�m?

Başka b�r �lde ya da �kamet ett�ğ�n�z �lde 2.kez ger� alınan sürücü belgeler�, ceza süres�n�n b�t�m�nde �lk
alındığı yere gönder�l�r. Örneğ�n k�ş� ehl�yet�n� Sakarya’dan almış, İzm�t’te �kamet ed�yor ve ehl�yet�
Bursa’da 2.kez ceza� �şlem uygulanarak ger� alınmış. Bu k�ş�n�n ehl�yet� ceza süres� dolduktan sonra
Sakarya’ya gönder�l�r. K�ş� �kamet ett�ğ� �ldek� traf�k şubeye d�lekçe �le müracaat ederek sürücü
belges�n� Sakarya’dan İzm�t’e get�rteb�l�r.

 
Ceza türüm c�haz red, sürücü davranışlarını gel�şt�rme eğ�t�m� alacak mıyım?

Ceza türü c�haz red olanların eğ�t�m almasına gerek yoktur. Sadece 2. kez alkolden dolayı ehl�yet�ne
el konulanlar sürücü davranışlarını gel�şt�rme eğ�t�m� almak zorundadırlar.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4804&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=s%C3%BCr%C3%BCc%C3%BC%20davran%C4%B1
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Eğ�t�m� tamamladıktan sonra ehl�yet�m� hemen alab�lecek m�y�m?

Eğer 2 yıl olan ceza süren�z dolduysa alab�l�rs�n�z. Bu konudak� en doğru b�lg�y� herhang� b�r traf�k
şubeden ed�neb�l�rs�n�z.

 
Ehl�yet�m� ger� alırken başka b�r belge �steyecekler m�?

Eğ�t�m belges� dışında verg� da�res�nden alacağınız borcu yoktur kağıdı da �stenmekted�r. (2013 yılı
6.aydan sonra ceza alanlar �ç�n geçerl�)


