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Aile. toplurnun temeli ve qekirdegidir. Saghkh nesillerin yetiqtirildi!i bir ocak. sevgi.
saygr. sadakat ve giiven orlamlnln tesis edildigi bir miiessese. kargrlkh hak ve <idevlere
sahip bireylerin oluqturdulu bir yuvadrr. Saghkh nesiller bu yuvalarda yetiqir. Aile ne kadar
sallam ve saghkh temellere oturur ise, toplum da o nispette sallam ve saghkh olur. Evlilik
toplumun salhkh idamesinde gok dnemli bir kurumdur ve kanunlarla korunmugtur.
Bilindigi iz.ere. 4721 sayrh Tiirk Medeni Kanunu'nun 136 ncr ve 1593 Saytlt Umumi
Hrfzrssrhha Kanunu'nun 122 nci maddeleri gerelince evlenecek kigilerin evlenmeye engel
hastahklannrn bulunmadrlr hususunda salhk raporu almalan mecburidir.
Saglrk raporu almak iizere salhk kurum veya kuruluguna bapvuran kigilere; gtivenli
annelik. bulaqrcr hastahklar. genetik gegi$li hastahklar ve gebeliii dnleyici y6ntemlerle ilgili
danr$man1k hizmeti verilerek ijreme salhgr hizmetlerinin iyilegtirilmesi bakrmrndan bu
durum bir llrsat olarak degerlendirilmelidir.
Evlilik ijncesi danrgmanlrk hizmetleri ile kiqilerin saghk okuryazarhlr geliqtirilerek
sa!hga yrinelik risklerin erken tespiti. tedavisi yaprlarak gerekli 6nlemlerin ahnmasr
sa!lanacaktrr.
Llu itibarla:

Lr,lenecck qilllere cvlilik 6ncesi dantqmanhk hizmeti "Evlilik Oncesi Danrqmanlk
Rehberi" (lik-1 ) kapsamrnda sa!hk personelince sunulacakttr.
2- Evlilik dncesi danrsmanhk hizmetlerinin eq adaylanna birlikte verilmesi esastlr.
Ancak zorunlu hallerde (iarkh i.ilkelerde veya gehirlerde bulunma, afrr hastahk vb.) ayn ayrt
olarak da dantgrnanhk hizmeti verilebilir.
3- Evlilik ijncesi damsmanhk hizmeti sunulduktan sonra kigilerc "Evlilige Salltklr
Baqlangrg'' (tik-2) dokiirnam ile konuyla ilgili broqiirler verilecektir'
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cincesi danrqmanhk hizmetleri ile ilgili veri akrg sisteminin
Sistemlerine" entegrasyonu sallanana kadar veriler "Evlilik oncesi Danrgmanhk F-ormu"
(Ek 3) ile saflrk raporu diizenleyen kurum ve kuruluqlarca ayda bir Toplum Safltlt
Merkezine. Toplum Saglr!r Merkezince de ayda bir il Halk Saglrgr Miidtjrliiggne- il Halk
Sa[lrgr Miidiirliifi.ince de 3 ayda bir icmali altnarak Kadrn ve Ureme Sa[Llr Daire

4- Evlilik

Baqkanlprna bildirilecektir.
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Daimi Genelge'nin ekleri ile birlikte t{lm sa$ft kurum ve kuruluglanna teblilini ve il
diizeyinde yaprlacak uygulamalann Genelgeye uygun olarak yiiriitiilmesi hususunda
gerelini dnemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyiip CUMU$
Bakan a.

EKLER:
l) Evlilik Oncesi Dangmanhk Rehberi (122 Sayfa)
2) Evlilile Sagtrkh Baqlangrg Doktirnam (66 Sayfa)
3) Evlilik Oncesi Danrqmanhk Formu (l Sayfa)

DAdITIM:
Geregi

Bilgi

8l il Halk salhlr Miidiirliilri

8l il saghk Miidiirlugii
8l il Kamu Hastane Birlili
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