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Hükümlülerin

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 16/06/2020 tarihli ve 37106781-78978950/3930/76075 sayılı yazı.

Adalet Bakanlıgı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısında; Covid-19
pandemi sürecinde; 7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Infazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile (Ek:14/4/2020-7242/53 md.)
izne ayrılan bazı hükümlülerin Devlet hastanelerine poliklinik muayenesi nedeniyle yaptıkları
başvurularda sorunlar yasadıkları ve hükümlülerin hastaneye sevk evrakları bulunmadığından
muayene olamadıkları tespit edildiği bildirilmiştir.

Bilindigi üzere ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların tedavi giderleri Ceza
Infaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Yönetmelik'in 102'nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen " Hükümlünün üniversite
hastaneleri dâhil sağlık kurumlarındaki muayene, tetkik, kontrol ve tedavi bedelleri Sağlık
Bakanlıgı, ilâç ve tıbbi malzeme bedelleri ise Bakanlık tarafından karşılanır. Sağlık hizmet
sunucularına yapılacak tedavi giderlerine ait ödemelerin ne şekilde yapılacağı Sağlık
Bakanlığınca belirlenir." hükmü gereğince karşılanmaktadır.

Söz konusu hüküm gereğince, düzenlenen mevzuat kapsamında Covid-19 pandemisi
nedeniyle halen izinde bulunan; ancak ceza infaz kurumları kayıtları kapanmayan
hükümlülerin

Devlet hastanelerinde muayene ve tedavileri Bakanlığımız, ilaç ve tıbbi malzemeleri
ise Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Adli olaylara ilişkin sunulan hizmetlerin kişi veya ilgili kuruma ne şekilde fatura
edileceğine yönelik Adalet Bakanlığı ve Bakanlığımız ortak çalışması ile 2013/2 sayılı
Genelge yayımlanmıştır.

Mevcut durumda Covid-19 izninde olan hükümlülerin kamu hastanelerine muayene
nedeniyle başvurularında hastaneler tarafından sevk belgesi istenildiği; ancak bu uygulamanın
hükümlülerin tedavi süreçlerinde sıkıntı oluşturduğu ve mağduriyetlere sebebiyet verdiği
anlaşılmıştır.

Bu itibarla; Covid-19 iznine gönderilen tüm hükümlülere ceza infaz kurumları
tarafından düzenlenen Covid-19 izin belgesinin hasta sevk kağıdı olarak değerlendirilmesinin
ve 2013/2 sayılı Genelge hükümlerine uygun olarak hükümlülerin tüm hastane işlemleri için
yaptıkları başvuruların bu belge üzerinden kabulünün uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Uygulama hakkında Bakanlığımıza bağlı hastanelerin bilgilendirilmesi hususunda;
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Gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım
Gereği: Bilgi:
81 il Valiliğine Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne
(İl Sağlık Müdürlüğüne) Adalet Bakanlığı

(Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü)
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