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Cumhurbaşkanlığı Kararının
Uygulanması

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen
Koronavirüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi
olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişilere, Bakanlığımızca temin edilerek dağıtımı
yapılacak olan; korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu
ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin
sair ekipmandan ve hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen
ilaçlardan yararlanmada 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci
fıkrası hükmünden muafiyet sağlayan 13.04.2020 tarihli ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve konuya dair uygulamada
doğabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda; gerek Cumhurbaşkanı Kararının uygulanmasında yaşanan tereddütlerin
giderilerek uygulama birliğinin sağlanması, gerekse de hizmet sunumunda aksaklıkların
yaşanmaması adına aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1. Hastalıktan korunmaya yönelik Bilim Kurulunca kullanımı tavsiye edilen ve
Bakanlığımızca alınıp dağıtımı yapılan her türlü kişisel koruyucu ekipman geri ödeme
kurumlarına fatura edilmeyecek, sosyal güvencesine ve uyruğuna bakılmaksızın tüm
kişilerden söz konusu ekipmanlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
2. Hastalığın teşhisinde kullanılan ve Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı
tarafından alınıp dağıtımı yapılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair
ekipmanlar kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile halk sağlığı laboratuvarları tarafından geri
ödeme kurumlarına fatura edilmeyecek, sosyal güvencesi ve uyruğuna bakılmaksızın tüm
kişilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
3. Bakanlığımızca yetkilendirilen merkezlere diğer sağlık tesisleri (kamu, üniversite
ve özel) tarafından gönderilen hastalığın teşhisinde kullanılan ve Bakanlığımızca alınıp
dağıtımı yapılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmanlar için sağlık
tesisleri arasında sunulan hizmet karşılığı fatura düzenlenmeyecek olup, herhangi bir ücret
talep edilmeyecektir.
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4. Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca merkezi olarak temin
edilip dağıtımı yapılan ilaçlar (Favipiravir, Hidroksiklorokin, Azitromisin, Lopinavir,
Oseltamivir gibi) geri ödeme kurumlarına fatura edilmeyecek, sosyal güvencesi ve uyruğuna
bakılmaksızın tüm kişilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
5. Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen kişilere yapılacak
test uygulamaları kapsamında görevli olarak yurt dışına çıkacak olan kamu görevlileri ile eş
ve çocuklarından ücret alınmayacak olup, bu görevliler görev belgelerini ibraz edeceklerdir.
6. Pandemi ile mücadele kapsamında yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili kamu
hastanelerince bugüne kadar geri ödeme kurumlarına sehven yapılan faturalandırmalar için
başkaca bir işlem tesis edilmeyecektir.
7. Ayrıca mezkûr Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4736 sayılı kanununun 1 inci
maddesinin birinci fıkrasından muaf tutulan ve yukarıda ücretsiz olduğu ifade edilenlerin
kapsamına Bakanlığımızca ücret alınacağı belirtilenler dâhil değildir.

Uygulamanın yukarıda yer alan açıklamalara göre yürütülmesi amacı ile gerekli
tedbirlerin alınması ve ilinizdeki tüm sağlık hizmet sunucularının bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Bakan Yardımcısı
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