SAĞLIK BAKANLIĞI VE ADALET BAKANLIĞI ARASINDA CEZA İNFAZ
KURUMLARINDAKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ
HAKKINDA PROTOKOL

Amaç
Madde 1- Bu Protokolün amacı; ceza infaz kurumlarındaki sağlık hizmetlerinin Sağlık
Bakanlığı hastanelerine bağlı ceza infaz kurumu semt polikliniği, aile hekimleri veya
görevlendirilen sağlık personeli eliyle Birleşmiş Milletler Minimum Standartlarında
yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Protokol; ceza infaz kurumlarında verilecek sağlık hizmetleri ile bu
hizmetleri verecek personeli kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu protokolde geçen;
a) Sağlık Müdürlüğü: İl sağlık müdürlüğünü.
b) Sağlık Birimi: Ceza infaz kurumlarında bulunan sağlık birimini,
c) Ceza İnfaz Kurumu Semt Polikliniği: Ceza infaz kurumları kampüslerinde bulunan,
hükümlü ve tutuklu mevcudu ile kurum personeli ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi
sayısının toplamı 5000'i aşan ceza infaz kurumları bünyesinde kurulan ve bir hastaneye bağlı
olarak faaliyet gösteren sağlık birimini,
ç) Hastane: Ceza infaz kurumu semt polikliniğinin bağlanacağı Sağlık Bakanlığına bağlı
yataklı tedavi kurumu,
d) Kurum: İlgili ceza İnfaz kurumunu,
e) Baştabip: İlgili hastane baştabibini,
ifade eder.
Ceza İnfaz Kurumu Semt Polikliniği
Madde 4- Ankara-Sincan. İstanbul-Silivri ve İstanbul-Maltepe Ceza İnfaz Kurumları
kampüsleri bünyesindeki sağlık birimleri. Sağlık Bakanlığınca uygun görülen hastanelere
bağlanır ve ceza infaz kurumu semt polikliniği olarak yapılandırılır ve hizmete devam eder.
Hükümlü ve tutuklu mevcudu ile kurum personeli ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi
sayısının toplamı 5000’i aşan kampüsler bünyesinde; Adalet Bakanlığının talebi ve Sağlık
Bakanlığının onayı ile ceza infaz kurumu semt polikliniği açılabilir.
Ceza İnfaz Kurumlarında Aile Hekimliği ve Diğer Sağlık Hizmeti Uygulaması
Madde 5- 1000 ve üzerinde hükümlü ve tutuklu bulunan her kuruma aile hekimliği
pozisyonu ihdas edilerek sağlık hizmeti sunulur. Kampüs içerisinde bulunup 1000 ve üzerinde
hükümlü ve tutuklu barındıran kurumlarda bu kapsamda değerlendirilir.
Hükümlü ve tutuklu sayısı 1000'e kadar olan kurumlar durumu uygun olan en fazla üç
aile hekimine bağlanır. İlgili aile hekimi sağlık hizmetini, gezici sağlık hizmeti kapsamında
verir.
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Aile hekimliği uygulamasına geçilmemiş illerde; hükümlü ve tutuklu ile personel sayısı;
1000'in üzerinde olan kurumlarda haftada 5 tam gün, 500 ila 1000 arasında olan kurumlarda
haftada 5 yarım gün, 500'ün altında olan kurumlarda haftada 2 yarım gün tabipli sağlık hizmeti.
Kampüs içerisinde bulunan ve 1000'in altında hükümlü ve tutuklu sayısı bulunan kurumlar da
bu kapsamda değerlendirilir.
Diş ünitesi bulunan ceza infaz kurumlarında, il sağlık müdürlüğünce plânlanmak
suretiyle diş tabipliği hizmeti verilir.
Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce görevlendirilmiş tabip ve diş tabibi bulunan
ceza infaz kurumlarında Sağlık Bakanlığınca tabip görevlendirilmesi yapılmaz, Sağlık
Bakanlığının aile hekimliği uygulaması kapsamında görevlendirme yaptığı ceza infaz
kurumlarına Adalet Bakanlığınca atama, nakil ve görevlendirme yapılmaz.
Sağlık Hizmetinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar
Madde 6- Kurumlarda sağlık hizmeti aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:
a) Ceza infaz kurumu semt polikliniklerinde görevlendirilecek uzman tabip, tabip, diş
tabibi ve diğer sağlık personeli; sağlık hizmetinin kapsamına, ihtiyaca, hasta yoğunluğuna ve
ilgili hastane ve ildeki personel mevcuduna göre ceza infaz kurumu semt polikliniğinin bağlı
olduğu baştabiplikçe planlanır ve görevlendirilir.
b) Aile hekimliği uygulamasına geçilmemiş illerde bulunan kurumlarda sağlık hizmetini
sunmak üzere; kurumun talebi ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının görüşü üzerine il sağlık
müdürlüklerince yapılan program çerçevesinde bu protokol kapsamında ihtiyaç duyulan sağlık
ve yardımcı sağlık personeli ek ödeme alabileceği azami süreyle sınırlı olmak kaydıyla
Valilikçe geçici olarak görevlendirilir.
c) Ceza infaz kurumu semt polikliniklerinde sağlık hizmeti, günün 24 saatinde kesintisiz
olarak verilir. Bu amaç doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerine ilişkin
düzenlemeler, 13/1/1983 tarihli ve 17927 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yataklı
Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğimin 38. maddesi çerçevesinde; hizmetin özelliği,
hastanenin personel sayısı gibi hususlar göz önüne alınarak baştabip tarafından yapılır. Aynı
Yönetmeliğe göre, baştabip sağlık hizmetlerinin sürekliliği, kesintiye uğramaması ve
yoğunluğun azaltılması amacıyla vardiya ve nöbet gibi hizmetler için farklı çalışma saatleri
uygulamasına gidebilir ve gerekli uzman tabip, tabip, diş tabibi ve diğer sağlık personeli
plânlamasını yapar. Bu düzenlemeler yapılırken sağlık personelinin kanuni çalışma süreleri
dikkate alınır.
ç) Ceza infaz kurumu semt polikliniklerinde sağlık hizmetlerinin, ilgili mevzuata ve bu
Protokol hükümlerine uygun olarak sunulmasından ve denetlenmesinden baştabip ve il sağlık
müdürü sorumludur. Buralarda sağlık hizmeti sunan personel, hizmetin düzenli ve kesintisiz
olarak sunulmasından baştabip ve il sağlık müdürüne karşı sorumludur.
d) Ceza infaz kurumu semt poliklinikleri, aile hekimleri ile sağlık hizmeti sunmak üzere
kurumlarda görevlendirilen diğer sağlık personeli; sağlık hizmetini hükümlü ve tutukluların
bulunduğu kurumda il sağlık müdürlüğünce standartlara uygun olduğu belirlenen mekânlarda
verir. Sağlık hizmetleri, bu hizmeti sunmakla görevli personelin tâbî olduğu mevzuata göre
yürütülür. Aile hekimleri mesai saatleri içinde hükümlü ve tutukluların giriş çıkış sağlık
muayene işlemlerini de yapar.

e) Kadrosu kurumda bulunan yardımcı sağlık personeli idari açıdan kuruma, sağlık
hizmetlerinin yürütülmesi açısından kurum sağlık birimi sorumlu tabibine bağlıdır.
f) Bu Protokolün önceki hükümleri ile sağlık hizmetleri ihtiyacı karşılanamayan diğer
yüksek güvenlikli kurumlarda, il Cumhuriyet başsavcılığının uygun görüşü üzerine Sağlık
Müdürlüğünce il genelinde yapılan bir program dâhilinde kurum sağlık biriminde ihtiyaç
duyulan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin Valilikçe geçici olarak görevlendirmesi yapılır.
Mükellefiyetler
Madde 7A) Adalet Bakanlığı'nın bu protokol çerçevesinde bedelsiz olarak yerine, getireceği
sorumluluklar şunlardır;
a) Bu protokol kapsamında Sağlık Bakanlığınca kurumlarda yürütülecek sağlık hizmeti
için amaca uygun ve yeterli fiziki mekânlar sağlamak, bu mekânları hizmete uygun olarak
düzenlemek ve hizmetin aksaksız yürütülebilmesi için gerekli olan tıbbî donanımı ve diğer araç
ve gereçleri temin etmek ve hizmetle ilgili il sağlık müdürlüğü ve baştabipliğin taleplerini
karşılamak.
b) Sağlık hizmeti sunulan mekânların; genel bakım, onarım, temizlik ve güvenlik gibi
hizmetlerini yürütmek,
c) Mutat vasıtalarla ulaşımı sağlanamayan yerleşim yerlerinde Sağlık Bakanlığı
personelinin kurumlara gidiş gelişini uygun vasıtalarla sağlamak,
ç) Kurumlarda tam gün sağlık hizmeti veren; sırasıyla uzman tabip, tabip, diş tabibi ve
mesailerinden 24 saat yararlanılan diğer sağlık personeline talepleri halinde hizmetin devamı
süresince ve bedeli karşılığında öncelik vererek lojman tahsis etmek,
d) Hükümlü ve tutukluların sayısı ve nüfus bilgilerinin her ayın ilk haftası son iş gününe
kadar ilgili il sağlık müdürlüğüne kurum tarafından verilmesini sağlamak,
e) Sağlık Bakanlığı personelince kurumlarda tutulan kayıtları, ilgili mevzuat
çerçevesinde kurumda muhafaza etmek.
B) Sağlık Bakanlığının bu protokol çerçevesinde yerine getireceği sorumluluklar
şunlardır;
a) Kurumlardaki sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yeterli sayı ve nitelikte personel
görevlendirilmesini sağlamak.
b) Kurumda görevlendirilen sağlık personeline, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 86 ve diğer maddelerine göre kuruma girişlerde ve
kurum içerisinde uygulanacak arama ve güvenlik önlemlerini tebliğ etmek,
c) Adalet Bakanlığı kadrolarından Sağlık Bakanlığı kadrolarına nakledilecek personeli
(uzman tabip, tabip ve diş tabibi) talepleri halinde öncelikle ilgili kurumda veya aynı il
içerisinde bulunan bir sağlık kurum veya kuruluşunda istihdam etmek,
ç) Hastaneye veya başka yerdeki sağlık birimlerine sevki gereken hükümlü ve tutuklular
açısından 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili mevzuata
uyulmasını temin etmek.
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C) Ortak Mükellefiyet
Kurumlarda verilen sağlık hizmetlerinin mevcut ve değişen ulusal, uluslararası mevzuat
ve standartlara uygun olarak yürütülebilmesi amacı ile sağlık personeline verilecek hizmet içi
eğitim, konferans, seminer ve grup çalışmaları her iki Bakanlıkça ortak olarak planlanıp
gerçekleştirilir.
Tedavi Giderlerinin Karşılanması
Madde 8- Ceza infaz kurumu semt polikliniklerinde bu Protokol usul ve esaslarına
uygun olarak muayene ve tedavileri sağlanan tutuklu ve hükümlülerin giderleri Sağlık
Bakanlığının 24.04.2006 tarihli ve Sİ 13 (2006/49) sayılı Genelge esasları dâhilinde Bütçenin
15.01.31.62.07.3.100.03 ekonomik sınıflandırma düzeyine konulan ödenekten karşılanır.
Kurum personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavi giderleri ise
müracaat tarihinde yürürlükte olan SUT/BUT ile belirlenen fiyat tarifeleri üzerinden
faturalandırılarak tabi oldukları sosyal güvenceleri kapsamında kurumlarınca karşılanır.
Madde 9- Bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte, ceza infaz kurumlan kadrolarında
çalışmakta olan uzman tabip, tabip ve diş tabipleri; talepleri halinde bu Protokolün uygulama
esasları ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Sağlık
Bakanlığı kadrolarına atanır. Bu maddenin uygulanmasına münhasıran, sayılan unvanlardaki
personelin çalışmakta olduğu kurum sağlık birimleri Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş sayılır.
Önceki Protokol ile Çelişen Hususlar
Madde 10- Bu protokol hükümleri uygulamaya geçirildikten sonra, 06/01/2000
tarihinde Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları tarafından imzalanarak yürürlüğe giren
Protokolün (30/10/2003 tarihli değişiklik dâhil) kurumlarda sağlık hizmetlerinin sunumuna
ilişkin hükümleriyle bu protokol hükümlerinin çelişmesi halinde, bu Protokol hükümleri
uygulanır.
İhtilafların Halli
Madde 11- Bu Protokolün uygulamasında doğan ihtilaflar; her iki Bakanlık Müsteşarı
tarafından, bu yolla hallinin mümkün olmaması durumunda, Adalet Bakanı ile Sağlık Bakanı
tarafından çözümlenir.
Geçici Madde 1- Taraflar, bu Protokolün imzalandığı tarihten itibaren en geç 6 ay
içerisinde gerekli çalışmaları yaparak bu protokol hükümlerini uygulamaya geçirirler. Bu
protokol hükümleri uygulamaya geçirilene kadar 06/01/2000 tarihinde Adalet, İçişleri ve Sağlık
Bakanlıkları tarafından imzalanarak yürürlüğe giren Protokol (30/10/2003 tarihli değişiklik
dâhil) hükümleri uygulanmaya devam olunur.
Yürürlük
Madde 12- Bu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 30/04/2009
Mehmet Ali ŞAHİN
Adalet Bakanı
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