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14 Eylül 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31598

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNFAZ VE KORUMA

MEMURU UNVANINA ATANACAKLARDA ARANAN
SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevk fevler  Genel Müdürlüğüne bağlı

ceza nfaz kurumları ve denet ml  serbestl k müdürlükler  le ceza nfaz kurumları ve tutukevler  personel  eğ t m
merkezler nde nfaz ve koruma memuru unvanlı kadro ve poz syonlarda st hdam ed lecekler hakkında düzenlenecek
sağlık kurulu raporlarının genel esas ve kuralları le aranacak sağlık şartlarını düzenlemekt r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevk fevler  Genel Müdürlüğüne bağlı ceza nfaz

kurumları, denet ml  serbestl k müdürlükler  ve ceza nfaz kurumları ve tutukevler  personel  eğ t m merkezler
bünyes nde nfaz ve koruma memuru unvanlı kadro ve poz syonlarda st hdam ed lecek adaylar le nfaz ve koruma
memurluğu öğrenc l ğ ne g r şte, öğrenc l kten veya memur yetten ayrıldıktan sonra yen den öğrenc l ğe veya
memur yete ger  dönüşlerde aranacak sağlık şartlarını, aldırılacak sağlık kurulu raporlarını, bu raporların ayrıntılarını
ve bu raporlara göre yapılacak şlemlere l şk n hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 14/7/1965 tar hl  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nc

maddes n n b r nc  fıkrasının (B) bend n n (2) numaralı alt bend  le 10/7/2018 tar hl  ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames n n 43 üncü maddes ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevk fevler  Genel Müdürlüğünü,
c) Sağlık kurulu raporu: Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, çer ğ  Ek-1’de tanımlanan, Ceza ve

Tevk fevler  Genel Müdürlüğü bünyes nde h zmet veren ceza nfaz kurumları, denet ml  serbestl k müdürlükler  le
ceza nfaz kurumları ve tutukevler  personel  eğ t m merkezler nde nfaz ve koruma memuru unvanlı kadro ve
poz syonlarda st hdam ed lecekler le nfaz ve koruma memurluğu öğrenc ler  hakkında düzenlenmes  zorunlu olan
raporu,

ç) İnfaz ve koruma memuru öğrenc s : İnfaz ve koruma memurluğu öğrenc l ğ  sınavını kazanarak h zmet
önces  eğ t me alınanları,

d) e-Rapor S stem : Sağlık kurulu raporlarının elektron k olarak düzenlen p e- mza le onaylanab ld ğ  Sağlık
Bakanlığı tarafından kurulan elektron k s stem ,

e) Sağlık Kurulu: Tek hek m n yetk s  dışında kalan hususlarda veya mevzuatta sağlık kurulu raporu
öngörüldüğü hallerde, bu Yönetmel k kapsamındak  personel n sağlık durumları hakkında karar vermeye yetk l
kurulu,

f) Sağlık h zmet sunucusu: Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu düzenleme yetk s  ver len tam teşekküllü
Devlet hastaneler n , Devlet eğ t m ve araştırma hastaneler n  ve ün vers telere bağlı hastaneler  (özel hastaneler le
özel veya vakıf ün vers teler ne bağlı hastaneler har ç),

g) Sağlık şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttak  seyr nde geç rd ğ  safhalarına ve bıraktığı
sekeller n n dereceler ne göre Ek-1’de bel rt len hastalık branşlarının sınıflandırılmasındak  sağlık durumlarını,

fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmes ne İl şk n Esaslar,
İt raz Sürec  ve Genel Hükümler

Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmes  ve değerlend r lmes ndek  esaslar
MADDE 5 – (1) Sağlık kurulu raporuna esas yapılan muayenelerde her branş hek m  muayene sonrası elde

ett ğ  tanı, bulgu ve kararı; e-Rapor S stem  üzer nden elektron k ortamda veya f z k  olarak düzenlenen sağlık kurulu
raporunda bel rt r. Bu Yönetmel k ve ek nde yer alan sağlık şartlarına uygun olmayan adayların sağlık kurulu
raporunun karar kısmına unvanı da bel rt lerek “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nak l Yönetmel ğ  le Ceza
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ve Tevk fevler  Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları
Yönetmel ğ  ve ek ne göre lg l  unvanda görev yapamaz.” bares  yazılır.

(2) Başvurduğu unvana göre sağlık şartlarını ha z olan adayın sağlık kurulu raporu karar kısmına “Adalet
Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nak l Yönetmel ğ  le Ceza ve Tevk fevler  Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma
Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmel ğ  ve ek ne göre lg l  unvanda yurdun her yer nde
görev yapab l r.” bares  yazılır.

(3) K ş n n hastalığı, mevcut durumu bel rlenen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındak  kr terlerden
h çb r ne uymadığında, sınır vakalarda, hastalığın seyr  ve der nl ğ  d kkate alınarak k ş n n mevcut durumuna göre
uygun olab lecek en yakın tanıya göre hastanın sonuçlarını değerlend ren sağlık kurulu tarafından karar ver l r. Sağlık
kurulu bu kararı, adayın yapacağı görev ç n gerekl  sağlık şartlarını meslek  deney mle değerlend rerek alır. Sağlık
kurulunun uygun gördüğü karara göre şlem yapılır.

(4) Bulgu ve teşh s yönünden ver len kararın; Genel Müdürlükçe veya Adl  Yargı İlk Derece Mahkemes
Adalet Kom syonu Başkanlığınca uygun bulunmaması hal nde; aday yen  sağlık kurulu raporu alınması ç n l sağlık
müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığının bel rled ğ  hakem hastanelerden b r ne sevk ed l r. İlk k  sağlık kurulu
raporundak  kararların aynı yönde olması hal nde karar kes nleş r. İlk k  sağlık kurulu raporu kararları arasında çel şk
bulunması hal nde aday l sağlık müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığının bel rled ğ  bölge hakem hastaneler nden
b r ne sevk ed l r. Bu durumda bölge hakem hastanes n n verd ğ  karara göre şlem tes s ed l r. Sağlık kurulu
raporundak  yazım hataları, mza eks kl ğ , doldurulması gereken alanların doldurulmaması, k ş  b lg ler n n hatalı
olması g b  eks kl kler n veya usul hatalarının bulunduğu durumlarda sağlık kurulu raporu, raporu tanz m eden sağlık
h zmet sunucusuna ade ed l r. İlg l  sağlık h zmet sunucusu, sağlık kurulu raporu ades n n nedenler n
değerlend rerek eks k ve hataları g der r.

Tam teşekküllü hastanelerde yapılacak şlemler
MADDE 6 – (1) İnfaz ve koruma memuru öğrenc s  le nfaz ve koruma memuru adayları, yerleşt rmes n

yapacak b r m n düzenleyeceğ  resm  yazı le sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere müracaat
ederler.

(2) Resm  yazı le stenen sağlık kurulu raporlarının sonuçları, talepte bulunan b r me tam teşekküllü hastane
tarafından gönder l r.

Personel sağlık dosyası oluşturulması
MADDE 7 – (1) İst hdam ed lecek nfaz ve koruma memuru unvanlı personel ç n sağlık dosyası oluşturulur

ve özlük dosyasında muhafaza ed l r. Oluşturulan bu sağlık dosyasında; hastalık raporları, sağlık kurulu raporları,
k ş n n sağlık geçm ş n  tanımlayan tüm evrak, sağlık durumları le lg l  talepler n  bel rten d lekçeler ve lg l
yazışmalar muhafaza ed l r.

Yen den göreve atanacaklara l şk n sağlık kurulu raporu aldırılması
MADDE 8 – (1) Kend  steğ  le nfaz ve koruma memuru görev nden ayrılanlardan altı aydan sonra yen den

mesleğe dönecek olanlar sağlık durumlarını sağlık kurulu raporu le belgelemek zorundadırlar.
Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmes nde esas alınacak mevzuat
MADDE 9 – (1) Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmes nde uyulacak esas ve usuller le sağlık kurulu

raporlarına t raz süreçler  ve bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan d ğer hususlarda Sağlık Bakanlığının yürürlükte
olan mevzuatı esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n  Adalet Bakanı yürütür.

 
Eki için tıklayınız.
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