
 
 
 
 
 
 
 
Sayı: 701-2020/319         29.04.2020 
Konu: Sağlık Çalışanlarının İzinleri ve  
Yaşamını Yitiren Sağlık Çalışanları Hk.  
 

Sn. Fahrettin KOCA  
Sağlık Bakanı  
 
 
İlgi: a-14 Mart 2020 tarih ve 701-2020/186 sayılı yazımız.  
 b- 18 Mart 2020 tarih ve 701-2020/201 sayılı yazımız.  
 
 
İlgi (a) yazımızda Cumhurbaşkanlığı’nın 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı 

genelgesine uygun olarak sağlık çalışanlarının da idari izinlerinin düzenlenmesini talep 

etmiştik.  

İlgi (b) yazımızda Bakanlığınızın 18 Mart 2020 tarih ve 60438742-929 sayılı idari izinleri 

düzenleyen genelgesini Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uyumlu hale getirilmesini 

talep etmiştik. 

İlgi (a) ve (b) sayılı yazılarımıza ve ilk günden itibaren yaptığımız tüm uyarılara rağmen; 

sağlık emekçilerinden 60 yaş ve üzerinde olanların, bağışıklık sorunu olanların, kanser 

hastalarının, kronik solunum yolu hastalığı olanların, obezite ve diyabet hastalığı 

olanların, kalp damar hastalıkları olanların, organ nakli olan kronik hastaların 18 Mart 

tarihli genelgeye göre izinli sayılmadığını ve bunun yaratacağı risklerin ne kadar önemli 

olduğunu vurgulamıştık. Ayrıca süt izninde olanlar için idari izin yerine ücretsiz iznin 

tarif edildiği, bunun da süt izninin kullanımını fiilen imkânsız kıldığını ifade etmiştik.  

Aradan geçen sürede ilgi (a) ve (b) sayılı yazılarımızda ifade ettiğimiz taleplerimizin 

karşılanmaması halinde yaşanacak sağlık risklerinin ne kadar büyük olduğuna 

maalesef tanıklık ettik.  

Covit-19 salgınında Cumhurbaşkanlığı Genelgesine rağmen çalışma zorunda 

bırakılan sağlık emekçilerinden yaşamını yitirenler oldu.  

Çankırı Eldivan’da 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde paramedik olarak çalışan 37 

yaşındaki Kerim Koca kronik kalp kapak rahatsızlığı nedeni ile tedavi görüyordu. Ancak 

çalışmak zorunda bırakıldığından çalışmaya devam etmiş ve maalesef Covid - 19 

virüsü kapması nedeni ile yaşamını yitirmiştir.   

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık emekçisi İbrahim 

Arslan engelli raporu olmasına rağmen çalışmak zorunda bırakıldı ve o da Covit - 19 

salgını nedeni ile yaşamını yitirdi.   



İstanbul İstinye Devlet Hastanesinde teknik servis görevlisi olarak çalışan 55 yaşındaki 

Seyfettin Karakaya’nın KOAH hastalığı vardı. Çalışma zorunda bırakıldığı için o da 

Covid - 19 salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Sendikamız Covid – 19 hastalığına yakalanan sağlık emekçileriyle ilgili yapmış olduğu 

anket çalışmasını kamuoyu ile paylaşmış ve durumun ne kadar vahim olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Bakanlığınızı bir kez daha uyarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde idari izinli 

sayılması gereken grupta bulunan sağlık emekçileri için de ayrımsız olarak idari izin 

uygulanmasını talep ediyoruz.  

Ayrıca sendikamızın Covid – 19 salgını kapsamında sağlık emekçilerinin korunması ile 

ilgili olarak Bakanlığınıza ilettiği tedbirlerin tam olarak alınmasını talep ediyoruz.  

Bu tedbirlerin alınmaması halinde sağlık emekçilerinin her türlü meşru ve yasal 

haklarının korunacağını ve bunun için gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızı ifade 

ediyoruz.  

Gereğini bilgilerinize sunarız.  

 
 
 
      Pınar İÇEL   Gönül ERDEN  
      Genel Sekreter  Eş Genel Başkan 
 

 


