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sAĞLlK BAKANLlĞl,NA

lıgi: 01,06.2020 tarih Ve 37,1 saylll yazlmlz

1 Haziran itibari ile salgİnla mücadele kapsamlnda alınmış bir dizi önlem Ve mevzuat uygulamadan
kaldlrılmlşhr.

29 Mayls tarihli ve 202018 saylll cumhurbaşkanltğl Genelgesinde, 202014 Sayll cumhurbaşkanllğ l

Genelgesinin yürürlükten kalktlğl, ancak "çallştlrllma biçimlerine bakllmakslzün kamu kurum Ve

kuruluşlarlnda (sağllk Bakanllğl, Milli lstihbarat Teşkilatı Başkanllğl hariç) çallşan yönetici kadro Ve
pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş Ve üzerinde olanlar ile sağlık Bakanllğlnln belirlediği kronik
hastallğl bulunanlar idari izinli sayllacaklardlr" denilmektedir.

llgi yazımız ile sağlık emekçilerinin ve hizmet alanların korunması bakımından kritik bir önemde
bulunan sağllk emekçilerinin de idari izin kapsamına allnmasl için acilen bir düzenleme yapllmasl
gerektiğinin ifade etmiştik. Ancak Bakanllğlnlz taraflndan yaplan 02.06.2020 tarih Ve60438742-929
saylll düzenleme bir kez daha sağllk emekçilerini idari izin kapsamı dışında tutmuştur.

02.06.2020 tarihinde Bakanllğınızın yayınladığı genelgede kanser hastaları Ve organ nakili hastalarln
idari izinleri sayılmaları kurum amirlerinin inisiyatifine bırakılmış, hamile çalışanların ise hamileliğinin
24, Haftaslndan 32. Haftaslna kadar idari izinli sayülacağt, bunun dlşlndaki personele ise idari izin
Verilmeyeceği belirtilmiştir,

Hamilelik döneminde kişilerin Viral enfeksiyona duyarlıllğlnln artlğl bjIimsel olarak ortadayken Covid-19
salglnlnda hamilelerin çallştlrllmasl bu riski daha da artlracaktlr. salglnün hlzlnda belirli bir oranda
azalma olsa dahi salglnln ve risklerin halen devam ettiğj, üstelik sağllk alanlarlndaki riskin daha
yüksek olduğu gerçeğinden hareketle hamilelerin, hamileliğin kaçlncl haftasünda olduğuna
bakllmakslzln hamilelik döneminin tamaml boyunca idari izinli sayllmasl gerekmektedir,

Ayrlca, daha önce de defalarca kez ifade ettiğimiz gibı, 1 Haziran 2020 itibariyle uygulanacak olan
süreçte risk gurubu sağlIk emekçileri olan kronik hastalar, engelli olan sağlık emekçileri (lstihdama

engellİ kadrosu ile başlaylp başlamadlğlna bakılmakslzln), 60 yaş Ve üzerinde olanlar, hamileler, süt
izninde olan sağllk emekçileri herhangi ayrl bir değerlendirmeye ya da amirlerin inisiyatifine

bırakmadan koşulsuz idari izinli sayılmalüdır.

Çünktl bu grup içinde bulunan sağllk emekçileri risk altlndadlr ve izjnli olmaları hem kendi sağlıkları
hem de Virüsle ilgili önlem kapsamlnda zorunludur, Bu nedenle Bakanlığlnlz tarafündan 02.06.2020
tarihinde yapllan düzenlemenin değiştirilerek, sağIlk emekçilerinin Ve hizmet alanların korunmasl

baklmlndan kritik bir önemde bulunan sağllk emekçilerinin idari izinleriyle ilgili kronik hastalar, engeIIi

olan sağllk emekçileri (|stihdama engelli kadrosu ile başlaylp başlamadığlna bakllmakslzln), 60 yaş Ve

üzerinde olanlar, gebelik tespitinden itibaren tüm hamileler, süt izninde olan sağllk emekçilerınin
tamamlnln idari izinIi sayllmalarlnl kapsayacak bir düzenlemenin BakanllğInlz tarafl dan AC|LEN
yapülmaslnl bekler, çallşmalarınızda başarılar dileriz
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Kapsamındaki ldari lzinleri Hk.


