
Koronavirüs İş Kazası ve Meslek Hastalığıdır! 

SGK Genelge İle Neyi Amaçlamıştır?

Genelgeyi kabul etmiyoruz. Genelgenin iptali için dava açtık. 

SGK Genelgesi ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı 
Kayıtlarının Engellenmesi Tüm Emekçilere Saldırıdır,

İzin Vermeyeceğiz!   
Koronavirüs salgını bağlamında ortaya çıkan her 
durum başından beri iktidar ve sermaye ile işçi sınıfı ve 
emekçiler arasındaki mücadelenin bir yansıması olarak 
şekillenmektedir. Alınması gereken önlemler, 
emekçilerin korunması, canlarımızın değeri,  sağlık 
hakkı ve sağlık sisteminin organizasyonu dahil olmak 
üzere salgına ilişkin en ufak bir konu bile bu karşılıklı 
mücadele alanının dışında değildir, olamaz.
Bu mücadelenin önemli konu başlıklarından biri de 
Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak 
kayıtlara geçirilmesi ve buna uygun hak ve yükümlülük 
süreçlerinin işletilmesidir.  Covid-19’un iş kazası ve 
meslek hastalığı olarak kayıt altına alınması için kayıt 
ve bildirimlerin yapılması konusunda yoğun bir çaba 
harcadık. Her bir hastane, her bir iş yeri bu çabanın ve 
mücadelenin adresleri oldu. Şunu da söylemeliyiz ki, bu 
bildirimlerin yapılmasında ilk günden itibaren birçok iş 
yerinde sendika olarak ve sağlık emekçileri olarak 
engellemelerle, keyfiliklerle, zorluklarla karşı karşıya 
kaldık. Hekimlere, kayıt girmekle yükümlü olanlara 
yöneticilerden talimatlar da geldi, yanlış 
bilgilendirmeler de yapıldı, kayıt tutmak isteyenlere 
yönelik baskılar da oldu. Ama ısrar ettik. Israrımız 
sonucunda kayıtları kolaylaştırabildiğimiz yerler de 
oldu. Ve her türlü engellemeye rağmen ciddi oranda bir 
kayıt ve bildirim yapıldığını iş yeri temsilcilerimiz 
tarafından hazırlanan raporlarda ve düzenlediğimiz 
anketlerde tespit ettik.

Çalışan sağlığı 
ve toplum sağlığını 

koruma
sorumluluğumuz 

gereği bunları yapmak 
zorundayız

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 7 Mayıs 2020 tarihli 
2020/12 Sayılı bir genelge yayınlanarak “Covid-19’un iş kazası 

ve meslek hastalığı kapsamına alınamayacağı”, “hastalık 
olarak kayıtlara geçirilmemesi gerektiği” talimatı verildi.
Mevzuatı daha emekçiler lehine daha geniş yorumlaması 

gereken SGK neden bu genelge yayınlandı?
Çünkü salgına rağmen hiçbir önlem almadan sermaye ve 
iktidarın ikbali için sürdürülen çalışma rejimi 10 binlerce 
emekçiyi hasta etmekte ve yüzlercesinin ölümüne neden 

olmaktadır. Bunun kayıt altına alınmasını istemiyorlar.
Çünkü bütün kaynakları emekçilerden esirgeyen ve sermaye 

lehine dağıtan iktidarlar, iş kazası ve meslek hastalığından 
doğacak haklarını da şimdiden alıkoyarak emekçilere karşı 

saldırıyı artırıyorlar. 
Çünkü bu genelge ile kayıt almayı engelleyerek, hakkını 
aramak isteyenlerin hukuk yollarını zorlaştırarak, kayıt 

girilmediği için önce 3 yıl süren tespit davaları açmaya zorla-
yarak, süreyi uzatarak emekçilerin uzayan ve belirsizleşen bu 
durumda geri çekilmesi, haklarından vazgeçmesini sağlamak 

ve bu kaynakları da sermaye lehine harcamak istiyorlar. 
Çünkü bu kayıtlardan doğacak hukuki, cezai, idari ve politik 

sorumluluklardan kaçmak istiyorlar. 

Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı kayıt 
ve bildirimin yapılması için ısrarcı olunuz, 
yapmıyorlarsa sizler bizzat posta yolu ve 

elden SGK’ ya başvuru yapabilirsiniz, bunu 
mutlaka yapın ve süreci başlatın. 

Bulunduğunuz yerdeki temsilcilerimiz ile 
iletişime geçebilir, süreci birlikte 

yürütebilirsiniz. 

Tüm emek ve meslek örgütlerine 
çağrımızdır. Bunu ortak, birlikte ve güçlü 

bir tutum ve eylem hattına 
dönüştürebiliriz, dönüştürmeliyiz

SES Şube/temsilcilik yönetimlerimiz ve iş 
yeri temsilcilerimiz  bu sürecin aktif 

yürütücüsü olacaklar. Kayıt ve bildirim 
konusunda ısrarcı olacaklar. Üyemiz olsun 

olmasın tüm sağlık ve sosyal hizmet 
emekçileri ile birlikte aktif olarak bu 

çalışmayı yürüteceğiz. Baskılar sonucu 
başvuru yapamayan emekçi 

arkadaşlarımız için de başvuruları SES 
olarak biz yapacağız. 

AMA

VAR !
YAPACAKLARIMIZ
HEP BİRLİKTE


