
 

COVİD 19’UN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SAYILMASINA İLİŞKİN 

MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ 

 

Sendikamızın, Covid - 19 pandemisi başladığından beri sağlık emekçileri için en 

önemli talebin Covid - 19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılmasıydı. Bu konuda 

sendikamız Mayıs ayında çıkan SGK genelgesine de dava açmış olup, davada 

yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiş olup, hala itiraz üzerine Danıştay İdari Daire 

Davaları Kurulu’nda görüşülmeyi beklemektedir.  

Sendikamızın sosyal medya hesaplarında sendikamız hukukçusu tarafından iş kazası 

ve meslek hastalığı ile ilgili videoda belirtildiği gibi, bu süreç yani hastalığa yakalanma, 

hastalığın seyri, hastalık nedeniyle vücutta oluşacak semptomlar, hastalığı tekrarı, 

semptomların tekrarı, iş gücü kaybı ve ölüm süreçleri iş kazası, meslek hastalığı, 

malullük ve vazife malullüğü şeklinde bir silsile izlemektedir.  

Sendikamızın uzun uğraşları sonucunda oluşan kamuoyunun baskısının da etkisiyle 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 17 Aralık 2020 

tarihinde bir genel yazı çıkarılmıştır. Bu yazıda Covid - 19 nedeniyle meslek hastalığı 

ve vazife malullüğü durumu düzenlenmiştir.  

Genelge ile kamu görevlilerinin Covid - 19’a yakalanması halinde meslek hastalığına 

maruz kalmaları kabul edilmiş olup, bunun bir gelişme olduğunu belirtmek gerekir. 

Ancak Covid - 19’un öncelikle sağlık emekçileri için iş kazası kabul edilmesi 

gerekmektedir. İş kazası nedeniyle vücutta oluşacak semptomların ağırlaşması ve 

tekrar etmesi halinde iş gücü kaybının %10 ve %60 arası olması halinde bu durum 

meslek hastalığı olarak değerlendirilmektedir. İş gücü kaybının yüze 60 ve üzeri 

halinde olması halinde ise malullük ve vazife malullüğü devreye girmektedir. 

Dolayısıyla genel yazının eksik olduğunu ve taleplerimizi tam olarak karşılamadığını 

belirtmek gerekir.  

Sağlık Bakanlığı genel yazısı ekindeki form incelendiğinde görülecektir ki Covid - 19 

nedeniyle iş gücü kaybı yüzde 60 ve üzerine ulaşmış kişiler bakımından işlem 

yapılacağı ve formun bu amaçla doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.  

Sağlık emekçisi arkadaşlarımızın hak kaybına uğramaması için yapması gereken 

işlemleri bir kez daha tekrarlamakta fayda vardır.  

1- Covid - 19’a yakalanan sağlık emekçilerinin görev yaptıkları fark etmeksizin 

daha önceden gönderdiğimiz SGK’ya bildirim dilekçesini doldurarak iş kazası 

ve meslek hastalığı bildiriminde bulunmaya devam etmesi,  

2- Covid - 19 biriminde veya Covid - 19 için hizmet veren herhangi bir yerde çalışıp 

enfekte olan ve tedavisi hastanede süren arkadaşlarımızın genel yazı ekindeki 

formu doldurması gerekmektedir. Bu formla birlikte talep dilekçesi vererek 

hastalıklarının meslek hastalığı ve malullük yönünden değerlendirilerek iş gücü 

kaybı belirlenmesi için talepte bulunmalılar.  

3- Covid - 19 biriminde veya Covid - 19 için hizmet veren herhangi bir yerde çalışan 

sağlık emekçilerinden yaşamını yitirenlerin yasal mirasçılarının genel yazı 



ekindeki formu doldurarak, yaşamını yitiren sağlık emekçisinin vazife malulü 

sayılmasını talep etmeleri gerekmektedir.  

4- Doğrudan doğruya Covid - 19 birimi veya Covid - 19 hizmeti veren herhangi bir 

yerde çalışmayıp ancak diğer sağlık hizmeti verirken Covid - 19’a yakalanan 

sağlık emekçilerinin tedavilerinin hastanede yapılması halinde, bu 

arkadaşlarımızın da genel yazı ekindeki formu doldurarak meslek hastalığı ve 

malullük bakımında iş gücü kaybının tespitini talep etmeleri gerekmektedir.  

5- Yaşamını yitiren sağlık emekçilerinden Covid - 19 tanısı resmi olarak konmayıp 

bulaşıcı hastalık tanısı konanların mirasçılarının da mutlaka genel yazı ekindeki 

formu doldurmaları gerekmektedir.  

6- Covid - 19 nedeniyle hastaneye yatıp ağır semptom geçiren ve resmi olarak 

Covid - 19 tanısı konmayan arkadaşlarımızın da mutlaka genel yazı ekindeki 

formu doldurarak meslek hastalığı ve malullük yönünden iş gücü kaybının 

tespitini talep etmeleri gerekmektedir.  


