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Meslek hastalığı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda; “… mesleki risklere 
maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı” ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nda da “… sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya 
sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Bu bağlamda sağlık alanında çalışanlar ile kargo, kurye ve benzeri işlerde çalışanların 
doğrudan Kovid-19 salgın hastalığına işleri nedeniyle yakalanma riskleri mevcuttur. 
Üstelik sadece nisan ayında en az 103 işçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği 
bilinmektedir. Ancak buna karşın SGK Başkanlığı tarafından yayınlanan 7 Mayıs 
2020 tarih ve 2020/12 sayılı Genelgede, "Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık 
olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti 
sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması 
gerekmektedir" denilerek, daha önce benzer bir salgın hastalığa yakalanan çalışanların 
bu süreçleri iş kazası statüsüne sokan uygulama, bu özel genelge ile iş kazası 
statüsünden çıkarılmıştır.  Oysa sağlık çalışanları, ister hasta naklinde, ister birinci 
basamakta filyasyon çalışmalarında, aile hekimliği merkezlerinde hasta muayene 
ederken, ister hastanede hasta karşılama ve ayırma (triaj) alanlarında, ister test için 
sürüntü alma, ister laboratuvar analiz süreçlerinde, isterse salgın döneminde verilen 
eğitimlerde, fabrikalarda işçilerin peryodik muayenelerini gerçekleştirirken olsun; her 
an virüs ile enfekte olma riski belirgin şekilde artan en önemli risk grubudur. Hakeza 



işyeri hekimi olarak görev yapan doktor ve sağlık çalışanları da birinci derecede risk 
grubundadır ve nitekim koronadan dolayı yaşamını yitirenler arasında işyeri 
hekimlerinin olması bu risk hususunu doğrulamaktadır.  

Bu bağlamda; 

1- Mart ayından itibaren SGK’ye kayıtlı olup Kovid-19 teşhisi konulan çalışan sayısı 
nedir? 

2- Mart ayından itibaren, Kovid-19 nedeniyle iş kazası ve meslek hastalığı 
kapsamında kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvurulara ilişkin herhangi bir işlem 
tesis edilmiş midir?  

3- Mart ayından itibaren 7 Mayıs 2020’de SGK genelgesinin yayımlanmasına kadar 
geçen süre içerisinde kaç başvurucu hakkında Kovid-19 gerekçesiyle iş kazası ve 
meslek hastalığı kaydı gerçekleşmiştir? Bu kayıtlar çerçevesinde kaç kişiye, 
kanundan gelen hakları bağlamında hangi ad altında ne kadar ödeme yapılmıştır? 

4- Mart ayından itibaren 7 Mayıs 2020’de SGK genelgesinin yayımlanmasına kadar 
geçen süre içerisinde Kovid-19 nedeniyle kaç kişi yaşamını yitirmiş ve bu 
kapsamda SGK’ye başvuru yapmıştır? Bu başvurulara dair hangi çalışmalar 
yürütülmüştür? 

5- İş kazası geçiren, meslek hastalığına maruz kalan ve hasta olan SGK’li çalışana 
hangi haklar sağlanmaktadır? İş kazası neticesinde yaşamını yitiren çalışanın 
yakınlarına hangi haklar sağlanmaktadır?  

6- 7 Mayıs’ta yayınlanan Kovid-19 hastalığının iş kazası ve meslek hastalığı 
sayılmayacağına dair özel genelgenin gayesi, bu süre zarfında çalışmaları ve 
doğrudan virüse maruz kalmaları nedeniyle salgın hastalığa yakalananların 
yaratacağı SGK giderlerinin azaltılması ve işveren sorumluluğunun kaldırılması 
mıdır? 

7- Bu genelge ile aynı zamanda işverenin de sorumluluğu kaldırılmakta olup iktidar 
neden çalışanlar yerine işverenlerin haklarını gözetmektedir? 

8- Salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara 
hastalık kapsamında provizyon alınması, şeklinde düzenlenen genelge hak 
kayıpları ve mağduriyetlere yol açmayacak mı? Bu şartlar dahilinde genelgenin 
iptali düşünülmekte midir? 

9- Halihazırda çalışma koşullarından kaynaklı olarak salgına maruz kalanların hak 
kayıplarının giderilmesi için bir çalışma yürütülmeyecek midir? 

10- İktidar, sosyal risk kapsamında salgın sürecinde ve salgından kaynaklı mağduriyet 
yaşayan yurttaşların hak kayıplarını ne şekilde tazmin edecektir? 

 
 


