
HEKİMLER VE HEMŞİRELER COVİD-19 OLDUĞUNDA  İŞ KAZASI MI MESLEK HASTALIĞI OLARAK MI 
DEĞERLENDİRİLMELİDİR? 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.05.2020 tarih 2020/12 
sayılı genelge ile “Covid-19’un bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına 
maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon 
alınması gerekmektedir.” denilerek; Covid-19 için iş kazası ya da meslek hastalığına yer verilmemiştir. 
Bu düzenleme yasaya ve ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir.   

İş kazası, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesinde 
“Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,  Bir işverene bağlı 
olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini 
yapmaksızın geçen zamanlarda,  Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan 
zamanlarda,  Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır”  
İş Kazası, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3’üncü maddesinde ise “İşyerinde veya işin 
yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da 
bedenen engelli hâle getiren olayı” ifade eder.  

Meslek Hastalığı, 5510 Kanun Numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
14’üncü maddesinde “Meslek hastalığı, 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.” Meslek Hastalığı, 6331 Kanun Numaralı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nun 3’üncü “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık…” 

11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma Gücü ve 
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer bulan 
Arıza/Hastalık Listesi’nde meslek hastalıkları on üç başlık hâlinde ve saymak suretiyle bellidir. Bu 
düzenleme içerisinde COVİD-19 yer almamaktadır. Mevcut düzenleme ile COVID-19 hastalığına 
muhatap olan sağlık mensuplarının mevcut hâli iş kazasıdır. 5510 Kanun Numaralı Sosyal Sigortalar Ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14’üncü maddesi, “… Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra 
meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan 
haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında 
bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın 
geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. 
Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına 
yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki 
yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir. Yönetmelikte belirlenmiş 
hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek 
uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.” Düzenlemesi getirilmiş olup, 
COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi görev ve yetkisi Sosyal Sigorta Yüksek 
Sağlık Kuruluna bırakılmıştır. 

Bu konuda iş kazası mı yoksa mesleki hastalığı mı olduğu konusunda tartışmalar yer almaktayken Bilgi 
Edinme Yasası kapsamınca çeşitli kurumlarca SGK’ya yazılan yazılarda sağlık çalışanının durumunun 
meslek hastalığı olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Oysa ki genelgede tam tersi bir görüşle 



karşılaşılmıştır. Bu nedenle COVİD-19 sebebine bağlı olarak meydana gelen eylem sonucu mevcut 
halin iş kazası ya da meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda düzenlemeler kapsamında çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması, 
hastadan kendilerinin solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına olan öksürük, hapşırık 
ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması olaylarının tamamı veya hastalanması iş kazası 
veya meslek hastalığı olarak kabul edileceğinden, sağlık çalışanının diğer mesleki maruziyetlerin yanı 
sıra, Covid 19 tanısı alması durumunda da iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminde bulunulması, 
Covid-19 ile bağlantılı olarak gelişen olayların iş kazası olarak bildirimi yapılmalıdır. Örneğin, sağlık 
çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışan (güvenlik, hizmetli, şoför, sekreter, vb.)  birinin solunum 
yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına hastanın öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının 
sıçraması ya da bulaşması halleri iş kazası bildirimi yapılması gereken durumlardır. 

5510 sayılı kanun kapsamında ve yerleşik içtihatlarında iş kazasının tanımı oldukça geniş tutulmuştur. 
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından 15.04.2019 tarihinde H1N1 salgını sürecinde vermiş olduğu bir 
kararın dikkate alınması yerinde olacaktır. 

Yargıtay ilgili kararında “Somut olayda, tır şoförü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı 
işveren tarafından Ukrayna'ya sefere gönderildiği, 11.12.2009 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı, Adli 
Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 
13.12.2009 tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikayetlerin hastalığın başlangıç belirtileri olduğu 
taktirde hastalığın bulaşmasının bu tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş olacağının bildirildiği, 
buna göre davacı murisinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna'ya yapılan 
sefer sırasında bulaştığı yukarıda belirtilen rapor kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak, 
daha sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.’’ denilerek, 
çalışanın yaptığı iş gereğince yakalanmış olduğu salgına bağlı olarak meydana gelen ölümü iş kazası 
olarak kabul edilmiştir. Tıbbi değerlendirmelerde COVİD-19 virüsünün diğer tanımlanan ve bilinen 
virüslerden daha çabuk ve kolay bulaştığı, hekimlerin ve hemşirelerin bu virüse yakalanması riskini 
daha fazla arttırmaktadır. Bu nedenle salgının bulaş özelliğinin de yaygın olması göz önüne alındığında 
günde en az 8 saat çalışan sağlık personelinin nereden aldığını kanıtlamadaki zorluklar hukuki süreçte 
sıkıntıya yol açabileceğinden, hekimler, hemşireler açısından virüsün hastane ya da sağlık sunucusu 
olan işyerinde bulaşıp bulaşmadığı araştırılmaksızın, bu çalışanlar için düzenleme yapılması 
gerekmektedir. Bu sebeple işveren tarafından işyerinde gerekli tedbirler alınmalı ve çalışanların risk 
teşkil edecek çalışması engellenmeli ve riskin önüne geçilmelidir. Aksi halde işverenin hem hukuki 
hem de cezai yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olabilecektir. Hatta çalışma ortamındaki risklerden 
koruyucu donanımın temin edilmemesi, sağlık çalışanlarının donanım olmadan çalışmaya zorlanması 
halinde sağlık hizmeti sunucusu yöneticilerinin davranışı; kasıt ve taksir eylemleri gözetilerek Türk 
Ceza Kanununda düzenlenen görevi kötüye kullanma, bilinçli taksirle yaralama ya da ölüme sebebiyet 
verme suçları yönünden değerlendirilecektir. 

Bir çalışan mesleki etkilenme neticesi virüsü kapmışsa, çalışan, mesleki hastalıktan kaynaklı olarak 
ücret yerine geçici iş görmezlik tazminatı, geçici toplam maluliyet tazminatı, makul ve gerekli tıbbi 
tedavi giderleri, ile bunun neticesinde, ortaya çıkması halinde daimi maluliyet tazminatına hak 
kazanabilecektir. 

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları md.2 (c) kapsamında meslek hastalıkları sonucunda vaki 
olacak tazminat talepleri, aksi sözleşmede kararlaştırılmadıkça teminat dışındadır. İşyeri sigorta 
poliçelerine konulan/konulacak klozlarda sorumluluk sigorta şirketine yükletilebileceğinden, hastalığa 
yakalanan çalışanlar ya da vefat halinde yakınları hem işverene hem de işyeri sigortasını yapan sigorta 
şirketine tazminat için başvuruda bulunabilir.   



Açıklanan nedenlerle; Sosyal Güvenlik Kurumu 2020/12 sayılı genelgenin hukuka aykırılığından 
dönülerek, yasalara uygun olarak değerlendirme yapılması ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
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