
 

 

GENELGE 
Sayı : 001-1.860        Tarih : 22.05.2020 
Konu : COVID-19 Vakaları İş Kazası  
   ve Meslek Hastalığıdır 
 

 
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

 
 

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
07.05.2020 tarihinde yayınlanan 2020/12 sayılı Genelge ile COVID-19’a yakalanan sigortalıların 
tedavisi için hastalık sigortasından provizyon alınması gerektiği duyurulmuştur. 
  
            Kişinin yaptığı işle bağlantılı bir bulaşma düşünülmediği sürece, COVID-19 hastalığının iş 
kazası veya meslek hastalığı değil hastalık sigortasından yararlanılarak tedavi edilmesi uygundur. 
Ancak, söz konusu Genelge’de, COVID-19’a işyerinde veya işi sebebiyle yakalanan sigortalıların 
görmezden gelinmesi, bu durumda olanlarla ilgili olarak iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortasından yararlanılması gerektiğinin belirtilmemesi önemli eksikliktir. Sağlık çalışanları ve 
bunlar içinde de çalışma yönteminin yarattığı yüksek risk nedeniyle, özellikle dişhekimlerinin, 
COVID-19’a çalıştıkları ortamlarda, tedavi gören hastalar veya virüs taşıyıcısı olan hasta, hasta 
yakını veya diğer çalışanlardan bulaşan virüsle yakalandıkları gözetildiğinde bu durumun sağlık 
çalışanı için iş kazası olarak kabul edilmesi; kayıtlarda buna uygun işlem yapılması gereklidir. 
  
            Diğer yandan, SGK Genelgesinde eksiklik olması, olgularla ilgili yasal hakları 
değiştirmediği gibi bildirim yükümlülüklerini de ortadan kaldırmamaktadır. Bir başka anlatımla, 
iş kazası veya meslek hastalığı tespiti halinde bununla ilgili kayıtların oluşturulması ve SGK’ya 
bildirim yapılması gereklidir. 
  
            Değerlendirmelerimizi içeren ve Genelge’nin daha açık biçimde yeniden düzenlenmesini 
talep eden yazımız SGK’ya gönderilmiştir. 
  
            Bilgilerinizi rica ederim.            

Saygılarımla, 
 
 
 
 

Gülay Özdoğan  
Türk Dişhekimleri Birliği 

Genel Sekreteri 
 
 
Ek:  
1) SGK’nın 07.05.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Genelgesi 
2) SGK’ya gönderdiğimiz 22.05.2020 tarih ve 003-1.859 sayılı yazımız. 

 
 
 
 



T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

 
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: Rüstem ÖZDEMİR 
Telefon No: 0 312 458 72 82 Faks No: 0 312 435 72 36                                                                                   Daire Başkanı
E-Posta: ehgm_kvsdb@sgk.gov.tr  İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
10

Sayı : 96597630-010.06.02-E.5852699 07/05/2020
Konu : Koronavirüs (COVID-19)  

GENELGE
2020/12

Bilindiği üzere; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs 
(COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini 
etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. 
Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci 
maddesinde;

"4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş 
kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, 
hastalık halidir."

hükmü yer almaktadır.
Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz 

konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara 
hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.
   

                   
                    İsmail YILMAZ

               Kurum Başkanı V.

     

DAĞITIM:                  
Gereği:                                                         Bilgi:
Merkez ve Taşra Teşkilatına                          Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
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Sayı : 003-1.859        Tarih : 22.05.2020 
Konu : COVID-19 Vakaları İş Kazası  
   ve Meslek Hastalığıdır. 
 

 
T.C. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, 

 
 

 Genel Müdürlüğünüz tarafından 07.05.2020 tarih ve E.5852699 sayılı yazıyla yayınlanan 
2020/12 sayılı Genelge’de iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan hallerin hastalık olarak 
tanımlandığı vurgulandıktan sonra, COVID-19 vakalarının, bulaşıcı hastalık olması sebebiyle, 
hastalık sigortası kapsamında olduğu, bu nedenle hastalık sigortasından provizyon alınması 
gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu Genelge’den, COVID-19 vakalarında iş kazası ve meslek 
hastalığı sigortası değil hastalık sigortasının kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır.  
  
            COVID-19 hastalığına yakalananlardan söz konusu virüsle çalışma ortamında 
karşılaşmamış olanlar için Genelge’de ifade edilen yaklaşım kabul edilebilir. Ancak bu 
Genelge’de -istisnai olarak- iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanılmasının mümkün 
olabileceği belirtilmediğinden, iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gereken 
olguların bildiriminden kaçınılabileceği kaygısı taşımaktayız.  
  
            Sigortalının COVID-19 hastalık hali, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 13 ve 14. Maddelerinde tanımlanan iş kazası ve meslek hastalığı 
kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olabilir. Bir başka anlatımla, sigortalı COVID-19’a 
çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları 
yüzünden uğramış olabileceği gibi işyerinde bulunduğu sırada, işini yapmakta iken, iş için 
gönderildiği bir başka yerde, çocuğunu emzirmek için izin verilen sürede ya da servis aracında 
yakalanmış olabilir; böylesi bir durumun iş kazası ve meslek hastalığı yerine sadece hastalık 
olarak kabulünün mümkün olmadığı tartışmasızdır.  
  
            Bu bakımdan, iş kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilebilecek COVID-19 
vakalarının da sadece hastalık olarak kabul edilmesini, dolayısıyla mevcut durumun gerçekçi bir 
şekilde kavranabilmesini önleyeceği gibi sigortalıların hak kaybına da neden olabileceğinden; bu 
olasılığın ayrıca tanımlanmasıyla, bu durumda iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından 
yararlanılacağının ilgili Genelge’de ayrıca ve açıkça belirtilmesinin değerlendirilmesini 
bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımla, 
 
 
 
 

Prof. Dr. Atilla Ataç 
Türk Dişhekimleri Birliği 

Genel Başkanı 
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