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TAKDİM 
Dünya, başından sonuna 2020 yılını pandeminin gölgesinde geçirdi, ge-
çirmeye de devam ediyor. 

Türkiye’nin koronavirüsün gerçek yüzüyle tanışma tarihi 11 Mart 2021. 
Sağlık Bakanlığı, bu tarihte ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkla-
dı. Ardından neredeyse her bir güne virüsün damga vurduğu zorlu süreç 
başladı. 

Bu süre boyunca gözler tamamen fedakar sağlık çalışanlarına çevrildi. 
İnsan üstü bir fedakarlık ve mücadele örneği ortaya koydular. Herkes evi-
ne kapanırken onlar virüsle mücadeleye koştular. Can kurtarmak için can 
verdiler. İş yükleri hiç olmadığı kadar arttı. Süre gelen sorunlarına pande-
mi kaynaklı sorun, zorluk ve kısıtlamalar da eklenince tükenme noktasına 
geldiler. Ancak bir gün olsun mücadelelerinden vazgeçmediler. 

Neticede bir yıl geride kaldı… Bu bir yıla, sağlık çalışanlarının insan üstü 
fedakarlıklarının karşılık bulması noktasında baktığımızda, siyasi irade 
nezdinde aynı karşılığı bulamadığını görüyoruz. 

Sağlık çalışanları bir yıl boyunca 84 milyonun gönlünü fethetti, hep alkış 
aldılar, takdir edildiler. Ancak hiçbir sorunları çözülmedi, yüklerini hafif-
letecek neredeyse hiçbir adım atılmadı. 

Ücret adaletsizliğinden istihdam sorununa, iş güvencesinden nöbet üc-
reti sorununa kadar pek çok sorun olduğu gibi duruyor. Ne yazık ki pan-
deminin ikinci yılına da aynı sorunlarla girildi. 

Geride bıraktığımız bir yıllık süreç içinde aşının bulunmuş olmasını ve ül-
kemizde de sağlık çalışanlarına öncelik verilerek aşılamaya başlanmış ol-
masını, en önemli gelişme olarak değerlendirmek mümkün. Temennimiz 
“Sağlık Çalışanları Yılı” ilan edilen 2021’in bitmeden sağlık çalışanlarının 
sorunlarına da çözümler üretilmesidir. 

Elinizde tutmuş olduğunuz çalışmada, 11 Mart 2020 ve 11 Mart 2021 ta-
rihleri arasında pandemi odaklı yaşanan gelişmeler derlenmiştir. Maksat; 
tarihe not düşmek, farkındalığı artırmak ve sağlık çalışanlarının fedakar-
lığını matbu bir şekilde gözler önüne sermektir. Bu zorlu süreçte de sağ-
lık çalışanlarının sesi, soluğu ve nefesi olan Sağlık-Sen, benzer yayınlarını 
sürdürecektir. 

Yararlı olması dilek ve temennisiyle, emek veren tüm arkadaşlarımı teb-
rik ediyor, çalışmayı fedakar sağlık çalışanlarına ithaf ediyorum.

Semih DURMUŞ
Memur-Sen Genel Sekreteri

Sağlık-Sen Genel Başkanı
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11 MART

12 MART

13 MART

2020

2020

2020

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit 
edildiğini açıkladı.

▪ Türkiye’de ortaokul ve liselerde 16 Mart’tan itibaren 1 hafta eğitime ara ve-
rildiği açıklandı.  23 Mart’tan itibaren eğitimin internet ve televizyon üzerin-
den yapılacağı, üniversitelerde de eğitime 3 hafta ara verildiği duyuruldu. 

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yasal mazeret izinleri (ev-
lilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç Bakanlığın merkez ve taşra teşki-
latında çalışan bütün personelin yıllık izinlerinin durdurulduğu açıklandı. 

▪ Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel                         
Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle, sağlık çalışanları için “Kanser 
hastaları ve organ nakli olanların durumları kurum amirlerince değerlendirile-
rek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir” denildi. 

▪ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı’nın “Hasta Ziyaretleri Hakkında” konulu yazısıyla, hasta zi-
yaret saatleri ile refakatçi uygulamasının nasıl olacağı belirlendi.

▪ Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygula-
maları Daire Başkanlığı’nın, Sosyal Güvenlik Kurumuna yazdığı yazıda, “Kronik 
hastalığı nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçların rapor ta-
rihlerinin bitmesi durumunda Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporları ge-
çerlidir. Bu süre içerisinde rapor yenilenmesi için sağlık kuruluşuna müracaat 
edilmeyecektir. Kronik hastalığı nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerek-
tiren ilaçların sağlık kuruluşuna giderek reçete yazılmasına ihtiyaç duyulmak-
sızın sadece raporlu ilaçlarını eczanelerden alabileceklerdir” kararı verildi. 
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14 MART

16 MART

17 MART

2020

2020

2020

▪ 19 Nisan tarihinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 
yapılacak olan Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınav konuları, Sağlık Ba-
kanlığı tarafından açıklandı.

▪ Umre‘den dönen bir kişide koronavirüs saptandı. 

▪ Ameliyatlar ve diş hekimliği uygulamaları ertelendi.

▪ Üniversite hastanelerinde çalışanların yıllık izinleri durduruldu.

▪ 19 Nisan tarihinde yapılacak olan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Sınavı ileri bir tarihe ertelendi.

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 kaynaklı ilk can kaybının                                       
yaşandığını açıkladı. 

SINAV ERTELENDİ
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18 MART

19 MART

2020

2020

▪ Sağlık Bakanlığının il sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazıyla, fiilen gezi-
ci olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve yol giderleri yerine 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca vize edilen cetvellere göre seyyar görev taz-
minatı verileceği açıklandı. Bu yönde çalışanlara ödeme yapılması hususun-
da il sağlık müdürlüklerine talimat verildi.

▪ Sağlık Bakanlığı tarafında yayınlanan genelge ile sağlık çalışanlarının yıllık 
izinleri konusunda uyarılar yapıldı. 

Genelgede; “Hamile çalışanların 12 gün idari izinli sayılmalarına ve talepleri 
doğrultusunda yıllık izinlerinin karşılanması, engelli personelin 12 gün idari 
izinli sayılması, çalışan eşlerin Sağlık Bakanlığı personeli olması durumunda 
okul öncesi ve ilköğretim çağında çocuğu bulunanlardan kadın çalışanlara 
öncelik vermek kaydıyla yıllık izin taleplerinin hizmeti aksatmayacak şekilde 
amirleri tarafından planlanması, izin kullanan personelin ikamet ettikleri il 
dışına çıkmaması, acil ihtiyaç durumlarında verilen izinlerin iptal edilme yet-
kisinin kurum amirlerine verilmesi kararları alınmıştır” denildi. 

▪ Koronavirüs mücadelesiyle ilgili TBMM’yi bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, milletvekillerini sağlık çalışanlarına destek vermek için alkışlamaya 
davet etti. Koca, sağlık personelinin hem iş yükünün hem de maruz kaldı-
ğı riskin arttığına işaret ederek, “Bu mücadelede büyük fedakarlık gösteren 
sağlık personelimizin önemini toplumumuzun hiç kuşku duyulmayacak şe-
kilde fark etmesini sağlayacağımızı umuyorum. Başta doktorlar olmak üzere 
tüm sağlık personelimizin böyle durumlarda verdikleri mücadeleye karşılık 
hak ettiği itibarın milletimizin nezdinde yerini biliyorum” değerlendirmesinde 
bulundu.

Ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Koca, “Alkışlayalım! Ne 
Kadar Alkışlasak Azdır! Bugün saat 14.00’te Meclis’teki konuşmamda mil-
letimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. 
Şimdi tam 21.00’de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan 
yükseltmeye davet ediyorum” dedi. 

ALKIŞ FOTOĞRAFI
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20 MART
2020

▪ Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle kamu kurum ve kuru-
luşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışmaya izin verildi. Sağlık çalışanları bu 
kapsamın dışında bırakıldı. 

▪ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sağlık çalı-
şanlarını alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter paylaşımında, “Ko-
ronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü 
zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve 
milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar” ifadeleri yer aldı. 

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az iki-
sinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan tüm hastaneler 
“pandemi hastaneleri” olarak tanımlandı.

▪ Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelge uyarınca, sağlık kurumlarına müra-
caat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı 
hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuru-
luşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin ücretsiz yapılması zorunlu hale geti-
rildi. 

▪ Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla 
çalışanların idari izinlerine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı ile aynı kararları tüm 
üniversite hastanelerine bildirdi.

21 MART
2020

▪ Sağlık çalışanlarına yönelik alkışlı destek sona erdi. 
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23 MART

24 MART

2020

2020

▪ Resmi Gazete’de yayınlanan 31076 sayılı genelgeyle, kamu çalışanları için 
esnek mesai uygulamasına geçildi. MİT mensupları ve sağlık çalışanları kap-
sam dışında bırakıldı. 

▪ Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’na 32 bin yeni personel alınacak. 
Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz” 
dedi.

Ayrıca Koca, sağlık çalışanlarını en çok mağdur eden döner sermaye öde-
meleri için; “Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme ça-
bası içindeyiz. Performans uygulamasını devre dışı bırakıyoruz ve bu süreçte 
çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde tavan 
yüzde 100 oranında olacağını da ayrıca buradan ifade etmek istiyorum” diye 
konuştu.

Vakalarla birebir temas kuran sağlık çalışanlarının barınma sorunuyla ilgili 
konuşan Koca, “Artık bu anlamda kamu kurumlarının misafirhanelerinin bü-
tün sağlık personelimizin kullanımına yönelik bir genelge çıktı. Bunu da bölge 
bölge kullanmak üzere bir çalışma zaten başladı” ifadelerini kullandı. 

▪ Cumhurbaşkanı kararı ile sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm 
sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin; ilgili belediye tarafından 
karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları 
birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerin-
den ücretsiz yararlanabileceği, ayrıca sağlık çalışanlarının görev yaptıkları 
sağlık tesisine en yakın kamu sosyal tesislerinde (misafirhanelerde) ücretsiz 
kalabileceği belirtildi.

▪ Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerin-
de Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklikle 
“1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya 
personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, 
bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme ya-
pılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme 
tutarını geçemez” düzenlemesi yapıldı. 
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25 MART

26 MART

27 MART

28 MART

30 MART

2020

2020

2020

2020

2020

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 32 bin personel alımıyla ilgili yaptığı pay-
laşımda; 11 bini hemşire, 1600’ü ebe, 4687’si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 
bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağı duyuruldu.

Personel alımına ilişkin, “Tercih Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayın-
landıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart-1 Nisan arasında yapabilecek” 
bilgisine yer verildi.

▪ Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları Tıbbi Sos-
yal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın “Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında 
Alınacak Tedbirler” konulu yazısıyla; ilaç, istirahat, heyet, muafiyet vs. gibi 
hekim raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı.

▪ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Hastaneler Daire Başkanlığı’nın 
“COVID-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları” 
konulu yazısıyla; ikinci duyuruya kadar kamu ve özel hastanelerde görev ya-
pan sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca istifa yasağı getirildi. 

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı hizmet birimlerinde hemşire, ebe, 
sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni vb. kadrolarda istihdam edilmek üzere 18 
bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınlandı.

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile farklı statülerde çalışan 
sağlık çalışanlarının görevden ayrılış ve emeklilik kriterleri belirlendi. Belirti-
len kriterlere uygun olmayan sağlık çalışanlarını ayrılış ve emeklilik işlemleri 
yasaklandı. Görevden çekilme taleplerinin kabul edilmeyeceği açıklandı.
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1 NİSAN

8 NİSAN

6 NİSAN

2020

2020

2020

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin tamamında vakanın olduğunu, 39 ilde 
ise ölüm yaşandığını açıkladı. Koca, 601 sağlık çalışanının enfekte, 1 doktorun 
ise hayatını kaybettiğini duyurdu. 

▪ Sağlık kuruluşlarına girişte maske zorunluluğu getirildi.

▪ Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait ve Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca imzalı “Personel hareketleri” konulu yazıyla, İstanbul’a yapıla-
cak atamalar için mevzuattaki kısıtlamalar kaldırıldı. Çevre illerden İstanbul’a 
tayin taleplerinin önü açıldı. İstanbul’da çalışan ve yıllık iznini kullanan sağlık 
çalışanlarının izinleri iptal edildi. 

4 NİSAN
2020

▪ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi 
Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde 
(SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e ilişkin değerlendirmeler yaptı. Sel-
çuk, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında SUT’la karşılanan yoğun bakım te-
davi ücretlerini iki katına çıkardık. Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir 
hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önle-
meye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kap-
samına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren 
hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı 
konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş 
olacağız” açıklamasını yaptı. 
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9 NİSAN

10 NİSAN

14 NİSAN

2020

2020

2020

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde görev yapan sağlık çalı-
şanlarına daha önce yaptığı açıklamada ek ödeme ücretlerinin 3 ay yüzde 100 
olarak tavandan yapılacağını açıklamıştı. Bakanlık, 1 Mart 2020’den itibaren 
geçerli olacak ek ödemeye yönelik usul ve esaslar yayınlandı.

▪ İçişleri Bakanlığı, Cumartesi-Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıt-
laması uygulanacağını duyurdu. 

▪ Resmi Gazete’de yayınlanan genelgeyle, COVID-19’a yakalanan tüm vatan-
daşların tedavilerinin ücretsiz yapılacağına ilişkin karar verildi.

▪ Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Türkiye’de ölüm artış hızının 5’inci haftada düşüşe geçtiğini, bunun filyasyon 
yöntemiyle tarama yapılması sonucu gerçekleştiğini söyledi. Bakan Koca, 
“Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600’dür. Filyasyon ekipleri-
mizce takibi yapılan kişi sayısı 251 bin 28’dir. Filyasyon ekibi; biri doktor, biri 
sağlık personeli, biri yardımcı personel 3 kişiden oluşuyor. Her yeni vakada 
hastanın yakınlarını taramaktadırlar” dedi.

Koca, “11 Mart’tan itibaren biz her vakada filyasyon yöntemini uyguladık. Po-
zitif çıkan her hastanın temas ettiği kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. 
Bunun ne kadar titizlik gerektiren bir süreç olduğunu anlamak zordur” ifade-
lerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
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15 NİSAN

17 NİSAN

22 NİSAN

2020

2020

2020

▪ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
tarafından hazırlanan Sağlıkta Şiddet Yasası, Genel Kurul’da tüm partilerin 
onayıyla kabul edildi. Yasaya göre, kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşla-
rında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, gö-
revleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘kasten yaralama’, 
‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarında, ilgili ka-
nunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırıldı. Söz konusu suç-
larda hapis cezası ertelenmeyecek ve başka personel varsa mağdur çalışan 
işten çekilebilecek.

▪ Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yö-
netimi Daire Başkanlığı’nın “Tıbbi Maske İç İmkânlarla Üretim Kılavuzu” konu-
lu il sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazıda, sağlık kurumlarında tıbbi maske 
üretimi yapılmasına ilişkin kurallar belirlendi. 

▪ Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, üniversite 
hastanelerinde salgınla mücadelede 13.126 öğretim elemanı doktor, 11.461 
hemşire, 3.473 teknisyen/tekniker ve 5.852 hasta bakıcı olmak üzere toplam 
33.912 sağlık çalışanının görev yaptığı ifade edildi.



13

29 NİSAN

3 MAYIS

4 MAYIS

2020

2020

2020

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardın-
dan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koca, “Eğer tedbirlere uyulmayıp, sokağa çıkma kısıtlaması ihlal edilseydi 
hepimizi her akşam üzen sonuçlarla baş başa kalırdık. Sağlık ordumuzun ba-
şarısı da sınırlı kalırdı. Tedavideki yeniliklerimiz ise yeni hastalar üzerinde uy-
gulanır, asıl sonuca hizmet etmezdi, büyük başarının kahramanı sizlersiniz.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Bu başarının kişi başına düşen hekim ve hemşire sayısının az olmasına rağ-
men elde edildiğini dile getiren Koca, “Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri ve 
salgın sürecinde göstermeye devam ettikleri özveri için daima müteşekkiriz” 
diye konuştu.

Koca: “Şu dönemde maalesef enfekte olan, sahada yoğun özveri, gayret ve 
fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı arttı. Toplam, birilerinin 
söylediği kadar değil daha fazlası maalesef. Sağlık çalışanı enfekte sayımız 7 
bin 428. Yani 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımız içinde 7 bin 428 kişi. Ortala-
ma vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5’a yakın. Avrupa’daki ortalama yüzde 
10-11’lerde. Gönül, bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmayıp, hayatını 
kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız ge-
rekiyorsa gayretle yaptığımızı düşünüyorum. Hayatını kaybeden, hem sağ-
lık çalışanlarımız hem bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve sabır diliyorum.”

▪ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra 
Ormanı” kurulacağını duyurdu. 

▪ Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkan-
lığında video konferans yöntemiyle toplandı. Kabine toplantısı sonrası Cum-
hurbaşkanı Erdoğan tarafından “Normalleşme Plan”ına dair açıklama yapıldı. 
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6 MAYIS

9 MAYIS

12 MAYIS

2020

2020

2020

▪ Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın görüş sorması üzerine 
Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “İdari 
Izinli Sayılanlara Nöbet Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği” konulu görüş yazısına 
göre idari izinli sayılanların nöbet tuttuklarında nöbet ücreti alamayacakları 
belirtildi.  

▪ Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığınca yayın-
lanan yazıda şöyle denildi: “Ceza infaz kurumlarında görev yapan persone-
le, COVID-19 sürecinde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle 
1000 TL teşvik ödemesi yapılması öngörüldü.”

▪ Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), dünya genelinde en az 90 bin sağlık 
çalışanının COVID-19’a yakalandığını, 260’dan fazla hemşirenin de virüs nede-
niyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

▪ SGK Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verdiği gö-
rüş yazısında, ilgili kanunlar uyarınca sağlık meslek mensubu sayılan ve Sağ-
lık Bakanlığınca bildirilen listede yer alan unvanlarda çalışan kişilerin, insan 
sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen ça-
lışmaları şartıyla fiili hizmet zammından yararlanabileceklerini belirtti.

▪ 19 Mayıs ile birlikte verilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında, 18 Mayıs 2020 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayınlanan ya-
zıyla sağlık çalışanları hariç bütün kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı du-
yuruldu.

▪ PTT AŞ, COVID-19 salgını boyunca gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan 
personeline net 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacağını duyurdu. 
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22 MAYIS

27 MAYIS

13 MAYIS

2020

2020

2020

▪ Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 3 yılını dolduran 663 
sayılı KHK’nın 45/A maddesine tabi sözleşmeli personelin memur kadrolarına 
atanmasıyla ilgili yazı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali So-
rumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlandı. Kamu ve özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarıyla bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya iliş-
kili birimlerinde COVID-19 sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki 
tüm iş ve işlemler ‘’Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Si-
gortası’’ poliçesi kapsamında değerlendirileceği belirtildi. 

▪ Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,” Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına çok 
teşekkür ediyorum. Gayretle çalışıyorlar. Ek ödeme almalarını istiyoruz. Ça-
lışma yapıyoruz” dedi.

Koca, “Filyasyon yöntemiyle, ekiplerimiz 722 bin kişiye ulaştılar. Böylece vi-
rüs kapmış olması muhtemel kişiler izole edildiler ve hastalığın kaynağında 
kontrol altına alındılar. 10 Mart’tan itibaren uygulanan filyasyonla tedbir ve 
tedavi birbirini tamamladı” diye konuştu. 

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son yazıyla, merkez ve taşra teşkila-
tında görevli sağlık personellerinin durdurulan yıllık izinlerinde esnekliğe gi-
dildi. Sağlık çalışanlarının yıllık izin, şua izni ve mezkûr izinlerini, izin vermeye 
yetkili amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanabilecekleri belirtildi.

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından personel ayrılış işlemleri konulu yayınlanan ya-
zıda, “30 Mart tarihinden önce başka yere ataması yapılıp da ayrılışlarına izin 
verilmeyen personeller başta olmak üzere emeklilik işlemlerine izin verile-
meyen, eş durumu, sağlık mazereti, eşinden boşanma gibi mazeret tayinleri-
ne izin verildi” denildi.
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31 MAYIS

29 MAYIS

2020

2020

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından, e-Nabız Kronik Hastalıklar bölümüne yeni ek-
lemeler yapıldı. 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükmünce idari 
izinli sayılacak kamu çalışanlarının kronik hastalıkları listesi yayınlandı.

▪ Resmi Gazete’de yayınlanan genelgeye göre yönetici kadro ve pozisyon-
larında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık 
Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak. Yeni 
genelge gereğince; engelli personel, hamileler, yasal süt izni kullananlar                             
1 Haziran’da göreve başlayacak.

▪ İstanbul’da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancakte-
pe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine katılan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen bir sağlık çalışanı, “Cumhur-
başkanım, 3600 ek göstergeyi bekliyor sağlık çalışanları. 3600 Ek Gösterge 
müjdesini vermiştiniz, ben sendika temsilcisiyim, resmileşmesini bekliyoruz” 
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Verilen söz neyse odur” diyerek 3600 ek 
gösterge talebine cevap verdi.

28 MAYIS
2020

▪ Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şe-
hirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırıldı-
ğını duyurdu.

Erdoğan, idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu 
personelinin 1 Haziran tarihi itibariyle normal mesaiye başlayacağını, kreşler 
ve gündüz bakımevlerinin tamamının açılacağını, Sağlık Bakanlığı tarafından 
tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durum-
larının kurumlarınca değerlendirileceğini söyledi. 

1 HAZİRAN’DA 
İŞ BAŞI
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1 HAZİRAN
2020

▪ Cumhurbaşkanlığı kararıyla, sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu ta-
şımadan yararlanma ve görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın misafirhane, 
konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden yararlanma süresi 31 
Ağustos’a kadar uzatıldı.

▪ Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVID-19 Kapsamında 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  
genelge yayınlandı. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksı-
zın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkila-
tı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 
60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kronik 
hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı bildirildi.

2 HAZİRAN
2020

▪ Sağlık Bakanlığı idari izne esas alınacak kronik hastalıklar listesini yayınladı. 
İdari izin raporlarının e-Devlet üzerinden alınacağı açıklandı.

▪ Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Mü-
dürlüğü tarafından gönderilen “İdari izin” konulu yazıda, kamu kurum ve ku-
ruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline ba-
kılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. 
haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verildiği 
açıklandı.

6 HAZİRAN
2020 ▪ Sağlık Bakanlığı tarafından tüm kamu kurumlarına yazı gönderilerek, aile 

hekimleri üzerinden ‘kronik hastalık durum raporu’ alma durumunun iptali-
ne karar verildi. Bakanlık e-Nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmaların ta-
mamlandığını belirtti. İdari izinli sayılacak kamu çalışanlarının 8 Haziran 2020 
tarihinden itibaren sadece e-Nabız sistemi üzerinden belge temin edebile-
cekleri kaydedilerek 2 Haziran 2020 tarihli yazının yürürlükten kaldırıldığı du-
yuruldu.
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8 HAZİRAN

12 HAZİRAN

9 HAZİRAN

15 HAZİRAN

2020

2020

2020

2020

▪ Sağlık Bakanlığı, COVID-19 normalleşme süreci ve alınacak tedbirlerle ilgili 
genelge yayınladı. Buna göre sağlık çalışanlarının izin ve tayinleri tekrar açı-
lırken, hasta ziyaretleri de başladı.

▪ Türk Hava Yolları, koronavirüs salgınıyla büyük bir özveri ile mücadele eden 
sağlık çalışanlarına uçak biletlerinde yüzde 40 indirim yapacağını duyurdu. 

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından 3+1 45/A sözleşmeli personelden 3 yıllık süreyi 
tamamlayanlar kadroya geçirildi.

▪ 2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Atama ve Yer Değişikliği kurası 
ilanı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı.

▪ Sağlık-Sen’in YÖK ve açıköğretim fakültesi olan üniversitelerle gerçek-
leştirdiği çalışmalar neticesinde, sağlık üst öğrenimi sayılan branş sayısı ve 
kontenjanları artırıldı. 2014 sonrası ön lisans mezunlarının lisans tamamlama 
yapmasının önündeki engel aşılmış oldu.

▪ Sağlık Bakanlığı, İstanbul’daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 
KPSS puanına göre 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu.

Adayların başvuruları, 16-22 Haziran tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen 
kurallara uygun olarak ÖSYM üzerinden yapılacağı duyuruldu. 
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23 HAZİRAN

17 HAZİRAN

27 HAZİRAN

29 HAZİRAN

2020

2020

2020

2020

▪ Salgın nedeniyle zamanında yapılmayan Nisan 2020 Kurum İdari Kurul (KİK) 
Toplantısı, Sağlık Bakanlığı ile genel yetkili sendika Sağlık-Sen arasında ger-
çekleştirildi.

Toplantıda, gündem konusu olan şehir hastanelerine servis konulması husu-
sunda da ilgili birimin çalışma yapması kararlaştırıldı. Ayrıca “Sağlık Perso-
nelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergesi” de masaya yatırıldı. Sağlık-
Sen heyeti, il içi yer değişikliklerinin yönetmelikte ön görüldüğü gibi Mayıs ve 
Kasım aylarında düzenli olarak yapılmasını gündeme getirdi.

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama 
Kurası ilan edildi.

▪ At yarışlarında ilk kez programa dâhil edilen “Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalı-
şanları Koşusu” Ankara’da yapıldı. 

▪ Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği sınavlarının 4 Ekim 
2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.  
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1 TEMMUZ

3 TEMMUZ

7 TEMMUZ

17 TEMMUZ

13 TEMMUZ

2020

2020

2020

2020

2020

▪ 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık 
Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 
açıklandı. 

▪ TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, Ocak-Ha-
ziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, me-
mur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına 
da yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. 

▪ Sağlık Bakanlığı’nca “Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalış-
ma Rehberi” güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, pandemi dö-
nemi boyunca sağlık çalışanlarının zorunlu olmadıkça yüksek riskli bölgelere 
seyahat edemeyeceği söylendi.

▪ TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Ak-
dağ, şehir hastaneleriyle ilgili yapılan eleştirilere şu cevabı verdi. “Şehir has-
taneleri yapımında yatırımcı firmalara hasta garantisi verildiğine ilişkin iddi-
alar doğru değil. Bu çok saçma bir iddia, yüklenici firma ile idare arasında 
böyle bir sözleşme yok.” 

▪ 2020 yılı 2. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personeli-
nin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası ilanı yayınlandı.

▪ 2020 Yılı 2. Dönemi için geçerli 657-4/b Sözleşmeli Personelin Eş Durumu 
Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası ilanı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı.

▪ Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı’nı 
yayınladı.
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25 TEMMUZ

28 TEMMUZ

11 AĞUSTOS

21 TEMMUZ

2020

2020

2020

2020

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından “Kamu Zararı” konulu genelge yayınladı. 

Genelgede, “Bakanlık taşra teşkilatında gerçekleştirilen kontrol, denetim 
veya inceleme sonucunda tespit edilen zarara ilişkin hususlar, ilgili harca-
ma yetkilisinin görüşünü de içeren ve harcama birimi tarafından düzenlenen 
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu ile birlikte İl Sağlık 
Müdürünün (idarenin taşrada bulunan en üst yöneticisi) değerlendirmesine 
sunulacaktır” denildi.

▪ Sağlık Bakanlığı, kurum personellerinin doğumdan önceki son 3 haftaya 
kadar çalışabilir raporu almaları durumunda idari izinli sayılmayacaklarını bil-
dirdi.

▪ Çorum’un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında en büyüğü 11 yaşında olan 
4’ü çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden Yu-
suf ve Elif İçuz kardeşlerin anneleri Fatma Çırakoğlu İçuz’un, Bayat Devlet 
Hastanesi’nde sağlık çalışanı olarak görev yaptığı ve kreşler kapalı olduğu 
için gündüz işe gittiği zamanlarda çocuklarını evleri yanan komşusunun ya-
nına bıraktığı öğrenildi.

▪ TBMM Dilekçe Komisyonu’na yapılan başvuruya cevap veren Sağlık Bakanlı-
ğı; 2019’da 7 bin 670 doktor, 16 bin 446 uzman doktor, 3 bin 499 sağlık teknis-
yeni, 14 bin 603 ebe ve 63 bin 85 hemşirenin nöbet tuttuğunu açıkladı. 

▪ Yükseköğretim Kurumu (YÖK) üniversite adayları için kontenjan sayılarını 
açıkladı. Sağlık programlarına ayrılan kontenjanlar şöyle: “Tıp programında 
16 bin 448, diş hekimliğinde 7 bin 752, eczacılıkta 3 bin 893, ebelikte 4 bin 74, 
hemşirelikte ise 16 bin 239 kontenjan ayrıldı.”
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12 AĞUSTOS

18 AĞUSTOS

25 AĞUSTOS

19 AĞUSTOS

2020

2020

2020

2020

▪ Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, katıldığı televizyon programın-
da, “Sağlık Bakanımızla geçen yine konuştuk, sağlık çalışanlarımızla ilgili eli-
mizden geleni yapmıştık, bu süreçten etkilenenler için maddi ve sosyal hak-
lar olarak şimdi daha neler yapabiliriz” açıklamalarında bulundu. 

▪ Sağlık lisansiyeri olmak isteyen sağlık çalışanları için Lisans Tamamlama 
başvuru ve tercih işlemlerinin 12 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında, 
Yükseköğretim Kurulu’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği du-
yuruldu. 

▪ Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından COVID-19 
salgın tedbirleri kapsamında, hastanelerde zorunlu hallerde ziyaretçi kabul-
lerinde “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulamasına geçileceği duyuruldu. Sağlık 
kuruluşlarında önlemlerin artırılması konusunda uyarı yapıldı. 

▪ Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı yayınladığı yazıda, Sağlık Ku-
rumlarında Çalışma Rehberinde yapılan güncelleme ile sağlık çalışanlarını 
kamuya açık alanlarda iş kıyafetleri ile dolaşmamaları konusunda uyarıda 
bulundu. 

▪ Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, “Özellikle COVID-19’lu hastalarla ilgili poliklinik, servis, yoğun bakım 
ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları 
olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos’tan itibaren 3 aylık bir zaman dilimin-
de ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca COVID-19’lu hasta gru-
buyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de 
Ocak ayı esas alınarak ek ödeme planlanıyor” ifadelerini kullandı. 

Koca, “Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla COVID-19’lu hasta takibi esas 
alınarak bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum.” diye konuştu.
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26 AĞUSTOS

27 AĞUSTOS

28 AĞUSTOS

2 EYLÜL

2020

2020

2020

2020

▪ “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu Cum-
hurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. Genelge ile uzaktan, dönüşümlü esnek 
çalışma uygulaması yeniden başlatıldı. 

▪ Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim tarihinde yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği sınavlarına katılacak adayların listesini yayınladı. 

▪ Sağlık Bakanlığı, dönüşümlü ve uzaktan çalışmayı içeren esnek çalışma ge-
nelgesini yayınladı. Bakanlık yazısında, esnek çalışmayı belirleme yetkisinin 
kurum amirlerinde olduğu belirtildi. 

▪ Sağlık Bakanlığı, 2020 Yılı 2. Dönem “657-4/b Sözleşmeli Personelin Eş Du-
rumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası” sonucunda yerleşenlerin listesinin ya-
yınlanmasının ardından göreve başlama işlemleriyle ilgili ilanı yayınladı.

▪ Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu ve özel sağlık 
kuruluşlarında çalışan personelin toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesisler-
den ücretsiz olarak yararlanma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı.

▪ Milli Eğitim Bakanlığı, esnek çalışmaya dair usul ve esasları yayınladı. Yazı-
da, “Eşi COVID-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev 
alan personelin uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli 
tedbirler alınır” ifadeleri kullanıldı. 

▪ Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, “Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü ar-
tıyor. Sağlık çalışanları bütün mesailerini bulaşıcı hastalık taşıyan hastalarla 
geçiriyor. Başka insanlar için 29 bin 865 çalışanımıza virüs bulaştı, 52 sağlık 
çalışanımız hayatını kaybetti” açıklamalarında bulundu. 
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4 EYLÜL

6 EYLÜL

15 EYLÜL

16 EYLÜL

5 EYLÜL

2020

2020

2020

2020

2020

▪ Memur sendikalarının 2020 yılı üye sayıları Resmi Gazete’de yayınlandı. 253 
bin 520 üye sayısıyla Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet kolunun en büyük 
sendikası oldu. 

▪ 2020 Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 
açıklandı. 

▪ Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesislerinde 
Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklikler ya-
pılarak usul ve esaslar belirlendi. Yazıda, sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme 
yapılacağı ve görevinden dolayı COVID-19’a yakalanan personelin çalışmadığı 
günlerin mesaiden sayılacağı belirtildi.

▪ Pandemi nedeniyle ertelenen 2020’nin ilk Kamu Personeli Danışma Kurulu 
Toplantısı (KPDK) gerçekleştirildi. 

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk döneme kıyasla sağlık çalışanlarının yükü-
nün 4-5 kat arttığını söyledi. 

▪ Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetme-
liğinde yapılan değişiklikle; 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 
COVID-19 nedeniyle görevi başında olamayan aile hekimlerine ve aile sağlı-
ğı çalışanlarına yapılacak ödemelerde kesinti yapılmayacağı ve hasta takibi 
şartına bağlı olarak aylık olarak hekimlere net 3 bin TL’yi, aile sağlığı çalışan-
larına ise net 850 TL’yi aşmamak üzere ek ödeme yapılmasına ilişkin düzen-
leme yapıldı.
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21 EYLÜL

17 EYLÜL

22 EYLÜL

18 EYLÜL

2020

2020

2020

2020

▪ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınları sağlık 
çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarının bir odaya sığınarak kapıya set kur-
duğu görüntüler Türkiye’nin gündemine oturdu. 

Yaşanan menfur olayın ardından Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 
şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

▪ DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Dünya genelinde 
pandemi nedeniyle enfekte olan her 3 sağlık çalışanından 1’i ölüyor” açıkla-
masını yaptı.

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ’den “2021’in Sağlık Çalışanları Yılı” olarak 
ilan edilmesini istedi.

▪ Hacettepe Üniversitesinde görev yapan 3 sağlık çalışanı gönüllü olarak Si-
novac aşısı oldu.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, “Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın 
beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız sü-
reci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlı-
yız. Arkadaşlarımı ziyaret ettim” ifadelerine yer verdi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Doğrusunu söylemek gere-
kirse artık bu izah edilmesi son derece güç bir durum haline gelmiştir. Bütün 
dünyaya örnek olacak bir fedakârlık ve bir vatanseverlik içerisinde çalışan 
sağlık çalışanlarımıza gözbebeğimiz gibi davranmamız gerekirken, bu bar-
barlıkların, bu vandallıkların hiçbir şeyle izah edilmesi mümkün değildir.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de düzenlediği basın toplantısında sağ-
lık personeli atamalarına değinerek, “Onlara ne kadar teşekkür etsek bir 
karşılığının olduğuna inanmıyorum. Açmak üzere olduğumuz hastanelerimiz 
oluyor. Bu hastanelerimiz için de bir çalışma yapılıyor. Önümüzdeki 1-2 hafta 
içerisinde bu netleşecek. Netleşince sağlık çalışanı atamasının duyurusunu, 
hangi alanlarda yapılacağını bildirmiş oluruz” diye konuştu.
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24 EYLÜL

25 EYLÜL

3 EKİM

11 EKİM

4 EKİM

2020

2020

2020

2020

2020

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ilişkin tavandan 
ek ödeme yapılması ile ilgili genelge yayınlandı.

Genelgeye tepki gösteren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, düzen-
lemenin tamamını reddettiklerini söyleyerek hakkaniyet ve adalet esaslı bir 
ücret talep ettiklerini dile getirdi.

▪ Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özellikle bu dönemde açılan hastanelerimiz 
oldu, açılacak hastanelerimiz var. Bir çalışmanın yapıldığını, önümüzdeki 
zannediyorum 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağını, 
ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili detaylı bir açıklama yapmış olacağız. Bu 
çok uzak değil, önümüzdeki haftalar. Bu yıl alım için çıkmış olacağız” diye ko-
nuştu. Koca, “İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini 
dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır.” açıklamasında bu-
lundu.

▪ ÖSYM tarafından, sağlık çalışanlarının tercih verebilecekleri üst öğrenim 
lisans programı sayısının ve kontenjanlarının artırıldığı, Dikey Geçiş Sınavı 
tercih işlemlerinin, 25 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyu-
ruldu.  

▪ Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bir müjdeyi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle COVID-19 ile ilgili Türkiye’de 13 aşı ça-
lışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniver-
sitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli hocamızın 
aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamam-
landı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına 
gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum” açıklamalarında bulundu. 

▪ Sağlık Bakanlığı, Eylül 2020 ile Ekim 2020 ek ödeme dönemlerinde COVID-19 
için ayrılmış alanlarda ek ödemeye esas çalışma yer ve birimleri ile çalışma 
süreleri evrakları ile ödemeye esas tutarın il sağlık müdürlüğüne onay için 
gönderilmesi ve ödemelerin il sağlık müdürünün uygun görüşünden sonra 
yapılmasını istedi. 

▪ Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavları ya-
pıldı.
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14 EKİM

19 EKİM

2020

2020

▪ 4 Ekim tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına 
giremeyen COVID-19 tanısı pozitif ve teması bulunan adaylar için Sağlık Ba-
kanlığı, telafi duyurusu yapılacağını açıkladı. 

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından Anadolu Üniversitesi işbirliği ile 4 Ekim 2020 ta-
rihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonuçları 
açıklandı.

Sınavda; 29 branştan 80 soru iptal edilirken, 9 branştan 35 sorunun doğru 
cevabı değiştirildi.

22 EKİM

23 EKİM

2020

2020

▪ Resmi Gazete’de, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimle-
ri Kadro Standartları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Genelgede, “İl TUİK 
nüfusuna bağlı olarak belirlenen ilçe sağlık müdürlüklerindeki sayı sınırla-
ması kaldırıldı. Daha önce, Nüfusu 250 binden küçük olan illerin ilçelerinde 
ilçe sağlık müdürlüğü açılamazken yapılan değişiklikle, TÜİK’in her yıl 1 Ocak 
tarihinde açıkladığı veriler esas alınarak, nüfusu 30 bin ve üzeri olan tüm il-
çelerde, ilçe sağlık müdürlükleri kurulacak. Ayrıca hizmet sunulan nüfusta 
büyük artışların veya azalışların olması durumunda, Bakanlık makam onayı 
ile başkan, başkan yardımcısı ve sözleşmeli uzman sayısı artırılabilecek veya 
azaltılabilecektir” denildi. 

▪ Sağlık Bakanlığı, 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama 
Kurası İlan Metni ve Münhal Kadroları yayınladı.

▪ Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, “COVID-19 Nor-
malleşme Sürecinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri” hakkında, tüm kamu ve 
kurum kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi. Yazı da, COVID-19 salgını sü-
recinde Bakanlık tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok 
tedbir kararı alınarak uygulamaya geçildiği, ağız ve diş sağlığını ilgilendiren 
sağlık hizmetleri konusunda da bazı tedbirlerin alındığı, süreç içerisindeki 
değişiklikler göz önünde bulundurularak gerekli bazı düzenlemelerin yapıl-
dığı belirtildi.

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa’da düzenlediği basın toplantısında, grip 
aşısında riskli olan sağlık çalışanlarına öncelik tanınacağını açıkladı.
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27 EKİM

5 KASIM

10 KASIM

11 KASIM

26 EKİM

31 EKİM

2020

2020

2020

2020

2020

2020

▪ Sağlık Bakanlığı personel işlemlerinde yeni kısıtlamalar getirdi. Buna göre; 
sağlık çalışanlarının istifaları, emeklilik işlemleri, sağlık işçilerinin re’sen ve 
malullük hariç işten ayrılma işlemleri, başka kamu kurum ve kuruluşlarına 
atanma için verilen muvafakat işlemleri durduruldu. İller arası geçici görev-
lendirilen personelin derhal ayrılışlarının yapılması gibi düzenlemeler iptal 
edildi. 

▪ Bilim Kurulu Toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
“Yerli aşıyla ilgili Faz 1 dediğimiz ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde 
başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreç faz 1 safhasında, 44 kişiye uygula-
nabilecek bir safha. Zannediyorum 5-6 haftada bitmiş olur. Bugün Türkiye’de 
yerli aşımızın insan uygulaması ilk defa başlamış oldu” dedi.

▪ COVID-19 salgını nedeniyle yıllık izinlerini kullanamayan ve yayınlanan ge-
nelge ile iptal edilen sağlık çalışanlarının yıllık izinleri, Sağlık Bakanlığı’nın ya-
yınladığı yazı ile 2021 yılına aktarılacak.  

▪ 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulunda üye ülkelerin tamamının des-
teğiyle 2021 “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” olarak ilan edildi.

▪ Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 4’üncü Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası 
İlanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda ihtiyacı kar-
şılamaya yönelik tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama 
yapılacak.

▪ Sağlık Bakanlığı ile yetkili sendika Sağlık-Sen arasında yapılan 2020 Ekim 
ayı Kurum İdari Kurul Toplantısı’nda, 3+1 sözleşmeli personelin üçüncü yılını 
doldurduktan sonra başvurabileceği mazeret tayin hakkı imza altına alındı.
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13 KASIM

14 KASIM

18 KASIM

19 KASIM

23 KASIM

2020

2020

2020

2020

2020

▪ Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, “Sağlık personelimize karşı bazı yerlerde yapılan haysiyetsiz, 
terbiyesiz bazı saldırılar, bunların bir defa kadr-ü kıymet bilmeyişlerinin bir 
alametifarikasıdır. Onlar da bedellerini ama bu dünyada ama ebedi âlemde 
ödeyeceklerdir” ifadelerini kullandı. 

▪ Sağlık Bakan Fahrettin Koca, “Giderek artırdığımız filyasyon ekiplerimiz sa-
hada. Aile hekimlerinin yanı sıra, birçok ilimizde çağrı sistemlerini devreye 
soktuk. Bunlar evleri arayıp semptom takibi yapıyor. Sağlığa yapılan yatırım-
ların, güçlü alt yapımızın ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın sayesinde sal-
gınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum” diye 
konuştu.

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarının sayısı, 720 bini Bakanlı-
ğımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 100 bini aşmış durumdadır” açıklama-
sını yaptı.

▪ Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 3600 ek gösterge ile ilgili konuşan Hazi-
ne ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, “Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma 
Bakanlığı’nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bu-
nun belirli bir yükü söz konusu” dedi.

Eş durumu atamalarıyla ilgili bir mağduriyet olduğunu belirten Elvan, “Gerekli 
talimatı verdim. Bir mağduriyetin yaşanmaması gerekiyor. Eğer varsa, biz bu 
mağduriyeti de gideririz” diye konuştu.

▪ Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, 
TBMM’de COVİD-19’a karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin rapor hazırladıklarını 
söyledi. Akdağ, koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayıl-
ması tartışmalarına “Memurlar için durum ‘vazife malullüğü’ olarak, işçiler 
için meslek hastalığı ve/veya iş kazası olarak kanunda ifade ediliyor. İlgili Ba-
kanımızla bu konuyu görüştüm. Yeni kanun maddeleri gerekmeksizin, 
ikincil düzenlemelerle bu konunun çözülebileceğini düşünüyorum” 
açıklamasını yaptı. 

▪ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddet olayı yaşandı.  Şiddet olayının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, saldırganların mahkemede hesap vereceklerini söyledi. 

Yaşanan şiddet olayına tepki gösteren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Dur-
muş, “Devlet ve millet elele vermeli, cezalar amasız fakatsız uygulanmalı. 
Saldırganlar toplumdan dışlanmalı, rehabilitasyondan geçirilmelidir” dedi.
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24 KASIM

25 KASIM

2020

2020

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı duyuruda “Bakanlığımız 
taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına 
göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli 
sağlık personeli alıyoruz. 7 bini hemşire, bin 700’ü ebe ve 2 bin 864’ü sağlık 
teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyo-
log, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve 
konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapıla-
cak.” dedi.

▪ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyada geliştirilen tüm aşıları 
yakından takip ediyoruz. Bunların bir kısmına şimdiden ön siparişlerimizi de 
verdik. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıdaki ilk uygulamaları yap-
mayı ümit ediyoruz. Daha da önemlisi kendi aşımızla ilgili önemli bir yere gel-
dik. En geç Nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine 
getirmiş olmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. 

▪ Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilgili kurumlara (Adalet Ba-
kanlığı ve Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı) yazı yazarak, personel 
vardiyalarının 14 günlük olarak düzenlenmesini, bunun mümkün olmaması 
halinde 10 günden az olmayacak şekilde belirleme yapılmasını istedi.

▪ Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen güncelleme ile “sağlık personeli asemp-
tomatik ise erken işe dönmesini sağlamak ilk pozitif testinden 7 gün sonra, 
24 saat arayla yapılacak iki PCR testi negatif olduğu takdirde izolasyonu son-
landırılır” şartı getirildi.



31

27 KASIM

26 KASIM

28 KASIM

1 ARALIK

2020

2020

2020

2020

▪ YÖK Başkanlığı, Yaşlı Bakımı bölüm mezunlarının Evde Hasta Bakımı bölüm 
mezunlarıyla aynı işte çalıştırılabileceğine karar verdi.

▪ Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, pandemi tedbirleri kapsamında ana sınıfı ve benzeri eğitim 
kurumlarının faaliyetlerine ara verileceğini söyledi. 

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları 
yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen 
COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Mil-
li aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz” 
açıklamasında bulundu. 

▪ Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilmesinin yeni 
mağduriyetlere yol açacağını dile getiren Sağlık-Sen, kreş ve okul öncesi 
eğitim kurumlarının açılması için Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bi-
lim Kurulu nezdinde girişimlerde bulundu. 

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık’ta 20 milyon aşının geleceğini ve sağlık 
çalışanlarına aşılamanın 11 Aralık’ta başlayacağını söyledi. 

▪ ÖSYM, Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel 
alımı için tercihlerin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. 
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11 ARALIK

12 ARALIK

14 ARALIK

2020

2020

2020

▪ 2021 Yılı Bütçe görüşmeleri sırasında TBMM’de konuşan Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 salgınının mes-
lek hastalığı olarak sayılmasına dair bir kanuna gerek olmadığını, zaten mev-
zuatta bunun karşılığının ”Vazife Malullüğü” olduğunu söyledi. 

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de yaptığı konuşmada, 130 bine yakın 
sağlık çalışanın virüse yakalandığını, 225 sağlık çalışanının hayatını kaybetti-
ğini söyledi. 

▪ Sağlık Bakanlığı’nın 77 milyar 615 milyon TL olarak belirlenen  bütçesi, TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edildi. 

▪ Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, 30 Kasım’da kapanan kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyetle-
rine başlayacağını duyurdu.

Vazife malullüğü konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Sağlık Ba-
kanımız ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu konunun süratle 
neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim. Cumhurbaşkanı olarak, salgın 
sürecinin yönetiminde görev alan kurumlarımızın çalışmalarını anlık olarak 
takip ediyorum. Mevcut uygulamalar ile ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma 
veya normalleştirme adımlarını istediğimiz zaman atma imkanına sahibiz. 
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun bizden kötü durumda 
olması, Türkiye’nin salgınla mücadelede geride değil, tam tersine ileride ol-
duğunun işaretidir” diye konuştu. 

▪ Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Ahmet Te-
kin, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart 2020’den bir haf-
ta önce yapılan yönetmelik değişikliğine dayanarak 81 il sağlık müdürlüğüne 
gönderdiği genelgeyle, personele Şubat 2021’e kadar performansa göre ek 
ödeme yapılmayacağını, bunun için performans kriteri hesaplamasının ol-
mayacağını bildirdi. Sağlık personeline 6 aydır performansa göre ek ödeme 
yapılmaması uygulaması Şubat 2021’e uzatılmış oldu.
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16 ARALIK

30 ARALIK

31 ARALIK

1 OCAK

27 ARALIK

2020

2020

2020

2021

2020

▪ 12 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 
açıklandı. 

▪ Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk partisi Türkiye’ye getiril-
di. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, testlerin 14 gün süreceğini, biter bitmez ise 
aşılama programının başlayacağını duyurdu.

▪ Sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanma ve kamuya ait 
sosyal tesisleri ücretsiz kullanma hakkı, Resmi Gazete’de yayınlanan Cum-
hurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

▪ Yeni yılın ilk dakikalarında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Zaman ve 
mekân fark etmeksizin vatandaşımızın yardımına koşan tüm sağlık çalışanla-
rımızın yeni yıllarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.  

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den gelecek aşılarla ilgili, ‘‘Pekin güm-
rüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici 
olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması 
beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya 
devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
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4 OCAK

12 OCAK

3 OCAK

13 OCAK

2021

2021

2021

2021

▪ Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Aralık ayı enflasyon 
verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam 
oranları yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 olarak 
belirlendi.

▪ Resmi Gazete’de yayınlanan genelge ile Kasım ve Aralık aylarına dönük ek 
ödeme oranlarının, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kapsama alanındaki 
personele yapılacağı belirtildi.

▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eğitim, dinlenme tesisleri, misafirha-
neler, kreş ve çocuk bakım evlerine yüzde 14 oranında zam yapıldı.

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilinin ‘Yıpranma payının tüm sağ-
lık çalışanlarını kapsayacak şekilde revize edilmesine ilişkin’ soru önergesi-
ne, “Önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilen sağlık ça-
lışanlarının fiili hizmet zamlarına ilişkin olarak iyileştirmelerin yapılabileceği 
düşünülmektedir” cevabını verdi.

▪ Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yapılan bir başvuru üzerine, COVID-19 sal-
gını ile mücadele çalışmalarında görev yapan sağlık emekçilerine ek ödeme 
yapılması yönünde tavsiye kararı verdi. KDK’nın tavsiye kararında, “salgınla 
mücadelede fiilen görev yaptıklarını kanıtlama” şartı yer aldı.

▪ Kasım ve Aralık aylarına dönük ek ödeme yazısının Resmi Gazete’de yayın-
lanması üzerine Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan “Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Sağlık Tesislerinde Yapılacak Ek Ödeme” 
konulu bir genelge yayınlandı.  

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü de aynı konuda, il sağlık 
müdürlüklerine bir başka genelge gönderdi. Genelgede, önceki dönemden 
farklı olarak kapsam genişletilerek entegre hastaneler ve komuta kontrol 
merkezleri de yer aldı. 

▪ Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısı Türkiye’de “acil kullanım onayı” 
aldı. İlk aşılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygu-
landı. 
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14 OCAK
2021

▪ Sağlık çalışanları aşılanmaya başladı.

▪ Ankara Şehir Hastanesi’nde COVID-19 aşısı olan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, gazetecilere şu açıklamada bulundu: “Bütün sağlık çalışan-
larına bu süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle şahsım, milletim 
adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu süreç içerisinde ortaya konan bu 
gayretin karşılığı bizler nezdinde de Rabbimin nezdinde de karşılıksız kalma-
yacaktır.”

16 OCAK
2021

▪ Bir televizyon kanalındaki tartışma programında gazeteci Murat Alan’ın sağ-
lık çalışanlarına yönelik “rüşvetimi ver, susayım” sözleri, başta sosyal medya 
olmak üzere Türkiye’de gündem oldu. Sağlık-Sen başta olmak üzere birçok 
sivil toplum kuruluşu Alan’ın sözlerine tepki göstererek hakkında suç duyu-
rusunda bulundu.

17 OCAK

18 OCAK

2021

2021

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgınında mücadele eden sağlık 
çalışanlarına teşekkür etti. Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarımızın hakkını öde-
mek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalı-
şanları yılıdır” ifadelerini kullandı.

▪ Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Baka-
nı Lütfi Elvan, “Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali 
disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla 
uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek” dedi.
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25 OCAK
2021 ▪ 80 yaş üstü vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı, ülke gene-

linde aşılanan kişi sayısının, büyük çoğunluğu sağlık çalışanı olmak üzere 1 
milyon 200 bin kişi olarak açıkladı.

23 OCAK

19 OCAK

2021

2021

▪ Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, “Hava 
ambulanslarımızda çalışan acil tıp teknisyeni ve paramediklerimiz var ancak 
özel şirketlere bağlı görev yapıyorlar. Sonraki dönemlerde kendi personeli-
mizden olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

▪ Sağlık çalışanlarına salgınla mücadele kapsamında 27 Ekim 2020 tarihinde 
getirilen; yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni, emeklik ve tayin hakkı yasaklarına 
ilişkin Sağlık Bakanlığı 19 Ocak’ta yeni bir genelge yayınlayarak bu izinlerin 
yasağını kaldırdı. İstifa hususundaki yasak devam etti. 

▪ Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları için Kasım ve Aralık 
aylarına ait tavan ek ödemeyi içeren yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. 
Ağustos, Eylül, Ekim aylarına dönük ödemeye ilişkin açıklama yapılmadı. 

20 OCAK
2021 ▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada,980 binden fazla 

sağlık çalışanının aşılandığını duyurdu. Huzurevlerinde ve bakımevlerinde 
kalan vatandaşlar ile onların bakımıyla ilgilenen sosyal hizmet çalışanlarına 
da aşılama yapılmaya başlandı.
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27 OCAK

6 ŞUBAT

2021

2021

▪ Sağlık çalışanlarına ilk doz aşı uygulaması 27 Ocak’ta sona erdi. Sağlık Baka-
nı Fahrettin Koca, bu durumu “Sağlık ordumuzun silahları hazırlandı. Girdik-
leri üstün mücadelede artık daha korunaklılar. Aşı programımızın ilk adımını 
sağlık çalışanlarını aşılayarak tamamladık” şeklinde yorumladı.

▪ AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programın-
da sözleşmeli personelin yaşadığı sorunların çözümü için Hazine ve Maliye 
Bakanlığı nezdinde bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Özkan, “Yakında bu 
konuda bir müjde vereceğiz” şeklinde beyanda bulundu.

▪ Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararında, 4/b sözleşmeli kamu 
personellerinin kullanamadıkları yıllık izinlerinin devredileceği açıklandı.

▪ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, COVID-19 aşı uygulamalarının dörtte üçünün sadece küresel Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 60’ını elinde bulunduran 10 ülkede gerçekleş-
tiğini belirterek, “2.5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede henüz tek bir doz 
aşı uygulanmadı” dedi.

4 ŞUBAT

9 ŞUBAT

7 ŞUBAT

2021

2021

2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile DSÖ Sağlık İnsan Gücü Direktörü James 
Campbell’in, küresel COVİD-19 salgınında aşı, sağlık sistemi ve sağlık per-
sonelinin rolüne ilişkin değerlendirmeleri, DSÖ’ye ait derginin son sayısında 
“başyazı” olarak yayınlandı.

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ‘‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde 
Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’’ güncellenerek mutasyon görülen kişilerin 
tedavi süreci ile ilgili teknik iki madde eklendi.

COVID-19’un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü heyeti, virüsün Vuhan’da-
ki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.
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10 ŞUBAT

11 ŞUBAT

17 ŞUBAT

2021

2021

2021

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşısını yaptırdı. 

▪ Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde (ERAGEM) COVID-19’a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif 
aşı adayının Faz-2 çalışmalarının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı.

▪ 14 Ocak’ta ilk doz aşının uygulandığı sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılar ya-
pılmaya başlandı. 

▪ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezlerine 1500 eleman alı-
mı yapacaklarını belirterek, “Bunun 800’ünü Acil Çağrı bölümünü bitiren kar-
deşlerimizden alacağız. Mart ayında ilk önce KPSS puanları belirlendi, şimdi 
mülakatları yapılacak. İnşallah Mayıs sonu, Haziran başı itibarıyla başlataca-
ğız. Eğitimlere alacağız ve devreye gireceğiz” duyurusunu yaptı. 

▪ Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme Sınavı’nın sözlü mülakatının 15 Mart-9 
Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. 

▪ Bir milletvekilinin koronavirüs salgını sürecince istifa eden ve rapor alan 
doktor sayılarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca, 858 uzman tabip, 144 asistan ve bin 410 tabip olmak üzere top-
lam 2 bin 412 personel istifa ettiğini, 522 doktorun ise özel hastanelere geçiş 
yaptığını söyledi. Bu süre zarfında rapor alan doktorların bilgisi konusunda 
herhangi bir açıklama yapılmadı.

16 ŞUBAT
2021 ▪ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

“Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 
5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2,6 milyon vakaya, yani sadece 
5 haftada neredeyse yarı yarıya düştü” açıklamasını yaptı. 

18 ŞUBAT
2021

▪ Bursa Uludağ Üniversitesinde çalışan Dr. M.Y. uğradığı mobbingin de yazılı 
olduğu bir mektup bırakarak intihar etti. 
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22 ŞUBAT
2021

▪ Danıştay 10. Dairesi, 18 Ocak 2014 tarihi itibariyle serbest meslek icra et-
mekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyen öğretim üyelerinin mesai sa-
atleri sonrası serbest olarak çalışabilmeleri bakımından hukuksal olarak eşit 
statüde olduklarına karar verdi. 

▪ Bir milletvekilinin sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili soru önergesini yanıtla-
yan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Aralık 2015- Eylül 2020 tarihleri arasında 
sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile 
yapılan Beyaz Kod başvurularının 18.358’ inin soruşturması devam etmekte 
olup, yargılaması sonuçlanan dosyalarda 3064 adli para cezası, 1811 hapis ce-
zası verilmiştir.” 

1 MART
2021 ▪ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından ko-

ronavirüs ile ilgili normalleşme kararlarını paylaştı. İlleri 100.000 kişiye düşen 
vaka sayısına göre 4 renkle betimlenmiş Türkiye haritası kamuoyuyla payla-
şıldı.

2 MART
2021

▪ Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin genelge Resmi Gazetede yayın-
landı. Genelgeye göre dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulaması kalkarken, 
idari izin uygulamasının devam edeceği belirtildi. 

▪ Sağlık Bakanlığı, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi 
ve 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağ-
lık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği sonuçlarını açıkla-
dı.
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3 MART

11 MART

2021

2021

▪ Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelgeyle, kanser hastaları ile organ nakli olan 
personele idari izin verilip verilmeyeceğine ilgili birim amirleri karar verece-
ğini açıkladı. Öğrenim durumundan kaynaklı atama, alt ve üst hizmet bölge-
lerine atama ile becayiş ve engelli durumundan kaynaklı atamalar açıldığı be-
lirtildi.  Genelgede, hamile personele 24. haftadan itibaren izin verileceği ve 
istifa yasağının devam ettiği dile getirildi. 

▪ Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında 2021/1 İller Arası Aile Hekimliği Yer-
leştirme İşlemleri ilanı yayınlandı. 

▪ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, COVID-
19’un Türkiye’de görülmesinin ardından geçen 1 yılda sağlık alanında yapılan 
çalışmaları paylaştı.

Erdoğan, “Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığı-
mız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık 
alanında destan yazdık” ifadelerini kullandı.

▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarımıza layık söz bulamıyorum. 
Hayatlarınızı riske attınız. Bu toplum asla sizleri unutmayacaktır. İnsan sağlı-
ğına hizmet eden meslekler iyiliğin güzelliğin meslekleridir. Güvencemiz siz-
lersiniz. Milletim adına size bir kez daha minnettarız” açıklamasında bulundu. 

5 MART

8 MART

2021

2021

▪ Sağlık Bakanlığı 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgede, sağlık 
çalışanlarının istifa ve görevden çekilme taleplerinin kabul edilmeyeceğini 
söyledi.

▪ 2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlan Metni yayınlandı. Başvurula-
rın 8 Mart 2021 - 15 Mart 2021 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) 
üzerinden yapılacağı kaydedildi. 
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COVID-19 ile mücadelede 
hayatlarını ortaya koyan 

ve canlarını feda eden 
sağlık çalışanlarımızı 
rahmet ve şükranla                

yâd ediyoruz.
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Ahmet Akbaş

Hüseyin Seyirt

Engin Ünaldı

Ertuğrul Sütçü

Mehmet Kan

Mustafa Kütahneci

Murat Yumruk

Orhan Özdiller

Ali Yağmur

Mehmet Atilla Baran

Hasan Onur

Turgut Erkutlu

Mesut Yiğit

Hayati Sezerer

Hamza Atlı

Mehmet Hozikligil

Şehri Kayhan

Faik Çelebi

Recep Ali Köseoğlu

Turan Yıldırım

Refik Çaylan

İsmail Hakkı Sarı

Taki Türkyılmaz

Nevzat Açık

Mehdi Tasouji

Esra Alakuş

Abdüllatif Sancar

Osman Öke

Salih Kanlı

Hasan Aslan

Ahmet Averi

Ahmet Ecevit

Veysel Balsak

Şenay Şahin

Ahmet Tanış

Yücel Yıldırım

Abdülmenap Güzel

Ferhat Gencer
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Harun Dönmez

Murat Esen

Erol Bahçe

Cengiz Çil

Naci Gözüküçük

Tansel Yıldız

Önder Kuşakçıoğlu

Osman Bektaş

Mahmut Kara

Yasemin Çolak

Mehmet Mollamahmutoğlu

İbrahim Onur

Bekir Mutlu

Leyla Çiçek

Melek Erciyes

Galip Orhan Ahıshalı

Halil İbrahim Kuzu

Hasan Özışık

Mustafa Tekin

Murat Yeni

Aydın Ünsal

Mücahit Çelik

Ahmet Erkuş

Ali Balkan

Salim Akın

Aytaç Bayram

Emine Ezen

Ahmet Bişiren

Hüseyin İlhami Okatan

Murat Öndeş

Mesut Arı

Burhan Yürütücü

Mehmet Çalışkan

Orhan Özgül

Erkan Özkan

Yakup Tunga

Yeter Yılmaz

Mesut Cem İlkin

Metin Kebapçı

İhsan Sarohan

Hasan Tepeçınar

Bülent Azman

Aslı Yıldız

Medeni Güler

Cuma Kaşık

Mehmet Kızıltaç

Murat Pazarbaşı

Sami İpek

Ali Murat Dilek

Engin Türkmen

Sururi Coşkun

Habib Demirel

Nuran Arslan

Abdulaziz Umuç
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Erhan Yüksel

Ömer Söker

Ferhat Ekici

Ümit Erdem

Ömer Akalın

Ahmet Zare

Selver Kuşçu Ünal

Süleyman Koca

Rıdvan Mutlu

Hüseyin Sarp

Ahmet Elser

Atila Ada

Hakan Yücel

Kahraman Pehlivan

Mehmet Karakum

Ahmet Yiğit

Abdurrahman Aygün

Nazım Yiğit

Hüseyin Süyür

Mustafa Selek

Hayri Tuna

İbrahim Akyıldız

Hasan Baştuğ

R. Ferruh İlter

Ahmet Temir

Ali Osman Gayret

Hamdi Kandilcioğlu

Hakan Arkun

Tevfik Fikret Atılgan

Gökhan Ercan

Muharrem Kanmaz

Yılmaz Tarancı

Hasan Demir

Yunus Kaya

Fikriye Çakmak

Metin İber

Süleyman Gökdemir

Ümit Zan

İbrahim Nizam Çileli

Mehmet Aslan

Hasan Yücel

Adnan Çetin

Atilla Yılmaz

Mücahip Etil

Faik Mümtaz Koyuncu

Mehmet Say

Ahmet Oğuz Tezcanlı

Ferdane Bilgin

Süleyman Eser Özgün

Yalçınkaya Varol

Ahmet Bacanlı

Belgin Kürşat Toraman

Mustafa Kartal

Osman Karadavut
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Ömer Faruk Bodur

Nilüfer Molla

Ahmet Yıldız

Ali İhsan Kabadayı

Güray Bozkurt

Nebil Emir

Abdurrahman Ürkmez

Mustafa Vedat Gök

Recep Memik

İsmail Düzağaç

Cesur Ayaslan

Hanım Kakaç

Cuma Kara

Ertaç Altuner

Meral Arbağ

Serdal Gül

Soner Oğuz

 Coşkun Akman

Hakan Tekingül

Kamer Oktayoğlu

Cumhur Toker

Nuri Ocak

Müsellim Can

Menderes Semercioğlu

Kerim Çağlı

Ahmet Ataş

Ayhan Dağlı

Ömer Demir

Mete Baltacı

Zeki Gül

Hamza Mesut Özaslan

Erçin Özüntürk

Mehmet Raşit Uzar

Elif Özer

Nesrin Öz

Namık Kemal Yavuz

Bekir Kaya

Ömer Abacı

Mustafa Kocatmaz

Serkan Munis

İsmail Has

İlhan Sağıroğlu

Ragıp Hazar

Orhan Doğan

Uğur Topçu

Ahmet Koyunoğlu

İsmail Kenar

Nezih Aydoğan

Rıfat Ataseven

Ramazan Öz

Orhan Çaşkurlu

Ali Ayvalık

Sıtkı Aslan

Önder Büyük
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Halil Kuddar 

Doğan Yıldırım

Yavuz Durmuş

Murat Bayram

 Özlem Şahin

Uğur Yılmaz

 İlhan Doğan

Nebi Mehmet Efendioğlu

Yusuf Pampal

Receb Ünlü

Mehmet Çinpolat

Sakine Fulya Özer

Cemal Yıldız

Erçin Babacanlar

Ayyuş Eryılmaz

 Adnan Ezelsoy

Hasan Erdoğan

Mustafa Doğan

Lokman Öztürk

Oğuzhan Özkan

Tahir Güngör İnce

Cemal İrten

Hakan Türkoğlu

Öztekin Yüce

Emin Akyıldız

Güney Güven

Aşkın Demirören

Levent Cemal Güngör

A. Uğur Yılmaz

Nimetullah Reşidi

Köksal Türkel

Hakkı Durna

Özgül Yaşar

 Hüseyin İlhan Demirel

Nedret Yılmaz

Rasim Güçlü

Lütfi Çetinkaya

 Halit Usluel

Nihal Karataş

Şekip Öztürk

Ramazan Ak

Orkun Karadağ

Kemal Aslan

Samiye Genç Özkan

Mehmet Yaşar Karabacak

Ali Murat Uludoğan

Soyer Şimşek

Mustafa Yiğit

Salih İncehasan

Ömer Gürkan

Necati Emirhan

Yavuz Eryılmaz

Ayşegül Onurkal

Sezgin Can
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Hatice Arıkan

Emel Yaman

Adem Hacıoğlu

Serap Yağcı

Bekir Koluçolak

Lamia Yüksel

Rıza Uğur Keçecioğlu

Vehbi Demirkol

Orhan Balcı

Ramazan Ateş

Ali Rıza Şahap Barlas

Kemal Derin

Savaş Küçükoğlu

Şerif Giray Deneçli

Gürdal Gönenç

 L. Aktan Kokuoğlu

Hakan Sirek

Nurettin Kaya

Ismahan Emirdağı

Hatice Özgümüşdağ

Sakine Kılıç

Mehmet Duman

Cengiz Aslan

Faruk Var

Güven Erarslanlar

Mustafa Çiftçi

Feyruz Karaali

Tayfun Kepiç

Semih Tuzcu

 Kaya Kılıç

Yaşar Gürlek

Mehmet Ertane

M. Kadir Göktürk

Emrullah Maraş

Yusuf Kılıç

Tayfun Yıldız

Atılım Köker

Neşe Dalgıç

Talat Aydemir

Ercan Usta

Nurcan Uslupat

Özlem Hun Altürk

Eşsiz Çınaroğlu

Yaşar Atik

Bakır Artuğ

Cavit Pehlivan

Mehmet Ümit Ergenoğlu

Halil Onalt

Nurcan Doğan

Necmi Arslan

Neşat Uzun

Mehmet Tevfik Yardak

Evran Demirbağ

Cemile Öztın Öğün


