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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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Sayı : E-14500235-403.01.99
Konu : COVID-19 Hastalığı İçin Risk

Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

DAĞITIM

İlgi : a) 02.06.2020 tarihli ve E.1183 sayılı yazımız.
b) 05.06.2020 tarihli ve E.1187 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, “Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve
Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde “….. çalıştırılma biçimlerine
bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık
Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı" hüküm altına alınmışve
söz konusu Genelge hükmü ile Bakanlığımıza verilen yetki gereğince “Covid-19 Hastalığı İçin Risk
Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” belirlenmiş olup, öncelikle ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ile
“Bakanlığımızca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez
aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanlığımız e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas
COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” üretileceği, kamu
çalışanları söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edecekleri ve sistem üzerinden “İdari
izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi”ni alamayan
kişilerin mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun
görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından “COVID-19
idari izin” tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenleneceği " duyurulmuştur. e-Nabız sistemi
üzerinden gerekli çalışmaların tamamlanması sonrası ise idari izinli sayılacak kamu çalışanlarının söz
konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece e-Nabız sistemi üzerinden temin edecekleri
ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile uygulamaya konulmuş olup halihazırda uygulama bu çerçevede
yürütülmektedir.

Bakanlığımızca kişilerin mağdur olmamaları ve hak kayıplarının yaşanmaması adına ilgi (b)’de
kayıtlı yazımız ile yürürlükten kaldırılan ilgi (a) yazımız kapsamında 02-08/06/2020 tarihleri arasında
Aile Hekimliğinden alınan “Covid-19 idari izin” tanısı ile durum bildirir tek hekim raporunun geçerli
olduğu ilgililere bildirilmiştir.

Ancak, Cumhurbaşkanlığı tarafından 01/03/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı “COVID-19
Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu Genelge ile
kamu personeline ilişkin tekrar düzenleme yapılması üzerine kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililer
tarafından yapılan başvurular üzerine Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde, 2021/5 sayılı
Genelge sonrasında hali hazırda yürürlükte olan ilgi (b)’de kayıtlı yazımız gereğince “İdari izne esas
Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” nin sadece e-Nabız sistemi
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üzerinden alınabileceği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgi (b)’de kayıtlı yazımız kapsamında işlem
yürütmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Bakan a.

Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:
Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatına
Cumhurbaşkanlığına Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlara
TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine
Bakanlıklara (Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlara Bakanlıklarca)
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına
Yargıtay Başkanlığına
Danıştay Başkanlığına
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığına
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (Bağlı ve İlgili Kuruluşlara YÖK Başkanlığınca)
Üniversitelerarası Kurula
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına
81 İl Valiliğine


