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COVID-19’DA DEĞİŞEN MEVZUAT 

Özgür Erbaş 
Avukat, TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu Üyesi 

 

Özet 

COVID-19 salgını kapsamında alınan kimi kararlar ve çıkarılan düzenleyici 
işlemler Resmi Gazete yayımlanırken kimi kurallar ve kararlar kurum ve 
kuruluşların sosyal medya hesapları üzerinden veya basın bültenleri yoluyla 
basın yayın kuruluşları aracılığıyla duyuruldu. Kurumların denetim konulu 
genel yazılarına kronoloji içinde yer verildi.  

Önceki iki raporun yöntemiyle taranan ve derlenen mevzuat değişiklikleri 
şöyle:  

 2 Ağustos 2020 günlü 2020/6  Sayılı  Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün Konaklama Tesislerinde 
Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Değişikliği ile Güvenli  Tu-
rizm  Sertifikası  alınmasının  zorunlu  olduğu  50  oda  ve  üzeri  ko
ri  konaklama tesislerinde, ikamet  adresi  yurtdışında  olan  misafir-
lerin  talebe  bağlı  olarak  COVID-19  testi yaptırabilmeleri,  eği-
tim  almış  sağlık  personeli  ile  sağlanması  veya numune almak 
için yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet vermeleri 
gerektiği belirtildi.  

 12 Ağustos 2020 günlü ve 2020/14 ve 16 sayılı 
2020/6  Sayılı  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Ge-
nel Müdürlüğü’nün Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme 
Süreci Genelgesi Değişikliği ile COVID-19 teşhisi konulan misafir ile 
aynı aileden olan veya birlikte aynı odada kalan kişiler dahil, konak-
lama süresince misafir izolasyon odalarında kalacaklarına ve odala-
rının dışına çıkamayacaklarına ilişkin imza karşılığı yazılı bilgilendir-
me ve bildirim yapılacağı maddesi eklendi. 

 14 Ağustos 2020 günlü ve E.851 sayılı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün “Covid-19 (SARS-cov-2) PCR Testi” konulu yazı-
sıyla belirlenen dışında test ücreti alınmayacağı, test yapan kuruluş-
ların bilgileri belirlenen sistemlere girmemesi halinde yaptırım uygu-
lanacağı duyuruldu.   

 19 Ağustos 2020 günlü ve E.1226 sayılı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün “Engelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi 
Malzeme Temini Hakkında Alınan Tedbirler” konulu yazısıyla belir-
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lenen raporların sağlık kuruluşuna gelmeksizin güncellenmesinin 
sağlanacağı duyuruldu.  

 20 Ağustos 2020 günlü Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
yazısıyla COVID-19 PCR testi çalışan kurumlara yönelik yazısıyla 
gerek test ücreti için belirlenen fiyat üzerinden ücret alındığı, gerekse 
test sonuçlarının sisteme girilmediği ile ilgili yoğun şikayetler alındığı, 
bu nedenle COVID-19 PCR testi çalışan kurumlarımızın uyarılması-
na karar verildiği duyuruldu.  

 26 Ağustos 2020 günlü Resmi Gazete’de COVID-19 Kapsamında 
Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi yayımlandı. Genelge ile uzaktan, dönüşümlü esnek çalış-
ma uygulaması yeniden başlatıldı.  

 28 Ağustos 2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhur-
başkanı Kararı ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan perso-
nelin toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz olarak 
yararlanması yılsonuna kadar uzatıldı.  

 30 Ağustos 2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim 
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeli-
ğinde değişiklik yapılarak olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, 
yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirlere dair düzenle-
meye “İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın has-
talık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönet-
melikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul 
ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir” hükmü eklendi.  

 31 Ağustos 2020 günlü Resmi Gazete’de kısa çalışma ödeneği 
uygulamasına iki ay daha devam edileceğine ilişkin Cumhurbaşkan-
lığı kararı yayımlandı. Birer aylık dönemler halinde daha önce iki 
kere daha uzatma kararı verilmişti.  

 2 Eylül 2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Ba-
kanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak 
salgın hastalık durumundaki uygulamaya ilişkin düzenleme yapıla-
rak olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe iliş-
kin alınması gereken tedbirlere dair düzenlemeye “İlçe, il veya ülke 
genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz 
hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, 
öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca 
belirlenebilir” hükmü eklendi.  

 4 Eylül 2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı 
kararı ile işten çıkarmanın yasaklanmasına ilişkin uygulamanın süre-
si iki ay daha uzatıldı. Birer aylık dönemler halinde daha önce iki 
kere daha uzatma kararı verilmişti.  

 5 Eylül 2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği 
Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 1 Ağustos 
2020 tarihinden geçerli olmak üzere salgın hastalık nedeniyle görevi 
başında olamayan hekimlere yapılacak ödemelerde kesinti yapılma-
yacağı ve hasta takibi şartına bağlı olarak ayda net 3 Bin TL’yi aş-
mamak üzere ek ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.   
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 6 Eylül 2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlı-
ğına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapıl-
masına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılarak  “görevi sırasında ve-
ya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın has-
talığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların 
bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve başhekimin 
onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak 
üzere tüm çalışılmayan günleri” ile “1/8/2020 tarihinden itibaren ge-
çerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kap-
samı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek 
ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai 
içi tavan ek ödeme tutarını geçemez” ibareleri eklendi.  

  




