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Kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarından olan iş kazasının tespiti ve
soruşturulması süreçleri ile istirahatli olan sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik
ödeneğine esas çalışılmadığına dair bildirime ilişkin 29/9/2016 tarihli, 2016/21 sayılı
Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.
Söz konusu Genelgenin;
1- "2.1.1.2.İş Kazası Tespit Komisyonunca Tespit Yapılması” başlıklı bölümünün
üçüncü paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Komisyonun “iş kazası değildir" kararına sigortalının yeni bilgi ve belgeler ile itiraz
etmesi halinde olay Komisyon tarafından yeniden değerlendirilecek, karar verilememesi
halinde, gerekçesi belirtilerek sigortalının itirazına esas olarak sunduğu yeni bilgi ve
belgeler eklenmek suretiyle oluşturulacak dosya, denetim talebi ile ölümlü olmayan
vakalarda sosyal güvenlik denetmenlerine, ölümle sonuçlanan vakalarda ise Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına iletilecektir.”
2- “2.1.1.3.Denetim Vasıtasıyla Tespit Yapılması” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Oluşturulan Komisyon tarafından da olayın iş kazası olduğuna ya da olmadığına
karar verilememesi halinde herhangi bir şart aranmadan dosya, belgeleri ve gerekçeleri ile
birlikte soruşturulmak üzere; ölümlü olmayan vakalarda sosyal güvenlik denetmenlerine,
ölümle sonuçlanan vakalarda ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına
iletilecektir. ”
3- “2.1.2.Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranının Tespiti” başlıklı bölümünün
yedinci paragrafında yer alan “müfettiş” ifadesi “ denetim”, sekizinci paragrafının bir ve
ikinci cümlesinde yer alan “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına” ifadesi “ denetime”, üçüncü
cümlesinde yer alan “Yüksek Sağlık Kurulu” ifadesi “Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu”,
dördüncü cümlesinde yer alan “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca” ifadesi ise “Kurumun
ilgili denetim ve kontrolle yetkili birimi tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
4- “2.1.3.Ölümle veya Uzuv Kaybıyla Sonuçlanan İş Kazaları” başlığı "2.1.3.Ölümle
Sonuçlanan İş Kazaları" şeklinde, anılan başlığın birinci paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü paragrafları ise metinden çıkarılmıştır.
“Ölümle sonuçlanan vakalarda; Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit
Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılanların dosyaları sorumluluk halleri ve kusur
oranlarının; İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından tespiti yapılamayanların dosyaları ise iş
kazasının, sorumluluk hallerinin ve kusur oranlarının tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına iletilecektir. ”
5- “2.1.4.Sigortalılık Bildirimleri Yapılmamış Olanların İş Kazası Geçirmesi” başlıklı
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bölümünün ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve paragraftan sonra gelmek üzere
aşağıda yer alan örnekler eklenmiştir.
“İşveren tarafından Kuruma sigortalılık bildirimi yapılmamış olanların kaza
geçirmesi halinde sigortalılık ve iş kazası tespiti; ölümlü olmayan vakalarda sosyal güvenlik
denetmenlerince, ölümle sonuçlananlarda ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup
Başkanlığınca yapılacaktır.
Örnek-1: 27/08/2019 tarihinde bir işyerinde meydana gelen kazada, sigortasız
çalışan bir kişi ölmüştür. Bu durumda hazırlanacak dosya sigortalılık ve iş kazası tespiti
amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına gönderilecektir.
Örnek-2: 19/08/2019 tarihinde bir işyerinde çıkan yangın neticesinde üç sigortalı ile
sigortasız bir kişi yaralanmış, bir sigortalı ise vefat etmiştir. Söz konusu olay ölümlü vaka
olduğundan ve sigortasız çalışma bulunduğundan kazaya dahil olanların tamamı için dosya
incelenmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına iletilecektir.
Örnek-3: 01/08/2019 tarihinde bir işyerinde meydana gelen kazada iki sigortalı ile
sigortasız üç kişi yaralanmıştır. Söz konusu olay ölümlü olmadığından ve sigortasız çalışma
bulunduğundan kazaya dahil olanların tamamı için dosya sosyal güvenlik denetmeni
tarafından incelenecektir.”
6- “2.3.Kusur Oranlarının Tespiti ve Denetim” başlıklı bölümünün birinci paragrafı
aşağıdaki şekilde, ikinci ve beşinci paragrafında yer alan “müfettiş” ifadesi ise “ denetim”
şeklinde değiştirilmiştir.
“İş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları sonucu düzenlenen denetim
raporlarında, işveren, sigortalı ve üçüncü kişi/kişiler hakkında kusur oranları belirtilecek ve
sigortalının ağır kusuru varsa “ağır kusur" ifadelerine yer verilerek sigortalının kusur
derecesi tespit edilecektir. ”
7- “2.3.1.Kurum Sağlık Kurullarınca %10’un Altında Meslekte Kazanma Gücü Kayıp
Oranı Tespiti Yapılan Dosyalar ile İlgili İşlemler” başlıklı bölümünün "a, ç ve e" alt
başlıklarında yer alan; “tutarının 3 katından” ifadesi “ tutarından”, “dosya denetim talebi ile
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilecektir.” ifadesi
“sosyal güvenlik denetmeni tarafından kusur oranı tespiti yapılacaktır.”, "f" alt başlığında yer
alan "aylık tutarının 3 katından fazla olması durumunda dosya mutlaka denetim talebi ile
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilecektir." ifadesi "aylık
tutarından fazla olması durumunda sosyal güvenlik denetmeni tarafından kusur oranı tespiti
yapılacaktır.”, "konu denetim talebi ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili grup
başkanlığına iletilecektir.” ifadesi ise “sosyal güvenlik denetmeni tarafından kusur oranı
tespiti yapılacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.
8- “2.3.2.Uzun Süreli İstirahat Gerektiren Vakalar İle Kuruma Büyük Mali Yük
Getiren Vakalar” başlıklı bölümünün birinci paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde,
ikinci ve üçüncü paragrafında yer alan “tutarının 3 katından” ifadesi ise “ tutarından” şeklinde
değiştirilmiştir.
“Bu değişiklikle birlikte uzun süreli istirahat gerektiren durumlarda denetim talebinde
bulunulmayacaktır.”
9- “2.5.İş Kazası ve Meslek Hastalığı Soruşturmalarının Kurum Müfettişlerince
Yapılması” başlığı “2.5.İş Kazası ve Meslek Hastalığı Soruşturmalarında Esas Alınacak
Denetim Raporları" şeklinde değiştirilmiştir.
10- “2.5.İş Kazası ve Meslek Hastalığı Soruşturmalarının Kurum Müfettişlerince
Yapılması” başlıklı bölümünün bir, iki, üç, dört, yedi, dokuz, on bir, on iki, on üç ve on

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Mithatpaşa Cad.No 7 Sıhhiye/Çankaya
Telefon No: 0 312 458 72 82 Faks No: 0 312 435 72 36
E-Posta: ehgm_kvsdb@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
10

Bilgi için: Rüstem ÖZDEMİR Daire Başkanı

dördüncü paragrafları metinden çıkarılmış, beşinci paragrafında yer alan “Kurum
müfettişlerince düzenlenen raporlarda iş kazası tespiti yapılmış olsa dahi, işveren ve üçüncü
kişilerin sorumluluğu ile sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinden indirimin ne
oranda yapılacağı ve kusur oranlarına ilişkin bir tespitin yapılamaması veya Kurumumuz
müfettişlerince” ifadesi “ Kurumun denetim ve kontrol ile yetkili görevlileri tarafından”,
altıncı paragrafında yer alan “Kurum müfettişlerince” ifadesi “Kurumun denetim ve kontrol
ile yetkili görevlileri tarafından düzenlenen raporlarda” şeklinde, onuncu paragrafı ise
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci paragraftan sonra gelmek üzere "gerekmektedir. "
ifadesi eklenmiştir.
“İş kazasının Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından
tespit edilmesi ancak daha sonra gerek sigortalının meslekte kazanma gücü kayıp oranının %
10 veya üzerinde çıkması, gerekse kusur oranlarının tespiti amacıyla dosyanın denetime
gönderilmesi durumunda, soruşturma sonucu meydana gelen olayın/kazanın iş kazası
olmadığının anlaşılması halinde, denetim raporu esas alınacaktır. Buna göre kısa vadeli
sigorta servisi personelince sigortalıya ödenmiş ise geçici iş göremezlik ödenekleri
Tahsil/Tediye ekranında iş kazası sigortası kolundan hastalık sigortası koluna çevrilerek 2
günlük kesinti yapılacaktır. Şayet sigortalı hakkında ödeneğe esas iş göremezlik raporunun
başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi
bildirilmemiş ise yersiz ödeme işlemi yapılacak, ayrıca sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış
ise dosya, gereği yapılmak üzere ilgili ünitenin emeklilik servisine gönderilecektir.”
11- "6.6.2.E-Ödenek Sistemi İçerisindeki Tahsilat/Tediye Ekranları Altında Yer Alan
e-Rapor Manuel Ödeme Sisteminden Yapılacak Ödemeler ve Dikkat Edilecek Hususlar"
başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan "işveren tarafından çalışmadı bildirimi
aranmaksızın, anılan raporlara, sistem tarafından takip numarası verilmiş olması şartıyla,"
ifadesi ile "Ekranları Altında Yer Alan e-Rapor Manuel Ödeme Sisteminden" ifadesi
metinden çıkarılmış, "Tediye" ifadesinden sonra gelmek üzere "menüsünden" ifadesi
eklenmiştir.
12- “6.7.Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” başlıklı bölümünün üçüncü
paragrafında yer alan “halinde” ifadesinden sonra gelmek üzere “, sigortalı adına 30 gün
veya istirahat süresi ile uyumlu olmayacak şekilde fazla prim ödeme gün sayısı bildirilmesi
durumu hariç olmak üzere” ifadesi eklenmiş, “ödenebilecektir” ifadesi “ ödenecektir”
şeklinde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki örnekler eklenmiş ve
diğer örnekler buna göre yeniden numaralandırılmıştır.
“Örnek-1: 03/06/2019 – 12/06/2019 tarihleri arasında istirahatli olan sigortalı adına
Haziran/2019 ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde 30 günlük prim bildirilmiş ve ayrıca
çalışılmadığına dair bildirim yapılmamıştır. Bu durumda sigortalı adına “çalışmadı”
şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.
Örnek-2: 06/05/2019 – 15/05/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan
sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Mayıs/2019 ayı için 25 günlük prim bildirilmiş
ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda eksik gün
süresi ile istirahat süresi uyumlu olmadığından ve eksik gün nedeni “1-İstirahat” olarak
bildirilmediğinden, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş
göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.
Örnek-3: 08/07/2019 – 17/07/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan
sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Temmuz/2019 ayı için 5 günlük prim
bildirilmiş ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda
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sigortalı adına bildirilen prim gün sayısı, istirahat süresine uyumlu kabul edilecek ve bildirim
süresinin geçmiş olması ancak herhangi bir yöntemle çalışılmadığına dair bildirim
yapılmamış olması halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.”
13- "6.7.2.Kâğıt Ortamında Düzenlenen Raporlar İçin Çalışılmadığına Dair Bildirim
Giriş İşlemleri" başlıklı bölümünün dördüncü paragrafı metinden çıkarılmıştır.
14- “7.2.1.İşverenin Sorumluluğu” başlıklı bölümünün sekizinci paragrafı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"28/08/2019 tarihinde meydana gelen ölümlü olmayan iş kazası sonucu sosyal
güvenlik denetmeni tarafından düzenlenen raporda işverenin %80, sigortalının ise %20
oranında kusurlu olduğu (ağır kusur ifadesine yer verilmemiştir) tespit edilmiştir. Söz konusu
iş kazası sonucu sigortalıya verilen 10 günlük istirahat raporuna istinaden sigortalıya
ödenen 3000 TL geçici iş göremezlik ödeneğinin işverenin kusur oranına (%80) tekabül eden
2400 TL’nin işverenden tahsil edilmesi gerekmektedir ."
15- “7.2.2.Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu” başlıklı bölümünün on birinci paragrafında
yer alan “tutarının 3 katından” ifadesi “tutarından”, “denetim talebi ile Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilecek,” ifadesi “sosyal güvenlik denetmeni
tarafından incelenecek ve”, on ikinci paragrafında yer alan “müfettiş” ifadesi ise “denetim”
şeklinde değiştirilmiştir.
16- “7.6.Hukuk Servislerine İntikal Eden Alacaklarda Rücu İşlemleri" başlıklı
bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İşveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğunu düzenleyen Kanunun 21 inci maddesi
hükümlerine göre Kurumun denetim ve kontrol ile yetkili görevlilerince ya da örnek olay
kapsamında Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulan olaylar hakkında tanzim olunan
raporlardan veya kesinleşmiş mahkeme kararlarından, ilgililerin kastının, ihmalinin,
kusurunun ve kusur oranlarının belirlenmesi durumunda, tespit edilen kusur oranlarına göre
rücu işlemi yapılacaktır."
17- Ekteki tabloda yer alan ifadeler düzeltilerek 2016/21 sayılı Genelgeye işlenmiştir.
Bu Genelgenin yayım tarihinden önce meydana gelen vakalar dahil olmak üzere
(görevlendirme yapılmış olanlar hariç) sigortalılık, iş kazası ve kusur oranına dair işlemler
yukarıda yer alan değişikliklere göre yürütülecek; 11 inci maddesinde yer alan
"6.7.Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi" başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ise henüz
ödeme işlemi yapılmamış istirahat raporları için uygulanacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Kurum Başkanı
EK: Düzeltme Tablosu
DAĞITIM:
Gereği:
Merkez ve Taşra Teşkilatına

Bilgi:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
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DÜZELTME TABLOSU
BAŞLIK
MEVCUT HALİ
DEĞİŞİKLİK
GEREKÇE
Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal Personeller ifadesi
1.1.3.İş Kazasının
Bildirimi ve Bildirim güvenlik merkezlerine kağıt ortamında güvenlik merkezlerine kağıt ortamında “personel” olarak
yapılan bildirimler ilgili ünitenin kısa yapılan bildirimler ilgili ünitenin kısa değiştirilmiştir.
Süresi
vadeli sigortalar servislerinde görev yapan vadeli sigortalar servislerinde görev yapan
yetkili personellerce Kurumumuz Intra yetkili personellerce Kurumumuz Intra
Yirminci Paragraf
sayfasında yer alan Uygulamalar, İş Kazası sayfasında yer alan Uygulamalar, İş Kazası
ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
ekranından girilerek Kurum kayıtlarına ekranından girilerek Kurum kayıtlarına
işlenecektir.
işlenecektir.
Kesinlik ifade edecek
2.1.1.1.Kısa Vadeli
İş kazası tespit işleminin il müdürlüğü
şekilde değişiklik
Sigorta Servisince
bünyesinde yapılması halinde kısa vadeli
yapılmıştır.
Tespit Yapılması
sigortalar servis memuru, servis şefi ve il
müdür
yardımcısı
tarafından
İki, Dört ve Beşinci
imzalanabilecektir.
tarafından imzalanacaktır. bilecektir.
Paragraf
Anılan servisin olayın iş kazası olduğu
yönünde karar alma yetkisi olduğu gibi,
olayın iş kazası olmadığı yönünde karar
alma yetkisi de bulunmaktadır. Servis
tarafından olay hakkında alınan “iş kazası
değildir" kararına sigortalının itiraz etmesi
halinde söz konusu vaka bir kez de "İş
Kazası Tespit Komisyonunca" incelenecek
incelenecektir ve karara bağlanabilecektir.
ve karara bağlanabilecektir.
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından
sağlanacak
yardımlarda
gecikme
yaşanmaması için ölümle sonuçlanan
vakalarda, Kuruma yapılan bildirimlerden

2.1.2. Meslekte
Kazanma Gücü
Kayıp Oranının
Tespiti
Üçüncü Paragraf

2.2.3.Meslek
Hastalığı
Dosyalarının
Hazırlanması ve
Gönderilmesi

kaza geçirenin sigortalılığı konusunda
tereddüt
bulunmaması,
kolluk
kuvvetlerinin olayla ilgili düzenlemiş
oldukları olay yeri tespit tutanağı, ifade
tutanakları ve diğer belgelere, Cumhuriyet
Savcılığı tespit ve ifade tutanaklarına ya da
sağlık hizmet sunucusundan elde edilen
bilgi ve belgelere yahut işverenin kaza ile
ilgili bildirimlerine göre, Kısa Vadeli
Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit
Komisyonu tarafından iş kazası tespiti
yapılabilecektir.
Kısa vadeli sigorta servisleri
personellerince söz konusu dosya ve eki
listede yer alan belgeler Sosyal Güvenlik İl
Müdürlükleri bünyesinde bulunan Kurum
Sağlık Kurullarına gönderilmeden önce
kontrol edilecek, bu belgelerden eksik
olanlar var ise; ilgili birimlerden resmi yazı
ile istenecek, şayet temin edilememiş ise
ilgili birim/kuruluş/kişi tarafından belge ve
bilginin istenmesine rağmen temin
edilemediği hususu izah edilerek konu ile
ilgili dosyaya ait üst yazıda mutlaka
belirtilecektir.

Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası
Tespit Komisyonu tarafından iş kazası
tespiti
yapılabilecektir
inceleme
yapılacaktır.
Kısa vadeli sigorta servisleri Personeller ifadesi
personellerince söz konusu dosya ve eki “personel” olarak
listede yer alan belgeler Sosyal Güvenlik İl değiştirilmiştir.
Müdürlükleri bünyesinde bulunan Kurum
Sağlık Kurullarına gönderilmeden önce
kontrol edilecek, bu belgelerden eksik
olanlar var ise; ilgili birimlerden resmi yazı
ile istenecek, şayet temin edilememiş ise
ilgili birim/kuruluş/kişi tarafından belge ve
bilginin istenmesine rağmen temin
edilemediği hususu izah edilerek konu ile
ilgili dosyaya ait üst yazıda mutlaka
belirtilecektir.

Söz konusu risk değerlendirme ve ortam İş Kurumu İl Müdürlüklerinden de temin Kesinlik ifade edecek
analizi raporlarının anılan birimlerce edilebilecektir.
şekilde değişiklik
yapılmıştır.
gönderilmemesi halinde sosyal güvenlik il
müdürlükleri/sosyal
güvenlik
merkezlerinin
kısa vadeli sigortalar servislerince

Beşinci Paragraf

2.2.4.Meslek
Hastalığının
Soruşturulması ve
Meslekte Kazanma
Gücü Kayıp
Oranının Tespiti
Altıncı Paragraf

2.3.1.Kurum Sağlık
Kurullarınca
%10’un Altında
Meslekte Kazanma
Gücü Kayıp Oranı
Tespiti Yapılan
Dosyalar ile İlgili
İşlemler
e) Kanunun 22 nci
maddesinin birinci
fıkrasının
(b)
bendinin
uygulanmasına
yönelik olarak;

sigortalılardan, işverenlerden veya Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden de
temin edilebilecektir.
Örneğin;
Kurum
Sağlık
Kurulunca, sigortalı A hakkında iş kazası
vakası nedeniyle % 6, aynı anda veya
ileriki bir tarihte aynı veya farklı bir
uzvunda, meslek hastalığı nedeniyle % 7
oranında meslekte kazanma gücü kayıp
oranı tespit edilmesi halinde bu sigortalı
için söz konusu meslekte kazanma gücü
kayıp oranları birleştirilebilecek ve sürekli
iş göremezlik geliri bağlanması amacıyla
emeklilik
işlemleri
servislerine
gönderilmesi gerekecektir.

Örneğin;
Kurum
Sağlık “birleştirilebilecek” ifadesi
Kurulunca, sigortalı A hakkında iş kazası “birleştirilecek” şeklinde
vakası nedeniyle % 6, aynı anda veya değiştirilmiştir.
ileriki bir tarihte aynı veya farklı bir
uzvunda, meslek hastalığı nedeniyle % 7
oranında meslekte kazanma gücü kayıp
oranı tespit edilmesi halinde bu sigortalı
için söz konusu meslekte kazanma gücü
kayıp oranları birleştirilebilecek ve sürekli
iş göremezlik geliri bağlanması amacıyla
emeklilik
işlemleri
servislerine
gönderilmesi gerekecektir.

Sosyal
Sigorta
İşlemleri
Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinin
ikinci
fıkrasında
ağır
kusura yönelik uygulamanın nasıl
yapılacağı açıklanmıştır. Buna göre;
Sigortalının:
1- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
kurallara uymaması, sağlığı ve güvenliği
ile ilgili kurallara uymaması,

Sosyal
Sigorta
İşlemleri Mükerrer ifade
Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinin çıkarılmıştır.
ikinci
fıkrasında
ağır
kusura yönelik uygulamanın nasıl
yapılacağı açıklanmıştır. Buna göre;
Sigortalının:
1- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
kurallara uymaması, sağlığı ve güvenliği
ile ilgili kurallara uymaması,

İkinci Paragraf
5.3.Emzirme
Ödeneği ve
Yararlanma Şartları

Emzirme
ödeneğine
hak
kazanan şartıyla emzirme ödeneği ödenecektir.
sigortalılardan Kanunun 9 uncu maddesine verilebilecektir.
göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten
başlamak üzere 300 gün içinde çocukları
Dokuzuncu Paragraf doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık
sigortası haklarından yararlanacak sigortalı
erkeğe, doğum tarihinden önceki 15 ay
içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması
şartıyla emzirme ödeneği verilebilecektir.
Ancak, sigortalılığı sona erdikten sonra hüküm işletilebilecektir.
5.3.Emzirme
yalnızca
genel
sağlık
sigortalılığı
Ödeneği ve
için
anılan
hüküm
Yararlanma Şartları bulunanlar
işletilebilecektir.
On birinci paragraf
Kurum intra sayfası “Kurumsal
Kurum intra sayfası “Kurumsal
6.1.5.Yersiz
ve
İstatistik
Sistemi”
ve
İstatistik
Sistemi” Raporlama
Düzenlenen İstirahat Raporlama
adresinden sağlık hizmet sunucularınca adresinden sağlık hizmet sunucularınca
Raporlarının
Kuruma elektronik ortamda gönderilen Kuruma elektronik ortamda gönderilen
İstatistik
raporların yer aldığı “e-Ödenek İstatistik raporların yer aldığı “e-Ödenek İstatistik
Programından
Programı” oluşturulmuştur. Kısa vadeli Programı” oluşturulmuştur. Kısa vadeli
Kontrolü
sigorta servislerinde çalışan personeller sigorta servislerinde çalışan personeller
tarafından söz konusu program aylık olarak tarafından söz konusu program aylık olarak
Birinci Paragraf
rutin bir şekilde takip edilecektir.
rutin bir şekilde takip edilecektir.
6.6.1.Geçici İş
Göremezlik Ödeneği
Ödemeleri
Onuncu Paragraf

Ancak sigortalının birden fazla işyerinde
çalışması ve söz konusu işyerlerinde
kontrol kodu olan ve olmayanların
bulunması durumunda; kontrol kodu
olmayan işyerlerinden bildirilen primler
ile prim gün sayısı şartının sağlanması
halinde kontrol kodu olan işyeri

geçici
iş
göremezlik
ödenebilecektir.

Kesinlik ifade edecek
şekilde değişiklik
yapılmıştır.

“işletilebilecektir.” İfadesi
“işletilecektir.” şeklinde
değiştirilmiştir.

Personeller ifadesi
“personel” olarak
değiştirilmiştir.

ödeneği “ödenebilecektir.” ifadesi
“ödenecektir” şeklinde
değiştirilmiştir.

haricindeki işyerlerinden bildirilen primler
ve kazançlar üzerinden geçici iş
göremezlik ödeneği ödenebilecektir.
Buna göre söz konusu kapsamdakilere
6.6.1.Geçici İş
Göremezlik Ödeneği gerekli müstahaklık şartlarının sağlanması
halinde iş kazası, meslek hastalığı, hastalık
Ödemeleri
ve analık sigortasın geçici iş göremezlik
ödeneği
ile
emzirme
ödeneği
On dördüncü
ödenebilecektir.
Paragraf
Sigortalılarca bu şekilde yapılan talepler
6.6.4.Emzirme
üzerine yazılı dilekçe aranmaksızın ilgili
Ödeneği Ödeme
servis personelleri tarafından, emzirme
İşlemleri
ödeneği bakımından müstahaklığın tespit
edilmesi
halinde
ödeme
işlemleri
Birinci Paragraf
gerçekleştirilecek, anlaşmalı bankalar
üzerinden
kendilerine
ödenmesi
sağlanacaktır.
Bildirim aranmayacak haller hariç olmak
6.7.Çalışılmadığına
Dair Bildirim Girişi üzere söz konusu bildirim olmadan geçici
iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.
Aşağıda açıklandığı şekilde, elektronik,
İkinci Paragraf
manuel veya aylık prim ve hizmet belgesi
üzerinden bildirim yapıldığının tespiti
halinde geçici iş göremezlik ödenekleri
ödenebilecektir.
6.7.3.Çalışılmadığına …kısa vadeli sigortalar servis personeli, şef
Dair Bildirim Girişi ve sosyal güvenlik merkez müdürü veya il
müdür yardımcısı tarafından müşterek
İle İlgili Diğer
tutanak tanzim edilmek suretiyle cezadan
Konular
çıkarma işlemi yapılabilecektir.
10 numaralı
paragraf

geçici iş göremezlik ödeneği ile emzirme Kesinlik ifade edecek
şekilde değişiklik
ödeneği ödenebilecektir.
yapılmıştır.

Sigortalılarca bu şekilde yapılan talepler
üzerine yazılı dilekçe aranmaksızın ilgili
servis personelleri tarafından, emzirme
ödeneği bakımından müstahaklığın tespit
edilmesi
halinde
ödeme
işlemleri
gerçekleştirilecek, anlaşmalı bankalar
üzerinden
kendilerine
ödenmesi
sağlanacaktır.
geçici
iş
göremezlik
ödenekleri
ödenebilecektir.

Personeller ifadesi
“personel” olarak
değiştirilmiştir.

çıkarma işlemi yapılacaktır. bilecektir.

Kesinlik ifade edecek
şekilde değişiklik
yapılmıştır.

Kesinlik ifade edecek
şekilde değişiklik
yapılmıştır.

Örnek-7: 27/11/2017 tarihinde 32 nci geçici
iş
göremezlik
ödeneği Kesinlik ifade edecek
haftada hekime çıkarak 3 hafta kalıncaya ödenebilecektir.
şekilde değişiklik
kadar çalışabileceğine dair rapor alan
yapılmıştır.
sigortalı, 08/12/2017 tarihinde işten
ayrılmıştır. Bu durumda söz konusu
Örnek-7
sigortalıya sigortalılık süresine isabet eden
bir istirahat raporu bulunmadığından geçici
iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.
Ancak, aktarma tarihinin işten ayrılış tarihi
itibariyle
güncellenmesi
durumunda
istirahat
09/12/2017
tarihinde
başlayacağından işten ayrılışı takip eden 9
uncu güne kadar yani 17/12/2017 (dahil)
tarihine kadar geçici iş göremezlik ödeneği
ödenebilecektir.
Kesinlik ifade edecek
10.2.Sosyal Güvenlik Ancak, söz konusu kapsamdakiler aynı emzirme ödeneği ödenebilecektir.
şekilde değişiklik
Destek Primine Tabi zamanda kendi çalışmalarından dolayı
aylık
aldıklarından
aylık
kapsamı
yapılmıştır.
Olarak Çalışanlar
üzerinden
emzirme
ödeneği
Hakkında
ödenebilecektir.
Düzenlenen Sağlık
Raporları İle İlgili
Uygulamalar
6.10.2.Hastalık ve
Analık Vaka
Türünde

İkinci Paragraf

