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Özet 
İş kazasının tespiti ve soruşturulması süreçleri ve geçici iş göremezlik ödeneğine esas 
çalışılmadığına dair bildirime ilişkin 2016/21 sayılı SGK Genelgesinde değişiklikler 
yapılmıştır. 
 
Kapsam 
SGK, 23.09.2019 tarihli ve 2019/20 sayılı Genelgesi ile Kısa vadeli Sigorta Kolları 
uygulamalarının usul ve esaslarının açıklandığı 2016/21 sayılı (Ana) Genelgede 
aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır: 
 
1-) Sosyal güvenlik il müdürlükleri (SGİM) ile sosyal güvenlik merkezlerinde (SGM) 
kurulan iş kazası tespit komisyonlarının olayın iş kazası olup olmadığına karar 
verememesi hallerinde oluşturulacak dosya; 
 

 Olay ölümle sonuçlanmamış ise illerdeki görevli SGK denetmenlerine, 
 

 Ölümle sonuçlanmış ise Müfettişlerce soruşturulmak üzere Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığının Ankara, İstanbul ve İzmir’deki ilgili Grup Başkanlıklarına, 

İletilecektir. 
 
2-) Uzuv kaybıyla sonuçlanan iş kazalarında müfettiş raporu gerekliliği kaldırılmıştır. 
Sadece ölümle sonuçlanan iş kazalarında müfettişin yapacağı inceleme ve kusur 
oranlarını belirlemesi sonucu ilgili kişilerden rücu işlemi yapılacaktır. 
 
3-) Sigortalılık bildirimleri yapılmamış kişilerin iş kazası geçirmeleri halinde iş kazası 
tespiti ölümlü olmayan vakalarda sosyal güvenlik denetmenlerince (SGD) ölümle 
sonuçlananlarda ise müfettişlerce yapılacaktır. 
 
4-) SGK denetim raporlarında işveren, sigortalı veya üçüncü kişinin fiillerinin 
Kanunun 21 ve 22’nci maddeleri kapsamında bulunduğunun belirtilmesi, ancak aynı 
konuda iş müfettişlerince düzenlenen raporda işveren, sigortalı ve üçüncü kişinin 
fiilinin anılan Kanunun aynı maddeler kapsamında olduğunun değerlendirilmesi ile 
birlikte kusur derecelerinin de belirtilmesi durumunda, iş müfettişi raporunda 
önerilen kusur derecelerine göre işlem yapılacaktır. 

 
5-) İş kazası ve meslek hastalığı soruşturmaları sonucunda SGD tarafından 
düzenlenen raporlarda da, sigortalının kusur oranı “ağır kusurlu” olarak belirlenmiş 
ise ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğin ağır kusur derecesi dikkate alınarak 
1/3’ü kadarlık kısmı kesinti yapılarak ödenecek ancak ağır kusur derecesi 
belirtilmemişse %5 oranında kesinti yapılarak ödenecektir. 
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6-) Komisyonca olayın iş kazası olduğuna karar verilmesi ancak dosyanın denetime 
gönderilmesi sonrasında olayın iş kazası olmadığının anlaşılması üzerine denetim 
raporu esas alınacak olup vaka hastalık vakası sayılacağından ödeneğin ilk 2 günlük 
kısmı geri alınacak; raporun başladığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde 90 gün kısa 
vadeli sigorta primi bildirilmemiş ise yersiz ödeme işlemi yapılarak geçici iş 
göremezlik ödeneği ve bağlanmış ise sürekli iş göremezlik ödeneği geri alınacaktır.   
 
7-) Sigortalının raporlu olduğu ayda, SGK’ya bildirilen gün sayısının 30 gün veya 
istirahat süreli ile uyumlu olmayacak şekilde fazla prim ödenmiş olması halinde, 
işveren tarafından sigortalı adına “çalışmadı” bildirimi yapılmadığı sürece geçici iş 
göremezlik ödeneği ödenmeyecektir. 
 

 Örneğin: 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. 

 
8-) Kâğıt ortamında düzenlenen raporlar e-ödenek ekranından kaydedildiği anda 
işveren tarafından görüntülenebilmekte olup ekrana düştüğü tarihin içinde 
bulunduğu ayın ABHB’nin verilme süresinin bitimine kadar çalışılmadığına dair 
bildirim yapılması gerekmektedir. E-ödenek ekranından kaydedilmeyen raporlar için 
işverene öncelikle tebligat gönderilecektir. İşverenin bildirim yapmaması veya geç 
yapması halinde İPC uygulanacaktır. 
 
9-) Hastalık vakalarında yapılacak rücu işlemleri için kusur oranları tespit edilmesi 
gerektiği hallerde, SGK’ ya intikal eden rapor ve tutanaklar ile mahkeme kararlarında 
belirtilen oranlara göre kısa vadeli sigortalar servislerince, tespit edilememesi halinde 
ise SGK tarafından yapılan masrafların toplamının sigorta primine esas kazanç tavanı 
aylık tutarından fazla olması durumunda dosya, sosyal güvenlik denetmeni 
tarafından incelenecek ve düzenlenen raporlarda belirtilen kusur oranlarına göre 
işlem yapılacaktır. 
 
Bu Genelgenin yayım tarihinden (23.09.2019) 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; Genelgenin 11. 
maddesinde yer alan "6.7.Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi" başlıklı bölümünde 
yapılan değişiklik ise henüz ödeme işlemi yapılmamış istirahat raporları için 
uygulanacaktır. 


