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                            SİRKÜLER 2019-52 

İŞ KAZASI İNCELEMELERİ VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK 

ÖDENEKLERİNE İLİŞKİN YAPILAN GENELGE DEĞİŞİKLİĞİ 

HAKKINDA 

 

İş kazasının tespiti ve soruşturulması süreçleri ve istirahatli olan sigortalılara ödenen geçici iş 

göremezlik ödeneğine ilişkin 2016/21 sayılı Genelgede değişiklik yapan 23/09/2019 tarihli ve 

2019/20 Sayılı SGK Genelgesi yayınlanmıştır. 

Söz konusu Genelge ile yapılan değişiklerden öne çıkan bazı hususlara bu sirkülerimizde yer 

verilmiştir.  

➢ İş kazaları, İş Kazası Tespit Komisyonunca karar verilememesi halinde, denetim talebi ile 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına iletilebilmekteydi. Yapılan 

değişiklik ile iş kazaları, ölümlü olmayan vakalar ile ölümlü vakalar şeklinde ikiye ayrılmış; 

ölümlü olmayan vakalar sosyal güvenlik denetmenlerine, ölümle sonuçlanan vakalar ise 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına iletilecektir. 

➢ 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. 

✓ 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. 
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✓ İstirahatli olduğu halde, ilgili ay için aylık prim ve hizmet belgesinde 30 günlük prim 

bildirilmiş ve ayrıca çalışılmadığına dair bildirim yapılmamışsa, bu durumda sigortalı adına 

“çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği 

ödenmeyecektir. 

✓ Çalışılmadığına dair bildirim girişinde, bildirim süresinin geçmiş olması; ancak herhangi bir 

yöntemle bildirim yapılmamış olması durumunda ise gerekli müstahaklık şartlarının varlığı 

halinde, sigortalı adına 30 gün veya istirahat süresi ile uyumlu olmayacak şekilde fazla prim 

ödeme gün sayısı bildirilmesi durumu hariç olmak üzere geçici iş göremezlik ödenekleri 

ödenecektir.  

Örnek-4: 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-5: 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-6: 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 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. 

✓ Bu Genelgenin yayım tarihi olan 23/09/2019 tarihinden önce meydana gelen vakalar dahil 

olmak üzere (görevlendirme yapılmış olanlar hariç) sigortalılık, iş kazası ve kusur oranına 

dair işlemler Genelgede yapılan 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. 

Söz konusu, 2016/21 sayılı Genelgede değişiklik yapan 23/09/2019 tarihli ve 2019/20 Sayılı SGK 

Genelgesi ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur. 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 

                       Saygılarımızla   


