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1. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ 

 

1.1. Genel olarak 

 

Tanımlar (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 

MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında; 

 

… 

16) Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü 

halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi, 

 … 

 ifade eder.  

… 

 

  İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar (5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 

 

MADDE 16- (Değişik: 17/4/2008-5754/10 md.)  

… 

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. 

… 

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlar (5510 Sayılı Kanunun 

4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile 

Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ) 

MADDE 12 – (1) İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından tahsise bağlı yapılan 

ödemeler; sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri, hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması,  

evlenme ve cenaze ödeneği ödenmesidir. 

 

1.2. Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, başlangıcı ve hesaplanması 

 

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş 

kazası ve meslek hastalığı hali (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu) 

MADDE 19- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/12 md.) İş kazası veya meslek 

hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti 

sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca 

meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli 

iş göremezlik gelirine hak kazanır. 

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde 

meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci fıkrada belirtilen sağlık kurullarından 

alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur. 

Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre 

hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17 nci maddeye göre hesaplanan aylık 

kazancının % 70'i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya 

bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi 

oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir 

bağlama oranı % 100 olarak uygulanır. 
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4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara, sürekli iş 

göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası 

dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. 
(1)

 

(Mülga beşinci fıkra: 17/4/2008-5754/12 md.) 

(Mülga altıncı fıkra: 17/4/2008-5754/12 md.) 

Yukarıdaki fıkralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son ay ile gelir 

başlangıç tarihi arasında 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre artırılarak belirlenir.  

Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri; 

a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi, 

b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna 

ait sağlık kurulu raporu tarihini, 

takip eden ay başından başlar. 

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı özürlülük veya meslek hastalığı 

nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren 18 inci maddeye göre 

hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin 

otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir. 

Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına tutulması 

halinde, meydana gelen özürlerin bütünü göz önüne alınarak kendisine, sürekli iş 

göremezliğini doğuran son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir 

hesaplanır. Ancak, sigortalının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük 

kazancına göre bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iş 

göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir. 

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinde meslekte kazanma 

gücündeki kayıp oranının belirlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve 

esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 

Sürekli iş göremezlik geliri (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği) 
 

MADDE 41 – (1) Sürekli iş göremezlik geliri Kanunun 19 uncu maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen sigortalılara bağlanır. 

(2) Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecek 

belgeler arasında, varsa ilk işe giriş sağlık raporu, iş kazası ve meslek hastalığı bildirim 

belgesi, olayın Kanuna göre iş kazası olup olmadığı veya sigortalının meslek hastalığına 

yakalandığı işyerine ait çalışma şartlarını net olarak belirtir soruşturma raporu ve tutanaklar 

ile mahkemelerce iş kazası veya meslek hastalığı olduğunun kabul edildiğine dair belgeler, 

çalışır veya çalışamaz raporu, geçici iş göremezlik ödeneği belgesi, iş kazasından sonra veya 

meslek hastalığının tedavisi için başvurduğu hastanelerden alınan epikrizler ile tedavisi 

tamamlanıp bulguları sekel hâlini aldıktan sonra, son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu 

ve dayanağı tüm belgeler bulunur.  

(3) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş 

yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmaz. Örneği Kurumca hazırlanan tahsis talep 

dilekçesi ile ilgili üniteye başvurması yeterlidir. Tahsis talep dilekçesine bir adet belgelik 

fotoğraf eklenir. 
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(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olup, sürekli iş 

göremezliği tespit edilenlerin kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, 

prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. Ancak, gelir başlangıç 

tarihinde Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen, muhasebe kayıtlarından 

çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında 

borcu olanların gelirleri gelir başlangıç tarihi itibariyle bağlanarak borçları ilk gelirlerinden 

kesilerek tahsil edilir.  

(5) Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri; 

Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu sürekli iş göremezlik 

durumunun kalktığının anlaşılması hâlinde, yeni durumuna esas tutulan raporun tarihini takip 

eden ödeme dönemi başından kesilir.  

(6) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası ve 52 nci madde hükümleri, sürekli 

iş göremezlik geliri bağlanacak sigortalılar hakkında da uygulanır. 

(7) Bu Yönetmeliğin uygulamasında, sürekli tam iş göremezlik hâli, sigortalının meslekte 

kazanma gücünün %100’ünün; sürekli kısmi iş göremezlik hâli ise %10 ilâ %99,99’unun 

kaybedilmesi durumunu ifade eder. 

 

Sürekli iş göremezlik  geliri (5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci 

Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis 

İşlemlerine İlişkin Tebliğ) 

MADDE 13 – (1) Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 

oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının 

sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte 

kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya bağlanır.  

(2) Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için Kurum Sağlık Kuruluna; 

a) İlk işe giriş sağlık raporu, 

b) İş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi,  

c) Olayın Kanuna göre iş kazası olup olmadığı veya sigortalının meslek hastalığına 

yakalandığı işyerine ait çalışma şartlarını net olarak belirtir  rapor ve tutanaklar,  

ç) Çalışır veya  çalışamaz raporu, 

d) Geçici iş göremezlik ödeneği belgesi, 

e) İş kazasından sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurduğu hastanelerden 

alınan epikrizler, 

f) Sigortalının tedavisi tamamlanıp bulguları sekel halini aldıktan sonra, son durumunu 

gösterir sağlık kurulu raporu ve dayanağı tüm belgeler, 

gönderilir. 

(3) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için sigortalının, örneği Kurumca 

hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile ilgili üniteye başvurması ve dilekçesine bir adet belgelik 

fotoğraf eklemesi gerekir. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının 

çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmaz. 

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara, 

sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık 

sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. 

 

Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama 

işlemleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 

MADDE 55-  
… 
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(Ek: 17/4/2008-5754/35 md.) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli 

bakımına muhtaç duruma gelen sigortalı için bu Kanunun 19 uncu maddesine göre 

hesaplanacak sürekli iş göremezlik geliri, 82 nci maddeye göre tespit edilen prime esas 

kazanç alt sınırının aylık tutarının %85'inden az olamaz. 

… 

 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği) 
MADDE 40 –  
… 
(6) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı özürlülük veya meslek 

hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren Kanunun 18 inci 
maddesine göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş 
göremezlik gelirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği 
olarak verilir. 

… 

 

1.3. Sürekli iş göremezlik gelirinin miktarını etkileyen faktörler   

 

Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş 

göremezliğinin artması (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 

MADDE 22- Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya meslek 

hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması 

hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri; 

a) Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalının 

iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve 

tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının 

artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş 

göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.  

b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek 

hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı 

Kurumca eksiltilir. 

c) Kasdî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan 

veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, 

yarısı tutarında ödenir. 

d) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge 

almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da 

yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır. 

13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler tarafından iş kazasının anılan 

bentte belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda, sigortalıya yapılacak iş 

göremezlik ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

 
Sigortalıdan kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin 

artması (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği) 

MADDE 44 – (1) Sigortalının iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, 

tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hâllerinde geçici iş göremezlik 

ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri; 
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a) Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, 

sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle tedavisini yapan hekim 

tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması nedeniyle, normal tedavi 

süresi uzamış, sürekli iş göremezlik derecesi artmış veya malûl kalmış ise, bu hususlar hekim 

raporu ile tespit ve belgelendirilmesi hâlinde sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik 

ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı 

esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilerek ödenir.  

b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek 

hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının, mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve 

kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği 

düzenlediği tutanaklar veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oranında 

Kurumca eksiltilerek ödenir. Ancak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almaması 

hâlinde yüzde beş oranında Kurumca eksiltilir.  

c) Mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, 

kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde kasti 

bir hareketi yüzünden iş kazasına uğradığı saptanan meslek hastalığına tutulan, hastalanan 

veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, 

yarısı tutarında ödenir. 

ç) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge 

almaksızın çalıştığı; mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, 

hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya 

belgelerle belirlenen sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da 

yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında; sigortalının, iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen 

bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça 

izne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve 

yapılması gerekli bir hareketi savsaması, ağır kusuruna esas tutulur. 

(3) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen sigortalılara ait raporda, istirahat süresi sonunda 

çalışır kararı varsa ayrıca çalışabilir belgesi aranmaz. Geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken 

sigortalının istirahatlı olduğu devrede çalışmadığının işveren veya Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar tarafından beyan ve 

belgelenmesi gerekir.  

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılara, iş 

kazası sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, iş kazasının bu Yönetmeliğin 

35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Kuruma bildirim tarihinin 

aşılması hâlinde bildirim tarihi esas alınarak ödeme yapılır. 

(5) Sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinden veya sürekli iş göremezlik 

gelirinden yapılacak indirim oranı, Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre tespit edilir.  

 

Sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanması yönünden sigortalıların sorumluluğu (İş 

Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve 

Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili 

İşlemler Hakkında Tebliğ) 

MADDE 8 – (1) Sigortalının iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, tedavi 

süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde sürekli iş göremezlik geliri; 
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a) Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, 

sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafından 

bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması nedeniyle tedavi süresi uzamış, sürekli iş 

göremezlik derecesi artmış veya malul kalmış yahut maluliyet oranı artmış ise, bu hususların 

hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş 

göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilerek, 

 b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan veya 

meslek hastalığına tutulan sigortalının, mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol 

raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği 

düzenlediği tutanak veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oranında Kurumca 

eksiltilerek, ancak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almaması halinde yüzde beş 

oranında Kurumca eksiltilerek, 

c) Mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, 

kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde kasti 

bir hareketi yüzünden iş kazasına uğradığı saptanan, meslek hastalığına tutulan veya 

Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı 

tutarında, 

 ödenir. 

(2) Yukarıdaki fıkranın  (b) bendinin uygulanmasında; sigortalının, iş sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi 

yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne 

dayanmadığı gibi hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve yapılması 

gerekli bir hareketi savsaması, ağır kusuruna esas tutulur. 

 

1.4. Sürekli iş göremezlik gelirinin kesilmesi 

 

 Kontrol muayenesi (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 

MADDE 94- Kurum yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere; 

a) Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü 

olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını, 

b) Sigortalının, isteğe bağlı sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malûllük, iş 

göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını, 

tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir. 

Malûllük, vazife malûllüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, 

malûllük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri 

sürerek aylık ve gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi; Kurum da harp 

malûllüğü, vazife malûllüğü, malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış 

sigortalılar ile aylık veya gelir bağlanan ve çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malûl 

çocukların kontrol muayenesine tâbi tutulmasını talep edebilir. 
(3)

 

Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde veya sigortalının isteği üzerine ya da işe 

alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre, 

malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri, yeni malûllük durumuna esas tutulan 

raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak artırılır, azaltılır veya kesilir.  

Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul 

edilebilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malûllük 

aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri ile çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malûl 

çocukların kendilerine bağlanmış olan gelir veya aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen 

tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 
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Ancak, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak üç 

ay içinde yaptıran ve malûllük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen 

sigortalının veya aylık ya da gelir bağlanmış olan malûl çocuğun kesilen aylık veya geliri, 

kesildiği tarihten başlanarak yeniden bağlanır. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra 

yaptıran ve malûllük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının 

malûllük aylığı veya yeni sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, gelir veya 

aylık bağlanan çalışamayacak durumda malûl çocukların ise almakta oldukları gelir veya 

aylık, rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak yeniden bağlanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

 

1.5. Zamanaşımı 

 

Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu) 
MADDE 97- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazası, meslek hastalığı,  

vazife malûllüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın 

kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar. (Mülga son 

cümle: 17/4/2008-5754/57 md.)  

Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat 

edenler hakkında, yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

… 

Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren 

aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma 

şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur.  

….. 

Sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin, genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü 

olduğu kişilerin, bu Kanunun uygulanması bakımından hak ettikleri alacaklarının süresi içinde 

ödenememesi halinde, avans verilmesine Kurum yetkilidir. 

 

Zamanaşımının Uygulanması (5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci 

Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis 

İşlemlerine İlişkin Tebliğ) 

MADDE 22 – (1) Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazası veya meslek 

hastalığı ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı 

tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar. Diğer bir ifadeyle, gelir 

ve aylıkların hak kazanıldıkları tarihten itibaren beş yıl içerisinde istenilmemesi halinde, talep 

tarihinden geriye doğru gidilerek beş yıllık kısmı sigortalı ve hak sahiplerine ödenir. Geriye 

kalan kısım ise zamanaşımına uğrar. 

(2) Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını ispat edenler hakkında,  

zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz ve hak edilen gelir ve aylıklar ödenir. 

(3) Bağlanan gelir ve aylıklardan herhangi bir döneme ilişkin gelir veya aylığını belirli bir 

süre almayanların, alınmayan gelir ve aylıkları, talepleri halinde herhangi bir zamanaşımı 

süresi uygulanmadan ödenir. 

… 



Sayfa 9 / 9 

(5) Sigortalının yargı kararıyla gaipliğine karar verilmesi halinde, hak sahiplerine 

bağlanacak gelir ve aylıklarla yapılacak toptan ödemeler ve genel sağlık sigortasına ait 

alacakların zaman aşımı süresi, gaipliğe ilişkin kararın kesinleştiği tarihte başlar. 

 
1.6. Yoklama işlemleri 
 
Yoklama işlemlerinin kapsamı (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği) 
MADDE 74 – (1) Gelir ve aylık alma şartlarının devam etmesi ile ilgili olarak Kurumca 

yürütülecek işlemler; 
a) Sürekli iş göremezlik geliri alanlar için, sürekli iş göremezlik durumlarının devam ettiği,  

… 

hususlarını kapsar. 

(2) Gelir ve aylık sahiplerinin Kanun kapsamında sigortalı olup olmadıkları ile Kanuna 

göre başka bir gelir veya aylık alıp almadıkları Kurumun ve diğer kurum ve kuruluşların ilgili 

kayıtlarının belirli dönemlerle taranması ile tespit edilir. 

(3) Türk Vatandaşı olmayan ve Kurumdan aylık veya gelir alan kişilerin aylık ve gelir 

alma şartlarının devam edip etmediği hususunun tespiti için Kurumca belge istenebilir. 


