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GENEL YAZI
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 94
üncü maddesinin beşinci fıkrasında, Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki
ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini
yaptırmayan sigortalının malullük aylığının kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki
ödeme dönemi başından itibaren kesileceği hüküm altına alınmış, altıncı ve yedinci
fıkralarında ise Kurumun yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini yaptıran ve
malullük durumu devam ettiği anlaşılanların kesilen aylıklarının hangi tarih itibariyle
başlatılacağı düzenlenmiştir.
Buna göre, anılan maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları birlikte
değerlendirildiğinde, Kurumun yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini;
- 3 aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin devam ettiği tespit edilen sigortalının
kesilmiş olan aylığının, kesildiği tarihten başlanarak yeniden başlatılması,
- 3 aylık süre geçtikten sonra yaptıran ve maluliyetinin devam ettiği tespit edilen
sigortalının kesilmiş olan aylığının yeni rapor tarihinden sonraki aybaşından başlanarak
yeniden bağlanması,
- Yaptırmayanların aylıklarının ise kontrol muayenesi için öngörülen tarihi takip eden
ödeme dönemi itibariyle kesilmesi,
gerekmektedir.
Diğer taraftan, 06/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin ikinci kısmının “İş
Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” başlıklı birinci bölümünde yer alan 1.10. “Diğer
Hususlar” alt başlığında; 1.10.3. Kontrol muayenesi veya sigortalı/işverenin yeniden
muayene talebi vb. nedenlerle düzenlenen sağlık kurulu raporlarını içerir dosyanın Kurum
sağlık kurulunda değerlendirilmesi sonucu düzenlenen kararda, meslekte kazanma gücü
kaybı oranında; tarih belirtilerek artma/azalma/düzeltme yapılmış ise, sürekli iş göremezlik
geliri değişiklik işlemlerinin bu tarihe göre yapılacağı belirtilmiştir.
Ayrıca, anılan Genelgenin dördüncü kısmının “Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri,
Masrafların Karşılanması, Kurum Sağlık Kurulları ve İtiraz İşlemleri” başlıklı yedinci
bölümünün “5. Kontrol Muayene İşlemleri” alt başlıklı bölümünde; kontrol muayenesini
Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak;
- Üç ay içinde yaptıran ve malullük durumunun veya sürekli iş göremezlik halinin
devam ettiği tespit edilen sigortalı veya ölüm aylığı/geliri bağlanmış olan malul çocuğun
kesilen aylığı/gelirinin kesildiği tarihten,
- Üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük durumunun veya sürekli iş göremezlik
halinin devam ettiği tespit edilenlerin malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik derecesine
göre hesaplanacak gelirinin, malul çocukların ise almakta oldukları ölüm gelir/aylığının,
rapor tarihinden sonraki ay başından,
başlanarak yeniden bağlanacağı,
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Aynı alt başlık altında yer alan “5.1.3. Sağlık Kurulu Rapor Tarihinin Kontrol
Muayene Tarihinden Sonraki 3 Aylık Süre Dışında Olması” başlıklı paragrafında; sigortalı
veya hak sahiplerinin Kurum sağlık kurulu kararına esas sağlık kurulu rapor tarihinin,
Kurumca yapılan bildirimde belirtilen kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre
geçtikten sonra olması durumunda, Kurum sağlık kurulunca malullük veya sürekli iş
göremezlik halinin;
- Devam ettiğine karar verilenler hakkında, Kurum sağlık kurulu kararına esas olan
yeni rapor tarihini takip eden ay başı itibariyle gelir/aylıklarının başlatılacağı, aylığın
kesildiği tarih ile yeni rapor tarihi arasındaki süreye ilişkin aylıkların ödenmeyeceği,
- Ortadan kalktığına karar verilenler hakkında ise, kontrol muayene tarihini takip eden
ödeme dönemi itibariyle gelir/aylığı kesilmiş olduğundan, bu sigortalılar hakkında herhangi
bir işlem yapılmayacağı,
talimatlandırılmıştır.
Genel Müdürlüğümüze ünitelerden intikal eden yazılarda; Kurum sağlık kurulunca
talep edilen ara karar nedeniyle sağlık kurulu raporlarının temin edilmesinde sürecin uzadığı,
bu sebeple kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık sürenin geçirildiği, bu gibi durumlarda
bulunan sigortalılardan maluliyetinin devam ettiğine karar verilenler hakkında aylıklarının ne
zamandan itibaren ödeneceği yahut sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar
hakkında bu değişikliğin hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususlarında sık sık tereddüte
düşüldüğü görülmektedir.
Buna göre, yukarıda açıklanan mevzuat doğrultusunda; kontrol muayenesine tabi
tutulan sigortalı veya hak sahiplerinin süresinde Kuruma müracaat ederek temin ettikleri
sağlık kurulu raporlarının Kurum sağlık kurulunun ara kararı sebebiyle kontrol muayene
tarihinden sonraki 3 aylık süre dışında olanlardan;
- Haklarında mevcut durumlarının devam ettiğine karar verilenler hakkında
gelir/aylıklarının kontrol muayene tarihi itibariyle kesilmesi ve yeni rapor tarihini takip eden
ay başından itibaren gelir/aylıklarının başlatılması gerekmekte ise de; Kurum sağlık
kurulunca ara karar verilmesi nedeniyle sağlık kurulu raporlarının temin edilmesinde sürecin
uzadığı ve anılan kurulun da son alınan raporlara göre karar verdiği anlaşıldığından, kontrol
muayene tarihinden sonraki 3 aylık sürenin değerlendirilmesinde ilk rapor tarihinin esas
alınarak,
- Sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında ise değişikliğe esas
tutulan rapor tarihlerine kadar eski sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden, söz konusu rapor
tarihlerinden sonra ise yeni belirlenen sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden gelirlerinin
ödenerek,
işlem yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İsmail ERTÜZÜN
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Gereği:
Merkez ve Taşra Teşkilatına
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