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MALUL SAYILMA HALİ 

5510 SAYILI KANUNUN 25 İNCİ MADDESİ 

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti 

sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi 

belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 

meslekte kazanma gücünün en az % 60' ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma 

gücünün en az % 60‟ ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü 

kaybettiği Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı,  malul sayılır.  

       Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma 

gücünün % 60' ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü 

kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle 

malullük aylığından yararlanamaz. 

Yedek subay veya er olarak ya da talim, manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla 

görevleri ile ilgileri kesilmeksizin silah altına alındıkları dönemde malul olup, bu malullükleri 

asıl görevlerini veya işlerini yapmaya mani olmayanlar hakkında, bu hastalık veya özürleri 

sebebiyle malullük sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

            4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların yazılı 

talepleri halinde, haklarında bu madde hükümleri uygulanmaksızın malullüklerinin mani 

olmadığı başka vazife veya sınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş 

sayılırlar. Bunların istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını 

isteme hakları mahfuzdur. Ancak, kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün 

olanlardan özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini 

tamamlamadıkça veya maluliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduğuna dair usulüne 

uygun yeniden rapor almadıkça bu haklarını kullanamazlar. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan vazifelerini 

yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlar, hastalıkları kanunlarında tayin edilen sürelerden 

fazla devam etmesi halinde, hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre birinci 

fıkra uyarınca malûl veya 47 nci madde hükümlerine göre vazife malûlü sayılırlar.  

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan; personel 

kanunlarına tabi olmayanların hastalık sebebiyle malul sayılmalarına esas alınacak hastalık 

süresi hakkında    kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanır. Kanunlarındaki yazılı sürelerden önce 

geçen hastalığı en çok bir yıl içinde nüksetmesi halinde eski ve yeni hastalık süreleri 

birleştirilmek suretiyle işlem yapılır. 
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Kurum sağlık kurullarınca yapılan değerlendirmelerde; çalışma gücünün %60‟ ını 

kaybettiğine karar verilenler hakkında aynı zamanda başka birinin sürekli bakımına muhtaç 

durumda olup olmadığı ile kontrol muayenesi gerekip gerekmediği tespiti de yapılmaktadır.  

MALULİYET TESPİTİNDE ESAS ALINAN MEVZUAT 

4 (a) ve 4(b) sigortalılarının maluliyet tespitinde; 

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği, 

4(c) sigortalılarının maluliyet tespitinde; 

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi 

ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Emniyet 

Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği, 

Vazife malullüğü halinde Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında 

Nizamname, 

Çalışma gücünün en az % 60‟ ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde Maluliyet 

Tespiti İşlemleri Yönetmeliği, 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışan ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa Tabi Koruma Güvenlik Görevlileri için belirlenen Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık 

şartları,  

esas alınır. 

MALULİYET TESPİT İŞLEMLERİ 

Sağlık Kurulu Raporu Düzenlemeye Yetkili Sağlık Hizmet Sunucuları  

           Sigortalıların malul oldukları iddiası ile müracaatları üzerine, sosyal sigortalar 

yönünden istenilen şartlara haiz olanlar ikamet ettikleri illerde bulunan Sağlık Bakanlığı 

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Üniversitesi Hastanelerinden herhangi birine, 

bunların hiçbirinin bulunmaması halinde il merkezlerinde bulunan sağlık kurulu raporu 

düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerine sevk edilir.  

Ancak belgelenmek kaydıyla sigortalıların hastalıklarından dolayı takip ve 

tedavilerinin yapıldıkları yerler Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet 

Üniversitesi Hastanelerinden biri ise öncelikle bu hastanelere sevki yapılır. 

Yine belgelenmek kaydıyla; sigortalının herhangi bir Devlet hastanesi veya Kurumca 

yetkilendirilmiş hastaneler dışında kalan yataklı sağlık hizmet sunucularının yoğun bakımında 

tedavisi devam etmekte ve başka bir hastaneye nakli hayati risk taşımakta ise; bu hastanelere 

sevk edilir ve söz konusu hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporları Kurum sağlık 

kurullarınca değerlendirmeye alınır.  
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 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan 

kamu görevlilerinin, maluliyet tespit işlemlerinde esas alınmak üzere ve yukarıdaki esaslar 

dahilinde kamu görevlileri hakkında herhangi bir nedenle doğrudan kendilerinin veya 

kurumlarının müracaat ve sevkleri üzerine düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının 

değerlendirmeye alınmasında, sigortalıların yetkili hastanelere Kurumca sevk edilmiş olma 

şartı aranmaz. Yine, personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin 

edilen sürelerden fazla devam edip etmediğinin tespitine ilişkin olarak, Kurumca 

yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmiş raporların incelenmesinde 

de sevk şartı aranmaksızın kamu görevlilerinin maluliyet tespit işlemi Kurum sağlık 

kurulunca yapılır. 

Kanunun Geçici 18 inci maddesinde sayılanlardan Primsiz Aylıklar kapsamında 

bulunanların, maluliyet tespit işlemlerinde esas alınmak üzere Kurumca yetkilendirilmiş 

hastanelerce düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının değerlendirmeye alınmasında, Kurumca 

sevk edilmiş olma şartı aranmaz. 

 Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek 

sigortalıların maluliyet değerlendirmelerinde akit ülkenin resmi sigorta kurumunun belirlediği 

sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen raporlar maluliyet değerlendirmelerinde esas 

alınır. 

MALULİYET DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 

Kurum sağlık kurullarına gönderilen sigortalı dosyalarında bulunması gereken belgeler 

aşağıda belirtilmiştir. 

Maluliyet tespit talebine ilişkin dilekçe veya 4/1-(c) kapsamındaki sigortalılar için bu 

tespitin yapılmasını talep eden kurum yazısı,  

Maluliyet değerlendirmesinde esas alınacak ilk işe giriş tarihini gösterir onaylı belge,  

İlk işe giriş sağlık raporu (bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair sigortalı 

beyanı bulunacak veya dosyanın gönderilişine ait üst yazıya not düşülecektir), 

Erkek sigortalıların sevk ve terhis tarihlerini gösteren askerlik terhis belgesi, 

askerlikten muaf tutulmuş ise bununla ilgili ayrıntılı muayene bulgularını içeren askerliğe 

elverişli olmadıklarına ilişkin raporu,  

Maluliyete sebep olduğu ileri sürülen hastalık ile ilgili daha önce başvurulan sağlık 

kuruluşlarından temin edilmiş rapor, tıbbi belge ve epikrizler, 

Sigortalının maluliyetine ilişkin, daha önce tespit edilmiş herhangi bir karar veya 

kararlar mevcut ise bu karar veya kararlar ile dayanağı sağlık kurulu raporu ve belgeler,  

Sevk sonucu usulüne uygun olarak düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi 

belgeler. 
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 Yukarıda sayılan belgeleri içeren dosya yetkili personel tarafından kontrol edildikten 

sonra dizi pusulası ile birlikte ilgili Kurum Sağlık Kurulu‟na gönderilir.  

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile 

Geçici 18 inci maddesinde sayılanlardan primsiz aylıklar kapsamında bulunanların yapılacak 

maluliyet tespit işlemlerine esas olmak üzere ayrıca bir maluliyet dosyası oluşturulmaz. Bu 

kapsamdaki sigortalıların işlemlerinin yürütüldüğü tahsis dosyaları aynı zamanda ilgililerin 

maluliyet dosyası olarak esas alınır 

KURUM SAĞLIK KURULLARI 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 

sigortalılarımız ile  hak sahibi ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının maluliyet 

değerlendirmeleri yapılmak üzere; toplam 15 ilde Kurum sağlık kurulu bulunmaktadır. Bu 

kurullardan İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde bulunan kurum sağlık kurullarında aynı 

zamanda iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin tespit işlemleri de yürütülmektedir. 

4/1- c kapsamındaki sigortalıların ve çocuklarının maluliyet değerlendirmeleri ile 

Kanunun 28/5 ve 8. fıkralarında belirtilen sigortalıların, yaşlılık sigortasına ilişkin çalışma 

gücü kaybı ve kadın sigortalıların başka birisinin sürekli bakımına muhtaç  derecede ağır 

engelli çocuklarının maluliyet tespit işlemleri ise Başkanlığımızda bulunan Kurum Sağlık 

Kurulunda yapılmaktadır. 

MALULİYET DOSYALARINI DEĞERLENDİRMEYE YETKİLİ KURUM 

SAĞLIK KURULLARI VE BAĞLI İLLER 

İSTANBUL---İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 

İZMİR -------- İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Muğla, Denizli 

ANTALYA--- Antalya, Isparta, Burdur 

ADANA-------Adana, Hatay, İçel, Osmaniye 

KOCAELİ---- Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu 

BURSA --------Bursa,Yalova, Balıkesir, Çanakkale 

KONYA-------Konya, Niğde, Aksaray, Karaman 

KAYSERİ-----Kayseri, Nevşehir, Sivas,Kırşehir,Yozgat 

SAMSUN------Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum 

ESKİŞEHİR--Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar 

TRABZON--- Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan 

GAZİANTEP- Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin,Siirt,Şırnak,Hakkari 

ANKARA------- Ankara, Çankırı, Kastamonu,  Karabük, Bartın,Kırıkkale, Zonguldak 
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ERZURUM-----Erzurum,Ağrı,Ardahan,Bitlis,Iğdır,Kars,Van 

MALATYA----Malatya,Adıyaman,Batman,Bingöl,Diyarbakır,Elazığ,Muş,Tunceli 

 

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI BAKMAYA YETKİLİ KURUM SAĞLIK 

KURULLARI VE BAĞLI İLLER 

İSTANBUL ANKARA İZMİR 

İstanbul Ankara, Adana, Adıyaman İzmir 

Balıkesir Ağrı, Amasya, Ardahan Afyonkarahisar 

Bilecik Artvin, Bartın, Bayburt Aksaray 

Bolu Batman, Bingöl Antalya 

Bursa Bitlis, Çankırı, Çorum Aydın 

Çanakkale Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir Burdur 

Düzce Erzincan, Erzurum, Gaziantep Denizli 

Edirne Giresun, Gümüşhane, Hakkari Isparta 

Kırklareli Hatay, Kahramanmaraş, Kars İçel (Mersin) 

Kocaeli Karabük, Kastamonu, Kayseri Karaman 

Kütahya Kırıkkale, Kırşehir, Kilis Manisa 

Sakarya Konya, Iğdır Muğla 

Tekirdağ Malatya, Mardin, Muş Nevşehir 

Yalova Ordu, Osmaniye, Rize Niğde 

 Samsun, Siirt, Sinop Uşak 

 Sivas, Şanlıurfa, Şırnak  

 Tokat, Trabzon, Tunceli  

 Van, Yozgat, Zonguldak  
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Kurum Sağlık Kurullarının eğitim ve koordinasyonu Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire 

Başkanlığınca yürütülür. 

 

5510 SAYILI KANUNUN 28 İNCİ MADDESİNE GÖRE TESPİT İŞLEMLERİ 

Bilindiği üzere, Kanunun 25 inci maddesi gereğince yapılan değerlendirme 

sonucunda, Kurum sağlık kurullarınca haklarında “çalışma gücünün en az % 60‟ını 

kaybettiği/ vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği anlaşılmış 

ise de; sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte maluliyetini gerektirecek düzeydeki 

bu hastalığı bulunduğu tespit edildiğinden söz konusu maddenin ikinci fıkrasına göre 

malullük aylığından yararlanamayacağı” kararı verilen sigortalıların çalışma gücü kayıp 

oranları % 60 ve üzerindedir.  

Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen sigorta şartlarına haiz olan 

sigortalıların, bu maddeye göre aylık bağlanması taleplerinde aynı maddeye göre ayrıca oran 

tespiti istenmez. 

       4/1 (a) Kapsamındaki Sigortalılar 

          Kanunun geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre; 4/1(a) kapsamında olup bu 

Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanlar hakkında “ilk defa çalışmaya başladığı 

tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malul 

sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunduğuna ve bu nedenle malullük 

aylığından yararlanamayacağına” karar verilmesi halinde, Kanunun 28 inci maddesinin 4 

üncü fıkrası uygulanmaz. Bu durumdaki sigortalılar yaşlılık sigortasından gerekli olan şartları 

sağlamış olmak koşuluyla özel koşullarla emeklilik hakkı kazanırlar.    

      4/1 (b) Kapsamındaki Sigortalılar 

           Daha önce haklarında mülga kanun hükümlerine göre “sigortalı olarak ilk defa 

çalışmaya başladığı tarihte maluliyetini gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunduğu 

tespit edilen” 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasına göre aylık bağlanması talebinde bulunmaları halinde, öncelikle Kanunun 25 inci 

maddesine göre maluliyet değerlendirmesi yapılır.  

Buna göre, “çalışma gücünün en az  % 60‟ını kaybettiği anlaşılan, ancak sigortalı 

olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte maluliyetini gerektirecek derecede hastalık veya 

özrü bulunması nedeniyle malullük aylığından yararlanamayacağı” kararı verilen sigortalılar 

hakkında yaşlılık sigortası kapsamındaki işlemlerde, Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasına göre oran tespiti istenilmez.  

 

        4/1- (c) Kapsamındaki Sigortalılar 
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5434 sayılı Kanunun mülga 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Emekli Sandığına 

tabi göreve atandıkları tarihten önce malul sayılmayı gerektiren hastalık veya engeli olduğu 

belirlenen kamu görevlilerinden, bu hastalık veya engelleri sebebiyle malullüğe ilişkin 

hükümlerden yararlanamayanların, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasından 

yararlandırılma talepleri halinde, raporları söz konusu hastalık veya engelin doğuştan olup 

olmadığı ile en az % 40 oranında bir engeli içerip içermediğinin tespiti amacıyla ayrıca 

Kurum Sağlık Kurulunca incelemeye tabi tutulur. 

          

KANUNUN 28 İNCİ MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINA GÖRE TESPİT 

İŞLEMLERİ 

Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre talepte bulunan sigortalıların, aynı 

fıkrada belirtilen sigortalılık şartlarına haiz olmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanmasına esas 

çalışma gücü kaybı oranı “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık 

Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre tespit edilir. 

Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre; 4/1(a) kapsamında olup 

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanlardan,  bu Kanunun yürürlük 

tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış 

durumda olan sigortalılar hakkında Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası uygulanmaz.  

KANUNUN 28 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINA GÖRE TESPİT 

İŞLEMLERİ 

Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları 

taşıyan, 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanma talebinde bulunan sigortalılar hakkında 

yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenmiş sağlık kurulu raporları, 

değerlendirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir.  

KANUNUN 28 İNCİ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASINA GÖRE TESPİT 

İŞLEMLERİ 

Kanunun 28 inci maddesine 17.04.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi 

ile eklenen sekizinci fıkraya göre, kadın sigortalıların, başka birinin sürekli bakımına muhtaç 

derecede ağır engelli çocukları hakkında yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucusu tarafından 

düzenlenmiş sağlık kurulu raporları, değerlendirilmek üzere Kurum sağlık kuruluna 

gönderilir. Kanunun yürürlük tarihi dikkate alınarak, çocuğun hangi tarih itibariyle başka 

birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesinin istenmesi 

halinde; bu tarih üst yazıda (kadın sigortalının işe giriş tarihi ile çocuğun doğum tarihi) 

belirtilir.  

İŞ KAZASI 

5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre iş kazası ; 

Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, 
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  İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir 

yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın 

sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özüre uğratan olaydır.  

4 (a) ve (b) sigortalıları iş kazası kapsamındadır. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası sonucu oluşan hastalık ve 

özürler nedeniyle, Kanunun 19 uncu maddesine göre %0 ile %100 arasında meslekte kazanma 

gücü kaybı oranı (sürekli iş göremezlik derecesi) ile iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik 

geliri almakta iken vefat eden sigortalıların ölümünün iş kazasına bağlı olup olmadığının 

tespiti, Ankara, İstanbul ve İzmir Kurum Sağlık Kurulları tarafından Çalışma Gücü ve 

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre belirlenir. 

İŞ KAZASI DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 

İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı 

Olayın iş kazası olup olmadığını net olarak belirtir komisyon/ünite karar, soruşturma  

raporu ve ekleri 

Erkek sigortalılar için askerlik terhis belgesi 

Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş 

ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerliğe elverişli olmadıklarına ilişkin 

rapor) 

İş kazasından sonra başvurduğu hastanelerde görmüş olduğu tedavi, ameliyat 

bilgilerini içerir epikrizleri (çıkış özeti) ve varsa ameliyat notları 

Sigortalının tedavileri tamamlandıktan sonra son durumunu gösterir ve “çalışır” 

tarihini bildiren sağlık kurulu raporu aslı 

Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi, kontrol eden yetkilinin isim 

ve imzası bulunmalıdır. 

        İş kazasına ilişkin meslekte kazanma gücü azalma oranı tespiti Çalışma Gücü ve 

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmelik esaslarına göre yapılır. 

MESLEK HASTALIĞI 
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5510 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre meslek hastalığı; sigortalının çalıştığı 

veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları 

yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.  

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu; 

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak 

düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi, 

 Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî 

sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi sonucu 

Kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.      

   Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı 

işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için  eski 

işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum 

tarafından çıkarılan yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması 

şarttır. Bu durumdaki kişiler gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi bir 

meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol 

açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları 

listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, sözkonusu hastalık Kurumun veya ilgilinin 

başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı 

sayılabilir. 

Yükümlülük Süresi : 

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek 

hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi, 

Maruziyet Süresi : 

  Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az 

süreyi,   ifade eder. 

Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı 

sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kurulunca karara bağlanır.  

Meslek Hastalığı Raporlarını Vermeye Yetkili Sağlık Hizmet Sunucuları  

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 

sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas 

alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları 

hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri ve Devlet üniversite hastaneleri yetkilidir. 

4 (a) ve 4(b) kapsamındaki sigortalıları için meslek hastalığı tespitinde Çalışma Gücü 

ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği esas alınır. 
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  Sigortalıların; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önceki meslek hastalığına ilişkin tespit talepleri 

ilgili meslek hastalıkları hastanelerince, bu tarihten sonraki talepler ise  Başkanlığımız „da 

oluşturulan Kurum sağlık kurulunca karara bağlanılmakta iken  Yönetim Kurulunun 

25.03.2011 tarih, 2011/ 74 sayılı kararı ile Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 

(Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) devredilmiştir.Yine  Yönetim Kurulunun  

24.05.2013 tarihli ve 2013/179 sayılı kararı ile İstanbul ve İzmir illerinde de meslek 

hastalığına ilişkin tespit yapılmaya başlanmıştır. 

İlk defa meslek hastalığı şüphesi ile sosyal güvenlik ilk müdürlüklerine/sosyal 

güvenlik merkezlerine müracaat eden   sigortalılar yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularına 

sevk edilecektir. Ancak meslek hastalığı tespiti yapılmış ve sonrasında kontrol muayenesi ya 

da artma sebebi ile Kuruma müracaat eden sigortalılar, öncelikle daha önce meslek hastalığı 

tespitinin yapıldığı ve arşivinde hasta dosyasının bulunduğu ilgili Sağlık Bakanlığı meslek 

hastalıkları hastanelerine, mümkün olmadığı durumlarda yukarıda belirtilen sağlık hizmet 

sunucularına sevk edilir. 

01.10.2008 tarihinden önce meslek hastalığı işlemlerini yürüten Sağlık Bakanlığı 

meslek hastalıkları hastaneleri tarafından arşivlerinin muhafazasına devam edilir. Kurum 

sağlık kurullarınca gerek görülmesi halinde bu dosyaların sosyal güvenlik il 

müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine intikali sağlanır. 

01.10.2008 tarihinden sonraki talepler sonucu düzenlenen sağlık kurulu raporları ve 

dayanağı tıbbi belgeleri içeren meslek dosyaları ise, karar işlemleri tamamlandıktan sonra 

ilgili sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından oluşturulacak 

“meslek hastalığı arşivi”nde süre sınırlaması olmaksızın imha edilmeden muhafaza edilir. 

MESLEK HASTALIĞI DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN 

BELGELER 

1. İlk işe giriş sağlık raporu, bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair 

yazılı beyan, 

2. Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi ya da listeleri, 

3. Kurumumuz adına daha önce meslek hastalığı tespit edilmiş, kontrol muayenesi ya 

da hastalığında artma sebebi ile müracaat eden sigortalıda daha önce meslek hastalığı 

tespitinin yapıldığı Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastanesine ait hasta arşiv dosyası ile 

yeni sağlık kurulu raporu aslı ile dayanağı tıbbi belgeler, 

4. İlk tespit ise yeni açılmış dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi 

belgeler, 

5. İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları ya da onaylı örnekleri, 

6. Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi, kontrol eden yetkilinin isim 

ve imzası bulunmalıdır. 
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İş kazası ve Meslek hastalığına ilişkin ortak hususlar; 

İş kazası/meslek hastalığına ilişkin yapılan tedavi sonunda, Kurumun sevk edeceği 

sağlık hizmet sunucusu sağlık kurulları tarafından verilecek raporlarda belirtilen arızalarına 

göre  meslekte kazanma gücünün en az % 10 azaldığı Kurum sağlık kurulunca tespit edilen 

sigortalı,  sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. Kurum sağlık kurulunca % 0 (Maluliyeti 

gerekmez) ila % 100 arasında sürekli iş göremezlik derecesi tespit edilir. Sürekli iş 

göremezlik derecesinin % 0 olması halinde bile sigortalı hakkında tahsis dosyası oluşturulur. 

Sigortalının birden fazla iş kazası geçirmesi/meslek hastalığına tutulması halinde veya 

iş kazası geçiren sigortalının aynı zamanda meslek hastası olduğunun tespit edilmesi 

durumunda her olay için ayrı ayrı meslekte kazanma gücü azalma oranı tespit edilir ve bu 

dereceler birleştirilir. 

Sigortalı, iş kazası/meslek hastalığı dolayısıyla tanı ve tedavi süresince hekimin 

bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması yüzünden tedavi süresinin uzamasına, meslekte 

kazanma gücü kayıp oranının artmasına veya malul kalmasına sebep olmuş ise bu durum 

sağlık kurulu raporunda belirtilir. 

Sağlık kurulu raporlarında sadece tıbbi teşhis bulunur, hastalığın mesleki olup 

olmadığına dair tespit ve meslekte kazanma gücü azalma oranı belirtilmez.  

Sürekli iş göremezlik geliri almakta iken vefat eden sigortalının ölümünün meslek 

hastalığına bağlı olup olmadığının tespiti için meslek tahsis dosyası ve gerekli belgeler (ölüm 

tutanağı, ölüm tarihine yakın tedavi gördüğü ya da takip edildiği hastanelerdeki dosyası, grafi 

ve diğer tıbbi belgeler vb.) temin edilerek Ankara, İstanbul ve İzmir Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğü bünyesindeki Kurum sağlık kurullarına gönderilir. 

Sürekli İş Göremezlik Derecesine Yapılan İtirazlar ile İlgili Mahkeme Kararları 

Hakkında Yapılacak İşlemler; 

Kurum sağlık kurullarınca tespit edilen sürekli iş göremezlik derecesine gerek sigortalı 

gerekse işverenler tarafından açılan dava sonucu verilen kararlarda; sigortalıların sürekli iş 

göremezlik derecelerinde artma, azalma, düzeltme veya birleştirme yönünde değişiklikler 

olabilmektedir.  

Kurumun taraf olduğu davalar sonucu kesinleşen mahkeme kararı ile tespit edilen 

sürekli iş göremezlik dereceleri dikkate alınarak, dosyasının bulunduğu birimce gelirleri 

yeniden hesaplanır. Kesinleşmiş mahkeme kararlarında kontrol muayenesi ve bakıma 

muhtaçlık yönünde bir hüküm bulunmaması halinde bu durumun tespiti için sigortalının 

dosyası Ankara, İstanbul ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesindeki Kurum sağlık 

kurullarına gönderilir. 

Diğer taraftan birden fazla iş kazası veya meslek hastalığının sözkonusu olduğu 

durumlarda, iş kazası veya meslek hastalığından herhangi birinin kesinleşmiş mahkeme kararı 

ile değişmesi durumunda, mahkeme kararı uygulanmadan önce birleştirme kararı alınmak 
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üzere sigortalı dosyası Ankara, İstanbul ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesindeki 

Kurum sağlık kurullarına gönderilir. 

KONTROL MUAYENELERİ 

5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine göre yaptırılan kontrol muayenesi; Kurumca 

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 malullük, iş 

göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını, tespit amacıyla 

kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir. 

Malullük, vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış 

sigortalılar, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç 

olduğunu ileri sürerek aylık ve gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi, 

Kurumda harp malullüğü, vazife malullüğü, malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri 

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

malul çocukların kontrol muayenesine tabi tutulmasını talep edebilir. 

Kontrol muayenesine ilişkin değerlendirmeler ilk kararın verildiği mevzuat 

hükümlerine göre yapılır. 

SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU 

5510 sayılı Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum 

tarafından belirlenecek uzman hekimlerden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 

kurulur. Kurul; Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını 

temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Kurum 

tarafından görevlendirilecek birer uzman hekim olmak üzere toplam 12 üyeden oluşur. Aynı 

usûlle birden fazla Kurul oluşturmaya Bakanlık yetkilidir.  

Kurula, kendi aralarından seçecekleri üye başkanlık eder. Başkan, yokluğunda yerine 

bakacak üyeyi belirler. Kurul, haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplanır, kararlar salt 

çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

Kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri 3 yıl olup 3 yıl sonunda yeniden 

görevlendirilebilirler. Bir takvim yılı içerisinde mazeretsiz olarak birbirini izleyen 5 veya 

toplam 10 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu şekilde 

üyeliği sona eren üyenin yerine bir başka kişi aynı usulle görevlendirilir. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iştirak edenlere; katıldıkları her toplantı günü 

için ve ayda 8 toplantıyı geçmemek üzere huzur hakkı ödenir. Kurulun çalışmaları ile ilgili 

her türlü giderler Kurumca ödenir. Kurul gerek gördüğü hallerde dışarıdan uzman kişilerin 

görüşüne başvurabilir. Bu kişilere de aynı miktar ve şartlarda huzur hakkı ödenir. 
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Kurul, sigortalılar hakkında vazife malûllük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı 

sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek 

derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara 

bağlar. İtiraza konu olan dosyalarda, Kurum sağlık kurulunca verilen tüm kararlar ve kararlara 

esas sağlık kurulu raporları ile dayanağı belgeler mutlaka bulunacak olup bahsekonu belgelere 

yeni bir sağlık kurulu raporu eklenmez. 

  Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi 

dinlemek zorundadır. Sigortalının böyle bir talebi olması durumunda, Kurul tarafından 

hekimin dinlenme tarihi bildirilir. Ancak buna ilişkin tüm masraflar sigortalı tarafından 

karşılanır. 

Kurul, bu Kanunda yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal 

eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli 

incelemeleri yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahsekonu dosyalar için belirlediği bilirkişi 

ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun hizmetlerini ifa etmesi için gerekli 

sekretarya işlemleri Kurumca yerine getirilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görev, 

yetki, çalışma usûl ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, 

Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

 

 


