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( 2018-38 sayılı GENELGE) 

7. Kurum Sağlık Kurullarınca Yapılacak Değerlendirmeler  

7.1. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu 

raporlarına istinaden, sigortalıların ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra vücutlarında oluşan 

arızaları veya tedavi edilemeyen hastalıkları nedeniyle, çalışma gücünün en az % 60’ını, vazifelerini 

yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği veya hastalıkları nedeniyle kullanılan 

sıhhi izin sürelerinin kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla olup olmadığı ve vazife malullüğü 

dereceleri Kurum sağlık kurulunca tespit edilmektedir.  

…… 

7.2. Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre talepte bulunan sigortalıların çalışma gücü 

kayıp oranı ile aynı maddenin sekizinci fıkrasına göre kadın sigortalıların çocuklarının başka birinin 

sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olup olmadığı, talep tarihinde yürürlükte olan 

“Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ile “Çocuklar İçin Özel 

Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre tespit edilecektir.  

…. 

7.6. Vefat eden sigortalıların hak sahibi çocuklarının maluliyet durumlarının tespiti talep tarihinde 

yürürlükte bulunan tıbbi mevzuata göre yapılacaktır.  

 

 

7.9. Kurum Sağlık Kurulu Kararlarının Bildirimi  

7.9.1. Kurum sağlık kurullarınca veya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca tespit edilen 

maluliyet kararlarının sigortalı ve hak sahiplerine bildirilmesinde, karar metinlerinde yer alan 

ifadeler aynen yer alacaktır. Ancak;  

- “Çalışma gücünün en az % 60’ını kaybetmediğinden malul sayılamayacağı” kararı verilenler için 

“Mevcut durumunuza göre malul sayılamayacağınıza karar verilmiştir”, 

- “Maluliyete esas hastalıkların ilk işe giriş tarihinde de mevcut olduğu” kararı verilenler için ise, 

“Malul sayılmanızla birlikte, malul sayılmanıza esas olan hastalık veya engelliliğinizin sigortalı 

olarak ilk işe girdiğiniz tarihten önce mevcut olması sebebiyle malullük aylığından 

yararlanamayacağınıza karar verilmiştir”,  

ifadeleri kullanılacaktır.  

 

7.9.2. Kurum sağlık kurulu kararlarının bildirim yazılarında,  

- “Yukarıdaki karara yazılı itirazınız halinde durumunuz bir kez de Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kurulunda değerlendirilecektir” ifadesi yer alacaktır.  

7.9.3. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu ve Kurum sağlık kurulunca nihai karar verilebilmesi 

için ara karar yapılması durumunda, ilgiliye yapılan bildirimde ara kararın en kısa sürede temin 

edilmesi gerektiği yönünde not düşülecektir. 

 

9. Kurum Sağlık Kurulu Kararlarına İtiraz  

9.1. Kanunun 58 inci maddesi gereği, çalışma gücü kaybı, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu 

sürekli iş göremezlik derecesi ve vazife malullük derecesi, erken yaşlanma ile ağır engellilik 

tespitine ilişkin Kurumca verilen kararlara Genelge ekinde yer alan (Ek-20) dilekçe ile yapılan 

itirazlar, gerekli değerlendirme yapılmak üzere en kısa sürede Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kuruluna gönderilecektir. 


