
Kontrol muayene işlemleri(Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ) 

 MADDE 11 – (1) Kontrol muayeneleri; 

 a) Kurum Sağlık Kurulunca ihtiyaç duyulması, 

 b) Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara kamu görevlilerinin ve hak sahiplerinin 

itirazları, 

 c) Kamu görevlisi ve hak sahipleri dışında bu kararlara yapılan itiraz, ihbar ve şikayetler, 

 ç) Kurumca yürütülen denetim ve soruşturmalarda ihtiyaç duyulması, 

hallerinde, çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybına esas teşkil edecek yeni tarihli 

sağlık kurulu raporu ve daha önce Kurum tarafından verilmiş kararlara ilişkin tüm belgelerin 

birlikte değerlendirilmesi ile yapılır.  

 (2) Malullük aylığı bağlanmış kamu görevlileri başka birinin sürekli bakımına muhtaç 

olduğunu ileri sürerek aylık miktarlarında değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi, Kurum da 

bunlar ile hak sahibi malul çocukların bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerde 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 malullük durumuna göre, 

malullük aylığı yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini takip eden ödeme dönemi 

başından başlanarak artırılır, azaltılır veya kesilir. 

 (4) Çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malul çocukların kontrol muayenesi sonunda 

malul olmadıklarının tespit edilmesi halinde, bağlanmış bulunan aylıkları rapor tarihinden 

sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilir.  

 (5) Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar 

kabul edilebilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalı ile hak sahibi 

malul çocuklara bağlanmış olan aylıklar, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme 

dönemi başından itibaren kesilir. Ancak, Kurumun yazılı çağrısı üzerine kontrol muayenesi 

tarihinden önceki en az 45 gün içinde sevk için başvuruda bulunmak kaydıyla aylıkların kontrol 

muayene tarihine göre durdurulması dört aya kadar Kurumca ertelenebilir. 

 (6) Kamu görevlisi ve hak sahibi malul çocukların kontrol muayenesini, Kurumun yazılı 

bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak; 

 a) Üç ay içinde yaptırmaları halinde, kesilen aylığın, kesildiği tarihten,  

 b) Üç ay geçtikten sonra yaptırmaları halinde ise almakta oldukları aylıkları rapor 

tarihinden sonraki ay başından, 

 başlanarak yeniden bağlanır. 

 (7) Kontrol muayenesi için, temin edilen sağlık kurulu rapor ve dayanağı tıbbi belgeler, 

tahsis dosyaları ile birlikte Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir.  

 (8) Yeni tarihli sağlık kurulu raporunun Kurum Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi 

sonucu, gerekli görülen hallerde, ek bilgi-belge ve/veya yeniden muayenesiyle düzenlenecek 

rapor/sağlık kurulu raporu istenir. 


