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5510 S.K. MD.18 

Geçici iş göremezlik ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin 

işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûl ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha 

sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.  

 

SSİY MD. 40 

Kamu idarelerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

çalışan sigortalılar ile toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek 

geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için Kuruma ödenecek sigorta 

primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından Kurum adına sigortalılara ödenebilir. 

İşveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi hâlinde, işverenin; 

geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir ödeme belgesini Kuruma 

ibrazından sonra, Kurum tarafından hesaplanarak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği 

toplamı, işverenin Kuruma olan borcuna, borcun olmaması hâlinde ise ilk prim borcuna mahsup 

edilir. İşyerinin kapanmış olması hâlinde ise iade edilir. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrası (a) bendi kapsamındaki sigortalının; 

a) İstirahatlı olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığı,  

b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi 

ödemeler,  

c) Viziteye çıktığı/istirahatın başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip 

etmediği,  

işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilir.  

 

SSİY MD. 89  

İşveren, geçici veya sürekli görevle yurt dışında görevlendirdiği ya da yurtdışına 

götürdüğü sigortalının, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde, Kurum 

tarafından işe el konuluncaya kadar, Kanuna göre hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneğini 

ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesindeki gecikmeden dolayı işveren, 

gerek Kurumun gerekse sigortalının uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur.  

Kurum, Kanuna uygun olarak yapılan ve belgelere dayanan geçici iş göremezlik 

ödenekleri tutarını işverene öder. 

  
İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal 

Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   

Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair 

Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer 



alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde 

elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur. 

Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında 

Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır. 

 

 


