
 

1 

 
SĐRKÜLER         Đstanbul, 28.05.2010 
Sayı: 2010/66         Ref: 4/66 
 
 
Konu: 
ĐŞ GÖREMEZL ĐK PROGRAMLARI VE ÇALI ŞILMADI ĞINA DA ĐR BĐLDĐRĐM 
KONULU 2010/66 SAYILI SGK GENELGESĐ YAYINLANMI ŞTIR  
 
18.05.2010 tarih ve 2010/57 sayılı ve “Sigortalıların Đstirahatli Oldukları Süreler Đçin Geçici 
Đş Göremezlik Ödeneklerini Alabilmelerine Esas Đşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin 
Đşverenlerince Zorunlu Olarak Elektronik Ortamda Gönderilmesine Đlişkin Tebliğ 
Yayınlanmıştır” başlıklı sirkülerimiz ile 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de 
“ Đstirahatlı Olan Sigortalıların Đşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin Đşverenlerce Sosyal 
Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine Đlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hakkında 
açıklamalara yer vermiştik.  
 
SGK tarafından yapılan duyuruya göre hastalık sebebiyle 3 günden az süreli düzenlenen 
istirahat raporlarına istinaden çalışılmadığına dair bildirimlerin yapılmasına gerek 
bulunmamaktadır. 
 
Sigortalıların istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine 
esas “işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin” işverenlerince zorunlu olarak “elektronik 
ortamda” gönderilmesi esası getirilmiştir. Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde 
“ ĐŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, 
“Çalışılmadığına Dair Bildirim Đşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek 
suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik 
ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından 
konu hakkında 2010/66 sayılı ve “Đş Göremezlik Programları ve Çalışılmadığına Dair 
Bildirim Giri şi” konulu bir genelge yayınlanmıştır.  
 
Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 
102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanacaktır. (Ceza, 
bildirimin hiç verilmemesi halinde aylık asgari ücretin beş katı, süresinden sonra verilmesi 
halinde ise aylık asgari ücretin üç katı şeklinde uygulanacaktır.)  
 
Genelge’de yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüklerince, ay içerisinde 
istirahat raporlarının üniteye intikal etmesine rağmen sigortalının istirahatli olduğu dönemde 
işyerinde “Çalışılmadığına Dair Bildirim”lerin üniteye elektronik ortamda gönderilip 
gönderilmediğinin takibi de yapılacak, istirahat raporlarının sigortalılarca işverenlerine ibraz 
edilmemiş olabileceği de dikkate alınarak, istirahat raporları üniteye intikal etti ği halde 
bildirim yapılmamı ş olan işyerlerine işverenlerin bildirim süreleri de göz önünde 
bulundurulmak suretiyle tebli ğ yazıları gönderilerek yazının tebellüğ tarihinden 
itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir. Bu süre içerisinde 
bildirim yapılmaması halinde ise yukarıda belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.  
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Diğer taraftan, sigortalıların istirahat raporlarını işverenlerine ibraz ettikleri halde 
çalışılmadığına dair bildirimin yapılmadığı yönündeki başvurularında istirahat rapor 
tarihleri ve bildirimin süresinde intikal edip etmediğine bakılarak tebliğ yazıları 
gönderilecek, yazının tebellüğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimlerin 
yapılması istenecektir. Ancak, işyerlerinde Kurumun denetim ve kontrolle görevli 
memurlarınca yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimin geç yapıldığının 
tespiti halinde ise idari para cezaları yukarıda belirtilen tebligat yapılmadan uygulanacaktır. 
 
Sigortalılara rahatsızlıkları sebebiyle sağlık tesislerince 10 günün üstünde istirahat verilmesi 
halinde hak ettikleri geçici iş göremezlik ödeneklerini 10’ar günlük dilimler halinde almak 
istedikleri konusunda işverenlerine talepte bulunmadıkları takdirde, işverenler tarafından 
çalışılmadığına dair bildirim girişlerinin rapor bitiş tarihi itibariyle 5 iş günü içinde elektronik 
ortamda yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde yukarıda yer verilen idari para cezası 
uygulanacaktır. 
 
Tebliğin yayım tarihinden (12.05.2010) önce iş göremezlik ödeneği için başvuruda bulunmuş 
olan Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ait 
çalışmazlık belgesini göndermemiş olan işverenler için ise, SGK ünitelerince, çalışılmadığına 
dair bildirim yapılmadığı için iş göremezlik ödeneklerini alamamış olanlar belirlenerek, 
işverenlerinden yazının tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimlerin yapılması 
istenecektir. Bu sürede bildirimlerin yapılmaması halinde ise idari para cezası uygulanacaktır. 
 
Diğer taraftan, iş göremezlik ödeneklerinin sigortalılara ödenmesinde sigortalıların Kuruma 
gitmeden doğrudan PTT şubelerinden ödeneklerini alabilmeleri için sağlık hizmet 
sunucularının istirahat raporlarını süresinde ilgili ünitelere göndermeleri konusundaki uyarılar 
tekrarlanacak ve takibi de ünitelerce sağlanacaktır. 
 
Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışan sigortalıların hizmet 
bildirimleri e-bildirge sisteminden takip eden ayın 23’üne kadar Kuruma gönderilmesi 
nedeniyle, bu kapsamda ilk defa işe giren sigortalılardan iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortalarından istirahat raporu alanlar ile tekrar işe başlayan sigortalılardan işe başladıkları 
tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün sigortalılıkları olanların, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarından istirahatlı oldukları sürelerde işyerlerinde 
çalışmadıklarına dair bildirimin, işverenler tarafından e-bildirge sisteminde mevcut olan 
Sigortalı Hesap Fişi ile cari ayın hizmetlerini Kuruma gönderildikten sonra, elektronik 
ortamda Kuruma ayrıca gönderilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde bildirimde bulunmayan 
işverenlere Tebliğde belirtilen idari para cezası uygulanacaktır. 
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
SGK Duyurusu,  
2010/66 sayılı SGK Genelgesi  
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