
DUYURU 
SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINCA DÜZENLENEN İŞ GÖREMEZLİK 

RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA HAZIRLANMASI 
 

İlgi:29/06/2012 tarihli sayılı duyuru 
 

         İlgide belirtilen duyurumuzla kısa vadeli sigorta kollarından geçici iş göremezlik 
ödeneğinin elektronik ortamda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması amacıyla 
Başkanlığımız tarafından "Geçici İş Göremezlik Süreç İyileştirme Projesi" kapsamında 
yürütülen çalışmada 2 inci ve 3 üncü basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından 
doldurulması gereken tek hekim raporu, sağlık kurulu raporu ile iş göremezlik belgesinin 
elektronik ortamda düzenlenmesi ve yetkili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda 
gönderilmesine ilişkin uygulamanın Ülke genelinde 16/07/2012 tarihi itibarıyla başlayacağı, 
bu nedenle Kurumumuzla anlaşmalı 2 inci ve 3 üncü basamak Sağlık Hizmet Sunucularının İş 
Göremezlik Raporlarının hazırlanmasına esas çalışmalarını ve ekranlarını prototiplere uygun 
olarak en geç 06/07/2012 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği belirtilmiştir. 
 

Bu çerçevede Ülke genelinde uygulamanın 16/07/2012 tarihinde başlayacak olması 
nedeniyle bu tarihten itibaren; 

a) Kurumumuzla anlaşmalı ve MEDULA bağlantısı olan 2 inci ve 3 üncü basamak 
sağlık hizmet sunucuları 4/a kapsamında olan sigortalıların zorunlu haller hariç, tek hekim 
raporu, sağlık kurulu raporu ile iş göremezlik belgesini elektronik ortamda düzenleyecektir. 

b) Kurumumuz MEDULA sistemiyle bağlantısı olmayan 2 inci ve 3 üncü basamak 
sağlık hizmet sunucuları (askeri hastaneler, mahalli idareler bünyesindeki hastaneler gibi), 
birinci basamak sağlık hizmet sunucuları (aile hekimleri, kurum tabipleri, işyeri hekimleri), 
ile Kurumumuzla anlaşmalı olmayan sağlık hizmet sunucuları, sigortalılar adına düzenlenecek 
tek hekim raporu, sağlık kurulu raporu ile iş göremezlik belgesini, Kurumumuzca yapılacak 
ikinci bir duyuruya kadar önceden olduğu gibi manüel ortamda düzenleyip Kurumumuza 
gönderecektir. 

c)  Kurumumuzla anlaşmalı olsun veya olmasın tüm sağlık hizmet sunucuları 4/b 
kapsamında olan sigortalıları adına düzenlenecek tek hekim raporu, sağlık kurulu raporu ile iş 
göremezlik belgesini, Kurumumuzca yapılacak ikinci bir duyuruya kadar önceden olduğu gibi 
manüel ortamda düzenlenip Kurumumuza gönderecektir. 

d)  Kurumumuzla anlaşmalı ve MEDULA bağlantısı olan 2 inci ve 3 üncü basamak 
sağlık hizmet sunucuları 4/a kapsamında olan sigortalıların tek hekim raporu, sağlık kurulu 
raporu ile iş göremezlik belgesini, zorunlu nedenlerden dolayı elektronik ortamda 
düzenleyememeleri halinde,  önceden olduğu gibi manüel ortamda düzenleyip Kurumumuza 
gönderecektir. 

Ancak, mükerrerliğe meydan vermemek için tek hekim raporu, sağlık kurulu raporu ile 
iş göremezlik belgesinin manüel ortamda düzenlenmesi halinde, ayrıca elektronik ortamda 
düzenlenmemesi veya elektronik ortamda düzenlenmesi halinde ayrıca manüel ortamda 
düzenlenmemesi gerekmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
 
 

DAĞITIM: 
Sağlık Hizmet Sunucularına 


