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MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ 
YÖNETMELİĞİ 
 
5510 sayılı Kanununa göre sigortalı sayılanların maluliyet, 
çalışma gücü kaybı ve erken yaşlanma durumları ile bunların 
bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının 
maluliyet ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede 
ağır engellilik durumlarının tespitine ve bu tespitlerde esas 
alınacak sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemek üzere 28.09.2021 tarihli ve 31612 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Maluliyet Ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti 
İşlemleri Yönetmeliği yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
 
Sigortalının ağır düzeyde çalışma gücü kaybı tespiti 
 
Sigortalının çalışma gücünü ağır düzeyde kaybedip 
kaybetmediğinin tespitinde hastalık listesi esas alınacaktır. 
Sigortalılık süresi içinde; 
 

• Hastalık listesinde belirtilen hastalıkların meydana 
geldiği, 
 

• Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, hastalık 
listesinde belirtilen seviyelere yükseldiği, 

 
• Çalışma gücünü ağır düzeyde kaybetmiş haliyle ilk defa 

sigortalı olarak çalışmaya başladığı ancak daha sonra 
ortaya çıkan farklı bir hastalık nedeniyle çalışma gücünü 
ağır düzeyde kaybettiği, 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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• Kamu görevlisi sigortalının vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma 
gücünü kaybettiği veya vazifesini yapamayacak derecede hastalığa 
uğrayanlardan personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında 
tayin edilen sürelerden fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle 
malul sayılmasına esas alınacak hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları 
yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık 
iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurduğu, 
 

Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılacaktır. 
 
Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünü 
ağır düzeyde veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü 
kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engeli 
sebebiyle malullük aylığından yararlanamayacaktır. 
 
Sigortalının, çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiği tespit edilen hak sahibi veya 
bakmakla yükümlü olduğu çocuğu malul sayılacak olup nu tespitlerde hastalık listesi 
esas alınacaktır. 
 
Erken yaşlanma tespiti 
 
Yaşlılık aylığı bağlanması için Kanunda öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları 
taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalılardan; dikkat, algı, bellek, kavrama ve 
soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik 
yaşlanma hali tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış sayılır. 
 
Bu tespitlerde; nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs 
hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu 
raporları esas alınacaktır. 
 
Kadın sigortalı çocuğunun ağır engellilik tespiti 
 
Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli 
çocuğunun tespitinde, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında 
Yönetmelik ile Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik esas 
alınacaktır. 
 
Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.  
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210928-4.htm

