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DAĞITIM YERLERİNE
Sağlık hizmet sunucuları tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen başvurularda, acil
servislerde MEDULA kayıtlarının başvuran kişilerin beyanları doğrultusunda yapıldığı, ancak iş
kazası geçirdiğini beyan etmeyenlerin daha sonra farklı bir sağlık tesisinden iş kazası raporu
alması veya işverenin iş kazası bildiriminde bulunması sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) tarafından iş kazası ve meslek hastalığı bildiriminin yasal süresi içinde yapılmadığı veya
hiç bildirilmediği gerekçesiyle para cezası uygulandığı bildirilmiştir.
Sağlık hizmet sunucularına uygulanan haksız idari para cezalarının engellenmesi adına
SGK ile yapılan yazışmalar neticesinde aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.
Sağlık hizmet sunucusuna intikal eden vakalar için iş kazası provizyonu alınmamış
olmakla birlikte iş kazası vaka türünde istirahat raporu düzenlenmişse, iş kazası dışında
provizyon alındığı durumlarda, vakaya ilişkin açıklama bilgisinde iş kazası ifadesine yer verilmiş
veya olay iş kazası tanımına uyacak şekilde hikaye edilmiş ise iş kazası bildirimi sayılacaktır.
Sağlık hizmet sunucularına, iş kazası ve meslek hastalığı bildiriminin yasal süresi içinde
yapılmadığı veya hiç bildirilmediği gerekçesiyle idari para cezası uygulanması halinde iş kazası
geçiren sigortalının müracaat ettiği sağlık hizmet sunucusuna sigortalı tarafından iş kazası
geçirdiği yönünde bilgi verilmediğinin yazılı olarak bildirilmesi durumunda idari para cezası
uygulanmayacak, uygulanan idari para cezası iptal edilecektir.
Sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri, uygulamanın yukarıda
belirtildiği şekilde yapılması yönünde SGK tarafından bilgilendirilmiştir.
Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucularının konu hakkında ivedilikle
bilgilendirilmesi hususunda
Gereğini ve bilgilerini arz ve rica ederim.
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