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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan personelin almış 

olduğu analık, istirahat ve iş kazası raporlarının yasal işlemlerinin yapılmasını sağlamaktır. 

 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, İzmir Ekonomi Üniversitesi çalışanlarını kapsar. 

 

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 

3.1 SGK Vizite Giriş Sistemi 

 

4. UYGULAMA 

 

4.1 Üniversitemiz personeli istirahat raporlu olduğu dönemlerde alacak olduğu maaşından kaç 

günlük raporlu ise o kadar günlük maaş kesintisi yapılmaktadır.  

4.2 Yapılan kesinti net ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Personelin net ücreti 30a bölünüp, 

raporlu olduğu gün sayısı ile çarpılıp, elde edilen tutar personelin maaşından kesilmektedir. 

Üniversitemizin aldığı karara göre 1 günlük dahi rapor alınsa, personelin maaşından kesinti 

yapılmaktadır.  

4.3 Personelin yapılan maaş kesintisi SGK tarafından ödenmektedir. Ancak, SGK 2 günden fazla 

olan raporların ödemesini yapmaktadır. Yani, personel 2 günlük rapor aldıysa, SGK rapor 

kesintisini geri ödememektedir. Personel 2 günden fazla rapor aldıysa, SGK yine ilk 2 günü 

ödememektedir. 10 günlük bir rapor alındıysa, SGK yine ilk 2 gün dışında diğer günlerin 

ödemesini yapmaktadır.  

4.4 Rapor alacak olan personelin son 3 aylık brüt geliri ve son 3 aylık prim günleri ayrı ayrı toplanır. 

Daha sonra 3 aylık brüt geliri son 3 aylık prim gününe bölünür. Çıkan sayı ile raporlu olunan 

gün sayısı çarpılır. Ortaya çıkan sayıdan ilk iki gün çıkarılır. SGKnın ödemiş olduğu 

işgörememezlik ödemesi bu şekilde hesaplanmaktadır. 

4.5 Personel rapor aldığında SGK tarafından geri ödemesini alması için dikkat etmesi gereken en 

önemli husus ise hastanenin raporu SGK sistemine girmiş olmasıdır. Eğer hastane raporu SGK 

sistemine girmezse, rapor işveren ekranına düşmemektedir, işveren onaylayamaz ise SGK geri 

ödemeyi yapmamaktadır. Rapor alınan hastaneden SGK sistemine giriş yaptıklarına dair teyit 

almanız önem arz etmektedir. 

4.6 SGK tarafından geri ödemeler genellikle personelin raporunun bitiş tarihinden itibaren başka 

bir deyişle işbaşı yaptığı tarihten itibaren takip eden ayda -personelin raporlu olduğu ayın aylık 

prim ve hizmet bildirgesi yapıldığı zaman- yapılmaktadır. 

4.7 Personelin raporlu olduğu dönemde çalışması söz konusu değildir. 

4.8 Üniversitemiz personeli analık raporu aldığı zaman ise süreç daha farklıdır. Hamile olan 

personel hastaneden “çalışır” ve “çalışamaz” adı altında 2 rapor almaktadır. Çalışır raporu 32. 

Haftada hastane tarafından verilmektedir. Çalışamaz raporu ise 37. Hafta itibariyle hastane 

tarafından verilmektedir. Ancak, hamilelik sürecinde hamilelikte bir sıkıntı söz konusu ise 

çalışamaz raporu 37. Haftadan önce de verilmektedir. Burada da atlanılmaması gereken en 

önemli husus hastanenin raporu SGKnın sistemine girmesidir. Personel çalışamaz raporunu 
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aldığı günden itibaren 16 hafta 112 gün doğum iznine ayrılmıştır. Çoğul gebeliklerde doğum 

izni 18 haftadır. Yani, 112 gün olan doğum izni 126 gündür. 113. gün veya 127. gün işbaşı 

tarihidir.  Personele doğum iznine ayrılacağı gün taahhütname imzalatılır. Bu taahhütname 

personelin raporlu olduğu sürece maaşının ödeneceği ve personel SGKdan geri ödemesini 

aldığı zaman üzerine farkını ekleyip, Üniversitemiz hesabına geri yatıracağına ilişkindir. 

4.9 Üniversitemizin aldığı karar doğrultusunda analık raporu alan personelimizin maaşından rapor 

kesintisi yapılmamaktadır ve personelin SGK prim günleri tam olarak Üniversite tarafından 

ödenmektedir. Bu durumda doğum izine ayrılan personel hem maddi olarak hemde SGK prim 

günleri açısından mağduriyet yaşamamaktadır.  

4.10 Personelimizin işbaşı yapacağı tarihe kadar maaşı her ay düzenli olarak hesabına 

yatırılmaktadır. Analık raporlarında da SGK tarafından geri ödemeler genellikle personelin 

raporunun bitiş tarihinden itibaren başka bir deyişle işbaşı yaptığı tarihten itibaren takip eden 

ayda -personelin raporlu olduğu ayın bildirgesi yapıldığı zaman- yapılmaktadır.  

4.11 SGK analık raporları için doğum iznine ayrılan kişiye geri ödemesini 2 defada yapmaktadır. Ilk 

ödeme çalışmaz raporundan doğumun gerçekleştiği günü kapsamaktadır. İkinci ödeme ise 

doğumdan işbaşı tarihine kadar olan zamanı kapsamaktadır. Daha sonra personel 

taahhütnamede yazdığı gibi SGK tarafından ödemesini aldığı zaman Üniversiteye geri ödemeyi 

1 ay içerisinde yapmak durumundadır. 

4.12 Sonuç olarak, hastalık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği üçüncü günden başlayarak 

ödenir. İlk iki gün için ödenek verilmez.  Doğum izninde ise ödenek birinci günden başlatılır. 

4.13 İş kazası raporları ise personelin maaşından kesilmemektedir. 

4.14 Personel geri ödemesinin olup olmadığını E-devlet üzerinden “İşgörememezlik Ödeme” adı 

altında takip edebilir. Onaylanan raporların geri ödemeleri  için PTT’ye SGK tarafından ödeme 

talimatı gönderilir. Ardından da personele eğer SGK sisteminde yada E-devlet üzerinde GSM 

numaraları ve e-posta adresleri tanımlıysa SMS ve e-mail ile bilgilendirme mesajı gönderilir. 

Son olarak personel PTT’ye giderek TC kimlik numarasını beyan ederek rapor parasını alır. 

 

5. YETKİ: 

Bu prosedürde belirtilen işlemlerin yapılması için İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkilidir.  
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