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Sayrn Av. HazalAKTEpE

itgi : a) 13.09.2019 tarihli bagvurunuz.
b) Baqkanh lrmtzrn 22.04.20 Lg tarih ve r 0647 32 sayrh yazrsr.
c) 15.04.2019 tafihlj bagvurunuz.

ilgi 1a;'da kayrth yazrnrzda ozetle;02.10.2018 tarihinde Dr. Fikret HACIosMAN'rn
gahgmakta oldulu Medicana Bahgelievler Hastanesinde saldrrya u[ramasr sonucu hayatrnr
kaybetmesi ile ilgili olaym incelenmesi ve sriz konusu igyerinde denetim yaprlmasr talep
edilmektedir.

Daha cince aynr konuya iliqkin ilgi (c)'de kayrth bagvurunuz sonucunda;
Baqkanh[rmvn ilgi (b)'de kayrth yazrcr ile tarafnrza biigi verilmek suretiyle gerefi yaprlmak
rizere Sosyal Giivenlik Kurumu Baqkanhfrna grinderilenyazrdada belirtildi piuzere;

Bagkanhfirmutarafindani.ilkemizde meydana gelen ig kazalanndan" incelenmeye de$er
g<iriilenleri 20rr/4 sayrh Bakanhprmrz Genelgesine g<ire yaprlan delerlendirme neticesinde
Baqkanhlrmrz miifettiq kayna$rmn elverdili rilgiilerde "incelemelerden olugan program drqr
teftigler" kapsammda incelenmeftjedir.

incelemeye ahnan ig kazalan, kazanrn nedenine ve benzeri kazalannigyerlerinde bir
daha tekrarlanmamast igin ahnacak tinlemlerin belirlenmesine yonelik olarak incelenmekte, ig
kazasr inceleme teftiqleri sonucunda kusur oraruna yer verilmemekte ve ilgili taraflann Borglar
Kanunu ya da Trirk Ceza Kanunu agrsmdan sorumluiukl an dadeferlendirilmemektedir.

Bakanh$rmvm 20rl/4 sayir Genelgesinde de belirtildifi iizere Bakanlgrmrz il
miidrirliikierine intikal eden ig kazalannaydnelik bildirim, gikdyet, ihbar ve talepler dogrudan
sosyal giivenlik il veya merkez mtidiirliiklerine g<inderilmektedir. Aym Genelgede ,,ig kazast
veya meslek hastahsr incelemelerinde iggi, iqveren ve riqiincii kigilerin eylemleriyle olay
arasmda bir illiyet balr kurularak kusur oram belirlenmesi, hangi amac ahametedecek olursaolsun bir ttir bilirkiqilik bizmeti nitelili gostermekte olup, iq teftigi hizmeti ile
bafdagmamaktadr.,' denilmektedir.

Bununla birlikte, ig kazalan 5510 sayrh sosyal sigortalar ve Genel Sigortasr
Kanunu'nun 13 iincii maddesi gereli sosyal Giivenlik Kurumuna bildirilmekte olup ig kazast
incelemeleri de sosyal Giivenlik Kurumu Rehberlik ve Teftig Bagkanhfr tarafindan sosyal
Giivenlik Kurumu Bagkanhlrn n 2013 /3 1 sayilr Genelgesi uyannca yaprlmaktad*.
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Aynca; kayfiTanmrzda yapilaninceleme neticesinde ilgide kayrth bagwruda belirtilenolayrn Bagkan'grm nca rnceT-enmedisi *.1i1_ ed'mig olup Bagka nhprmtzcaig sagrrsr vegtivenlili teftigleri, gegmig yrllara aiiirtutirtiki veriler, ulisat porititl* ," ihtiyaglar goz<intinde bulundurularak' gahgma hayatmrn riskreri ve <incerikreri ile Bagkan rr,.rmrzrn

fitTff:ir|#:" 
a'nmak su'etlvte p'ogram, teftiqrer ve prosram drsr teftisler sekrinde

Programh teftiqler' gahgma hayatndaki sorunlarrn de$erlendirilmesi ve<inceliklendirilmesi sonucu belirlenen alanlardau"ru *Jorerde yahut ozel bir risk grubuhedeflenerek belirlenen igyerlerinde gu[-u hayatriie ilgilimevzuat hrjkiimlerinin ramamrnmveya bir krsmrnrn uyguranmasmrn denetrenmeri u.urrytu ve hedef koyularakgergeklegtirilmektedir' incelemelerden olugan program org;'tertigter ise program, teftiqrerdrgrnda kalan ihbar' gikayet vb' talepler tir".irr. .r.vu gu$tuoi rprmrzaintikal eden evraklardan
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