
 Vertaling  
 

1 
‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023– TR – Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 
 

 

 

• İşçi misiniz (çalışan veya hizmetli)? İşvereninizi ve CM'yi bilgilendiriniz. 
• İşsiz misiniz? CM'yi bilgilendiriniz ve mühür kartınızda hastalık günlerini işaretleyiniz. Böylece ödeme 

kurumunuz da bilgi sahibi olacaktır. 
• Serbest çalışan mısınız? Bu durumda sadece CM'yi bilgilendirmelisiniz.      

 

 

İş göremezlik durumunuzun başlangıcından sonra yedi takvim günü içerisinde beyanda bulunabilirsiniz. Böylece 
zamanında bildirim yaparsınız.  
• Teminatlı ücret hakkınız var mı? Bu durumda söz konusu sürenin bitişi için beyanda bulunmalısınız. 
• Beyan süresi sırasında hastaneye mi yattınız? Bu durumda hastanedeki yatışınız süresince bu, askıya 

alınacaktır. 
Dikkat: İş göremezlik durumunuzu çok geç mi bildirdiniz? Bu durumda geç bildirim süresi için ikame gelirinizin 
%10'unu kaybedersiniz. 

 

 

Doktorunuza "İş göremezlik belgesi"ni doldurtunuz. Bu belge, "kişiye özel" olacaktır. Bu belgeyi 
www.cm.be/aangifte sayfasından bilgisayarınıza indirebilir veya bir CM acentasından alabilirsiniz. 
Doldurulmuş belgeyi posta ile sağlık sigortanıza gönderiniz. Posta damgası beyan tarihi olarak kabul edilir. 
Doldurulmuş belgeyi  bir makbuz karşılığında danışman doktora da verebilirsiniz. 
 
Dikkat: Doldurulmuş belgeyi asla bir CM posta kutusuna veya doğrudan CM zarfına koymayınız. 

 

 

Danışman doktor iş göremezliğinizi  onayladığında, dosya açılır. İş göremezlik süreniz hakkında mektupla 
bilgilendirilirsiniz (geçerli olan son tarihin belirtildiği). Ayrıca sağlık sigortanıza doldurulmuş olarak teslim etmeniz 
gereken bir bilgi formu da alırsınız. Formu online olarak da doldurabilirsiniz. CM işvereniniz, işsizlik kurumu veya 
her ikisinden gerekli bilgileri ister. Serbest çalışan biri olarak doldurmanız gereken belgeler alırsınız.  
Ancak CM tüm bu bilgileri aldığında, ikame gelirine hakkınız olup olmadığı kontrol edilir. 
 
 
 
 

 

Hastalık, kaza veya hamilelik nedeniyle geçici bir süre 
çalışamıyor ya da işsiz olduğunuzu mühürle bildiremiyorsanız, 
iş göremez durumdasınız. Sağlık sigortanızdan ikame geliri 
alabilirsiniz. Bu durumda sağlık sigortanıza iş göremezliğinizi 
zamanında bildirmelisiniz. 

İş göremez durumda isem, kimi bilgilendirmeliyim? 
 

Ne zaman sağlık sigortama bllgi vermeliyim? 
 

Sağlık sigortamı nasıl bilgilendirmeliyim? 
 

İkame gelirini nasıl talep edebilirim? 
 

İş göremezlik 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/aangifte


 Vertaling  
 

2 
‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023– TR – Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 

İkame geliri aldığınız an ve süresi  durumunuza göre değişir: 
• İşçi olarak: teminatlı ücret süresinden sonraki ilk günden onay sürenizin sonuna kadar. 
• İşsizseniz: hastalığınızın ilk gününden onay sürenizin son tarihine kadar. 
• Serbest çalışan iseniz: yedi günden uzun bir süre hasta iseniz ve ondört gün içinde doktorunuz tarafından iş 

göremezlik belgesi alırsanız, hastalığın ilk gününden itibaren ödeme alabilirsiniz. Hastalığınız yedi gün veya 
daha az sürerse, bu süre için ücret verilmez. 

Bu ikame gelirleri maksimum on iki ay alırsınız. Bir yıldan daha uzun bir süredir iş göremez durumda mısınız? Bu 
durumda maluliyet  yardımı alırsınız. Bu, başka bir şekilde hesaplanır. 

 

 

• İşçi olarak ortalama gün ücretinizin %60'ına eşit bir ikame geliri alırsınız. 
Hesaplanacak ücret, maksimum ile sınırlanır. 

• Eğer işsizseniz, ilk altı ay boyunca işsizlik yardımınız kadar yüksektir. İşsizlik yardımınız ortalama gün 
ücretinizin %60'ından fazla ise, ikame geliriniz bu daha düşük tutarla sınırlanır. Yedinci aydan itibaren tutar 
tekrar hesaplanacaktır. 

• Serbest çalışan olarak aile durumunuza bağlı olarak günlük sabit bir ücret alırsınız. 
 

 

Onay süremin son tarihinden daha uzun süre hastaysam: 
Doktorunuza yeni bir beyan formu doldurtunuz ve formun üzerinde "uzatma"yı işaretleyiniz. Formu uzatmanın 
başlangıç tarihinden sonra yedi gün içerisinde CM'ye teslim ediniz. 
Bu beyan süresi konusundaki tek istisna, hastaneye yatıştır. Bu durumda hastane yatışı sırasında beyan süresi 
askıya alınır. 
İş/işsizlik  onay süremin son tarihinden daha erken başlarsa: 
• İşçi misiniz? Bu durumda CM’ye işe başladığınız -örneğin yeniden çalışmaya başlangıç beyanı ile- tarihi  

yazılı olarak ve ilgili tarihten itibaren sekiz gün içinde bildiriniz. İş vereniniz daha sonra bu tarihi sosyal 
sigortanın internet sitesi aracılığı ile konfirme eder.  

• İşsiz misiniz? Bu durumda işsizlik kurumuna işsizlik başlangıç formunu doldurtunuz ve bunu CM’ye veriniz. 
• Serbest çalışan mısınız? Hemen doldurulmuş yeniden çalışmaya başlangıç mesajını CM'ye teslim ediniz. 

Dikkat: İşiniz veya işsizlik durumunuz onay sürenizden sonraki iş günü başlamışsa, bir işlem yapmanıza  gerek yoktur. 
Sağlık muayenesi için danışman doktordan bir çağrı aldıysanız: 
Bu çağrıya yanıt veriniz, aksi takdirde yardım paranız bloke edilecektir. Ayrıca danışman doktor geçerli bir neden 
olmaksızın devamlı olarak bulunamadığınız durumda onayınızı sona erdirmek zorunda kalacaktır.. 
Sağlık nedenleri dolayısı ile (örneğin hastane yatışı gibi) muayeneye gelemiyor musunuz? Bu durumda sağlık 
sigortanız ile iletişime geçiniz. 
İş kısmen yeniden başlarsa. 
Faaliyetlerinize başlamadan önce danışman doktora bir başvuru yapınız..  
 
Dikkat: Son tarihi belirtilen izin veya onay, ilgili faaliyet için süre verir ve iş göremezliğin tanınması değildir. Bu 
süreyi uzatmak için belirtilen son tarihten önce yeni bir izin istemeniz gereklidir. 
İzin verilen faaliyetinizin uygulanması, ikame gelirinizin azalmasına neden olabilir. Daha fazla bilgi için CM ile 
iletişime geçiniz. İş göremezlik süresince bir faaliyet gerçekleştirmek için izni olan kişi, yine de gerektiğinde iş 
göremezlik uzatması için danışman doktora belgeleri teslim etmek zorundadır. 
İş göremezliğim sırasında bir süre başka bir adreste ya da yurt dışında olursam. 
Ayrılışınızdan on dört gün önce CM ile iletişime geçiniz. Bazen ön izin gerekebilir. 

Ne zaman ve ne kadar süreyle yardım parası alabilirim? 
 

Yardım parası ne kadardır? 
 

Aşağıdaki durumlarda ne yapmalıyım? 
 

http://www.cm.be/klachten

