
1. CENAZE ÖDENEĞİ (İLK DEFA 2008/EKİMDEN SONRA SİGORTALI OLANLAR)  
 

1.1. Genel Olarak  
 

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar (5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

MADDE 16- (Değişik: 17/4/2008-5754/10 md.)  

…  

e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi 

….  

 

Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri (5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

MADDE 20-  

…  

37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği verilir.  

 

Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları (5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

MADDE 32 - Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır:  

…  

d) Cenaze ödeneği verilmesi… 

 

Evlenme ve cenaze ödeneği (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği) 

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmeliğin 64 ve 65 inci maddeleri; 
a) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm geliri almakta iken evlenen kız çocuklarına 

ödenecek olan evlenme ödeneği, 
b) Ölen sigortalıdan dolayı ilgililere yapılacak olan cenaze ödeneği, 
hakkında da uygulanır. 

 

1.2. Cenaze ödeneği verilme Şartları, başvuru ve miktarının belirlenmesi  

 

Evlenme ve cenaze ödeneği (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu) 

MADDE 37- (Değişik: 17/4/2008-5754/23 md.) 

…. 



İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife 

malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 

sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip 

Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla 

sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.  

Cenaze ödeneğinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek 

veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere 

belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.  

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak 

sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze 

nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze 

ödeneği ödenmez. 

 

Cenaze ödeneği (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)  

MADDE 65 – (1) Cenaze ödeneği Kanunun 37 nci maddesinde belirtilenlere verilir. Cenaze 

ödeneğinin ödenmesi için, hak sahiplerince bir dilekçe ile Kuruma başvurulması yeterlidir. Sigortalının 

ölümü ve ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini 

belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen bir belgenin de Kuruma verilmesi gerekir. 

 

 

 

 


