
1 
 

 

 
İÇİNDEKİLER  

  

1. ÖLÜM GELİRİ ......................................................................................................................2  

1.1. Genel olarak .........................................................................................................................2  

1.2. Ölüm gelirine hak kazanma ve gelirin hesaplanması .......................................................2  

1.3. Ölüm gelirinin hak sahiplerine paylaştırılması ................................................................4  

1.4. Ölüm gelirinin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması ...............................4  

1.5. Yoklama işlemleri ................................................................................................................5  

1.6. Zamanaşımı…………………………………………………………………...…………….5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. ÖLÜM GELİRİ  

 
1.1.Genel Olarak 

 

 

Bu Kanunun uygulanmasında;  

16) Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü 

halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi,  

…  

ifade eder. 

…  

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.)  

…  

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir 

bağlanması.  

… 

1.2. Ölüm gelirine hak kazanma ve gelirin hesaplanması  

 

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

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 

MADDE 20- İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının 

hak sahiplerine, 17 nci madde gereğince tespit edilecek aylık kazancının % 70'i, 55 inci 

maddenin ikinci fıkrasına göre güncellenerek 34 üncü madde hükümlerine göre gelir olarak 

bağlanır.  

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha fazla 

oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş 

kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın birinci fıkraya göre 

belirlenen tutar, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.  

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında 

kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası 

veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş 

göremezlik geliri, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.  

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine 

gelir bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve 

prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.  
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Gelirin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 34 üncü ve 35 inci maddeler 

uygulanır.  

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

Ölüm geliri (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği) 

MADDE 42 – (1) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri 

almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine, ölüm geliri bağlanır. 

(2) Hak sahibi olma şartlarının belirlenmesi, ölüm geliri bağlanması için istenecek 

belgeler, ölüm gelirinin başlangıcı ve kesilmesi yönünden, bu Yönetmeliğin ölüm aylığına 

ilişkin 60, 61 ve 62 nci madde hükümleri uygulanır. 

(3) Sürekli iş göremezlik geliri almakta iken (Ek ibare:RG-18/8/2021-31572) veya 

tedavisi devam etmekte iken ölen sigortalıların ölüm sebebini bildiren ve ilgili makamlarca 

düzenlenen onaylı ölüm tutanağı, ölü muayene zabıt varakası, otopsi raporu veya doktor raporu 

gibi belgelerin temininin imkânsız olduğu hâllerde, sigortalının ölümünden önce sürekli iş 

göremezliğine esas iş kazası veya meslek hastalığı dışında başka bir kaza geçirip geçirmediği 

ya da başka bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığının mahallinde tahkiki sosyal güvenlik 

(Değişik ibare:RG-21/8/2013-28742) denetmenleri aracılığıyla yaptırılır. Ancak sigortalının 

kesin ölüm sebebine ilişkin karar, bu belgeler ile sigortalının dosyasının tetkiki sonucunda 

Kurum Sağlık Kurulunca verilir.  

 (4) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, meslekte kazanma gücünü; 

a) Yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış 

iken ölen ve ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayan sigortalının almakta olduğu 

sürekli iş göremezlik geliri, 

b) Yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış 

iken ölen ve ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olan sigortalı için, Kanunun 20 nci 

maddesinin birinci fıkrasına göre yeniden hesaplanan geliri, 

c) Yüzde 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri 

bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına 

bakılmaksızın Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına göre yeniden hesaplanan geliri, 

Kanunun 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine bağlanır. 

(5) Bu maddenin 4 üncü fıkrasının (a) bendine göre hak sahiplerine bağlanacak gelirler, 

sigortalının sürekli iş göremezlik derecesi esas alınarak hesaplanır. Sigortalının gelirlerinde 

yapılan artırım ve indirimler dikkate alınır. 

 

 

Sürekli iş göremezlik derecesi % 50’nin altında olup ölüm geliri bağlanamayanlar 

 

GEÇİCİ MADDE 36 - (Ek:RG-5/12/2017-30261) 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında 

kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken, Kanunun yürürlük tarihinden 

önce ölen ve ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması nedeniyle hak 

sahiplerine ölüm geliri bağlanmamış sigortalıların almakta olduğu sürekli iş göremezlik 

gelirinin, Kanunun yürürlük tarihine kadar aylık artışlarıyla güncellenmiş tutarı, Kanunun 34 

üncü ve 97 nci maddesi hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır. 
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1.3. Ölüm gelirinin hak sahiplerine paylaştırılması 
 

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 
 

MADDE 34- Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak 

aylığının;  

a) (Değişik: 17/4/2008-5754/21 md.) Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu 

bulunmayan dul eşine ise bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri 

hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya 

kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75'i,  

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/21 md.) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 

çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;  

1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması 

halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,  

2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl 

olduğu anlaşılanların veya,  

3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya 

dul kalan kızlarının,  

her birine % 25'i, 

c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan 

veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya 

sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan 

evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50'si,  

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/21 md.) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse 

bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net 

tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak 

üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25'i oranında; 

ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki 

şartlarla toplam % 25'i,  

oranında aylık bağlanır. (Ek cümle: 21/3/2018-7103/66 md.) Ancak, hak sahibi 

çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim 

yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.  

Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı 

hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak 

aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır.  

Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. 

Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler 

yapılır. 

 

1.4. Ölüm gelirinin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 

 

Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması  

 

MADDE 35- Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar; 

a) Sigortalının ölüm tarihini,  
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b) Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin 

kazanıldığı tarihi,  

takip eden ay başından itibaren başlatılır. Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 34 üncü 

maddede belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren 

kesilir.  

Ancak bu Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde 

belirtilenlerden öğrenci olanların sigortalı sayılmaları, bağlanan aylıkların kesilmesini 

gerektirmez. 

Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde, 34 üncü maddede 

belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 

yeniden aylık bağlanır. (Mülga son cümle: 17/4/2008-5754/67 md.)  

Bu madde gereğince aylığı kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı 

ile çalışma gücünü en az % 60 oranında kaybederek malûl olduğu anlaşılanlara, 34 üncü 

maddede belirtilen şartları taşımaları halinde, malûllük durumlarının tespitine esas teşkil eden 

rapor tarihini takip eden ay başından itibaren, 94 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla 

aylık bağlanır.  

Yeniden bağlanan aylık, aylığın kesildiği tarihten tekrar bağlandığı tarihe kadar geçen 

süre için 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre artırılmak suretiyle belirlenir. 

 
 

1.5. Yoklama işlemleri  

 
Yoklama işlemlerinin kapsamı (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)  

 

MADDE 74 – (1) Gelir ve aylık alma şartlarının devam etmesi ile ilgili olarak Kurumca 

yürütülecek işlemler;  

ç) Ölüm geliri veya ölüm aylığı alanlar için; sigortalının,  

1) Dul eşinin yeniden evlenmediği,  

2) Reşit duruma girmemiş çocukların hayatta bulundukları,  

3) 18 yaşını doldurmuş erkek çocuklardan lise ve dengi öğrenim yapanların 20 yaşına, 

yüksek öğrenim yapanların 25 yaşına kadar öğrencilik durumlarının devam ettiği,  

4) Kız çocukların evlenmedikleri,  

5) Malûl çocukların çalışma gücündeki kayıp oranının en az %60 olduğu, 

6) Bu bendin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen çocukların (Ek ibare:RG-

18/8/2021-31572)(27) bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi 

hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı zamanda Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), 

(b) ve (e) bentlerine tabi olarak iş kazası ve meslek hastalığı, analık ile hastalık sigortasına göre 

çalışmaları hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmadığı 

veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı, 

7) Ana ve babasının her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin 

net tutarından daha az olduğu ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak 

üzere gelir ve aylık bağlanmadığı, 

8) Eş ve kız çocuklarından eşinden boşandığı hâlde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte 

yaşamadığı, 

d) Kendisi ve hak sahiplerinin hayatta oldukları, 

hususlarını kapsar. 
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1.6. Zamanaşımı  

 

Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

MADDE 97- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazası, meslek 

hastalığı, vazife malûllüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın 

kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar. (Mülga son 

cümle: 17/4/2008-5754/57 md.) 

 

Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat 

edenler hakkında, yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve 

aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil 

etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin 

tespiti amacıyla durdurulur. 


