
MAYIS - HAZİRAN 2013
265

ÇÖZÜMM
AL

İ

ESKİ BAĞKURLU YENİ 4/b‘Lİ SİGORTALILARIN 
HAKSAHİPLERİNE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANABİLMESİ İÇİN 

GEREKLİ OLAN ŞARTLAR

Ahmet ADIGÜZEL*
Osman ÖZBOLAT**

I-GİRİŞ
Sigortalının ölümü halinde geride kalan dul eş, çocuk, ana ve babaya 

geçimlilerini idame ettirebilmeleri için aylık bağlanır. Ancak, bu aylığın 
bağlanması bazı şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Özellikle Mülga 
olmuş 1479 Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos-
yal Sigortalar Kurumu Kanunu’na tabi eski BAĞ-KUR’ lu yeni 4/b’li 
bağımsız çalışan sigortalıların ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine 
aylık bağlanması işlemleri bazı farklı uygulamalardan ve hak sahiplerinin 
tam olarak bilgilendirilmediklerinden dolayı mağdur oldukları gözlemlen-
miştir. Çalışmamızda eski BAĞ-KUR’lu1 yeni 4\b’li2 sigortalıların ölümü 
halinde geride kalan hak sahiplerine bağlanacak olan ölüm aylığı ve şart-
ları üzerinde durulacaktır.  

II-SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNA GÖRE HAK SAHİBİ
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe tam manasıyla geçmiş, reform olarak nite-
lendirilen kanun dağınık olan üç Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (BAĞ-KUR, 
Emekli Sandığı, SSK) tek çatı altında toplamıştır. Bu üç sosyal güvenlik 
kanunun birçok maddesi de Mülga olmuştur. 

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hak sahibi kavramı 
sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü 
veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde gelir veya aylık bağ-
lanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve 
babası olarak tanımlanmıştır.

1	 	Esnaf	ve	Sanatkârlar	ve	Diğer	Bağımsız	Çalışanlar.
2	 	Köy	ve	mahalle	muhtarları	ile	hizmet	akdine	bağlı	olmaksızın	kendi	adına	ve	hesabına	
bağımsız	çalışanlardan;	Ticarî	kazanç	veya	serbest	meslek	kazancı	nedeniyle	gerçek	veya	
basit	usulde	gelir	vergisi	mükellefi	olanlar,	Gelir	vergisinden	muaf	olup,	esnaf	ve	sanatkâr	
siciline	kayıtlı	olanlar,	Anonim	şirketlerin	yönetim	kurulu	üyesi	olan	ortakları,	sermayesi	
paylara	bölünmüş	komandit	şirketlerin	komandite	ortakları,	diğer	şirket	ve	donatma	iştirak-
lerinin	ise	tüm	ortakları,	Tarımsal	faaliyette	bulunanlar.
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Mülga 1479 sayılı Kanuna göre ölen sigortalının,
a- Dul erkek veya kadın eşi,
b- Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışması bulunmayan veya bu ça-

lışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan evlenmemiş veya dul kalmış 
kız çocukları,  

c- 18 yaşını doldurmamış erkek çocukları ile orta öğretim yapması ha-
linde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış 
erkek çocukları,

d- Malullük hallerinin devamı süresince, yaşları ne olursa olsun çalışa-
mayacak durumda malul bulunan çocukları,

e-  Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışması bulunmayan veya bu 
çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ana ve babaları,

f-  Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş 
yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları,

 g-  Sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları,  
 Hak sahibidir. 

III. HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERE SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMU TARAFINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu eski 

BAĞ-KUR yeni 4\b’li olan sigortalının ölümü halinde geride kalan hak 
sahibine;

a. Ölüm aylığı bağlanır,
b. Ölüm toptan ödemesi yapılır. 
c. Evlenme ödeneği verilir.
d. Cenaze Ödeneği Verilir.
Ancak ölüm aylığı bağlanan hak sahibine; ölüm toptan ödemesi ya-

pılmaz, evlenme ödeneği verilmez, cenaze ödeneği verilir.  Ölüm toptan 
ödemesi alan hak sahibine ise ölüm aylığı bağlanmaz ancak ölen sigortalı-
nın 360 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi bildirilmiş ise cenaze 
ödeneği verilir. 

Mülga 1479 sayılı Kanunun 40. maddesine göre ölüm sigortasından 
sağlanan yardımlar ise dul kalan eşe, çocuklara, ana ve babaya ölüm aylığı 
bağlanması, ölüm toptan ödemesi ve ölen sigortalı için cenaze masrafları 
karşılığı olarak yapılan sigorta yardımlarıdır.
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IV. ÖLEN SİGORTALININ (BAĞ-KUR-4/b) HAK SAHİBİNE 
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKEN SİGORTALILIK 
SÜRELERİ
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa göre 01.10.2008 tarihinden 

sonra vefat eden eski bağ-kurlu yeni 4\b li sigortalının geride kalan hak sa-
hiplerine aylık bağlanması için en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm 
primi bildirmiş olmak yeterlidir.

Şu an uygulanmakta olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sosyal 
güvenlik açısından yapılacak bir çok işlem bu tarihe göre belirlenmekte-
dir. Ancak 01.10.2008 tarihi olan Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen 
sigortalılardan dolayı hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için gerek 
sigortalıya gerekse hak sahiplerine ilişkin koşullar mülga olmuş kanun hü-
kümlerine göre değerlendirilir. 

Mülga 1479 sayılı kanunun 41. Maddesine göre ölüm aylığından yarar-
lanmak için aranılan sigortalılık süresi 3 tam yıl iken 04.10.2000 tarihinde 
yürürlüğe giren 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle sigortalılık 
süresi 5 tam yıla çıkarılmıştır. Ancak hak sahiplerinin mağdur olmasın-
dan dolayı Anayasa Mahkemesi 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi 
iptal etmiş iptal kararı 08.08.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İptal ka-
rarından sonra Mülga 1479 sayılı kanunun 41. Maddesi yeniden düzenlen-
miştir. 4956 sayılı kanunun 21. Maddesiyle Mülga 1479 sayılı kanunun 41. 
Maddesinde aranılan ölüm aylığından yararlanılabilmesine ilişkin sigorta-
lılık süresi 5 tam yıla yükseltilmiştir.

Buna göre vefat eden sigortalının ölüm tarihi, sigortalık süresinin tespi-
tinde belirleyici rol almaktadır. Sigortalılık süresi kişinin ilk sigortalı tesci-
li ile ölüm tarihi arasındaki süre olarak değerlendirilir. Örneğin 01.01.2000 
tarihinde Bağ-Kurlu olarak tescili yapılan sigortalı 01.01.2010 tarihinde 
vefat etmiş ise sigortalılık süresi 01.01.2010-01.01.2000: 10 yıl olarak he-
saplanır.

Sigortalılık süresinin tespitinden sonra kişinin ölüm tarihi de bağlana-
cak aylık koşulları açısından şu şekilde değerlendirilmektedir:

• 01.10.1972-03.10.2000 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sahip-
lerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 3 tam 
yıldır (1080 gün).

Örneğin 01.01.1999 tarihinde Bağ-Kurdan tescili yapılan kişi 01.01.2000 
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tarihinde vefat eden kişinin 01.01.2000-01.01.1999 tarihleri arasında si-
gortalılık süresi 1 yıldır. 1 yıllık sigortalık süresinden dolayı ölen sigortalı-
nın hak sahibi ölüm aylığına başvurusunda bulunursa bu başvurusu Kurum 
tarafından ret edilecektir. 

• 04.10.2000-07.08.2001 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sahip-
lerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 5 tam 
yıldır (1800 gün).

• Örneğin 01.01.1996 tarihinde Bağ-Kurdan tescili yapılan kişi 
01.01.2001 tarihinde vefat eden kişinin 01.01.2001-01.01.1996 tarihle-
ri arasında sigortalılık süresi 5 yıldır. 5 yıllık sigortalık süresinden dola-
yı ölen sigortalının hak sahibi başvuruda bulunduğu takdirde ölüm aylığı 
bağlanacaktır.

• 08.08.2001-01.08.2003 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sahip-
lerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 3 tam 
yıldır (1080 gün).

• 02.08.2003 tarihinden sonra ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm ay-
lığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 5 tam yıldır (1800 gün).

V. ÖLEN SİGORTALININ (BAĞ-KUR-4/b) HAK SAHİBİNE 
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa göre 01.10.2008 tarihinden 

sonra vefat eden eski bağ-kurlu yeni 4\b li sigortalının geride kalan hak 
sahiplerine aylık bağlanması için gereken şartlar vardır. 5510 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kanunu 56. Maddesinde ölen sigortalının hak sahiplerine:

• Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağ-
lanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği 
veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma ge-
tirdiği,

• Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağ-
lanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya 
bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde ye-
rine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıka-
rıldıkları,

ile ilgili kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık öden-
mez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar ise geri alınır.

Geride Kalan Eş (erkek-bayan): Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe 
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aylık bağlanması için ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni kanununa 
göre evli olması gerekir.

Çocuklara Aylık Bağlanması: Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik 
bağı içinde doğan çocuklar ile sigortalı ve eşi tarafından evlat edinilmiş, 
tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar 
da hak sahibi sayılmaktadır. 

Ölüm aylığına hak kazanma şartları yönünden çocuklar için ortak 
koşul;

Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukev-
leri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde iş kazası ve 
meslek hastalığı ile analık sigortasına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutuklu-
lar,

Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hüküm-
leri uygulanan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda 
belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenci-
ler; haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanan 
meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja 
tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. mad-
desine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas 
kazanç tutarı, 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt 
sınırının otuz katından fazla olmayanlar, 

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme 
ve değiştirme eğitimine katılan ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortası hükümleri uygulanan kursiyerler, hariç tutulmuş olup, 

Ölüm aylığı alabilmek için Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kap-
samında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağ-
lanmamış olması şartı söz konusudur.

Çocuklara ilişkin diğer koşullar, talepte bulunan çocuğun kız, erkek 
veya malul olmasına göre farklılıklar arz etmektedir.

Erkek çocuklar: Erkek çocukların ölüm aylığı bağlanabilmesi için ge-
rekli olan şartlar; öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapması halinde 20, 
yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olması gerekmek-
tedir.

Orta öğrenimin 20, yükseköğrenimin ise 25 yaşından önce bitirilmesi 
halinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesilecek, erkek çocukların 
evlenmesi halinde aylıkları kesilmeyecektir.
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Kız çocuklar: Kız çocuklarının yaşları ne olursa olsun evli olmama-

sı, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması şarttır. Kız 
çocukların hak sahibi olma şartları erkek çocuklardan farklı olarak belli 
yaşlara kadar öğrenci olma koşulu bulunmamaktadır.

Malul çocuklar: Ölüm aylığı, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma 
gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılan kız ve erkek 
çocuklarına bağlanacaktır. Malul çocuklarda, yaş, öğrencilik niteliği ve 
bekâr olma şartları aranmamaktadır.

Ana ve babaya aylık bağlama şartları: 5510 Sayılı Kanunun yürürlük 
tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından (özel sektör için 1.10.2008, kamu 
sektörü için 15.10.2008) sonra ölen sigortalılar için uygulanır. Söz konusu 
madde hükmü gereği ana ve babaya aylık bağlanabilmesinin temel şartları;

• Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin 
net tutarından daha az olması,

• Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere 
gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması,

• Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üs-
tünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz),

şartları aranmaktadır.
Mülga 1479 sayılı kanunun 41. Maddesine göre ölüm aylığı kişinin ve-

fat ettiği tarihe göre hak sahiplerinin taşıması gereken bazı şartlara bağlı 
olarak ölüm aylığı bağlanır. Buna göre:

A. 01.10.1972-03.10.2000 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sa-
hiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 3 tam 
yıldır (1080 gün). Dul kalan eşe aylık bağlanır ancak sigortalının çocuk-
ları ile ana ve babasına aylık bağlanması için gelir unsuru3 aranmaktadır. 
Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak kaydıyla kız çocuklarına, 
geçimini vefat eden sigortalı tarafından sağlandığını belgeleyen ana ve 
babasına aylık bağlanır. Gelir unsuru aranmaksızın 18 yaşını, ortaöğretim 
yapması halinde 20 yaşını yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dol-
durmamış erkek çocuklarına aylık bağlanır.

3  Gelir Unsuru: Kişilerin	alım	gücünde	meydana	gelen	artış	olarak	kabul	edilir.	Gelir	
üretim	faktörlerinin	bir	getirisi	olabileceği	gibi	servet	unsurlarında	meydana	gelecek	değer	
artışlarıdır.	Bir	takvim	yılı	içinde	elde	edilen	kazanç	ve	iratların	safi	tutarlarıdır.	Gelirin	un-
surları	Ticari	Kazanç,	Zirai	Kazançlar,	Ücretler,	Serbest	meslek	kazançları	,	Gayrimenkul	
Sermaye	iratları	,Menkul	Sermaye	iratları,	diğer	kazanç	ve	iratlardır.	
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B. 04.10.2000-07.08.2001 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sa-
hiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 5 tam 
yıldır (1800 gün). Dul kalan eşe aylık bağlanır. Sigortalının çocukları ile 
ana ve babasına aylık bağlanması için gelir unsuru aranmayarak kendi si-
gortalılığından dolayı çalışmama ve çalışmalarından dolayı gelir veya aylık 
almama şartları aranmaktadır. Bağ-Kur ile diğer sosyal güvenlik kurumları 
kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı 
gelir veya aylık almayan kız çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanır. 
BAĞ-KUR ile diğer sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışmayan, 
bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan 
18 yaşını, ortaöğretim yapması halinde 20 yaşını yükseköğrenim yapması 
halinde 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına aylık bağlanır.

C. 08.08.2001-01.08.2003 tarihleri arasında ölen sigortalının hak sa-
hiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 3 tam 
yıldır (1080 gün). Dul kalan eşe aylık bağlanır ancak sigortalının çocukları 
ile ana ve babasına aylık bağlanması için burada da gelir unsuru aranmak-
tadır. Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak kaydıyla kız çocukla-
rına, geçimini vefat eden sigortalı tarafından sağlandığını belgeleyen ana 
ve babasına aylık bağlanır. Gelir unsuru aranmaksızın 18 yaşını, ortaöğre-
tim yapması halinde 20 yaşını yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını 
doldurmamış erkek çocuklarına aylık bağlanır.

D. 02.08.2003 tarihinden sonra ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm 
aylığı bağlanabilmesi için aranılan sigortalılık süresi 5 tam yıldır (1800 
gün). Dul kalan eşe aylık bağlanır. Sigortalının çocukları ile ana ve babası-
na aylık bağlanması için gelir unsuru aranmayarak kendi sigortalılığından 
dolayı çalışmama ve çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama şart-
ları aranmaktadır. Bağ-Kur ile diğer sosyal güvenlik kurumları kapsamında 
çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya 
aylık almayan kız çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanır. BAĞ-KUR 
ile diğer sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar 
kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan 18 yaşını, 
ortaöğretim yapması halinde 20 yaşını yükseköğrenim yapması halinde 25 
yaşını doldurmamış erkek çocuklarına aylık bağlanır.
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VI. HAK SAHİBİ KİŞİLER HANGİ ŞARTLARLA HANGİ 
AYLIKLARI ALABİLİRLER?
Tablo-A: Sosyal Güvenlik Kuruluşları Kapsamında Çalışmayıp 
Buralardan Gelir veya Aylık Almayanlar

Sigortalının Eşi -Eşinden aylık alabilir.

Sigortalının Kız Çocuğu 
(Evlenmemiş veya Dul)

- Ana veya babadan,
- Her ikisinin de vefatı halinde 18 
yaşını dolduruncaya kadar hem 
anadan hem babadan,
- Her ikisinin vefatı halinde 18 
yaşından sonra bu aylıkların yüksek 
olan aylığı alırlar.

Sigortalının 18 Yaş Altı 
Erkek Çocuğu

- Anadan veya babadan,
- Her ikisinin vefatı halinde 18 yaşını 
dolduruncaya kadar hem anadan hem 
babadan aylık alabilirler.

Sigortalının 18 Yaş Üstü 
Erkek Çocuğu

- 18 yaşından sonra orta öğrenim 
yapması halinde 20 yaşını, 
yükseköğrenim yapması halinde 25 
yaşını dolduruncaya kadar ana veya 
babasından,
- Her ikisinin de vefatı durumunda, 
orta öğrenim yapması halinde 20 
yaşını, yükseköğrenim yapması 
halinde 25 yaşını dolduruncaya kadar 
bu aylıklardan yüksek olan aylığı 
alırlar.

Sigortalının Malul Çocuğu

Yaşları ne olursa olsun;
- Malullük hallerinin devamı 
süresince anadan veya babadan,
- Malullük hallerinin devamı 
süresince her ikisinin de vefatı halinde 
hem anadan hem babadan aylık 
alabilirler.

Sigortalının Ana-Babası

Vefat eden sigortalı çocuğundan 
dolayı ölüm aylığı bağlanır ancak ana 
ve baba, vefat eden sigortalı çocuğu 
evlat edinmiş, nesebi düzeltilmiş veya 
evlatlığı karara bağlanmış ise ölüm 
aylığı alamazlar.
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Tablo-B: 1479 Sayılı Kanuna Tabi Çalışması Bulunmayıp, 
BAĞ-KUR’dan Hak Sahibi Olarak Ölüm Aylığı Alanlar

Sigortalının Eşi

Ölen eşinden aylık alabilirler. Ancak bu kişilerin 
varsa ikinci eşinin de vefatı halinde aylıklardan 
fazla olanı kişiye bağlanır. 1479 sayılı Kanuna tabi 
eşinden aylık alan eşe, ana veya babanın vefatı 
halinde ana veya babadan dolayı aylık alamaz.

Sigortalının 
Kız Çocuğu 
(Evlenmemiş 
veya Dul)

- 18 yaşını dolduruncaya kadar hem anadan hem 
babadan,
- 18 yaşından sonra ana veya babasından 
aylıklarının yüksek olanı,
- Ölen eşinden aylık alıyorsa sadece eşinden aylık 
bağlanır.

Sigortalının 
Erkek Çocuğu

18 yaşını dolduruncaya kadar veya malullük 
hallerinin devamı süresince hem anadan hem 
babadan, orta öğrenim yapması halinde 20 
yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını 
dolduruncaya kadar anne veya babanın maaşının 
yüksek olanı ölüm aylığı olarak bağlanır.

Tablo-C: SSK ve Emekli Sandığı’ndan Gelir ve Aylık Alan Hak 
Sahipleri 

Sigortalının Eşi Ölen Eşinden aylık alabilir.
Sigortalının 
Kız Çocuğu 
(Evlenmemiş 
veya Dul)

619 Sayılı KHK 04.10.2000 Tarihinden Sonra 
- Ölen eşinden ve ana veya babasından aylık 
bağlanır. 

Sigortalının 
Erkek Çocuğu

- 18 yaşını dolduruncaya kadar hem anadan hem 
babadan,
- Orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, 
yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını 
dolduruncaya kadar ana veya babadan, 
- Malul olması halinde anadan veya babadan aylık 
bağlanır.

Sigortalının 
Ana-Babası

619 Sayılı KHK 04.10.2000 Tarihinden Sonra 
- Vefat eden sigortalı çocuğundan ölüm aylığı 
bağlanır.
- Ana ve baba, vefat eden sigortalı çocuğu evlat 
edinmiş, nesebi düzeltilmiş veya evlatlığı karara 
bağlanmış çocuğundan ölüm aylığı alamazlar.
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Tablo-D: Bağ-Kur veya Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Kapsamında Çalışan veya Çalışmalarından Dolayı Buralardan 
Gelir veya Aylık Alanlar

Sigortalının Eşi

- Ölen eşinden aylığa hak kazanır.
- Eşinden veya varsa ikinci eşinin de 
vefatı halinde her ikisinden de aylık 
almaya hak kazanıyorsa bu aylıklardan 
fazla olanı aylık olarak bağlanır.

Yabancı Uyruklu Eş

Ölen sigortalının yabancı uyruklu eşine, 
sigortalının nüfusunda kayıtlı olması 
halinde hak sahibi durumundakiler gibi 
işlem yapılacaktır.

Sigortalının Malul 
Çocuğu

- Malullük hallerinin devamı süresince 
anadan veya babadan, ölüm aylığı 
bağlanır.
- Kuruma veya diğer sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi isteğe bağlı 
sigortalıların, bu sigortalılıklarından 
dolayı kendilerine aylık bağlanıncaya 
kadar ana veya baba ve vefat eden 
çocuklarından ölüm aylığı bağlanmasına 
hak kazanırlar.

SSK’dan Kısmi İş Görmezlik veya T.C. Emekli Sandığından 2022 
Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlar 
 Bu Kanunlara tabi aylık alanların Bağ-Kur’dan da ölüm aylığına 

hak kazanmaları durumunda hak sahibi durumundakilere ölüm aylığı bağ-
lanacaktır.

VI. DEĞERLENDİRME
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu birçok 

karmaşık sistemi tek çatı altına taşımış ise de, Kanunun yürürlük tarihi 
01.10.2008 tarihi olduğundan mülga olmuş 1479 sayılı kanun, 506 sayılı 
kanun, 5434 sayılı kanunların işlerliği de bu tarihlere göre anlam kazan-
maktadır. Konumuzu oluşturan 1479 sayılı kanuna tabi kendi nam ve he-
sabına çalışmış olan eski Bağ-Kur’lu yeni 4/b’ li olan sigortalıların ölümü 
halinde geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanması hususu 01.10.2008 
öncesi ve sonrası olarak şartlarda farklılıklar oluşturmaktadır. 
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Ölüm, zamanı belli olmayan gerçekleştiğinde de geride kalanları sos-
yo-ekonomik olarak zor duruma düşüren bir olaydır. Temel olarak Sosyal 
Güvenliğin amaçlarından biriside sosyal devletin gereği olarak sigortalı 
olan kişilerin ölümü halinde geride kalan hak sahiplerinin sosyo- ekono-
mik risklerini bir nebze olsun azaltmak gelirden yoksun bir halde bırak-
mamaktır. Ancak bu riskin ve amacın ne kadar engellendiği ise ayrı bir 
tartışma konusudur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına bağlı olarak çalışan SSK‘lı, Bağ-Kur’lu 
ve Emekli Sandığı mensuplarının ölümü halinde ölüm aylığının bağlanma-
sı her kurumda farklı uygulamaya tabi tutulmakta bu farklılıklar sigortalı 
olan çalışanları olumsuz etkilemekteydi. Bu olumsuzluklar birçok eleştiri-
yi de beraberinde getirmişti. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile ölüm aylığı hak kazanma şartları yeniden belirlenmiş 
norm ve standart birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak eski Bağ-Kur’lu 
yeni 4\b’li sigortalılar açısından bir değişiklik getirilmemiştir. Buna karşın 
en azından kişilerin kontrol etmesi mümkün olmayan ölüm gerçeğinin ger-
çekleşme tarihine göre geride kalan hak sahiplerine farklı farklı uygulama-
lar yapılması haksızlığından vazgeçilmiş olundu.

VII. SONUÇ  
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yü-

rürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce tescilli sağlanmış Bağ-Kura 
tabi çalışması olan sigortalıların ölüm tarihleri ölüm aylığı bağlama aşa-
masında belirleyici rol almaktadır. Hak sahiplerine ölüm aylığı bağlana-
bilmesi için 01.10.1972-03.10.2000 tarihleri arasında ölen sigortalının (3 
yıl) 1080 gün, 04.10.2000-07.08.2001 tarihleri arasında ölen sigortalının 
(5 yıl) 1800 gün, 08.08.2001-01.08.2003 tarihleri arasında ölen sigortalı-
nın (3 yıl) 1080 gün, 02.08.2003 tarihinden sonra ölen sigortalının (5 yıl) 
1800 gün sigortalılığının olması gerekmektedir. Bu şartlara haiz olan hak 
sahipleri ölüm aylığı bağlanması için başvuruda bulunabilirler. Uygulama-
da ölüm aylığına hak kazandığı halde geçmişte yapılan farklı düzenleme-
ler dolayısıyla aylık hakkı olmadığını düşünen sigortalıların olduğu görül-
mektedir. Bu konuda hak sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumları danışma 
birimlerinden gerekli olan yardımı alarak bu mağduriyetlerini bir nebze 
olsun engelleyebilirler.    
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