
SİGORTALILIK SÜRESİ

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak

ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihiilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi

arasında geçen süredir.(5510 SK, M 38)

ÖRNEK

Ölüm Tarihi :  31  12  2003

İlk defa işe giriş tarihi :  01  01  1999 

30  11        4   (4 yıl 360 gün)  



ÖRNEK

� Sigortalının D.T.             : 05/07/1992 
� İşe Giriş Tarihi :1/01/2009 4 (a) kapsamında sigortalı 
� Çalışma 18 yaşını tamamlamadan başlamıştır.
� Prim gün sayısı              :  910 � Prim gün sayısı              :  910 
� Ölüm Tarihi :  07/08/2014 
� 5 yıllık sigortalılık süresinin tespitinde, ölen sigortalının işe girdiği 

tarihte 18 yaşını doldurmaması nedeniyle 18 yaşını doldurduğu 
05/07/2010 tarihi sigortalılık başlangıç tarihi olarak dikkate alınacaktır.

� Ölüm tarihi 07 08 2014
� 18 yaşın dolduğu tarih       - 05 07 2010
� 02 gün  01 ay         4 yıl   
� Ölüm aylığı bağlanması için gerekli olan 910 prim ödeme gün sayısı 

yerine geldiği halde 5 yıllık sigortalılık süresi bulunmadığından ölüm 
aylığı bağlanmayacaktır. 



ÖLÜM SİGORTASI HAK KAZANMA 
KOŞULLARI

� Ölüm sigortasında hakkı doğuran olay ölümdür. 
Dolayısıyla hak sahiplerine ölüm sigortasından aylık 
bağlanmasında sigortalıların öldüğü tarihte geçerli bağlanmasında sigortalıların öldüğü tarihte geçerli 
olan mevzuat esas alınacaktır. 

� Buna göre, sigortalının ölüm tarihinin; 

� 2008/Ekim ve sonrası olması halinde 5510 sayılı 
Kanun hükümleri,

� 2008/Ekim öncesi olması halinde mülga kanun 
hükümleri uygulanacaktır.



ÖLÜM SİGORTASI HAK KAZANMA 
KOŞULLARI

� 5510 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince;

� en az 1800 gün,

� 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi � 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü 
borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı 
bulunup, toplam 900 gün,

� malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş 
olması gerekmektedir.



ÖLÜM SİGORTASI HAK KAZANMA 
KOŞULLARI

� Ölüm aylığı bağlanması için sadece 4(a) sigortalıları 
için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en 
az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş 
olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından 
gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm 
borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate 
alınmayacaktır. 

� Ancak, 01/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 
900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate 
alınacaktır.



ÖLÜM SİGORTASI HAK KAZANMA 
KOŞULLARI

� Örnek 1: 04/09/2009 tarihinde ölen sigortalının 320 gün  4(a) 
kapsamında hizmeti, 600 gün de sağlığında kendisi tarafından yapılan 
askerlik borçlanması hizmeti bulunmaktadır. Bu durumda,  ölen 
sigortalının borçlanma süresi hariç en az 900 prim gün koşulunun 
bulunmaması nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanamayacaktır.bulunmaması nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanamayacaktır.

� Örnek 2: Sigortalı 22/10/2009 tarihinde vefat etmiş olup, ölüm tarihinde 
01/01/2006-30/08/2008 süresinde toplam 910 gün hizmeti 
bulunmaktadır. Bu durumda, 900 gün prim gün koşulu yerine gelmekle 
birlikte 5 yıllık sigortalılık süresi şartı yerine gelmediğinden hak 
sahiplerine aylık bağlanamayacaktır.

� Örnek 3: 25/02/2008 tahinde ölen ve 4(a) kapsamında 500 gün hizmeti 
olan sigortalının hak sahibi sigortalının  yurtdışında geçen  400 günlük 
hizmet süresini borçlanmış ve borçlanma bedelini 07/04/2009 tarihinde 
ödeyerek aylık talebinde bulunmuştur. 5 yıllık sigortalılık  süresi 
şartının da  yerine getirilmiş olması halinde 01/05/2009 tarihinden 
itibaren ölüm aylığı  bağlanacaktır.



ÖLÜM SİGORTASI HAK KAZANMA 
KOŞULLARI

� Kanunun 32 nci maddesindeki ölüm aylığı 
bağlanması için aranan 1800 gün koşulu 
4(a), 4(b) ve 4(c) sigortalıları için geçerli olup, 4(a), 4(b) ve 4(c) sigortalıları için geçerli olup, 
1800 prim gün koşulunun oluşmasında gerek 
ölen sigortalının gerekse hak sahiplerinin 
yaptıkları tüm borçlanmalar dikkate 
alınacaktır. Bu koşulun tek başına yerine 
gelmesi yeterli olup, herhangi bir sigortalılık 
süresi aranmayacaktır.



ÖLÜM SİGORTASI HAK KAZANMA 
KOŞULLARI

� Ölüm aylığı bağlanması koşullarından 1800 gün 
veya 5 yıllık sigortalılık süresi ve en az 900 prim 
gün sayısı şartlarının yerine gelmesinde, 
sigortalının varsa birden fazla sigortalılık haline sigortalının varsa birden fazla sigortalılık haline 
göre hizmetleri dikkate alınacak ve en son tabi 
olduğu sigortalılık haline göre aylık
bağlanacaktır. Sigortalılık hallerinin birleşmesi 
sonucunda son tabi olunan sigortalılık haline 
göre aylığa hak kazanılamaması halinde, bu 
defa diğer sigortalılık hallerindeki hizmetlere 
göre ayrı ayrı değerlendirme yapılarak, aylığa 
hak kazanacağı sigortalılık hali esas alınarak 
aylık bağlanacaktır.



ÖLÜM SİGORTASI HAK KAZANMA 
KOŞULLARI

� Örnek: ölen sigortalının 910 gün 4(a) kapsamında, 
200 gün 4(b) kapsamında hizmeti olup son 
sigortalılık hali 4(b)’dir. Hak sahiplerine son 
sigortalılık hali olan 4(b)’ye göre aylık bağlanabilmesi sigortalılık hali olan 4(b)’ye göre aylık bağlanabilmesi 
için 1800 prim gün sayısının tamamlanması 
gerekmektedir. Hak sahiplerine 600 günlük askerlik 
borçlanması yaptırılsa bile 1800 prim gün sayısı 
tamamlanamadığından 4(b) sigortalılık haline göre 
aylık bağlanamamaktadır. Bu durumda hizmetler 
ayrıştırılacak ve  5 yıllık sigortalılık süresi ve 900 gün 
koşuluna göre 4(a) kapsamında aylık bağlanacak ve 
aylık bağlama işleminde 4(b) kapsamındaki 
hizmetler dikkate alınmayacaktır.



ÖLÜM SİGORTASI HAK KAZANMA 
KOŞULLARI

� Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 
göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine ölüm aylığı 
bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası 
primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının 
ödenmiş olması zorunludur. Sigortalının ölüm tarihinde 
prim borçlarının bulunması halinde, ölüm aylığı prim 
borçlarının ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
başlatılacaktır.

� Örnek: 21/02/2009 tarihinde vefat eden 4(b) sigortalısının 
3800 prim ödeme gün sayısı ve bu hizmetlere ilişkin prim 
borcu bulunmaktadır. Hak sahipleri prim borçlarını 
30/04/2009 tarihinde ödemiştir. Bu durumda ölüm aylığı 
prim borçlarının ödendiği tarihi takip eden aybaşı  olan 
01/05/2009 tarihi itibariyle başlatılacaktır.



ÖLÜM SİGORTASI HAK KAZANMA 
KOŞULLARI

� 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/10/2008 
tarihinden önce 1479 ve 2926 sayılı kanunların ilgili 
maddelerine göre, sigortalıların gerek kendilerinin 
gerekse ölümleri halinde hak sahiplerinin borçlanma gerekse ölümleri halinde hak sahiplerinin borçlanma 
yapabilmesi için borçlanma tarihinde veya ölüm tarihinde 
aktif sigortalı olma şartı arandığından, anılan kanunlara 
göre aktif sigortalı olmamaları nedeniyle askerlik 
borçlanma talepleri reddedilenlerin, 5510 sayılı Kanunun 
41 inci maddesine göre hazırlanan 11/09/2009 tarihli 
2009/114 sayılı Genelgede belirtilen hükümler 
doğrultusunda gerek kendilerince gerekse hak 
sahiplerince yapılan talepleri kabul edilerek borçlanma 
işlemleri sonuçlandırılacaktır. 



ÖLÜM SİGORTASI HAK KAZANMA 
KOŞULLARI

� Söz konusu Kanun hükmünden 
yararlanmak suretiyle askerlik 
borçlanması yaparak ölüm aylığı talebinde borçlanması yaparak ölüm aylığı talebinde 
bulunan hak sahiplerine sigortalının ölüm 
tarihinde yürürlükte bulunan kanun 
hükümlerine göre borcun ödendiği tarihi 
takip eden aybaşından itibaren ölüm aylığı 
bağlanacaktır.



ÖLÜM SİGORTASI HAK KAZANMA 
KOŞULLARI

� Mes.Kur.Kayıt Tarihi :01/01/1996
� Terk Tarihi : 31/12/1998
� Hizmet Süresi : 2 yıl
� Ölüm Tarihi : 01/06/1999� Ölüm Tarihi : 01/06/1999
� Askerlik Borç.Tal.Tar. : 22/06/2009
� Borç. Ödediği tarih : 01/07/2009
� Aylık Başlangıç Tarihi : 01/08/2009
� Hak sahiplerinin askerlik borçlanma talep tarihinin 5510 sayılı 

Kanunun yürürlük tarihinden sonra olması ve Kanunda 
borçlanma için ölüm tarihinde aktif sigortalılık şartı aranmaması 
nedenleriyle hak sahiplerine borçlanma  yaptırılacak  ve ölüm 
aylığı bağlanmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte 
bulunan mevzuat gereği 3 yıllık hizmet süresi koşulu borçlanma 
ile yerine geldiğinden, ölüm aylığı borçlanma bedelinin ödendiği 
tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır.



EŞE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI

� Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık 
bağlanabilmesi, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk 
Medeni Kanununa  uygun olarak evlilik ilişkisinin Medeni Kanununa  uygun olarak evlilik ilişkisinin 
bulunmasına bağlıdır. Eşlerin dini nikahla evlenmiş 
olması ya da birlikte yaşamaları, hak sahibi olma 
niteliğini kazandırmaz. 

� Eşin, 5510 sayılı Kanuna veya yabancı ülke 
mevzuatına tabi çalışması veya buralardan aylık 
veya gelir alması aylık bağlanmasına engel 
oluşturmaz. 



ERKEK ÇOCUKLARIN AYLIKTAN YARARLANMA ŞARTLARI
5510 Sayılı Kanun
(Madde 34)

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) 
ve (e) bentleri hariç; 

1) Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında çalışmamak.kapsamında çalışmamak.

2) Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında kendi sigortalılığı nedeniyle gelir 
veya aylık almayan,

3) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 
20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 
yaşını doldurmamış olmak. 



KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN 
ÖĞRENCİLER

� Kurumumuzdan anne veya babasından dolayı ölüm 
geliri veya aylığı almakta iken Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 
Yükseköğretim Kanununa göre meslek liselerinde Yükseköğretim Kanununa göre meslek liselerinde 
okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında 
zorunlu staja tabi tutularak kısmi zamanlı çalıştırılan  
öğrencilerin aylık prime esas kazanç tutarı günlük  
prime esas kazanç alt sınırın otuz katından fazla 
olması halinde aylıklar kesilecek, olmaması  halinde 
ise aylıkları ödenmeye devam edilecektir.



MALUL ÇOCUKLARIN AYLIKTAN YARARLANMA ŞARTLARI 
5510 Sayılı Kanun
(Madde 34)

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) 
bentleri hariç; 

1) Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 
çalışmayan,çalışmayan,

2) Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında kendi 
sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayan,

3) Evli olup olmadığına bakılmaksızın Kurum Sağlık Kurulu 
kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği 
anlaşılan,

Çocuklar



KIZ ÇOCUKLARIN AYLIKTAN YARARLANMA ŞARTLARI 5510 
Sayılı Kanun
(Madde 34)

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) 
bentleri hariç; 

1) Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 1) Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 
çalışmamak veya Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık 
almamak, 

2) Yaşları ne olursa olsun evli olmamak, evli olmakla 
beraber sonradan boşanmak veya dul kalmak.

3) Boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte                         
yaşamamak. 



HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUKLARIN ÖLÜM 

GELİR/AYLIKLARININ BAŞLANGICI

� Örnek 1: Sigortalı B, 11/12/2008 tarihinde vefat etmiştir. 
Sigortalının hak sahibi kızına ölüm tarihini takip eden aybaşı 
olan 1/1/2009 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanmıştır. Hak 
sahibi kız çocuğunun 14/2/2009 tarihinde çalışmaya başlaması 
nedeniyle ölüm aylığı bu tarihi takip eden ödeme dönemi nedeniyle ölüm aylığı bu tarihi takip eden ödeme dönemi 
itibariyle kesilmiştir. Kız çocuğu 20/5/2009 tarihinde çalıştığı 
işten ayrılarak 12/6/2009 tarihinde tahsis talebinde bulunmuş 
olup, tarafına talebini takip eden aybaşı yani 1/7/2009 tarihi 
itibariyle ölüm aylığı bağlanacaktır.

� Örnek 2: Sigortalı C, 10/10/2009 tarihinde vefat etmiştir. 
Babasının ölüm tarihinde evli olan kız çocuğu 2/3/2010 
tarihinde boşanmış ve 16/6/2010 tarihinde tahsis talebinde 
bulunmuştur. Hak sahibi kız çocuğuna boşandığı tarihi takip 
eden aybaşı yani 1/4/2010 tarihi itibariyle ölüm aylığı 
bağlanacaktır.



ANA VE BABAYA  GELİR/AYLIK BAĞLAMA 
İŞLEMLERİ

� 2008/Ekim ve sonrasında vefat eden sigortalıların ana 
ve babalarına aylık bağlanabilmesi için;

� - Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu 
gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması,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 üstünde olması halinde artan 
hisse şartı aranmaz),

� şartları aranmaktadır.
� b) Ana ve baba arasında evlilik bağının olması 

durumunda birlikte değerlendirme yapılacaktır. Evlilik 
birliğinin olmaması halinde ana ve babanın şartları 
ayrı ayrı değerlendirilecektir.



ANA VE BABAYA  GELİR/AYLIK BAĞLAMA 
İŞLEMLERİ

� Örnek: ana ve baba arasında evlilik birliği 
bulunmaktadır. Baba kendi çalışmalarından dolayı 
yaşlılık aylığı alıyor ise anne, ölen sigortalı 
çocuğundan dolayı talepte bulunsa bile babanın çocuğundan dolayı talepte bulunsa bile babanın 
aylık alması nedeniyle anneye aylık 
bağlanmayacaktır.

� Yine anne veya babadan birisinin diğer 
çocuklarından aldıkları aylık ve gelirler hariç olmak 
üzere aldıkları gelir ve aylık var ise bunların 
miktarına bakılmaksızın ana ve babanın talebi red 
edilecektir.



ANA VE BABAYA  GELİR/AYLIK BAĞLAMA 
İŞLEMLERİ

� Ana ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş 
olduğu gelirlerinin  asgari ücretin net tutarından daha az 
olduğunun daimi olarak oturdukları yerin bağlı bulunduğu 
il veya ilçe idare kurullarınca alınacak olan muhtaçlık il veya ilçe idare kurullarınca alınacak olan muhtaçlık 
kararı ile belgelenmesi gerekmektedir. Bu belge, tahsis 
talep ve beyan taahhüt belgesi ekinde alınacaktır. 
Muhtaçlık kararı alan anne ve babanın ayrıca gelir aylık 
alıp almadığı kontrol edilecektir.

� Ana ve babanın aylığa hak kazanma koşullarının 
tespitiyle ilgili olarak Kurumca gerekli görüldüğü hallerde 
sosyal güvenlik kontrol memurunun değerlendirmesini 
içeren gelir tespit raporu istenebilecektir. 



ÖLÜM GELİR/AYLIKLARININ 
BAŞLANGICI 

� 5510 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde, ölüm 
sigortasından sigortalının hak sahiplerine 
bağlanacak aylıkların, sigortalının ölüm tarihini veya 
hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra 
kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı tarihi 
takip eden ay başından itibaren başlatılacağı 
öngörülmüş, aylığın kesilmesine yol açan sebebin 
ortadan kalkması ile yeniden hak sahibi niteliğinin 
kazanılması halinde ise 34 üncü maddede belirtilen 
şartlar saklı kalmak kaydıyla, müracaat tarihini takip 
eden ay başından itibaren yeniden aylık bağlanacağı 
öngörülmüştür.  



2022 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ 
MADDESİ  UYGULAMASI 

� 4(a) sigortalılarından dolayı taraflarına Kurumumuzca ölüm 
geliri veya aylığı bağlandıktan sonra 2022 sayılı Kanuna göre 
fark aylığı almak için ünitelere talepte bulunan hak sahiplerinin 
talep belgeleri ile sağlık kurulu raporları Genel Sağlık Sigortası 
Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire 
Başkanlığına gönderilerek cevabının Sosyal Sigortalar Genel 
Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına 
intikal ettirilmesi sağlanacaktır.

� Gerek 4 (a) gerekse 4(b) sigortalılarının hak sahibi 
çocuklarından 2022 sayılı Kanununa göre fark aylığı almak 
isteyenlerin belgeleri durumlarının tespiti için Maluliyet ve 
Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilirken, ön yazıda  
bunların Kurumumuzdan aylık aldıkları tahsis, sicil ve bağ-
numaraları ile 2022 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi 
kapsamında durumlarının değerlendirilmesi gerektiği 
belirtilecek, yazı ekinde de hak sahiplerinin buna ilişkin talepleri 
ile sağlık raporları mutlaka  gönderilecektir. 



EVLENME YARDIMI 
5510 Sayılı Kanun
(Madde 37)

• Evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilmesi gereken kız 
çocukların, talepte bulunmaları halinde almakta• oldukları aylıkların iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak 
üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.• üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.• Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği 
tarihten itibaren iki yıl içerisinde boşanması halinde, iki 
yıllık sürenin sonuna kadar aylık bağlanmaz. • Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin 
aylıkları evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip 
eden ödeme döneminden itibaren yeniden hesaplanır.• Ek ödeme tutarı evlenme yardımı hesabında dikkate 
alınmaz.



CENAZE YARDIMI / ŞARTLAR 5510 Sayılı 
Kanun(Madde 37) 

• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş 
göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken 
veya kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş olup da 
ölen sigortalının ailesine, cenazenin gerçek veya tüzel ölen sigortalının ailesine, cenazenin gerçek veya tüzel 
kişiler tarafından kaldırılması durumunda bunlara ödenir.

• Ailesine ödenmesinde sırasıyla sigortalının eşi, yoksa 
çocukları, o da yoksa ana babası, o da yoksa kardeşleri 
esas alınır.

• Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından 
onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. 


