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Rektörlüğünüz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine  tabi
sözleşmeli personelin vefatından dolayı ölüm yardımı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin ilgi yazı
incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesinde, "…Sözleşmeli
personel  seçiminde  uygulanacak  sınav  ile  istisnaları,  bunlara  ödenebilecek  ücretlerin  üst
sınırları  ile  verilecek  iş  sonu  tazminatı  miktarı,  kullandırılacak  izinler,  pozisyon  unvan  ve
nitelikleri,  sözleşme  hükümlerine  uyulmaması  hallerindeki  müeyyideler,  sözleşme  fesih
halleri,  pozisyonların  iptali,  istihdamına  dair  hususlar  ile  sözleşme  esas  ve  usulleri
Cumhurbaşkanınca  belirlenir.  Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına
aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme
dönemi  içerisinde Cumhurbaşkanı kararı  ile belirlenen  istisnalar hariç sözleşmeyi  tek  taraflı
feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…" hükmü,

06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan
Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  3  üncü maddesinde,  "...Sözleşme  ile
çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve
sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz..." hükmü yer almaktadır.

Mezkur  Esaslarda,  eşi  vefat  eden  sözleşmeli  personele  ölüm  yardımı  ödeneceğine
ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Diğer  taraftan,  31/5/2006  tarihli  ve  5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar  Kanunun  20  nci
maddesinde, "...37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği
verilir." hükmü,

32 nci maddesinde, "Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır:
a) Ölüm aylığı bağlanması.
b) Ölüm toptan ödemesi yapılması.
c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
d) Cenaze ödeneği verilmesi..." hükmü,
37  nci  maddesinde  ise,  "...İş  kazası  veya  meslek  hastalığı  sonucu  veya  sürekli  iş

göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta  iken veya kendisi
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Nurcan ÖNDER
Bakan a.

Genel Müdür

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...

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." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personele
5510  sayılı  Kanun  gereğince  "cenaze  ödeneği"  ödeneceği  hüküm  altına  alındığından,  657
sayılı  Kanunun  208  nci  maddesinde  düzenlenen  "ölüm  yardımı  ödeneğinin"
verilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Rica ederim.
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