
GENEL SAĞLIK SİGORTASI AÇISINDAN  

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER 

 

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler 

  

Sosyal güvenlik hukuk sisteminde ana başlıklar altında genel sağlık sigortalısının eşi, kız ve erkek çocukları, 

malul çocukları ile anne ve babası, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sınıfında sayılmıştır. 

Ancak her bir sınıfın bakmakla yükümlü olunan kişi vasfını kazanması ve kaybetmesi farklı şartlara bağlanmıştır.  

  

1. Genel Sağlık Sigortalısının Eşi 

  

Genel sağlık sigortalısının çalışmayan ve kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almayan eşi, bakmakla 

yükümlü olunan kişi sıfatı ile sağlık hizmetine hak kazanmaktadır. Eşin bakmakla yükümlü olunan kişi vasfının 

devam etmesi için en önemli şart evlilik birliğinin devam etmesidir. Bu nedenle eşin sigortalıdan boşanması 

halinde, boşanmanın nüfus kayıtlarına geçtiği tarih itibariyle; bakmakla yükümlü olunan kişi vasfı ortadan 

kalkacaktır. Ayrıca eşlerin her ikisinin de sigortalı olarak çalışması halinde, eşlerin çalışmaya başladığı statüden 

genel sağlık sigortalısı olması gerekmektedir. Eşlerin her ikisinin de genel sağlık sigortalılık şartlarının oluşması 

halinde, her ikisi için de ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sağlık hak sahiplikleri oluşturulur. Dolayısı ile bu durumda 

bakmakla yükümlü olunan kişi kavramından söz edilemez.  

  

Her iki eşte çalışırken bir tanesi vefat ettiğinde diğer eşe gerekli prim ödeme gün sayısının sağlanmış olması 

halinde ölüm aylığı bağlanır. Ancak bu durumda da çalışan sigortalıya eşinin ölümü ile ölüm aylığı bağlanması 

halinde, kişinin kendi çalışmalarından dolayı genel sağlık sigortalısı olması gerekmektedir. Dolayısı ile burada da 

bakmakla yükümlü olunan kişi kavramı oluşmayacak ve kişi kendi çalışmaları nedeniyle sağlık hizmetinden 

faydalanacaktır. Ancak kendisi çalışmayı bıraktığı takdirde eğer kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık 

almıyor, dolayısı ile genel sağlık sigortalısı sayılmıyor ise; bu takdirde eşinden almış olduğu ölüm aylığı sebebi ile 

sağlık hizmetinden faydalanabilecektir. Bu kişiler de yeni bir evlilik yapmadıkları sürece sağlık hizmeti almaya 

devam edebileceklerdir. 

  

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) (8) ve (g) (9) bentlerinin uygulanmasında hak sahiplikleri, evli 

olanlar için, eşlerden hangisinin bu maddeye göre genel sağlık sigortalısı, hangisinin bakmakla yükümlü olunan 

kişi olacağının tespiti kendi tercihlerine bağlı olarak oluşturulacaktır. Dolayısı ile eşlerden biri genel sağlık 

sigortalısı olurken diğer eşte genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul edilecektir. 

  

2. Genel Sağlık Sigortalısının Kız Çocukları 

  

Genel sağlık sigortalılarının kız çocuklarının, bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaları ile ilgili ikili bir ayırım 

bulunmaktadır. Buna göre 01.10.2008 tarihi bir milat oluşturmaktadır. 01.10.2008 tarihinden önce bakmakla 

yükümlü olunan kişi olarak kabul edilen ve sağlık hizmetinden yararlanan kız çocukları, herhangi bir yaş şartı 

aranmaksızın, zorunlu sigortalılığı gerektirir şekilde çalışmaması, isteğe bağlı sigorta ödemesinde bulunmaması, 

kendi çalışmaları sebebi ile gelir ve aylık almaması ve evlenmemesi durumunda bakmakla yükümlü olunan kişi 

olarak kabul edilecek ve sağlık hizmetinden faydalanabilecektir. Yine herhangi bir sebeple bu hakkı 

kaybetmesinden sonra hakkın kaybolmasına neden olan olayın son bulmasının akabinde de, yine sağlık 

hizmetine hak kazanacaktır. Dolayısı ile 01.10.2008 tarihinden önce kız çocuğunun doğmuş olması ile anne ve 

babadan sağlık hakkının kazanılmış olması önemli bir hususdur. 

  

01.10.2008 tarihinden sonra doğanlar ile önce doğmakla birlikte anne babalarının sigortalı olmaması nedeniyle bu 

tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatını kazanamayan kız çocukları ise, aynı erkek çocukları gibi 

değerlendirilecekler ve 18 yaşına kadar, eğitimlerinin devamı halinde ise 20 veya 25 yaşına kadar sağlık 



hizmetinden faydalanacaklardır. Kanun koyucu burada kız çocukları lehine olan pozitif ayrımcılığı kaldırmış ve kız 

çocuklarını erkek çocukları ile paralel değerlendirmiştir. 

  

Bu konuda kamu görevlileri açısından daha farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. 01.10.2008 tarihinden önce, 

yani 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olarak görev yapmaya başlamış olan kamu görevlilerinin kız 

çocukları, ister 01.10.2008 tarihinden ister önce, isterse de sonra doğmuş olsun, yaş şartına takılmaksızın sağlık 

hizmetinden faydalanabileceklerdir. Ancak Kanun’un yürürlüğe girişinden sonra kamu görevlisi olarak işe 

başlayan, yani 4/c statüsünde değerlendirilen kişilerin kız çocukları ise doğum tarihleri ne olursa olsun erkek 

çocukları gibi değerlendirilecek ve eğitim durumuna göre en fazla 25 yaşın bitimi ile sağlık hak sahipliği 

kaybolacaktır. Görüldüğü üzere 01.10.2008 tarihi kız çocuklarının hakkı elde etmesi açısından son derece 

önemlidir. 

  

3. Genel Sağlık Sigortalısının Erkek Çocukları 

  

Kız çocuklarının aksine erkek çocuklarının durumu gerek Kanun öncesi, gerekse de Kanun sonrasında bir 

değişiklik arz etmemektedir. Buna göre erkek çocukları sigortalı olarak çalışmamak, isteğe bağlı sigortalı 

olmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık almamak ve evlenmemek şartıyla; 18 yaşını, lise ve dengi 

öğrenim veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde 

mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olması 

durumunda anne ve babası üzerinden sağlık hizmetinden faydalanabilecektir. Bu kişilere sağlık hizmetinin 

verilmesini sağlayan anne ve babalarının çalışırken emekli olmaları ve kendilerine aylık bağlanması, durumu 

değiştirmeyecektir. 

  

4. Genel Sağlık Sigortalısının Malul Çocukları 

  

Bakmakla yükümlü olunan kişiler açısından sağlık hizmetinden en fazla faydalanabilme imkânı malul çocuklar için 

düzenlenmiştir. Genel sağlık sigortalısı olan kişilerin sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, 

kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan,  yaşına bakılmaksızın malul olduğu Kurum Sağlık 

Kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları, herhangi bir yaşa bağlı olmaksızın bakmakla yükümlü 

olunan kişi statüsünde değerlendirilecek ve kendilerine anne babaları üzerinden sağlık hizmeti sağlanacaktır. 

  

Malul olarak kabul edilen çocuklar, durumlarında herhangi bir değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetinden 

faydalanabilirler. Bu kişilerin uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmaları, isteğe 

bağlı sigortalı olmaları, 2022 sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklar dahil gelir ve/veya aylık almaları veya 

evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilmektedir. Ancak durum değişikliği hallerinin sona ermesi veya 

sonradan malullük durumunda değişiklik olması halinde ise sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen 

raporlarının Kurum Sağlık Kurulunca onaylanması şartıyla, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu 

malul çocuğu olarak tekrar sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaları mümkün olacaktır. 

 

Çalışan anne ve babaların çocuklarının hangisinin bakımı altında olabileceği sorunu, 1 Ocak 2012’den 

başlamak üzere yürürlüğe giren zorunlu Genel Sağlık Sigortası sistemi içerisinde aşağıda izah edildiği 

şekilde değerlendirilmektedir. 

 

Bazı çocukların ana ya da babasının her ikisinin de genel sağlık sigortalısı olması durumu mümkündür. 

Bu durumda kişilerin bakmakla yükümlü oldukları çocukları için yazılı müracaatları halinde, birisinin 

üzerinden sağlık hak sahipliği oluşturulacaktır. Ana ve babası boşanmış çocukların genel sağlık sigortası 

kapsamındaki hakları mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı ana ya da 

baba üzerinden sağlanacaktır. Velayet hakkı verilmeyen kişinin üzerinden de sağlık hizmeti verilmesi, ana 

ya da babasının Kuruma vereceği yazılı müracaat ile sağlanabilir. Görüleceği üzere çocuklar her iki 

durumda da hem anne hem de baba üzerinden sağlık hizmetine hak kazanabilirler. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5434.doc
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.doc
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.doc


Özetle, çalışan anne-babaların çocuklarının hangisinin bakımında olacağı, anne veya babanın tercih ve 

müracaatına bırakılmıştır. 

  

 5. Genel Sağlık Sigortalısının Anne Babası 

  

Genel sağlık sigortalısının anne ve babasının da belirli koşulları sağlamaları halinde kendileri üzerinden sağlık 

hizmeti alabilmeleri mümkündür. Buna göre genel sağlık sigortalısının her türlü kazanç ve irattan elde ettiği 

gelirler toplamının aile içindeki kişi başına düşen miktarı, yürürlükte bulunan asgari ücretten asgari geçim indirimi 

düşüldükten sonraki net tutarından daha az olan ana ve babası, talep etmeleri halinde çocukları üzerinden sağlık 

hizmeti alabilirler.  

  

Görüldüğü üzere diğer kişilerden farklı olarak anne ve babanın çocuklar üzerinden sağlık hizmetinden 

faydalanabilmesi için gelir şartı öngörülmüştür. Burada anne ve babanın bir tanesi veya her ikisi de gelir elde 

ediyor olabilir. Bu durumda gelirler toplanarak aile fertlerinin sayısına bölünecek ve çıkan miktarın, asgari ücretten 

asgari geçim indirimi düşüldükten sonra kalan net tutardan az olması halinde kendileri bakmakla yükümlü olunan 

kişi kapsamında sağlık hizmetinden faydalanabileceklerdir. Burada anne ve baba için uzun vadeli sigorta 

kollarında tabi olma gibi kısıtlayıcı bir durum oluşturulmamış ve gelirin her türlü kazanç ve irattan elde 

edilebileceği belirtilmiştir. Bu sebeple sadece kira geliri elde eden kişiler dahi, zikredilen gelir düzeyinin üzerinde 

gelir elde ediyorlarsa, anne baba olarak bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde değerlendirilemeyecektir. 
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