Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 58)
BÜMKO : 115537-2488/4571-4
Konu:Çocuklar için verilmesi öngörülen aile yardımı ödeneği Hk.
2171 sayılı Yetki Yasası uyarınca, 20.10.1978 gün ve 7/16656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile «Aile Yardımı Ödeneğine İlişkin Karar» 1.10.1978 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe girmiş,ve bu konuda Bakanlığımızca da, 1.11.1978 tarihli ve 115537-2228/3378331 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No : 53) yayınlanmış bulunmaktadır.
Ancak, çeşitli kurum ve kuruluşlardan Bakanlığımıza ulaşan yazılardan, çocuklar için
verilmesi öngörülen aile yardımı ödeneğinin uygulanmasında duraksamalara düşüldüğü
anlaşılmıştır.
Çocuklar için verilmesi öngörülen aile yardımı ödeneğini düzenleyen 657 sayılı Yasanın ilgili
hükümleri aşağıdadır :
«Madde 202 - Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı, çalışmayan eşi ve
çocukları için her yıl Bütçe Kanunlarında tespit edilecek miktar üzerinden ödenir.
Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık
vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.
MADDE 203 Aile yardımı ödeneği Devlet Memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir.
Kan ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için
haczedilemez.
MADDE 206 Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez :
1 - Evlenen çocuklar,
2 - 19 yaşını dolduran çocuklar,
(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek
öğrenim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini
bitirinceye kadar ve çalışamıyacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tesbit
edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulunun 20.10.1978 tarihli ve 7/16b56 sayılı Kararı'nın 1 inci
maddesinde;
« 1 - Aile Yardımı Ödeneği; eş için (500), her çocuk için (50) liradır.
Ayrıca, öğrenim çağına gelmemiş çocuklarla ilköğrenim yapan çocuklar için (50), orta
öğrenim yapanlar için (150), Yüksek öğrenim yapanlar için (354) lira yetişme ve öğrenim için
aile yardımına e,k olarak ödeme yapılır.
Ancak orta ya da yüksek öğrenime devam etmeyen çocuklar için 100 lira ödeme yapılır.
Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışması ve iş akdi ya da top1u sözleşme gereği
çocukları için daha yüksek aile yardımı alınması halinde, memur olan eşe çocuklar için
yardım ödenmez. İş akdi ya da toplu sözleşme gereği ödeme tutarı daha düşük ise, memur
olan eşe yalnız aradaki fark ödenir. denilmektedir.
Bu nedenle :
A - Orta veya yüksek öğretimde kayıtlı ancak beklemeli olan öğrencilerin okulları ile ilişikleri
kesilinceye kadar yetişme ve öğretim için verilmesi öngörülen aile yardımı ödeneklerinden
aynen yararlandırılmaları,
B - Özel kesimce okutulan veya burs verilen öğrencilerin aile yardımı ödeneğinden aynen
yararlandırılmaları,
C – T.C. Emekli Sandığınca yetim aylığı bağlanan çocuklar için de aile yardımı ödeneğinin
verilmesi
D - Çalışamıyacak derecede malüllükleri resmi sağlık ,kurulu raporu ile tespit edilenler için
(100.- ) lira tutarında süresiz olarak bu ödeneğin verilmesine devam olunması,
gerekmektedir.
Ancak, yukarıda belirtilen (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ilkeler anılan Yasanın 206 ncı
maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.
Uygulamaların bu ilkeler çerçevesinde yürütülmesi arz ve rica olunur.

