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GİRİŞ 
 

Aile Yardımı Ödeneği Nedir Ve Kimlere Ödenir?  

Aile yardımıyla eş yardımının zaman zaman karıştırıldığı ve birbirlerinin 

yerine kullanıldığı görülmektedir. 657 sayılı Kanunun 202'nci maddesine 

göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan 

ödemenin tamamına aile yardımı ödeneği denilmektedir.  

 

Eş İçin Aile Yardımı 

Eş için aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı 

çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan 

eşi (resmi nikahlı) için ödenir. 

 

Çocuk İçin Aile Yardımı Ödeneği 

Çocuk için aile yardımı, memura; öz, üvey veya evlat edinmiş olduğu 

çocukları için bazı şartların varlığı halinde ödenir. 

Çalışmamızın birinci bölümünde soru ve cevaplarla aile yardımından,  ikinci 

bölümünde aile yardımı hakkında özet bilgiden, üçüncü bölümünde aile 

yardımında aranılacak belgelerden, dördüncü bölümünde aile yardımı 

mevzuatından, beşince bölümünde aile yardımıyla ilgili görüşlerden ve 

altıncı bölümünde eklere yer verilmiştir. 
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Aile yardımı güncel değişiklikler 

Toplu Sözleşme 2018-2019 Yılı Maddeleri  

Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği 

verilmesi 

Madde 11- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi 

uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya 

devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine 

ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir. 

 

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma 

Madde 39-Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda 

meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, 

ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut 

olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan 

bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten 

önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir. 

 

Engelli çocuk aile yardımı 

Madde 43- İlgili mevzuat ve bu toplu sözleşme uyarınca çocuklar için 

verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve 

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre en az % 40 engelli olan çocuklar için % 50 artırımlı 

olarak ödenir. 
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1.BÖLÜM SORU VE CEVAPLARLA AİLE  YARDIMI 
No Soru 

1. Aile Yardımı Ödeneği nedir? 
2. Aile Yardımı Ödeneğinin Yasal Dayanağı nedir? 
3. Aile yardımından kesinti yapılır mı? 
4. Aile yardımından icra kesilir mi?  
5. Emekliye Ayrılma ve Ölüm Hallerinde O Aya Ait Ödenen Aile Yardımı 

Ödeneği Geri Alınabilir Mi? 
6. Aile Yardımı Ödeneğine Esas Olacak Şekilde Gerçeğe Aykırı Beyanda 

Bulunan Memurlara Uygulanacak Yaptırımlar/Cezalar? 
7. Geçmişe Dönük Aile Yardımı ödenir mi?  
8. Eş için aile yardımı nedir? 
9. Eş için aile yardımı miktarı ne kadardır? 
10. Eş için aile yardımına hak kazanma 
11. Eş İçin Aile Yardımı Hangi Hallerde Kesilir. 
12. Aylıksız izindeki eş için aile yardımı 
13. İşsizlik ödeneği alan eş için aile yardımı 
14. Emekli olup ikramiyesini alan ve emekli maaşını alabilmek üzere 

yaşını bekleyen eşi için kendisine, aile yardımı. 
15. İsteğe Bağlı sigortalılıkta eş yardımı 
16. Türk Vatandaşlığından çıkana eş yardımı verilir mi ? 
17. Tarım Sigortalı eş için aile yardımı 
18. Çocuk İçin Aile yardımı ödeneği nedir. 
19. Çocuk için aile yardımı miktarı 
20. Çocuk İçin Aile yardımının asgari geçim indirimiyle kıyası 
21. Ödenecek çocuk sayısı sınırı 
22. Çocuk için aile yardımına hak kazanma 
23. Eşlerden her ikisi de memursa çocuk yardımı 
24. Eşlerden her ikisi de memursa anneye çocuk yardımı ödenir mi? 
25. Eşlerden birine toplu sözleşme gereği çocuk yardımı ödeneği 

veriliyorsa 
26. Çocuk için aile yardımı hakkının kaybedileceği haller 
27. Çocuk için ödenen aile yardımının kesilmesini gerektirmeyen bazı 

durumlar  
28. Burs alan çocuklar için aile yardımı 
29. Boşanma veya ayrılık hallerinde çocuk için aile yardımı 
30. Eş Askere Gidince Çocuk Yardımını Diğer Memur Alabilir Mi? 
31. Öğrenimi sona eren çocukların aile yardımı? 
32. Üvey çocuk için aile yardımı 
33. Yetim Aylığı alan çocuk için çocuk yardımı alınır mı? 
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1-Aile Yardımı Ödeneği nedir? 

Evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan ödemenin 

tamamına aile yardımı ödeneği denilmektedir.  

2-Aile Yardımı Ödeneğinin Yasal Dayanağı nedir? 

a-657 Sayılı Kanunun 202, 203,204, 205, 206.maddeleri.  

b-2011-1241 Say. Bakanlar kurulu kararı(Res. Gaz:05.01.2011) 

c-2011-2022 Say. Bakanlar kurulu kararı(Res. Gaz:05.07.2011)  

d-Toplu sözleşme (11, 39, 43.madde) 

e-88 nolu devlet memurları tebliği 

3-Aile yardımından kesinti yapılır mı? 

Devlet memurlarına ödenen aile yardımından hiç bir vergi ve kesinti 

yapılmaz.  

4-Aile yardımından icra kesilir mi?  

Bu ödemeler borç için haczedilmez. 

5-Emekli ye Ayrılma ve Ölüm Hallerinde O Aya Ait Ödenen Aile 

Yardımı Ödeneği Geri Alınabilir Mi? 

657 sayılı Kanunun; -“Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü” başlıklı 203 

üncü maddesinde; “Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay 

aylıklarıyla birlikte ödenir…”,-“Aylığın ödeme zamanı ve Esasları” başlıklı 

164 üncü maddesinde; “Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. 

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri 

alınmaz…”,denilmektedir. 

6-Aile Yardımı Ödeneğine Esas Olacak Şekilde Gerçeğe Aykırı Beyanda 

Bulunan Memurlara Uygulanacak Yaptırımlar/Cezalar? 

Memurun aile yardımı ödeneğinin verilmesine esas olacak 

beyanın/bildirimin memur tarafından gerçeğe aykırı olarak vermesi ve 

kendisine fazla ödemeye sebep olması durumunda karşılaşabileceği 

yaptırımlar/cezalar aşağıda belirtilmiştir: 

-Mali Açıdan: Fazla ödenen para faiziyle birlikte tahsil edilecektir. Burada 

fazla ödemeye memurun kendi davranışından ileri geldiği için fazla ödenen 

para her zaman geri alınabilecektir. 
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-Disiplin Açısından: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-f 

maddesinde hüküm altına alınan “Gerçeğe aykırı belge düzenlemek” fiili 

dolayısıyla kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gündeme gelecektir. 

-Ceza Kanunu Açısından: Değerlendirme neticesinde fiilin Türk Ceza 

Kanunu kapsamında bir durum olduğuna kadar verilir ise mahkeme süreci 

gündeme gelecektir. 

7-Geçmişe Dönük Aile Yardımı ödenir mi?  

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görüşüne göre 

ödenmemekle birlikte toplu sözleşmenin 39.maddesine göre üç aya kadar 

ödenebilmektedir. 

 

No Açıklama Durumu Açıklama 
1. Maliye Bakanlığı-

Bümko 
ödenmez 24.12.2017 tarih ve 27.894 

sayılı yazı 
2. Toplu sözleşme 3 aya kadar 

ödenir 
39.madde 

3. Adalet Bakanlığı-
Strateji 

ödenir 09.06.2017 tarih ve 2045 
sayılı yazı 

4. Kamu Denetçiliği 
Kurumu 

ödenir 11.04.2017 tarih e 3083 sayılı 
karar 

 

 

a—Maliye Bakanlığı-Bümko görüşü: Aile yardım ödeneğinin aile yardımı 

bildirimine dayanılarak yapılan bir ödeme niteliğinde olması dikkate 

alındığında, bu bildirimin yapılmadığı dönemlere ilişkin ödeme yapılması 

söz konusu olmayacağı gibi, bu bildirimin yapılmasından sonra da geriye 

yönelik olarak aile yardımı ödeneği verilmesine imkân 

bulunmamaktadır(Bümko-Görüş:4) 

b--Toplu sözleşme: 

Madde: 39-Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma  

Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen 

değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı 

uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 

15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime 

dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç 

aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir. 
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c-Kamu Denetçiliği Kurumu:  

11.04.2017 tarih ve 3083 sayılı kararı –ödenir. 

 

d-Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 09.06.2017 tarih ve 2045 

sayılı yazısı-ödenir. 

 

8-Eş için aile yardımı nedir? 

Eş için aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı 

çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan 

eşi (resmi nikâhlı) için ödenir. Geçici bir süre için bile olsa, menfaat karşılığı 

çalışan veya sosyal güvenlik kurumundan aylık alan ya da aylık almamakla 

birlikte ticari sayılabilecek bir faaliyet yürütmek üzere sosyal güvenlik 

kurumuyla (isteğe bağlı sigortalılık hariç) ilişkilendirilen eş için; bu 

durumları devam ettiği sürece, memura aile yardımı ödenmez. 

9-Eş için aile yardımı miktarı ne kadardır? 

Eş için ödenecek aile yardımının miktarı, 2.134 gösterge rakamının memur 

aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir. 

2018 yılı memurlara eş için ödenecek aile yardımı miktarı 

(2.134*0,0096058)= 204,99 TL’dir. 

10-Eş için aile yardımına hak kazanma 

Eş için aile yardımı ödeneğine, evlenme tarihini (resmi nikâh tarihi) takip 

eden aybaşından itibaren hak kazanılır. Memur, bu konudaki beyan tarihini 

izleyen aybaşından geçerli olarak da yardımdan yararlanır. 

10.02.2016 tarihinde evlenen memur, bu tarihi takip eden aybaşı olan 

15.02.2016 tarihinde; 17.02.2016 tarihinde evlenen memur bu tarihi takip 

eden 15.03.2016 tarihinde eş için aile yardımı ödeneğine hak kazanacaktır. 

11-Eş için aile yardımının kesileceği haller 

Eşin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması ya da 

sosyal güvenlik kurumundan aylık almaya başlaması; eşin ölmesi; boşanma 

gibi durumlarda, olayın gerçekleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, eş 

için ödenmekte olan aile yardımı artık ödenmez. 10.02.2016 tarihinde eşi 

çalışmaya başlayan memur, bu tarihi takip eden aybaşı olan 15.02.2016 

tarihinde; 17.02.2016 tarihinde eşi çalışmaya başlayan memur bu tarihi 
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takip eden 15.03.2016 tarihinde eş için aile yardımı ödeneğini kaybetmiş 

olacaktır. 

Aşağıda belirtilen durumlarda aile yardımı ödeneği ödenmez: 

- Eşin tarım sigortalısı olması. 

- Eşin sigortalı olarak çalışması. 

- Eşin sigortalı olmasa bile ücret/menfaat karşılığı çalışması. 

- Eşin memur olması. 

- Eşin herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan aylık alması. 

- Eşin Ölmesi. 

- Boşanma. 

12-Aylıksız izindeki eş için aile yardımı 

Doğum sebebiyle aylıksız izin alan sigortalı eşin menfaat karşılığı 

çalışmaması ve her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almaması 

kaydıyla aylıksız iznin bitimine; eşi askere giden bayan devlet memurunun 

eşinin asker dönüşü memuriyete başlayana kadar Merkezi Yönetim 

Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen surette beyanda bulunmak 

suretiyle eş ve çocuklar için belirlenmiş olan aile yardımı ödeneğinden 

faydalanmasının mümkün bulunduğu, 

Sayıştay Kararı 

Kararın Çeşidi : 3.Daire Kararı ,Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili 

Kararlar ,Kararın Numarası : 74, Kararın Tarihi : 22.06.2000 ,Gümüşhane 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1998 

Devlet memurunun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam 

etmekte ise de, bu süre içinde aylık ödenmediğinden, Devlet memuru olan 

diğer eşe aile yardımı ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus 

bulunmadığına, (Bakınız :Görüş No:11) 

13-İşsizlik ödeneği alan eş için aile yardımı 

25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanununun 47. maddesinin (h) bendinde 

“İşsizlik ödeneği: Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda 

yapılan parasal ödeme” olarak tanımlandığından; kanun hükümleri 

uyarınca işsizlik ödeneği alan kişilerin bir sosyal güvenlik kumulundan 

aylık almasından söz edilemeyeceği için memur olmayan eş için aile 

yardımı ödeneğinin ödenebileceği, 

İşsizlik ödeneğinden yararlanma durumunun, sosyal güvenlik kurumuyla 

ilişkilendirme ya da aylık alma şeklinde değerlendirilemeyeceği ve işsizlik 
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ödeneği almakta olan eş için memurun aile yardımı alabileceği 

düşünülmektedir.(Bakınız Görüş No:6) 

14-Emekli olup ikramiyesini alan ve emekli maaşını alabilmek üzere 

yaşını bekleyen eşi için kendisine, aile yardımı. 

Bilindiği üzere 657 sayılı kanunun 202’ nci maddesinde “Evli bulunan 

devlet memurlarına aile yardımı ödenir. Bu yardım, memurun her ne 

şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal 

güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri 

için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş 

grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayı ile çarpılması 

sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.” hükmü yer almaktadır. Söz 

konusu hüküm çerçevesinde ilgiliye aile yardımı ödeneğinin ödenebileceği, 

mütalaa edilmektedir.(Görüş no:3) 

15-İsteğe Bağlı sigortalılıkta eş yardımı 

5510 sayılı kanunun 50 inci maddesi kapsamında, isteğe bağlı sigortalı olan 

ancak her ne olursa olsun menfaat karşılığı her hangi bir işte çalışmayan eşi 

için, devlet memuruna aile yardımı ödeneği verilmesi mümkün 

bulunmaktadır. (bakınız, Görüş:5)  

16-Eşi Türk Vatandaşlığından çıkana eş yardımı verilir mi? 

657 Sayılı Kanunun 205 inci maddesinde; “memur, eş için ödenen aile 

yardım ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümünü, takip eden 

aybaşından itibaren kaybeder” denilmiş, hak düşürücü nedenler arasında 

vatandaşlıktan çıkma sayılmamıştır. Buna göre, ilgili personele aile 

yardımının ödenmesinde herhangi bir sakınca olmadığı 

değerlendirilmektedir.(Görüş:10)   

17-Tarım Sigortalı eş için aile yardımı 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202'nci maddesinde, Devlet 

memurlarına, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya 

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları 

için aile yardımı ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, tarım 

sigortalısı olan eşi bir menfaat karşılığı çalıştığını beyan ederek prim 

yatırdığı için ilgili personele aile yardımı verilemeyeceği 

değerlendirilmektedir.(bakınız: görüş:9) 
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18-Çocuk İçin Aile yardımı ödeneği nedir. 

Çocuk için aile yardımı, memura; öz, üvey veya evlat edinmiş olduğu 

çocukları için bazı şartların varlığı halinde ödenir. 

19-Çocuk için aile yardımı miktarı 

Her bir çocuk için ödenecek aile yardımının miktarı, 250 gösterge 

rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir. Bu miktar, 

72 aylık ve daha küçük olan çocuklar için bir kat artırımlı ödenir. 

2016 yılında memurlara çocuk için ödenecek aile yardımı miktarı; 

-72 ay ve daha küçük her bir çocuk için   : 500* 0,0960508 = 48,03 TL 

-72 aydan büyük her bir çocuk için  : 250*0,0960508 =  24,01 TL 

 

20-Çocuk İçin Aile yardımının asgari geçim indirimiyle kıyası  

 

 
 

21-Ödenecek çocuk sayısı sınırı 

Çocuk için aile yardımı ödenmesinde, çocukların sayısına herhangi bir 

sınırlama getirilmemiştir. Aile yardımından yararlanabilecek kaç çocuk 

varsa, hepsi için aile yardımı ödenir. 

22-Çocuk için aile yardımına hak kazanma 

Memur, çocuk için aile yardımı ödeneğine, çocuğun; doğduğu, evlat 

edinildiği veya geçiminin memur tarafından sağlayacağı üvey çocuk 

bulunması sonucunu doğuracak bir evliliğin yapıldığı tarihi izleyen 

AÇIKLAMA OKUMUYORSA
OKUYORS

A
NOT MEVZUATI MADDE

ASGARİ GEÇİM 

İNDİRİMİ (ÇOCUK 

İÇİN)

18 25
193 SAYILI 

KANUN
32.MADDE

AİLE YARDIMI 

(ÇOCUK İÇİN)

kız çocukları 

evlenene 

kadar,malül 

çocuklara süresiz 

ödenir.

657 SAYILI 

KANUN
206.MADDE

AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 

KARŞILAŞTIRMASI (ÇOCUK İÇİN)

25
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aybaşından itibaren hak kazanır. 10.02.2016 tarihinde çocuğu doğan 

memur, bu tarihi takip eden aybaşı olan 15.02.2016 tarihinde; 17.02.2016 

tarihinde çocuğu doğan memur bu tarihi takip eden 15.03.2016 tarihinde 

çocuk için aile yardımı ödeneğine hak kazanmış olacaktır. 

23-Eşlerden her ikisi de memursa çocuk yardımı 

Eşlerin ikisinin de memur olması durumunda, çocuk için aile yardımı 

babaya verilir. 

24-Eşlerden her ikisi de memursa anneye çocuk yardımı? 

Gerçekleştirme birimlerince gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmekle 

birlikte memur olan babanın çocuk yardımı almıyor olması halinde çalışan 

anneye çocuk için aile yardımı ödenmesinin yersiz ödeme olarak 

değerlendirilmemesi gerekmektedir. 

25-Eşlerden birine toplu sözleşme gereği çocuk yardımı ödeneği 

veriliyorsa 

Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği verilen çocuk yardımı 

ödeneği daha düşük ise, memur olan diğer eşe sadece aradaki fark kadar 

aile yardımı ödenir. Fazla olması halinde ise memura çocuk için aile yardımı 

ödenmez. Örneğin eşlerden biri toplu sözleşme gereği 6 yaşından küçük bir 

çocuk için 24,41 tl. Çocuk yardımı alıyorsa 657 sayılı kanuna göre 6 

yaşından küçük çocuk yardımı 44,41 tl. Olduğu için diğer eş de 20,00 tl. 

Çocuk yardımı alacaktır. Toplu sözleşme gereği çocuk yardımı 44,41 den 

fazla ise diğer eşe çocuk yardımı ödenmez. 

26-Çocuk için aile yardımı hakkının kaybedileceği haller 

Aşağıda belirtilen durumların gerçekleştiği tarihi izleyen aybaşından 

itibaren, memura çocuk için ödenen aile yardımı artık ödenmez. 

a-Çocuğun evlenmesi. 

b-Erkek çocuğun 25 yaşını doldurması (çalışamayacak derecede 

malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler hariç). 

c-Çocuğun kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel 

kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya 

başlaması (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç). 

d-Çocuğun ölmesi. 

10.02.2016 tarihinde çocuğu çalışmaya başlayan memur, bu tarihi 

takip eden aybaşı olan 15.02.2016 tarihinde; 17.02.2016 tarihinde çocuğu 
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çalışmaya başlayan memur bu tarihi takip eden 15.03.2016 tarihinde çocuk 

için aile yardımı ödeneğini kaybetmiş olacaktır. 

 

27-Çocuk için ödenen aile yardımının kesilmesini gerektirmeyen bazı 

durumlar  

Çocuk için ödenen aile yardımı, öğrenim yapan çocukların tatil devresi 

içerisindeki çalışmalarından dolayı kesilmez. 

-Eşi ölen memurun çocuklarına yetim aylığı bağlanması, memurun çocuk 

için ödenen aile yardımının kesilmesini gerektirmez. 

28-Burs alan çocuklar için aile yardımı 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet tarafından okutulan ve eğitim 

bursu alan çocuklar için aile yardımı ödenmediğini hükme bağlamış 

olmakla birlikte, İmzalanan Toplu Sözleşmede, Devlet tarafından okutulan 

ve eğitim bursu alan çocukları için de memurlara 2018 ve 2019 yıllarında 

çocuk yardımı ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

 

29-Boşanma veya ayrılık hallerinde çocuk için aile yardımı 

Eşlerin her ikisi de memur ise ve mahkeme kararında yardımın hangi tarafa 

ne oranda yapılacağı kararlaştırmış ise belirtilen şekilde yararlanılır. 

-Eşlerin her ikisi de memur ise ve mahkeme kararında yardımın 

ödenmesine ilişkin karar verilmemişse,  çocuğun bırakıldığı memura çocuk 

için aile yardımı ödenir.  

Eşinden mahkeme kararıyla ayrılan memurun, çocuk için almakta olduğu 

aile yardımı bazı durumlarda kesilmektedir. 

-Mahkeme tarafından çocuğun verildiği eşin çalışmıyor olması durumunda, 

memura çocuk için aile yardımı ödenebilir. 

-Mahkeme tarafından çocuğun verildiği eş çalışıyor olmakla birlikte çocuk 

için aile yardımı almıyorsa, memura çocuk için aile yardımı ödenebilir. 

-Çocuğun verildiği eşin çocuk için aile yardımı almak istemesi halinde, 

çocuk için aile yardımı almakta olan memura bu ödeme artık yapılmaz. 

30-Eş Askere Gidince Çocuk Yardımını Diğer Memur Alabilir Mi? 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı 

kalarak aylıksız izinli sayılır. Böyle bir durumda askere giden memur eşin 

kadrosu ile olan ilişkisi devam etmekte ancak aylıksız izinli sayıldığı 
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dönemde kendisine aylık ödenmemektedir. Bir başka ifadeyle ilgili memur, 

bu süre zarfında bir menfaat karşılığı çalışmamaktadır. 

Aile yardımı ödeneği ise karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu 

ödenek yalnız kocaya verilir. Askere giden eş çalışmadığı için kendisine 

çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği verilmeyecektir. Böyle bir durumda 

diğer eşin, kurumuna aile yardımı bildirimini verip kendisine çocuk için 

ödenen aile yardımı ödeneğinin verilmesini talep etmesi gerekir (Ayrıca, eşi 

askerlik süresince herhangi bir menfaat karşılığı çalışmayan konumunda 

olduğundan eş için verilen aile yardımı ödeneğini talep edebilecektir.) 

31-Öğrenimi sona eren çocukların aile yardımı? 

Aile yardımı ödeneğinin memurların çocuklarına ödenmesinde 25 yaşının 

doldurulup doldurulmadığı hususu da üzerinde durulması gereken bir 

konudur.  

Bu çerçevede orta öğrenimi veya üniversiteyi bitiren çocukların yaş şartını 

taşımaları halinde bu ödemeden faydalanmalarına herhangi bir engel 

bulunmamaktadır.  

Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 

göre 18 yaşını dolduran ve üniversiteyi kazanamayan erkek çocuklar, 

bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıktığından, bunlar Genel 

Sağlık Sigortası primi ödemeden sigortalının sağlık yardımından 

faydalanamayacaklardır. Dolayısıyla bu çocuklar aile yardımı almakla 

birlikte sağlık yardımından faydalanamazlar.  

33-Üvey çocuk için aile yardımı 

Aile yardımı ödeneğine müstahak çocukları belirlenmesinde öz-üvey ayrımı 

yapılmamıştır. Çocuk üvey olsa bile, geçiminin Devlet memuru tarafından 

sağlanıyor olması durumunda, memura çocuk için aile yardımı ödenebilir.3-

Yetim Aylığı alan çocuk için çocuk yardımı alınır mı? 

Memur olan eşin vefat etmesi nedeniyle çocukların yetim aylığı alması 

halinde aile yardımı ödemesi yapılıp yapılamayacağı hususunda şunları 

söyleyebiliriz. 

657 sayılı Kanunun 202 ve 206 ncı maddelerinde hangi hallerde çocuk 

yardımı alınacağı ve bu ödemenin kesileceği açıkça belirtilmiştir. Çocuklar 

için ödenen çocuk yardımının kesileceği haller arasında yetim aylığı 

almamak diye bir şarta yer verilmemiştir. Bu nedenle yetim aylığı alan 

çocuklar için de aile yardımı ödeneği ödenecektir.(Görüş:12) 
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2.  BÖLÜM AİLE YARDIMI HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

EŞ İÇİN AİLE YARDIMI 

Eş için aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı 

çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan 

eşi (resmi nikâhlı) için ödenir. 

Geçici bir süre için bile olsa, menfaat karşılığı çalışan veya sosyal güvenlik 

kurumundan aylık alan ya da aylık almamakla birlikte ticari sayılabilecek 

bir faaliyet yürütmek üzere sosyal güvenlik kurumuyla (isteğe bağlı 

sigortalılık hariç) ilişkilendirilen eş için; bu durumları devam ettiği sürece, 

memura aile yardımı ödenmez. 

Eş için aile yardımına hak kazanma 

Eş için aile yardımı ödeneğine, evlenme tarihini (resmi nikâh tarihi) takip 

eden aybaşından itibaren hak kazanılır. Memur, bu konudaki beyan tarihini 

izleyen aybaşından geçerli olarak da yardımdan yararlanır. 

Eş için aile yardımının kesileceği haller 

Eşin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması ya da 

sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan başlaması; eşin ölmesi; 

boşanma gibi durumlarda, olayın gerçekleştiği tarihi izleyen aybaşından 

itibaren, eş için ödenmekte olan aile yardımı artık ödenmez. 

Eş için aile yardımı miktarı 

Eş için ödenecek aile yardımının miktarı, 2.134 gösterge rakamının memur 

aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir. 

2018 yılı memurlara eş için ödenecek aile yardımı miktarı 231,65 TL’dir. 

ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ 

Çocuk için aile yardımı, memura; öz, üvey veya evlat edinmiş olduğu 

çocukları için bazı şartların varlığı halinde ödenir. 

Çocuk için aile yardımına hak kazanma 

Memur, çocuk için aile yardımı ödeneğine, çocuğun; doğduğu, evlat 

edinildiği veya geçiminin memur tarafından sağlayacağı üvey çocuk 

bulunması sonucunu doğuracak bir evliliğin yapıldığı tarihi izleyen 

aybaşından itibaren hak kazanır. 

Eşlerin ikisinin de memur olması durumunda, çocuk için aile yardımı 

babaya verilir. 
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Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği verilen çocuk yardımı 

ödeneği daha düşük ise, memur olan diğer eşe sadece aradaki fark kadar 

aile yardımı ödenir. Fazla olması halinde ise memura çocuk için aile yardımı 

ödenmez. 

Çocuk için aile yardımı hakkının kaybedileceği haller 

Aşağıda belirtilen durumların gerçekleştiği tarihi izleyen aybaşından 

itibaren, memura çocuk için ödenen aile yardımı artık ödenmez. 

-Çocuğun evlenmesi. 

-Erkek çocuğun 25 yaşını doldurması (çalışamayacak derecede malûllükleri 

resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler hariç). 

-Çocuğun kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler 

yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması 

(öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç). 

-Çocuğun ölmesi. 

Çocuk için ödenen aile yardımının kesilmesini gerektirmeyen bazı 

durumlar  

-Çocuk için ödenen aile yardımı, öğrenim yapan çocukların tatil devresi 

içerisindeki çalışmalarından dolayı kesilmez. 

-Eşi ölen memurun çocuklarına yetim aylığı bağlanması, memurun çocuk 

için ödenen aile yardımının kesilmesini gerektirmez. 

Çocuk için aile yardımı miktarı 

Her bir çocuk için ödenecek aile yardımının miktarı, 250 gösterge 

rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir. Bu miktar, 

72 aylık ve daha küçük olan çocuklar için bir kat artırımlı ödenir. 

2018 yılının 1.altı ayında memurlara çocuk için ödenecek aile yardımı 

miktarı; 

-72 ay ve daha küçük her bir çocuk için  : 58,28 TL 

-72 aydan büyük her bir çocuk için   : 27,14 TL’dir. 

Ödenecek çocuk sayısı sınırı 

Çocuk için aile yardımı ödenmesinde, çocukların sayısına herhangi bir 

sınırlama getirilmemiştir. Aile yardımından yararlanabilecek kaç çocuk 

varsa, hepsi için aile yardımı ödenir. 
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Burs alan çocuklar için aile yardımı 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet tarafından okutulan ve eğitim 

bursu alan çocuklar için aile yardımı ödenmediğini hükme bağlamış 

olmakla birlikte, imzalanan Toplu Sözleşmede, Devlet tarafından okutulan 

ve eğitim bursu alan çocukları için de memurlara 2016 ve 2017 yıllarında 

çocuk yardımı ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

 

Boşanma veya ayrılık hallerinde çocuk için aile yardımı 

-Eşlerin her ikisi de memur ise ve mahkeme kararında yardımın hangi 

tarafa ne oranda yapılacağı kararlaştırmış ise belirtilen şekilde yararlanılır. 

-Eşlerin her ikisi de memur ise ve mahkeme kararında yardımın 

ödenmesine ilişkin karar verilmemişse,  çocuğun bırakıldığı memura çocuk 

için aile yardımı ödenir. Çocuğun bırakıldığı tarafın yardımı istememesi 

durumunda ise diğer taraf yardımdan yararlanabilir. 

-Eşinden mahkeme kararıyla ayrılan memurun, çocuk için almakta olduğu 

aile yardımı bazı durumlarda kesilmektedir. 

-Mahkeme tarafından çocuğun verildiği eşin çalışmıyor olması durumunda, 

memura çocuk için aile yardımı ödenebilir. 

-Mahkeme tarafından çocuğun verildiği eş çalışıyor olmakla birlikte çocuk 

için aile yardımı almıyorsa, memura çocuk için aile yardımı ödenebilir. 

-Çocuğun verildiği eşin çocuk için aile yardımı almak istemesi halinde, 

çocuk için aile yardımı almakta olan memura bu ödeme artık yapılmaz. 

Üvey çocuk için aile yardımı 

Aile yardımı ödeneğine müstahak çocukları belirlenmesinde öz-üvey ayrımı 

yapılmamıştır. Çocuk üvey olsa bile, geçiminin Devlet memuru tarafından 

sağlanıyor olması durumunda, memura çocuk için aile yardımı ödenebilir. 

3. BÖLÜM AİLE YARDIMI ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER 

Sosyal yardımlar   

Madde 12 Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, 

ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır. 
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Aile yardımı 

Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak 

Aile Yardımı Bildirimine (Örnek : 14 )  dayanılarak ödenir.  

Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk 

durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama 

halinde yenilenir.  

Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir. 

4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AİLE YARDIMI MEVZUATI 

AİLE YARDIMI MEVZUATI 

NO MEVZUAT ADI MADDESİ 

1. 657 SAYILI KANUN 202,203,204,205,206 

2. 
2011-1241 SAYILI BAKANLAR KURULU 
KARARI  

05.01.2011 TARİHLİ RESMİ GAZETE 

3. 
2011-2022 SAYILI BAKANLAR KURULU 
KARARI  

(05.07.2011 tarihli resmi gazete-
2.mükerrer) 

4. TOPLU SÖZLEŞME 11-39-43.madde 

5. 88-nolu Devlet Memurları Tebliği   

 

 

 

 
 

AÇIKLAMA OKUMUYORSA
OKUYORS

A
NOT MEVZUATI MADDE

ASGARİ GEÇİM 

İNDİRİMİ (ÇOCUK 

İÇİN)

18 25
193 SAYILI 

KANUN
32.MADDE

AİLE YARDIMI 

(ÇOCUK İÇİN)

kız çocukları 

evlenene 

kadar,malül 

çocuklara süresiz 

ödenir.

657 SAYILI 

KANUN
206.MADDE

AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 

KARŞILAŞTIRMASI (ÇOCUK İÇİN)

25
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4.1.) 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU  

Aile yardımı ödeneği 

Madde 202  Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. 

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı 

çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan 

eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci 

ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat 

artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar 

üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği 

çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki 

fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar 

artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Dul memurların çocukları için yukarıki 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. 

Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü: 

Madde 203 Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla 

birlikte ödenir.  

Karı 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. 

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma: 

Madde 204  Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk 

için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından 

itibaren hak kazanır. 

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme: 

Madde 205 Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden 

boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da 

çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay 

başından itibaren kaybeder. 
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Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller: 

Madde 206  Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:  

1. Evlenen çocuklar, 

2.25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız 

çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu 

raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam 

olunur.), 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında 

her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim 

yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),  

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

 

 

 

 

 

4.2.) 2011-1241 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI (katsayı)  

Aile yardımı ödeneği 

Madde 4  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde yer 

alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas (1.500) gösterge 

rakamı (1.823) olarak uygulanır. 

 

4.3.) 2011-2022 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI (katsayı)  

 

Madde 3-657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde yer alan ve halen (1.823) 

olarak uygulanmakta olan eş için aile yardımı ödeneğine esas gösterge 

rakamı , 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere (2.134) olarak uygulanır. 

4.4.) 2018-2019 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞME  

Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği 

verilmesi 

Madde 11- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi 

uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya 

devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine 

ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir. 
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Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma 

Madde 39-Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda 

meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, 

ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut 

olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan 

bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten 

önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir. 

Engelli çocuk aile yardımı 

Madde 43- İlgili mevzuat ve bu toplu sözleşme uyarınca çocuklar için 

verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve 

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre en az % 40 engelli olan çocuklar için % 50 artırımlı 

olarak ödenir. 

  

4.5) 88-NOLU DEVLET MEMURLARI GENEL TEBLİĞİ 

 

X - AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ : 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Aile Yardımı Ödeneği"ne ilişkin 

202 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 153 üncü maddesinin birinci fıkrası 241 sayılı KHK ile 

değiştirilmiş bulunmaktadır.  

Yapılan bu değişikliğe göre;  

 

1) 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren memurlar, aynı 

Kanunun ek geçici 9 ve 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel, özel 

kanunlarında aile yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem 

yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel ile 926 sayılı Kanuna tabi 

personele, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşinin 

ve en fazla iki çocuğunun her biri için 25 gösterge rakamının aylık katsayısı 

ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödeme yapılacaktır.  

 

2) 657 ve 926 sayılı Kanunların yukarıda belirtilen maddelerinde eş için 

her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmama koşulu getirilmiştir. 
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Ancak eşlerden birinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli 

aylığı alması çalışma olarak düşünülemeyeceğinden bu durumdaki Devlet 

memuruna da eşi için aile yardımı ödeneği verilecektir.  

 

Devlet memurlarından; vatani görevlerini yedek subay olarak yapanların 

okulda geçen süreleri ile er olarak yapanların, haklarında yargı organlarınca 

kesin mahkumiyet kararı verilenlerin, mevsimlik çalışanların kendilerinin 

çalışmadıkları sürede çalışan eşlerine aile yardımı ödeneği verilmesi 

gerekmektedir.  

 

3) Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk için verilecek aile yardımı 

ödeneğinin hangi tarafa ve ne oranda verileceği mahkeme kararında 

belirtilmemiş ise;  

a) Eşlerden her ikisinin memur veya birinin memur diğerinin İş Kanunu 

kapsamında çalışması halinde, çocuk için verilecek aile yardımı ödeneği, 

mahkeme kararıyla çocuğun velayeti verilen tarafa ödenecektir.  

b) Eşlerden biri memur, diğeri çalışmıyor ve çocuğun velayeti mahkeme 

kararı ile çalışmayan eşe verilmiş ise, aile yardımı ödeneği çalışan eşe 

verilecektir.  

 

4) Çalışmayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tespit 

edilenler için de süresiz olarak bu ödeneğin verilmesine devam edilecektir.  

 

5) Evlenmiş kız ve erkek çocuklar için kesilen aile yardımı ödeneğinin, 

boşanma veya eşinin ölümü halinde evlilikleri son bulan çocuklardan 

yüksek öğrenime devam eden erkek çocuklara 7 nci maddeye göre, kız 

çocuklarına ise 25 yaşını dolduruncaya kadar bu yardımın tekrar 

verilmesine devam olunacaktır.  

 

6) 19 yaşını dolduran ve yüksek öğrenime devam etmeyen erkek çocukların 

aile yardımı ödeneği, 657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi ile 926 sayılı 

Kanunun 157 nci maddesi hükümlerine göre kesilecektir. Ancak, 19 yaşını 

doldurup 25 yaşından önce yüksek öğrenime başlayan erkek çocuklara, 

yüksek öğrenime başladıkları tarihten itibaren 2 yaşını geçmemek şartıyla 

öğrenimlerini bitirinceye kadar tekrar bu ödeneğin verilmesine devam 

edilecektir.  
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7) Özel kesimce okutulan veya burs verilen, T.C. Emekli Sandığınca yetim 

aylığı bağlanan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alan, 

Açık Yüksek Öğretimde öğrenim gören çocuklar için de aile yardımı ödeneği 

verilmesine devam olunacaktır.  

 

 

8) 657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi ile 926 sayılı Kanunun 157 nci 

maddelerindeki hükümlere göre, burs alan veya Devletçe okutulan 

çocuklara, ailelerinin yanında kalıp kalmadıklarına bakılmaksın tatillerde 

de aile yardımı ödeneği verilmeyecektir.  

 

9) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren aile yardımı ödeneği ile ilgili 

olarak yayınlanan Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. 
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5. BÖLÜM AİLE YARDIMIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 
 

No Soru Cevap Yazan Kurum Tarih Sayı 

1. Boşanmada Çocuk 
Yardımı 

ALABİLİR. Devlet Personel Başkanlığı 29.01.2014 285 

2. Boşanmada Çocuk 
Yardımı 

ALABİLİR. Devlet Personel Başkanlığı 07.06.2013 9311 

3. Emekli olup 
ikramiye alıp maaş 
bağlanmayan -yaşı 
bekleyen 

ALABİLİR. Pamukkale Üniversitesi 
Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 

18.11.2013 17743 

4. Eşi Türk 
Vatandaşlığından 
Çıkana eş yardımı 
verilir mi 

ALABİLİR. Diyanet İşleri Başkanlığı 15.08.2012 830 

5. Geçmişe Dönük 
Aile Yardımı 

ALAMAZ Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

24.12.2007 27894 

6. Geçmişe Dönük 
Aile Yardımı 

ALAMAZ Kültür ve Turizm Bakanlığı 23.01.2015 869 

7. İsteğe Bağlı 
sigortalı Eş 
Yardımı 

ALABİLİR. Devlet Personel Başkanlığı 24.06.2014 3077 

8. İşsizlik Ödeneği Eş 
Yardımı 

ALABİLİR. Devlet Personel Başkanlığı 18.11.2013 17743 

9. Kıst Maaşta Aile 
Yardımı ödenir mi 

ALAMAZ Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

26.07.2004 16339 

10. Kuran Kursu 
Öğreticiye Eş 
Yardımı 

ALAMAZ Diyanet İşleri Başkanlığı 19.01.2016 3519 

11. Serbest Girişimci 
Çocuk Yardımı 

ALAMAZ Devlet Personel Başkanlığı 09.04.2014 5663 

12. Tarım Sigortalı Eşe 
Aile yardımı 

ALAMAZ Diyanet İşleri Başkanlığı 08.05.2015 20348 

13. Ücretsiz İzinde Eş 
Yardımı alınır mı 

ALABİLİR. Sayıştay 3.Daire Kararı 22.06.2000 74 

14. Yetim aylığı alan 
çocuk için aile 
yardımı olur mu 

ALABİLİR. Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

18.04.2016 3442 

15. Zirai Faaliyet 
Yapana Eş Yardımı 

ALAMAZ Devlet Personel Başkanlığı 30.04.2010 8193 
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Görüş-1-Velayeti kendisine verilen çocuğu için memura aile yardımı 

ödeneği ödenip ödenemeyeceği hk -Devlet Personel Başkanlığı- 

ÖZET: Velayeti kendisine verilen çocuğu için memura aile yardımı 

ödeneği ödenip ödenemeyeceği hk.(29/01/2014-285) 

Belediyede Devlet memuru statüsünde çalıştığınızı ve boşanma nedeniyle 

velayeti size verilen bir çocuğunuz olduğunu belirterek aile yardımı 

ödeneğinden yararlanmayı talep ettiğiniz ilgi yazı eki 02/01/2014 tarihli 

dilekçe incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Aile Yardımı 

Ödeneği” başlıklı 202 nci maddesinde yer alan “Evli bulunan Devlet 

memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. 

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı 

çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan 

eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci 

ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat 

artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar 

üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği 

çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki 

fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar 

artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Dul memurların çocukları için yukarıki 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.” hükmü ile evli bulunan memura eşi için ancak her ne şekilde olursa 

olsun menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşundan aylık almaması durumunda aile yardımı ödeneği verileceği, 

çocuk için yapılan aile yardımı ödeneğinin boşanma veya ayrılık halinde 

hangi tarafa ve ne oranda verileceğinin ise mahkemenin kararında 

belirtileceği hüküm altına alınmıştır. 

Diğer taraftan, mezkur Kanunun  “Aile yardımı ödeneğine hak kazanma” 
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başlıklı 204 üncü maddesinde “Memur, eş için ödenen aile yardımı 

ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu 

tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.” hükmüne, “Aile yardımı 

ödeneği hakkını kaybetme” başlıklı 205 inci maddesinde de “Memur, eş için 

ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, 

çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı 

maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.” 

hükmüne yer verilmek suretiyle memurun eş için ödenen aile yardımı 

ödeneğine evlenme halinde hak kazanacağı, boşanma halinde ise söz 

konusu hakkı kaybedeceği hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan harcamalarda ödeme 

belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri düzenleyen ve 31/12/2005 

tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 

“Sosyal yardımlar” başlıklı 12 nci maddesinde  “Kamu personeline 

yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda 

belirtilen belgeler aranır. 

 b) Aile yardımı: Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe 

girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine dayanılarak ödenir. Bu bildirim, 

personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda 

meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde 

yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına 

eklenir.” hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; eş için verilen 

aile yardımı ödeneği hakkı boşanma halinde kaybedildiğinden söz konusu 

ödenekten yararlanma imkanınızın bulunmadığı, çocuk için yapılan aile 

yardımı ödeneğinin boşanma halinde mahkeme kararında belirtildiği üzere 

ödenmesi gerektiği, mahkemenin çocuğun bakımını bir tarafa bıraktığı ve 

yardımın oranına ilişkin karar vermediği durumlarda ise söz konusunu 

yardımın çocuğun bırakıldığı tarafa yapılması gerektiği, Merkezî Yönetim 

Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükmü uyarınca Aile Yardımı Bildirimi 

verilmesi halinde çocuk için verilen aile yardımı ödeneğinden 

faydalanılabileceği değerlendirilmektedir. 
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Görüş-2-Boşanma halinde eş ve çocuk için ödenen aile yardımı 

ödeneği hk. -Devlet Personel Başkanlığı- 

ÖZET: Boşanma halinde eş ve çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği 

hk. (07/06/2013-9311) 

Üniversitesinde memur olarak çalışmakta olduğunuzu, eşinizden boşandığınızı 

ve bir çocuğunuzun velayetinin eşinize diğerinin ise size verildiğini, eşiniz ve 

velayeti anneye verilen çocuğunuz için almakta olduğunuz aile yardımı 

ödeneğinin kesildiğini ve eski eşinizin de çalışmadığını belirterek, kesilen aile 

yardımı ödeneğinin size ya da eski eşinize ödenmesi gerektiği hususunu içeren 

ilgi yazı ekinde alınan dilekçe incelenmiştir. 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde; 

“Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.Bu yardım, 

memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi 

bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından 

herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş 

grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması 

sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.  Eşlerden birine iş akdi veya toplu 

sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız 

aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar 

artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

Dul memurların çocukları için yukarıki 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.” 

hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan Mezkur Kanunun 205 nci maddesinde; “Memur, eş için ödenen 

aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için 

ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki 

hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.” hükmüne yer 

verilmiştir. 

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda eşiniz için ödenen aile 

yardımı ödeneği hakkını eşinizden boşanma halinin vukuunu takip eden ay 

başından itibaren kaybettiğiniz, çocuğunuz için almakta olduğunuz aile yardımı 

ödeneğini ise boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi 

tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirteceği hüküm altına 

alındığından, eski eşiniz için aile yardımı ödeneği alamayacağınız, velayeti 
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eşinizde bulunan çocuğunuz için aile yardımı ödeneği hakkında ise 

mahkeme kararına riayet etmeniz gerektiği mütalaa edilmektedir.  

 

Görüş-3-Emekli Olup İkramiye Alıp, Emekli Maaşı Almak İçin Yaşı 

Bekleyenin Eşine Aile Yardımı -Pamukkale Üniversitesi- 

 

T.C. 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 

Sayı :B.30.2.PAÜ.0.65.00.00/ …/10/2012  

Konu : Aile Yardımı Ödeneği  

……….. Müdürlüğüne 

 

İlgi: ../…/2012 tarih ve …. sayılı yazı.  

 

İlgide kayıtlı yazının Başkanlığımızca incelenmesinden; …………….. 

Yüksekokulunda kadrolu olarak çalışan personelin, emekli olup 

ikramiyesini alan ve emekli maaşını alabilmek üzere yaşını bekleyen eşi için 

kendisine, aile yardımı ödeneğinin ödenip ödenmemesi hususumda 

tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.  

 

Bilindiği üzere 657 sayılı kanunun 202’ nci maddesinde “Evli bulunan 

devlet memurlarına aile yardımı ödenir. Bu yardım, memurun her ne 

şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal 

güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her 

biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş 

grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayı ile çarpılması 

sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.” hükmü yer almaktadır.  

Söz konusu hüküm çerçevesinde ilgiliye aile yardımı ödeneğinin 

ödenebileceği, Başkanlığımızca mütalaa edilmektedir.  

Bilgilerinize arz ederim.  
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Görüş-4-Eşi Türk vatandaşlığından çıkana eş yardımı  

 

  

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı  

Sayı : B.02.1.DİB.0.65.04.840/ 830 15 /08/2012  

Konu : Eşi Türk vatandaşlığından çıkan memura aile yardımı 

 
ŞALPAZARI KAYMAKAMLIĞINA 

(İlçe Müftülüğü) 
 
İlgi:02/08/2012 tarihli ve B.02.1.DİB.4.61.53.00/841.02.01/229 sayılı yazı.  
 
İlgi mail ile; ilçeniz …………………………………………………………………………..; eş ve 
çocuklarının Almanya’da ikamet ettiği, eşinin 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanunu’nun 20. maddesine göre 07/06/2001 tarihli 2637 sayılı BKK ile 
vatandaşlığımızdan çıkmasına izin verildiği ve 22/10/2001 tarihinde Türk 
Vatandaşlığından çıktığı belirtilerek ilgili personele aile yardımı ödenip 
ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.  
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202’nci maddesinde, Devlet 
memurlarına, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya 
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları 
için aile yardımı ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.  
Aynı kanunun 205 inci maddesinde; “memur, eş için ödenen aile yardım 
ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümünü, takip eden ay 
başından itibaren kaybeder”denilmiş, hak düşürücü nedenler arasında 
vatandaşlıktan çıkma sayılmamıştır.  
 
Buna göre, ilgili personele aile yardımının ödenmesinde herhangi bir 
sakınca olmadığı değerlendirilmektedir.  
Bilgilerini rica ederim.  
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Görüş-5-Geçmişe dönük aile yardımı ödenir mi ?  

Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

Sayı     : B.07.0.BMK.0.21.115530-56 

Konu  : Aile yardımı Ödeneği                                                           24/12/2007 * 

27894 

  

.............................  BAKANLIĞINA 

 

İlgi      : 23.11.2007 tarihli ve B.18.1.OGM.0.00.73.04/1305 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile avukat olarak çalışan bir personelinizin geçmişe yönelik aile 

yardımı ödeneği talebinde bulunduğu belirtilerek, ilgiliye aile yardımı 

ödeneğinin geçmiş tarihlere ilişkin verilip verilmeyeceği hususunda 

Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde 

aile yardımı ödeneğinin,  memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat 

karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık 

alamayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için 

ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı 

ödeneğine evlendiği,  çocuk için ödenen yardımı da çocuğunun doğduğu 

tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış 

ve  çocuk için  aile  yardımı  ödeneği verilmeyecek  haller de  acılan  

kanunun 206 ncı  maddesinde  sayılmıştır. 

 

Öte yandan  31/12/2005  tarihli ve 26040 sayılı ve 3. Mükerrer Resmi 

Gazetede  yayımlanan Merkezi Yönetim  Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 

12. nci  maddesinde,  Sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin  çeşidine  göre 

gerekli olan belgeler sayılmış ve aylıkları ile birlikte ödenen belgeler 

sayılmış ve aylıkları ile birlikte ödenen  aile  yardımının,  personelin ilk işe 

girişinde alınacak Aile yardımı bildirimine dayanılarak ödeneceği, bu 
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bildirimin personelin aile yardımından yararlanan eş veya  çocuk  

durumunda  meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama 

halinde yenileneceği hükmüne yer verilmiştir. 

Buna göre, aile yardımı ödeneğinin aile yardımı bildirimine dayanılarak 

yapılan bir ödeme niteliğinde olması dikkate alındığında bu bildirimin 

yapılmadığı dönemlere ilişkin ödeme yapılması söz konusu olmayacağı gibi, 

bu bildirimin yapılmasından sonra geriye yönelik olarak aile yardımı 

ödeneği verilmesine imkân bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

 

Görüş-6-Geçmişe dönük aile yardımı ödenir mi -Kültür Turizm 

Bakanlığı- 

 

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

 

Sayı : 99686688-869 

Konu : Aile Yardımı Ödeneği 

 

NEVŞEHİR RESTORASYON VE KONSERVASYON BÖLGE LABORATUVARI 

MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi: a) 17.12.2014 tarihli ve 35576535/840-207 sayılı yazınız, 

b) 17.12.2014 tarihli ve 35576535/840-208 sayılı yazınız. 

 

Müdürlüğünüzde sözleşmeli Restoratör olarak görev yapan …………… ve 

…………..’ya aile yardımı ödeneğinin geçmiş aylarla birlikte ödenip 

ödenemeyeceği konusunda tereddüde düşüldüğü bildirilerek ilgi yazınız ile 

Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 8 inci maddesindeki "Ayın veya 

haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan 

sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının 

merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli 

personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden 

veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir 
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ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı 

ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve 

esaslar çerçevesinde ödenir." hüküm doğrultusunda sözleşmeli personele 

01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere aile yardımı ödeneği ödenmeye 

başlanmıştır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 

uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi 

amacıyla 02.03.2011 tarihli ve 2550 sayılı Genelge ile gerekli açıklamalar 

yapılmış olup; Genelgenin 1 inci maddesinin (a) bendinde "...657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile ek geçici 16’ıncı maddesi 

uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak istihdam 

edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa 

aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayan sözleşmeli 

personele, Devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımı ödeneği, aynı 

usul ve esaslar çerçevesinde ödenecektir" hükmü ile (b) bendinde "Devlet 

memurları, eş ve çocukları için 657 sayılı Kanunun 202 ila 206’ıncı 

maddelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde aile yardımı 

ödeneğinden yararlanmaktadır. Bu çerçevede, sözleşmeli personele 

yapılacak aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü ve tutarı, bu ödeneğe hak 

kazanılmasında ve kaybedilmesinde ve diğer hususlarda anılan maddelerde 

yer alan düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir." hükmü 

bulunmaktadır. 

Yine 31/12/2005 tarihli ve 26040 3ncü Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 

yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin Sosyal 

Yardımlar başlıklı 12 inci maddesinde; “Aile yardımı; Aylıklarla birlikte 

ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı 

Bildirimine (Örnek: 14 ) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile 

yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen 

değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. 

Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen hükümler doğrultusunda; Müdürlüğünüz personelleri 

………… ve ………….'nın Aile Yardımı Bildirimini Müdürlüğünüze verdiği 

tarihi takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödeneğinin 

ödenebileceği; beyan edilmeyen söz konusu tarihten önceki (geçmişe 

yönelik) dönem için bir ödemede bulunulamayacağı düşünülmektedir. 
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Görüş-7-İsteğe Bağlı Sigoratlı Eş Yardımı -Devlet Personel Başkanlığı- 
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Görüş-8-İşsizlik Ödeneği Eş Yardımı-Devlet Personel Başkanlığı 

ÖZET: İşsizlik ödeneği alan eşi için Devlet memuruna aile yardımı 

ödeneği ödenip ödenemeyeceği hususunda.(18/11/2013-17743) 

Belediyenizde Devlet memuru statüsünde çalışan personele işten 

çıkarılması sebebiyle işsizlik ödeneği alan eşi için aile yardımı ödeneği 

ödenip ödenemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Aile Yardımı 

Ödeneği” başlıklı 202 nci maddesinde “Evli bulunan Devlet memurlarına 

aile yardımı ödeneği verilir. 

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı 

çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan 

eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci 

ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat 

artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar 

üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği 

çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki 

fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar 

artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir…” hükmü yer almaktadır. 

 Ayrıca eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas (1.500) 

gösterge rakamı 3/7/2011 tarihli ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile 1/7/2011 tarihinden itibaren  (2.134) olarak uygulanacağı 

hüküm altına alınmıştır.  

Eş için aile yardımı ödeneği yapılabilmesi; eşin menfaat karşılığı 

çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık 

almaması şartına bağlanmıştır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan harcamalarda ödeme belgesine 

bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri düzenleyen ve 31/12/2005 tarihli ve 

26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Sosyal yardımlar” 

başlıklı 12 nci maddesinde  “Kamu personeline yapılacak sosyal yardım 

ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.b) 

Aile yardımı: Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe 

girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine dayanılarak ödenir. Bu bildirim, 

personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda 

meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde 
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yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına 

eklenir.” hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan, 25/8/1999 tarihli ve 4447 

sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik sigortası ile ilgili tanımlar” 

başlıklı 47 inci maddesinin (h) bendine göre “İşsizlik ödeneği: Sigortalı 

işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme,” 

olarak tanımlanmış olup, anılan ödeneğin işsiz olan ve 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca işsizlik ödeneği almaya müstehak 

olan kişilere süreli yapılan bir ödemeyi ifade ettiği 

anlaşılmaktadır.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 

işsizlik ödeneğinin 4447 sayılı Kanun hükümleri uyarınca geçici süreli 

yapılan bir ödeme unsuru olması ve mevzuatımızda aylık olarak 

tanımlanmaması sebebiyle Devlet memuru statüsünde çalışan personelin 

işsizlik ödeneği alan eşi için, 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi ve 

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükmü uyarınca Aile 

yardımı bildirimi verilmesi halinde eşin durumunda meydana gelen 

değişikliği takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödeneğinden 

faydalanabileceği değerlendirilmektedir. 

 

Görüş-9-Kıst Maaşta Aile Yardımı Ödenir Mi? 

KIST AİLE YARDIMI 

Çocuk ve aile yardımı ödeneği kıst olarak hesaplanmaz. ("Kıst olarak hesaplanan 

aylıklarda aile yardımı hiçbir şekilde ödenmez.  

Bu konuda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 26/07/2004 tarih ve 

B07.0.BMK.0.115572.21-22-2-1/16339 sayılı yazıları ile "göreve yeni başlayan şahıslara 

ilk atamalarında ödenen kıst aylığın hesabına aile yardımı ödeneğinin dahil 

edilmemesi gerektiği" hususunda görüş bildirmiştir. 
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Görüş-10-Kuran Kursu Öğreticisi Eş Yardımı-Diyanet İşleri Başkanlığı 

 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

 

Sayı :14999856-612.02- 

Konu :Aile Yardımı Ödeneği ve Asgari Geçim İndirimi 

 

…………………………………………………………. 

İlgi : 15/12/2015 tarihli ve 95879801 429 sayılı yazı. 

 

İlgi yazı ile; eşi 02/12/2015 tarihinde geçici Kur'an kursu öğreticisi olarak 

işe başlayan personelinizin, eşine dair yararlandığı aile yardımı ödeneği ile 

asgari geçim indirimi hakkını hangi tarihten itibaren kaybedeceğine ilişkin 

Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202 nci 

maddesinde; "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.  

 

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı 

çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan 

eşi için 2.134 ... gösterge rakamının ... aylık katsayısı ile çarpılması sonucu 

elde edilecek miktar üzerinden ödenir" hükmü yer almaktadır. 

 

Diğer taraftan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 32 nci maddesinde; 

"Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan 

… asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, 

çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her 

biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için 

%10, diğer çocuklar için % 5'idir" denilmektedir. 265 seri no'lu Gelir 

Vergisi Genel Tebliği'nin 6. maddesine göre; "ücret" ile çalışan eş 

dışındakilerin asgari geçim indiriminden yararlanacağı (örneğin, emekli 

aylığı alan eşin asgari geçim indiriminden yararlanabileceği) belirtilmekte, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 3/12 

maddesinde "ücret"; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi 
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kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık 

olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı, … ifade eder" 

diye tanımlanmakta ve aynı kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (f) 

bendinde; "…kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler …" 

hakkında bu kanunun 4/a maddesi kapsamındakilere uygulanan 

hükümlerin aynen uygulanacağına değinilmektedir. Dolayısıyla ilgilinin eşi; 

bir kamu idaresi olan Başkanlığımızda ders ücreti karşılığı çalışması, 5510 

sayılı kanunun 4/a maddesi kapsamında sayılması ve kendisine saatlik para 

ödenmesi sebebiyle "ücretli" kabul edilecek, bu durumda olan eşine dair 

memur, asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edemeyecektir.  

 

Devlet Personel Başkanlığı'nın 24/06/2014 tarihli ve 31292642-

157.00/647.02-3077 sayılı mütalaasında; eş için ödenen aile yardımı 

ödeneğinin, 657 sayılı kanunun 205 inci maddesi uyarınca eşin çalışmaya 

başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren kesilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 
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Görüş-11-Girişimci Olması Nedeniyle Aile Yardımı-Devlet Personel 

Başkanlığı 

ÖZET: Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmak suretiyle 

yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup olmadığı ile 

Devlet memurunun aile yardım ödeneğine müstahak çocuğunun 

Amway serbest girişimcisi olması durumunda aile yardım ödeneğinin 

verilip verilemeyeceği hk. (09/04/2010-5663) 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ticaret ve diğer 

kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28 inci maddesinde; 

“Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını 

gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde 

görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde 

ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli 

oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları 

görevler hariç). 

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile 

kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları 

üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın 

dışındadır. 

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde 

bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma 

bildirmekle yükümlüdürler,” hükmü, “Aile yardımı ödeneği hakkını 

kaybetme” başlıklı 205 inci maddesinde, “Memur, eş için ödenen aile 

yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için 

ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki 

hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.” hükmü,   

“Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller”  başlıklı 206 ncı 

maddesinde ise, “Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği 

verilmez: 

1. Evlenen çocuklar, 

2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız 

çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu 

raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam 

olunur. 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında 
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her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim 

yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, Amway Limited Şirketinin  web sitesi olan 

“www.amway.com.tr” adlı sitede söz konusu Şirketin ürünlerinin doğrudan 

satış adı verilen bir yöntemle satıldığı belirtilmekte ve  doğrudan satış 

yöntemi ise mal ve hizmetlerinin, genellikle tüketicilerin kendi 

evlerinde veya başkalarının evlerinde, veya sabit perakende satış 

yerlerinin dışında başka yerlerde, tüketicilerle yüz yüze gelerek 

doğrudan pazarlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca, adı geçen 

sitede bahsi geçen Şirketin ürünlerinin yalnızca Amway serbest 

girişimcileri aracılığı ile satıldığı, serbest girişimcilerin kazançlarının son 

kullanıcılara satılan ürün miktarı ile doğru orantılı olduğu ve satış kār 

marjı ile satış hacmine bağlı olarak verilen primlerden oluştuğu, Şirket ile 

işbirliği yapılması durumunda esnek çalışma programı sayesinde serbest 

girişimcilerin bu işle esas işlerini isterlerse birlikte yürütmelerine imkan 

verildiği, Amway serbest girişimcilerinin Amway Limited Şirketi ile 

sözleşme yapmış bağımsız yükleniciler olduğu  da  belirtilmektedir. 

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, 

-Başkanlığınızda görev yapan personelin Amway Limited Şirketi ile 

sözleşme yaparak serbest girişimci sıfatıyla söz konusu Şirketin ürünlerini 

sattığı, ürün satışından kar elde ettiği hususları dikkate alındığında, bahsi 

geçen Şirket ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik 

faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin 

kapsamında olduğu,  

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 206 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (3) numaralı bendine göre “gerçek veya tüzel kişiler yanında her 

ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar” için aile yardımı 

ödeneğinin verilmeyeceğinin belirtilmesi sebebiyle,  Devlet memurunun 

aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi 

olması durumunda söz konusu çocuk için aile yardımı ödeneğinin 

ödenemeyeceği, 

mütalaa edilmektedir.  

 

 

 

http://www.amway.com.tr/
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Görüş-12-Tarım Sigortalı Eşe Eş Yardımı-Diyanet İşleri Başkanlığı 

 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

 

Sayı :14999856-612.02- 

Konu :Aile Yardımı 

……………………………….. 

 

İlgi : 24/04/2015 tarihli ve 17383175-840-193 sayılı yazı. 

İlgi yazı ile; eşi tarım sigortalısı olan personele (eşine dair) aile yardımı 

ödenmesinin imkanı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202'nci 

maddesinde, Devlet memurlarına, her ne şekilde olursa olsun menfaat 

karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık 

almayan eşi ile çocukları için aile yardımı ödeneği verileceği hükme 

bağlanmıştır. 

 

Buna göre, tarım sigortalısı olan eşi bir menfaat karşılığı çalıştığını beyan 

ederek prim yatırdığı için ilgili personele aile yardımı verilemeyeceği 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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Görüş-13-Ücretsiz İzinde Eş Yardımı-Sayıştay Kararı 

 

Kararın Çeşidi : 3.Daire Kararı  

Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar  

Kararın Numarası : 74  

Kararın Tarihi : 22.06.2000  

 

Gümüşhane Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1998 Devlet memurunun 

ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte ise de, bu 

süre içinde aylık ödenmediğinden, Devlet memuru olan diğer eşe aile 

yardımı ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına, 
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Görüş-14-Yetim Aylığı-Çocuk Yardımı-Bütçe Ve Mali Kontrol Genel 

Müd. 
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Görüş-15-Ziraai Faaliyet-Eş Yardımı 

ÖZET: Çalışmayan, ancak bedelsiz olarak kiralanan 400 m2 bir arazide hobi 

olarak zirai faaliyet yapan ve teknik yardım almak için ziraat odasına kayıt 

olması sebebiyle BAĞKUR ile ilişkilendirilen kişinin memur olan eşine aile 

yardım ödeneği verilip verilmeyeceği hk. (30/4/2010-8193) 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci 

maddesinde yer alan; “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı 

ödeneği verilir. 

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı 

çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan 

eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci 

ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat 

artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar 

üzerinden ödenir.” hükmü çerçevesinde, durumunuzun her ne şekilde 

olursa olsun menfaat karşılığı çalışmıyor olma hükmüne aykırılık teşkil 

etmesi sebebiyle bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan eşinizin aile 

yardım ödeneğinden faydalanamayacağı mütalaa edilmektedir. 
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6.EKLER 

Aile Yardım Bildirimi 

Bildiri

mi 

Verenin 

T.C./ Vergi Kimlik No : Dairesi                             : 

Görevi                          : Ödeme Yapacak  

Muhasebe Biriminin Adı : Adı Soyadı                   : 

Medeni Hali                 :   Bekar   Evli     

Diğer  

İlgili Olduğu Ay ve Yıl   : 

AİLE YARDIMI İÇİN EŞİN 

Adı 

Soyad

ı 

Evlenme 

Tarihi 

Aile 

Cüzdanı 

Seri No 

İş 

Durumu 
Açıklama 

    

Çalışıyor 

 

Çalışmıy

or 

 Emekli 

 

Yardım Alınacak Öz, Üvey veya Evlat Edinilmiş Çocukların 

Adı 

Soyad

ı 

TC.Kiml

ik No 
Doğum 

Tarihi(Va

rsa ay ve 

günü de 

yazılacakt

ır) 

C
in

si
y

et
 

Babasını

n Adı 

Anasını

n Adı 

Öz, 

Üvey 

veya 

Evlat 

Edinil

miş 

Olduğu 

Yüksek Öğretime Devam 

Ediyorsa 

Daire ve 

Kurumla

rca 

Öğrenim 

Giderleri 

Üstlenil

miş veya 

Kendileri

ne Burs 

Verilmek

te midir? 

Açıkla

ma 

Hangi 

Tarihde 

Kaydedild

iği 

Okul

un 

Adı 

Sını

fı 

            

            

            

            

            

            

                   Alt Satırdaki hususları da göz önüne almak suretiyle düzenlediğim aile yardımına ait bildirimdir. 

                                                                                                                                                Düzenleyenin İmzası 

 

                 Yukarıdaki imza, bu bildirim kağıdını düzenleyen                                                                                           na aittir. 

 

                                                                                                                                                 Daire Amiri 

 

                                                                                                        Adı-Soyadı               : 

                                                                                                        Ünvanı                      : 

M.Y.H.B.Y. Örnek No: 14 

 

AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ 

1- Bu bildirim personelin ilk işe girişinde verilir. Personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk 

durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde veya yer değiştirme suretiyle atama halinde yeniden 

bildirim verilir. 

2- Evlat Edinilmiş çocuklara ait ilamın verildiği mahkemenin adı ile tarih ve sayısı gösterilir. 

3- Üvey çocuklar için nafaka alınıp alınmadığı gösterilir. 

4- Aile yardımından yararlanacak çocuklardan çalışamayacak derecede malül olmaları nedeniyle sürekli 

olarak yardımdan yararlanacaklara ait olanların bu durumunu gösteren resmi sağlık kurumu raporu bu 

bildirime eklenir. 

5- Boşanma veya ayrılma halinde çocuklara ait aile yardımından yararlanacak olan eşin buna ilişkin 

mahkeme kararının onaylı örneği bildirime eklenir. 

 


