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İlgi: 02.12.2014 tarihli ve 67250710-045-231207 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ile, Müdürlüğünüzde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
Memur kadrosunda görev yapan …………….’nın 22.09.2014 tarihli dilekçesi ve ekinde yer alan
Aile Durum Bildirim Formunda; 09.07.1989 doğumlu üniversitede okuyan herhangi bir geliri
olmayan oğlu ………….’nın, 29.06.1991 doğumlu üniversitede okuyan ve herhangi bir geliri
olmayan gelini ……………..ile 03.04.2011 ve 13.10.2012 doğumlu çocukları (torunları) için
sosyal yardımdan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda hakkında tereddüt oluştuğu ve adı
geçen kişilerin sosyal yardımdan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü
istenilmektedir.
Bilindiği üzere, “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü
ile ilgili 203'üncü maddesinde; “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 ödeneği hakkını kaybetme ile ilgili 205'inci maddesinde, “Memur, eş için ödenen
aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım
ödeneği hakkım da çocuğun ölümü veya 206'ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay
başından itibaren kaybeder.
Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller ile ilgili 206'ncı maddesinde şöyle
denilmiştir.
Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez;
1. Evlenen çocuklar,
2. 25 yaşım dolduran çocuklar (25 yaşım bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile
çalışamayacak derecede malullükleri 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 menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde
çalışanlar hariç),
4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen Kanun’un çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller ile ilgili
206'ıncı maddesinde, Evlenmiş olan çocuklar ile 25 yaşım dolduran çocuklar (25 yaşım bitirdiği
halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu
raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) için takip eden
ay başından itibaren bu hakkı kaybederler hükmüne ye Buna göre Müdürlüğünüzde memur olarak
görev yapan ……………..’nın üniversitede okuyan 09.07.1989 doğumlu oğlu …………….. 25
yaşım doldurmuş olduğundan Aile yardımı ödeneğinden yararlanma hakkını kaybettiğinden,
gelini ………………, 03.04.2011 ve 13.10.2012 doğumlu torunları ise ilgili Kanun maddesinde
bu kişiler için Aile yardımı ödeneğinden yararlanmasına ilişkin herhangi bir hükme yer
verilmemiş olduğundan Aile yardımı ödeneğinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

