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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 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.

