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PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞINA 
 
 

Ġlgi: 28.12.2017 tarihli ve 23011140-900-507739 sayılı yazı. 
 

Ġlgi yazınız ile Ġlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan 

Yrd.Doç.Dr.Yakup KOÇYĠĞĠT’in 27/05/2016 – 18/10/2016 tarihleri arasındaki geçmiĢe 

yönelik aile yardımı ödeneği talebinde bulunduğu belirtilerek, ilgiliye aile yardımı ödeneğinin 

geçmiĢ tarihlere iliĢkin verilip verilemeyeceği hususunda BaĢkanlığımızdan görüĢ talep 

edilmektedir. 
 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 

B.07.0.BMK.0.21.115530-56*27894 sayılı ve 24.12.2007 tarihli yazısında; 
 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, 

memurun her ne Ģekilde olursa olsun menfaat karĢılığı çalıĢmayan veya herhangi bir sosyal 

güvenlik kuruluĢundan aylık almayan eĢi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri 

için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eĢ için ödenen aile yardımı ödeneğine 

evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaĢından 

itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmıĢ ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek 

haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıĢtır. 
 

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 çeĢidine göre gerekli olan belgeler sayılmıĢ ve aylıkları ile 

birlikte ödenen aile yardımının, personelin ilk iĢe giriĢinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine 

dayanılarak ödeneceği, bu bildirimin, personelin aile yardımından yararlanan eĢ veya çocuk 

durumunda meydana gelen değiĢiklikler ile yer değiĢtirme suretiyle atama halinde yenileceği 

hükmüne yer verilmiĢtir. 
 

Buna göre, aile yardım ödeneğinin aile yardımı bildirimine dayanılarak yapılan bir 

ödeme niteliğinde olması dikkate alındığında, bu bildirimin yapılmadığı dönemlere iliĢkin 

ödeme yapılması söz konusu olmayacağı gibi, bu bildirimin yapılmasından sonra da geriye 

yönelik olarak aile yardımı ödeneği verilmesine imkan bulunmamaktadır.” Ģeklinde görüĢ 

verilmiĢtir. 
 

Ancak 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin 

Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ĠliĢkin 2018 ve 2019 Yıllarını 
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Kapsayan 4. Dönem Toplu SözleĢmenin 39 uncu maddesinde (1) “Aile yardımından 

yararlanılabilecek eĢ ve çocuk durumunda meydana gelen değiĢiklikleri daha sonraki tarihlerde 

bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koĢullarının mevcut 

olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taĢmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile 

yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile 

yardımı ödenekleri verilir.” denilmektedir. 
 

Buna göre 2018-2019 yılları için imzalanan toplu sözleĢme ile geçmiĢe yönelik en fazla 

3 aylık aile yardımı ödenmesi hüküm altına alınmıĢtır. Ancak ilgili kiĢinin talep ettiği dönem 

27/05/2016 – 18/10/2016 tarihleri arasında olduğundan geçmiĢe yönelik aile yardım 

ödeneğinin ödenmesi mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir. 

Gereğini arz ederim. 
 

E-Ġmzalıdır 

Serdar YÜCE 

Daire BaĢkanı V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/01/2018 Bilg. ĠĢl. : E. ÇALHAN 

15/01/2018 ġube Müdürü : S. YÜCE 
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