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BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA 

(Personel Dairesi Başkanlığı) 

 

 

İlgi : 20/3/2007 tarihli ve B.09.0.PER.0.00.00.34/4626 sayılı yazı.  

  

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca ödenen aile yardımı ve çocuk 

yardımının, 31/7/2003 tarihli ve 4966 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne göre 

yapılan fark tazminatı ödemelerinde ilgililerin eski ve yeni kadrolarına ait aylık ve diğer mali 

hakları toplam net tutarının hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususundaki tereddüdün 

giderilmesine ilişkin ilgi yazı incelenmiş ve görüşümüz aşağıda belirtilmiştir. 
 Bilindiği üzere, 4966 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında; 

 “Konut Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Araştırma Planlama ve 

Koordinasyon Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı unvanlı kadrolarda 

bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl 

içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığında durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. 

Atama işlemi yapılıncaya kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ihtiyaç duyulan işlerde 

görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, 

ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz 

konusu personelin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 

tazminatları ile diğer malî hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en 

son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî 

hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları 

kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak 

ödenir.” 

 hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, Konut Müsteşarlığının Müsteşar, Müsteşar 

Yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Daire 

Başkanı unvanlı kadrolarında görev yapmakta iken Bakanlığınız kadrolarına atanan 

personelin eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her 

türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarının ilgililerin atandığı yeni 

kadrolarda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali 

hakları toplamının net tutarından fazla olması halinde aradaki farkın tazminat olarak ödenmesi 

öngörülmektedir.   
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde ise; 

 “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 
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çocuklar için bir kat artırımlı)" aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar 

üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez…..” 

denilmek suretiyle, Devlet memurlarına ödenecek aile yardımı ödeneği düzenlenmiş, 

müteakip maddelerde de söz konusu ödeneğin ödeme usulü ve bu ödemeye hangi hallerde hak 

kazanılacağı ve kaybedileceği belirtilmiş bulunmaktadır. 

 Diğer taraftan, 4966 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin fark tazminatını 

düzenleyen birinci fıkrasında, ilgililerin fark tazminatına esas eski ve yeni kadroları için 

yapılan ödeme unsurları arasında Devlet memurlarına belirli durumlarda ödenmekte olan aile 

yardımı ödeneğine yer verilmemiştir. Ancak, Devlet memurlarına sosyal yardımlar 

kapsamında ödenmekte olan aile yardımından dolayı, ilgililere yapılacak fark tazminatında 

herhangi bir azalmaya yol açılmamasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

 Bu itibarla, aile yardımı ödeneğinin, 4966 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi 

hükmüne göre yapılan fark tazminatı ödemelerinde ilgililerin gerek eski kadroları gerekse 

yeni kadroları için yapılan ödemeler toplam net tutarının hesabında dikkate alınmaması 

gerektiği değerlendirilmektedir.  

 Bilgilerini arz ederim.  

 

 

 

     Bakan a. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


