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Konu :Aile Yardım Ödeneği

..... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi : ..... tarihli ve ......sayılı yazınız.

Başkanlığınız  Fen  İşleri  Müdürlüğü  bünyesinde  5393  sayılı  Belediye  Kanununun  49  uncu
maddesine  tabi  tam  zamanlı  sözleşmeli  İnşaat  Teknikeri  olarak  çalışan  evli  ve  üç  çocuk  babası  bir
personele  eş  ve  çocuk  yardımı  ödenmediğinden  bahisle,  geriye  dönük  olarak  bu  ödemenin  yapılıp
yapılmayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği  üzere,  27.6.1989  tarihli  ve  375  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  8  inci
maddesinde,  "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
yararlanamayanlar  ile  6191  sayılı  Kanuna  tabi  personele,  Devlet  memurlarına  verilen  aile  yardımı
ödeneği,  herhangi  bir  vergi  ve  kesintiye  tabi  tutulmaksızın  aynı  usul  ve  esaslar  çerçevesinde ödenir."
hükmü yer almaktadır.

31.12.2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkezî Yönetim
Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde, "Bu Yönetmelik, merkezî yönetim kapsamındaki
kamu  idarelerinin  ilgili  mevzuatları  çerçevesinde  yapacakları  harcamalarında  ödeme  belgesine
bağlanacak  kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan şekil ve türleri bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenleri
kapsar." hükmü,

12 nci maddesinde, "Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine
göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.

a) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Evlenme yardımı: Aile yardımı bildirimi (Örnek No: 14) ödeme
belgesine bağlanır.

b) 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 (Değişik ibare:RG-5/11/2016-29879) birinci nüshasına
eklenir.

c) Doğum  yardımı: Doğum  olayının meydana  geldiği  yeri  ve  tarihi  belirten  ilgilinin  dilekçesi
ödeme  belgesine bağlanır…" hükmü yer almaktadır.

Eş/çocuk yardımının ödenebilmesi için evlenmenin/doğumun vuku bulmasından sonra hak sahibi
tarafından  bir  beyanname  verilmesi;  aile  yardımından  yararlanan  eş  veya  çocuk  durumunda meydana
gelen  değişikliklerin  de  yine  verilecek  bir  beyanname  ile  kurumuna  bildirilmesi  gerekmektedir.
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Beyannamenin  verildiği  tarihi  takip  eden  aybaşından  itibaren  ilgili  personele  hak  edeceği  eş/çocuk
yardımının  ödenmesi  mümkün  bulunmakta  olup,  geçmişe  yönelik  ödeme  yapılması  mümkün
bulunmamaktadır.

Diğer  taraftan,  28.08.2019  tarihli  ve  2019/1  sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının
genel hükümler kısmının 1 inci maddesinde, "(1) Bu Kararın; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali
ve sosyal haklarla  ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
kapsamına  giren  kamu  kurum ve  kuruluşlarının,  her  bir  hizmet  kolu  kapsamına  giren mali  ve  sosyal
haklarla  ilgili  bölümü  ise  ilgili  hizmet  kolu  kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının  kadro ve
pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.

(2)  Bu  Kararda  düzenlenmeyen  mali  ve  sosyal  haklar  hakkında  ilgili  mevzuat  hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur." hükmü,

35 inci maddesinde, "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  15/01/2018  tarihinden  öncesine  taşmaması  kaydıyla,  anılan
bildirime  dayanılarak  aile  yardımı  ödeneğinden  yararlanabileceği  tarihten  önceki  üç  aya  kadar  olan
dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 34 üncü
maddesinde,  "Ödeme  emri  belgesine  bağlandığı  halde  ödenemeyen  tutarlar,  bütçeye  gider  yazılarak
emanet  hesaplarına  alınır  ve  buradan  ödenir. Ancak, malın  alındığı  veya  hizmetin  yapıldığı malî  yılı
izleyen  beşinci  yılın  sonuna  kadar  talep  edilmeyen  emanet  hesaplarındaki  tutarlar  bütçeye  gelir
kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir…" hükmü yer almaktadır.

Bu  itibarla,  Başkanlığınız  tam  zamanlı  sözleşmeli  olarak  istihdam  edilen  personele  eş/çocuk
yardımı ödemesine  ilişkin olarak verdiği beyannamenin dikkate alınması, beyanname vermiş olmasına
rağmen ödeme yapılmamış olması halinde 5018 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükmü gereğince
işlem yapılması,  beyannameyi yeni vermiş/verecek olması halinde  ise 2019/1  sayılı Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu Kararının ilgili maddesi gereğince beyanname verdiği tarihten itibaren geriye dönük en
fazla 3 aylık olarak ödenebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

2 / 2-


