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YOZGAT VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)

İlgi : 19/02/2015 tarihli ve 55774477/840-402 sayılı yazı.

İlgi yazı ile; iliniz Akdağmadeni İlçe Müftülüğü'ne bağlı İstanbulluoğlu Camii imam-hatipliği 
görevini vekaleten yürüten İlhami ERTÜRK'ün, eşi Alman vatandaşı olması sebebiyle aile 
yardımından faydalanmasının imkanı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202 nci maddesinde; Devlet 
memurlarına, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları için aile yardımı ödeneği verileceği hükme 
bağlanmış, aynı kanunun 205 inci maddesinde; memurun, eş için ödenen "aile yardımı" hakkını 
eşinden boşanma veya eşinin ölümünü takip eden ay başından itibaren kaybedeceği belirtilmiş, hak 
düşürücü nedenler arasında Türk vatandaşı olmama sayılmamıştır.
 Yine 657 sayılı kanunun 175 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında "Açıktan vekil olarak atananlar 
bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar" denilmekte ve "aile yardımı" 
maddeleri (202-205) Kanunun "sosyal haklar" bölümünde (m.187-213) yer almaktadır.
 Diğer yandan 5018 sayılı kanunun 34 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında "İlgili olduğu mali 
yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, 
yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına 
uğrayarak kamu idareleri lehine düşer." denilmiştir.
 Buna göre; Alman vatandaşı olan eşinin, gerek yurt içinde gerekse de Almanya'da; bir menfaat 
karşılığı çalışmadığını ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almadığını ispatlaması 
şartıyla, vekil imam-hatip olan görevliye, 5018 sayılı kanunda belirtilen zaman aşımı süresi göz önüne 
alınarak aile yardımı bildirimini verdiği tarihten itibaren (eşine dair) aile yardımının ödenebileceği 
mütalaa edilmiştir.
 Bilgilerini rica ederim.
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