
Evlenme ikramiyesi (1.10.2008’den önce memuriyete başlayanlar için) 

 

5434 Sayılı Kanun 

Madde 90 - (Değişik: 14/3/1985 - 3166/3 md.)  

Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya 

mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının oniki aylık tutarı evlenme 

ikramiyesi olarak ödenir.  

 

         Bunlardan evlenme tarihinden itibaren oniki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına 

veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik 

ikramiyesinin oniki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez. 

 

    5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri  

           GEÇİCİ MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/68 md.) (1. fıkra) 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre; 

aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, diğer ödemeler ve yardımlar ile 8/2/2006 tarihli ve 

5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ek ödeme verilmekte olanlara, bu Kanunla 

yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanunda kendileri için belirtilmiş olan 

şartları haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine devam olunur. Ancak, 5 ilâ 10 yıl 

arasında fiili hizmet süresi olan iştirakçilerden dolayı dul ve yetim aylığı almakta olanların, 

aylık ve diğer ödemeleri, bu Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci maddelerindeki şartları haiz 

oldukları müddetçe devam edilir.  

 

Kamu görevlilerinin tahsis yardımlarına ilişkin tebliğ 

Kanunun geçici 4 üncü, geçici 6 ncı ve geçici 14 üncü maddelerine ilişkin hükümler  

                MADDE 24 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 5434 sayılı Kanuna 

göre tahsis edilmiş; aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, evlenme ikramiyesi, ölüm, eğitim 

ve öğretim yardımı gibi diğer ödemeler ile yardımlara ve 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı 

Kanunun 1 inci maddesine göre verilmekte olan ek ödemeye Kanunla yürürlükten kaldırılan 

hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre devam olunur. Bunlardan fiili hizmet 

süresi beş ilâ on yıl arasında olan iştirakçilerden dolayı dul ve yetim aylığı almakta olanların, 

aylıklarının hesabında Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun, 

aylığa hak kazanma, evlenme ve cenaze ödenekleri ile aylıkların ödemeye devam şartlarında 

Kanunun 32, 34 ve 37 nci maddeleri esas alınır. 

… 

 


