
Çocuklara Ek Ödemeler (Tütün ikramiyesi  ile Eğitim ve öğretim Yardımı) 

Ek Madde 79 – (Ek : 14/7/2004 – 5217/4 md.) 

Aşağıda belirtilen kişilere bu madde uyarınca ek ödeme yapılır: 

a) Harp malullerine. 

b) Şehit dul ve yetimlerine. 

c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra 

sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü 

sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri 

veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak 

görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sayılan 

jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere.  

d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle 

ölenlerin dul ve yetimlerine. 

Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık 

bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk 

üç ayı içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın 

onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin 

yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile 

çarpımı sonucunda bulunacak tutardır. 

 Malûllük Derecesi Göstergeler 

1 40 000 

2 36 000 

3 31 000 

4 28 000 

5 25 000 

6 22 000 

 (b) ve (d) bentlerinde sayılan dul ve yetimlere birinci derece malûllere uygulanan gösterge 

üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve 

sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece ödeme yapılır. 

Harp veya vazife malûlü olanlara hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen 

malûlün son yıldaki pay tutarının beş katı, bir defaya mahsus olmak şartıyla kendisinden dul 

ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir. 

Yukarıda sayılan şehit ve malûllerin çocuklarına; ilköğretim öğrencileri için (1000), lise 

öğrencileri için (1500) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2000) gösterge rakamlarının 

memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim 

yardımı yapılır. Bu yardımlar yılda bir kez olmak üzere ekim ayında toptan ödenir. 

(Değişik yedinci fıkra: 21/4/2005 – 5335/3 md.) Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi 

bir vergi ve kesintiye tâbi olmayıp, faturası karşılığında, Hazineden tahsil edilir. 

Yukarıda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış 

olan sosyal tesislerden yararlandırılırlar. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak eğitim ve öğretim yardımı ile 13.10.1988 tarihli ve 

3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerin bakım, onarım ve 

işletilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 

 


