
Erkek Çocuklara Aylık Bağlama Şartları 

             Madde 74 – (Değişik: 7/5/1986 - 3284/11 md.) – (Değişik: 7/5/1986 - 3284/11 md.) 

             Ölüm tarihinde (18) yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise (20) ve yükseköğrenim 

yapmakta ise (25) yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanır. 

             Ölüm tarihinde (18) yaşını doldurmuş ve öğrenci olmamaları nedeniyle aylık 

bağlanmamış erkek çocuklara, öğrenim durumlarına göre yukarıdaki bentte belirtilen yaşları 

geçmemek şartıyla aylık bağlanır. 

             Yetim aylığını almakta iken öğrenim durumlarına göre yukarıda belirtilen yaşları 

doldurmaları veya öğrencilik durumlarının sona ermesi nedeniyle aylıkları kesilen veyahut 

ortaöğrenimde (20) yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek 

çocuklardan, yukarıda belirtilen yaşları geçmemek şartıyla yeniden veya ilk defa öğrenci 

olanlara öğrenci oldukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. 

             Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve (20) yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında 

yükseköğrenime başlayan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir. 

             Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında 

yabancı dil öğreniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile master ve lisans üstü uzmanlık 

öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı yükseköğrenimden sayılır. 

             Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler 

ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen 

sürelerde aylık ödenmez. 

             Ölüm tarihinde iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının 

çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca onaylanacak raporla tesbit edilenlere muhtaç 

olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşları ne olursa olsun ölüm tarihini izleyen aybaşından, 

sonradan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri anlaşılanlara kendileri veya veli 

veyahut vasileri tarafından Sandığa müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık 

bağlanır. 

             Aylık almakta iken yukarıdaki bent kapsamına girdikleri aynı şekilde anlaşılanların 

aylıkları, yaşları dolayısıyla aylıklarının kesilmesi gereken tarihte kesilmeyerek ödenmeye 

devam edilir. 

  

             5 yıl ve daha fazla fiili hizmeti bulunanların aylık bağlanan kız ve erkek çocukları 

hakkında da (malullük şartları hariç) bu madde hükümleri uygulanır. 

 

Kız Çocuklara Aylık Bağlama Şartları 

        Madde 75 – (Değişik: 22/6/1956 - 6745/1 md.) 

             Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmıyan kız 

çocuklarına aylık bağlanır. 

             Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların 

da eski aylıkları bağlanarak ödenir. 

             Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare 

boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. Bu 

takdirde evvelce 68 inci madde gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve yetimlere 

bağlanmış olan aylıklarda; bu kere aylık bağlanan çocuk da nazara alınmak suretiyle gerekirse 

düzeltme yapılır. 

 


