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Hükümetin teklifi 

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller : 

MADDE 206. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: 
1. Evlenen çocuklar, 
2. Evlât edilmiş çocuklar, 
3. 19 yaşını dolduran çocuklar. 

(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarna 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim 
yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar 
ve çalışamıyacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler için süresiz 
olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) 

4. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel 'kişiler yanında her ne şekilde 
olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar 
hariç), 

5. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

Doğum yardımı ödeneği: 

MADDE 207. — Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere her yıl Bütçe Kanunu ile tes
bit edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. 

Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. 
Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. 
Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksı

zın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilmez. 

Ölüm yardımı ödeneği : 

MADDE 208. — Devlet memurlarından, 
A) Memur olmıyan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere memurun almakta 

bulunduğu aylığın bir aylığı tutarında, 
B) Memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş 

ise eşine ye çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine son aylığının 
iki aylığı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. 

ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın 
saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez. 

Yurt dışında sürekli görevle bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ncı 
maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 

Tedavi yardımı : 

MADDE 209. — Devlet memurları ile eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ço
cuklarının yurt içinde veya yurt dışında hastalanmaları halinde evlerinde veya resmî veya özel sağ
lık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavilerime, bulundukları yerdeki resmî tabip raporu 
(Yurt dışında mahallî usule göre) lüzum gösterilenlerin tedavi ve yol giderleri ödenir. 

Devlet memurlarının yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı tam teşekküllü Devlet hastanesi 
raporu ile tesbit ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmiş olması halinde tedavi
leri için yurt dışına gönderilir. Bu memurların yol ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. 
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