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KURULUŞ 
• SOSYAL DEVLET İLKESİNDEN HAREKETLE 1986 YILINDA 

ÜLKE GENELİNDE 3294 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA HİZMET SUNMAK 

AMACIYLA HAYATA GEÇMİŞ OLUP, İLÇEMİZDE 1990 

YILINDA KURULMUŞTUR. 

 

GELİRLERİMİZ 
• Kanun Ve Kararnamelerle Kurulu Bulunan ve Kurulacak 

Olan Fonlardan Bakanlar Kurulu Kararıyla %10’a Kadar 

Aktarılacak Miktarlardan, 

• Bütçeye Konulacak Ödeneklerden, 

• Trafik Para Cezası Hasılatının Yarısından,  

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Reklam Gelirleri 

Hasılatından Aktarılacak %15’lik Miktardan, 

• Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 

Aktarılan Paydan, 

• Her Nevi Bağış ve Yardımlardan, 

• Diğer Gelirler ’den,  

TEŞEKKÜL ETMEKTEDİR 
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KARAR ORGANIMIZ MÜTEVELLİ HEYETİ 
 

• 3294 SAYILI KANUNUN 7.MADDESİ GEREĞİNCE;  

1. Mülkî idare amiri (Etimesgut İlçe Kaymakamı) vakfın tabii 

Başkanıdır 

2. Belediye Başkanı, 

3. Mal Müdürü, 

4. İlçe Millî Eğitim Müdürü, 

5. Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi (İlçe Sağlık Müdürü), 

6. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, 

7. İlçe Müftüsü, 

Vakıf Mütevelli Heyetinin tabi üyesi olup, 

8. Ayrıca; her faaliyet dönemi için, İlçe dâhilindeki köy ve 

mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı 

toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından 

seçecekleri birer üye, (2 Mahalle Muhtarı) 
 

9. İlçede Kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik 

faaliyette  bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin 

kendi aralarından seçecekleri 1 (bir) temsilci, 
 

10. Kaymakamın teklifi üzerine Vali tarafından belirlenen 2 (İki) 

hayırsever üyeden teşekkül eden ve 12 (On iki) üyeden oluşan 

Mütevelli Heyeti, 

Vakfın, tüm iş ve işlemlerine ilişkin kararları alarak yönetim ve 

yardım hizmetlerini, etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütmeyi 

sağlamaktadır. 
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PERSONEL ve ARAÇ DURUMU 
 

• 1 Müdür, 

• 1 Muhasebeci, 

• 9 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 

• 4 Büro Görevlisi 

• 2 Yardımcı Hizmet Görevlisi 

• 3 Hizmet aracı ile birlikte Etimesgut İlçesi Hükümet Konağı 1. 

katında hizmet vermektedir. 

 

AMAÇ  
 

• Yoksulluk Ve Yoksunluğun Getirdiği Sorunların Giderilmesi 

Hususunda Sosyal Yardım / Hizmet Faaliyetlerini Bütüncül 

Bakış Açısı ve Arz/Talep Odaklı Yürütmektir 

• Fakrü-Zaruret İçinde ve Muhtaç Durumda Bulunan 

Vatandaşlar İle Gerektiğinde Her Ne Suretle Olursa Olsun 

Türkiye’ye Kabul Edilmiş veya Gelmiş Olan Kişilere Yardım 

Etmek 

• Sosyal Adaleti Pekiştirici Tedbirler Alarak Gelir Dağılımının 

Adilane Bir Şekilde Tevzi Edilmesini Sağlamak  

• Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmaya Teşvik Etmek 

 

HEDEF KİTLEMİZ 
 

• İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER 

• EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR 

• YAŞLI VE ENGELLİLER 

• FIRSATTAN YOKSUN ÇOÇUKLAR 
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KİMLER BAŞVURABİLİR? 
 

• İlçemiz dâhilinde ikamet eden (Adres Kayıt Sistemi), 

• Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu 

sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan 

aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir 

yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde 

topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek 

kişiler, 

• Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla 

veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte; 

HANE İÇİNDEKİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRİ, ONALTI YAŞINDAN 

BÜYÜKLER İÇİN BELİRLENEN AYLIK NET ASGARİ ÜCRETİN 1/3’ÜNDEN 

AZ OLAN KİŞİLERDEN FAKİR VE MUHTAÇ DURUMDA BULUNANLAR 

(01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 ARASI 701,32 TL), Her türlü acil 

durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler, 

VAKFIMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YARDIM PROGRAMLARI 
• AİLE YARDIMLARI 

• EĞİTİM YARDIMLARI 

• İSTİHDAM YARDIMLARI 

• YABANCI YARDIMLARI 

• ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR (SEL-DEPREM-YANGIN) 

• DÜZENLİ MERKEZİ YARDIMLAR 

 

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK YARDIMLARI 
1.  ENGELLİ YAKINI AYLIĞI 

2. ENGELLİ AYLIĞI 

3. YAŞLI AYLIĞI 

4. SİLİKOZİS AYLIĞI (MESLEK HASTALIĞI) 

 

DÜZENLİ MERKEZİ YARDIMLAR 
5. EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM 

6. ÖKSÜZ-YETİM YARDIMI 

7. MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI 

8. MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI 

9.  ŞARTLI GEBELİK- ÇOKLU DOĞUM YARDIMI-ŞARTLI SAĞLIK-ŞARTLI EĞİTİM      

YARDIMLARI 

10. YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI 

11. KRONİK HASTALIK YARDIMI 
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BAŞVURU İŞLEMLERİ 
• Hane/Kişi yardım başvurusunda bulunur, hanede yaşayan 18 yaş 

ve üzeri diğer bireylerin haklarında yapılacak merkezi sorgulaya 

esas olmak üzere sorgu izin dilekçesi ve beyan formu verilir, 

• İlgili belgeler ve hane bireylerinin nüfus cüzdan fotokopilerini 

ibraz etmesine müteakiben Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri 

Bilgi Sistemine kaydı yapılarak hane dosyaları oluşturulur, 

• BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ üzerinden hanede 

yaşayan 18 yaş ve üzeri bireylerin; 

 Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünden, (Nüfus Aile Kayıt 

Örneği, Aile Kayıt Örneği, Kişi Kayıt Örneği, Olay Bilgileri) 

 İller İdaresi Genel Müdürlüğünden (Terör Kaybı Tazminatı) 

 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından (Geçici Köy Korucusu Maaş 

Bilgileri) 

 İş Kur Genel Müdürlüğünden (İŞKUR Kaydı, İşsizlik Sigortası 

Ödeneği, Kısa Çalışma Ödeneği, İş Kaybı Tazminatı, İstihdama 

Yönelik Faaliyet Sonucu) 

 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (Ayni/Nakdi Yardım) 

 Vakıflar Genel Müdürlüğünden (Muhtaç Aylığı, Kuru Gıda 

Yardımı) 

 Gelir İdaresi Başkanlığından (Vergi Mükellefiyeti, Araç Sahipliği) 

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden (Gayrimenkul Sahipliği) 

 Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden (Şartlı Eğitim ve Sağlık 

Yardımı Bilgileri, Gelir Getirici Proje Bilgileri, Sosyal Yardım Bilgileri, 

Gelir Testi Sonucu,)  

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından (Çiftçi Kayıt Sistemi 

Sorgulamaları) 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından (Sosyal Güvenlik Bilgileri, 

Sağlık Müstehaklık Bilgileri) 

 Sağlık Bakanlığından (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Sağlık Kontrol 

Bilgisi) 

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden 

(Burs ve Kredi Bilgisi) 

 Milli Eğitim Bakanlığından (Okul Devam Bilgisi, Okul Başarı Bilgisi) 
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 Milli Savunma Bakanlığından (Askerlik Durum Bilgisi, Özürlü 

Vatandaşların Askerlik Bilgisi)merkezi sorgulamaları yapılır. 

HANE ZİYARETLERİ (SOSYAL İNCELEME) 
• Yardım talebinde bulunan kişilerin hane dosyaları oluşturulduktan sonra 

ikametgâhlarına görevli personel tarafından yapılan hane ziyaretinde; 

 Başvuru nedeni, 

 Kişi ve aile bilgileri, 

 Yaşam öyküsü, 

 Hanenin sosyo-ekonomik durumu, 

 Sosyal yardım ve hizmet alanındaki mevcut durumu, 

 Tespit edilerek merkezi sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerle birlikte 

değerlendirilerek rapor hazırlanır. 

DEĞERLENDİRME VE KARAR 
• Sosyal Güvenceye tabi olan/tabi olmayan hane dosyaları Vakıf Mütevelli 

Heyetinde değerlendirilirken; 

 Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer 

gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması, 

 Ticari Faaliyet (Vergi Levhası Beyannamesi) Aylık Ortalaması, 

 Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu 

ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için 

konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri, 

 Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir 

edilen/beyan edilen) kira geliri beyanı var ise rayiç bedelinin 240’ta biri,  

 Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir 

edilen/beyan edilen) aylık kira getirisinin toplamı, 

 İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa 

veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri, 

 Dükkânlar için kira geliri beyanı var ise  (takdir edilen/beyan edilen) rayiç 

bedelinin 240’ta biri,  

 Dükkânlar için (takdir edilen/beyan edilen) aylık kira getirisinin toplamı, 

 Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa 

dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri, 

 Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir 

edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin 

toplamı, 

 Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri, 

 Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve 

hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık 

tutarı, 

 Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin 

iki katı tutarı. 

SOSYAL YARDIM TESLİM SÜRECİ 
• Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen 

 Nakdi yardımlar; 

T.C. Ziraat Bankası Etimesgut Şubesi nezdindeki vatandaşlarımıza ait 

banka hesaplarına aktarımları sağlanarak cep telefonlarına kısa 

mesajla bilgilendirme yapılmaktadır. 

 Ayni Yardımlar; 

Vatandaşlarımızın adreslerine imza karşılığında teslim edilmektedir.  
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2022 SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANAN AYLIKLAR 
  Yaşlı Aylığı        

  % 40-69 Arası Engelli Aylığı 

  % 70 ve Üzeri Engelli Aylığı 

  18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı 

  Silikozis Aylığı 

 

YAŞLI AYLIĞINA BAŞVURU  
 65 yaşını doldurmuş, 

 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan, 

 Nafaka bağlanmayan veya nafaka alması mümkün olmayan, 

 Kendisinin ve eşinin her türlü gelirleri toplamı ikiye bölünmek 

suretiyle kişi başına düşen aylık ortalama gelir tutarı, asgari 

ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2020 Ocak – Aralık dönemi 

için 701,32 TL ) az olan,  

 Kişilerin, şahsen veya başvurunun, kanunî temsilciler tarafından 

yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil 

tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği ile Sistem 

üzerinden hane dosyaları oluşturulur.  

YAŞLI AYLIĞINDAN ENGELLİ AYLIĞINA GEÇİŞ 
 Yaşlı aylığı almakta iken %70 ve üzeri engelli olduklarını sağlık 

kurulu raporu ile kanıtlayanların aylıkları “% 70 ve üzeri Engelli 

Aylığına dönüştürülür.  

 Ancak engel oranı %70’in altında olan kişilerin bu yöndeki 

başvuruları kabul edilmez. 

 65 yaşın doldurulmasından önce %40-69 arası engelli aylığı 

bağlanmış olanların aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam 

olunur.  

 65 yaşın doldurulmasından önce %40-69 arası engelli aylığı 

bağlanmış olanlar, aylıkları herhangi bir sebeple durdurulmuş 

veya kesilmiş ise, 65 yaşını doldurmuş olsa dahi, tekrar %40-69 

arası engelli raporu ile başvuru yapabilecektir.  
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ENGELLİ AYLIĞI 

%40-69 ARASI ENGELLİ AYLIĞINA BAŞVURU 

• 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, 

• %40-%69 arası engelli olan, 

• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan, 

• Nafaka bağlanmayan veya nafaka alması mümkün olmayan, 

• Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net 

tutarının 1/3’ünden (2020 Ocak - Aralık dönemi için 701,32-TL) az 

olan,  

• Aylık başvuru formu  (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form 

imzalattırılır) 

• Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması 

hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından 

yapılması hâlinde vekâletname örneği 

• Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık 

Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için 

sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık 

Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet-Üniversite Hastaneleri) 

%70 VE ÜZERİ ENGELLİ AYLIĞINA BAŞVURU 

• 18 yaşından büyük olan, 

• %70 ve üzeri engelli olan, 

• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan, 

• Nafaka bağlanmayan veya nafaka alması mümkün olmayan, 

• Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net 

tutarının 1/3’ünden (2020 Ocak  - Aralık dönemi için 701,32-TL) az 

olan,  

• Aylık başvuru formu  (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form 

imzalattırılır) 

• Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması 

hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından 

yapılması hâlinde vekâletname örneği 

• Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık 

Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için 
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sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık 

Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet-Üniversite Hastaneleri) 

18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞINA BAŞVURU 

• Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını 

gerçekleştirdiği, kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan 

18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri engelli yakını olan, 

• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan, 

• Nafaka bağlanmayan veya nafaka alması mümkün olmayan, 

• Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net 

tutarının 1/3’ünden (2020 Ocak - Aralık dönemi için 701,32-TL) az 

olan,  

• Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form 

imzalattırılır) 

• Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması 

hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından 

yapılması hâlinde vekâletname örneği 

• Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık 

Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için 

sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık 

Kurulu Raporu 

• Engelli Yakını Aylığında Sosyal Güvence 18 yaş altı engelli 

aylıklarında, aylığı alan kişi kim olursa olsun evli olmaları 

durumunda aynı hanede yaşamasalar bile hem annenin hem de 

babanın sosyal güvenceli olmaması gerekmektedir. Boşanma 

durumunda ise velinin ve aylık sahibinin sosyal güvenceli 

olmaması gerekmektedir.  

Engelli Yakını Aylığında Başvuru Sahibi 

• 18 yaşından küçük engelli yakınlarına aylık bağlanabilmesi için 

kanuni velisi olan anne ya da baba başvuruda bulunabilir. 

Boşanma durumunda velayetin verildiği kişi tarafından 

mahkemeden alınmış olan velayet belgesi ile başvuruda 

bulunulabilir. Bununla birlikte, engelli ile aynı hanede ikamet 

eden, fiili bakımı gerçekleştiren ve velayet belgesi bulunan 

herhangi bir yakını da aylığa başvuru yapabilir. 

BİRLİKTE ALINAMAYACAK AYLIK TÜRLERİ 

• Kişinin Yaşlı veya %40-69 Arası Engelli Aylığı alması, fiilen bakımını 

üstleneceği engelli yakını bulunması durumunda 18 Yaş Altı 

Engelli Yakını Aylığı bağlanmasına engel teşkil etmez.  
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• Ancak %70 ve üzeri Engelli Aylığı alan kişi bu aylık türüne 

başvuramaz. 

SİLİKOZİS AYLIĞI (MESLEK HASTALIĞI) 
• Bu aylık türünde yeni başvuru yapılamamaktadır. Ancak 

25.05.2011 tarihine kadar başvurularını yapmış bulunanlardan 

işlemleri henüz tamamlanmamış olanların işlemlerinin 

yürütülmesine devam olunur. 

• 25.02.2011 tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde talepte 

bulunan, 

• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan, 

• Nafaka bağlanmayan veya nafaka alması mümkün olmayan, 

• Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net 

tutarının 1/3’ünden (2020 Ocak  - Aralık dönemi için 701,32-TL)az 

olan,  

• Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 

15 kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca meslek 

hastalıkları tespit hükümleri çerçevesinde karar verilen kişilere 

bağlanır. 

 

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAĞLANAN AYLIKTAN 

FAYDALANAMAYACAKLAR 
• Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir 

gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim 

ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun 

vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek 

şekilde bir işte çalışanlar, 

• Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar, 

• Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı (2020 

Ocak  - Aralık dönemi için 701,32-TL)muhtaçlık sınırına eşit veya 

üzerinde olanlar ile aynı tutara eşit veya üzerinde gelir sağlaması 

mümkün olanlar,  

• Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil 

olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar ile 2828 sayılı 

Sosyal Hizmetler Kanun kapsamında kendilerine harçlık 

bağlananlar (Huzurevi, Bakım Merkezi vb), 
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• Diğer taraftan aylık almakta iken kişinin provizyonunun 60/g’ye 

dönüşmesi mümkün olmadığından hanede yapılan herhangi bir 

gelir testi nedeniyle kişinin 2022 aylığı kesilmez. 

 

2022 BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

MUHTAÇLIK SINIRI 

Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak 

suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 

yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 

1/3’ünü (2020 Ocak- Aralık dönemi için 701,32-TL) ifade etmektedir. 

 
 Hanenin gelir durumu; 

1. Tespit / beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık 

tutarının aylık ortalaması, 

2. Hanenin ikamet ettiği konut, gelir hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 

3. Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen / beyan 

edilen)  rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) kira getirisinin 

toplamı,  

4. İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira 

geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri, 

5. Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) kira 

getirisinin toplamı, 

6. Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın 

rayiç bedelinin 120’de biri, 

7. Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen / 

beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı, 

8. Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri, 

9. Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko 

bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların 

(takdir / beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı, 

10. Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık 

müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı, 

11. Hanenin tespit / beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı 

tutar, 

12. 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak kaydıyla, 24/5/1983 

tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince 

yapılan evde bakım ödemeleri DÂHİL, sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim 

yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, muhtaç 

asker ailelerine yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî olarak verilmekte olan 

sosyal yardımların aylık ortalaması, 

13. Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan 

destek tutarı,   

14. Tarımsal destek geliri tutarı, 

15. Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek 

şekilde çalışanların gelirleri, 

16. Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması, dahil edilerek yapılan hesaplama ile 

belirlenir. 

 

Ayrıca;  

 

 Hanede herhangi bir bireyin aldığı 2022 sayılı Kanun aylıkları hane gelirinde hesaba 

katılmaz. Hane geliri hesaplanırken haneden kim alırsa alsın EVDE BAKIM AYLIKLARI 

HESABA KATILACAKTIR. 
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 Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Nakit Sosyal Yardımından faydalanan 

vatandaşların kendisi 2022 sayılı Kanun aylığı alamaz. Hanede başvuran dışında Eşi 

Vefat Etmiş Yardımı alınması durumunda hane gelirinde hesaba katılır. 

 

 

 

 

2022 AYLIKLARI ÖDEME  
• Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylığı bağlanan 

kişilerin aylığa hak kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden 

aybaşıdır. 

• Tüm ödemeler (Başvuru tarihi itibarıyla hak ettiği ödemeler, dönem 

ödemleri, ek ödemler vb.) aylık olarak ödenir.(2018 Eylül ayı 

itibariyle) 

Bu ödemeler dönem ödemesinin yapılacağı ayın; 

• Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 0 ve 5 ise 5’inde, 

• Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 1 ve 6 ise 6’sında, 

• Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 2 ve 7 ise 7’sinde, 

• Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 3 ve 8 ise 8’inde, 

• Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 4 ve 9 ise 9’unda; 

 Başlamak üzere PTT’ye yatırılır ve herhangi bir PTT şubesinden tahsil 

edilebilir. Ödemeler yatırıldığı tarihten itibaren 6 ay boyunca PTT’de 

bekletilir ve 6 aylık bekleme süresinin bitmesini müteakip Bakanlığın 

hesaplarına iade edilir. 

 

2020 YILI OCAK – ARALIK DÖNEMİ AYLIK ÖDEME TABLOSU 

 

Aylık Türü 

 

Aylık 

Yaşlı Aylığı            672,81 TL 

Engelli Yakını Aylığı %40 - % 100            537,09 TL 

Engelli Aylığı Tutarı %40 - % 69            537,09 TL 

Engelli Aylığı Tutarı %70 ve üzeri            805,62 TL 

Silokozis Aylığı %15-%34 Arası          1.160,50 TL 

Silokozis Aylığı %35-%54 Arası          1.326,30 TL 

Silokozis Aylığı %55 ve Üzeri          1.477,87 TL 



19 
 

2022 AYLIKLARININ DURDURULMASI 
 Adres Değişikliği 

 Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına 

girecek şekilde değiştirenler sistemde görev listesine düşer. Bu göreve 

istinaden Vakıf görevlisi tarafından hane transferi işlemleri başlatılır. 

“Adres Değişikliği” şeklinde alınan Mütevelli Heyet Kararı ile aylıkları 

kesilir.  

 Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi 

sorgulamalar neticesinde, görev listesine düştüğü halde işlemi 

yapılmayanların aylıkları sistem tarafından feshedilir. 

Bu durumlarda kişilerin 1 yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki Vakfa 

başvurması gerekmekte olup, muhtaçlığının devam ettiğinin Mütevelli 

Heyeti tarafından tespiti halinde aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren 

yeniden başlatılır. Bu süre zarfında alamadığı aylıklar takip eden ilk 

ödeme döneminde kendisine ödenir. 

  Geçici olarak durdurulduğu tarihi takip eden 1 yıl içinde başvuru 

yapmadığı takdirde kişinin aylığı sistem tarafından tamamen feshedilir. 

 Rapor Süresinin Dolması 

 Süreli raporu bulunanlar için, raporun Sağlık Bakanlığı veri 

tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor süresi dolmasına 

rağmen yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aylıkları ödeme 

dönemleri öncesi yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde sistem 

tarafından kesilir. 

 

 Rapor süresinin dolum tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeni rapor 

getirilmesi halinde aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren yeniden 

başlatılır.  

 

2022 AYLIKLARININ KESİLMESİ 
 Aşağıdaki durumlarda aylıklar feshedilir ve aylığı feshedilenlerin yeniden 

aylık talebinde bulunmaları halinde başvurular yeni başvuru olarak 

değerlendirilir. 

 Engelliler için sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi “sürekli” olanların fesih 

tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde aylık talebinde bulunmaları halinde 

rapor istenilmez. 5 yıl geçtikten sonra başvuruda bulunulması halinde eski 

ama geçerli ya da yeni tarihli bir raporun ibrazı gerekmektedir. 

 

 Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi 

sorgulamalar neticesinde öldüğü tespit edilenlerin aylıkları sistem 

tarafından feshedilir.  
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VARİS İŞLEMLERİ; 

 Kişinin ölmeden önce hak etmiş olduğu aylıklar varisleri tarafından; 

 Noterden ya da mahkemeden alınmış veraset ilamı (mirasçılık belgesi), 

 Veraset İntikal Vergisinden muaf olunduğuna ya da ödendiğine dair 

belge, 

 IBAN numarası beyanı ile talep edilmesi halinde “Varis Eklenmesine” 

şeklinde Mütevelli Heyet Kararı alınarak işlem yapılır. 

 

FERAGAT İŞLEMLERİ; 

 Aylık sahibinin kendi isteği ile aylıktan faydalanmak istemediğinin yazılı 

olarak bildirilmesi halinde dilekçesi, Mütevelli Heyet toplantısında 

“Feragat” nedeniyle feshedilmek suretiyle karara bağlanır;  
 

 Aylık sahipleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Söz konusu aylık sahipleri ve bu 

kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler, üniversite hastanesi ve özel 

hastanelere sevk zinciri olmadan erişememektedirler. Bu nedenle, söz 

konusu kişiler genel olarak bir yakınının sağlık güvencesinden 

faydalanabilmek için bu aylık hakkından feragat etmektedirler.   
 

 Yaşlı ve engelli aylığı alan kişilerin sağlık provizyonları aylıklarının başlama 

ve bitiş tarihlerine göre belirlenmektedir. "Feragat” nedeniyle fesih işlemi 

dışındaki tüm aylık kesme nedenlerinde sağlık provizyonları, işlemin 

yapıldığı tarihi takip eden dönem başından itibaren geçerli olmaktadır. 

MUHTAÇLIĞIN ORTADAN KALKMASI; 

 Merkezi ve sosyal incelemelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda 

muhtaç olmadığına karar verilen kişilerin aylıkları Mütevelli Heyet Kararı 

ile “Muhtaç Olmama” nedeniyle feshedilir. 

ENGEL ORANININ %40’IN ALTINA DÜŞMESİ; 

 Engel oranı, Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına 

düşenlerin aylıkları engelliler için sağlık kurulu rapor tarihini takip eden 

dönem başından itibaren kesilir. Rapor tarihi sisteme girilerek “Engel 

oranının %40’ın altına düşmesi” nedeniyle Mütevelli Heyet Kararı ile 

aylıklar feshedilir.  

 Raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, 

rapor tarihinden itibaren 3 ay içinde yeni raporunu Vakfımıza teslim 

etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler ödeme tarihinden tahsil tarihine 

kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu 

işlemler Bakanlık tarafından yerine getirilir. 

SOSYAL GÜVENLİK KAYDININ TESPİT EDİLMESİ; 

 Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi 

sorgulamalar neticesinde aylık sahibinin sosyal güvenlik kaydı 

çıkması halinde aylıkları sistem tarafından feshedilir.  

18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI ALANLAR İÇİNENGELLİNİN 18 YAŞINI 

DOLDURMASI; 

 Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi 

sorgulamalar neticesinde 18 yaşını doldurduğu tespit edilenlerin 

aylıkları sistem tarafından feshedilir. 
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18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI ALANLAR İÇİN BAKICI İLE BAKILANIN 

AYNIHANEDEİKAMET ETMEDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ; 
 

 Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi 

sorgulamalar neticesinde 18 yaş altı engelli yakını aylığı alanlar için 

bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediği tespit edilenlerin 

aylıkları sistem tarafından feshedilir.  

 Resmi olarak aynı adreste ikamet etmelerine rağmen fiilen farklı 

ikametgâhlarda yaşadıkları sosyal inceleme ile tespit edilmesi 

halinde aylıklar “Diğer aylık alma şartlarını sağlamama” nedeniyle 

Mütevelli Heyet Kararı ile feshedilir.   

18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI ALANLAR İÇİN BAKICI İLE BAKILANIN 

AYNI HANEDEİKAMET ETSE DAHİ FİİLİ BAKIMIN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN VEYA 

AYLIĞIN ENGELLİ İÇİN KULLANILMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ; 
 

 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı alanlar için bakıcı ile bakılan aynı 

hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin veya 

aylığın ENGELLİ için kullanılmadığının Vakıf tarafından sosyal 

inceleme neticesinde bu durumların tespit edilmesi halinde aylıkları 

“Diğer aylık alma şartlarını sağlamama” nedeniyle Mütevelli Heyet 

Kararı ile feshedilir. 

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMASI, TÜRK VATANDAŞLIĞINI MUHAFAZA 

EDENLERHARİÇ YABANCI MEMLEKET UYRUĞUNA GİRMESİ; 

 Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi 

sorgulamalar neticesinde Türk Vatandaşlığından çıkarılan, Türk 

Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç Yabancı Memleket 

Uyruğuna girmesi gibi durumların tespit edilmesi halinde aylıkları 

sistem tarafından feshedilir. 

AYLIĞIN 1 YIL BOYUNCA ARALIKSIZ OLARAK ALINMAMASI; 

 Vatandaşlar tarafından zamanında çekilmediği/çekilemediği için 

kuruma iade edilen aylıklar, kişinin talep etmesi halinde Vakıf 

görevlisi tarafından “iade ekleme” menüsü kullanılarak takip eden 

ilk ödeme döneminde ödenir. 
 

 Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi 

sorgulamalar neticesinde aylığı bir yıl boyunca aralıksız olarak 

almadığı tespit edilenlerin aylıkları sistem tarafından aylığın 

alınmadığı tarihi takip eden ilk dönem başından itibaren feshedilir. 

Bu maddede esas olan aylığın aralıksız olarak 4 dönem boyunca 

alınmamasıdır. Aylıkların düzensiz bir şekilde alınmış olması, 4 

dönem aralıksız alınmama şartını sağlamadığından, aylığın 

feshedilmesine neden olmayacaktır. 

2022 SAĞLIK KURULU RAPORLARI 
 Engelli aylıklarına başvuran vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu 

raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Vakıf Müdürü tarafından 

imzalanan sevk kâğıdı verilir.  

 “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 

Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince engelliler için sağlık 

kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporları 

esastır. 
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 Aşağıdaki hallerde rapor kabul edilmeyecek ve aylık bağlama işlemi 

gerçekleştirilmeyecektir. 

1. 15 yaş ve üzerindeki engellilerin sağlık kurulu raporlarına fotoğraf eklenmemiş 

ve fotoğraf hastane mührü ile mühürlenmemiş ise, 

2. 15 yaşından küçüklerde fotoğraf gerekmemekle birlikte fotoğraf bölümü 

mühürlenmemiş ise, 

3. Sağlık kurulu raporu, rapor vermeye yetkili hastanelerin birinden alınmamış 

ise, 

4. Sağlık kurulu raporu el yazısı ile doldurulmuş ise, 

5. Sağlık kurulu raporunda, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı 

oranının yüzde (%) olarak belirtilmemesi durumunda, 

6. Süreli sağlık kurulu raporlarında, rapor tarihi ve rapor numarasının 

bulunmaması durumunda, 

7. Engelliler için sağlık kurulu raporu önlü-arkalı tek sayfa olarak düzenlenmemiş 

olanlarda, her sayfada engelliye ait kimlik bilgilerinin bulunmaması 

durumunda, 

8. Sağlık kurulu raporunun başhekimlikçe mühür ve imza ile onaylanmaması 

durumunda. 

9. Engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği 

tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik 

olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte engelliler için 

sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi 

kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir. 

10. Engel oranının aylık türünü değiştirecek şekilde artması halinde, “Raporun 

Yenilenmesi” şeklinde Mütevelli Heyet Kararı alınır. Aylık yükseltme işlemi 

engelliler için sağlık kurulu raporunun Vakıf kayıtlarına geçtiği tarihi takip 

eden dönem başından itibaren sistem tarafından yapılır.  

11. Engel oranının aylık türünü değiştirecek şekilde azalması halinde, “Raporun 

Yenilenmesi” şeklinde Mütevelli Heyet Kararı alınır. Aylık azaltma işlemi 

engelliler için sağlık kurulu rapor tarihini takip eden dönem başından itibaren 

sistem tarafından yapılır. Raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin 

edilemediği durumlarda, rapor tarihinden itibaren 3 ay içinde yeni raporunu 

Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler daha sonra ödenecek 

aylıklardan 1/4 oranında mahsuben tahsil edilir. Kesinti yoluyla tahsil imkânı 

kalmaması halinde borçlar, Bakanlık tarafından takip edilir 

12. Engel oranı, Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenlerin 

aylıkları engelliler için sağlık kurulu rapor tarihini takip eden dönem başından 

itibaren kesilir. Raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği 

durumlarda, rapor tarihinden itibaren 3 ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim 

etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar 

geçen süre için kanuni faizi ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler 

Bakanlık tarafından yerine getirilir. 

13. Raporun gerçeğe aykırı olduğundan şüphelenilmesi halinde ilgili hastaneden 

raporun doğruluğu hakkında teyit yazısı istenebilir. 
 

2022 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, anne, baba, vasi, 

kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları; üç 

ay içinde Vakfımıza bildirmekle yükümlüdürler. 
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 Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun, 

25.08.2011 tarihli ve 6 sayılı kararı ile 29.12.2011 tarihli ve 2011/8 

sayılı kararı ile uygun görülerek, 01 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 
 

 EVEK yardım programında hak sahibi kişilere, aylık 275 TL olmak 

üzere her iki ayda bir düzenli 550 TL nakdi ödeme yapılmaktadır. Bu 

yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış 

miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenmektedir. 
 

 Ödemeler 2 ayda bir olmak üzere PTT Şubeleri aracılığı ile hak sahibi 

vatandaşlara yapılmaktadır. 
 

GENEL ŞARTLAR 
 

 Kadının son resmi nikâhlı eşi ile resmi evliliği devam ederken eşi 

vefat etmiş, hâlihazırda evli olmayan, kendisi ya da içinde 

bulunduğu hanedeki herhangi bir kişi kanunla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, fakir ve muhtaç durumda 

olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen kadınlar bu yardım 

programından faydalandırılır,  
 

 Bu yardım programından yararlanmak isteyen kadın için herhangi 

bir yaş şartı aranmaz. Bu yardım programından faydalanmak için, 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 364 ve devamı maddelerinde 

ifade edilen nafaka yükümlülüğü şartı aranmaz. 
 

 Eşi vefat eden kadın, eşinin ölümünden önce eşiyle resmi olarak 

boşanmışsa, bu yardım programından yararlanamaz. Koca ile 

kadın arasında boşanma davası devam ederken, yani, mahkeme 

kararı kesinleşmeden koca vefat etmişse, kadın kişi bu yardım 

programından faydalanır.  
 

 Başvuru yapan kadın, çocuklarından ayrı yaşıyorsa ve sadece 

onların sağlık güvencelerinden yararlanıyorsa (sağlık provizyonu 

yakınından dolayı verilmişse), Mütevelli Heyeti tarafından muhtaç 

kabul edilmesi kaydıyla, bu yardım programından faydalanır. 
 

 Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri 1721 sayılı Hapishane 

ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında 

karşılandığından, bu durumda olanlar EVEK yardım programından 

faydalanamaz. Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları 

huzurevi tarafından karşılandığından dolayı, EVEK yardım 

programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz. 
 

 Başvuru yapan kadının aynı zamanda Evde Bakım Aylığı 

uygulaması kapsamında “engelliye bakan kişi olarak (bakıcı)" hak 

sahibi olması durumunda, asgari ücret düzeyinde bir geliri 

olduğundan dolayı, faydalandırılamaz. 
 

 Başvuru yapan kadının aynı zamanda Evde Bakım Aylığı 

uygulaması kapsamında "bakılan kişi (engelli) olması durumunda 

faydalandırılması sağlanacaktır. 
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YARDIMIN FESİH EDİLMESİ, DURDURULMASI 

VE YENİDEN BAŞLATILMASI 

 

 EVEK programı kapsamında Vakfımız tarafından hanenin muhtaçlık 

durumunun ortadan kalktığının ya da resmi evlilik bağı olmadan fiili 

olarak birlikte yaşanıldığının sosyal inceleme raporu ile yerinde 

tespit edilmesi, 

 

 Hak sahibi kadının vefat etmesi,  

 

 Hak sahibi kadının resmi olarak tekrar evlenmesi, 

 

 Hak sahibi kadının ikametini ilgili SYDV dışına taşıması, (1 ay 

içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme 

kaldığı yerden devam eder), 

 

 Hak sahibi kadının kendisinin sosyal güvenceli olduğu, 

 

 Hak sahibi kadının içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin 

sosyal güvenceli olduğunun, tespiti halinde Vakıf Mütevelli Heyeti 

kararı ile hak sahipliğinin feshi gerçekleştirilir. 

 

 Yardım programından faydalanmak üzere şartları taşıdığını beyan 

etmesi halinde yapılacak değerlendirme sonucunda hak sahipliği 

Mütevelli Heyeti Kararı ile yeniden başlatılır. 
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MAAY programına ilişkin usul ve esaslar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fon Kurulu’nun 20.06.2013 tarihli ve 2013/5 sayılı kararı ile uygun 

görülerek, 25.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 

 MAAY programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere, aylık 275 TL 

olmak üzere her iki ayda bir düzenli 550 TL nakdi ödeme yapılmaktadır. Bu 

yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları 

Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Hanede birden fazla asker olması durumunda 

her bir asker için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir 

asker için ayrı ödeme yapılır. 

 

 Ödemeler 2 ayda bir olmak üzere PTT Şubeleri aracılığı ile hak sahibi 

vatandaşlara yapılır. 

 
GENEL ŞARTLAR 

 
 Askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, hâlihazırda sosyal güvencesi 

olmayan; fakir ve muhtaç durumda olduğu mütevelli heyeti kararıyla tespit 

edilen, resmi nikâhlı eşi veya anne/babası bu yardım programından 

faydalandırılır.  

 Yardım programına başvuru/faydalandırma sırasıyla;  

1) Askerin eşi 

2)Askerin anası ve babası tarafından yapılır. 

3)Askerin kendisi, kardeşleri, büyük anne ve büyük babası vb. gibi yakınları 

bu yardım programından yararlanamaz. 

 

 Yardımın Mütevelli Heyeti’nce kabul edilebilmesi için, askerlik bilgisi 

durumunun "Sevk Edildi, Katılım Bekleniyor" veya "Silah Altında" olması 

gerekmektedir. Askerin; Er, 4 Aylık Er, 6/8 Aylık Er hizmet türüne sahip olması 

gerekmektedir. 

 

 Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri, 1721 sayılı Hapishane ve 

Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu 

durumda olanlar MAAY programından faydalanamaz.  

 

 Huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından 

karşılandığından dolayı, MAAY programından huzurevinde kalanlar da 

faydalandırılamaz. 

 

 Askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli ise, sadece resmi nikâhlı eşin 

başvurusu alınır ve yalnızca resmi nikâhlı eş bu yardım programından 

faydalandırılır. Bu yardım programına başvuru sırasında, asker ile eşinin aynı 

hanede oturma veya aynı yerde ikamet etme şartı aranmaz.  

 

 Askerlik görevini yerine getiren kişi ile arasında resmi nikâhı olmayan, 

hâlihazırda sosyal güvenceli olduğu ya da muhtaç durumda olmadığı tespit 

edilen eş bu yardımdan yararlanamaz. Eğer, askerlik görevini yerine getiren 
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kişi ile resmi nikâhlı eşi arasında boşanma davası açılmışsa, mahkeme 

sonuçlanıncaya kadar asker eşine ödeme yapılmaya devam edilir. 

 

 Askere gitmiş/gidecek olan kişi bekâr ise, yardım programına anne, anne 

hayatta değil ise baba başvurabilecek olup, başvuru sırasında asker ile 

anne/babanın aynı hanede yaşıyor olma zorunluluğu aranmayacaktır.  

 
 Askere gitmiş/gidecek olan kişinin anne ve babası boşanmış ise, asker resmi 

olarak kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi yardım programına 

başvurabilecek olup, asker ile anne ya da babanın adreslerinin aynı olması şartı 

aranacaktır. 

 

 Başvuru sahibinin, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım 

Programı” kapsamında hak sahibi olması durumunda başvuru sahibi bu yardım 

programından faydalandırılmaz. 

 
 Başvuru sahibinin, “Şartlı Eğitim ve sağlık yardımı programı” kapsamında hak 

sahibi olması durumunda diğer şartları da sağlaması halinde yardım 

programından faydalandırılır. 

 

 Başvuru sahibinin, “2022 sayılı kanun kapsamında aylık” alıyor olması 

durumunda kişi hem 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıktan hem de bu 

yardım programından faydalanabilecektir. 

 

 Başvuru sahibinin, “Evde bakım aylığı” uygulaması kapsamında aylık alıyor 

olması durumunda kişi bu yardım programından faydalanamayacaktır.  

 

YARDIMIN FESİH EDİLMESİ, DURDURULMASI VE YENİDEN BAŞLATILMASI 
 

 Hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının sosyal inceleme raporu 

ile yerinde tespit edilmesi, 

 Askerlik görevi yapmakta olan kişinin resmi olarak askerlik görevinin 

bitmesi, 

  Askerlik görevi yapmakta olan kişinin vefatı, 

 Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) vefatı, 

 Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini ilgili SYDV dışına 

taşıması (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, 

ödeme kaldığı yerden devam eder), 
 Sevk tarihi gelmiş olan bir yardım için katılım tarihi zamanaşımı 

parametresi (12 ay-36 ay arası) içerisinde katılım tarihi bilgisinin gelmemiş 

olması, 

 Askerin kaçak durumda olması, hüküm giymesi veya hava değişimi 

raporu alarak istirahatte olması, 
 Yardımdan askerin eşi faydalanıyorsa; askerin eşinin sosyal güvenceye 

sahip olması, 

 Yardımdan anne veya baba faydalanıyorsa; anne veya babadan birisinin 

sosyal güvenceli olması, durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar 

neticesinde tespit edilmesi halinde sistem tarafından otomatik olarak fesih 

edilir.  

 Yardım programından faydalanmak üzere şartları taşıdığını beyan etmesi 

halinde yapılacak değerlendirme sonucunda hak sahipliği Mütevelli 

Heyeti Kararı ile yeniden başlatılır. 
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MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU 

YARDIM PROGRAMI (AÇP) 
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Asker Çocuğu Yardım Programı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Fon Kurulu’nun 14.04.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı kararı ile uygun görülerek, 

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenli merkezi yardımlar 

kapsamında başvurular, 07.05.2015 tarihinden itibaren başlatılmıştır. 
 

Asker Çocuğu Yardım Programı Kapsamında Sağlanan Yardımlar; 
 

 Asker çocuğu yardım programında, şartları sağlayan hak sahibi kişiye, 

aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu 

yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları 

Fon Kurulu kararıyla belirlenir.  

 

 Ödemeler, programın hak sahibinin banka/PTT hesabına yapılır. 

 

 Hanede birden fazla asker çocuğu bulunması durumunda, her bir çocuk 

için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı 

ödeme oluşturulur 

 

ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMINA BAŞVURU 
 

 Asker çocuğu yardım programına başvuru, muhtaç asker ailelerine 

yönelik düzenli nakit yardım programından (Muhtaç Asker Ailesi Yardım 

Programı ) asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır.  

 

 Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamındaki asker anne ve babası 

bu programa başvuru yapamaz. 

 

 Asker çocuğu yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen 

yerdeki SYDV’ye yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. 

kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi 

bir belge istenmez. 
 

FAYDA SAHİBİ ÇOCUĞUN YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI 
 

Asker çocuğu yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi çocuğun; 

a. 18 yaşını doldurmamış olması, 

b. Babasının askerde olması, 

c. Bekâr olması, 

d. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik 

destekten (SED) faydalanmaması, 

e. Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması, 

f. Diğer kurum ve kuruluşlardan, babasının askerde olması nedeniyle, benzeri 

yardımlardan faydalanmaması, 

g. Öksüz/yetim yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması, 

h. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan 

(evde bakım yardımı) faydalanmaması, 

i. 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması, 

j. 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun 

Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi, gerekmektedir. 
 

 Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuktan 

eğitim ve öğretime devam etme şartı aranmaz. 

 Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun, şartlı 

eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım 
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programları kapsamında olması bu yardım programından faydalanmasına 

engel teşkil etmez. 

 

HAK SAHİBİNİN YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA 

ŞARTLARI 
 

Asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek 

için başvuran kişinin; 

 

a) Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi, 

b) Sosyal güvenceli olmaması, 

c)  3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda 

olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi, 
 

d) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek 

amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan 

sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması, 
 

e)  Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım 

programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanması, 

gerekmektedir. 

 

Ayrıca; Asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi 

olabilmek için başvuran kişinin; 

 
 

a) Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece eşi vefat etmiş kadınlara 

yönelik düzenli nakit yardım programı (EVEK), şartlı eğitim ve 

sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım 

programları kapsamında olması, 
 

b) Kendisinin veya aynı hanede ikamet eden diğer kişilerin 2022 

sayılı kanun kapsamında aylık alması, 
 

c) Hanesinde ikamet eden diğer kişilerin sosyal güvenceli olması,  
 

bu yardım programı kapsamında hak sahibi olmasına engel teşkil 

etmez. 

 

 Asker kişinin önceki eşi ölmüşse, asker çocuğu yardım 

programından askerin halen evli olduğu eşi faydalanır. 
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YARDIMIN FESHEDİLMESİ, DURDURULMASI VEYA YENİDEN BAŞLATILMASI 
 

 Vakfımız tarafından sistem üzerinden (Mütevelli Heyeti kararı ile) ya da 

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Sistemi tarafından her ödeme dönemi 

öncesinde gerçekleştirilen merkezi sorgulamalar neticesinde otomatik 

olarak yapılabilmektedir. 
 

Asker çocuğu yardım programı kapsamında Vakfımız tarafından; 
 

a) Hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının ya da hanedeki 

herhangi birisinin sosyal güvenceli olarak işe girdiğinin sosyal inceleme 

raporu ile yerinde tespit edilmesi, 

b) Fayda sahibi çocuğun kuruluşlarda koruma ve bakım altında 

bulunduğunun tespit edilmesi, 

c) Fayda sahibi çocuğun diğer kurum ve kuruluşlardan, babasının askerde 

olması nedeniyle benzeri yardımlardan faydalandığının tespit edilmesi, 

d) Yardımı alan hak sahibinin veya fayda sahibinin ikametini ilgili SYDV dışına 

taşıması (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, 

ödeme kaldığı yerden devam eder), halinde yardımın Mütevelli Heyeti 

tarafından feshedilir. 
 

 Ayrıca, üstte yer alan (a) bendinde belirtilen sosyal güvenceli olma durumu 

ile (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumların merkezi sorgulamalar 

neticesinde tespit edilmesi halinde, asker çocuğu yardım programı, 

Mütevelli, Heyeti kararı aranmaksızın, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri 

Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak feshedilir. 
 

Bunun dışında Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilemese de; 
 

 Fayda sahibi çocuğun vefatı, 

 Hak sahibinin (ödeme yapılan kişinin) vefatı, 

 Fayda sahibi çocuğun 18 yaşını doldurması, 

  Yardımı alan hak sahibinin veya fayda sahibinin ikametini ilgili Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı dışına taşıması (1 ay içerisinde yeni vakfa 

başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam 

eder), 

 Fayda sahibi çocuğun evlenmesi, 

  Fayda sahibi çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 

sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalandığının tespit edilmesi, 

  Fayda sahibi çocuğun bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını 

desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 

yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalandığının tespit 

edilmesi, 

 Fayda sahibi çocuğun 2022 sayılı kanun kapsamında aylık aldığının tespit 

edilmesi, durumlarından herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde 

tespit edilirse, asker çocuğu yardım programı, Mütevelli Heyeti kararı 

aranmaksızın, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Sistemi tarafından 

otomatik olarak feshedilir. 
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Ayrıca, üstte maddeler halinde belirtilen durumların Vakıflar tarafından tespiti 

halinde de, Mütevelli Heyeti kararı ile Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi 

Sistemi üzerinden yardım programı feshedilir. 

 

 

 

 

 

FESHEDİLEN YARDIMIN YENİDEN BAŞLATILMASI 
 

 Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden Mütevelli 

Heyeti kararı ile veya merkezi sorgular neticesinde, yardımı otomatik 

olarak fesih edilenlerin ilgili durumları (ikamet değişikliği durumu hariç) 

ortadan kalksa dahi, yardımları Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi 

Sistemi tarafından otomatik olarak tekrar verilmeye devam edilmez. Bu 

kişilerin yardımlarının yeniden başlatılabilmesi için programa tekrar 

başvuru yapması ve başvuru süreçlerinin Vakıflar tarafından baştan 

başlatılması gerekmektedir. 

 

YARDIMIN DURDURULMASI 
 

 Asker çocuğu yardım programının durdurulması işlemi, yalnızca 

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi tarafından her ödeme 

dönemi öncesinde gerçekleştirilen merkezi sorgulamalar neticesinde 

otomatik olarak yapılabilir. Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli 

olduğunun veya Muhtaç Asker Ailesi Yardım programı kapsamındaki 

yardımının feshedildiğinin, merkezi sorgulamalar neticesinde tespit 

edilmesi halinde, asker çocuğu yardım programı Mütevelli Heyeti kararı 

aranmaksızın, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi 

tarafından otomatikman geçici olarak durdurulur. 

 

DURDURULAN YARDIMIN YENİDEN BAŞLATILMASI 
 

 Yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde yardımı durduran sosyal 

güvenceli olma durumunun ortadan kalktığının bir yıl içerisinde tespit 

edilmesi halinde, yardımı bu geçen süre içerisinde herhangi bir 

sebepten dolayı Mütevelli Heyeti tarafından feshedilmemiş olan hak 

sahiplerine, yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın yardımları tekrar 

verilmeye devam edilir. 
 

 Sosyal güvenceli olma durumunun ortadan kalktığının 1 yıl ve 

sonrasında tespit edilmesi halinde ise, yardım otomatik olarak tekrar 

başlatılmaz. Bu kişilerin Asker Çocuğu Yardım programına tekrar 

başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, kesilen süreye ilişkin 

geriye dönük herhangi bir ödeme hesaplanmaz. 

 

 Asker çocuğu yardım programı, hak sahibi eşin Muhtaç Asker Ailesi 

Yardım programı kapsamındaki yardımının feshedilmesi nedeniyle 

durdurulmuşsa, durdurulan yardım, fesih nedeninin ortadan kalktığı 

dönem itibariyle yeniden başlatılır. 
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ÖKSÜZ/YETİM YARDIM 

PROGRAMI 

(ÖYYP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Öksüz/Yetim Yardım Programı, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 14.04.2015 tarihli ve 2015/2 

sayılı kararı ile uygun görülerek, Sosyal Yardımlar Genel 

Müdürlüğü tarafından düzenli merkezi yardımlar kapsamında 

başvurular, 07.05.2015 tarihinden itibaren başlatılmıştır. 
 

Öksüz/Yetim Yardım Programı Kapsamında Sağlanan Yardımlar; 
 

 Öksüz/yetim yardım programında, şartları sağlayan hak sahibi 

kişilere, çocuk başına aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir 

düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında 

yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla 

belirlenir.  
 

 Ödemeler, programın hak sahibinin banka/PTT hesabına yapılır. 
 

 Hanede birden fazla öksüz/yetim bulunması durumunda, her bir 

öksüz/yetim için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması 

halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur. 
 

 Öksüz/yetim yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet 

edilen yerdeki SYDV’ye yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan 

üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya 

pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. 
 

 Öksüz/yetim yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ 

olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her 

ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun, çocuğun yasal 

velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı 

nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte 

başvurmak kaydıyla) yapılır. 
 

 Çocuğun yasal vasisi olmaması veya yasal vasinin çocukla birlikte 

aynı hanede yaşamaması durumunda, başvurular çocukla birlikte 

aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası tarafından yapılır. 
 

 Ayrıca, başvuru sırasında Bütünleşik Sistem üzerinden yapılan SGK 

kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları 

Mütevelli Heyeti tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz. 
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FAYDA SAHİBİ ÇOCUĞUN YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI 
 

Öksüz/yetim yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi 

çocuğun; 
 

a. 18 yaşını doldurmamış olması, 

b. Annesi, babası veya her ikisinin de vefat etmiş olması, 

c. Bekâr olması, 

d. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve 

ekonomik destekten (SED) faydalanmaması, 

e. Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması, 

f. Diğer kurum ve kuruluşlardan, yetim veya öksüz olmaktan dolayı 

benzeri yardımlardan faydalanmaması, 

g. Asker çocuğu yardım programı kapsamında fayda sahibi 

olmaması, 

h.  Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek 

amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan 

sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması, 

i. 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması, 

j. 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda 

olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi, 

gerekmektedir. 

 

ÖKSÜZ/YETİM YARDIM PROGRAMINDAN HAK SAHİBİNİN YARARLANMA 

ŞARTLARI 
 

Öksüz/yetim yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran 

kişinin; 
 

a. Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi, 

b. İkamet ettiği hanede sosyal güvenceli kişinin bulunmaması, 

c. 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda 

olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi, 

d. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek 

amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan 

sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması, 

gerekmektedir. 

Ayrıca,  

Öksüz/yetim yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için 

başvuran kişinin; 

 Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece, muhtaç asker ailelerine 

yönelik düzenli nakit yardım programı (MAAY), eşi vefat etmiş 

kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı (EVEK), şartlı eğitim 



37 
 

ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım 

programları kapsamında olması, 

 Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece, tekrar evli/evlenmiş olması, 

 Kendisinin veya aynı hanede ikamet eden diğer kişilerin 2022 sayılı 

kanun kapsamında aylık alması, bu yardım programı kapsamında 

hak sahibi olmasına engel teşkil etmez. 

YARDIMIN FESHEDİLMESİ 

 Öksüz/yetim yardım programında fesih işlemi, Vakıflar tarafından 

sistem üzerinden (Mütevelli Heyeti kararı ile) ya da Bütünleşik Sosyal 

Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi tarafından her ödeme dönemi 

öncesinde gerçekleştirilen merkezi sorgulamalar neticesinde 

otomatik olarak yapılabilir. 

Öksüz/yetim yardım programı kapsamında; 

 Hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının ya da hanedeki 

herhangi birisinin sosyal güvenceli olarak işe girdiğinin sosyal 

inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi, 

 Fayda sahibi çocuğun kuruluşlarda koruma ve bakım altında 

bulunduğunun tespit edilmesi,  

 Fayda sahibi çocuğun diğer kurum ve kuruluşlardan, yetim veya 

öksüz olmaktan dolayı benzeri yardımlardan faydalandığının tespit 

edilmesi, 

Durumlarında yardım Mütevelli Heyeti tarafından feshedilir. 

 

Yukarıda belirtilen durumlar dışında; 

a. Fayda sahibi çocuğun vefatı, 

b. Hak sahibinin (ödeme yapılan kişinin) vefatı, 

c. Fayda sahibi çocuğun 18 yaşını doldurması, 

d. Yardımı alan hak sahibinin veya fayda sahibinin ikametini ilgili SYDV 

dışına taşıması (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru 

kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder), 

e. Fayda sahibi çocuğun evlenmesi, 

f. Fayda sahibi çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 

verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalandığının tespit 

edilmesi, 

g. Fayda sahibi çocuğun bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde 

bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) 

faydalandığının tespit edilmesi, 
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h. Fayda sahibi çocuğun 2022 sayılı kanun kapsamında aylık aldığının 

tespit edilmesi, durumlarından herhangi birisi merkezi sorgulamalar 

neticesinde tespit edilirse, öksüz/yetim yardım programı, Mütevelli 

Heyeti kararı aranmaksızın, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi 

Sistemi tarafından otomatik olarak feshedilir. 

Ayrıca, üstte maddeler halinde belirtilen durumların Vakıflar 

tarafından tespiti halinde de, Mütevelli Heyeti kararı ile Bütünleşik 

Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden yardım programı 

feshedilir. 

ÖKSÜZ/YETİM YARDIM PROGRAMINDA FESHEDİLEN YARDIMIN YENİDEN 

BAŞLATILMASI 

 Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden, Mütevelli 

Heyeti kararı ile veya merkezi sorgular neticesinde, öksüz/yetim 

yardım programı otomatik olarak fesih edilenlerin ilgili durumları 

(ikamet değişikliği durumu hariç) ortadan kalksa dahi, yardımları 

üzerinden otomatik olarak tekrar verilmeye devam edilmez. Bu 

kişilerin yardımlarının yeniden başlaması için programa tekrar 

başvuru yapılması ve başvuru süreçlerinin Vakıflar tarafından 

baştan başlatılması gerekmektedir. 

ÖKSÜZ/YETİM YARDIM PROGRAMINDA YARDIMIN DURDURULMASI 

 Öksüz/yetim yardım programının durdurulması işlemi, yalnızca 

BSYHBS tarafından her ödeme dönemi öncesinde gerçekleştirilen 

merkezi sorgulamalar neticesinde otomatik olarak 

yapılabilmektedir. 

 Öksüz/yetim yardım programı; 

 Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu, 

 Hak sahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal 

güvenceli olduğu, durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar 

neticesinde tespit edilirse, öksüz/yetim yardım programı Mütevelli 

Heyeti kararı aranmaksızın, sistem tarafından otomatikman geçici 

olarak durdurulur. 
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ŞARTLI GEBELİK 

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI 

ŞARTLI SAĞLIK 

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI 

PROGRAMI 
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 Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardım Programları (ŞESY) 

kapsamında yapılan yardımlar, fayda sahibi kişilerin önceden 

belirlenmiş birtakım şartları yerine getirmeleri ile sağlanan 

düzenli ve nakdi yardım programlardır. ŞESY kapsamında, 

diğer yardımlardan farklı olarak, şartlılık ilkesi ile yoksul kişilerin 

temel eğitim ve temel sağlık hizmetlerine katılmaları 

sağlanarak kronik yoksulluk ile daha etkin bir şekilde 

savaşabilmek amaçlanmaktadır. Dünyanın birçok farklı 

ülkesinde de örnekleri olan Şartlı Nakit Transferi yardım 

programları, bu özelliği ile diğer yardım programlarından 

farklılaşmaktadır.  

 

 

 Ülkemizdeki Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) yardım programı, Dünya 

Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 

2001 tarihinde imzalanan ve 28 Kasım 2001 tarihinde yürürlüğe 

giren ikraz anlaşması ile 2003 yılından itibaren uygulamaya 

konulmuştur. Yapılan ödemeler 2006 Mayıs ayına kadar Dünya 

Bankası’ndan alınan kredi ile finanse edilmiş olup, bu tarihten 

sonraki ödemelerde tamamen Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılmıştır. 

 

 

 Türkiye’de uygulanmakta olan ŞNT Yardım Programının, Şartlı 

Eğitim Yardım Programı (ŞEY) ve Şartlı Sağlık Yardım Programı 

(ŞSY) olmak üzere iki alt yardım programı bulunmaktadır. Şartlı 

Sağlık Yardımları ise; Şartlı Sağlık Çocuk Yardımı, Şartlı Gebelik 

Yardımı, Şartlı Doğum Takibi Ödemesi ve Şartlı Lohusalık Takibi 

Ödemesi şeklinde farklı alt kategorilere ayrılmaktadır.  
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ŞARTLI GEBELİK YARDIMI (ŞGY) 
 

GENEL AÇIKLAMA 
 

 Şartlı Gebelik Yardım Programı, hak sahibi gebe kadınların gebeliğin 

başlangıcından, doğum da dâhil olmak üzere, lohusalığın bitişine 

kadarki olan süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol 

aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, 

yardım almaya hak kazanılan bir şartlı nakit yardım programıdır.  
 

SAĞLANAN YARDIMLAR 
 

 Şartlı Gebelik yardımı kapsamında, SB tarafından belirlenen sağlık 

kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yerine getiren hak 

sahiplerine gebelik, doğum ve lohusalık yardımları yapılmaktadır.  
 

 Bu kapsamda gebelik boyunca en fazla 9 aylık süreyle sınırlı olmak 

üzere, gebelik yardımı adı altında aylık 35 TL;  canlı ya da ölü doğum 

fark etmeksizin hastanede doğum yapılması şartıyla doğum takibi 

ödemesi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL; son olarak 

da canlı/ölü doğum fark etmeksizin, gerçekleştirilen doğumdan sonra 

2 aylık lohusalık süresince, lohusalık takibi ödemesi adı altında aylık 35 

TL ödeme yapılır. Hak sahibinin gebeliğinin 9 aydan daha kısa sürmesi 

veya düşük yapılması durumunda, yalnızca doğum tarihine veya düşük 

yapılan tarihe kadar ödeme yapılır. 
 

BAŞVURU 
 

 Resmi olarak ikamet edilen İlçe SYDV’ye başvuru yapılır. Başvuru 

sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi 

kimlik, ehliyet veya pasaport ve Sistemde görünmediği durumlarda 

kadının gebeliğini ispatlar belge istenilir. 
 

 Gebe kadının kendisi veya 18 yaş üstü herhangi bir yakını tarafından 

yapılır.  
 

 Ancak, gebe kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh 

şartı aranır.  

 

YARARLANMA ŞARTLARI 
 

 Şartlı Gebelik Yardım Programı kapsamında hak sahibi olabilmek 

için, yardım başvurusu yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli 

herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda 

olduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekir.  
 

 Şartlı gebelik sağlık yardım programından faydalanacak kadının, 

Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen takip ve izlem dönemlerinde sağlık 

kontrollerini yaptırması gerekir.  
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YARDIMIN FESİH EDİLMESİ, DURDURULMASI VE YENİDEN BAŞLATILMASI 
 

 Hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının sosyal inceleme 

raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde,  
 

 Hak sahibi kadının vefatı, 
 

 Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini ilgili SYDV 

dışına taşıması, (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru 

kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),  
 

 Gebelik başlangıç tarihinden itibaren 52 haftalık sürenin geçmesi, 

 Doğum tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması, 

 Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olması, 

 Hak sahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal 

güvenceli olduğu, durumlarının herhangi birisinin tespit edilmesi halinde 

ilgili yardım durdurulur.  

 

ŞARTLI DOĞUM TAKİBİ ÖDEMESİ 
 

 Şartlı doğum takibi ödemesi, gebelik yardımlarının bir alt programı 

olup, gebe kadınların, doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri 

koşuluyla, tek sefere mahsus nakit yardım verilen şartlı bir ödemedir. 
 

 Bu yardımda, gebe kadınlara doğumlarını hastanede 

gerçekleştirmeleri şartıyla, canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin, bir 

kereye mahsus olmak üzere 75 TL ödeme yapılır. 
 

 Bu yardımdan yararlanmak için, canlı veya ölü doğum olması fark 

etmeksizin doğumun hastanede gerçekleşmiş olması ve doğumun 

gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde İlçe SYDV’ye başvuru 

yapılmış olması gerekmektedir.  
 

ŞARTLI LOHUSALIK TAKİBİ ÖDEMESİ 
 

 Şartlı lohusalık takibi ödemesi, şartlı gebelik yardım programının bir alt 

ödeme programı olup, gebe kadınların doğumdan sonraki meydana 

gelebilecek sağlık risklerini en aza indirmek amacıyla, SB tarafından 

belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak 

yaptırılması koşuluyla, ödeme hazırlanan bir yardımdır. 
 

 Şartlı lohusalık yardımı, şartlı gebelik yardım programına kayıtlı olan kadının 

doğumu hastanede gerçekleştirmesi şartıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda, 

canlı/ölü doğum gerçekleştirip gerçekleştirmemesine bakılmaksızın, 

gerçekleştirilen doğumdan sonra Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık 

kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırması koşuluyla, aylık 

35 TL olmak üzere en fazla iki ay ve toplamda en fazla 70 TL ödeme 

yapılmaktadır.  
 

 Şartlı gebelik ya da şartlı doğum takip ödemesi kapsamında hak sahibi 

olmayan ve yardım programına ilk defa başvuracak kişiler, doğumun 

gerçekleştiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde, resmi olarak ikamet edilen 

İlçe SYDV’ye başvurur. Başvuru, tercihan doğum yapan kadının kendisi veya 

18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, doğum yapan 
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kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır ve bu kişiye 

de şartlı doğum yardımı yapılır. 

 

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI 
 Çoklu Doğum Yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Fon Kurulu’nun, 22.05.2018 tarihli ve 2018/2 sayılı kararı ile uygun 

görülerek, 10/11/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

SAĞLANAN YARDIMLAR 

 Çoklu Doğum Yardımı kapsamında şartlar sağlandığı canlı doğumla 

sonuçlanan 0-24 ay yaş aralığında hayatta olan çocuklardan her 

birine 150 TL nakdi yardım yapılır. 

 

BAŞVURU 

 Çoklu Doğum Yardım Programına müracaat, resmi olarak ikamet 

edilen yerdeki Vakıflara yapılır. Müracaat sırasında 

müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, 

ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. 

Müracaatın, öncelikli olarak çoklu doğumu yapan anne tarafından 

yapılması gerekmektedir. Annenin olmaması durumunda müracaat 

baba tarafından ya da her ikisinin olmaması durumunda ailenin 18 

yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından yapılır.  

 

 Yardım programı kapsamında ikiz, üçüz, dördüz vd. çocuk sayısı 

açısından herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Şartları 

sağlayan kişi ya da haneye bağlı çocukların hepsi(0-24 ay arası 

çoklu doğum sonucu dünyaya gelenler) için müracaat yapılabilir.  

 

 

 Anne ve babanın ayrılmış olduğu durumlarda, müracaat öncelikle 

çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya 

muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak 

kaydıyla) yapılması gerekmektedir. Ancak, çocuğun yasal vasisi ile 

kalmaması durumunda AKS’de birlikte yaşadığı anlaşılan ve 18 yaş 

üstü öncelikli olarak birinci derece akrabası olmak şartı ile çoklu 

doğum yardım müracaatı alınabilir.  

 

  Yardım programı kapsamında ikiz, üçüz, dördüz vb. çocukların ayrı 

hanelerde yaşamaları halinde her çocuk için ayrı müracaat 

yapılabilir. 
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YARARLANMA ŞARTLARI 

 Yardım programından yararlanabilmek için;  

  Fayda sahibi çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

  Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 

1/3 ünün altında olması hususunun MH kararı ile tespit edilmiş olması, 

 Müracaatçının hanesinde canlı doğum ile sonuçlanan ve 0-24 ay yaş 

aralığında hayatta olan ikiz, üçüz, dördüz ve üstü çocukların olması, 

 Sağlık Bakanlığının yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem 

dönemlerinde kayıtlı oldukları sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerini 

yaptırmış olmaları, 

 SB’nin yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem dönemlerinde yaptırılan 

sağlık kontrollerine ilişkin verilerin USS üzerinden BSYBS’ye aktarılmış olması 

gerekir. 

 Bu yardım programı kapsamında; 

 Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, sosyal güvenceli kişi ya 

da kişilerin olması, 

 Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, evde bakım yardımı, 

SED, 2022 sayılı Kanun ile düzenli merkezi yardımlardan (ŞESY, EVEK, 

MAAY, ÖYAÇ vb.) yararlanılması, bu yardım programından 

yararlanılmasına engel teşkil etmez. 

 Ancak MH tarafından yapılacak hane muhtaçlık 

değerlendirmesinde hanenin yararlandığı düzenli yardımlar 

değerlendirmeye alınacaktır. 

 2828 sayılı Kanun kapsamında olup kurum bakımında olan çocuklar 

ile hükümlü ve tutuklular bu yardım programından yararlanamazlar. 

 

YARDIMIN FESİH EDİLMESİ, DURDURULMASI VE YENİDEN BAŞLATILMASI 

 

 Fesih işlemi, Vakıf tarafından sistem üzerinden MH kararı ya da BSYBS 

tarafından her ödeme dönemi öncesinde gerçekleştirilen merkezi 

sorgulamalar neticesinde elektronik ortamda yapılır.  

 

Yardım programı kapsamında Vakıf tarafından;  

 Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari 

ücretin aylık net tutarının 1/3 üne eşit veya üzerinde olduğunun MH 

kararıyla tespit edilmesi,  

 Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen fayda sahiplerinin 24 üncü 

aylarını doldurmuş olmaları,  

 Hak sahibinin vefat etmesi,  

 İkiz fayda sahibi çocuklardan birinin vefat etmesi,  

 Yardımı alan hak sahibi kişinin (ödeme yapılan kişinin) veya fayda 

sahibi kişinin ikametini ilgili SYDV dışına taşıması, durumlarında 

yardımın MH tarafından feshedilmesi gerekir 
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ÖDEME DÖNEMLERİ 
 

Program kapsamında hak sahibi ödemeleri, yılın tek ayları olan; 

Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılır.  

 

 Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak her ayın 24’ü ile 28’i 

arasında T.C. Kimlik Numarasının son rakamı;  

“0” olanlara ilgili ödeme ayının 24’ünde,  

“2” olanlara ilgili ödeme ayının 25’inde,  

“4” olanlara ilgili ödeme ayının 26’sında,  

“6” olanlara ilgili ödeme ayının 27’sinde,  

“8” olanlara ilgili ödeme ayının 28’inde yapılır.  

 

 

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY) 
 Şartlı Sağlık Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel 

sağlık hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik 

kurumuna tabi olmayan ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında 

muhtaçlığı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış hanelere yönelik 

şartlı bir yardım programıdır. 

 ŞSY programında hak sahiplerine yalnızca, fayda sahibi çocukların 

veya gebe/lohusa bayanların Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık 

takip, kontrol ve izlem gibi bazı temel sağlık gerekliliklerini yerine 

getirmeleri koşuluyla ödeme yapılır.  

 ŞSY programı; Şartlı Çocuk Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, 

Şartlı Doğum Takip Ödemesi ile Şartlı Lohusalık Takip Ödemesinden 

oluşmaktadır 

GENEL AÇIKLAMA 

 Şartlı Çocuk Sağlık Yardım Programı, hak sahiplerine 0-6 yaş 

arasındaki fayda sahibi çocuklarını, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen 

sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak 

yaptırmaları koşuluyla, ödeme hazırlanan şartlı bir yardım 

programıdır.  

 Şartlı çocuk sağlık yardımı, çocuğun doğumundan başlayarak en 

fazla 72 aylık (6 yaş) olana kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi 

olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan 

ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bir bireye verilir.  
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SAĞLANAN YARDIMLAR 

 Şartlı Çocuk Sağlık Yardım Programı kapsamında, Sağlık 

Bakanlığı’nca (SB) belirlenen sağlık kontrol aylarında çocuğun takip 

ve izlemlerini düzenli olarak yaptıran, öncelikle çocuğun annesine, 

çocuğun babasına veya çocukla aynı hanede yaşayan ve 

çocuğun bakımını üstlenen reşit bir bireye, çocuğun kız veya erkek 

olması fark etmeksizin en fazla 72 aylık (6 yaş) olana kadar aylık 35 

TL yardım yapılır.  

BAŞVURU 

 Şartlı çocuk sağlık yardım programına başvurular, resmi olarak 

ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında 

müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, 

ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. 

Başvurunun, öncelikli olarak anne tarafından yapılması 

gerekmektedir. Annenin olmaması durumunda başvurular baba 

tarafından ya da ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi 

tarafından yapılır.  

 Yardım başvurusu, çocuğun 72’nci ayına kadar herhangi bir zaman 

diliminde yapılabilir. Ayrıca, çocuk sayısı açısından herhangi bir 

sınırlandırma bulunmamaktadır. Şartları sağlayan kişi ya da haneye 

bağlı çocukların hepsi için yardım başvurusu yapılabilir.  

 Anne ve babanın ayrılmış olduğu durumlarda, başvuru öncelikle 

çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya 

muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak 

kaydıyla) yapılması gerekmektedir.  

 Hak sahibi (anne, baba veya ödemeyi alan reşit bir birey) yabancı 

uyruklu olması, bu yardım programından faydalanmaya engel teşkil 

etmez. Geçici Yabancı Kimlik numarasının (9 rakamı ile başlayan 

Yabancı Kimlik numarası) bulunması durumunda, başvuru yapabilir. 

 

YARDIMIN FESİH EDİLMESİ, DURDURULMASI VE YENİDEN BAŞLATILMASI 

1. Şartlı çocuk sağlık yardım programı kapsamında İlçe SYD Vakfı 

tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının sosyal 

inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde, 

2. Hak sahibinin vefat etmesi,   

3. Fayda sahibi çocuğun vefat etmesi,  

4. Fayda sahibi çocuğun 72 ay yaşını geçmesi,  
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5. Yardımı alan hak sahibi kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini 

ilgili SYDV dışına taşıması, (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru 

yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder), 

6. Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu, 

7. Hak sahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal 

güvenceli olduğu, durumlarının herhangi birisinin tespit edilmesi 

halinde ilgili yardım durdurulur.  

 

 

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) 
 

 Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün 

eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini 

bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, 

çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun 

bakımını üstlenen reşit bireylere verilir. 

 
 

SAĞLANAN YARDIMLAR 

 

 ŞEY programı kapsamında şartlar sağlandığı durumda her takip ayı 

için;  
 

İLKÖĞRETİM Erkek Öğrenci : 35,00 TL Kız Öğrenci : 40,00 TL 

 ORTAÖĞRETİM  Erkek Öğrenci : 50,00 TL    Kız Öğrenci : 60,00 TL 

 Ödemeler, sadece okulun açık olduğu aylar için toplamda en fazla 

yıllık 10 ay üzerinden yapılır.  

 ŞEY programı, e-okul sisteminde okula gittiğine dair bilginin olması 

şartı ile en erken 48 aylık yaşa sahip çocuklara verilir.  

 ŞEY programı kapsamındaki yardım ödemesi, örgün eğitime devam 

etse bile, fayda sahibi 25 yaşını doldurduğu zaman kesilir.  

 

BAŞVURU 
 

 Okul öğrenim dönemlerine bakılmaksızın, yılın herhangi bir 

zamanında, resmi olarak ikamet edilen yerdeki İlçe SYD Vâkıfına 

yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. Kimlik 

numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi 

bir belge istenmez.  

 Başvurunun, öncelikli olarak MERNİS’teki kaydı çocuğun annesi 

olarak görünen kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Hak sahibi 

anne, resmi nikâhlı olmayıp dini nikâhlı olsa bile, bu yardım 

programından faydalanabilir.  

 Annenin olmaması durumunda ise, başvurular çocuk ile aynı 

hanede yaşamak şartı ile baba tarafından ya da ailenin 18 yaşını 

doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından yapılır.  
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 Anne ve babanın ayrılmış ya da ölü olduğu durumlarda, başvuru 

çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya 

muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak 

kaydıyla) yapılması gerekmektedir. Çocuğun velayeti babada 

olup, çocuk adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde anne ile birlikte 

ikamet ediyor ise, anne başvuru yapıp çocuk için şartlı eğitim 

yardımı alır. Ancak, çocuğun yasal vasisi ile kalmaması durumunda 

adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde birlikte yaşadığı anlaşılan ve 

muhtaçlık durumuna uygun bulunan 18 yaş üstü öncelikli olarak 1. 

derece akrabası olmak şartı ile şartlı eğitim yardımı başvurusu 

alınabilir. 

 

 

 Eğitim alan fayda sahibi çocuğun, hak sahibinden ayrı bir 

ikametgâh adresinde (örneğin, çocuğun lise veya dengi bir okul 

öğrenimini ailesinden ayrı bir il veya ilçede sürdürmesi gibi) okuyor 

olması, bu yardım programından faydalanmaya engel teşkil etmez.  

 Şartlı eğitim yardımı kapsamında çocuk sayısı açısından herhangi 

bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Şartları sağlayan kişi ya da 

haneye bağlı çocukların hepsi için yardım başvurusu yapılabilir.  
 

 Hak sahibi (anne, baba veya ödemeyi alan reşit bir birey) yabancı 

uyruklu olması, bu yardım programından faydalanmaya engel teşkil 

etmez. Geçici Yabancı Kimlik numarasının (9 rakamı ile başlayan 

Yabancı Kimlik numarası) bulunması durumunda, başvuru alınması 

gerekmektedir. 

 25 yaş üstü çocuklar için, örgün eğitime devam ediyor olsalar bile, 

başvuru yapılamaz. Ayrıca, yatılı devlet okullarında okuyan ya da 

açık ilkokul, açık ortaokul ya da açık liseye devam eden çocuklar 

için de başvuru yapılamaz.  

 ŞEY programına başvuru yapılıp, yardım programı başlatıldıktan 

sonra, gerekli şartlar sağlandığı sürece, yeni bir başvuruya gerek 

kalmadan, bu yardım programı, fayda sahibi çocuğun 25 yaşını 

dolduruncaya kadar devam eder.  

 ŞEY ve ŞSY’nin koşulları farklı olduğundan, SYD vakıfları tarafından 

ŞEY ve ŞSY başvurularının ayrı ayrı alınması gerekmektedir. ŞSY 

yardım programından, ŞEY yardım programına geçiş BSYHBS 

üzerinden otomatik olarak yapılmamaktadır. ŞSY yardım programı 

sona eren kişiler, ŞEY yardım programı için yeniden başvuru 

yapmaları gerekmektedir.  

 Sistem üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit 

edilenlerin yardım başvuruları Mütevelli Heyeti tarafından “Kabul 

Edildi” durumuna alınmaz.  
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YARARLANMA ŞARTLARI 

 ŞEY yardımında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi (çocuk) adına 

yardım başvurusu yapan kişinin kendisinin ya da yaşadığı hanedeki 

herhangi bir bireyin sosyal güvenceli olmaması ve ilgili hanenin muhtaç 

durumda olduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi 

gerekmektedir.  

 Fayda sahibi çocuğun örgün eğitimde okuyor olması ve yatılı okula 

devam etmiyor olması gerekmektedir.  

 ŞEY yardımı kapsamında, hak sahibi kişilerin ödemelerini düzenli 

alabilmeleri için, fayda sahibi çocuğun okulun açık olduğu aylarda, resmi 

olarak sebebi ispat edilmeksizin, bir ay içerisinde 4 günden fazla 

devamsızlık yapmaması gerekmektedir. 4 günden fazla devamsızlık 

yapılması halinde, devamsızlık yapılan aya ilişkin ödeme 

yapılmayacaktır.  

 Açık öğretim öğrencileri, dışarıdan eğitim aldığından, devam zorunluluğu 

olmadığından ve okul takip bilgileri e-okul sisteminde yer almadığından 

ŞEY yardım programından yararlanamazlar.  

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE KATILAN ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN YARDIMLAR 

 
 Okul öncesi eğitime (ana sınıfı veya anaokulu) devam eden 48 ay (4 yaş) 

ve üzeri yaşa sahip çocuklara da şartlı eğitim yardımı yapılmaktadır.  

 Bu yardım programından faydalanabilmek için, MEB’e ait e-okul 

sisteminden ilgili okul öncesi kurumundan çocuğun okula devam ettiğine 

dair veri gelmesi gerekmektedir.  

 Okul öncesi eğitimden dolayı şartlı eğitim yardımından faydalananlara, 

çocukların okul takip bilgileri geldikçe (düzenli devam şartı 

aranmamaktadır) her iki ayda bir, aylık olarak; kız çocuklara 40 TL, erkek 

çocuklara ise 35 TL ödeme yapılmaktadır.  

 Bu yardım, fayda sahibinin içinde bulunduğu hane, şartları sağladığı ve 

sistemde hak sahibi olarak göründüğü sürece devam ettirilmektedir. 

 Bir çocuğa aynı anda ŞEY ve ŞSY yardımları verilemez. ŞSY’de fayda sahibi 

olan ve okul öncesinde ŞEY almak isteyenlerin, şartlı sağlık yardımlarının 

feshedilip, kayıtlarının şartlı eğitim yardımına eklenmesi gerekmektedir.  
 

YARDIMIN FESİH EDİLMESİ, DURDURULMASI VE YENİDEN BAŞLATILMASI 
 

1. Hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının ya da fayda sahibi 

çocuğun fiili olarak okula devam etmemesi durumunun sosyal inceleme 

raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde, 

2. Hak sahibinin vefat etmesi,   

3. Fayda sahibi çocuğun vefat etmesi,  

4. Okula devam etse de, fayda sahibi çocuğun 25 yaşını geçmesi,  

5. Fayda sahibi çocuğun devlet yatılı okulunda yatılı olarak eğitim aldığının 

tespit edilmesi, 

6. Yardımı alan hak sahibi kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini ilgili SYDV 

dışına taşıması, (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul 

edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),  

7. Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu, 

8. Hak sahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal güvenceli 

olduğu, durumlarının herhangi birisinin tespit edilmesi halinde ilgili yardım 

durdurulur.   
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GENEL AÇIKLAMALAR 

 Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı, AB mali 

kaynakları ile finanse edilen süreli ve nakdi bir yardım programıdır. 

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında, yardımdan 

faydalanma şartları Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Kızılay, WFP ve 

ECHO tarafından belirlenmekte, başvuruların alınmasından, ödeme 

listesinin oluşturulmasına kadar işlemler Vakıflar, Genel Müdürlük ve 

Kızılay Hizmet Merkezleri tarafından, ödeme süreçlerine ilişkin iş ve 

işlemler ise, Kızılay ve WFP tarafından yürütülmektedir. 28.10.2016 

tarihinde program uygulanmaya başlamıştır. 
 

BAŞVURU 

 Bu yardım programı kapsamındaki başvuruların, 18 yaşını doldurmuş 

ve fayda sahibi kişilerle aynı hanede birlikte yaşayan reşit bir birey 

tarafından yapılması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış olmakla 

beraber, 18 yaş altı MERNİS’ten resmi nikâhlı evli olarak bilgisi gelen 

kişiler de başvuru yapabilecektir. 
 

YARARLANMA ŞARTLARI 

 Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programından faydalanabilmek 

için; hak sahibi kişi ve hak sahibi kişi ile aynı hanede ikamet eden fayda sahibi 

aile bireylerinin 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda 

olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmiş olması gerekmektedir. 

Diğer önemli kriter, bu yardım programına başvuran hak sahibi kişi ve hak 

sahibi kişi ile aynı hanede ikamet eden aile bireylerinin sosyal güvencelerinin 

bulunmamasıdır. 

 Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında diğer düzenli 

yardım programlarından farklı olarak demografik kriterler bulunmaktadır. Bu 

yardım programı kapsamında başvuru yapan kişilerin kimlik belgelerinin 

doğruluğu MERNIS ve GÖÇNET üzerinden kontrol edilecek; başvurunun 

demografik kriterlere uygun olup olmadığı ise otomatik olarak sistem 

üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, hanede bulunan bireylerin aynı aile 

numaralarına sahip olup olmadıkları kimlik belgeleri veya GÖÇNET üzerinden 

kontrol edilecektir. 

 Söz konusu demografik kriterler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır. 

 18-59 yaş arası kimsenin bulunmadığı ve 60 yaş üzeri en az 1 kişinin olduğu 

haneler, 

 En az 1 engellisi (sağlık kurulu raporunda engellilik oranının yüzde 40 ve 

üzeri olması gerekmektedir) bulunan haneler, 

 Tek kadından oluşan ve başka üyesi olmayan haneler, 

 18 yaşından küçük en az 3 kişinin olduğu haneler, 

 18-59 yaş arası sadece 1 bireyin olduğu ve 18 yaşından küçük en az 1 

bireyin olduğu haneler, (60 yaş ve üzeri birey varsa dahil edilmektedir) 
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 Bağımlılık oranı 1,5’tan büyük olan haneler (Toplam kişi sayısı -(18-59 yaş 

arası engelli olmayan kişi sayısı))/(18-59 yaş arası engelli olmayan kişi sayısı) 

>1.5). 

 

Üstte yer alan demografik kriterlerden, herhangi birisini veya başka bir 

söylemle en az birisini yerine getiren haneler, demografik kriterler açısından bu 

yardım programından faydalanmayı hak etmiş olarak değerlendirilmektedir. 

 Hanesinde en az %40 oranında engelli birey olduğunu belirten başvuru 

sahiplerinin, söz konusu engellilik durumunu, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması 

ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen 

usul ve esaslara göre, söz konusu yönetmelik ekinde yer alan yetkili sağlık 

kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile belgelemesi 

gerekmektedir. 

DİĞER YARDIMLARDAN YARARLANMA ŞARTLARI 

 Yabancılara yönelik sosyal uyum yardım programı kapsamındaki hak 

sahibi veya fayda sahibinin, şartlı eğitim yardımı (ŞEY) ve diğer düzenli merkezi 

yardım programlar kapsamında MERNİS bilgilerine erişilebilmesi durumunda, 

bu yardım programından faydalanmasına engel teşkil etmez. 

 Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan evde bakım yardımından 

faydalanılması, bu yardım programı için engel teşkil etmez. 

YARDIMIN FESHEDİLMESİ, DURDURULMASI VEYA YENİDEN BAŞLATILMASI 

YARDIMIN FESHEDİLMESİ 

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında; 

 Hanede yardım programına başvuru yapan kişinin feragat isteği, 

 Hanenin muhtaç olmadığının sosyal incelemeler neticesinde tespit 

edilmesi, 

 Hak sahibi kişinin ikamet ettiği yerdeki vakıf sınırları dışına çıkması, 

 Diğer aylık alma şartlarını sağlamama, 

durumlarından herhangi birinin ortaya çıkması halinde Mütevelli Heyeti 

tarafından fesih edilebilmektedir. 

Bunun dışında Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de, 

 Hak sahibinin vefat etmesi, 

 Hanede sosyal güvenceli kişinin bulunması, 

 Demografik kriterlerin sağlanmaması, 

 Hak sahibi kişinin ikamet ettiği yerdeki vakıf sınırları dışına çıkması, 

durumlarından herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse 

yardım Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın BSYBS tarafından otomatik olarak 

feshedilir. 

 Ayrıca söz konusu yardım programının finansmanının sona ermesi 

durumunda bu yardım programı sona erdirilecektir. 

 Yardım alma süreci devam ederken merkezi sorgular neticesinde hak 

sahibinin ikametini ilgili vakıf sınırları dışına çıkması durumunda, yardım 
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programı sistem tarafından otomatik olarak feshedilir. 

 

YARDIM BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI 

 Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programına yapılan başvuruların 

ilgili SYD Vakıflarının Mütevelli Heyetince başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 

en geç 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılması 

gerekmektedir. 

YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIM PROGRAMINDA UYGULANMASI 

GEREKEN MUHTAÇLIK VE SOSYAL GÜVENLİK ŞARTI 

 Bu yardım programından faydalanacak kişilerin muhtaçlığının 

belirlenmesinde; 3294 sayılı Kanunun amaç ve kapsamı göz önünde 

bulundurularak ve hanelerin bölgedeki diğer hanelere kıyasla sosyo-

ekonomik durumlarının mahallinde yapılacak olan sosyal inceleme raporları 

dikkate alınarak Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Bu yardım programı kapsamında yapılan başvurular hane temelli 

değerlendirilir. Hane kavramı; şehir dışında öğrenim gören çocuklar da dâhil 

olmak üzere, aralarında akrabalık bağı bulunan, kimlik belgesinde aynı aile 

numarasına sahip, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı konut ya da 

aynı konut bölümüne kaydedilmiş kişilerden sosyal inceleme ile birlikte tespit 

olunanlar şeklinde tanımlanmaktadır. 

 Aynı adreste birden fazla ailenin ikamet ettiği durumlarda, her bir ailenin 

başvurusu ayrı hane dosyası olarak değerlendirilir. 

 Muhtaçlık şartları belirlenirken, düzenli merkezi yardımlar kapsamında 

alınan ödemeler, evde bakım uygulaması kapsamında alınan aylıklar vb. gelir 

hesabına katılacaktır. 

 Bu yardım programı uygulamasında sosyal güvence, uzun vadeli sigorta 

kolları kapsamında sağlık güvencesine ve düzenli bir aylık gelire veya gelire 

sahip olma hali olarak tanımlanmıştır. 

 Bu yardım programı kapsamında, hem hak sahibi kişinin hem de fayda 

sahibi kişinin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılır. Yani, bu yardım 

programından yararlanabilmek için, hak sahibi kişinin ve hanesinde yaşayan 

kişilerin sosyal güvenceli olmaması gerekir. 

 Bu yardım programı kapsamında başvuru yapan kişi veya başvuru sahibi 

ile birlikte aynı hanede yaşayan diğer şahıslar, sadece genel sağlık sigortası 

güvencesi alması durumunda, Sistem tarafından sosyal güvenceli olarak 

kabul edilmeyecek, muhtaç olduğunun Mütevelli Heyeti tarafından kabul 

edilmesi ve diğer şartları taşıması kaydıyla, bu yardım programlarından 

faydalandırılacaktır. 

 Bu yardım programı kapsamında her ödeme dönemi öncesi sosyal 

güvence ve demografik kriterlerin kontrolleri yapılmakta ve SPAS kodlarına 

göre yardım durumları kontrol edilmektedir.  

 

ÖDEME 

Ödeme işlemleri ile ilgili sorumluluk Kızılay’da olup, bu yardım programında 

hak sahibi ödemeleri Kızılay Kart üzerinden aylık kişi başı 120 TL olarak Kızılay 

tarafından yapılmaktadır. 
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Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE (kızamık 

mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) Yardım Programı, Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 23.08.2017 tarih ve 

2017/5 sayılı kararı ile uygun görülerek, Düzenli Merkezi Yardımlar 

kapsamında başvurular, 08.01.2018 tarihinden itibaren başlatılmıştır. 

 
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE (kızamık 

mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) Hastalarına Yönelik Yardım 

Programı kapsamında Sağlanan Yardımlar; 
 

 Bu yardım programı kapsamında şartları sağlayan Tüberküloz veya SSPE 

(kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) hastalarına (10.000) gösterge 

rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar*kadar 

düzenli nakdi yardım yapılır. 

 Tüberküloz hastalarının, hastaneden taburcu olmalarına rağmen, tıbbi öz 

bakımlarını gideremedikleri ve yatağa bağlı olarak yaşamlarını 

sürdürdüklerinin veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiği ilgili sağlık 

birimlerince tespit edilmesi durumunda kişilere ilave aylık 600 TL. bakım yardım 

ödemesi yapılır. 

 

PSİKO-SOSYAL VE MALİ KAYIP YAŞAYAN TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA 

YÖNELİK DÜZENLİ NAKDİ YARDIM PROGRAMINA BAŞVURU 

 Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 

2/3 ünün altında olması, 

 Hastanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

 Tüberküloz hastasının, Verem Savaş Dispanserince programlanan 

tedavilerini düzenli olarak yerine getirmesi, takip ve kontrollere düzenli devam 

etmesi, ilaçlarını hekimce belirlenen periyodlarda kullanması, 

 SSPE hastalığının, 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık 

Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre 

düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması, 

 

YARARLANMA ŞARTLARI 

 Bu yardım programı kapsamında; 

 Tüberküloz ve SSPE hastasının veya hak sahiplerinin sosyal güvenceli 

olması, 

 Tüberküloz ve SSPE hastasının evde bakım yardımı, SED, 2022 sayılı Kanun 

ile düzenli merkezi yardımlardan (ŞESY, EVEK, MAAY, ÖYAÇ vb.) faydalanması, 

Bu yardım programından yararlanmalarına engel teşkil etmez. 
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YARDIM SÜRELERİ 

 Program kapsamında Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılacak yardımların 

süresi, devamı, tıbbi şartları ve sağlık mevzuatı ile ilgili diğer kriterler Sağlık 

Bakanlığı mevzuatı kapsamında değerlendirilerek karar verilir. 

 Tüberküloz tanısı konulmuş hastalarda yardım süreleri; 

 Önceden tedavi görmemiş Tüberküloz hastası için 6 ay tam + 6 ay idame, 

 İkinci seçenek ilaçlarla tedavi olan Tüberküloz hastası için 24 ay tam + 6 

ay idame) Menenjit Tüberküloz hastası için 12 ay tam + 6 ay idame, 

 Kemik Tüberküloz hastası için 9 ay tam + 6 ay idame, 

 SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi, yardımın Mütevelli Heyeti 

tarafından onaylandığı tarihten başlayıp, hanede kişi başına düşen aylık 

gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olma şartını taşıması 

kaydıyla hastanın vefat tarihine kadar devam eder. 

 

DEĞERLENDİRME  

 Bu yardım programından faydalanacak hanelerin muhtaçlık tespitinde 

esas teşkil edecek hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin 

belirlenmesinde, 2022 Sayılı Kanun kapsamında kullanılan yöntem geçerlidir. 

 Bu yardım programı kapsamında yapılan başvurular hane temelli 

değerlendirilir. 

 Bu yardım programı kapsamında, Tüberküloz veya SSPE Hastalarının ya da 

bu hastalarla aynı hanede ikamet eden kişilerin sosyal güvencelerinin olup 

olmadığına bakılmaz. 

 Programdan faydalanmak için, ilk defa başvuran kişilerin işlemleri hane 

ziyareti yapılmadan sonuçlandırılmaz. 

 Vakfa yapılan müracaat üzerine yardım müracaat kaydı oluşturulan kişi 

için, Vakıf tarafından Sistem kullanılarak yapılan sorgulama ve hane ziyareti 

sonucunda, hane içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarının asgari ücretin 

aylık net tutarının 2/3 ünün altında olduğunun anlaşılması halinde; 

 Sistem üzerinden hastalıkla ilgili sağlık durum bilgisi alındığında, yardım 

müracaatı karar verilmek üzere Mütevelli Heyetine kabul konumunda 

gönderilir. 

 

YARDIMIN DURDURULMASI 

 Tüberküloz hastalarının tedaviye devam etmemeleri veya düzensiz devam 

etmeleri (Verem Savaş Dispanserince programlanan tedavilerini yerine 

getirmemeleri, hastalıklarıyla ilgili takip ve kontrollere riayet etmemeleri, 

ilaçlarını hekimce belirlenen periyodlarda kullanmamaları vb.), 

 Yardımın durdurulduğu tarihten itibaren 60 gün dolmadan tedaviye devam 

edilmesi durumunda, içinde bulunulan aydan itibaren yardım verilmeye 

devam edilir. 

 Tüberküloz ve SSPE hastalarından yardım alan hak sahiplerinin veya fayda 

sahiplerinin ikametlerini ilgili Vakıf sınırları dışına taşımaları durumunda, yardım 

tarafından otomatik olarak durdurulur. Bu sebeple durdurulan yardım, yeni 

ikametgâhın bulunduğu Vakfa bir ay içerisinde başvuru yapılıp, kabul 

edilmesi halinde, bir sonraki ödeme döneminden itibaren devam eder. 



57 
 

 Hak sahibinin vefat etmesi durumunda, yardım BSYBS veya MH tarafından 

durdurulur. Bu sebeple durdurulan yardım, müracaat üzerine MH tarafından 

yeni hak sahibi belirlenmesi ile ilk ödeme döneminden itibaren devam eder. 

 İkamet değişikliği durumu hariç, durdurma nedeniyle yardımı yeniden 

başlatılanlara, geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz. 

 

YARDIMIN FESHEDİLMESİ ve YENİDEN BAŞLATILMASI 

Yardım programı kapsamında Vakıf tarafından; 

 Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin 

aylık net tutarının 2/3 üne eşit veya üzerinde olduğunun MH kararıyla tespit 

edilmesi, 

 Tüberküloz hastasının, hastalığıyla ilgili tedavi ve kontrollerini yaptırıp 

hastalığının sonra hastalığın sona ermesi 

 Tüberküloz veya SSPE hastasının vefat etmesi, durumlarında yardımın MH 

tarafından feshedilmesi gerekir 

 

ÖDEME DÖNEMLERİ 

Program kapsamındaki ödemeler aylık olarak gerçekleştirilir. Aylık 1.305,60 TL 

ödeme yapılır. 

Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak her ayın 24’ü ile 28’i arasında 

T.C. kimlik numarasının son rakamı; 

 “0” olanlara ilgili ödeme ayının 24’ünde, 

 “2” olanlara ilgili ödeme ayının 25’inde, 

 “4” olanlara ilgili ödeme ayının 26’sında, 

 “6” olanlara ilgili ödeme ayının 27’sinde, 

 “8” olanlara ilgili ödeme ayının 28’sinde, 

 

Tutarlarını 6 Ay İçinde Çekmeyenlerin Durumu 

 Hesaba yatan yardım ödemelerinin, hesaba yatırıldığı tarihten 

itibaren 6 ay içerisinde çekilmemesi halinde, Genel Müdürlük 

hesaplarına otomatik iade olur. İade olunan tutar, hak sahibi kişiler 

tarafından geri talep edilemez. 

Yardım Tutarlarını Almadan Vefat Edenlerin Durumu 

 Program kapsamında, hak/fayda sahibi olan kişinin paranın hesaba 

yatırıldığı tarihten önce vefat ettiğinin Vakıfça tespiti durumunda, iade 

işlemleri genel hükümlere göre gerçekleştirilir. 
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 Elektrik Desteği Programı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu Kurulunun 26.12.2017 tarih ve 2017/7 sayılı Kararı ile 

uygun görülerek 10.11.2018 tarihinde uygulamaya konulmuştur. 

 

SAĞLANAN YARDIMLAR 

 Hak sahiplerinin bulunduğu konutlara ait elektrik faturalarına destek 

olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 

200 TL’ye kadar yardım yapılmasını içeren Elektrik Tüketim Desteği, 

 Elektrik Tüketim Desteği hak sahiplerinden ihtiyaç duyanlara, diğer 

kurumlarca karşılanmıyor olması şartıyla kesintisiz güç kaynağı 

sağlanmasını içeren Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği, 

 Elektrik Tüketim Desteği hak sahiplerine Elektrik Tüketim Desteğinin 

başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hanelerin cihaza 

bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının 

ödenmesini içeren Birikmiş Elektrik Borcu Desteği. 

 

BAŞVURU 

 Başvurularda, hastanın kronik hastalığına ve cihaz kullanması 

gerektiğine ilişkin sağlık raporu başvuran tarafından Vakfa ibraz 

edilir. 

 Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda 

bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından 

hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması 

durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da 

başvuru alınabilir 

 Başvuranlara ekte bir örneği yer alan Başvuru Formunun 

imzalatılması gerekmektedir. Başvuru Formu, başvuranlara 

imzalanmak üzere verilirken, yardım programına ilişkin 

bilgilendirmenin Vakıf personeli tarafından yapılması 

gerekmektedir. 

 

YARARLANMA ŞARTLARI 

Yardım programından faydalanabilmek için; 
 

 3294 sayılı Kanun kapsamında olmak, 

 2828 sayılı Kanun kapsamında engelli evde bakım yardımı 

almamak, 

 Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olduğundan elektrik 

desteğine ihtiyaç duymak, 

 1A Kronik hastalığına ve cihaz kullanması gerektiğine ilişkin geçerli 

sağlık raporuna sahip olmak ve şartlarının tamamının sağlanması 

gerekmektedir. 
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YARDIMIN FESİH EDİLMESİ, DURDURULMASI VE YENİDEN BAŞLATILMASI 

 Muhtaçlık değerlendirmesi için gerekli araştırmalar yapılırken, 

2017/7 sayılı Fon Kurulu Kararıyla kabul edilen Sosyal Güvenlik 

Kapsamında Olup Muhtaç Durumda Bulunanlara Yapılacak Sosyal 

Yardımlara İlişkin İlke Kararı kapsamında muhtaçlık durumu 

incelenir. 

 

 Kesintisiz Güç Kaynağı Desteğine başvuranlara ilişkin olarak, Vakıf 

tarafından SGK’ya yazı yazılarak başvurana kesintisiz güç kaynağı 

sağlanıp sağlanmadığı hususunda bilgi alınır. Eğer hastaya SGK 

tarafından kesintisiz güç kaynağı verilmiş ise Vakıf tarafından 

Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği verilmez. 

 

ÖDEME  

 Muhtaç durumda bulunan ve ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza 

bağımlı olan hastaların yaşadıkları hanelerin elektrik fatura bedeli 

ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarına destek 

olunmasına.  
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ELEKTRİK TÜKETİM 

DESTEĞİ PROGRAMI 
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 İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Programı 28/2/2019 

tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/2/2019 tarihli 

ve 795 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan elektrik 

tüketim desteği 01/03/2019 tarihinde uygulamaya konulmuştur. 

 

SAĞLANAN YARDIMLAR 

 Bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 

kilovatsaat elektrik tüketimini aşan tüketim bedeli hak sahibi tarafından 

karşılanır. 

 Hak sahibine, her bir ödeme döneminde sadece bir fatura için elektrik 

tüketim desteği sağlanır. Ancak, görevli tedarik şirketlerinin faturalandırma 

dönemlerinin farklılık göstermesinden dolayı hak sahibi adına sağlanan 

destek tutarı Fon ödeme hesabında üç ödeme dönemi boyunca tutulur. 

Önceki dönemlerde yararlanılmamış olmak kaydıyla, üç ödeme dönemine 

kadar biriken destek tutarı toplu olarak tek bir fatura ödemesi için 

kullanılabilir. Üç ödeme dönemi sonunda kullanılmayan tutar Genel 

Müdürlükçe ödeme listesinde belirtilmiş olan ödeme bitiş tarihinin 

geçmesini müteakip iptal edilir. 

 Fon adına PTT nezdinde açılmış olan destek programı ödeme hesabından 

hak sahibi için belirlenen aylık tutara kadar yapılan tahsisatın kısmen 

kullanılması halinde kalan tutar bir sonraki aya devretmez. 

 Hanede birden fazla düzenli yardımdan faydalanılması ya da aynı hanede 

birden fazla ailenin bulunması durumunda, her bir düzenli yardım veya aile 

için haneye birden fazla elektrik tüketim desteği sağlanmaz. 

 

BAŞVURU 

 Bu Usul ve Esaslar, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya 

düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam 

eden haneleri kapsar. Bu nedenle vatandaşlarının herhangi bir başvuru 

yapılmasına gerek yoktur. 

 

YARARLANMA ŞARTLARI 

Yardım programından faydalanabilmek için; 
 

 Türk vatandaşı olmak, 
 SYD Vakıflarınca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık veya 
düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam 
eden hanelerde bulunmak, 

 Ödenecek faturanın serbest olmayan tüketici ya da son kaynak 
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tedariki kapsamındaki mesken abone grubuna ait olmak, kriterlerini birlikte 
sağlaması gerekir. 

 

YARDIMIN FESİH EDİLMESİ, DURDURULMASI VE YENİDEN BAŞLATILMASI 

 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk 

vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin 

verilmiş hak sahipliği kararı devam etmeyen hanelerin yardımları 

BSYB Sitemi tarafından fesih edilir. 

 

 

 

ÖDEME  

 Elektrik tüketim desteği ödeme hesabında hak sahibi adına her ay ; 
 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 
 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 
 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 

 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat, karşılığı 

tutarınca ödeme yapılır 
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YARDIMLARIN BİRLİKTE ALINABİLECEĞİ VEYA ALINAMAYACAĞI DURUMLAR 

YARDIM 
TÜRÜ 

2022 
AYLIĞI 

EVDE BAKIM 
AYLIĞI 

SED EVEK MAAY ŞESY ÖYP AÇP 

EVEK 
Birlikte 
Alınamaz 

Hak Sahibi 
(Bakıcı) Evde 
Bakım Aylığı 
Alıyorsa EVEK 
Alamaz.  

Birlikte 
Alınabilir 

--- 
Birlikte 
Alınamaz 

Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınabilir 

--- 

MAAY 
Birlikte 
Alınabilir 

Hak Sahibi 
(Bakıcı) Evde 
Bakım Aylığı 
Alıyorsa MAAY 
Alamaz 

Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınamaz 

--- 
Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınabilir 

ŞESY 
Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınabilir 

--- 
Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınabilir 

ÖYP 

Fayda 
Sahibi 
Çocuk 2022 
Aylığı 
Alıyorsa 
ÖYP Alamaz 

Fayda Sahibi 
(Bakılan) Çocuk 
veya Hak Sahibi 
(Bakıcı) Evde 
Bakım Aylığı 
Alıyorsa ÖYP 
Alamaz 

Fayda 
Sahibi 
Çocuk SED 
Alıyorsa 
ÖYP Alamaz 

Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınabilir 

--- 
Birlikte 
Alınamaz 

AÇP 

Fayda 
Sahibi 
Çocuk 2022 
Aylığı 
Alıyorsa 
AÇP Alamaz 

Fayda Sahibi 
(Bakılan) Çocuk 
veya Hak Sahibi 
(Bakıcı) Evde 
Bakım Aylığı 
Alıyorsa AÇP 
Alamaz 

Fayda 
Sahibi 
Çocuk SED 
Alıyorsa 
AÇP Alamaz 

--- 
Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınabilir 

Birlikte 
Alınamaz 

--- 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 

GELİR TESPİTİ İŞ VE 

İŞLEMLERİ 

(GSS) 
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI (MEVZUAT) 

 

 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

 28.12.2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamında Gelir Tespiti, 

Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 
 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 16.02.2012 tarihli ve 2012/7 

sayılı Genel Sağlık Sigortası Gelir Testine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 

Genelgesi, 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞ VE İŞLEMLERİ 
 

 Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanun kapsamında gelir testi yapılacak 

vatandaşların: 
 

 Başvurularının alınması ve ön inceleme, 

 Gelir testi işlemleri ile hane ziyaretleri, 

 Mütevelli Heyeti kararı sonrasında gelir testi sonucunun tescil edilmek 

üzere SGK’ya elektronik ortamda iletilmesi,  
 

 GSS Gelir Testi itiraz ve itirazın sonuçlandırılması, 
 

 İşlemleri Vakfımız tarafından yapılmaktadır.  
 

 Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortam bildirilen GSS sonuçlarına 

ilişkin; GSS tescilinin yapılması, prim salınması, tarh, tahakkuk ve tüm 

tebligat işlemleri SGK Müdürlüklerinin görevleri kapsamındadır.  
 

 01/01/2012 tarihinden önce yeşil kartla karşılanmayan ve yeşil kartı 

olmayan vatandaşlarımızın ödeme güçlerini aşan sağlık giderleri, 

sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın ilaç ve tedavi giderleri ile 

engelli yardımları kapsamında engelli vatandaşlarımızın araç - gereç, 

protez gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar Vakfımız 

kanalı ile yapılmaktayken bu tarih itibarıyla 5510 Sayılı Kanunun Genel 

Sağlık Sigortası (GSS) hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte GSS 

kapsamına alınmıştır. 
 

 Öte yandan, 10/10/2013 tarihli ve 2013/8 sayılı Fon Kurulu kararı ile; 

sağlık ve tedavi giderlerine ilişkin, SYD Vakıflarına gelen taleplerin 
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SGK’ya yönlendirilmesi ve Genel Müdürlüğümüzden ya da Fon 

Kurulundan ek kaynak istenilmemesi gerektiği belirtilerek, daha önce 

yeşil kartlı ve sosyal güvenceden yoksun vatandaşlara yapılacak sağlık 

ve tedavi giderlerini düzenleyen 24/05/2007 tarihli ve 2007/3 sayılı Fon 

Kurulu Kararının 4.9 uncu maddesini yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU-DEĞERLENDİRME-KARAR 
 

 Gelir tespiti başvurusunda bulunacak kişi; öncelikle Vakfımızdan 

temin edilecek Başvuru Beyan Formunu doldurur ve Sorgu izin 

dilekçesinde belirtilen hanede 18 yaş ve üzeri bireylerin imzasını alarak 

nüfus cüzdan fotokopileriyle birlikte sistem (Bütünleşik Sosyal Yardım 

Hizmetleri Bilgi Sistemi) üzerinden hane dosyası oluşturulur. 
 

 Gelir hesaplamasına esas olmak üzere;  
 

 Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer 

gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması, 
 

 Ticari Faaliyet (Vergi Levhası Beyannamesi) Aylık Ortalaması, 

 Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği 

konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği 

konutu için konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta 

biri, 
 

 Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir 

edilen/beyan edilen) kira geliri beyanı var ise rayiç bedelinin 240’ta biri,  
 

 Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir 

edilen/beyan edilen) aylık kira getirisinin toplamı, 
 

 İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa 

veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri, 
 

 Dükkânlar için kira geliri beyanı var ise  (takdir edilen/beyan edilen) 

rayiç bedelinin 240’ta biri,  
 

 Dükkânlar için (takdir edilen/beyan edilen) aylık kira getirisinin 

toplamı, 

 Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan 

edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri, 
 

 Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir 

edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin 

toplamı, 
 

 Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri, 
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 Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve 

hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık 

tutarı, 
 

 Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin 

iki katı tutarı, 

 

 Sürekli olarak alınan düzenli nakdî sosyal yardımların (ŞESY, EVEK, Burs 

vb.) aylık ortalaması, 

 

 2022 Sayılı Kanun Kapsamında (Engelli, Engelli Yakını ve Yaşlı Aylığı), 

 Evde Bakım Hizmeti Aylığı, 

 Diğer Gelirlerin Aylık Ortalaması (Nafaka, Tarımsal Destek,  vb.), 

alınarak hane geliri hanedeki kişi sayısına bölünmesi sonucunda;  

 

AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELİR 

KODU 

 

KİŞİ BAŞI 

AYLIK 

GELİR 

DURUMU 

 

GELİR 

ARALIĞI 

(TL) 

 

PRİM 

TUTARI 

(TL) 

 
 

PRİM 

ÖDEME 

DURUMU 

G0 

Brüt asgari 

ücretin 1/3 ünün 

altında ise 

0,00 – 980,99 TL 0,00 

Primi Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı 

tarafından ödenenler  

(117,72 TL)  

G1 

 

Brüt asgari ücretin 

1/3 ü ile asgari 

ücret arasında ise 

980,99 TL ve 

üzeri 
88,29 TL 

Primi şahıslar 

tarafından ödenenler 
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“UZAT ELİNİ PROJESİ” 
 
 İlçemiz dâhilinde ikamet eden; evinde yalnız yaşayan ev temizliği, 

yemek yapımı, ilaç takibi gibi kişisel kişisel gerekliliklerini yerine 

getiremeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin bu 

ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini artırmakla birlikte genç ve 

çalışabilir durumda olup mesleki yetersizliğinden dolayı iş bulamayan 

kadınların güçlendirilerek istihdam edilmesini sağlamak olan “Uzat Elini Projesi” 

hayata geçirilmiştir. 

 

 20.03.2019 tarihinde başlayan ve 11 ay süre ile devam edecek olan 

projede 12 personel ve 3 hizmet aracı ile 150 aileye temizlik hizmeti vermeye 

başlanılmıştır. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Adres  : İstasyon Mah. Akasya Cad. No: 5/A Kat 1 

Etimesgut/Ankara 

 

Tel   : 0312 244 34 64 

 

Fax   : 0312 245 18 88 

 

Mail  : etimesgutsydv@hotmail.com 
 


