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HAYIR 

HİZMETLERİ 

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların 

Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi, (RG: 15/7/2018 – 30479) 

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu,  
(RG: 27/02/2008 – 26800) 

Vakıflar Yönetmeliği, (RG: 27/09/2008 – 27010) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs 

Yönetmeliği, (RG: 20/08/2013 – 28741) 

25 Vakıflar Bölge Müdürlüğü iletişim bilgilerine ve 

Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanındaki illere 

https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/teskilat-

yapisi/bolge-mudurlukleri adresinden erişmek 

mümkündür. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitim 

yardımları için başvurular elektronik ortamda 

www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formlarının 

doldurulması şeklinde alınırken, muhtaç aylığı ile 

kuru gıda ve aşevi yardımları için başvurular, 

başvuru formlarının 25 Vakıflar Bölge 

Müdürlüğüne elden verilmesi ya da posta ile 

gönderilmesi şeklinde alınmaktadır. 

İlgili Mevzuat; 



Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır 

Hizmetleri 

A) Eğitim Yardımları 

YARDIM TÜRLERİ 

Binlerce yıl önce kurulmuş ve yöneticisi 

kalmamış vakıflarımız, Genel Müdürlüğümüz 

aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmekte, 

amaçlarını gerçekleştirmektedir.  

Bugün 59 bin mazbut vakfın vakfiyesinde yer 

alan hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilgili 

mevzuat kapsamında başvuru üzerine 81 il 

merkezinde; 

 kuru gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere 

teslim edilmekte,  

 ilköğrenim, ortaöğrenim ve 

yükseköğrenimde eğitim gören 

öğrencilere burs verilmekte  

  muhtaç durumda bulunan yetim ve/veya 

engelli vatandaşlarımıza muhtaç aylığı 

yardımı  

yapılmaktadır. 

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine 

getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu 

yeterli olmayan ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve 

lise öğrencileri ile üniversite öğrencilerine 

Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında 

verilen nakdi yardımlardır. 

B) Muhtaç Aylığı Yardımları 

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine 

getirilmesi amacıyla muhtaç durumda bulunan 

engelliler ile anne ve/veya babasını kaybetmiş 

çocuklara aylık olarak verilen nakdi 

yardımlardır. 

C) Kuru Gıda ve Aşevi Yardımları 

Vakfiyelerde yazılı hayır şartlarını yerine 

getirmek üzere ihtiyaç sahibi kimselere verilen 

sıcak yemek ve kuru gıda yardımı hizmetidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü sunmakta olduğu 

hayır hizmetlerini, 25 Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’ndeki Hayır Hizmetleri Birimleri 

eliyle yerine getirmektedir.  

Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından 

Yapılan Diğer Yardımlar; 

Başarı Desteği ve Akademik Başarı Bursu 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzden eğitim 

yardımı alan; 

-İlk ve ortaöğrenim öğrencilerine 

gösterdikleri başarıya göre değişen 

miktarlarda “Başarı Desteği” ile,  

-Bir önceki eğitim yılında tüm derslerini 

bütünlemeye kalmadan geçerek 3,50 ve üzeri 

not ortalaması ile sınıfında ilk üçe giren 

yükseköğrenim öğrencilerine “Akademik 

Başarı Bursu”  

verilerek başarılı bursiyerlerimiz teşvik 

edilmektedir. 

Mobil Aşevi Hizmeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce günün 

şartlarına ve ihtiyaca göre lüzum görülen 

yerlerde gezici mobil aşevi araçları ile sıcak 

yemek ve muhtelif gıda ürünleri ihtiyaç 

sahibi kişilere ulaştırılmaktadır. 

Kavurma Dağıtımı 

Mihrişah Valide Sultan Eyüp 

İmaretinde bağışlanan adak ve 

kurban etlerin fazlası, kavurma 

yaptırılarak Vakıflar Bölge 

Müdürlükleri vasıtasıyla 81 il 

merkezindeki ihtiyaç sahibi ailelere 1 kiloluk 

teneke kutular içerisinde dağıtılmaktadır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Mobil Aşevi Aracı 


