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Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı 

KURU GIDA VE 
AŞEVİ YARDIMLARI 

Alınan başvuruların Başvuru Değerlendirme 

Cetveline göre oluşan başvuru puanları 

başvuru sahibinin ikamet ettiği ile göre yüksek 

puandan düşük puana doğru sıralanarak, 

doğruluk kontrolleri yapılmakta ve illerdeki 

açık kontenjan durumuna göre yardımlar 

verilmektedir. 

Kuru Gda ve Sıcak Yemek Yardımının 

Kesilme Sebepleri; 

Kuru gıda veya aşevi hizmetinden 

yararlanan kişinin ölümü,  

Muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım 

altına alınması,  

Bilgi verilmeksizin sıcak yemek yardımında 

10 gün üst üste imaretten yemek 

alınmaması / eve teslimde sıcak yemeğin 

teslim alınmaması, kuru gıda yardımında 

ise 3 ay kuru gıda kolisinin teslim 

alınmaması 

hallerinde verilen hizmet sonlandırılmaktadır.  



Kuru Gıda ve Aşevi Yardımları 

Kuru Gıda ve Sıcak Yemek Başvurularının 

Değerlendirilmesi 

Kuru gıda ve sıcak yemek yardımı başvuruları, 

Vakıflar Yönetmeliği’nin eki Ek-26 Başvuru 

Değerlendirme Cetveli’ne göre 

değerlendirilmektedir.  

Ek-26 Başvuru Değerlendirme Cetveli;  

Başvuru sahibi kişinin,  

 İkamet durumuna,  

 Sahip olduğu sosyal güvence durumuna,  

 2022 sayılı Kanuna göre aylık alma 
durumuna,  

 Kişinin hanesinde bulunan kişi sayısına,  

 Hanede örgün eğitimde okuyan öğrenci 
sayısına,  

 Hanede çalışan kişi sayısına,  

 Hanede kişi başına düşen gelir miktarına 
göre  

sosyal ve ekonomik durumunun 

değerlendirildiği bir cetveldir.  

Vakfiyelerde yazılı hayır şartlarını yerine 

getirmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 

sıcak yemek ve kuru gıda verilecek muhtaç 

sayısı belirlenerek, bu yardımların dağıtımı için 

gerekli yerlerde aşevleri açılmakta ve ihtiyaç 

sahibi kimselere kuru gıda yardımı 

yapılmaktadır.  

Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri 
net asgari ücret miktarından fazla 
olmayanlar ile 

 “1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını 
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun” gereğince aylık alanlar  

kuru gıda ve aşevi hizmetinden 
yararlanmaktadır.  

Kuru Gıda ve Düzenli Sıcak Yemek 

Yardımına Başvuru; 

Bir örneğine www.vgm.gov.tr kurumsal 

internet sitesinden erişebilecek olan Aşevi ve 

Kuru Gıda Başvuru Formunun doldurularak 

ikamet edilen ilin bağlı olduğu Bölge 

Müdürlüğüne şahsen elden teslim edilmesi 

veya posta ile gönderilmesi şeklinde 

yapılmaktadır. 

Başvuru sırasında 18 - 65 yaş aralığında olup 

çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmayan ya da 

fiilen bakım ilişkisi olan aile ferdi bulunmayan 

kişilerden Türkiye İş Kurumu’na yapmış 

oldukları iş başvuru belgesi dışında herhangi bir 

belge alınmamaktadır. 

Kuru gıda yardımı, 

tüm illerdeki ihtiyaç 

sahiplerine koli 

şeklinde 

yapılmaktadır. 

Sıcak yemek yardımı, 

İstanbul Mihrişah 

Valide Sultan Eyüp 

İmareti’nde her gün 

üç çeşit sıcak yemek 

olarak verilmektedir.  

İstanbul Eyüpsultan’da hizmet veren 
Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti’nde 
her gün 3.500 kişiye üç çeşit sıcak 
yemekten oluşan bir öğün yemek 
verilmektedir.  

Sıcak yemek yardımı, sefer tasları ile ihtiyaç 
sahiplerinin evlerine ulaştırıldığı gibi Eyüp 
İmaretinde de ihtiyaç sahiplerine 
sunulabilmektedir.  

Kurulduğu ilk günden bu yana İmarette 
verilmekte olan sabah çorbası ikramı da 
günümüzde devam ettirilmektedir. 

En kaliteli ürünlerle oluşturulan kuru gıda kolilerimizi 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. 


