
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 aylık 

bağlanmaktadır.  

Muhtaç Aylığı Yardımının Kesilme Sebepleri; 

Muhtaç aylığından yararlanan kişinin vefatı, 

Üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya 
ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya 
rayiç değerinin Vakıflar Yönetmeliği ile 
verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını 
geçmesi 

Muhtaçlığının kalkması veya bakım altına 
alınması, 

Yetim erkek veya kız çocuğunun 18, örgün 
lise ve dengi öğrenimde 20, örgün 
yükseköğrenimde ise 25 yaşını 
tamamlaması, 

hallerinde muhtaç aylığı yardımı kesilir. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Eşi Vefat 

Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımı 

Programı” kapsamında dul aylığı alanların yetim 

çocuklarına veya 18 yaş altı özel gereksinimli 

çocuklarına verilen yardım tek başına aylık 

kesme sebebi sayılmaz. 
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MUHTAÇ AYLIĞI 

YARDIMLARI 

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı 



Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine 

getirilmesi amacıyla muhtaç durumda bulunan 

engelliler ile yetimlere aylık bağlanmaktadır.  

Bu kapsamda, annesi ya da babası olmayan 

muhtaç çocuklar ile %40 ve üzeri engelli olan 

muhtaçlara;  

Sosyal güvencesi olmaması,  

halinde aylık bağlanmaktadır. 

Herhangi bir gelir veya aylığı 
bulunmaması,  

Mahkeme kararı veya kanunla bakım 
altına alınmamış olması,  

Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı 
mevcut olmaması veya olup da bunlardan 
elde edeceği aylık ortalama gelirinin 
Vakıflar Yönetmeliği ile belirlenen muhtaç 
aylığı miktarını geçmemesi  

Muhtaç Aylığı Yardımları 

Muhtaç aylığı yardımları, yardım kesmeye 

engel bir durum oluşmadığı sürece, her ayın 

en geç 10’una kadar kişi adına açılmış olan 

banka hesap numarasına aktarılır.  

Aylık miktarı, her yıl Ocak ve Temmuz 

aylarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununda belirtilen memur taban 

aylıklarına uygulanan artış oranında 

artırılmaktadır. 

Muhtaç Aylığı Yardımına Başvuru; 

Bir örneğine www.vgm.gov.tr kurumsal internet 

sitesinden erişebilecek olan Muhtaç Aylığı Başvuru 

Formunun doldurularak ikamet edilen ilin bağlı 

olduğu Bölge Müdürlüğüne şahsen elden teslim 

edilmesi veya posta ile gönderilmesi şeklinde 

yapılmaktadır. 

Başvuru sırasında engelli muhtaç aylığı başvurusu 

yapan kişilerden engel oranını gösterir sağlık kurulu 

raporu dışında herhangi bir belge alınmamaktadır. 

 Annesi ya da 
babası 
olmayan 
muhtaç 
çocuklar  

 %40 ve üzeri 
engelli olan 
muhtaçlar 

Başvuru 

Formunun Bölge 

Müdürlüğüne 

şahsen elden 

teslim edilmesi 

veya posta        

ile gönderilmesi  

Her ayın en geç 

10’ununa kadar 

ödeme  

Muhtaç aylığı yardımı başvuruları, Vakıflar 

Yönetmeliği’nin eki Ek-12 Başvuru Değerlendirme 

Cetveli’ne göre değerlendirilmektedir.  

Muhtaç Aylığı Yardımı Başvurularının 

Değerlendirilmesi; 

Ek-12 Başvuru Değerlendirme Cetveli;  

Başvuru sahibi öksüz ve/veya yetim çocuğun,  

 Anne/babasının hayatta olma durumuna,  

 Anne/babasının çalışma durumuna,  

 Ailesinin aylık gelirine,  

 Ailesinin ikamet durumuna,  

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
yardımlarından yararlanma durumuna,  

 Kardeş sayısına  

 Okuma durumuna göre  

Başvuru sahibi engelli kişilerin,  

 Engel oranına,  

 Medeni durumuna,  

 Çocuk sayısına,  

 Ailesinin ikamet durumuna,  

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
yardımlarından yararlanma durumuna göre 

 sosyal ve ekonomik durumunun değerlendirildiği 

bir cetveldir.  


