AİLEYE
YÖNELİK SOSYAL
YARDIMLAR

ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI PROGRAMI
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerde yaşayan, annesi, babası veya her
ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır. Aylık 300
TL ödeme yapılmaktadır.
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GIDA YARDIMLARI

BARINMA YARDIMLARI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıﬂarınca sosyal güvencesi
olmayan ihtiyaç sahibi hanelere veya sosyal güvencesi olan ancak hane
içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan
hanelere başta dini bayramlar öncesi olmak üzere ihtiyaç halinde tüm
yıl boyunca temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gıda
yardımları yapılmaktadır.

3294 sayılı Kanun kapsamında olan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan
oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde
yaşayanlara temel ve zaruri ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyaçlarının
karşılanması için ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı
yapılmaktadır. Ayrıca afet olayları sonrasında da ev eşyası alımı için ayni
veya nakdi olarak yardım yapılmaktadır.

YAKACAK YARDIMI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıﬂarınca sosyal güvencesi
olmayan ihtiyaç sahibi hanelere veya sosyal güvencesi olan ancak
hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden
az olan hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden
ücretsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak
yardımı yapılmaktadır.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA
YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE
YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

2012 yılında başlatılan düzenli nakdi sosyal yardım programı
çerçevesinde sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun
kapsamında ihtiyaç sahibi olan resmi nikahlı eşi vefat etmiş kadınlara
şartları devam ettiği süre içerisinde aylık 500 TL olmak üzere 2 aylık
periyotlarla 1000 TL düzenli nakdi yardım verilmektedir.

Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi
olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin
askerlik görevi süresince desteklenmesi için aylık 500 TL olmak üzere
2 aylık periyotlarla 1000 TL düzenli yardım verilmektedir. 2013 yılı Mart
ayı itibarıyla yardım programı başlatılmıştır. Yardım programının hak
sahibi, asker evliyse eşi, evli değilse annesi veya babasıdır.

Ödemeler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden doğrudan
kadınların PTT hesaplarına aktarılmaktadır. Hak sahipleri
ödemelerini, herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT
şubelerinden, Sosyal Yardım Kartlarını kullanarak ATM’lerden
çekebilmekte veya kartlarını alışverişlerinde ödeme aracı olarak
kullanabilmektedirler.

Milli Savunma Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol
çerçevesinde 2013 Mart döneminden itibaren veri paylaşım alt yapısı
hazırlanmış olup, başvuranlardan askerliğe ilişkin herhangi bir belge
talep edilmemektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıﬂarınca yürütülen sosyal
yardım programlarına yönelik başvurular Vakıf Mütevelli Heyeti
tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde (3294, 2022 ve 5510 sayılı
Kanunlar) değerlendirilmektedir.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ
3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal
yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 1-2 kişilik hanelere aylık 75
kWh (103 TL), 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (137,33 TL), 4 kişilik
hanelere aylık 125 kWh (171,67 TL), 5 ve daha fazla kişilik hanelere
aylık 150 kWh (206 TL) sosyal yardım yapılmaktadır.

MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU
YARDIM PROGRAMI
Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi ailelerde yaşayan, babası askerde olan çocuklar için yapılan
nakdi yardımlardır. Aylık 200 TL ödeme yapılmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin İkametgahınızın Bulunduğu İl veya
İlçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına
Başvurabilirsiniz veya e-Devlet Kapısı Üzerinden Online Sosyal
Yardım Başvurusunda Bulunabilirsiniz.

www.aile.gov.tr

