Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı’na
Dair Sıkça Sorulan Sorular
WFP Türkiye

SUY Programı nedir?
Türkiye genelinde 28 Kasım 2016 tarihinde başlamış
olan Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY), Türkiye’de
yaşayan 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibi sığınmacıya
ulaşmayı planlamaktadır. Bu yardım yararlanıcıların
yiyecek, yakacak, kira ve fatura gibi temel
ihtiyaçlarını giderebilecekleri onlara seçim imkanı
sunan çok amaçlı bir nakit yardımıdır.

SUY Programı uygulamasında hangi
kuruluşlar etkindir?
SUY Programı ortaklığın gücünü yansıtıyor; Dünya
Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı arasında oluşturulan işbirliği ile
uygulanıyor. Programın genel koordinasyonu Afet ve
Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından
sağlanıyor.

SUY Programı kim tarafından
finanse edilmektedir?
SUY Programı Avrupa Birliği ve üye ülkelerin ilk
etaptaki 348 milyon Avro katkısı ile finanse
edilmektedir.

SUY Programı’nın diğer insani
yardım programlarından farkı
nedir?
Halihazırda devam eden ulusal sosyal yardım
programlarına bağlı olarak yürütülen SUY

Programı’nın başvuru ve değerlendirmeleri, devletin
prosedürleriyle uyumludur. Yardımımıza gereksinim
duyan ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmak için
başvuranlardan bazı soruları cevaplaması isteniyor ve
kayıtlar denetleniyor. Tüm ülkeyi kapsayan program,
ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamada
kullanabilecekleri çok amaçlı bu nakit yardımla 1
milyon kişiye ulaşmayı amaçlıyor. SUY Programı Türk
halkı ve hükümetin misafirperverliği ve cömertliği
üzerine kurulmuştur. Program, toplumsal
bütünleşmeyi sağlamayı; sığınmacıların harcamaları
yoluyla yerel ekonomiye katkıda bulunmaları
sayesinde yerel halkı olumlu yönde etkilemeyi
amaçlıyor.

Neden nakit?
Çünkü insanlara seçim şansı vererek onlara normallik
hissi veren nakit aynı zamanda ailelerinin temel
ihtiyaçlarını sağlamadaki önceliklerini yönetmelerine
imkan tanıyarak onları güçlendirir. Nakit yardımı ile
insanlar ihtiyaçları olan şeyleri ihtiyaçları olduğu
zaman alabilirler. Nakit yardımı uygun maaliyetli
olup, pazar ve finansal altyapı bakımından güçlü olan
Türkiye’ye uygun bir sistemdir.

Kimler başvurabilir?
Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma
kapsamında Türkiye’de kayıtlı olarak yaşayan
yabancılar SUY’a başvurabilir. Program kalabalık
aileler, yaşlılar ve engelliler gibi en çok ihtiyaç sahibi
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aileleri belirleyecektir. Kadınlar tarafından geçimi
sağlanan aileler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Geçerli bir çalışma izni ile çalışanlar ya da Türkiye’de
mülk sahibi olanlar yardım almaya uygun değildirler.

ayının sonuna kadar mevcuttur.
Bununla birlikte, programın 2018 yılının
sonuna kadar devam etmesi
beklenmektedir.

Nasıl ve nereden başvurulabilir?
SUY Programı başvuru formu ülke genelinde Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olan Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ya da Türk
Kızılayı hizmet merkezlerinden alınabilir ve teslim
edilebilir. En yakın SYDV bürosuna ya da Kızılay
hizmet merkezine dair bilgiye 168 nolu ücretsiz
Kızılay Çağrı Merkezi’ni arayarak ulaşabilirsiniz.

Başvuru yapıldıktan sonra
değerlendirme süreci ne kadar
sürecek?
Değerlendirme süreci başvurunun alınmasından
sonra yaklaşık 4 hafta sürecek. Başvuru sahipleri
yardım almaya uygun olup olmadıkları hususunda
SMS ile bilgilendirilecekler.

SUY Programı yardım miktarı ne
kadar?
Uygun bulunan her aileye bir Kızılaykart verilecek. Bu
karta her ayın ilk haftası, aile ferdi başına 100 TL (28
Avro) yüklenecek. Ailelerin temel ihtiyaçlarının
bazılarını karşılamalarına yetecek olan bu miktar,
ailelerin istikrara ulaşmalarına, kiralarını ödemelerine
ve sofraya yeterince yiyecek koymalarına yardım
edecek.

SUY kartı nasıl kullanılır?
Kart, herhangi bir mağazada ödeme yapmak ya da
herhangi bir ATM’den para çekmek için kullanılabilir.
Bankamatik kartı kullanımı ile SUY Programı ailelere
yiyecekten kıyafete, giyimden kira ve giderlere kadar
harcamalarında özgürlük tanıyacak.

Halihazırda Kızılaykart ile yardım
alan aileler SUY Programı için
uygun mudur?
Kamp dışında yaşayan ve halihazırda Kızılaykart
yardımı alan aileler SUY Programı yardımı almak için
başvuru yapabilirler. Fakat aynı anda iki programdan
yardım almak mümkün değildir.

Peki kamp içinde yaşayan aileler?
Kamplarda yaşayan aileler şu an için SUY
Programı’na uygun değildir. AFAD ile yapılmış olan
anlaşması kapsamında WFP, kamplarda yaşayan
aileleri Kızılay Kart aracılığıyla desteklemeye devam
etmeyi amaçlıyor ve bu yardımı finanse etmeleri için
bağışçılarının cömert desteği için çağrı yapıyor.

Krizden etkilenmiş topluluklara
karşı sorumluluk nasıl sağlanacak?
SUY Programı, krizden etkilenmiş topluluklara karşı
olan sorumluğunu; toplulukların programla ilgili
şeffaf biçimde bilgilendirilmesi, programdaki
gelişmelerle ilgili bilgilendirmek için programın çeşitli
safhalarında yararlanıcılara (kadın, erkek, çocuk,
yaşlı, engelli ve diğer muhtaç kesimlerden kişiler)
danışılması ve etkilenen topluluklardan bilgi almak ve
belirli şikayetlere uygun geri dönüşün yapılabilmesi
için resmi ve kapsamlı şikayet ve geri bildirim
mekanizmalarının kurulması ile sağlayacak. Ücretsiz
olarak aranabilen Kızılay Çağrı Merkezi; soru,
şikayet, geri bildirim, müracaat ve sığınmacının
koruması vb konularda sevkler için bir bilgi ağı gibi
işleyecek.

Yardım programı ne zamana kadar
sürecek?
Uygun bulunan aileler ihtiyaç sahibi oldukları
doğrulandığı sürece, yardım almaya devam
edeceklerdir. Halihazırda finansman, 2017 Mayıs
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