SUY GÖREV GÜCÜ - IZMIR
SUY GÖREV GÜCÜ Izmir
Tutanağı
06 Aralık 2019

Yer

:

Toplantı saat ve tarih:
09:30 - 11:30
Katılımcılar:

Gündem

Toplantı Eş-Başkanları:

Türk Kızılay İzmir
Şubesi
WFP: Arzum Karasu
TK: Faruk Shaban

WFP, TK KIZILAYKART, TK İzmir Toplum Merkezi, MUDEM, IOM, TIAFI, DDD,
UNHCR, UNICEF ve Multeci Der

1.
2.
3.
4.
5.

Tanışma
Ege Bölgesinde SUY Programı Güncel Bilgiler
ŞEY (CCTE) Programı Güncel Bilgiler
2019 Özet
SUY Yönlendirme Güncel Bilgiler
S&C

1. SUY Programı Güncel Bilgiler:
-

Toplantı Eş Başkanları, Kasım ayında toplam 1.742.829 yararlanıcının, % 55.23 hane ve % 62.82 birey uygunluk
oranı ile desteklendiğini belirten güncellemeler yapılmıştır.
Başvuru sayıları, SUY program istatistikler, demografik bilgiler ve yapılan toplam ödeme rakam ve veriler ana
sunum içinde yer almaktadır.
Kasım itibariyle, Engelli Saglık Rapor sayısı Türkiye genelinde 30,578 iken, Izmir bölgesinde 1,447. Agır Engelli
Raporu ise, ülke çapında 8,152, Izmir bölgesi için ise 389.

2. ŞEY (CCTE) Programı Güncel Bilgiler
-

-

-

Kasım 2019 Ş.E.Y. ödemesine ilişkin güncel bilgiler sunumda paylaşılmıştır.
Bazı teknik problemler nedeniyle 50,000 civarında öğrencinin Kasım 2019 Ş.E.Y. ödemelerinin olumsuz yönde
etkilenmiş olabileceği belirlenmiştir. Belirlenen sebepler arasında ilgili veritabanlarından yeni akademik yıl için
gerekli verilerin uygun şekilde ve uygun zamanlama ile çekilememiş olması ihtimali bulunmaktadır. Konu Ş.E.Y.
programı uygulayıcı kurumları tarafından araştırılıyor. Faydalanıcı aileler, program kriterlerini halen karşılıyor
olmaları durumunda, teknik sorunlardan dolayı olası geciken ödemeleri bir sonraki ödeme ayında alabilecekler.
Bu konudaki sorular 168 Türk Kızılay Çağrı Merkezi’ne yönlendirilebilir.
Hızlandırılmış Eğitim Programı kayıtları Ekim ayında programın gelecek planlanması görüşmeleri sırasında askıya
alınmıştı. Program ortakları arasındaki görüşmelerin sonuçlanması ile kayıtlar Aralık ayı itibariyle tekrar başlamış
ve Ağustos 2020 ye kadar kursların devam etmesi planlanmaktadır.
Lise öğretimine geçişi ve liseden mezuniyeti teşvik etmek amacıyla Ş.E.Y. Programı ek ödemelerine bir de teşvik
ödemesi eklenmiştir. Bu ödeme Eylül ayında 5. sınıftan 8. sınıfa kadar okuyan öğrenciler için 100 TL, 9. sınıftan 12.
sınıfa kadar okuyan öğrenciler için 150 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşvik ödemeleri Ocak 2020’de de tekrar
edecektir.
Cocuk Koruma Birimi
CCTE kapsamında Mart 2017 den beri toplamda ulaşılan çocuk sayının 71.114, bu çocuklardan koruma ihtiyacı
olanların sayının 13.273 ve diğer hizmetlere yönlendirilen çocuk sayının 6.441 olduğu bildirilmiştir.

3. 2019 Özet
2019 yılında gerçekleşen SUY Görev Gücü toplantılar ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Bu bilgilerin yanı sıra katılımcılara;
gündem belirlemek ile ilgili kurumların düşüncelerin ve önerilerinin paylaşılması rica edildi.
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4. SUY Yönlendirme Güncel Bilgiler
-

SUY Programı kapsamında WFP ve Türk Kızılay-Koruma ve Kızılaykart ekiplerince program başından bu yana
yürütülen yönlendirme (koruma, dış erişim vb.) faaliyetlerini içeren istatistiki bilgiler paylaşılmıştır.
WFP Koruma Odak Noktasına Ege bölgesi için aya.alkahia@wfp.org;
Türk Kizilay Yönlendirme ve Dış Erişim birimi ile ise Ege dahil tüm bölgeler için kizilaykartdiserisim@kizilay.org.tr
üzerinden erişilebilir.

5. Soru - Cevap:
-

SUY yararlanıcısı bir hanede hane reisinin (sistemde haneyi temsilen yardımın adına kayıtlı olduğu kişi)
değiştirilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerekmektedir?
Bu durumda, esas hane reisi ile yerine geçecek kişi yabancı kimlik ve ilgili resmi belgelerle birlikte bağlı
oldukları SYDV veya KIZILAYKART Hizmet Merkezine gider ve gerekli başvuruyu yapabilirler. Kısa bir süre
zarfında hane dosyasında bu hane reisi değişikliği gerçekleşerek yardım olduğu gibi devam etmektedir. Eski
hane reisinin yardımdan tamamen çıkartıldığı durumlarda SYDV hane ziyareti de gerçekleştirebilir.

-

Okuma yazma bilmeyen başvuru sahipleri SUY başvuru süreçlerinde nasıl ilerleyebilirler?
Resmi evrak ve ıslak imzaların gerektiği bu süreçlerde SYDV, KIZILAYKART Hizmet Merkezi ve Halkbank
personelleri okuma yazma bilmeyen başvuru sahiplerine gerekli bilgilendirmeyi yapmakta ve ıslak imza
atılmasında yardımcı olmaktadırlar. Bazı SYDV’ler bu kişilerden Noterlerden kazıma imza mührü çıkartmalarını
talep etmektedir. Bu işlemin masrafını da Türk Kızılay Toplum Merkezleri SNF (Özel İhtiyaç Fonu) bütçesi
kapsamında karşılayabilmektedir.

-

Aile birleşimi; Izmir bölgesinde kaç tane aile birleşimi üzerinden aileler bir araya getirildi?
IOM ‘in vermiş olduğu bilgiye göre 1-2 başvuru gerçekleştirildi ama başvurular için TK, yönlendirme yaptığını
hatırlattı.

-

Mutfakta Umut Var (MUV) Programı katılımcılarla paylaşıldı: program kapsamında Adana, Ankara, İstanbul,
İzmir, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 3 aylık Aşçı Çıraklığı Eğitimi düzenlenecektir. Bu eğitimi başarıyla
tamamlayan katılımcıların, programın ikinci 3 aylık evresinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında Saygın
Restoran Ağı’nda yer alan restoran, kafe, otel ve catering firmalarında ücretli staj yapma imkanı bularak
mesleki tecrübe kazanmaları hedeflenmektedir. Diğer illerden farklı olarak Mardin ve Şanlıurfa’daki
katılımcıların ücretli staj imkanı yerine doğrudan iş gücüne katılarak kurulacak olan kooperatiflerde istihdam
edilmesi amaçlanmaktadır. Başvurular için;
o
o

-

Turkçe: https://ee.humanitarianresponse.info/x/#yHaQVO7n
Arapca: https://ee.humanitarianresponse.info/x/#AXZQbSG1

Mudem tarafindan Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) başvurusu süreçleri hakkında temel bilgiler paylaşıldı.
Başvurusun gerçekleştirilebilmesi için Engelli Sağlık Kurulu raporu, refakat eden kişinin ve engelli bireyin
yabancı kimlikleri, 2 de vesikalık fotoğrafı isteniyor. Ardından okulun yazılı başvurusu (Eğitsel Değerlendirme
İsteği Formu) ya da velinin/refakatçinin bizzat başvurusu ile RAM’larda randevu sistemi üzerinden randevu
veriliyor. Eğitsel değerlendirme süreci bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması RAM’larda oluşturulan Özel
Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından nesnel, standart testler üzerinden yapılıyor. Daha fazla bilgi icin
Mudem ‘den Onur Deger ve Tevfik Karpuzcu’yu tevfik.karpuzcu@mudem.org ve onur.deger@mudem.org
üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ek dokumanlar:
1. SUY GÖREV GÜCÜ Izmir sunumu

2.ŞEY (CCTE) sunumu
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