Başvuru Süreci
SUY Programına başvurmak için lütfen aşağıda
belirtilen adımları izleyiniz:

Avrupa Birliği İnsani
Yardım Kurumu tarafından
ﬁnanse edilmektedir

Adres değişikliklerini İl Göç İdaresi / Nüfus Müdürlüğü'nde
gerçekleştirdikten sonra, SYDV / Kızılay Hizmet Merkezine
bildiriniz.

Adres

değişikliğini

bildirmemeniz

halinde

yardımınız kesilecektir. Programa kabul edilip edilmediğiniz
İL GÖÇ İDARESİ
İl Göç İdaresi’nde resmi kayıt sürecinizi
tamamlayınız ve 99 ile başlayan
yabancı kimlik kartınızı alınız.

ve program ile ilgili güncellemeleri sizlere SMS olarak
iletebilmemiz için telefon numaranızı güncel tutmanız
önemlidir.

SUY Programı ile ilgili güncel bilgiye aşağıdaki
resmi iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

SYDV / HM
Size en yakın Kızılay Hizmet Merkezine (HM)
veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına
(SYDV) giderek, tüm aile bireyleri için başvuru
formunu doldurunuz.

SUY ile ilgili detaylı bilgi talebi, görüş ve şikayetleriniz için
ücretsiz

hizmet

veren

168

Kızılay

Çağrı

Merkezini

arayabilirsiniz.

Başvuru sonucunuz cep telefonunuza SMS
ile gönderilecektir.
Başvuru sonucunuz, yaklaşık 30 gün
içerisinde SYDV'ler tarafından olumlu veya
olumsuz sonuçlandırıldıktan sonra 5 - 9
hafta içinde tarafınıza bildirilecektir.
5 - 9 hafta içinde SMS’i almazsanız, başvuru
sonucunuz için ücretsiz hizmet veren
168 Kızılay Çağrı Merkezi’ni arayınız.

Pazartesi - Cuma
08.00 - 18.00

Cumartesi
09.00 - 13.00

Türkçe Arapça Farsça İngilizce Peştuca

1106

1868

0505

1919

KIZILAYKART
PROGRAMLARI

Bize Ulaşın
BANKA
1106

1868

0505

1919

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda,
size SMS ile belirtilen Halkbank Şubesi veya
Kızılay Hizmet Merkezinden kartınızı alınız.
99 ile başlayan kimliğinizi yanınıza almayı
unutmayınız.
Kişi başı aylık nakit yardımı yüklemesini ATM’den
çekebilir ya da POS’larda kullanabilirsiniz.

Yardım alan tüm ailelere, başvuru formunda verdiği bilgilerin
doğruluğunu kontrol etmek ve yardım ihtiyacının devam edip
etmediğini değerlendirmek amacıyla SYDV personeli tarafından
hane ziyareti yapılacaktır.

www.facebook.com/Kizilaykart.Programlari

YABANCILARA YÖNELİK
SOSYAL UYUM YARDIM (SUY)
PROGRAMI

www.kizilaykart.org Youtube: KIZILAYKART
Program tarafından verilen tüm destekler ücretsizdir.
Verilecek destek karşılığında herhangi bir ödeme yapmanız
istenirse, durumu bildirmek için lütfen 168 Kızılay Çağrı Merkezini
arayınız. Program uygulama noktalarında size karşı saygılı
davranılması hakkınızdır. Programla ilgili herhangi bir konuda
görüş bildirmek veya şikayette bulunmak hakkınızdır.

Türkiye'de Geçici Koruma / Uluslararası Koruma /
Uluslararası Koruma Başvurusu / İnsani İkamet
İznine sahipseniz SUY Programı tarafından
sağlanan nakit yardımına başvurabilirsiniz.

SUY Programı Nedir ?

Kimler Faydalanabilir?

Türkiye'de Geçici Koruma, Uluslararası Koruma, Uluslararası

3294 sayılı yasa kapsamındaki muhtaçlık durumu mütevelli heyet

Programa kabul edildiyseniz, uygunluğunuzun devam edip

Koruma Başvurusu veya İnsani İkamet İznine ve 99'la başlayan

(MH) kararı ile tespit edilen ve sosyal güvencesi olmayan Geçici

etmediğinin değerlendirilmesi için her ay otomatik kontrol

kimlik numarasına sahip, yardıma ihtiyacı olan bireylerin temel

Koruma, Uluslararası Koruma, Uluslararası Koruma Başvurusu

yapılacaktır.

ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı hedefleyen insani

Statüsü ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancılar fayda sahibi

durumdan haberdar edileceksiniz. Ailenizin durumunda bir

nakit yardımı programıdır.

olarak değerlendirilebilecektir.

değişiklik olursa başvurunuzu güncellemeniz gerekmektedir.

Yardımınız

azaltılırsa

veya

kesilirse,

bu

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları
(ECHO) Birimi tarafından finanse edilen SUY Programı;
Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu (IFRC) ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
(ASHB) arasında oluşturulan iş birliğiyle uygulanmaktadır.
Uygunluk kriterleri karşılayan ailelere verilen KIZILAYKART'ınız
ile her ayın son günü, aylık kişi başı 230 TL ödeme
yapılmaktadır. Aylık ödeme tutarlarının yanı sıra periyodik
olarak ek ödeme yapılmaktadır.

TEMMUZ 2022 İTİBARIYLA;
AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAYAN HANELER
SUY PROGRAMINDAN FAYDALANABİLİRLER.

KIZILAYKART Nedir ?
Türk Kızılay ve Halkbank'ın belirlemiş olduğu şube ve Hizmet
Merkezlerinde dağıtılan, alkol ve tütün satışı yapılan işletmeler
hariç,

Türkiye

genelindeki

tüm

işletmelere

ait

POS

cihazlarında ve ATM makinelerinde kullanılabilen bir banka
kartıdır.

HANENİZDE 18 - 59 YAŞ ARASI
YETİŞKİN ERKEK BİREY VARSA;
Hanedeki 18 - 59 yaş arası her yetişkin erkek bireyin bakmakla
yükümlü olduğu *bağımlı birey oranı 1.5 veya üzeri olmalıdır.

+

60 Yaş ve Üzeri
Erkek / Kadın Birey Sayısı

1106

1868

0505

1919

0 - 17 Yaş Arası
Çocuk Sayısı

1106

18 - 59 Yaş Arası
Erkek Birey Sayısı

HANENİZDE 18 - 59 YAŞ ARASI
YETİŞKİN ERKEK BİREY YOKSA;
Hanedeki 18 - 59 yaş arasındaki yetişkin kadın birey sayısı 2'yi,
toplam birey sayısı ise 6’yı geçmemelidir.

≥ 1.5

1868
0505
1919

* Bağımlı Birey: 0 - 17 yaş arasındaki çocuk ve 60 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsamaktadır.

Kişi başı aylık nakit yardımınızı, Türkiye’de bulunan Halkbank,
Ziraat Bankası ve Vakıfbank ATM’lerinden çekebilir ya da POS
cihazlarında kullanılabilirsiniz (Halkbank, Ziraat Bankası ve
VakıfBank dışındaki bankalar, ATM kullanımında ücret kesintisi
yapabilir).

5

TL

ve

üzerindeki

tutarlar

ATM'lerden

çekilebilmekte, 5 TL altındaki tutarlar sadece alışverişlerde
kullanılabilmektedir.

www.kizilaykart.org

www.facebook.com/Kizilaykart.Programlari

Daha detaylı bilgi almak için lütfen resmi Facebook sayfamızı ve web sitemizi ziyaret ediniz.

