
TAMAMLAYICI 
SOSYAL UYUM 

YARDIMI (T-SUY) 
PROJESİ

BAŞVURUM NASIL 
DEĞERLENDİRİLİP, 
SONUÇLANDIRILACAK?

T-SUY YARDIMIMI NASIL 
KULLANABİLİRİM? 

Başvurunuzu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına (SYDV) ya da Türk Kızılay Hizmet 
Merkezlerine (HM) yapabilirsiniz. Yetkililer, başvuru 
formunuzu, tamamen elektronik bir portal olan 
“Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS)”ne 
yükler. Başvurunuzun, T-SUY kriterlerine uygun olup 
olmadığı incelenir.

Sistem, nakit temelli desteğe ihtiyaç duyduğu 
saptanan başvuru sahiplerini, demografik kriterlerine 
göre “SUY” veya “T-SUY” yararlanıcısı olarak belirler. 
(Aynı anda hem SUY Programı’ndan, hem de T-SUY 
Projesi’nden yararlanmak mümkün değildir.) 
Başvurunuzun sonucu SYDV’ler tarafından ‘olumlu’ 
veya ‘olumsuz’ yönde sonuçlandırıldıktan sonra 
5 ila 9 hafta içinde, formda belirttiğiniz telefon 
numarasına gönderilen SMS ile sizlere bildirilir. 

Aylık ödeme bilgileriniz de düzenli olarak yine SMS 
aracılığıyla sizlere ulaştırılacaktır. Bu nedenle, 
başvuru sırasında verdiğiniz telefon numaranızın 
doğruluğundan ve güncelliğinden emin olunuz.

Proje yararlanıcısı olarak uygun bulunan hanelere, 
daha önce sağlanmış bir KIZILAYKART’ları yoksa, 
1 adet KIZILAYKART temin edilecektir. Temin 
edilen KIZILAYKART’a her aile bireyi için aylık nakit 
desteği yatırılacaktır. Bu durumda, 99 ile başlayan 
kimlik kartınızla birlikte, SMS’de belirtilen Halkbank 
şubesine giderek KIZILAYKART’ınızı alabilirsiniz. 

Kişi başı aylık nakit yardımınızı, Halkbank, Ziraat 
Bankası ve Vakıfbank ATM’lerinden çekebilir ya da 
Türkiye’de bulunan POS cihazlarında kullanabilirsiniz. 
(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. 

Unutmayın: KIZILAYKART’ınızı ilgili Halkbank 
şubesinden 3 ay boyunca teslim almamanız ve /
veya KIZILAYKART’ınızdaki maddi desteğinizi 6 
ay boyunca kullanmamanız durumunda, paranız 
sistem tarafından geri çekilecektir. 

KIZILAYKART, Türk Kızılay ve Halkbank’ın belirlemiş 
olduğu şube ve Hizmet Merkezlerinde dağıtılan, 
Türkiye genelinde, alkol ve tütün satışı yapılan 
işletmeler haricindeki tüm işletmelere ait POS 
cihazlarında ve ATM makinelerinde kullanılabilen bir 
banka kartıdır.  

T-SUY Projesi ile ilgili güncel bilgiye resmi iletişim 
kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. 

KIZILAYKART NEDİR?



T-SUY’dan, kimlik numarası 99 ile başlayan Geçici 
Koruma Statü Sahipleri, Uluslararası Koruma Statü 
Sahipleri, Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri ve 
İnsani İkamet İzni olanlar faydalanabilir.

T-SUY’a başvuru, “Sosyal Uyum Yardım (SUY)
Programı”na başvurma şartları ve yöntemi ile 
aynıdır. Hali hazırda SUY yararlanıcısıysanız, T-SUY 
için başvuru yapmanız gerekmemektedir.  İlk kez 
başvuracaksanız, yan sayfada yer alan grafikteki 
bilgileri takip edebilirsiniz. 

*GİGM: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
*Nüfus M.: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

*SYDV: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
*HM: Türk Kızılay Hizmet Merkezi

Kaydınızı tamamlayın 
ve 99 ile başlayan 
“Yabancı Kimlik 
Kartı”nızı alın.

Engellilik durumunda, 
yetkili devlet hastanesinden
 “Engellilik Sağlık Kurulu 
Raporu”nu alın.

GİGM* HASTANE

Başvuru sonucunuz 
5 ila 9 hafta içinde 

SMS ile bildirilecektir. 

Adres kaydınızı yaptırın.
(MERNİS)

NÜFUS M. *

Başvuru için gereken 
formları alın ve doldurun.

SYDV / HM
Doldurup teslim ettiğiniz

formlar yetkililer tarafından
sisteme girilecek ve

 kriterlere uygun olup
olmadığınız araştırılacaktır.

SYDV * / HM * 

Kişi başı aylık nakit yardımı 
yüklemesini ATM’den 
çekebilir ya da POS’larda 
kullanabilirsiniz. 

&
BANKA
Başvurunuzun kabul edilmesi 
durumunda, belirtilen Halkbank
Şubesi’nden kartınızı alınız. 
99 ile başlayan kimliğinizi 
yanınıza almayı unutmayınız. 

1919    0505    1868    1106

T-SUY Projesi,  Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilmekte ve KIZILAYKART Platformu üzerinden 
uygulanmaktadır. 

Pazartesi – Cuma  08.00 – 18.00
Cumartesi   09.00 – 13.00

Lütfen başvuru yaptığınız SYDV veya Türk Kızılay Hizmet Merkezi’nde bulunan telefon numaranızın güncel olduğundan emin olunuz. 

T-SUY YARDIMI KİM 
TARAFINDAN FİNANSE 
EDİLİYOR?

T-SUY NEDİR?

T-SUY’A KİMLER, NASIL 
BAŞVURABİLİR?

Türkçe
İngilizce 

Arapça
Farsça

Peştuca 

Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) Projesi, 
geçim kaynaklarına yönlendirilemeyeceği için 
“En kırılgan” durumda kalan göçmenlerin yaşam 
standartlarını iyileştirmek üzere hazırlanan nakit 
temelli destek projesidir. 

T-SUY yararlanıcılarına, temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri için KIZILAYKART aracılığıyla  
kişi başı, aylık 250 TL nakit yardımı yapılır. 


