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Bu vesileyle programın yürütülmesinde desteklerini 

esirgemeyen donör ve proje ortağı kurum/kuruluşlara 

şükranlarımızı sunuyoruz.

Dr. Kerem Kınık
Türk Kızılayı Genel Başkanı

           İkinci dünya savaşından bu yana tarihin en 
büyük insan ızdırabına şahitlik ettiğimiz günümüzde, 
2018 itibariyle yurdunu terk etmek zorunda kalan  
65 milyonun üzerinde insan bulunuyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarında 41 aktif savaş halen devam 

ederken, her dakika 20 kişi daha yurdunu terk etmek zorunda 

kalıyor. Tarihin omuzlarına yüklediği bir sorumluluk olduğu 

bilinciyle Türkiye, örnek bir misafirperverlik sergileyerek dünyanın 

en fazla mülteci ağırlayan ülkesi. Dolayısıyla Türkiye, gerek mağdur 

duruma düşen insanları ayrım göz etmeksizin desteklemek 

gerekse de büyük göç hareketlerinin ev sahibi toplumlar üzerindeki 

olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla insani faaliyetlerini 

sürdürüyor. Türk Kızılayı olarak, ülkemizin sırtladığı yükün bir 

kısmını alabilmek adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.

Türk Kızılayı olarak sürdürdüğümüz projeler içerisinde Kızılaykart 

SUY Programı, insani yardım sektöründe dünya çapında ses 

getiren bir uygulama oldu. Bugüne kadar uygulanan en büyük nakit 

temelli destek programlarından biri olan SUY Programı ile 2016 

Kasım tarihinden bu yana 1.3 milyon yararlanıcı hedef kitlesine 

ulaşıldı.

Türk Kızılayı için büyük bir kazanım olduğunu düşündüğümüz bu 

program sayesinde saha uygulamaları, koordinasyon, eşgüdümlü 

çalışma ve planlama süreçlerinde çok değerli tecrübeler edindik. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve kendilerinin nezdinde Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İçişleri Bakanlığı; valilikler, 

kaymakamlıklar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

(AFAD), Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü 

(ECHO), Dünya Gıda Programı (WFP) SUY Programının çok değerli 

ortak ve destekçileri bu süreçte bizimle omuz omuza çalıştılar. 

Türk Kızılayı olarak, sahip olduğumuz tüm imkan ve 

operasyonel yetkinliklerimizle savaş alanlarında, doğal 

afetlerde, ihtiyacın olduğu, çarenin arandığı her noktada 

insanlığın yanında olmaya devam edeceğiz. 



Türkiye’de Uluslararası/ Geçici Koruma altında yaşayan yabancılara ECHO (Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım 

Birimi) aracılığıyla sağlanan fonlarla sunulan KIZILAYKART-SUY Nakit Temelli Destek Programı, hedeflenen 1.3 Milyon 

Yararlanıcı sayısını aştı.

Dünyadaki en büyük Nakit Temelli Destek Programlarından biri olan SUY, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

(ASPB) Türk Kızılayı ve WFP (Dünya Gıda Programı) ortaklığında Ankara’daki yönetim biriminden koordine 

ediliyor. ASPB, Türk Kızılayı ve WFP’nin kırılgan gruplar konusundaki tecrübe ve hassasiyetinin bir araya 

getirildiği bir proje olan SUY Programı başarıyla sürdürülüyor. Program;  çoğunluğu Suriye, Irak, Afganistan ve 

İran uyruklu olmak üzere, 60’dan fazla milyon yararlanıcıya uyrukta 1.3 milyonun üzerinde yararlanıcıya nakit 

temelli destek sağlıyor. 

SUY Programı Hedefe Ulaştı



İNSANİ YARDIM ALANINDA YENİLİKÇİ BİR UYGULAMA
Nakit Temelli Destekler

İnsani yardım alanında yenilikçi bir uygulama olarak dikkat çeken ‘Nakit Temelli Destekler’ nakit yardımın direkt olarak yararlanıcıların 

kullanımına sunulduğu programları ifade etmektedir. Terim, insani yardım bağlamında; nakit transfer veya kuponların hükümetlere ya da 

diğer devlet aktörlerine değil bireylere, hane halkına veya topluluklara verilmesi anlamına geliyor. Yardıma muhtaç durumdaki kişilere, 

onurlu seçim özgürlüğü sunan, bu kişilerin kültürel alışkanlıkları doğrultusunda istediklerini satın almalarına imkan tanıyan nakit temelli 

destek programları; maliyet uygunluğu ve yerel pazarlara katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Çoğunluğu savaş mağduru, kırılgan bir kesim olan SUY Programı yararlanıcılarının 

demografik özellikleri incelendiğinde yapılan nakit temelli desteklerin hedefe 

ulaştığı göze çarpıyor. Yararlanıcıların yaklaşık 85%'lik  kısmı çocuk, kadın, engelli 

ve 60 yaş üstü kişilerden oluşuyor. Haziran 2018 dönem verilerine göre SUY 

Programı yararlanıcılarının: 824.114’ü çocuk (0 -17 yaş aralığında), 

39.526’sı yaşlı (60 yaş üstü), 274.784’ü yetişkin kadın (18 -59 yaş 

aralığında) ve 6.860’ı yetişkin erkek engelli birey (18 -59 yaş aralığında).

1.361.343 yararlanıcının, 1.145.284 kişiden oluşan % 84,1’lik bölümünü kırılımları belirtilen  bu kırılgan  gruplar (18-59 yaş aralığında) 

oluşturuyor. Türkiye çapında faaliyet gösteren 1000’in üzerinde SYDV veya Türk Kızılayı Hizmet Merkezlerinden alınan 2.155.941 

başvurunun 1.361.343’ü yararlanıcı kriterlerine uygun bulundu. SUY Programının hedef olarak belirlenen kırılgan gruplara erişim 

sağlamasında süreçte ortaya konan başvuru kriterleri önemli rol oynuyor.  

84.1’i Kırılgan
%



Vakıf ve yardımlaşma kültürü 
bizim geleneğimizde var

Batman Merkez SYDV 

* Türkiye genelinde 1000’in üzerinde SYDV mevcuttur.
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SUY Programının Sahadaki Ortakları;
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)

YAKIN PLAN

Sosyal Uyum Programının sahadaki izlerini takip ederek, çalışmalarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında yararlanıcılar ve 

yararlanıcı adaylarıyla yakın temas içinde sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını yakın plana aldık. Türkiye’nin bütün il ve 

ilçelerinde faaliyet gösteren SYDV’ler 1986 yılında kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğine tabi vakıflar olarak hizmet  veriyor.  Yurdun farklı 

bölgelerinden 4 farklı SYDV’ye yaptığımız ziyaretler sonucunda edindiğimiz izlenimleri sayfalarımızda bulacaksınız. 

Mersin- Akdeniz, Hatay- Kırıkhan, Batman- Merkez, Kayseri- Hacılar SYDV’lerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde birçok değerli çalışmayı

yerinde takip ettik. Bu çalışmaların detaylarına değinmeden önce Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan’ın SYDV’lere ilişkin 

değerlendirmelerini aktarıyoruz.



Dr. İbrahim Altan
Türk Kızılayı Genel Müdürü

           Beklenmedik bir uluslararası göç dalgası  sonrasında 
ülkemize   yönelen   kırılgan   kesimlerin sosyal   uyumunun 
sağlanmasında Türkiye’nin bütün ilçelerinde faaliyet gösteren
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ağır 
sorumluluklar üstleniyor. 

Türkiye’ye zorunlu haller nedeniyle göç etmek zorunda kalan, ülkemizde 

uluslararası/ geçici koruma altında yaşayan 1.3 milyonun üzerinde mağdur 

ve ihtiyaç sahibi kişiye nakit temelli destek sağlayan Kızılaykart-SUY 

Programı birçok kurum/ kuruluşun desteği ve ortaklığında yürütülüyor. 

Programda, Türk Kızılayı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ortak 

ve destekleyici kurum/ kuruluş ile birlikte çalışıyoruz. Uluslararası proje 

ortaklıklarımızın yanında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Valiliklerimiz, 

Kaymakamlıklarımız, Muhtarlıklarımıza kadar Türkiye’nin öz kaynağı 

durumunda olan birçok resmi müessese, programı tecrübe ve 

donanımlarıyla destekliyor. Köklü bir insani yardım geleneğinden beslenen 

kültürümüz, SUY Programının da katkılarıyla örnek bir ev sahipliği sergiliyor.

Bu doğrultuda, Sosyal Uyum Programının yürütülmesi ve milyonlarca 

muhtaç durumdaki insana destek sağlanmasında değerli katkılar veren 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) değinmek gerekiyor. 

Beklenmedik bir uluslararası göç dalgası sonrasında ülkemize yönelen 

kırılgan kesimlerin sosyal uyumunun sağlanmasında Türkiye’nin bütün 

ilçelerinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

ağır sorumluluklar üstleniyor. SYDV’ler, muhtaç durumdaki kişilere 

Kızılaykart Programlarına başvuru aşamasında; başvuru sonrası destek, 

diğer hizmetlere yönlendirme ve kontrol süreçlerinde destek oluyor. 

Uluslararası/ geçici koruma altındaki bu kırılgan kesimlerin, ülkemize 

uyumunun sağlanmasına aracılık ediyor. Türkiye’nin her bölgesinde 

SYDV’lerin olumlu çalışmalarının etkilerine rastlıyoruz.  

İmkânları ölçüsünde birçok yenilikçi projeyi hayata 

geçiren bu değerli kurumsal yapıların desteklenerek 

güçlendirilmesi ülkemiz açısından büyük bir kazanım 

olacaktır. Türk Kızılayı olarak, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığımızın çatısı altında; valiliklerimiz ve 

kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda faaliyetlerini 

başarıyla sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfları ile farklı projede birlikte olmayı temenni 

ediyoruz.



SYDV’lerin nasıl bir yapısı var, özerk olduklarını söyleyebilir miyiz?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının üstlendiği toplumsal rolden 
söz edebilir misiniz?

ASPB Sosyal Yardımlar
Genel Müdür Yardımcısı

Ramazan ÖZDAĞ

SYDV’ler Türk Medeni Kanunu’na göre kurulmuş yapılardır. Vakıf mütevelli heyetlerinin 
bir kısmı kamu görevlilerinden; bir kısmı seçilmişler, halk temsilcilerinden oluşur. 
Kendi kararlarını alır ve uygular. SYDV’lerce yapılacak yardımların genel çerçevesini 
biz belirleriz ancak uygulamasını SYDV’lerin kendileri  

Mersin/Akdeniz, Hatay/Kırıkhan, Batman/Merkez, Kayseri/Hacılar SYDV’lerine 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde birçok değerli çalışmayı yerinde  takip ettik.  
Bu çalışmaların  detaylarına  değinmeden önce SYDV’lerin  bağlı olduğu Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB)  Sosyal Yardımlar Genel Müdür  Yardımcısı 
Ramazan ÖZDAĞ’ın, SYDV’lere ilişkin görüşlerini aktarıyoruz.

yapar.

Vakıflarımız sahada ihtiyaç sahiplerine dokunan; onları en yakından tanıyan ve kamuyu 
temsil eden kurumlar. Hem vali hem kaymakam hem vatandaşlardan bunu duyuyoruz. 
Hedef gruplarının en kırılgan kesimler olduğunu düşündüğümüzde vakıflarımızın verdiği
hizmetleri daha iyi anlayabiliriz. Bu kesimler, zor durumda olan insanlar; yanlış yönlere 
çekilebilecek mağdur insanlar. SYDV’ler  üzerinden bu  insanlarla sürekli temas halinde 
kalıyoruz.

SYDV’lerin ülkemize yönelik uluslararası göç hareketlerindeki fonksiyonu nedir?

SUY Programını nasıl değerlendiriyorsunuz?

SYDV’ler Sosyal Uyum Yardım Programının yürütülmesinde diğer kurumlarla nasıl bir koordinasyon içinde?

Yurtdışından ülkemize gelen göçmenlerin ilk karşılandığı kurum Göç İdaresi’dir. Sonraki 
süreçte ise kamp içi programları dışındaki göçmenlerin; konuttan, gıdaya kadar her türlü 
ihtiyaçlarıyla SYDV’ler ilgilenmektedir. Vakıflar, bu süreç içerisinde gerek vakıf kaynaklarını 
gerek de sivil yardım ve bağışları kullanmaktadır. Aynı zamanda; göç ile ülkemize gelen 
kişilerin eğitim-sağlık gibi diğer kamu hizmetlerine erişimlerini sağlamaktadırlar.

SUY göçmenler açısından çok önemli bir rol üstleniyor; göçmenlerin sosyal uyumunu ve refahını destekliyor. Kişi, bir şehirden bir diğerine 
taşınırken bile birçok güçlük çekerken; bu kırılgan gruplar zorunlu olarak ülkelerini değiştiriyor.  Biz, SUY ile sosyal  entegrasyon açısından
önemli sonuçlar aldık. SUY’un sürdürülebilirliği bu açıdan çok önemlidir; SUY devam etmelidir. AB kaynaklarından yararlandırdığımız Şartlı 
Eğitim Yardımı da çok önemlidir. Vakıflarımıza gelen göçmenleri ŞEY Programına da yönlendiriyoruz.

SUY Programının uygulanmasında katkısı olan tüm kurum/ kuruluşlarla iletişimimiz çok iyi; geçmişten süregelen bilgi alışverişimiz var. SUY’un 
ana uygulayıcı  aktörleri;  Türk Kızılayı, Dünya Gıda Programı (WFP) ve  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır.  Biz bakanlık olarak,  Dünya Gıda 
Programı ile direkt olarak ilişki içerisinde değiliz. Veri paylaşımından, ödeme listelerine kadar birçok çalışmayı Türk Kızılayı üzerinden 
yürütüyoruz. Türk Kızılayı ile tek bir kurum gibi, uyum içerisinde çalışıyoruz. Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü 
(ECHO) tarafından sağlanan fonların kullanımına ilişkin birinci fazda SUY Programını başarıyla yürüten Türk Kızılayı’nı ikinci aşamada 
da görmek istiyoruz.



SUY Programını ve kurumlar arası koordinasyonu nasıl 
buluyorsunuz ?
SUY Programı, birçok kurum- kuruluşun birlikteliğinde yürütülüyor. Program

ilk başladığı dönemlerde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile yoğun  temaslarımız 

oldu.  Göç İdaresi ile görüşerek  ortaya çıkan  problemlerin çoğunu ortadan 

kaldırdık. Türk Kızılayı ve WFP düzenli olarak vakfımızı  ziyarete gelir,  görüş 

alışverişinde bulunuruz.  Türk Kızılayı sürekli istişare halinde  olduğumuz bir 

kurum.

SUY’un Akdeniz ilçesine olan katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Birçok yenilikçi uygulama ile adından söz ettiren SYDV’ler,  SUY Programının sahadaki  temsilcisi 
durumunda. SYDV’leri SUY Programının omurgası olarak niteleyen Mersin/ Akdeniz SYDV Müdürü
Selim Daydaş sorularımızı yanıtladı.

Sokakta başı boş gezen çocukların aileleri ile irtibata geçip, uyarıyoruz. 

Bu uyarılarımız neticesinde çocuk ve kadına yönelik istismarda büyük

azalma oldu. Şu anda başvuru açısından yoğunluk kalmadı. 

Değerlendirmemize göre Mersin ili Akdeniz ilçesindeki yabancı nüfusun

% 90’ı, Sosyal Uyum Yardım Programı ile başvuru sahibi ya da yararlanıcı 

olarak tanıştı.  Akdeniz SYDV olarak ağırlıklı olarak saha faaliyetleri 

gerçekleştiriyoruz, hane ziyaretleri yapıyoruz. Ağırlıklı olarak hedef 

grubumuz Suriye’den gelen kişilerden oluşuyor.

               SUY Programında kısa bir süre zarfında önemli işler başarıldı. Bu noktada Türk Kızılayı’nın verdiği kıymetli desteklerin altını
çizmem gerekiyor. Programın büyüklüğünü düşünürsek, yapılan  çalışmaların  ciddiyeti ortaya çıkacaktır.   Programın yürütülme aşamasında
sorunlarla karşılaşabiliyoruz fakat bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Ülkesini terk etmek zorunda kalan aileler için hayati önemi olan nakit 
desteğini sağlayan başarılı bir program.

MERSİN     Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Mersin/ Akdeniz SYDV Müdürü Selim DAYDAŞ



Programın uygulanmasında karşılaştığınız sorunlar neler ?

SUY kapsamında dikkat edilmesi gereken tek kriter 
hanenin muhtaçlığı olmalıdır.

Bize başvuran kişiler, ekonomik açıdan en sorunlu ailelerden oluşuyor. Yararlanıcılar çok sık 

yer değiştirdikleri için bir dönem kriterlerle ilgili sorunlar yaşandı. Burası tarım işçileri bölgesi;

3 ay burada çalışıyor, 2 ay Adana’ya gidiyor. Akdeniz ilçesi, geçmişte iç göçlerle oluşmuş bir

ilçe. Suriye Savaşı boyunca, ilçemiz ikinci göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bize göre, yardımın 

kesilmesi muhtaçlığın giderilmesi sonucunda olmalı. Taşınma gibi kriterler sebebiyle yardım 

Bir başka konu; SYDV Mütevelli Heyetlerine imkan tanınmalı. Program bütçesinin bir kısmı 

SYDV’lere aktarılmalı, heyetlere karar yetkisi tanınmalı. Türkiye şartlarında bu çok gerekli; 

kriterlere uygun aile yardım alıyor fakat en çok ihtiyaç duyan kişiler alamayabiliyor.

kesilmemeli.



HATAY     Kırıkhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Hatay/ Kırıkhan SYDV Müdürü Abdullah KARAMAN

Kırıkhan’da sosyal uyum sağlanabildi mi ?

 

Sosyal Uyum Yardım Programının etkilerini değerlendirir misiniz?

Kırıkhan özelinde SUY Programına ilişkin ne gibi 
çalışmalarınız oldu ?

SUY Programının hedeflediği sosyal uyumun en güzel örneklerine rastladığımız hoşgörü kenti 
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde SYDV Müdürü Abdullah Karaman programın başarılarını anlattı. 

Kırıkhan’da 113.000 nüfus var. İlçemizde 35 bin kayıtlı Suriyeli yaşıyor. 

İlk etapta sosyal uyum anlamında sorunlar yaşadık fakat zamanla 

Kırıkhan’da sosyal uyumu yakaladık. Bu sosyal birlikteliğin 

sağlanmasında Kırıkhan’da yerleşik T.C vatandaşları ile göçle gelen 

Suriyeliler arasındaki dil birliği ve kültürel yakınlığın etkisi var. 

Örneğin, Kırıkhan’da 4 mahalle, 8 köy Arap kökenli.

SUY Programını topluma katkılarını çok olumlu buluyorum. Kendi 

ülkesinde meslek sahibi Suriyeli bir kişi avukat, mühendis, öğretmen 

olabiliyor; savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalıyor. İnsanlar ciddi bir 

travma yaşıyorlar; bu program olmasa belki yasadışı yollara başvuracak. 

Bu programdan elde ettiği yardımla kirasını ödeyebiliyor, mutfak masrafını 
karşılayabiliyor.

Kaymakamlığımız başkanlığında aylık Suriyeli Koordinasyon Toplantıları 

düzenliyoruz. Jandarma, Emniyet, İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçedeki Suriyeli

nüfusa yardım yapan STK’ların katılımıyla düzenli olarak değerlendirmeler 

yapıyoruz. İlçemizdeki 16 mahallede Suriyeli nüfus arasından seçtiğimiz 

temsilciler var. Her mahalleden bir temsilci (bir nevi muhtar gibi) bize o 

mahalleye ilişkin bilgi veriyor. Yapılan yardımların kendilerine erişimi, 

mahalle halkının sorunları, sosyal uyum gibi konularda kendileri son 

gelişmeleri aktarıyor.



BATMAN     Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Ülkemizde son dönemde artan göç hareketlerinde Batman’ın etkinliği nedir ?

Batman/ Merkez SYDV Müdürü Beşir ARSLAN

Sosyal Uyum Yardım Programına ilişkin görüşleriniz neler ? 

Bize göre Suriyeli nüfus burada olduğu müddetçe yardımlar devam 

etmelidir. Kişilerin yaşadıkları travma sonrasında yeni bir hayata başladığı

dönemde nakit yardımlarla desteklenmeleri, hayatının sonraki dönemleri 

açısından son derece önemli. Suriyeli Koordinasyon Toplantılarımıza 

katılan Suriyeli temsilcilere sosyal uyum konusundaki düşüncelerimizi ilettik.

Özellikle çocuk yaşta evlilikler ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, 

geleneksel giyim kuşamlarının Türkiye’deki standartlara uyarlanması 

gibi konularda önemli mesafeler kaydettik.

Batman, bölgemizde Diyarbakır ile birlikte göç alan iki şehirden biri. Çevre illerden 

gelen göçmenler ve Suriyelilerin etkisiyle nüfusun 500 bini aştığını tahmin ediyoruz.

Sanayide, tarım ve inşaat sektörlerindeki gelişimle birlikte kentimiz bölge açısından

bir cazibe merkezi haline geldi. İç ve dış göçün kentimiz üzerindeki etkilerini 

görebi l iyoruz.

‘‘Suriye’de olanları üzüntüyle takip ettik, yaşananlar bizim için 
bir örnek olmalı. Vatanımıza sahip çıkmak zorundayız.’’

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en çok göç alan illerinden olan Batman kenti, ağırladığı göçmenlere 
sunduğu imkanlar ve Batman SYDV aracılığıyla hayata geçirilen yenilikçi uygulamalarla adından söz 
ettiriyor. Batman  SYDV’nin   bölgede ve   ülkede fark yaratan   uygulamalarını;  muhtaç kişilere 
yönelik emsal niteliğindeki onurlu yardım perspektifini müdür Beşir Arslan’dan dinliyoruz.



Türkiye için bir örnek; SOSYAL MARKET 

Suriyelilerin Sosyal Uyumuna Yönelik Koordinasyon 
Çalışmaları

Sosyal Market Uygulaması ile

1 Yılda 25 Bin Aileye 
yardım edildi !

‘‘Çocuğunuzu okula gönderirseniz, SUY’un yanında Şartlı Eğitim Yardımı’ndan de yararlanırsınız’’.

Suriye’nin kentte yerleşik ileri gelenleri ile diyaloğumuz çok iyi. 

Aralarında savaş öncesi dönemde akademisyen, hukukçu, doktor

olan kişiler var. Kendileriyle sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz.

Suriyeli göçmenlere yönelik veri tabanı oluştururken bu kişilerden, 

farklı etnik ve dini kimliği olan gruplardan yararlandık. Kentte 

Suriyeli çocuklara yönelik iki okulumuz var, okul yönetimi ile de 

koordinasyonumuz mevcut. O okula yeni bir çocuk kayıt 

olduğunda biz de kendi listemize kaydını yapıyoruz. 2000’e yakın 

Batman SYDV olarak, ihtiyaç sahiplerine yılda iki kez giyim yardımı 

yaptığımız ‘Sosyal Market’imiz var. Sosyal Market’te, Türkiye’nin 

önde gelen bir hazır giyim firması başta olmak üzere, çeşitli 

markalardan bağış olarak gelen kıyafetler sergileniyor. Yaz ve kış 

dönemlerinde 2 kez ihtiyaç sahiplerine bu marketten giyim yardımı 

yapılıyor. Kullanılmış, eski, defolu kıyafetler değil; tamamı yeni ve 

ambalajında. Sosyal Market’te; belirli kriterlere göre ihtiyaç sahibi 

olduğu belirlenen ailelerle iletişime geçiliyor, randevu veriliyor,

araçlarla alınıp markete getiriliyor. Her aile bireyine 150 TL bütçe

veriliyor; bu bütçe doğrultusunda kendi zevklerine göre kıyafet 

seçimi yapıyorlar. Alışverişleri bitince evlerine servisle bırakıyoruz. 

Bir yılda 25 bin aileyi Sosyal Market’te giydirdik. Burada T.C 

vatandaşı ya da yabancı ayrımı yok; bu da sosyal uyum açısından 

son derece önemli.

Ailelere hep şu mesajı veriyoruz;

Suriyeli çocuk, okula servisle gidiyor.



KAYSERİ     Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Kayseri/ Hacılar SYDV Müdürü Mehmet GÜNEK

Programın yürütülmesiyle ilgili problemler var mı?
Bizce kriter konusunda bir çözüm bulunmalı, bu bir sorun gibi görünüyor. Kişiler, sistemde demografik kriterden dolayı  Sosyal Uyum Yardım

Programından düşünce bize gelip nedenini soruyorlar. 

Geçtiğimiz günlerde bu durumda olan bir Suriyeli kadın geldi, ağlıyor, ‘Niye yardımım kesildi, ben şimdi ne yapacağım’. 

Siz bu durumda birine kriterleri anlatamazsınız. Bu noktada vakıflara tanınacak takdir hakkı önemli.

Hacılar’da sosyal uyumu nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Kayseri’nin küçük ilçesi Hacılar’da göçmenler ve yerel halk arasındaki sosyal uyum sağlanmış durumda. 
İlçe SYDV Müdürü Mehmet Günek sorularımızı yanıtladı.

Göçmen halka yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz ?

SUY Programına ilişkin önerileriniz neler ?

Kayseri/Hacılar ilçesinde göçmenlerle yerel halk arasında bir uyum yakalandı. İlçemiz küçük 

bir yerleşim alanı olduğu için bu uyumun sağlanması ve programın yürütülmesi daha kolay 

oldu. Şu an hali hazırda 122 aileden 64 aile SUY kriterlerine uygun bulundu ve programdan 

yararlanıyor. Ayrıca 129 çocuğumuz Şartlı Eğitim Yardımından faydalanıyor.

İlçemize yerleşen göçmenlerin kümelenmelerini istemedik. Onların ilçeye dağılımlarını 

sağlayarak halkla kaynaşmalarını kolaylaştırmayı hedefledik. İlçemizde yerleşen kişilerin

Türkçe dil kurslarına katılımlarını sağladık. Türkçe kursları tamamlayan göçmenleri meslek

edindirme ve kişisel bakım gibi kurslara yönlendirdik. Bu konuda Halk Eğitim Merkezleri 

önemli destekler sağladı. Süreç içerisinde ihtiyaca göre düzenlediğimiz kurslar da oldu. 

İlginç gelebilir belki; geçen yıllarda artan soba kaynaklı yangınlar nedeniyle soba yakma 

kursu bile düzenledik.

Sahadaki en aktif kurumlardan biri olarak; bizler mütevelli heyetlerine yetki verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhtaçlık düzeyinin 

belirlenmesi için kriterler dışında, SYDV’lere de yetki tanınması gerekiyor. Örneğin 4 çocuklu bir aile kriterler dolayısıyla direkt olarak SUY 

yararlanıcısı olabiliyor fakat ailenin ihtiyaç düzeyi tartışmalı olabiliyor; baba ve iki çocuk gayri resmi olarak çalışıyor. Bunun yanında 50 yaş 

üzerinde iki ebeveyn yardım alamıyor. 



İNSAN HİKAYELERİ

Kendi berber dükkanımız vardı. Kız kardeşlerim tuhafiyede çalışıyorlardı. Geçim durumumuz çok iyiydi. 
Savaş başladığında hepimiz yakın zamanda biter diye düşündük; ama çatışmalar Halep’e mahallemize 
kadar gelince neyimiz varsa bırakıp göç etmek zorunda kaldık.

diyor... gözleri dolarak yere doğru bakıyor.

Hüseyin Yusuf

Halep’ten Türkiye’ye 4 sene önce göç eden Yusuf Ailesi 8 kişilik 
çekirdek ailenin ( 6 çocuk, anne ve baba) dışında,  Hüseyin Yusuf’un  
babası ve 4 kız kardeşinden oluşmakta.  3 katlı bir apartman 
gecekondunun en alt katında yaşamını idame ettiren aile,  bu eve 
aylık  800 tl kira ödüyor.

Hane ziyaretimizde aile bizi yoğun bir telaşla karşılıyor. Evin dışı daha 
yeni yıkanmış. Evde 6 küçük çocuk var. 3 ü okul çağında. Kocaman 
ve pırıl pırıl gözlerle ekibimize bakıyorlar. Çocuklardan birinin altına 
sarılmış market poşeti ilgimizi çekiyor. Ancak bir süre sonra market 
poşetinin çocuk bezi yerine kullanıldığını algılayabiliyoruz.

Yusuf Ailesinin tek erkek çocuğu olarak tüm 
geçim yükü Hüseyin’in omuzlarında. 
Hüseyin  4 sene önce Halep’ten Türkiye’ye geldiklerinde çok 
zorlandıklarını, kendi mesleği olan berberliği idame ettiremediğini bu 
nedenle karton fabrikası işçiliği gibi geçici ve dönemsel işlerde 
çalıştığını anlatıyor. Hane ziyaretinde ilk dikkatimizi çeken şey, evde 
hiçbir eşyanın olmaması.

150 bin üzerinde KIZILAYKART  yararlanıcısına ev sahipliği yapan Gaziantep; Suriye Savaşı sonrasında; 
ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan göçmenlerin  ikinci  evi oldu.  Bu ziyaretimizi de  Gaziantep’te 
150 bin üzerinde   yararlanıcı , 25 bin  üzerinde hane arasından   belirlediğimiz 14 kişilik Yusuf Ailesi’nin 
evine gerçekleştiriyoruz.



Yusuf ailesi KIZILAYKART-SUY Programından 
9 aydır faydalanıyor.  

dediğinde yüzü aydınlanıyor.

Hüseyin Yusuf

Türkiye bizim  için çok şey yaptı. Türk kardeşlerimizden hiçbir ayrımcılık görmedik. Bizleri bağırlarına 
bastılar. O nedenle Türkiye ve KIZILAYKART’a şükran doluyuz. Çocuklar küçük, herşeyin farkında 
değiller ama bizler ülkemizi çok özlüyoruz. Savaş bittiğinde döneceğiz.

SUY Programına kabul edildiklerinden beri hayatlarının değiştiğini 
belirten Hüseyin Yusuf, artık herşeyin çok kötü olmadığını ve temel
ihtiyaçlarını   KIZILAYKART sayesinde   sağlayabildiklerini söylüyor. 

Evin giriş kapısının yanında market torbalarını görüyoruz. Poşetleri 
göstererek çok şükür Allah SUY Programından razı olsun diyor.

Gitmek üzereyken yemeğe 
kalmamız için ısrar ediyorlar. 
Yaşadıkları sıkıntılara rağmen 
ellerindeki kısıtlı kaynakları 
paylaşmaktan çekinmiyorlar.
Ancak davetlerini nazikçe
geri çeviriyoruz.

Eşyalar, yerlere gelişi güzel konulmuş  şilteler ve üzeri örtü ile kapatılmış birkaç yatak ve mutfak eşyasından ibaret.. 
Halep’de maddi durumumuz iyiydi diye söze başlıyor Hüseyin Yusuf.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık KIZILAYKART’ı Ziyaret Etti

150 Yıllık Çınar, Köklenerek Güçleniyor

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, KIZILAYKART- SUY Programının yürütüldüğü Nakit Temelli Destek Programları 
Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük’ün ve Türk Kızılayı Göç Hizmetleri Müdürü 
Bayram Selvi’nin katıldığı ziyarette Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, KIZILAYKART Nakit Temelli Destek Programları 
Koordinatörü Orhan Hacımehmet’ten faaliyetlerle ilgili bilgi alarak, istatistiki verilerin sunulduğu kioskları inceledi.

Kurulduğu 11 Haziran 1868 yılından bu yana bağışçılarından aldığı güç ile 
milyonlarca insana yardım ulaştıran, yaraları saran Türk Kızılayı, 150. kuruluş yıl 
dönümünü kutluyor.  
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın ev sahipliğinde 150. kuruluş yıl dönümü 
sebebiyle İstanbul’da iftar programı düzenlendi. Etkinliğe; sivil toplum kuruluşları, 
bürokratlar, medya temsilcileri ve Kızılaycılar katıldı.
Etkinlikte konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “150 yıldır bu 
merhamet çınarı dünyanın neresinde bir insan ıstırabı varsa dindirmek için 
koşuşturuyor” dedi. Uluslararası bir misyon olarak Kızılay’ın dünyanın farklı 
coğrafyalarında yürütmüş olduğu çalışmalar olduğunu dile getiren Kızılay 
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sadece Ramazanda 10 milyon insana
ulaşmak için Kızılay ekiplerinin 4 kıta ve 35 farklı ülkede faaliyetlerini yürüttüğünü 
belirtti.
 

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay, 150 yaşında ve 150 yıldır bu merhamet çınarı dünyanın neresinde bir insan 
ıstırabı varsa dindirmek için koşuşturuyor” şeklinde konuştu. Kızılay’ın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu 
IFRC’nin Avrupa ve Orta Asya’dan sorumlu başkanlığını yaptığını hatırlatan Kınık, “Uluslararası insani yardım hareketi 
içerisinde bir model olmaya gayret edeceğiz” dedi.

HABERLER



“Ramazan’ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım”
Türk Kızılayının, Ramazan Hedefi 10 Milyon Kişiye Ulaşmak

KIZILAYKART- SUY Programı, altı kentte yeni bölge ve saha ofislerini hizmete açtı…

KIZILAYKART-SUY Programı; Türkiye’de uluslararası veya geçici koruma altında yaşayan 
ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi, bu kişilerle iletişim kurularak programa dahil edilmesi 
ve mevcut yaralanıcılara verilen hizmetlerin alınan geri dönüşler doğrultusunda 
geliştirilmesine yönelik hedefler doğrultusunda yeni bölge ve saha ofislerini hizmete açtı. 

Yeni ofis açılış programı İstanbul Bölge Ofisini; İzmir, İstanbul Anadolu Yakası, Samsun, 
Erzurum, Hatay, Van Saha Ofislerini kapsıyor.  

Açılan ofisler aracılığıyla; yerel ve merkezi otoriteyle işbirliğinin geliştirilmesi, paydaşlarla 
iletişim, dış erişim, duyarlılaştırma, saha verilerinin daha sağlıklı gözlenmesi ve 
değerlendirilmesi hedefleniyor. 

KIZILAYKART Yeni Bölge ve Saha Ofislerini Hizmete Açtı

“Ramazan’ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım” sloganıyla yardım kampanyası başlatan Kızılay, 
kendi öz kaynaklarından da yüzbinlerce aileye yardım yaptı. Kızılay, Ramazan ayı boyunca 
yurtiçi ve yurtdışında yaptığı faaliyetlerle 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşarak, iyilik çınarı 
olduğunu bir kez daha göstermeyi planlıyor. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla 
Ramazan Kampanyası’nı başlatan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’, “ Öncelikle 
Türkiye'deki ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere 30 ülkede yaklaşık 10 milyon insana 
dokunmayı hedefliyoruz. Bu büyük bir hedef. Bu hedefin büyütülmesi için bize
cesaret veren ve destekleyen gönüllülerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Ümit ediyorum, 
ramazanın sonunda, 10 milyon insana dokunma hedefine hep beraber ulaşır ve 10 milyon 
acıyı nasıl dindirdiğimizi sizlerle konuşuruz ” şeklinde konuştu.

Yurt içinde 200 bin aileye gıda kolisi ile yardım edilmesi planlandığını belirten Genel Başkan Kınık, Ramazan süresince bir 
milyon insana bu gıda yardımlarını ulaştırmayı planladıklarını ifade etti. “30 ülkeye yardım edeceğiz” Dünyada yaşanan 
çatışmalardan dolayı her gün 30 bin insanın evini terk ettiğini bu nedenle 66 milyon insanın mülteci duruma düştüğünü 
hatırlatan Kınık, Ramazan boyunca ülkesini terk etmek zorunda kalan insanları da unutmayacaklarını belirtti. Kınık, Suriye 
başta olmak üzere Filistin, Arakan ve Irak gibi ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çabalarını sürdüreceklerini dile 
getirdi.



ULAŞILAN

YARARLANICI SAYISI

1 Milyon 361 Bin Kişi
 (234 Bin hane)

KIZILAYKART BÖLGE ve ALAN OFİSLERİ
9 Adet

YARARLANICILARAÖDENEN TOPLAMYARDIM TUTARI2 Milyar 55 Milyon TL
PROGRAMDAN
YARARLANAN
KADIN SAYISI

PROGRAMDAN
YARARLANAN
ERKEK SAYISI% 49

% 51

2018 TOPLAM 
BÜTÇE

4 Milyar TL
YARARLANICILARA

KİŞİ BAŞI ÖDENEN 

AYLIK TUTAR
120 TL



KIZILAYKART İstatistikleri
Haziran 2018

PROGRAM
BAŞVURU
MERKEZLERİ

9 ADET
TÜRK KIZILAYI

HİZMET MERKEZİ

+ 1000 ADET
SOSYAL YARDIMLAŞMA
ve DAYANIŞMA 
VAKFI

SOSYAL MEDYA
HESAPLARI

WEB SİTESİ

Türk Kızılayı
Çağrı Merkezi

www.youtube.com/KIZILAYKART-SUY

www.twitter.com/kizilaykart_SUY

www.facebook.com/Kizilaykart.SUY

5 dil / 31 operatör
operator desteği

Türkçe, İngilizce
Arapça, Farsça, Peştuca



65 Milyon insan kendine yurt arıyor...

Siz bu sayfayı okurken 
10 kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı!

Dünya Mülteciler  Günü
20 Haziran

www.kizilay.org.tr


