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MÜLTECİ ve
SIĞINMACILAR için
SOSYAL YARDIMLAR
Türkiye’de yaşayan bir sığınmacı veya
mülteci olarak, farklı kuruluşlar ve
devlet kurumları tarafından sağlanan
çeşitli sosyal ve mali yardımlardan
faydalanabilirsiniz. Bunlar ayni ve
nakdi destekleri kapsamaktadır.

ﻟﻼﺟﺌني وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ميﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
اﳌﻨﻈامت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 وﻳﺸﻤﻞ.ﺑﺼﻔﺘﻚ ﻻﺟﺊ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
.ذﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻴﻨﻲ واﻟﻨﻘﺪي

Sosyal yardımlar için
nereden bilgi alabilirim?
1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
bünyesinde ALO 183 Sosyal Destek hattını
arayarak aile içi şiddet, çocuk ihmali ve istismarı
ve çocuklarınızın bakımı konusunda
sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal destek talep
edebilirsiniz. Alo 183 Sosyal Destek Hattı, çok dilli
danışma hizmeti vermektedir.
2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
bünyesinde bulunan bir diğer destek hatı da ALO
144 Sosyal Yardım Hattı'dır. ALO 144'ü arayarak
yaşadığınız çevrede bulunan ve sosyal yardım
sağlayan kuruluşlar hakkında bilgi alabilir; kömür
yardımı, gıda yardımı, şartlı eğitim ve sağlık
yardımına yönlendirilmeyi talep edebilrisiniz.
Ayrıca bu hattan, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarındaki yardım başvurunuzun
durumu hakkında da bilgi alabilirsiniz.
3. UNHCR-SGDD Danışma Hattı’na 444 48 68
telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Danışma
Hattı, Pazartesi ve Perşembe günleri 09:00-17:00,
Cuma günleri ise 09:00-16:00 saatleri arasında,
Arapça, Farsça, İngilizce ve Türkçe dillerinde
hizmet sunmaktadır.
4. KIZILAYKART-SUY internet sitesi ya da
KIZILAYKART-SUY Facebook sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.
5. Bulunduğunuz ildeki Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı veya Türk Kızılayı Hizmet
Merkezi’ni ziyaret edebilir ya da 168 hattını arayarak
Türk Kızılayı Çağrı Merkezi’ne ulaşabilirsiniz.
6. İkamet ettiğiniz bölgedeki belediyenin ilgili
birimlerine danışabilirsiniz.
7. help.unhcr.org/turkey/tr/social-economicand-civil-matters/ internet adresi üzerinden sosyal
yardımlarla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
8. Yakınınızdaki mevcut hizmetler ve yardımlar
konusunda Türkiye’ye yönelik Hizmet Danışmanlığı
internet sayfasını (turkey.servicesadvisor.org/#/)
ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfadan, bulunduğunuz
bölgedeki hizmet sağlayıcılara ilişkin açık oldukları
saatler ve irtibat adresleri gibi bilgileri araştırıp
bulabilirsiniz.
9. Hayata Destek Noktalarına bilgi almak için
ulaşabilirsiniz.

ﻣﻦ أﻳﻦ ميﻜﻨﻨﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ؟
- اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻔﴘ- ميﻜﻨﻚ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻲ.1
اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻓﻴام ﻳﺨﺺ اﻟﻌﻨﻒ داﺧﻞ اﻷﴎة وإﻫامل
اﻷﻃﻔﺎل واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
 داﺧﻞ وزارةALO 183 اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺨﻂ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
 ﻳﻘﺪم ﺧﻂ اﻟﺪﻋﻢ.اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
. ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺘﻌﺪدةAlo 183 اﻻﺟﺘامﻋﻲ
 ﺧﻂ اﻟﺪﻋﻢ اﻵﺧﺮ داﺧﻞ وزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ.2
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﺧﻂ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 ميﻜﻨﻚ، ALO 144  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ.ALO 144
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻨﻈامت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ
 و ميﻜﻨﻚ، ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﻚ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﺤﻢ واﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 ميﻜﻨﻚ أﻳﻀً ﺎ.واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﴩوط واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل وﺿﻊ ﻃﻠﺒﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ
.ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
 ميﻜﻨﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ.3
 ﻳﻘﺪم اﻟﺨﻂ.444 48 68  ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢUNHCR-SGDD
 أﻳﺎم00:17  و00:09 اﻟﺴﺎﺧﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑني اﻟﺴﺎﻋﺔ
 أﻳﺎم00:16  و00:09 اﻻﺛﻨني واﻟﺨﻤﻴﺲ وﺑني اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺠﻤﻌﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
.واﻟﱰﻛﻴﺔ
 ميﻜﻨﻚ زﻳﺎرة اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوين.4
 أو ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮكKIZILAYKART-SUY
.KIZILAYKART-SUY
 ميﻜﻨﻚ زﻳﺎرة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ.5
 أو، أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﱰيك ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ
ميﻜﻨﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﱰيك ﻋﻦ
.168 ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺨﻂ
 ميﻜﻨﻚ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻮﺣﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ.6
.اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
 ميﻜﻨﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ.7
ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوين
help.unhcr.org/turkey/rt/social-economicand-civil-matters/
 ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﻟﺠﻮار.8
(turkey.servicesadvisor.org/#/) ﺣﻮﻟﻚ ميﻜﻨﻚ زﻳﺎرة
 ميﻜﻨﻚ اﻟﺒﺤﺚ.ﺻﻔﺤﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﱰﻛﻴﺎ
واﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ
. ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻻﺗﺼﺎل،
 ميﻜﻨﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﻘﺎط دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﺤﺼﻮل.9
.ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

Sosyal yardımlara
nereden
başvurabilirim?
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları (SYDV)
Mülteciler ve sığınmacılar kayıtlı oldukları
illerdeki Valilikler tarafından koordine edilen
sosyal yardımlardan faydalanabilir. Valiliklerin
idaresinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları’na (SYDV); tek seferlik
nakit yardımı, gıda yardımı, kömür yardımı,
eğitim, barınma, sağlık alanlarında yardımlar
vb. talepleri içeren dilekçelerle başvuru
yapabilirsiniz.
Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen
kişilerin başvurularının kabul edilip
edilmeyeceği değerlendirilirken şu koşullar
gözetilir;
- Reşit olunması,
- Sigortalı bir işte çalışmıyor olunması,
- Düzenli bir gelirin olmaması,
Yardımlara bireysel başvuru zorunludur. Eğer
başvuru sahibi kişinin özel bir durumu varsa
(yatağa başımlılık, engellilik, yaşlılık vb.)
başvuruyu kişi adına bir yakını yapabilir

Nasıl başvuru yapılır?
Sosyal yardımlara resmî olarak başvuruda
bulunabilmeniz için aşağıdaki kimlik
belgeleriyle birlikte bir SYDV şubesine
gitmeniz gerekir:
● Uluslararası koruma altındaki bireylerin
(Iraklılar, İranlılar, Afganlar, Somalililer ve
diğer uyruklardan kişiler) üzerinde 99 ile
başlayan yabancı kimlik numarasının
bulunduğu Uluslararası Koruma Kimlik
Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir.
● Suriye’den gelen ve Geçici Koruma
altındaki bireylerin üzerinde 99 ile başlayan
yabancı kimlik numarasının bulunduğu
Geçici Koruma Kimlik Belgesi’ne sahip
olmaları gerekmektedir.

أﻳﻦ ميﻜﻨﻨﻲ اﻟﺘﻘﺪم
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺎت
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ؟
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
(SYDV) اﻻﺟﺘامﻋﻲ

ميﻜﻦ ﻟﻼﺟﺌني وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﻘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ
 ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪم إﱃ.ﻣﺪﻧﻬﻢ اﳌﺴﺠﻠني ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
( ﰲ إدارة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﻳﻀﺔSYDV)
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺜﻞ ؛ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳌﺮة
،  وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺤﻢ،  واﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، واﺣﺪة
،  واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ،  واﻹﺳﻜﺎن، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
.وﻏريﻫﺎ
أﺛﻨﺎء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎت أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ أم
: ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﴩوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻻ
،  ﻛﻮﻧﻚ ﻗﺎﴏ،  ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻣني،  ﻻ متﻠﻚ دﺧﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪم.اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﺮدي ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪات إﻟﺰاﻣﻲ
،  ﻣﻌﺎق،اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻌﺎين ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ )ﻃﺮﻳﺢ اﻟﻔﺮاش
 ميﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﻗﺮﻳﺐ، ( وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، ﻛﺒري ﺑﺎﻟﺴﻦ
.ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺾ ﻧﻔﺴﻪ

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؟

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ
 ﻳﺠﺐ أن ﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﻓﺮع، اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻣﻊ وﺛﺎﺋﻖ
:اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
● ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ
ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن
واﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن واﻷﻓﻐﺎن واﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻮن
واﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻷﺧﺮى( وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺣامﻳﺔ
.99 دوﻟﻴﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﻫﻮﻳﺔ أﺟﻨﺒﻲ ﻳﺒﺪأ ﺑـ
● ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎدﻣني
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺣامﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺮﻗﻢ
.99 ﻫﻮﻳﺔ أﺟﻨﺒﻲ ﻳﺒﺪأ ﺑـ

SYDV’den yardım almak için kimliğinizle beraber
talebinizi içeren dilekçenizi sunmanız
gerekmektedir. SYDV tarafından sunulan
yardımların bazılarından faydalanabilmek için bazı
özel belgelere de ihtiyacınız olabilir.
Bu ek belgeler, sağlık raporlarınız veya ilaç
masraflarınızı gösteren belgeler olabilir. Ayrıca
adresinizin ikamet ettiğiniz ildeki Nüfus
Müdürlüğü’nün veri tabanında kayıtlı olması gerekir.
İzlenen usuller doğrultusunda, SYDV tarafından
ihtiyaçlarınızı değerlendirmek üzere evinize ziyarette
bulunulabilir.
Başvurunuz üzerine yardım alacağınızın garantisi
yoktur. Nihai karar, SYDV’nin Mütevelli Heyeti
tarafından verilir.
Talep ettiğiniz yardım türünden faydalanabilmeniz
için başvuru sırasında sunmanız gereken ek belgeleri,
● En yakındaki SYDV şubesine giderek,
● İkamet ettiğiniz ilde bulunan Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR) ortaklarının oﬁslerine giderek,
● UNHCR-SGDD Danışma Hattı 444 48 68’i
arayarak öğrenebilirsiniz.

Sosyal Hizmet
Merkezleri
Sosyal Hizmet Merkezleri; Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapar. Bu
merkezler hassas durumdaki mülteciler ve
sığınmacılara gerekli bulduğu takdirde sosyal hizmet
desteği sunar. Bu destekler; psikososyal destek,
rehberlik ve danışmanlık, ayrıca hassas durumdaki
kişilerin tespiti ile bu kişilerin ilgili sosyal hizmet
sağlayıcıları ile bağlantısının kurulmasını kapsar. Her
ilde birden fazla Sosyal Hizmet Merkezi bulunabilir;
bu nedenle, yaşadığınız yere en yakın merkeze
gitmeniz gereklidir. Alo 183 Sosyal Destek hattından
yaşadığınız yerin hangi Sosyal Hizmet Merkezi'ne
bağlı olduğu bilgisini edinebilirsiniz.
Sosyal Hizmet Merkezleri, çeşitli hizmetlere
yönelik başvuruları kabul eder. Bunlardan bazıları
sosyo-ekonomik destek, engellilere yönelik evde
bakım hizmetidir.

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
 ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻳﻀﺘﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي،اﻻﺟﺘامﻋﻲ
 ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج أﻳﻀً ﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ.ﻋﲆ ﻃﻠﺒﻚ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻮﻳﺘﻚ
اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﻋﺪات
.اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ أو اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷدوﻳﺔ
 ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﻮاﻧﻚ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ.اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ
ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ
 ميﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ زﻳﺎرة،  متﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ.ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
.ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ أﻧﻚ ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
 ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎيئ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء.ﻃﻠﺒﻚ
.ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻘﺪميﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﺴﺎﻋﺪة
،اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ
● ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺬﻫﺎب إﱃ أﻗﺮب ﻓﺮع ﳌﺆﺳﺴﺔ
، اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
● أو ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻣﻜﺘﺐ ﴍﻛﺎء ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ
، اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌني ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
 اﻟﺨﻂUNHCR-SGDD ● أو ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻋﲆ
.444 48 68 اﻟﺴﺎﺧﻦ

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ؛ ﺗﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت
اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت
 ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﳌﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ.اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 إذا ﻟﺰم، ﻟﻼﺟﺌني وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء ذوي اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎص
 اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﴘ واﻻﺟﺘامﻋﻲ: ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ.اﻷﻣﺮ
 وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﻮﺿﻊ، واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳌﺸﻮرة
اﻟﺨﺎص وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ذات
 ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﻛرث ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺔ.اﻟﺼﻠﺔ
 ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ، واﺣﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ؛ ﻟﺬﻟﻚ
 ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل.اﳌﺮﻛﺰ اﻷﻗﺮب إﱃ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ
ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻂ
.Alo 183 مبﻮﻗﻌﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻂ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
 ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ.اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
. اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗني-اﻻﺟﺘامﻋﻲ

1. Sosyoekonomik Destek: Çocukları risk altında
olan ailelere ve/veya tek ebeveynli ailelere belirli
bir süre için ya da tek seferlik sağlanır. Ailenin
desteğe uygun olup olmadığını değerlendirmek
amacıyla, sosyal çalışma görevlisi tarafından,
ailenin yaşadığı haneye ev ziyareti düzenlenerek,
bir Sosyal İnceleme Raporu hazırlanır.
2. Engellilere Yönelik Evde Bakım Hizmeti:
Günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan
engelli bireylerin bulunduğu ailelere verilir.
Engelli bireyin bakımından sorumlu kişiye
düzenli olarak sunulan bir destektir.
Bu destek türünden faydalanmak için başvuru
sahibinin;
● Yetkili bir sağlık kurumundan alınmış bir
Engelli Sağlık Kurulu Raporuna sahip olması
gerekir.
● Hizmetten faydalanması için adına başvuru
yapılacak kişi yetişkin ise ‘ağır engelli ya da
tam bağımlı’ olduğunu belirten Engelli Sağlık
Kurulu Raporunun Sosyal Hizmet Merkezi'ne
sunulması gerekir.
● Hizmetten faydalanması için adına başvuru
yapılacak kişi 18 yaşından küçük ise 'ağır
engelli, belirgin düzeyde özel gereksinimi
vardır, çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır,
belirgin düzeyde özel gereksinim vardır'
ifadelerinin olduğu Engelli Sağlık Kurulu
Raporunun ya da Çocuklar İçin Özel
Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) raporunun
Sosyal Hizmet Merkezi'ne sunulması
gerekmektedir.
● Engelli kişinin bakımından sorumlu kişinin
çalışmadığını ve maddi yetersizliğinin
bulunduğunu kanıtlaması gereklidir.
● Mülteci ve göçmenler yalnızca uzun dönem
ikamet izinleri olduğu takdirde bu yardımdan
faydalanabilir.
● Bu destek kamu tarafından, bakım ihtiyacı
olan kişilerin (engelli, yatağa bağımlı, yaşlı,
hasta) bakımının üstlenilmesi karşılığında,
bakım sağlayan kişilere sunulur. Kamu bu
destek karşılığında, bakım ihtiyacı olan
kişilerin insan onuruna yakışır bir şekilde
bakılmasını talep eder ve bakımın şartları
karşılanmadığı takdirde desteği kesebilir.

 ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓريه: اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.1
 أو/ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﰲ ﺧﻄﺮ و
ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وذﻟﻚ ﻟﻔﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
 وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ.اﻟﻮﻗﺖ أو ﳌﺮة واﺣﺪة
 ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد، اﻷﴎة ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﺟﺘامﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺧﺼﺎيئ اﺟﺘامﻋﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻳﺎرة ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ إﱃ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ
.ﻓﻴﻪ اﻷﴎة
 ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت: ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗني.2
اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻓﺮاد ﻣﻌﺎﻗﻮن ﻻ ميﻜﻨﻬﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ
 ﻫﻲ دﻋﻢ ﻳﻘﺪم.اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ مبﻔﺮدﻫﻢ
.ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮد اﳌﻌﻮق
 ﻳﺠﺐ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ
ﻋﲆ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ؛
● أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﺎﻗني ﺗﻢ
.اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
● إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
، ًﺑﺎﺳﻤﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎﻟﻐﺎ
ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﺎﻗني اﻟﺬي
ﻳﺸري إﱃ أﻧﻪ " ﺷﺪﻳﺪ اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﲇ" إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ّ
.اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ
● إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
،  ﻋﺎ ًﻣﺎ81 ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﺎﻗني اﻟﺬي
 ذو اﺣﺘﻴﺎج،ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻋﺒﺎرة " ﺷﺪﻳﺪ اﻹﻋﺎﻗﺔ
 ذو اﺣﺘﻴﺎج ﺧﺎص مبﺴﺘﻮى، ﺧﺎص مبﺴﺘﻮى ﻣﻌني
 ذو اﺣﺘﻴﺎج ﺧﺎص مبﺴﺘﻮى ﻣﻌني " أو،ﻋﺎ ٍل ﺟﺪًا
(ÇÖZGER) ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
.إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
● ﻣﻦ اﻟﴬوري إﺛﺒﺎت أن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ
رﻋﺎﻳﺔ اﳌﻌﺎق ﻻ ﻳﻌﻤﻞ وأﻧﻪ ﻳﻌﺎين ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ
.ﻣﺎدﻳﺔ
● ﻻ ميﻜﻦ ﻟﻼﺟﺌني واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه
اﳌﺴﺎﻋﺪة إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺼﺎرﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
.اﻷﻣﺪ
● ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﻋﺘﻨﺎء مبﻦ ﻫﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
.( اﳌﺮﴇ،  اﳌﺴﻨني،  ﻃﺮﻳﺤﻲ اﻟﻔﺮاش، )اﳌﻌﻮﻗني
 ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻨﺎء، وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺎﺟني ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻜﺮاﻣﺔ
اﻹﻧﺴﺎن وميﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ إذا مل ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء
.ﺑﴩوط اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

Engellilere yönelik evde bakım hizmeti, ev
ziyaretine dayalı olarak hazırlanan bir
değerlendirme raporuna göre sunulur.
Başvuru sahiplerinden, Sosyal Hizmet
Merkezi’ne bazı ek belgeler sunmaları talep
edilir.
Her iki yardım türüne yönelik başvuruların
bireysel olarak Sosyal Hizmet Merkezlerine
yapılması gerekmektedir. Yardım alacağınızın
garantisi olmadığını lütfen göz önünde
bulundurun.

Belediyeler
Türkiye’de bazı belediyeler de mülteciler ve
sığınmacılara yardım sağlamaktadır.
Belediyeler tarafından sağlanan yardımların
türü, her belediyenin kaynaklarına bağlı olarak
değişkenlik gösterir. Yardım paketleri; kömür,
gıda, giysi ve diğer gıda dışı malzemeleri
içerebilir. Yardım almaya yönelik uygunluk
kriterleri de belediyeden belediyeye değişebilir.
Bu farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda,
sunulan yardım türleri ve uygunluk kriterleri
konusunda bilgi almak için ikamet ettiğiniz ilde
bulunan belediyeye gitmeniz gerekmektedir.

Türk Kızılayı

ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓري ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗني
وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاده ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ
.زﻳﺎرة ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣني ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ
اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
.اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻜﻼ اﻟﻨﻮﻋني ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﻋﺪة إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ.ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي
.ﺿامن ﺑﺄﻧﻚ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة

اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
ًﺗﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻳﻀﺎ
 ﻳﺨﺘﻠﻒ.اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻼﺟﺌني وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء
ﻧﻮع اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
 ميﻜﻦ أن.اﻋﺘامدًا ﻋﲆ ﻣﻮارد ﻛﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺗﺤﺘﻮي ﺣﺰم اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻋﲆ ﻓﺤﻢ وأﻏﺬﻳﺔ
 ﻗﺪ.وﻣﻼﺑﺲ وﻣﻮاد أﺧﺮى ﻏري ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ
 ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ.ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻳﻀً ﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ إﱃ أﺧﺮى
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ، إﱃ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت
اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
.ﺣﻮل أﻧﻮاع اﳌﺴﺎﻋﺪات وﻣﻌﺎﻳري اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﱰيك

Sosyal Uyum Yardımı (SUY) nedir ve bu
program aracılığıyla insanlara ne tür bir yardım
sağlanmaktadır?

(SUY) ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
وﻣﺎ ﻧﻮع اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓريﻫﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ؟

SUY çok amaçlı bir nakit yardım programıdır.
Türkiye’de geçici veya uluslararası koruma
kapsamında olan ve kamp dışında yaşayanlar
için tasarlanmıştır. Program; Türk Kızılayı, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
(AÇSHB) ve Birleşmiş Milletler Gıda Programı
(WFP) tarafından uygulanmakta ve Avrupa
Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım
Operasyonları (ECHO) tarafından ﬁnanse
edilmektedir.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة
 ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻟﻸﺷﺨﺎص.ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻏﺮاض
اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ
 ﻳﺘﻢ.ﺗﺮﻛﻴﺎ و ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺧﺎرج اﳌﺨﻴﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﱰيك و
وزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 وﻳﺘﻢ متﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ
ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
.(ECHO) ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ

Yardım için uygun bulunan her aileye
KIZILAYKART-SUY verilmektedir. Karta,
ailede kayıtlı fert başına aylık 120 TL
yüklenmektedir. Kart, nakit para çekmek
üzere her ATM’de kullanılabileceği gibi, POS
makinesinden çekim yoluyla alışveriş
yapmak üzere mağazalarda da kullanılabilir.
Zaman zaman ailelere ek ödemeler
yapılması mümkün olabileceği gibi, bu tür
ek ödemelere ilişkin duyurular SMS yoluyla
yapılır.

SUY Programı İletişim:
Tüm bilgi talepleriniz, sorularınız,
geribildirimleriniz ve yorumlarınız için;
KIZILAYKART-SUY internet sitesini,
KIZILAYKART-SUY Facebook sayfasını,
bulunduğunuz ildeki SYDV’yi veya Türk
Kızılayı Hizmet Merkezi’ni ziyaret edebilir
veya 168 telefon hattından Türk Kızılayı
Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.

Sosyal uyum yardım
programı ağır engelli
ek ödemesi

Ağır engelli ek
ödemesi nedir?
Yetkili bir devlet hastanesinden engelli
sağlık raporu almış, engellilik yüzdesi %50
ve üzerinde olan ağır engelli ya da tam
bağımlı SUY yararlanıcılarına yönelik yeni bir
yardım uygulamasıdır.
Ağır engelli ek ödemesinin amacı, ağır
engelli aile üyeleri olan hanelerin temel
ihtiyaçlarını karşılamak, bir yandan da ağır
engelli bireye gerekli bakımın sağlanmasına
olanak tanımaktır.

ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﱰيك
 ﻟﻜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔKIZILAYKART-SUY
120  ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑـ.ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة
.ﻟرية ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳًﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺠﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ أي ﺟﻬﺎز ﴏاف آﱄ
 أو ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﺘﺎﺟﺮ، ﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد
 ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ.ﻟﻠﺘﺴﻮق ﻋﱪ ﺟﻬﺎز ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ
، إﺟﺮاء ﺗﺴﺪﻳﺪات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ
وﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﱪ
.اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼرية

:ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺳﺌﻠﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﺘﺄوﻳﻼت ميﻜﻨﻚ زﻳﺎرة
، KIZILAYKART-SUY اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوين
، KIZILAYKART-SUY ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك
أو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﱰيك أو
ميﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﱰيك ﻋﲆ
.168 ﺧﻂ اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﺿﺎﰲ
ﻟﺸﺪﻳﺪي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻣﺎﻫﻮ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﺿﺎﰲ
ﻟﺸﺪﻳﺪي اﻹﻋﺎﻗﺔ؟
ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة أو
 ﻣﻤﻦ ﺗﻠﻘﻮا،اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﲇ ﻋﲆ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
ﺗﻘﺮﻳ ًﺮا ﺻﺤﻴﺎً ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ
 اﻟﻐﺮض ﻣﻦ. أو أﻛرث٪50 وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺔ إﻋﺎﻗﺔ ﺗﺒﻠﻎ
اﻟﺪﻓﻊ اﻹﺿﺎﰲ ﻟﺸﺪﻳﺪي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻫﻮ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﴎ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻓﺮاد ﺗﻌﺎين ﻣﻦ إﻋﺎﻗﺔ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓري اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮد ذي، ﺷﺪﻳﺪة
.اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة

Ağır engelli ek ödemesinden
kimler faydalanabilir?
Aşağıdaki koşulların tümünü karşılayan kişiler
ağır engelli ek ödemesinden faydalanabilir:
● SUY hak sahibi olunması (demograﬁk
kriterlerden en az birini karşılamak)
● Yetkili bir sağlık kurumundan alınan Engelli
Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel
Gereksinim Raporu alınması
● Engelli Sağlık Raporunda engellilik
yüzdesinin %50 veya üzeri (>=%50) olarak
belirtilmesi ve kişinin ‘ağır engelli’ olarak
işaretlenmesi

Yardım miktarı
nedir?
Hak sahipliği kriterlerini karşılayan kişi başına
hanelere aylık 600 TL’lik yardım sağlanır. Hane
içinde birden fazla hak sahibi kişi varsa, hak
sahibi olan her bir kişi başına haneye 600 TL’lik
yardım yapılır. Yardım, bu kişiler hak sahipliğini
koruduğu sürece devam eder.

Ağır engelli ek ödemesine
nasıl başvurulur?
Temmuz 2018’den itibaren, Engelli Sağlık
Raporuna sahip SUY yararlanıcılarının dosyaları
incelenerek yararlanıcıların ağır engelli ek ödemesi
almaya hak sahibi olup olmadıklarına bakılır.
Engelli Sağlık Raporu ile yapılan yeni SUY
başvurularında, başvuru esnasında rapordaki
bilgiler diğer başvuru bilgileriyle birlikte sisteme
girilir. Ağır engelli ek ödemesi hak sahipliği, SUY
hak sahipliğiyle aynı anda değerlendirilir.
SUY’a başvurduktan sonra Engelli Sağlık Raporu
alan SUY yararlanıcıları ve hak sahibi olmayan
başvuranlar, bu yardımdan yararlanmak istiyorsa
raporlarını en kısa sürede yakınlarındaki bir
SYDV’ye veya Kızılay Hizmet Merkezine teslim
etmelidir.

ﻣﻦ ميﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ
اﻹﺿﺎﰲ ﻟﺸﺪﻳﺪي اﻹﻋﺎﻗﺔ؟
ميﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﴩوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
:اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﺿﺎﰲ ﻟﺸﺪﻳﺪي اﻹﻋﺎﻗﺔ
SUY ● اﻣﺘﻼك ﺣﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
()اﺳﺘﻴﻔﺎء واﺣﺪ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪميﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
● اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﻌﺎﻗني أو
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
<)  أو أﻛرث٪50 ● ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ
( ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗني و اﻹﺷﺎرة٪50 =
"إﱃ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﲆ أﻧﻪ "ﺷﺪﻳﺪ اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻘﺪار
اﳌﺴﺎﻋﺪة؟
 ﻟرية ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳًﺎ600 ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓري ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺪرﻫﺎ
 إذا.ﻟﻸﴎ ﻷﺟﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻣﻌﺎﻳري اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ٍ
، ﻣﺴﺘﻮف ﰲ اﻷﴎة
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﻛرث ﻣﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ
 ﻟرية ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻟﻸﴎة ﻷﺟﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ600 ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ
ٍ
 ﺗﺴﺘﻤﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻃﺎﳌﺎ أن ﻫﺆﻻء.ﻣﺴﺘﻮف ﻟﻠﻤﻌﺎﻳري
.اﻟﻨﺎس ﻣﺎزاﻟﻮا ﻣﺴﺘﻮﻓني ﳌﻌﺎﻳري اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﲆ اﻟﺪﻓﻊ
اﻹﺿﺎﰲ ﻟﺸﺪﻳﺪي اﻹﻋﺎﻗﺔ؟
 ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، 2018 اﻋﺘﺒﺎ ًرا ﻣﻦ متﻮز
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
 ﰲ ﻃﻠﺒﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﺿﺎﰲ ﻟﺸﺪﻳﺪي اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
 ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗني
اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﺤﻘﺎق.اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺧﺮى أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺪﻓﻊ اﻹﺿﺎﰲ ﻟﺸﺪﻳﺪي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ
 ﻳﺠﺐ ﻋﲆ.اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻘﺮﻳ ًﺮا ﺻﺤﻴﺎً ﻋﻦ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﲆ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﳌﺘﻘﺪﻣني ﻏري اﳌﺆﻫﻠني ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﻢ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ أو
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ
.ﻣﻤﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪة

Şartlı eğitim yardımı (ŞEY)
nedir ve bu program
aracılığıyla insanlara ne tür
bir yardım sağlanmaktadır?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB),
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Kızılayı ve
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
mültecilere yönelik olarak ülke çapında Eğitim için
Şartlı Nakit Transferi (Şartlı Eğitim Yardımı – Ş.E.Y.)
adlı bir sosyal yardım programı uygulamaktadır. Bu
program, 2003 yılından bu yana Türk vatandaşlarının
yanı sıra Türkiye’de ikamet eden yabancılara yönelik
olarak uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı, Ş.E.Y.
programının kapsamı genişletilmiş hâlidir.
Kamp dışında yaşayan bütün mülteciler, uyruklarına
bakılmaksızın (uygunluk kriterlerine uyum
sağladıkları sürece) bu yardımdan faydalanabilir.
Ş.E.Y. programı, yardım açısından uygunluk
kriterlerini karşılayan ailelere, çocuklarının düzenli
olarak okula devam etmeleri koşuluyla, nakit yardımı
yapılmasına olanak sağlamaktadır (anaokulundan
başlayarak 12. sınıf dâhil olmak üzere).
Ş.E.Y. programı, tüm uyruklardan mültecilere açıktır.
ŞEY programına başvuruda bulunan kişilerin,
● Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (GİGM) kayıt
yaptırmış olmaları,
● 99 ile başlayan yabancı kimlik numaralarının
bulunması,
● Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri
tabanına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
( وﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮعŞEY) اﳌﴩوط
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪميﻬﺎ
ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ؟
ﺗﻨﻔﺬ ﻛﻞ ﻣﻦ وزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت
 واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ،  ووزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
( وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ )اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ، اﻟﱰيك
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪي
- اﳌﴩوط ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﴩوط
 ﻫﺬا.( ﻣﻮﺟﻬﺎً ﻟﻼﺟﺌني ﻋﲆ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻄﺮ.Ş.E.Y
 ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻷوﺳﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة،اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
 واﳌﻮﺟﻪ2003 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﴩوط اﳌﻄﺒﻖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
.ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني اﻷﺗﺮاك و ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﻴﻤني ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ميﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺧﺎرج
اﳌﺨﻴامت اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
.(ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ )ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﻣﻌﺎﻳري اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻳﻮﻓﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﴩوط اﳌﺴﺎﻋﺪة
 ﴍﻳﻄﺔ، اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻸﴎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﻣﻌﺎﻳري اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
أن ﻳﺬﻫﺐ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم )ﺑﺪ ًءا ﻣﻦ
.(رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﺣﺘﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎين ﻋﴩ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﴩوط ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻼﺟﺌني ﻣﻦ
 ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻘﺪم.ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت
:ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﴩوط
● أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺠﻼً ﰲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة
،اﻟﻬﺠﺮة
، 99 ● أن ميﺘﻠﻚ رﻗﻢ ﻫﻮﻳﺔ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﻳﺒﺪأ ﺑـ
● أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺠﻼً ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎم إدارة
.اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺮﻛﺰي

Başvuru sahiplerinin, ŞEY ödemelerinden
faydalanabilmek için Ş.E.Y. programına yönelik
uygunluk kriterlerini karşılamaları ve çocuklarını
düzenli olarak okula göndermeleri gerekir.

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﴩوط ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺘﻘﺪﻣني ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳري اﻟﺘﺄ ّﻫﻞ
ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﴩوط وإرﺳﺎل أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
.ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ

Ş.E.Y. Programı İletişim:

:ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﴩوط

Mültecilere yönelik ŞEY programı (başvuru usulleri
ve uygunluk kriterleri dâhil) konusunda daha fazla
bilgiye erişmek için bulunduğunuz ildeki SYDV’yi
veya Türk Kızılayı Hizmet Merkezi’ni ziyaret
edebilir veya 168 telefon hattından Türk Kızılayı
Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﴩوط اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻼﺟﺌني )مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت وﻣﻌﺎﻳري اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ( ﻧﻴﻤﻜﻨﻚ زﻳﺎرة ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﱰيك ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ أو ميﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل مبﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل
.168 اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﱰيك ﻋﲆ ﺧﻂ اﻟﻬﺎﺗﻒ

ŞEY programına
nasıl başvuru
yapılır?

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﲆ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﴩوط؟

1. Nüfus Veri Tabanına Eksiksiz Kayıt: Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü’nden tüm aile
bireylerinin 99 ile başlayan kimlik numarası
almış olması ve mevcut adresinizin
MERNİS’e kayıtlı olması gerekir.

 ﻳﺠﺐ: اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻜﺎن.1
أن ﻳﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﲆ رﻗﻢ
 ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة99 ﻫﻮﻳﺔ ﻳﺒﺪأ ﺑـ
وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﻮاﻧﻚ اﻟﺤﺎﱄ ﻣﺴﺠﻼً ﰲ ﻧﻈﺎم إدارة
.(MERNIS) اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺮﻛﺰي
 اﻟﺘﻘﺪم إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.2
.اﻻﺟﺘامﻋﻲ أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﱰيك
 ﻗﻢ: اﻟﺘﻘﺪم إﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﴩوط.3
ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
 اﻣﻸ منﻮذج.اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد أﴎﺗﻚ
اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وﺳﻠﻤﻪ إﱃ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﻼل
.اﻷﺣﻤﺮ اﻟﱰيك
 ﺗﻮﻗﻴﻊ منﺎذج اﻻﺳﺘﻌﻼم.4
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.5
 إﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ.6
 اﻟﺤﻀﻮر اﳌﻨﺘﻈﻢ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ.7
 إﻋﻄﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ.8
 ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻚ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﻣﻌﺎﻳري اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق: اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.9
 ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ، وﺗﺮﺳﻞ ﻃﻔﻠﻚ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﱃ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ﰲ ﻛﻞ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺮة )ﻋﺎدة ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎين وآذار وأﻳﺎر ومتﻮز
.(وأﻳﻠﻮل وﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎين

2. SYDV veya Türk Kızılayı Hizmet
Merkezi’ne (TKHM) Başvuru
3. Ş.E.Y. Programına Başvuru: Ailenizde
bulunan herkesin Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü kimlik kartlarını yetkililere
veriniz. Başvuru formunu doğru bir şekilde
doldurup, SYDV ya da TKHM görevlilerine
teslim ediniz.
4. Sorgu Formlarının İmzalanması
5. Hak Sahipliği Değerlendirmesi
6. Başvuru Sonucunun Açıklanması
7. Okula Düzenli Devam
8. Kızılaykart’ın Verilmesi
9. Ödemeler: Hak sahipliği kriterlerini
karşıladığınız ve çocuğunuzu düzenli olarak
okula gönderdiğiniz sürece iki ayda bir
Kızılaykart’a nakit para yardımı yatırılacaktır
(genellikle Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül
ve Kasım aylarında).

İLKÖĞRETİM (Aylık)
- Aylık (Erkek) 35 TL
- Aylık (Kız) 40 TL
ORTAÖĞRETİM (Aylık)
- Aylık (Erkek) 50 TL
- Aylık (Kız) 60 TL

(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪايئ )ﺷﻬﺮﻳًﺎ

 ﻟرية ﺗﺮﻛﻴﺔ35 ( ﺷﻬﺮﻳﺎً )ذﻛﺮ ﻟرية ﺗﺮﻛﻴﺔ40 ( ﺷﻬﺮﻳﺎً )ﺑﻨﺖ-

(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻋﺪادي )ﺷﻬﺮﻳًﺎ

 ﻟرية ﺗﺮﻛﻴﺔ50 ( ﺷﻬﺮﻳﺎً )ذﻛﺮ ﻟرية ﺗﺮﻛﻴﺔ60 ( ﺷﻬﺮﻳﺎً )ﺑﻨﺖ-

BAŞVURULACAK YERLER
Polis merkezleri, jandarma karakolları
Aile Mahkemeleri
Sağlık kuruluşları
Cumhuriyet Savcılığı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
Sosyal Hizmet Merkezleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İl Müdürlükleri
Nüfus Müdürlükleri
Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
Baroların Adli Yardım Büroları
Kadın Örgütleri

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﻟﻴﻬﺎ

 اﳌﺨﺎﻓﺮ اﻟﺪرﻛﻴﺔ, ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻮزارة ﺷﺆون اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻨﻔﻮس
ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺮأة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
اﳌﻨﻈامت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

ACİL TELEFONLAR
Polis imdat - 155
Jandarma - 156
Ambulans – 112
Alo 183 (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Sosyal Hizmet Danışma Hattı)
Alo Baro – 444 26 18
Yabancılar İletişim Merkezi (YIMER) - 157

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

ﻫﻮاﺗﻒ اﻟﻄﻮارئ

155 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
156 - ﺣﺮس اﻟﺤﺪود
112 - اﻹﺳﻌﺎف
 )ﺧﻂ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ183 أﻟﻮ
(ﻟﻮزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
444 26 18 ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
157 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

İSTANBUL HAYATA DESTEK EVİ /
HAYATA DESTEK NOKTASI

/ ﺑﻴﺖ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﺳﻄﻨﺒﻮل
ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

