Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY)
Türkiye’deki Mültecilere Yardım Etmektedir
SUY Nedir?

Neden Çok Amaçlı Nakit?

SUY; Türkiye’de yaşayan en muhtaç durumdaki bir
milyonun üzerinde mülteciye banka kartı aracılığıyla aylık
yardım veren çok amaçlı bir nakit transferi programıdır.

Nakit; kişilere, ailelerinin önceliklerini ve ihtiyaçlarını bir
ölçüde seçim yapma ve bağımsız şekilde karşılamaları için
güç verir. Nakdin kullanımıyla ilgili çoğu kararda kadınlar
yer alır.

Yardım alanlar; kira, faturalar, yiyecek ve ilaç gibi temel
ihtiyaçlarını
nasıl
karşılayacaklarına
kendileri
karar
vermektedirler.
Bugüne kadarki en büyük AB insani yardım programı olan
SUY, 3 milyar Avro tutarındaki Türkiye’deki Mülteciler İçin
Mali Yardım Aracının bir parçasıdır.
Program, Aralık 2016’da başlamış olup, Ocak 2019 sonuna
kadar AB'den 1 milyar Avro’luk hibe ile fonlanmıştır.

Hedefler Nelerdir?

Türkiye’de, yararlanıcıların yüzde 72’si diğer modellerden
çok nakit yardımını tercih etmektedirler. Bu tercih artış
göstermektedir. Nakit aynı zamanda harcamanın yapıldığı
yerel ekonomileri de desteklemektedir.

Kim Ne Yapar?



Temel ihtiyaçlarını karşılamaları
durumdaki mültecilere yardım etme;



Ailelerin,
çocuklarını
okul
yerine
çalışmaya
gönderme gibi hayat şartlarıyla başa çıkma
stratejilerini kullanmalarını azaltma;



Ailenin borcunu azaltma ve ailelerin mali kontrol ve
bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarına yardımcı
olma;



Mültecilerin ulusal sosyal koruma programlarına
entegrasyonunu kolaylaştırma;

için

muhtaç

Kimler Yardım Almaktadır?
Türkiye’de uluslararası koruma veya geçici koruma altında
yaşayan
kayıtlı
aileler
SUY’a
başvurabilirler.
SUY; geniş aileler, yaşlılar, tek başına yaşayan kadınlar,
tek ebeveynli haneler ve engelliler gibi en çok ihtiyaç
içinde olan başvuru sahiplerini seçmektedir.
Geçerli bir çalışma izni ile istihdam edilenler
veya
Türkiye’de kayıtlı mal varlığı olanlar yardım almaya uygun
değildirler.

Dünya Gıda Programı

Türkiye piyasaları iyi şekilde işler; Çok Amaçlı Nakit
böylece yardım alanların bütçelerini esnetmelerine imkan
verir. Tüm SUY fonunun en az yüzde 85’i, ihtiyaç içinde
olanların ellerine ulaşır.

Daha önce eşi görülmemiş bir yaklaşımla; WFP ve Türk
Kızılayı, SUY’u Ankara’da yerleşik olan Ortak Yönetim Birimi
(JMC) üzerinden müşterek olarak yürütmektedirler.
WFP, izleme ve teknik destek sunmakta ve Türkiye’deki
Temel İhtiyaç yardımının koordinasyonunda kilit bir rol
oynamaktadır.
Türk Kızılayı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve SUY
başvurularını alan sosyal yardımlaşma merkezleri ile birlikte
çalışarak
programın
ülke
çapında
uygulanmasını
yönetmektedir.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ile
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM), SUY
başvurusunun ön şartları olan sırası ile Kimlik Kartı
verilmesi ve adres kaydının yapılmasından sorumludurlar.
SUY’u finanse eden AB kuruluşu ECHO ile T.C. Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD), SUY
programının gözetimini yaparak, sorunların çözümünü
sağlayarak ve SUY programına stratejik açıdan yön vererek
SUY Yürütme Kuruluna eş başkanlık etmektedirler.

Nasıl İşler?

Ahmad’ın Hikayesi

Yardıma hak kazanan her hane, resimde örneği verilen
banka kartı gibi bir kart alır. Bu banka kartına, hanedeki
her birey için her ay 120 Türk Lirası (~30 Amerikan
Doları ) yüklenir. Aynı zamanda dönemsel “ek ödemeler”
yapılır.

Komşusunun evinin bombalı bir saldırıda yok edildiğini
gören Ahmad, sahip olduğu her şeyi geride bırakarak
eşini ve çocuklarını alıp 2014’te Türkiye’ye kaçmıştır.

Banka kartı, ATM’lerde veya mağazalarda ödeme yapmak
için kullanılabilir.

Başka Ne Gibi Destekler Var?
Türk Hükümeti; diğer tüm ülkelere kıyasla çok daha fazla
mülteciye ev sahipliği yapmakta ve mültecilere sağlık,
eğitim, kamplarda konaklama gibi hizmetler sunmaktadır.
WFP’nin kamplarda yaşayan ailelere sunduğu gıda yardımı,
UNICEF’in SUY kartını kullanarak yaptığı eğitim için şartlı
nakit transferi, dil eğitimi veya mesleki eğitim ve daha
fazlası dahil olmak üzere Bölgesel Mülteci ve Mukavemet
Planı aracılığı ile Devlet yardımı desteklenmektedir. Plan,
ihtiyaç içinde olanlara azami düzeyde yardım etmek için
müdahaleyi koordine etmektedir.

Gaziantep’teki bir ayakkabı fabrikasındaki işinden eline
geçen para ailesinin
ihtiyaçlarını karşılamasa da,
Ahmad yapılan ilk SUY ödemesini kendisine eski mobilya
ve giysi vererek yardım eden komşularıyla yiyecek
paylaşmak için kullanmıştır.
Ahmad’ın ailesi, SUY yardımını esas olarak kira ve
faturalarını ödemek ve yiyecek almak için kullanıyor. “Bu
yardım omuzlarımızdan büyük bir yük aldı, bize güven ve
huzur veriyor” diyor.
Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin çoğu, savaş bittikten
sonra hayatlarını yeniden kurmak için ülkelerine geri
dönmeyi umuyor.

Sonrasında Ne Olacak?
ECHO, WFP ve Türk Hükümeti, SUY yardımını 2018 ve
sonrasına uzatmaya çalışmaktadırlar.
SUY, mültecileri uzun vadede desteklemek için sürdürülebilir ve
ulusal açıdan bütünleşik bir sistem kurmaktadır. SUY’un özgün
yaklaşımı ve ölçeğinden çıkarılan dersler, gelecekte başka
yerlerde yardım programlarının tasarlanmasına yardımcı
olacaktır. SUY; Dünya İnsani Zirvesinde verilen Büyük Anlaşma
(Grand Bargain) taahhütlerini hayata geçirmektedir. SUY’un
uygulamaya geçirdiği taahütler; artan nakit yardımı, ulusal
müdahale kuruluşlarına destek ve birden çok yıl süresince fon
sağlamaktır.
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