




GİRİŞ

Bu kılavuz Fair Labor Association (Adil Çalışma Derneği) tarafından “Tekstil  ve Hazır Giyim 
Sektörlerinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerde Çalışma Koşullarının İyileştiri lmesi Projesi” kapsa-
mında oluşturulmuş ve çalışanları sosyal hakları konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, belirl i  koşulları taşıması halinde sosyal yardım ve sosyal 
hizmetlerden yararlanma hakkı vardır. T.C. Anayasası’na göre: 

Bu kılavuz ana olarak yukarıdaki hükümlerle güvence altına alınan sosyal yardım ve hizmetler-
den yararlanma hakkına dair bilgi vermek ve onlardan nasıl yararlanılabileceğini anlatmak için 
hazırlanmıştır. 

10. madde:  “Herkes, dil,  ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.  Kadınlar ve erkekler 
eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.”  

17. madde: “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 
sahiptir.”   

41. madde:  “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, 
ailenin huzur ve refahı i le özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının 
öğretimi i le uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır,  teşkilatı kurar.”    
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BİLGİ KANALLARI

T.C. 
Vatandaşları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ücretsiz ALO 183 

Sosyal Destek Hattı’nı arayarak sosyal yardım hizmetleri, aile içi şiddet, 
çocuk ihmali ve istismarı ve çocuklarınızın bakımı konusunda bilgi alabilir, 
bildirimde bulunabilir ve destek isteyebilirsiniz. Alo 183 Sosyal Destek Hattı 
24 saat hizmet vermektedir. 

 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan bir diğer 
destek hattı da ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'dır. Bu hat ücretsizdir.
Alo 144 Sosyal Yardım Hattı aracılığı ile Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülen şartlı eğitim/sağlık yardımları, 
kömür yardımı, gıda yardımı, engelli aylığı, eşi vefat eden kadınlara yapılan 
yardımlar, barınma yardımı, doğum yardımı vb. yardımlar ile proje destekleri
hakkında her türlü talep, öneri ve şikâyetlerinizi iletebilir, başvurunuzun durumu 
hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bu hattan ilgili İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına yönlendirilmeniz mümkündür. 

 

 
İkamet ettiğiniz 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. 

 

 

İkamet ettiğiniz bölgedeki büyükşehir, il veya ilçe belediyelerinin sosyal yardım ve sosyal hizmet birim-
lerine başvurabilirsiniz. COVID-19 salgını nedeniyle belediyeler ilk başvuruları genellikle internet üzerin-
den ve form doldurtarak almaktadır.

 

 

“ALO 183 Sosyal Destek Hattı”nda 2020 Mayıs ayı itibariyle 
WhatsApp uygulaması aracılığıyla vatandaşlara hizmet sunulmaya 
başlanmıştır. “0 501 183 0 183” iletişim numarasından 7 gün 24 saat 
ilgili destek personeline ulaşabilir, gerekli yönlendirme ve desteği alabilirsiniz. 

 

 

ALO 183
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Mülteci ve
Sığınmacılar

BİLGİ KANALLARI

Türkiye’de yaşıyorsanız ve geçerli bir geçici koruma kimlik belgesi
numarasına sahipseniz, UNHCR-SGDD (Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derrneği) Danışma Hattı’na 444 48 68 telefon numarasından 
ulaşabilirsiniz. Danışma hattı Pazartesi ve Perşembe günleri 09:00-17:00, 
Cuma günleriyse 09:00-16:00 saatleri arasında Arapça, Farsça, İngilizce ve 
Türkçe dillerinde hizmet vermektedir.  

 

 

KIZILAYKART-SUY internet sitesi ya da KIZILAYKART-SUY Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  

 

 

help.unhcr.org/turkey/tr/social-economicand- civil-matters/ internet adresi 
üzerinden sosyal yardımlarla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.   

 

 

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 bulabilirsiniz.  

 

 

444 48 68
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BAŞVURU NOKTALARI

Sosyal Yardımlaşma 
ve

Dayanışma Vakıfları 

(SYDV)

Sosyal Hizmet
Merkezleri

(SHM)

Belediyeler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI (SYDV)

 

 

Vali ve kaymakamların idaresinde bulunan 

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) 
gerekli koşulları taşıyan her T.C. vatandaşına ve bazı 
yardım türlerinde geçici koruma altındaki mültecilere 
sosyal yardımlar yapmaktadır. Bu yardımların bir kısmı 
süreli, bir kısmı düzenli yardımlardan oluş-

 

  maktadır. Bazı yardımlar ise bir seferlik kendi işini 
kurmak isteyen kişilere proje destekleri 
    olarak verilmektedir.

Yardımlarda, başvuran kişinin ve yakınlarının ihtiyaç 
sahibi olup olmadığı ev ziyareti ve elektronik ortamdaki 

incelemeler sonucunda karara bağlanmaktadır.  
Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) üzerinden 

sizin başvurunuz ve izniniz sonrasında, sosyal güvenlik 
durumunuz, nüfus, medeni durum, varsa tapu kayıtlarınız, 

yardım alıyorsanız nerelerden aldığınız gibi bilgilere 
erişilebilmektedir.

 

Türkiye’de her il ve ilçede kurulu Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Aile Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, ilde vali, 
ilçede kaymakamların başkanlığında çalışmak-

tadır.

Vakıflarca, gıda, barınma, yakacak 
yardımları; eşi vefat etmiş kadınlara , muhtaç 
asker ailelerine ve çocuklarına , öksüz-yetim 

çocuklara yönelik yardımlar; elektrik tüketimine 
destek; eğitim, şartlı eğitim ve sağlık yardımları; 
engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları; afet - acil 

durum yardımları ve genel sağlık sigortası 
primlerini ödeme gibi yardımlar 

yapılmaktadır.



Sosyal yardımlara resmî olarak başvuruda 
bulunabilmeniz için kimlik belgelerinizle 
birlikte ikamet ettiğiniz il veya ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 
gitmeniz gerekir. SYDV’den yardım almak 
için kimliğinizle beraber talebinizi içeren 
dilekçenizi sunmanız gerekmektedir. 
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SYDV’lere Nasıl Başvuru Yapılır?

Yardımlara 
bireysel başvuru 

zorunludur. Eğer başvuru 
sahibi kişinin özel bir durumu 

varsa (yatağa bağımlılık, engellilik, 
yaşlılık vb.) başvuruyu kişi adına 
vasisi veya vekili vesayet belgesi 

   ya da vekâletname örneği 
      ile yapabilir. 

SYDV tarafından sunulan yardımların bazılarından faydalanabilmek 
için özel belgelere de ihtiyacınız olabilir. Bunlar, 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. 
Son karar, SYDV’nin Mütevelli 

Heyeti (Yönetim Kurulu) 
tarafından verilir.

2021 yılı itibariyle  evde birlikte yaşayanların  toplam gelirinin kişi 
sayısına bölünmesi ile bulunan  kayıtlı gelirlerinin net asgari ücretin 
1/3 ünden az olması (941,6TL) geçerli muhtaçlık sınırı olarak kabul 
edilmektedir.

Öte yandan Genel Sağlık Sigortası prim ödemeleri için bu tutar brüt 
asgari ücretin 1/3’üdür (2021 yılı için 1192,3TL).

Ayrıca bazı yardım programlarından faydalanmak için hanede sosyal 
güvenceli bireyin bulunmaması gerekmektedir.

Muhtaçlık Sınırı Hatırlatma 
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SYDV’lerde Sunulan Yardımlar

Aşağıda vakıflar tarafından sunulan belli başlı yardımlara dair bilgiler 
verilmektedir. Sunulan yardımlara ilişkin tam liste ise bu kılavuzun sonunda 

yer almaktadır.

Aile 
Yardımları

Barınma  
- Gıda 

Yardımları

Eğitim
Yardımları

Engelli ve
Yaşlı

Yardımları

Sağlık
Yardımları

Proje 
Destekleri

Doğum Yardımı

Çoklu Doğum 
Yardımı

Eşi Vefat Etmiş 
Kadınlara Yapılan 

Yardımlar

Öksüz ve Yetim 

Yardımı

Muhtaç Asker 
Ailelerine Yapılan 

Yardımlar

Muhtaç Asker 
Çocuğu Yardımı

Gıda Yardımları

Barınma 
Yardımları

Yakacak 
Yardımları

Öğle Yemeği 
Yardımı

Elektrik Tüketim 
Desteği

Sosyal Uyum 
Yardımı (SUY)

Şartlı Eğitim 
Yardımı

Eğitim Materyali 
Yardımı 

Ücretsiz Ders 
Kitabı  

Öğrenci Barınma, 
Taşınma ve İaşe 
Yardımları    

Engelli 
Öğrencilerin 
Ücretsiz Taşınması 
Yardım Programı    

Detaylı SYDV 
Yardım Tabloları İçin;

 

Sayfa 11-26

Yaşlılık 
Aylığı

Engelli 
Aylığı

Engelli Yakını
Aylığı

VEFA Yaşlı ve
Engellilerin
Bakımı Porjesi

Engelli İhtiyaç
Yardımları

GSS Prim
Ödemeleri

Şartlı Sağlık
Yardımları

Katılım Payı
Ödemeleri

Kronik Hastalık
Yardımı

Silikozis 
Hastalarına
Yapılan
Ödemeler

Aile Destek
Merkezi
(ADEM)

Sosyal
Dayanışma
Merkezi
(SODAM)

Diğer
Sosyal
Hizmet
Projeleri
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SYDV’lerde Sunulan Yardımlar

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere çocuklarının okula 
devam etmeleri şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. 

 Şartlı Eğitim Yardımı ihtiyaç sahibi ailelere, düzenli nakit desteği verilerek yürütülen bir programdır. 
Yardımlar bankalar/PTT aracılığı ile doğrudan annelere yapılmaktadır. 
Kız çocuklara yapılan yardım tutarı daha fazladır. Yardımlar 9 ay üzerinden yapılmakta ve  2 
ayda bir ödeme yapılmaktadır. Yardım programı için çocukların okula devamı zorunludur.  

Yardım programı kapsamında ilköğretim erkek öğrenci için aylık 45 TL, kız 
öğrenci aylık 50 TL; ortaöğretim erkek öğrenci için aylık 55 TL, kız öğrenci 
için aylık 75 TL ödeme yapılmaktadır. 

Şartlı Sağlık Yardımı  sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne
göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını 
hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır. Bu kapsamda;
 

 

0-5 yaş çocuklar için sağlık muayenelerinin yaptırmaları koşuluyla aylık 45 TL,  

Hamile kadın varsa, kontrollerini yaptırmaları ve hastanede doğum 
yapmaları şartıyla tek seferlik 100 TL, Gebelik döneminde aylık 45 TL,  Şartlı 
lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 45 TL ödeme yapılmaktadır.  

Yardımlar bankalar/PTT aracılığı ile doğrudan annelere yapılmakta ve 2 ayda bir 
ödenmektedir.  

Bu nakdi yardım programının hedef kitlesi; 
 

 

Resmi nikahlı eşi vefat etmiş, 

Muhtaç durumda bulunan,  
Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan 
kadınlar olarak belirlenmiştir.  

Yardım programı kapsamında aylık 325 TL olmak üzere 2 ayda bir ödeme yapılmaktadır.  
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SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ (SHM)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlükleri bünyesinde görev yapar. 
Bu merkezler, Vakıflarla (SYDV) işbirliği 

yaparak  çalışırlar. 

 

 

Sosyal yardım, psiko-sosyal destek, 
rehberlik ve danışmanlık, ayrıca hassas 

durumdaki kişilerin tespiti ile bu kişilerin 
ilgili sosyal hizmet  kuruluşlarına (huzurevleri, 

engelli bakım merkezleri, çocuk yuvaları 
gibi) yönlendirilmesini sağlarlar. 

 

 

Sosyal Hizmet Merkezleri, çeşitli hizmetlere 
yönelik başvuruları kabul eder. Bunlardan bazıları 
sosyo-ekonomik destek, danışmanlık-

psikolojik destek ve engellilere yönelik 
evde bakım hizmetidir. Ücretsiz seyahat kartı 

başvurusu da bu merkezlere yapılabilmektedir. 
Bu hizmet TCDD, THY ve belediyelerin toplu 

ulaşım hizmetlerini kapsamaktadır. 

 

 

SHM’lere Nasıl Başvuru Yapılır?

Her ilde birden fazla Sosyal Hizmet Merkezi bulunabilir. Bu nedenle, yaşadığınız yere en yakın 
merkeze gitmeniz gereklidir. Alo 183 Sosyal Destek Hattı’ndan yaşadığınız yerin hangi Sosyal 
Hizmet Merkezi'ne bağlı olduğu bilgisini edinebilirsiniz.
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SHM’lerde Sunulan Bazı Hizmetler

Şehit ve Gazi Yakınlarına Sunulan Hizmetler

Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı

Engellilere Yönelik Evde Bakım Hizmeti

Şehit ve Gazi Yakınlarına Sunulan Hizmetler

Sosyal Hizmet Merkezlerinde; şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda 
mesleki personel tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta, aileler düzenli periyotlarla ziyaret edilmekte ve 
değişik zamanlı program ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca şehit yakınları ve gazi kartları için yapılan başvuruların müracaatlarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
leri İl Müdürlükleri’ne yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
 

 

Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı

Başvuruda bulunan her bireye /aileye özel olarak sunulan bir hizmettir. Sosyal Hizmet Merkezleri’nde 
sunulan aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için herhangi bir koşul bulunma-
maktadır. Dileyen her vatandaş aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için Sosyal 
Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilir.
 

 

Merkezler kendi çalışma koşulları ve alanında uzman personelleri olduğu takdirde psikolojik destek sağla-
makta; personel bulunmaması halinde ise diğer birimlere örneğin Sağlık Bakanlığı’na yönlendirme yapabil-
mektedirler.
 

 

Aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmeti 81 ilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve 
Sosyal Hizmet Merkezleri’ndeki uzman personel aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulur.
 

 



Engellilere Yönelik Evde Bakım Hizmeti

Ev ziyaretine dayalı olarak hazırlanan bir değerlendirme raporuna göre yardım günlük ihtiyaçlarını tek başına 
karşılayamayan engelli bireylerin bulunduğu ailelere verilir. Engelli bireyin bakımından sorumlu kişiye düzenli 
olarak sunulan bir destektir.  

Bu yardımdan kendisi sigortalı olarak çalışan ancak muhtaçlık sınırının altında geliri olanlar da yararlanabilir.  
 

 

Bu destek türünden faydalanmak için;

Yetkili bir sağlık kurumundan Engelli Sağlık Kurulu Raporu alınmalıdır,

Hizmetten faydalanması için adına başvuru yapılacak kişi yetişkin ise ‘ağır engelli ya da tam 
bağımlı’ olduğunu belirten Engelli Sağlık Kurulu Raporunu Sosyal Hizmet Merkezi'ne sunmalıdır,

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) raporunu Sosyal Hizmet Merkezi'ne sunmalıdır,

Engelli kişinin bakımından sorumlu kişinin çalışmadığı ve maddi yetersizliğinin bulunduğu 
kanıtlanmalıdır,

Mülteci ve göçmenler yalnızca uzun dönem ikamet izinleri olduğu takdirde bu yardımdan 
faydalanabildikleri için ikamet izinlerini sunmalıdırlar. 
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SHM’lerde Sunulan Bazı Hizmetler
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BELEDİYELER

 Belediyeler tarafından 
sağlanan yardımların türü, her belediyenin 

kaynaklarına bağlı olarak değişkenlik 
gösterir. Yardım paketleri kömür, gıda, giysi 

ve diğer gıda dışı malzemeleri içerebilir. 

Bu farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, 
sunulan yardım türleri ve uygunluk kriterleri 

konusunda bilgi almak için ikamet ettiğiniz 
ilde bulunan belediyeye gitmeniz ya da  

telefon veya internet üzerinden
 başvurmanız gereklidir. 

Belediyelerde yardımlar için ailenin 
yoksulluk durumunu ölçmeye yarayan 

farklı kriterleri içeren listeler kullanmaktadır.
 Yardım almaya yönelik uygunluk

 kriterleri de belediyeden 
belediyeye değişebilmektedir. 

Türkiye’de bazı 
belediyeler de mülteciler ve sığınmacılara 

yardım sağlamaktadır. 
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SYDV AİLE YARDIMLARI
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Doğum Yardımı

Kapsamı Başvuran Kimler 
Faydalanır? Evrak Tutar Ödeme

Dönemi

15.05.2015 tarihinde ve 
sonrasında gerçekleşen 

canlı doğumları 
kapsamaktadır.

Anne veya anne adına 
baba ya da kanuni temsilci

Yurt içinde ve yurt dışında 
15.05.2015 tarihinde ve sonra-
sında canlı doğum gerçekleş-
tiren T.C. vatandaşları ve Mavi 

kart sahipleri

T.C. Kimlik Kartı
Birinci çocuk için 300 TL
İkinci çocuk için 400 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar
 için 600 TL

Ödemeler bireysel 
bazda ve tek seferliktir.

Çoklu
Doğum Yardımı

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 
çocukların bulunduğu muhtaç 

hanelerin beslenme ve öz bakım 
ihtiyaçlarının desteklenmesine 

yöneliktir.

Anne veya anne adına 
baba ya da kanuni temsilci

Hane içinde kişi başına 
düşen geliri net asgari 
ücretin 1/3’ünden az 

olan haneler

T.C. Kimlik Kartı 150 TL Ödemeler 2 ayda bir 
yapılmaktadır.

Eşi Vefat Etmiş 
Kadınlara Yapılan 
Yardımlar

Sosyal güvencesi olmayan, fakir 
ve muhtaç durumda bulunan 
resmi nikahlı eşini kaybetmiş 

kadınlara yapılan nakdi 
yardımlardır.

Eşi vefat etmiş kadınlar Eşi vefat etmiş kadınlar T.C. Kimlik Kartı 325 TL İki ayda bir PTT 
aracılığıyla ödenir.

Öksüz ve 
Yetim Yardımı

Annesi veya babası vefat etmiş 
18 yaşından küçük muhtaç 
durumda olan çocuklar için 

yapılan nakdi yardımdır.

Anne vefat etmiş ise baba, 
baba vefat etmiş ise anne 

ya da her ikisi de vefat etmiş 
ise çocuğa bakan kişi

Annesi veya babası 
vefat etmiş 18 yaşından 

küçük çocuklar
T.C. Kimlik Kartı 150 TL 2 ayda bir ödeme yapılır.

Muhtaç Asker 
Ailelerine Yapılan 
Yardımlar

Yakını askerde olan, sosyal 
güvencesi olmayan, fakir ve 
muhtaç durumda bulunan 

vatandaşlarımızın desteklenmesi 
amacıyla yürütülür.

Asker yakını Evli ise eşi, değil ise ailesi T.C. Kimlik Kartı 400 TL
İki ayda bir PTT aracılığıyla 

ödenir. (Askerlik süresi 
esnasında).

Muhtaç Asker 
Çocuğu Yardımı

Babası askerde olan 18 
yaşından küçük muhtaç 

durumda olan çocuklar için 
yapılan nakdi yardımdır.

Muhtaç asker ailelerine 
yönelik düzenli nakdi yardım 

programından asker eşi 
olarak faydalanan kişi

Babası askerde olan 18 
yaşından küçük çocuklar T.C. Kimlik Kartı 150 TL 2 ayda bir ödeme yapılır.

Afet-Acil Durum 
Yardımları

Deprem, sel, yangın gibi 
afetlerden zarar gören 

vatandaşlarımıza destek
verilmektedir.

18 yaş üstü aile bireyi

Deprem, yangın, sel ve heyelan 
vb. durumlarda afetin ilk bir 

ayı için, muhtaçlık koşulu 
aranmaksızın, afetten etki-
lenen vatandaşların temel 

gereksinimleri karşılanır.

T.C. Kimlik Kartı
Afet/Acil durumuna göre 

oluşan ihtiyaçlar değerlendiri-
lerek mütevelli heyeti 
tarafından belirlenir.

İhtiyaç halinde ödenir.

Yardım 
Programı [            ]

*

* Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3577TL net 2825,9 TL’dir. Brüt asgari ücretin 1/3 ü 1192,3, net asgari ücretin 1/3’ü 941,6 TL’dir.
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SYDV BARINMA - GIDA YARDIMLARI

14

Kapsamı Başvuran Kimler 
Faydalanır? Evrak Tutar Ödeme

Dönemi
Yardım 

Programı [            ]

Gıda Yardımları

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve 
giyim gibi temel ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla başta 

Ramazan ayı ve Kurban 
Bayramı olmak üzere ihtiyaç 

halinde yapılır.

18 yaş üstü aile bireyi
Hane içinde kişi başına 
düşen geliri net asgari 
ücretin 1/3’ünden az 

olan haneler
T.C. Kimlik Kartı Mütevelli Heyeti 

tarafından belirlenir.
Başta dini bayramlar olmak 
üzere ihtiyaç halinde verilir.

Öğle Yemeği 
Yardımı

MEB ile işbirliği içinde taşımalı 
eğitim uygulaması kapsamında, 
okulların bulunduğu merkezlere 
taşınan yoksul öğrencilere öğle 

yemeği verilmektedir.

18 yaş üstü aile bireyi Taşımalı eğitimden 
faydalanan öğrenciler T.C. Kimlik Kartı Öğrencilerin öğle 

yemekleri karşılanır.

Her iki eğitim öğrenim 
döneminde her gün karşılanır. 

(Program MEB’e kaynak transferi 
şeklinde yürütülmektedir.
Başvuru alınmamaktadır.)

Aşevleri

Yoksulluk riskinin görece yüksek 
olduğu yerlerde, yaşlı, engelli,

kimsesiz ve muhtaç vatandaşla-
rımıza günlük sıcak yemek 

verilmektedir.

18 yaş üstü aile bireyi
3294 sayılı Kanun kapsamında
 bulunan yaşlı, engelli, hasta 

ve evinde yemek yapabilecek 
durumda olmayanlar

T.C. Kimlik Kartı Sıcak yemek şeklinde verilir Günlük

Barınma 
Yardımları

Oturulamayacak derecede eski, 
bakımsız ve sağlıksız evlerde 

yaşayan muhtaç vatandaşlara 
evlerinin bakım-onarımı, beton-

arme ev yapım yardımı, prefabrik 
ev yapım yardımı ve ev eşyası

alımı için ayni veya nakdi 
olarak yapılan yardımlardır.

18 yaş üstü aile bireyi
Hane içinde kişi başına düşen 

geliri net asgari ücretin 
1/3’ünden az olan haneler

T.C. Kimlik Kartı

İhtiyaca göre ve yardım için 
belirlenmiş kriterlere haiz olmak 

kaydıyla ev onarımlarında 
20.000.-TL, prefabrik ev 

yapımlarında 30.000.-TL, 
betonarme ev yapımlarında 

40.000 TL’ye kadar 
destek verilir.

Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenir.

*

* Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3577TL net 2825,9 TL’dir. Brüt asgari ücretin 1/3 ü 1192,3, net asgari ücretin 1/3’ü 941,6 TL’dir.

*
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Kapsamı Başvuran Kimler 
Faydalanır? Evrak Tutar Ödeme

Dönemi
Yardım 

Programı [            ]

SYDV BARINMA - GIDA YARDIMLARI

15 16

Sosyal Konut 
Projesi

Sosyal güvencesi olmayan, 
fakir ve muhtaç durumda

 bulunan vatandaşlara T.C. 
Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi aracılığıyla ev 
yapımını kapsamaktadır.

18 yaş üstü aile bireyi
Hane içinde kişi başına
 düşen geliri net asgari
 ücretin 1/3’ünden az 

olan haneler
T.C. Kimlik Kartı Geri ödemeli olarak 

konut verilir.

Geri ödemeler 1+1 konutlar için 
ayda 100 TL; 2+1 konutlar için
 130 TL olmak üzere 270 ayda

 tamamlanır (Sosyal Konut 
Projesi kapsamında yeni 
başvuru alınmamaktadır).

Yakacak 
Yardımları

İhtiyaç sahibi ailelere 
bedelsiz kömür yardımını 

içeren yakacak yardımlarıdır.
18 yaş üstü aile bireyi

Hane içinde kişi başına 
düşen geliri net asgari 
ücretin 1/3’ünden az 

olan haneler
T.C. Kimlik Kartı

Asgari 500 kg olmak üzere 
mütevelli heyetinin takdiri 

ile belirlenir.
Yılda bir kez kış 
dönemi öncesi

Elektrik Tüketim 
Desteği

Düzenli sosyal yardımlardan 
faydalanan ihtiyaç sahibi 
haneleri kapsamaktadır.

Herhangi bir kuruma başvuru 
yapılmasına gerek olmayıp, 

hak sahiplerini gösterir liste her
 ay Sosyal Yardımlar Genel

Müdürlüğü tarafından Bütünleşik 
Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) 

Sistemi üzerinden hazırlanmak-
tadır. Hak sahibinin T.C. Kimlik 
Kartı ve elektrik faturası ile PTT 

şubesine gitmesi yeterlidir.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını
 Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk Vatandaş-

larına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun kapsamında 
düzenli sosyal yardım almaya 

ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı 
devam eden haneler 

faydalanmaktadır.

T.C. Kimlik Kartı
Mesken Tipi Elektrik Faturası

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
5 ve daha fazla kişilik hanelere 

aylık 150 kWh karşılığı TL

Aylık PTT aracılığıyla 
ödenir.

Sosyal Uyum 
Yardımı (SUY)

SUY, AB tarafından finanse 
edilen ve BM Dünya Gıda 

Programı (WFP), Türk Kızılay 
ve AÇSHB arasında oluştu-
rulan ortaklıkla uygulanan 

bir yardım programıdır.

Başvurular SYDV'ler ve 
seçili il/ilçelerde kurulmuş 

olan Türk Kızılay Hizmet 
Merkezleri aracılığıyla 

alınmaktadır.

Geçici barınma merkezleri dışında 
ikamet eden ve muhtaçlık, hanede 

sosyal güvence olmaması ve 
demografik kriterlerden en az 

birine uyması şartlarını sağlayan 
Geçici Koruma Statüsü, Uluslararası 

Koruma Statüsü, Uluslararası 
Koruma Başvuru Sahibi Statüsü 
veya İnsani İkamet İznine sahip 
99 ile başlayan kimlik numarası 

olan yabancılar 
faydalanabilmektedir.

Kimlik Kartı (99 ile 
başlayan)

Hanedeki kişi başına 120 TL Aylık ödeme yapılır.

*

*

* Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3577TL net 2825,9 TL’dir. Brüt asgari ücretin 1/3 ü 1192,3, net asgari ücretin 1/3’ü 941,6 TL’dir.
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SYDV EĞİTİM YARDIMLARI

Ücretsiz 
Ders Kitabı

Kapsamı Başvuran Kimler 
Faydalanır? Evrak Tutar Ödeme

Dönemi

İlk ve orta öğrenim 
öğrencilerinin ders kitapları 

ücretsiz verilmektedir.
18 yaş üstü aile bireyi Devlet okullarında okuyan tüm 

ilk ve orta öğrenim öğrencileri T.C. Kimlik Kartı Ders kitabı olarak verilir.

Öğrenim dönemleri 
öncesinde verilir. (Program 

MEB'e kaynak transferi 
şeklinde yürütülmektedir. 
Başvuru alınmamaktadır.)

Şartlı Eğitim 
Yardımları

Sosyal güvencesi olmayan, fakir 
ve muhtaç durumda bulunan 

ailelere çocuklarını okula gönder-
meleri şartıyla yapılan yardımlardır.

18 yaş üstü aile bireyi İlk ve orta öğrenim çağında 
çocuğu bulunan aileler T.C. Kimlik Kartı

İlköğretim erkek öğrenci aylık 
45 TL, kız öğrenci aylık 50 TL

Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 
55 TL, kız öğrenci aylık 75 TL

9 ay (2 ayda bir toplu)

Yabancılara 
Yönelik Şartlı 
Eğitim Yardımı 
(YŞEY)

Yabancılara yönelik ŞEY, AB 
tarafından finanse edilen ve BM 

Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 
Türk Kızılayı, MEB ve AÇSHB ara-

sında oluşturulan ortaklıkla 
uygulanan bir yardım programıdır.

Geçici barınma merkezleri dışında 
ikamet eden, muhtaç, hanede sosyal 

güvence olmayan ve okulun açık 
olduğu dönemlerde 1 ayda 4 günden 
fazla (%80) devamsızlık yapmayan, 

MEB'de ve geçici eğitim merkezlerinde 
okuyan Suriyeliler ve diğer tüm yabancı 

çocuklar faydalanabilmektedir.

Kimlik Kartı (99 ile başlayan)

1. ile 8. Sınıf öğrencileri için; kız 
öğrencilere 40 TL, erkek öğren-

cilere 35 TL; 9. ile 12. sınıflar 
arası öğrenciler için; kız öğren-
cilere 60 TL, erkek öğrencilere 

50 TL ödeme yapılmaktadır.

Sömestr başlarında birer kere 
olmak üzere, çocuk başı 100’er

 TL ekstra ödeme yapılması 
planlanmaktadır. 9 ay 

(2 ayda bir toplu)

Engelli Öğrencilerin
Ücretsiz Taşınması

Özel eğitime gereksinim duyan 
öğrencilerin okullara erişiminin

 sağlanması amacıyla MEB 
ile işbirliği içinde destek

sağlanmaktadır.

18 yaş üstü aile bireyi Özel eğitime ihtiyacı olan 
engelli öğrenciler T.C. Kimlik Kartı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından belirlenir.

Yıllık ödeme yapılır. (Program 
MEB'e kaynak transferi şeklinde 

yürütülmektedir. Başvuru 
alınmamaktadır)

Eğitim Materyali 
Yardımları

İhtiyaç sahibi ailelere yapılan 
eğitim materyali yardımlarıdır. 18 yaş üstü aile bireyi

İlk ve orta öğrenim çağında 
çocuğu bulunan ve hane 

içinde kişi başına düşen geliri 
net asgari ücretin 1/3’ünden 

az olan aileler

T.C. Kimlik Kartı Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenir.

Eğitim-Öğretim dönemi 
içinde SYD Vakıfları 
tarafından belirlenir.

Öğrenci Taşıma 
Barınma ve İaşe 
Yardımı 

Taşımalı sistem dışında kalan 
ilköğretim ve ortaöğretim 

öğrencilerinin ulaşım, barınma
 vb. ihtiyaçlarına yönelik 

destek verilmektedir.

18 yaş üstü aile bireyi
Devlet okullarında okuyan 

tüm ilk ve orta öğrenim 
öğrencileri

T.C. Kimlik Kartı SYD Vakfı tarafından ihale 
sonucu belirlenir. Yıllık ödeme yapılır.

Yurt Yapımı SYD Vakıfları Muhtaç öğrenciler Mütevelli Heyeti Kararı
Proje Dokümanı

SYD Vakfı tarafından 
ihale sonucu belirlenir.

Projeye göre hak ediş 
raporlarına göre aşamalı 

olarak ödenir.

Yardım 
Programı [            ]

Başvurular SYDV'ler ve seçili il/
ilçelerde kurulmuş olan Türk 

Kızılay Hizmet Merkezleri 
aracılığıyla alınmaktadır.

Ortaöğretim öğrencilerine 
yönelik yurt ihtiyacı bulunan 
yerlerde 100, 200 ve 300 

kapasiteli yurtlar yapılmaktadır.

*



* Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3577TL net 2825,9 TL’dir. Brüt asgari ücretin 1/3 ü 1192,3, net asgari ücretin 1/3’ü 941,6 TL’dir.
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SYDV ENGELLİ ve YAŞLI YARDIMLARI

Yaşlılık Aylığı

Kapsamı Başvuran Kimler 
Faydalanır? Evrak Tutar Ödeme

Dönemi

Sosyal güvencesi olmayan 
ve kendisi ile eşinin ortalama 

geliri net asgari ücretin 
1/3’ünden az olan 

kişiler yapılır.

18 yaş üstü aile bireyi 65 yaş üstü vatandaşlar T.C. Kimlik Kartı 711,50 TL Aylık ödeme yapılır.

Engelli Aylığı 18 yaş üstü aile bireyi %40 ve üstü engelli raporu 
olan vatandaşlar

T.C. Kimlik Kartı
Sağlık Raporu

%40-%69 için 567,97 TL 
%70 ve üzeri için 851,95 TL 

Engelli Yakını 
Aylığı

Sosyal güvencesi olmayan 
ve hane içinde kişi başına 

düşen geliri net asgari 
ücretin 1/3’ünden az olan 

kişilere yapılır.

567,97 TL

VEFA Yaşlı ve 
Engellilerin 
Bakımı Projesi 

Yaşlı ve engelli vatandaşları-
mızın ev temizliği, kişisel 
bakımları, temel ve zaruri 

ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
SYD Vakıfları Muhtaç durumda bulunan 

yaşlı ve engelliler
Mütevelli Heyeti kararı ile 

online proje dokümanı
Projeye göre Fon Kurulu 

tarafından belirlenir.

Vakfın Talebi doğrultusunda, 
bir takvim yılı içerisinde 

azami 4 dilim halinde 
ödeme yapılır.

Engelli İhtiyaç 
Yardımları

Yoksul engelli vatandaşların 
topluma uyumunu kolaylaştıracak 
her türlü araç gereç ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik
yürütülür.

18 yaş üstü aile bireyi Engelli Vatandaşlar T.C. Kimlik Kartı
Sağlık Raporu

Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenir. İhtiyaca göre belirlenir.

Yardım 
Programı [            ]

%40 ve üzerin engelli 
raporu olan vatandaşların, 

18 yaş üstü aile bireyi

Sosyal güvencesi olmayan 
ve hane içinde kişi başına

düşen geliri net asgari ücretin 
1/3’ünden az olan 

kişiler yapılır.

Aylık ödeme yapılır.

Engelli yakınları T.C. Kimlik Kartı
Sağlık Raporu Aylık ödeme yapılır.

*

*

*
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SYDV SAĞLIK YARDIMLARI

Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) 
Prim Ödemeleri

Kapsamı Başvuran Kimler 
Faydalanır? Evrak Tutar Ödeme

Dönemi

Sosyal güvencesi olmayan 
tüm vatandaşlar Hane Bireyi Sosyal güvenceden yoksun 

aile bireyleri T.C. Kimlik Kartı
Kişi başına gelir seviyesi 
brüt asgari ücretin üçte 

birinin altında ise GSS primi 
devlet tarafından ödenir.

Kişi adına primi SGK'ya 
her ay devlet tarafından 

ödenir.

Şartlı Sağlık 
Yardımları 
(Sağlık ve
Gebelik)

18 yaş üstü aile bireyi
0-5 yaş arası çocuklar

ve
hamileler

T.C. Kimlik Kartı Doğumun 
hastanede yapılması halinde 

bir seferlik 100 TL,
Şartlı lohusalık için doğumu 
takip eden ilk 2 ay süresince 

aylık 45 TL, Gebelik dönemin-
de aylık 45 TL, çocuk için 

aylık 45 TL
 

Katılım Payı 
Ödemeleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 
kapsamındaki genel sağlık 

sigortalısı sayılanlar ile bunların 
bakmakla yükümlü olduğu 

kişilerin hastane, ilaç,
 reçete, optik katılım payı 
muhteviyatında ödemiş
 oldukları tutarın iadesini

 kapsamaktadır.

Kapsamdaki kişilerin hastane, 
ilaç, reçete, optik muhteviya-

tında ödedikleri ve SYD 
Vakıfları tarafından söz 
konusu kişilere ödenen 

katılım payı toplam 
tutarı kadardır.

Yardım 
Programı [            ]

5510 sayılı Kanununun 
60/c-1 ve 60/c-3 

kapsamındaki genel sağlık 
sigortalısı sayılanlar ile 

bunların bakmakla yükümlü
olduğu kişiler

Sosyal güvencesi olmayan, 
fakir ve muhtaç durumda 

bulunan ailelere çocuklarını 
sağlık kontrolüne gönder-

meleri, anne adaylarının ise 
hamilelik süresince sağlık 

kontrolüne gitmeleri ve doğum-
larını hastanede yapmaları 
şartıyla yapılan yardımlardır.

12 ay (2 ayda bir 
toplu ödeme)

Katılım payı ödemesi 
yapanlar Ocak - Nisan -Temmuz - Ekim

T.C. Kimlik Kartı

T.C. Kimlik Kartı
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Kronik Hastalık 
Yardımı

Kapsamı Başvuran Kimler 
Faydalanır? Evrak Tutar Ödeme

Dönemi

Tüberküloz ve SSPE hastalığı 
nedeniyle psiko-sosyal ve mali 

kayıp yaşayan hastalar için 
geliştirilmiş düzenli nakdi 

yardım programıdır.

Tüberküloz veya SSPE 
hastası olan kişi veya 

hastaya bakmakla
yükümlü kişi

Mütevvelli Heyeti tarafından 
onaylanan ve Halk Sağlığı

Yönetim Sisteminden hastalık 
bilgileri alınan kişiler

Evrak talep edilmemektedir. 1.544,61 TL Aylık ödeme yapılır.

Silikozis 
Hastalarına 
Yapılan Ödemeler

18 yaş üstü aile bireyi Silikozis nedeniyle meslekte 
kazanma gücünü kaybedenler

T.C. Kimlik Kartı
Sağlık Raporu

%15-%34 iş kaybı: 1.227,25 TL
%35-%54 iş kaybı: 1.402,57TL

%55 ve üzeri iş kaybı: 1.562,86 TL
 

Kronik Hastalara 
Elektrik Tüketim 
Desteği

3294 sayılı Kanun kapsamında 
muhtaç olduğu tespit edilen, 

2828 sayılı Evde Bakım Yardımı 
almayan, kronik hastalığı 

nedeniyle cihaza bağımlı olan 
hastaların yaşadığı haneler

Hastaların sağlık gerekçesiyle 
evden çıkamayacak durumda 

bulunması söz konusu ise 
hastanın vekili, vasisi veya 

velisi tarafından hasta adına 
başvuru yapılabileceği gibi 
bu kişilerin bulunmaması 

durumunda hastanın hanesinde 
Vakıf personeli tarafından 

da başvuru alınabilir.

Kronik hastalığı nedeniyle 
cihaza bağımlı şekilde hayatını 
sürdürmek durumunda kalan 

kişiler

Sağlık Raporu
T.C. Kimlik Kartı

Yardım programı üç bileşenden 
oluşmaktadır:

1. Elektrik Tüketim Desteği: 
Hak sahiplerinin konutlarına ait 

elektrik faturalarına destek olmak 
için kullanılan cihazın elektrik 

tüketim düzeyine göre aylık 200 
TL’ye kadar yardım yapılacaktır.

2. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği: 
Hak sahiplerine kesintisiz güç 

kaynağı sağlanabilecektir.
3. Birikmiş Elektrik Borcu Desteği: 

Yardımın başladığı ilk ay tek 
sefere mahsus olmak üzere 
hak sahibi hanelerin cihaza

 bağlanma tarihinden sonraki 
birikmiş elektrik borçları

ödenebilecektir.

Elektrik Tüketim Desteği 
aylık yapılır. Birikmiş 

Elektrik Borcu Desteği 
tek seferlik yapılır.

Yardım 
Programı [            ]

Silikozis hastalarına yapılan 
ödemelerdir. Mayıs 2011’e 

kadar 3 aylık sürede başvurular 
alınmıştır. Yeni başvuru

alınmamaktadır.

Aylık ödeme yapılır.

SYDV SAĞLIK YARDIMLARI
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SYDV PROJE DESTEKLERİ

Aile Destek 
Merkezi (ADEM)

Kapsamı Başvuran Kimler 
Faydalanır? Evrak Tutar Ödeme

Dönemi

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma
 ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 

kapsamındaki kadınlarımızın 
Devlet ve millet kaynaşmasını
 sağlamak üzere, psikososyal, 

sosyokültürel, mesleki ve kişisel
 yönden gelişimleri ile toplumsal 

entegrasyonlarını sağlamaya 
yönelik faaliyet gösteren 

merkezlerdir.

SYD Vakıfları Dezavantajlı kadın ve çocuklar Mütevelli Heyeti kararı ile 
online proje dokümanı

Yeni açılan Merkezler için 
azami 300.000.-TL

Devam eden Merkezler için
 azami 250.000.-TL

Vakfın talebi doğrultusunda, 
bir takvim yılı içerisinde azami 
4 dilim halinde ödeme yapılır.

Sosyal Dayanışma
Merkezi (SODAM) Dezavantajlı kadın ve çocuklar Mütevelli Heyeti kararı ile 

online proje dokümanı

Yeni açılan Merkezler için 
azami 300.000.-TL

Devam eden Merkezler için 
azami 250.000.-TL

 

Diğer Sosyal 
Hizmet Projeleri

Dezavantajlı grupların dışlanma
 riskinin azaltılması, sosyal 

adaletin sağlanmasına katkı 
sağlanması amacıyla ADEM,

 SODAM ve Vefa Projeleri 
dışında desteklenen projelerdir.

Projeye göre Fon Kurulu 
tarafından belirlenir.

Yardım 
Programı [            ]

STK’lar, ve Yerel Yönetimler 
SYD Vakfı aracılığıyla 

Genel Müdürlüğe

3294 sayılı Kanun kapsamındaki 
vatandaşlarımızın toplumsal 
entegrasyonlarını sağlamak 

üzere, psikososyal, sosyokültürel, 
mesleki, sanatsal ve kişisel 

gelişimlerini sağlamaya yönelik 
olarak faaliyet gösteren 

merkezlerdir.

Vakfın talebi doğrultusunda, 
bir takvim yılı içerisinde 

azami 4 dilim halinde 
ödeme yapılır.

Dezavantajlı gruplar (Kadınlar, 
Yaşlılar, Engelliler, Çocuklar)
Konular: Yaşlı ve Engellilerin 

Bakımı, Sosyal Market

Vakfın talebi doğrultusunda, 
bir takvim yılı içerisinde azami 
4 dilim halinde ödeme yapılır.

SYD Vakıfları

Mütevelli Heyeti kararı ile 
online proje dokümanı




