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(SYDV'den Yardım Talepleri) 
 

D O S Y A 
 
 Yeni tip Coronavirüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, riskli 
konumda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan 
vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştır. 
          Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca düzenli/düzensiz nakdi yardım 
programlarından faydalanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan tek 
başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan vatandaşlarımızın yardımlarının konutta 
tesliminin sağlanması için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına önem arz etmektedir. 

Her bir SYD Vakfı tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığa sahip 
vatandaşlarımızdan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan vatandaşlarımızın 
listesi ivedilikle oluşturulacaktır. 

Vakıf personeli tarafından söz konu kişiler telefon ile aranarak konutta ödeme talebi 
olup olmadığı sorulacaktır.  

Konutta ödeme talebi olan vatandaşlarımızın listesi bir üst yazı ekinde Vakıf tarafından 
belirlenen mutemedin bilgilerini de içerecek şekilde Vakıf mührü ve Vakıf Başkanı imzası ile 
PTT’ye götürülecektir. 

PTT’den teslim alınan meblağ, mutemet veya alt mutemet tarafından imza karşılığında 
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığa sahip vatandaşlarımıza teslim edilecek tutanaklar 
arşivlenecektir.  

Teslimatın sağlıklı sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı ile ilgili çapraz denetimler 
gerçekleştirilecektir. 

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilişim Sistemi üzerinden yapılan incelemede “konutta 
ödeme” seçeneği işaretlenmiş olan yardımlar PTT tarafından teslim edileceğinden bu 
çalışmaya dâhil edilmeyecektir. 

Öte yandan SYD Vakıflarında da sosyal etkileşimin azaltılması gerektiğinden, sosyal 
yardım başvuruları telefon aracılığıyla da alınabilecektir. Bu kapsamda;  

Vakıflarda hane dosyası bulunan ve vakıf imkânları ile sürekli yardım yapılan 
vatandaşlarımıza, başvuru alınmaksızın, yardım yapılabilecektir. 

Vakıflarda hane dosyası bulunan diğer vatandaşlarımızın yardım talepleri telefon ile 
alınabilecek, talebi alan Vakıf çalışanınca hazırlanacak tutanak ile Mütevelli Heyet gündemine 
alınarak karara bağlanacaktır. 

Vakıflarda hane dosyası bulunmayan ve yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın 
yardım başvuruları için ise telefonda randevu verilerek iş ve işlemler tesis edilecektir. 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli önlemlerin ivedilikle alınması ve herhangi 
bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; 

Gereğini önemle rica ederim. 
 Süleyman DENİZ 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 
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