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İlişkin Genelge

GENELGE 
   (2015 / 05)

İlgi:    a)  03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal ve Ekonomik 
Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

b) Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamaları konulu 22.04.2011 tarih ve 2011/05
sayılı Genelge, 

        “Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamaları” konulu 22.04.2011 tarih ve 2011/05 sayılı 
ilgi (b) genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

        Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çocuk odaklı olarak 
yeniden düzenlenerek 3 Mart 2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu hizmetlerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.

1. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüklerine başvuruda bulunan ailelerin, çocuklarının korunma altına alınma isteminin 
sadece ekonomik yoksunluktan kaynaklandığının belirlenmesi durumunda, bu çocuklar için 
bakım tedbiri kararı alınmaması, sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılması, 
ihtiyaç duyulması halinde  diğer koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının alınması,

2. Sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyacı olduğu öğrenilen, basın-yayın kuruluşlarında
yer alan veya tespit edilen vakaların ihbar kabul edilerek, kişilerin doğrudan il müdürlüklerine 
ya da sosyal hizmet merkezlerine başvurmaları beklenmeksizin ilgililer hakkında gerekli 
işlemlerin derhal başlatılması,

3. Müracaatçının talebinin incelemeyi yapacak birimin kayıtlarına girdiği tarihten
itibaren en geç bir ay içerisinde müracaatçının ikametinde, gerek görülmesi halinde okul, 
işyeri ve toplumsal çevresi hakkında sosyal ve ekonomik durumlarını kapsayan ayrıntılı 
sosyal incelemenin yapılması,

4. Aile hakkında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu sadece aciliyet görülen
vakalarda, çocuğun bakım, barınma, beslenme, giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla, yardım onayının ivedilikle alınarak uygun görülecek süreli veya geçici ekonomik 
desteğe ilişkin işlemlerin ödeme dönemi beklenilmeksizin 7 iş günü içinde yapılması,

5. 2828 sayılı Kanun gereği daha önce korunma altına alınan ve Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ailesi yanında desteklenmesine devam 
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edilmesi gerektiği değerlendirilen çocukların ilgili diğer mevzuat uyarınca herhangi  bir hak 
kaybı yaşanmaması için süresi içinde titizlikle izlenmesi, ekonomik destek onayı alınır iken 
reşit olacağı ay dahil işlem yapılması ve geriye dönük ödemelerden kaçınılması,
           6. 5395 sayılı Kanun gereği “Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan 
kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel 
bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara 
yerleştirilmesi,” olarak tanımlanmaktadır. Bakım tedbiri kararı, kurum bakımı veya koruyucu 
aile yanına yerleştirilmesine yönelik hüküm içermektedir. Bu nedenle bakım tedbiri kararı 
kaldırılmadan sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında çocuğun ailesi yanına 
döndürülmemesi,
           7. Reşit olması nedeniyle tedbir kararı sonlandırılan gençlerden ekonomik olarak 
desteklenmesine ihtiyaç duyulanların, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendi kapsamında mutlaka desteklenmesi, YBS sisteminde yetişkin olarak seçilerek 
ekonomik destek tutarının %40’ı oranında ödeme yapılması,
           8. Öğrenimini açık öğretimde sürdüren ve sınavlarına düzenli olarak girdiği anlaşılan 
çocukların öğrenim durumlarına göre, engelli olup gündüzlü özel rehabilitasyon 
merkezlerinden yararlandırılan çocukların ise yaşına uygun eğitim grubuna göre, 
Yönetmelikte belirtilen oranlar dahilinde sosyal ve ekonomik destek hizmetinden 
yararlandırılması,
           9. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) veya (ç) bendi kapsamında olup 
ekonomik desteğe ihtiyaç duyan çocuklardan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlarda yatılı 
olarak öğrenim gören ve yaz tatili süresince aileleri yanında kalanlara üç ay süre ile sosyal ve 
ekonomik destek yardımı yapılması,
           10. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ailesi 
yanında desteklenen kardeş çocukların sayısının ikiden fazla olması halinde, çocukların 
öncelikli yararı doğrultusunda öğrenim durumu yüksek olanlardan başlamak üzere 1 inci ve 2 
nci çocuk için verilen ekonomik destek tutarının tamamı, 3 üncü çocuk için % 40’ı ve 4 üncü 
çocuk için %30’u oranında ödeme yapılması,
           11. 2828 sayılı Kanun gereğince korunma altında olup Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ailesi yanında desteklenen çocukların kuruluştan 
nakillerinin il müdürlüklerine yapılması, il müdürlüklerinde veya il müdürlüğü adına 
görevlendirilecek sosyal hizmet merkezinde bu çocuklara yönelik kütük kayıt defteri 
tutulması, çocukların kayıtlarının titizlikle takip edilmesi,
           12. Kuruluş bakımında olup, ailesine döndürülmesi amacıyla il içinde veya iller arası 
talep edilen sosyal incelemelerin bir ay içerisinde sonuçlandırılması ve iller arası nakil 
işlemlerinin 07.05.2012 tarih ve 2012/15 sayılı Genelgeye göre yapılması,
           13. Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği on iki aya kadar 
süreli ekonomik destek ödemeleri ile geçici ekonomik destek ödemelerinin; İl merkezinde il 
müdürünün, merkez ilçelerde il müdürünün veya sosyal hizmet merkezi müdürünün, merkez 
dışındaki ilçelerde ise sosyal hizmet merkezi müdürünün onayı ile yapılması,
           14. Sosyal hizmet merkezi bulunmayan merkez veya merkez dışındaki ilçelerde ise söz 
konusu müracaatların ilde yapılan planlama dâhilinde yürütülmesi, müracaatları kabul eden ve 
işlemlerini yapan müdürlüğün (il müdürlüğü/sosyal hizmet merkezi müdürlüğü) hangisinin 
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sorumluluk bölgesinde ise sosyal incelemelerin ve ekonomik destek onaylarının o müdürlükçe 
alınması,
           15. Sosyal hizmet merkezinin sorumlu olduğu ilçelerdeki müracaatçılara ilişkin uzun 
süreli (iki yıla kadar) yardımların il valiliğince başka bir planlama yapılmamış ise sosyal 
hizmet merkezi müdürlüğünün bulunduğu ilçenin bağlı olduğu mülki amirin (kaymakam) 
onayı ile yapılması,            
           16. İllere gönderilen ödenek miktarlarının sağlıklı planlanabilmesi, müracaatçıların 
hesabına zamanında aktarılabilmesi için YBS girişlerinin en geç her ayın 22'si itibariyle 
tamamlanması, gönderilen ödeneklerin her ayın 7’sinden başlayarak en geç ayın 13’üne kadar 
müracaatçılara ödenecek şekilde tahakkuklarının düzenlenmesi ve her ayın 15' ine kadar hak 
sahiplerinin hesaplarına aktarılmasının sağlanması,
           17. Müracaatçının can güvenliği nedeniyle adres ve MERNİS kayıtları mahkeme kararı 
ile gizlenen vakalarda, kişinin güvenliği için ikamet şartına bakılmaksızın bulunduğu ilde 
işlem yapılması, gerekli hallerde adresinin il müdürlüğü olarak gösterilmesi,
           18. Meslek elemanlarının sağlıklı değerlendirme yapabilecekleri sayıda dosya ile 
görevlendirilmesi,
           19. Çocuklara yönelik süreli ekonomik destek hizmetinden yararlandırılanların 
izlenmesinde ekte yer alan “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Çocuklara İlişkin 6 
Aylık Periyodik İzleme Formu”nun kullanılması,
           gerekmektedir.
           Çocukların korunması ve ailesi yanında desteklenmesi kapsamında, sosyal ve 
ekonomik destek hizmetinin  etkin, hizmet amacına uygun, çocukların yüksek yararı da 
dikkate alınarak  yürürlükteki mevzuat ve yukarıda belirtilen talimatlar doğrultusunda 
hassasiyetle yürütülmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
           Gereğini önemle rica ederim.
 

Prof. Dr. Ayşen  GÜRCAN 
Bakan

EKLER :  
1-Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Çocuklara 
   İlişkin Periyodik izleme Formu
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İZLENİLEN ÇOCUĞUN
TC. Kimlik No :

6(a)             6(b)          6(c)          6(ç)      Eski Yön. Maddesi (  )      

Evet Hayır
Desteklenmesi 

gerekiyor

Evet Hayır
Desteklenmesi 

gerekiyor

Evet Hayır
Desteklenmesi 

gerekiyor

Aile Tanıma Bilgileri: (Ailede yaşayan diğer kişiler ve sed ile desteklenen çocuğa yakınlık durumu)

9. Ailenin destek almak için kurumdan kimlerle iletişim kurabileceğini biliyor mu?
10. Ailede uygun rol dağılımı ve görev paylaşımı yapılıyor mu?

Yukarıda Hayır  ile cevaplanan konular bir olumsuzluğu içermekte olup değerlendirme yapınız. Desteklenmesi gereken hususları belirtiniz. Ayrıca aileye yönelik mesleki 
çalışma veya rehberlik yapılmış ise belirtiniz.

3. Çocukla kurulan bağı sevgi, ilgi ve güven esasına göre  kurulmuş mu?
4. Aile uygun otorite rolünü üstlenmekte mi?
5. Ailenin çocuğu ile iletişimi sağlıklı mı?
6.  Çocuğun kardeşleri ve ebeveyinleri ile iletişimi sağlıklı mı?
7.  Ailenin çocuğun okula/kursa devamını sağlama çabası var mı?
8. Ailenin  sorunlarla başetme yeteneği var mı?

11.Çocuk ile ailesi Sosyal Hizmet desteği sağlanmadan yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebiliyor mu?

5. Aile bireyinin İş kurumuna müracaatı veya iş bulmak için çabası var mı?
Yukarıda Hayır  ile cevaplanan konular bir olumsuzluğu içermekte olup değerlendirme yapınız. Desteklenmesi gereken hususları belirtiniz. Ayrıca aileye yönelik mesleki 
çalışma veya rehberlik yapılmış ise belirtiniz.

BÖLÜM C: AİLE /ÇOCUK  İLİŞKİSİ
1. Ailenin, çocuğun günlük yaşamını olumlu olarak yönlendirme yeteneği var mı?
2. Çocuğun gelişimine uygun disiplin uygulama yeterliliği var mı?

BÖLÜM B: AİLENİN EKONOMİK  ŞARTLARI 
1.Aile aldığı SED yardımını çocuğun bakımı ve ihtiyaçları için kullanıyor mu?
2. Ailenin geliri ve diğer kaynaklardan elde ettikleri gelirleri ailenin ve çocuğun bakımı için yeterli mi?
3. Gelirini ihtiyaçlarına uygun kullanma yeteneği var mı?
4. Aile, SED yardımının amacını biliyor ve kendi kendine yeterli olmak için çaba gösteriyor mu? 

4. Ev ortamı yeterince temiz mi? Evde tertip ve düzen var mı?
Yukarıda Hayır  ile cevaplanan konular bir olumsuzluğu içermekte olup değerlendirme yapınız. Desteklenmesi gereken hususları belirtiniz. Ayrıca aileye yönelik mesleki 
çalışma veya rehberlik yapılmış ise belirtiniz.

4-
5-

3-

 Aile üyelerine ilişkin belirtimesi gereken bir husus var ise belirtiniz. 

ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL EKONOMİK DESTEK HİZMETİ 

ÇOCUKLARA İLİŞKİN 6 AYLIK PERİYODİK İZLEME FORMU 

Adı Soyadı                            :  : ……………………………………………………………………………… …………………………………………….

Yönetmeliğe göre yararlanma nedeni  :  
İzleme Tarihi /Mesleki kayıt No :

AÇIKLAMA : Bu izleme formunda yer alan sorular meslek elemanının izlemelerde dikkat etmesi gereken konular olup, çocuk, ailesi ve çevresi ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulgu, 
gözlem ve değerlendirmeler sonucu oluşan mesleki kanaat olarak yansıtılacaktır.Bu görüşmelerde çocuğun ve ailenin hassasiyetlerine dikkat edilecektir.Çocuğun yaş, eğitim ve gelişimine 
uygun olmayan soruları boş bırakınız.

Öğrenim Durumu               : ……………………………………………………………………………………Telefon No :……………………………………………………………
İnceleme Adresi                 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Kayıtlı Olduğu İl/ SHM/Kuruluş : ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….

………../……………../ 201….           / No:……………..

İkamet Edilen Konutun Durumu : Kendi evi (  )   Kirada ( ………………...TL )   Diğer (   ) Belirtiniz……………………………..
Daha Önce Yapılan Peryodik İzleme Tarihi         : ………………………………………

1-
2-

Adı Soyadı  Doğum Tarihi Yakınlığı

BÖLÜM A: AİLENİN YAŞAM ŞARTLARI
1. Yaşanılan konut, çocuğun ve ailenin yaşamı için uygun koşulları taşıyor mu?
2.  Evde ailenin yaşamını sürdürebileceği yeterli eşya ve malzeme var mı?
3. Ailenin konut içinde ve dışındaki risklere karşı farkındalığı var mı?



Evet Hayır
Desteklenmesi 

gerekiyor

Evet Hayır
Desteklenmesi 

gerekiyor

Evet Hayır
Desteklenmesi 

gerekiyor

Evet Hayır
Desteklenmesi 

gerekiyor

6. Çocuğun okul veya geleceğe ilişkin olumlu planları ve hedefleri var mı?

1.Okul ihtiyaçları karşılanıyor mu?
2.Okula düzenli bir şekilde devam ediyormu?
3.Okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile uyumlu mu?
4.Okuldan kaçma ve okula devamsızlık yapma davranışı var mı?
5.Çocuğun okul başarısını arttırmak için ailenin çabası varmı?

Yukarıda Hayır  ile cevaplanan konular bir olumsuzluğu içermekte olup değerlendirme yapınız. Desteklenmesi gereken hususları belirtiniz. Ayrıca aileye yönelik mesleki 
çalışma veya rehberlik yapılmış ise belirtiniz.

Yukarıda Hayır  ile cevaplanan konular bir olumsuzluğu içermekte olup değerlendirme yapınız. Desteklenmesi gereken hususları belirtiniz. Ayrıca aileye yönelik mesleki 
çalışma veya rehberlik yapılmış ise belirtiniz.

BÖLÜM G: EĞİTİM DURUMU VE OKUL İLE İLİŞKİSİ (Çocuk eğitim çağında ise çocuk ve aile ile görüşerek cevaplandırınız)

5. Mevsime uygun giyiniyormu?
Yukarıda Hayır  ile cevaplanan konular bir olumsuzluğu içermekte olup değerlendirme yapınız. Desteklenmesi gereken hususları belirtiniz. Ayrıca aileye yönelik mesleki 
çalışma veya rehberlik yapılmış ise belirtiniz.

BÖLÜM F:  PSİKO-SOSYAL DURUMU (Çocuk ve aile ile görüşerek cevaplandırınız.)
1. Çocuğun aile bireyleri ile ilişikileri  olumlu mu?

4. Aile bireylerinin çocuk ile ilişkileri  olumlu mu?

1. Bebek/engelli ise öz bakımı yapılıyor mu? (Bebek/engelli değil ise boş bırakınız)

3. Çocuğun ek besin veya mama ihtiyacı varsa aile bunu karşılayabiliyor mu? (Yok ise boş bırakınız)

1.Aşıları düzenli yaptırılıyor mu?

2.Gelişimi ay/yaşına göre uyumlu mu?

4.Çocuğun kişisel bakımı, kıyafetlerinin ve beden temizliğinin  yeterince  sağlandığı gözleniyor mu?

8.Çocuğun veya aile bireyinin bağımlılığı var ise tedavi olmaya direnç gösteriyor mu?

12. Yukarda belirtilen konulara ilişkin kurum kayıtlarında yer almayan bilgi var mı?

10.Çocuğun uyku bozukluğu, uykusundan sürekli korkuyla uyanma gibi korku ve kaygıları varmı?

Yukarıda  Evet  ile cevaplanan konular bir olumsuzluğu içermekte olup değerlendirme yapınız. Desteklenmesi gereken hususları belirtiniz. Ayrıca aileye yönelik mesleki 
çalışma veya rehberlik yapılmış ise belirtiniz.

5. Çocuğun  tıbbi bakıma, tedaviye ihtiyacı var mı?
6. Çocuğun sağlık sorunu varsa tedavi olmasına engel bir durum var mı? (sağlık sorunu yok ise boş bırakınız.)

2. Çocuk psiko sosyal destek almadan yaşamını sürdürebilir mi?
3.Aile psiko sosyal destek almadan yaşamını sürdürebilir mi?

3. Çocuk engelli ise ailenin, çocuğunun engeline ilişkin kolaylaştırıcı ve destekleyici tutum ve davranışı varmı?

BÖLÜM D: SAĞLIK DURUMU (Uyun olmayan seçenekleri boş bırakınız.

2. Fiziksel engeli veya bir rahatsızlığı varmı? (Hayır ise 3. soruyu boş bırakınız)

BÖLÜM E: ÖZ BAKIMI (Çocuğun yaşına, gelişimine uygun sorulara ilişkin ve gözlemlerinizi belirtiniz)

5. Çocuğun gelişimine uygun olumlu arkadaş çevresi var mı?
6. Sosyal çevresi ile olumlu  iletişim kurabilmekte mi?
7. Bir yeteneği, hobisi  var mı?
8. Bir  sanatla veya sporla ilgileniyor mu?

4. Çocuğun fiziksel veya ruhsal bir rahatsızlığı varmı ?

7. Çocuğun veya aile bireyinin  madde bağımlılığı  var mı? (Hayır ise 8. soruyu boş bırakınız)

11.Aileden birinin tıbbi bakıma veya tedaviye ihtiyacı var mı?

9. Çocukta gelişim geriliği veya beslenme yetersizliği gözlenmekte mi?



Evet Hayır
Desteklenmesi 

gerekiyor

Evet Hayır
Desteklenmesi 

gerekiyor

İzleme Yapan Meslek Elemanının
Adı Soyadı :
Ünvanı     :
İmzası      :
Tarih: 

BÖLÜM H: ÇOCUĞUN AİLE ORTAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ (Çocuk kendini ifade edebilecek yaş ve bilişsel düzeyde ise çocuğun 
görüşü yansıtılacak, değil ise açıklama kısmında belirtiniz.)
1. Ailede kendinin kabul edildiğini ve değer verildiğini düşünüyormu?
2. İhtiyaçlarının karşılandığını düşününüyor mu?
3. Ailenin yanında kalmakdan memnun mu ?
4. Kendisine iyi davranıldığını düşünüyor mu?

BÖLÜM İ: GÖZLEM VE GÖRÜŞME SONUNDA GENEL DEĞERLENDİRME : 

Bu bölümde hizmeti tüm yönleriyle mesleki görüşme ve gözlem tekniklerini kullanarak değerlendirme yapınız. Hizmetin devamı uygun görülüyorsa ve 
desteklenmesi gereken hususlar var ise  belirtiniz. Aileye yönelik sosyal hizmet desteği kapsamında müdehaleleri, mesleki çalışma ve önerileri  belirtiniz.Bu 
alanda yeterli ve açıklayıcı değerlendirme yapılmaksızın hizmetin devamı veya sonlandırılmasına karar verilemez.

Yukarıda Hayır  ile cevaplanan konular bir olumsuzluğu içermekte olup değerlendirme yapınız. Desteklenmesi gereken hususları belirtiniz. Ayrıca aileye yönelik mesleki 
çalışma veya rehberlik yapılmış ise belirtiniz.

BÖLÜM I: ÇOCUĞUN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
1.Ailede, okulda ve çevresinde çocuğun şahsi güvenliğine yönelik bir tehdit var mı?
2. Çocuğa yönelik ailede, okulda ve çevresinde ihmal ve istismarına yönelik bulgu, bilgi veya kanaat var mı?

Yukarıda  Evet  ile cevaplanan konular bir olumsuzluğu içermekte olup değerlendirme yapınız. Desteklenmesi gereken hususları belirtiniz. Ayrıca aileye yönelik mesleki 
çalışma veya rehberlik yapılmış ise belirtiniz.

3. Çocuğun evden kaçma, zaman zaman dışarda kalma gibi olumsuz davranışı var mı?
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