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Sosyal Ekonomik
Destek Hizmetleri
Hakkında
Yönetmelik

Sosyal Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinin
amaç ve kapsamı nedir?
Bu Yönetmelik, yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını
karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve
gençlerin bakımı konusunda ailelerin desteklenmesi amacıyla
verilecek sosyal ve ekonomik destek hizmetine ilişkin esas ve
usullerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik,
Genel Müdürlük tarafından yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen
ailelerin çocukları ile haklarında korunma/bakım tedbiri kararı
alınmış ve reşit olarak sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılan
gençlere yapılan sosyal ve ekonomik destek hizmetleri ile evlenme
yardımına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Sosyal ve ekonomik destekten yararlanacak kişiler kimlerdir?
Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanacaklar:
a) Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet
kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya
yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
b) Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde
korunmaya ihtiyacı olan duruma düşecek olanlardan haklarında
bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek
hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından
bakılabilecek çocuklar.
c) Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları
nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile
yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya
eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp
desteklenmedikleri takdirde ihtiyaç duruma düşecek olan gençler.
ç) Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek
belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile
fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar
ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla
karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Çocuklar, sosyal ve ekonomik destek hizmetinden en fazla on sekiz
yaşını tamamlayıncaya kadar yararlandırılır.

On sekiz yaşından sonra ekonomik destek verilmesine hangi
esaslar çerçevesinde devam edilebilir?
a) Birinci fıkra kapsamında ekonomik destek almakta iken on sekiz
yaşını dolduranlardan, desteklenmedikleri takdirde eğitimine
devam edemeyecek durumda olan orta öğretim öğrencileri yirmi
yaşına kadar.
b) Ekonomik destek almakta iken on sekiz yaşını dolduran
çocukların meslek edinme kursuna devam etmesi halinde, kurs
süresince en fazla bir yıla kadar.
c) Bakım tedbiri kararı uzatılanlardan yükseköğrenime devam
edenler ise yirmi beş yaşına kadar.
ç) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında olan gençlerden, iş ve
meslek sahibi olamayan ve öğrenime devam etmeyenlere süreli
ekonomik destek hizmetinden en fazla iki yıl süresince, ön lisans
veya lisans eğitimine devam edenlere ise öğrenim süresi boyunca.
Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden birinci fıkranın (a) ve (b)
bentlerinde sayılanlar öncelikle yararlandırılır. Birinci fıkranın
diğer bentlerinde sayılanlardan, bütçe ödeneklerinin yeterliliği
ölçüsünde yıl içinde hangilerine öncelik verileceğine Genel
Müdürlükçe karar verilir.

