Rehberlik ve Destek;
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak çocukların korunması ve desteklenmesi önceliğimiz olup, kurumsal hizmetlerimizle ailelerimizin yanındayız.

Psiko-sosyal olarak çözemediğiniz
sorunların çözümü için;
• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile,
• Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerinde
görev yapan meslek elemanlarından gerekli desteği alabilirsiniz.

Ailelerin yükümlülükleri nelerdir?
SED yardım ile çocuğunuzun aile içinde sevgi ve şefkat
içinde bakıp büyütmeniz,
Çocuğunuzun beslenme, giyim, bakım, eğitim gibi temel
ihtiyaçlarını karşılamanız,
Sağlık sorunu olduğunda sağlık kurumlarında tedavisini
sağlamanız,
Çocuğunuzun ameliyat, protez gibi sorunları olduğunda
bilgi vermeniz,
Eğitimine devamını sağlamanız ve okul ihtiyaçlarını karşılamanız,
Çocuklarınızın eğitim durumu değiştiğinde bilgi vermeniz,
İşsiz iseniz Çalışma İş Kurumuna müracaat etmeniz, durumunuza uygun bir iş bularak sosyal ve ekonomik koşullarınızın değişmesi için çaba göstermeniz,
Yardım almanızı gerektiren koşullarınızın ortadan kalkması halinde bilgi vermeniz,

gerekmektedir.

ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE YANINDA DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

SOSYAL VE EKONOMİK
DESTEK HİZMETİ

Çocuğa yönelik şiddet ve istismar hallerinde
155 Polis ihbar hattına,
Bakanlığımız hizmetlerine yönelik danışma şikayet ve talepleriniz için
183 Danışma hattına
başvurarak destek alabilirsiniz.
İllerde hizmet alabileceğiniz size en yakın birimimizin adres ve
telefon bilgisi aşağıda yer almaktadır.
Aldığınız Hizmeti Takip Eden Bakanlığımızın
İlgili Birimi:
Adres:

Tel:
Görevli Personel:

Çocuğunuza yönelik bir şiddet ve benzeri durumla karşı
karşıya kalınması halinde bilgi vermeniz,
Çocuğunuza herhangi bir nedenle bakamadığınız durumlarda derhal bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat etmeniz,

T.C.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu Söğütözü Mah.
2177. Sk. No: 10 – A Kat:10 Çankaya / Ankara
T: 0-312-705-5059 F: 0-312-705-5060
www.aile.gov.tr
www.cocukhizmetleri.gov.tr

Çocuklarımız
ailelerininin
aileler bizim
çatımız altında
Çocuklarımızın Geleceği için Her Zaman Yanınızdayız...

Sayın Müracaatçımız,

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti nedir?

SED ödemeleri nasıl yapılır?

Hakkınızda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu çocuklarınız için sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyacınız olduğu
tespit edilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çocuklara yönelik aile odaklı hizmetidir.

Tarafınıza ekonomik destek yapılması uygun görülmesi halinde, yardım ödemeleri belirtilen bankada açmış olduğunuz
hesabınıza her ayın 15’ine kadar yatırılmaktadır.

Bakanlığımız hizmetlerinden Sosyal ve Ekonomik Destek
Hizmetinden yararlandırılarak çocuğunuzun aile yanında bakımı, aile sevgisi içinde yetişmesi ve desteklenmesi uygun
görülmüştür. Bu kapsamda belirlenen süreler içinde çocuğunuz adına yardım ödemesi yapılacaktır.
Bu hizmet kapsamında yapılan yardım bir maaş olmayıp,
ailenizin ve sizin ekonomik koşullarınızı iyileştirme ve değiştirme çabalarınızı desteklemeyi, çocuklarınızın bu süreçte zarar görmeden bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanmasını
amaçlamaktayız.
Çocuğunuz ile ilgili sorunlara ilişkin müracaat etmeniz halinde Sosyal Hizmet Desteği kapsamında meslek elemanlarınca
tarafınıza gerekli rehberlik ve destek sağlanacaktır.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği çocukların ailelerinin yanında bakımı ve desteklenmesi sağlanmaktadır.

Bu hizmeti hangi kurum vermektedir?
Çocukların korunması ve desteklenmesi Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün temel görevi olup İl Müdürlükleri ve
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla “Sosyal
ve Ekonomik Destek Hizmeti’ yürütülmektedir.

Bu hizmetten öncelikle kimler yararlanabilir?

Çocukların ailesi yanında bakımının sağlanmasına yönelik
bu yardımlar bir maaş değildir.
Bu yardımlar belirlenen süreler içinde ödenir. Ekonomik
koşullarınızın değişmesi, çocuklarınıza ekonomik destek
almadan bakabileceğiniz koşulların oluşması halinde ekonomik destek ödemesi sonlandırılır.

SED ödemeleri herkes için aynı mı?

1- Ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuklarının bakımında
güçlük çeken ve Bakanlığımıza müracaat eden aileler hakkında yapılan araştırma ve inceleme sonucu, çocuklarının
kurum bakımına alınmaksızın, ailesi yanında ekonomik destek sağlanarak bakılması uygun görülen çocuklar,

Tarafınıza yapılan yardımlar çocuğunuzun eğitim durumuna
göre yapılmaktadır. Okul öncesi, ilköğretim (1-8.Sınıf), ortaöğretim (9-12.Sınıf), yüksek öğretim durumuna göre yardım miktarı değişmektedir.

2- Kurum bakımına alınan çocuklardan ailesi veya yakını
yanında bakılması inceleme ve değerlendirme sonucu uygun görülen ve ekonomik destek sağlanarak ailesi yanında
bakılabilecek çocuklar,

Bu hizmetten yararlandığınız süreçte aldığınız yardımları
çocuğun yararına kullanılıp kullanılmadığınız Bakanlığımız
görevlilerince en geç 6 aylık sürelerle izlenir.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlardan reşit olarak ayrılanlardan yapılan inceleme sonucu ekonomik desteğe ihtiyacı olan gençler,
yararlanabilir.

Çocuklarımız
ailelerininin
aileler bizim
çatımız altında

Yapılan bu yardımlar bir maaş mıdır? Bu yardımlar sürekli midir?

Çocuklarımızın
geleceği
için her zaman
yanınızdayız...

Aileler ve çocuklar izlenmekte midir?

Sizlerden herhangi bir ücret
talep edilebilirmi?
Bakanlığımızın bu hizmetlerine yönelik müracaatçılardan
hiçbir suretle ücret talep edilmez. Bu tarz talepleri dikkate
almayınız. İlgili birimlere mutlaka iletiniz.

Çocuğunuz adına yapılan yardım ödemeleri
haciz edilebilir mi?
SED kapsamında yapılan yardım ödemeleri 2828 sayılı Kanunun 29. Maddesi gereği hiçbir şekilde haciz edilemez ve
teminat gösterilemez.

