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İlgi: 31.10.1994 tarih, B.02.1.SÇE.0.11.00.01/M-5-4-94/036 sayı ve 1994/028 nolu genelge.
Sosyal-Kültürel Etkinliklerle ilgili ilgi 1994/028 sayılı genelge iptal edilmiştir.
Kuruluşlarımızda korunma altında bulunan çocuk, genç, özürlü, yaşlı ve kadınların
boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmek, psiko-sosyal gelişimlerine katkıda
bulunmak, huzurevinde bakılan yaşlıların yaşamlarını anlamlı ve dinamik kılmak, fiziksel,
zihinsel sağlıklarının korunmasına yardımcı olmak, sohbet toplantıları düzenleyerek ortak
anıların ve yaşam deneyimlerinin paylaşımı ile aralarındaki dostluk bağlarını
kuvvetlendirmek, çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve kadınların birbirlerine, kuruluşa ve topluma
uyumlarını sağlamak, kuruluşlarımızı tanıtmak amacıyla sosyal kültürel etkinliklerin
gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.
Kuruluşlarımızın hizmetlerinden yararlananların ilgi, istek ve gereksinimleri göz
önünde bulundurularak aşağıdaki etkinlikler bu genelge ile belirlenen usul ve esaslara uygun
olarak gerçekleştirilir.
1- Aylık duvar gazetesi:
Kuruluşlarda çıkarılacak aylık duvar gazetesinde yer alacak yazı, resim, karikatür,
gazete kupürü vb. her türlü yayın Kuruluş Müdürünün sorumluluğundadır. Bu yayınların 2828
sayılı SHÇEK kanunun 4 üncü maddesinin (k) fıkrası ile belirlenen “Korunmaya muhtaç
çocukların Türk örf, adet, inanç ve milli ahlâkına sahip kendisine güvenen, insan sevgi ve
saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun olarak
yetiştirilmeleri, bir iş veya meslek sahibi yapılmaları, koruma kararı kalktıktan sonra da
toplum içinde izlenmeleri ve imkanlar ölçüsünde desteklenmeleri esastır.” hükmüne uygun
olmasına ve siyasi mesajlar taşımamasına özen gösterilir. Yayınlanacak olan yazılar bu
amaçla oluşturulacak yayın ve inceleme kurulundan geçirildikten sonra İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünün onayı ile yayımlanır.
a) Yayın kurulu:
Çocuk evi, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, bakım ve rehabilitasyon
merkezlerinde varsa her grubun lideri ve kuruluş temsilcisinden; huzurevi ve
kadın konukevinde ise konuya ilgi duyan yaşlılar ve kadınlar ile
görevlendirilecek bir personel olmak üzere en az 3, en çok 5 kişiden oluşur.

b) İnceleme kurulu:
Kuruluş Müdürü veya görevlendireceği Müdür Yardımcısı ve başkanlığında
çocuk evi, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, bakım ve rehabilitasyon merkezleri,
huzurevleri ile kadın konuk evlerinde koordinasyon ve değerlendirme
kurulu/komisyonu üyelerinden ve kuruluş temsilcisinden oluşur.
c) Duvar gazetesinde yayınlanacak çocuk, genç, yaşlı, kadın ve özürlülerin
yazılarıYayın Kurulu ve İnceleme Kurulundan; meslek elemanlarının yazıları
sadece inceleme kurulunca incelenir.
d) Uygun görülen yazılar karar tutanağı ile belirlenip, İl Müdürlüğünün onayına
sunularak, duvar gazetesinde sergilendikten sonra ilgili dosyada bir yıl süreyle
saklanır.
2- Milli ve dini bayramlar ile belirli gün ve haftalar,
3- Müzik Etkinlikleri (Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği vb.) ,
4- Resim Atölyeleri,
5- Fotoğrafçılık Klüpleri,
6- Satranç-dama vb zeka geliştirici oyunlar ile huzurevlerinde tavla, okey vb. oyunlar,
7- Çeşitli el becerileri ile ilgili etkinlikler, bunların duyurulması ve sergilenmesi,
8-Kütüphanenin oluşturulması, geliştirilmesi ve aktif olarak yararlanmalarının
sağlanması,
9- Çevre Turizm Klübü çalışmaları ve yaz kampları,
10- Halk oyunları Ekipleri,
11- Sportif Etkinlikler (Masa Tenisi, Voleybol, Futbol, Basketbol, Hentbol, Badminton
vb.)
Bu etkinliklerin organize edilebilmesi amacıyla okuma salonu, hobi odaları, spor
salonları ve benzeri ortamlar oluşturulur ve etkin olarak kullanılır.
Ayrıca toplumla bütünleşme yönünden önemi yadsınamayacak bu etkinliklerin,
kuruluşlarımızda yapılması yanında; çocuk ve gençlerin devam ettikleri öğrenim
kurumlarında, İl’deki diğer resmi, gönüllü kurum ve kuruluşlarca ve Genel Müdürlüğümüzce
düzenlenen bu tür etkinliklere, yarışma ve turnuvalara katılmalarının sağlanması, çocuk, genç,
özürlü, kadın ve yaşlılarımız için yemek, piknik, konser gibi kuruluş dışı etkinliklerin
düzenlenmesi, halkın kuruluşları ziyaretinin sağlanarak, sohbet toplantıları, müzik dinletileri
ve benzeri etkinliklerin organize edilmesi, tüm bu etkinliklerde görev alacak özel/resmi,
gönüllü kişi/kuruluşlarla ilgili olarak uygulama öncesinde İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü onayının, mücavir alan dışıgörevlendirmelerde ise Valilik Onayının alınması
sağlanır. Bu çalışmaların kuruluşun ilgili Daire Başkanlığının rehberliğinde yürütülmesi ve

altı ayda bir uygulama sonuçlarını değerlendirerek Genel Müdürlüğümüz ilgili Daire
Başkanlığına bildirilmesi uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
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