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Konu
MADDE 1- Bu Protokolün konusu tarafların işbirliğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan
çocukların Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı ile yapılacak faaliyet alanlarında yer almaları
hususunda işbirliği esaslarının belirlenmesidir.

Amaç
MADDE 2-
Bu Protokolün amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocukların Güven Eğitim
ve Sağlık Vakfı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirecekleri faaliyetlerde yer almalarını
sağlamak ve çocukların psiko-sosyal ve fıziksel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Dayanak
MADDE 3-
Bu Protokol;
a. 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesin birinci fıkrasının Cb), Cc) ve Cg) bentleri ile 22
nci maddesinin birinci fıkrasının Cb)bendi,

b. İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri İle Bağlı Sosyal Hizmet Kuruluş Müdürlüklerinde
Gönüllülerin Çalışma Esasları Hakkında Yönerge ,

hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Taraflar
MADDE 4-
Bu protokolün tarafları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'dır.

(a) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü;
Anafartalar Caddesi No:70 ULUS lANKARA
Telefon: 0312) 310 24 60

(b) Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı;
Cinnah Caddesi 45/9 06680 Kavaklıdere ANKARA
Telefon: +90 312 441 60 83

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 5-

Bakanlık : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

Genel Müdürlük : Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

: Güven Eğitim ve Sağlık Vakfını,

: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,

Vakıf

İl Müdürlüğü

İfade etmektedir.
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Yükümlülükler

MADDE 6- Tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

(1) Genel Müdürlüğün Yükümlülükleri;
a. Protokol doğrultusunda ;eğitim, araştırma, tanıtım ve çocuklar ile yapılan çalışmalarla ilgili

İl Müdürlüğünün fotoğraf ve kamera ve çekimlerine ilişkin talepleri değerlendirerek,uygun
görüldüğünde izin vermek,

b. İşbirliği protokolün amacına ve mevzuata uygun olarak işletilmesini sağlamak.

(2) tı Müdürlüğünün Yükümlülükleri;
a. Protokol doğrultusunda ;eğitim, araştırma, tanıtım ve çocuklar ile yapılan çalışmalarla

ilgili fotoğraf ve kamera ve çekimlerine ilişkin Genel Müdürlüğe yazılı talepte bulunmak,
b. Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan, faaliyetlerden yararlanacak çocukları

zamanında tespit ederek faaliyetlere katılımlarını sağlamak,
c. Faaliyetler süresince çocukların koruma ve bakım altında bulunduğu kuruluştan yeterli

sayıda refakatçi personelin görevlendirilmesini sağlamak,

(2) Vakıfın Yükümlülükleri;
Müzik Akademisi
a. Müzik Akademisinde görevalacak müzik eğitmenlerinin senede en az bir defa hazırlık

toplantısı yapmasını sağlamak,
b. Her yıl Türkiye'nin 7 bölgesinden, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

seçilen koruma ve bakım altındaki 20'şer çocuğun (toplam 140 çocuk) müzik eğitimi
almasını sağlamak,

c. Müzik eğitimi alan çocukların senede en az bir defa konser vermesini sağlamak,
ç. Müzik Akademisi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların transfer, yeme-

içme ve iaşelerini karşılamak,

Spor Akademisi
a. Spor Akademisinde görevalacak spor eğitmenlerinin senede en az bir defa hazırlık

toplantısı yapmasını sağlamak,
b. Her yıl Türkiye'nin 7 bölgesinden, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

seçilen koruma ve bakım altındaki 20'şer (toplam 140 çocuk) çocuğun spor eğitimi
almasını sağlamak,

c. Spor eğitimi alan çocukların bölgesel ve ulusal maçlar yapabileceği bir lig oluşturmak ve
bu etkinliği senelik olarak yürütmek,

ç. Spor Akademisi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların transfer, yeme-
içme ve iaşelerini karşılamak.

Uluslararası Gönüllülük ve Değişim Programı
a. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, her yıl Türkiye'nin 7 bölgesinden,

belirlenen koruma ve bakım altındaki 100 çocuğun masrafları; (uluslararası ulaşım, vize,
konaklama, yeme-içme.cep harçlığı v.b.) Vakıf ve/veya Vakıf ile Protokol imzalamış
diğer Kurumlar tarafından karşılanmak üzere görevlendirilecek kurum personeli
refakatinde Uluslararası Değişim Programına katılımlarını sağlamak,

3



b. Uluslararası Değişim Programı kapsamında misafirlerin ülkemize gelmesi durumunda,
sözü edilen gurubun tüm masraflarının proje kapsamında ve/veya Vakıf ve/veya Vakıf
ile protokol imzalamış diğer kurumlar tarafından karşılanmasını sağlamak,

c. Uluslararası Değişim Programına katılacak çocukların program öncesi hazırlık
eğitimlerini gerçekleştirmek,

Eğitim Bursu
a. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Koruma kararı bulunan çocuklardan

belirlenen birinci sene i0, ikinci sene 20, üçüncü sene 30, dördüncü sene 40 ve beşinci
sene 50 üniversiteyi kazanmış çocuğa Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart,
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, her ay 150 Türk Lirası burs bağlanmasını sağlamak.

Dil Kursları
a. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara' da bulunan çocuk evlerinde koruma

ve bakım altında bulunan çocukların ve görevlendirilecek personelin , yurt dışından
gelen yabancı gönüllüler tarafından pratik yabancı dil kursu almasını sağlamak,

b. Dil kursunu gerçekleştirecek gönüllünün ulaşım masraflarını karşılamak,
c. Dil kursu için gereken materyalleri sağlamak,

Serbest Zaman Aktiviteleri
a. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, Ankara'da ikamet eden

koruma ve bakım altındaki çocukların Vakıfın Hayatboyu Öğrenme Merkezi içerisinde
gerçekleştirilen etkinliklerden faydalanmasını sağlamak,

b. Etkinliğe katılacak çocukların transfer ve ulaşımını sağlamak,
c. Vakıf tarafından yürütülen yukarıdaki çalışmalar haricindeki çocukla ilgili; tüm etkinlik

ve projelere Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardaki çocukların dahil
edilmesini sağlamak,

ç. Faaliyetler süresince katılımcıların iaşelerini temin etmek,
d. Yapılacak faaliyetlerde çocukların faaliyetlerin yapılacağı ile ve/veya mekana ulaşımını

ve transferlerini uygun araçlar ile güvenli şekilde sağlamak,
e. Etkinlik sonrasında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne etkinliği rapor etmek,
f. Etkinlik tarihi ve yararlanacak çocuk sayısına ilişkin talepleri en az 1 ay önceden ilgili İl

Müdürlüğüne bildirmek,
g. Vakıf tarafından gerçekleştirilen yetişkinlerin kişisel gelişimine yönelik eğitim, seminer,

panel, konferans gibi etkinliklerde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak
çalışanlar için kontenjan ayırmak.

Ortak Yükümlülükler
MADDE 7
a. Gerçekleştirilen bütün çalışmalarda, yapılacak etkinliklerin hiçbir kişi, kuruluş veya zümre

lehine ya da aleyhine propaganda aracı olarak kullanılmamasına, propaganda amaçlı
fotoğraf veya kamera çekimi yapılmamasına, kuruluşlarda kalanların haysiyet ve onuruna
saygı gösterilmesine, özel hayatın gizliliğinin korunarak kişisel özgürlüklerin ve kişilik
haklarının ihlal edilmemesine hassasiyet göstermek,

b. Etkinliklerin daha iyi yürütülmesine olanak sağlayıcı araç, gereç ve malzemelerin
sağlanması için kaynak bulunmasına yardımcı olmak,
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c. Çocukların yüksek yararına ve mevzuata uygun her türlü projede işbirliği yapmak,
ç. Gerçekleştirilecek etkinliklerde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü mevzuatına bağlı

kalmak.
d. Spor ve müzik eğitimi alan çocukların yılda ıkez buluşup ortak faaliyet ve etkinliklerde

yer almaları durumunda faaliyetleri Vakfın ve Genel Müdürlüğün mutabık kaldığı
tesislerde gerçekleştirilmesini sağlamak,

I
e .Vakfın faaliyetlerine katılacak çocukların sayısının var olan şartlara göre artması ve

azalması hakkı, yazılı beyanla gerekçelerini sunmak kaydıyla saklıdır.

Protokolün Süresi, Değişiklik ve Fesih
MADDE 8- İş bu Protokolün süresi beş (5) yıldır. Protokol, aksi yazılı olarak beyan
edilmediği taktirde, bir (1) yıl daha uzatılmış sayılır. Protokolden beklenen verimin
alınamaması halinde taraflardan herhangi birinin en az 3 (üç) ay önceden yapacağı bildirim ile
protokol tek taraflı fesh edilebilir. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile Protokolde değişiklik
veya ek yapılabilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü
MADDE 9-
a. Bu protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar, İl Müdürlüğü ve Vakıftarafından

belirlenecek alanında uzman ikişer kişiden oluşturulacak bir komisyonca çözümlenir.
b. Komisyon tarafından sorunun çözümlenernemesi durumunda, Genel Müdürlüğün

hakemliğine başvurulur.
c. İş bu protokolün uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların yargıya intikali halinde

ise Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürütme
MADDE 10- Bu protokol hükümlerini, Genel Müdürlük ve Vakıfbirlikte yürütür.

Yürürlük
MADDE 11- 5 sayfa ve 11 maddeden
tarihte yürürlüğe girer.

oluşan ış bu protokol, taraflarca imzalandığı

cm~\uV tA A UtrO
Nüket';~~~kL EZBERCİ

Güven Eğitim v.@- Sağlık Vakfı Başkanı
'v
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