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KONU
MADDE 1-
Bu Protokol, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
Döşemealtı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında Döşemealtı
ilçesinde çocuk evi açılmasına ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin işbirliği esaslarını tespit
etmek üzere düzenlenmiştir.

AMAÇ
MADDE 2-
Bu protokolün amacı; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu kapsamında bulunan çocukların; toplu yaşanılan kuruluşlar yerine, ev ortamında
temel ihtiyaçlarının karşılanarak yaşamlarını sürdürmeleri, toplumla iç içe olabilecekleri
mahalleler içerisinde müstakil yapı veya apartınarı. dairelerinde bakımıarının yapılması,
çocuğun arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramlar ile toplumsal değerlerimizi
yaşayarak öğrenmelerine, sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin yanı sıra sağlıklı bir
kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarının sağlanmasıdır.

DAYANAK
MADDE 3-
Bu Protokol 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 4 üncü maddesinin Cb)bendi ve 5395 sayılı
Çocuk Koruma Kanunu ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin Cc) bendi hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

TARAFLAR
MADDE 4-
Bu protokolün tarafları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile Döşemealtı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı' dır.

İş bu protokol de geçen tarafların adresleri;
a) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müd~rlüğü

Anafartalar Caddesi No: 70 Ulus / ANKARA
Tel: O312 310 24 60
İl Müdürlüğü;
Kültür Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 1OKepeZı ANT ALYA
Tel: O242 243 44 75

b). Döşemealtı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Yeniköy Mah. Hürriyet Cad. N0:215 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242421 4441

TANıMLAR VE KıSALTMALAR
MADDE 5-
Bu protokolde geçen;
Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını
Genel Müdürlük: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
Vakıf: Döşemealtı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını
İlçe: Antalya İli Döşemealtı İlçesini,
Kuruluş: Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarını,
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a) Protokolün yürürlükteki süresi içerisinde hizmetin daha iyi yapılabilmesini sağlamak
üzere taraflar her zaman protokol de değişiklik yapılmasım veya protokole ilave
yapılmasım isteyebilir.

b) Taraflar hak ve yükümlülüklerine uymadı ğı takdirde, her bir taraf protokolün feshini
isteyebilir. Taraflardan biri protokolü sonlandırmak isterse, fesih kararı' almadan
uygulanacak işlemlerin yerine gelmesi ve Çocuk Evlerindeki hizmetin sürekliliğin~~~
sağlanm.ası. :e çocukların yüksek yararımn gözeti.lmesi açısından üç ay öncesinden y,2:ı,lı.~i"'·C ~i!I
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Çocuk evi: Her ilin sosyal, kültürel açıdan çocuk yetiştirıneye uygun bölgelerinde tercihen il
merkezinde okul ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil dairelerde 5 ila 8
çocuğun kaldığı evleri,
Çocuk evi sorumlusu: İlgili mevzuat kapsamında çocuk evlerinde verilecek hizmetin
yürütülmesinden sorumlu kişiyi,
Bakıcı Anne/Bakım Elemam: Çocuk evlerinde çocukların gelişiminden ve bakımından
sorumlu personeli,
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi: Çocuk evlerinin illerdeplanlanması, açılış ve işleyişine
ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri
arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezleri
İfade etmektedir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 6-
Tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

(1) Genel Müdürlüğün Yükümlülükleri;
a) İşbirliği protokolünün amacına ve mevzuata uygun olarak işletilmesini sağlamak,

. .
b) Protokolün uygulanmasında yaşanacak anlaşmazlıkların çözümüne yönelik yazılı görüş

vermek,
c) Protokol doğrultusunda; eğitim, araştırma, tanıtım ve çocuklar ile yapılan çalışmalarla

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

(2) İl Müdürlüğü'nün Yükümlülükleri;
a) Çocuk evlerinin mevzuat kapsamında işleyişini sağlamak,
b) Çocuk evlerinde kalan çocukların mevzuat hükümleri doğrultusunda iaşe ve ibate

bedelleri, ulaşım, tedavi, ilaç ve sağlık, eğitim, öğretim ve harçlık giderlerini karşılamak,
c) Çocuk evlerinin kira bedeli dışında kalan tüm giderlerini ilgili ödenekten karşılamak.

(3) Vakıfm Yükümlülükleri;
a) Çocukevlerinin kira bedellerini 5 yıl süreyle karşılamak.

SÜRE
MADDE 8-
Bu Protokolün süresi 5 ( Beş) yıldır.

.
.... ~.

EK PROTOKOLÜN SÜRESİ, DEGİşİKLİK VE FESİH
MADDE 9-
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c) ANLAŞMAZLıKLARIN ÇÖZÜMÜ
MADDE 10-
a) Bu Protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar, u Müdürlüğü ve Vakıf

tarafından belirlenecek alanında uzman ikişer kişiden oluşturulacak bir komisyonca
çözümlenir.

b) Komisyon tarafından sorunun çözümlenememesi halinde, Genel Müdürlüğün hakemliğine
başvurulur.

c) iş bu protokolün uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların yargıya intikali halinde
ise Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

DİGER HUSUSLAR
MADDE 11-
Bu protokol de yer almayan konular, yürürlükteki kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülür.

ADRES VE TEBLİGAT
MADDE 12-
iş bu protokolde yer alan hususların yerine getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların
yapılabilmesi için taraflar iş bu protokolün 4. maddesi adresler bölümünde yer alan adresleri
yasal tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak karşı
tarafa bildirmedikleri takdirde bu protokol de yer alan adreslere yapılacak ihbar ve
tebligatların geçerli olacağını taahhüt ederler.

YÜRÜTME
MADDE B-
Bu protokol hükümleri Genel Müdürlük ile Vakıf tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK
MADDE 14-
iş bu protokol 14 (ondört) madde, 4 sayfadan ibaret olup, tarafların karşılıklı olarak imzasına

müteakip onay tarihID li ~::::: girer .J ~:'~:'-"'"

Döş aıaymakam V. ÇoCl:i'K'Mi~i Gen~~
ilçe Sosy Yardımlaşma ve Dayanışma •..~

Vakfı Başkanı V. --~
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