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Biz Kimiz? 1

Kuruluşumuzun 40. yılını kutlarken, 
seneler önce kurduğumuz bir hayali 

gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Destekçilerimizle birlikte 

büyük bir emekle inşa ettiğimiz 
Koruncukköy Urla’yı 17 Nisan 2019 

tarihinde hizmete açtık. Ne mutlu ki, 
artık İzmir’de de Koruncuklar için sıcak 

bir yuva bulunuyor.





19 Mayıs 1919 doğumlu bir 
emniyet müdürü... Doğduğu 
gün gibi yaptığı şey de çok 
önemli: Çocukların yetişkin 

suçlularla aynı yerde 
kalmasına, farklı suçlara 

itilmesine gönlü elvermiyor. 
Vakfın temellerini 

böylece atıyor.





Sayın Yetkili,

Bilfiil otuz yıllık memuriyet hayatımın yirmi yılı İstanbul Emniyet Çocuk Şubesi’nin başında 
bulunmakla geçti. Diyebilirim ki görevlerin, halka hizmet vermenin, en önemlisi acz içinde bulunan 
çocuğun, anasız babasızın, bir yetimin, yoksulun elinden tutmak ve onun içtenlikle beklediği, arayıp 
bulamadığı, büyük bir ihtiyacı olan sevgiyi, şefkati vermek, göstermek, sapmaya doğru adım atmış 
olduğu yanlış yoldan çevirmek, dolayısıyla bedeni ve ruhi sağlığına kavuşturmaktır.

Bu görev o kadar zevk veren, mutluluk veren bir hizmettir ki bunu her insanın anlaması imkansızdır.

Evet önünüze hırsızlığa sürüklenmekte olan, pislik içinde, belki de kokudan yanına yanaşılmayan 
bir çocuk getirecekler ve siz ona sarılacaksınız, öpeceksiniz, sevgi ve şefkat göstereceksiniz ve onun 
her türlü derdine çare olacaksınız. Ortaya yepyeni, pırıl pırıl bir çocuk çıkaracaksınız. Tüm insanlar 
imrenecek, topluma, millete, vatana mükemmel bir çocuk kazandırmış olacaksınız.

Hizmetinizin sonucunu bu şekilde aldığınızda yani her şeyinizle üzerinde durduğunuz yarının 
kesinlikle suçlusu olabilecek bir çocuğun istediğiniz düzeye geldiğini gördüğünüzde sanki dünyanın en 
nadide çiçeğini yetiştirmiş bir insanın mutluluğuna kavuşacaksınız.

Çocuk sorunlarına cevap verebilmek için ne gibi bir uygulamaya geçilmesi hususunda benim de 
bulunduğum 1967 senesinde Ankara’da yapılan III. sosyal hizmet toplantısından zamanımıza kadar 
birçok toplantılar yapılmıştır. Sonuçta toplantılarda verilen bilgiler, öneriler bir kitap haline getirilip 
kütüphane raflarına kaldırılmıştır.

Görevim süresi içinde anladım ki, bu tür çocukları iyice tanıyan, onlara sevgi ve şefkat götürecek, 
dertleri ile seve seve uğraşacak ve bu uğraşında yılmayacak, aksine mutluluk duyacak, öncelikle bir 
insan gücüne ihtiyaç vardır.

Bu nedenle Atatürk, Mevlanakapı, Bozhane, Yakacık ve Küçükyalı yetiştirme yurtlarında bulunan 
kimsesiz çocuklara hizmet eden derneğin başkanı eski Ticaret Bakanlarımızdan Sayın Enver Güreli, 
Çocuk Şubesi’ne senelerini veren ve kuruluşunu yapan Türkiye’de suça yönelik çocukların anası 
olarak tanınan İstanbul Emniyet Muavini Sayın Nuran Sayın, suçlu bir insanın suçlu oluşundaki 
nedenler üzerinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında araştırmaları ile üniversite camiasının 
mümtaz bir insanı olarak tanınan Kriminoloji Kürsüsü Başkanı Sayın Profesör Nevzat Güreli, suça 
yönelik çocukların oluşları ile uğraşı göstermiş, üniversite çapında araştırmalarda bulunmuş ve bu 
hususta toplumun ilgilenmelerine ışık tutacak bir de kitap bastırmış olan Sosyal Antropoloji Kürsüsü 
Başkanı Sayın Profesör Nephan Saran, ömrünü çocukların dertlerine adamış yüz binlerce ailenin 
çocuklarının derdine deva olacak bir de İstanbul Çocuk Psikiyatri Hastanesi’nin yapılmasında hizmete 
geçmesinde büyük payı olan; aynı hastanenin Başhekimliğini yapan Sayın Profesör Rıdvan Cebiroğlu, 
topluma hizmet etmeyi kendisinde kaçınılmaz bir görev ve bu görevde yılmak bilmeyen gerek İstanbul 
Esnaf Hastanesi’nin, gerek Topkapı Tekstil Sanat Okulu’nun ve gerekse Acıbadem Huzur Evi’nin 
yapılmasında ve hizmete konulmasında büyük payı olan Konbaş Ambalaj Sanayi Genel Müdürü Sayın 
Hüseyin Başarır, çok kıymetli avukat, doktor, öğretmen ve psikolog gibi yüksek öğrenim görmüş 
kişilerle, sevgi ve şefkat hisleri ile bağlı çocuk sever Şişli ve Levent Soroptomis Derneği üyeleri, 
kendilerini insanlığa adamış Karaköy Lion Kulübü mensupları ve daha birçok güzide kıymetli insanları 
bir araya getirerek Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nı kurma olanağı gerçekleştirmiş 
bulunmaktayım.

Sayın vatandaş,

Fani dünyada acz içinde suça yönelik çocuğa hizmet vermenin sizce de bir vatansever, insansever 
insanen kaçınılmayacağı bir görev anlayışı içinde olduğunuz kanısı içinde olduğumuzdan amacımız 
olan bu tür çocukları bulduğumuzda onları yıkayıp temizlemek, sonra karınlarını doyurabilmek ve 
neticede kadromuzda bulunan fahri olarak çalışacak olan uzmanlar tarafından konu olan çocuğu 
topluma iyi bir insan olarak yetiştirilmesini sağlayabilecek bir müessese kurmak zorunluluğu ile karşı 
karşıyayız.

Bu hususta Vakfımıza yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkürler.

Vakıf Başkan Vekili
İstanbul Emniyeti Çocuk
Şubesi Müdürlüğünden emekli
Emniyet Müdürü

Hüseyin BİLGİN
1979, İstanbul
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Başkanımızın 
Önsözü

Bu yıl Vakfımızın 40 yılını kutluyoruz. 

Ne mutlu bizlere ki gelecek nesillere ve bizi 
destekleyen kıymetli mütevelli ve gönüllülerimize, 
gurur ile anlatacağımız birçok başarımız ve 
övüneceğimiz bir geçmişimiz var. Bu 40 yıl içinde 
çocuklar için yaptığımız tüm çalışma ve mücadeleler, 
yetiştirdiğimiz çocuklar kadar bize gurur ve mutluluk 
veriyor. 

Geçen 40 yıl içinde Vakfımız büyüyerek güçlendiği 
kadar, mütevelli ve profesyonelleri ile de çok 
kıymetli bağlar kurmuştur. En önemlisi kurulan bu 
bağlar sayesinde, gücüne güç katmış, kadrolarını 
yetiştirerek ve eğiterek, Vakfımızın kurumsal 
kimliğinin yapılanmasında çok büyük aşamalar 
kaydetmiştir. Kırk yılın ardında, Vakfımızın yükselen 
değerleri kadar, kadrolarının kazandığı tecrübeler 
ve aidiyet duygusu, kurumsal kimliğimizin daha 
da güç kazanmasına vesile olmuştur. Bu sebep 
ile mütevellilerimiz, yönetim kadromuz ve Vakıf 
çalışanlarımız ile her zaman gurur duyduk ve 
duyacağız.

Vakfımızın mücadele ile geçen 40 yılı 
sonunda, yeni bir yapılanma ile karşı 
karşıyayız. 
Büyük emekler ile inşa ettiğimiz Koruncukköy Urla 
tesislerimiz, ihtiyaç sahibi 46 kız öğrencimizin tesise 

kabulü ile 2 Eylül 2019 tarihinde hizmete açılmıştır. 
Bundan böyle, kademeli olarak, tesise kabul 
edeceğimiz çocuklar ile 205 kapasiteli tesisimize, 
10-18 yaş grubundaki kız çocuklarımızı kabul 
edeceğiz. 

Bu çocukların, orta ve lise öğrenimleri, barınma, 
iaşe, eğitim desteği ve her türlü kültürel 
aktiviteleri Vakfımız tarafından karşılanacaktır. 
Kızlarımız istedikleri ve kazandıkları takdirde tüm 
yükseköğrenim hayatları süresinde desteklenecekler. 

Bu çalışmaları büyük özveri ile yapan, çalışma 
arkadaşlarımıza, İstanbul ve İzmir arasında mekik 
dokuyan sevgili Yönetim Kurulu Üyelerimize sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyorum. İzmir tesisimizi hizmete 
açmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte 
yaşıyoruz.

İstanbul Arnavutköy Bolluca tesislerimiz 30 yıldır 
devlet kurumları ile yapılan iş birliği protokolü ile 
çalışmıştır. Tesislerimize koruma kararı mahkemeler 
tarafından alınmış 0-18 yaş arası çocukları kabul 
ederek, onları hayata hazırlayıncaya kadar 
destekledik ve tüm mali imkânlarımızı onlar için 
seferber ederek devlet kurumlarına da yıllarca 
yardımcı olmaya çalıştık. Koruncukköy Bolluca’dan 
yetişen yüzlerce çocuğumuz, sürdürülebilir bir 
eğitim ve desteği vakfımız sayesinde alarak yetiştiler. 
Onların ailesi olmak ile hep gurur duyduk.

Bu yıl 
Vakfımızın 
40 yılını 
kutluyoruz. 



Biz Kimiz? 7

Bizler Vakıf yönetimi ve ailesi olarak, 
çocuklara verilen eğitim ve desteklerin 
sürdürülebilir olması kadar, yakın ve 
gerçek bir aile ilişkisi içinde yürütülmesinin 
çocuğun yüksek yararı kadar, gelişimi ve 
mutluluğu için de önemli olduğuna inanıyoruz. 
Kırk yıl içinde bunu başardığımızı görerek hep 
mutlu ve gururluyduk. Devlet kurumlarından gelen 
her raporda bunun gerçekleştiğinin onaylandığını 
görmek kadar, çocuklarımızın hayattaki başarı ve 
duruşlarını izlemek de bize güç ve umut verdi. 
Vakfımızın 40 yıl içinde yetiştirdiği çocuklar, 
geçmişimiz için bir gurur ve geleceğimiz için büyük 
bir tecrübe ve mutluluk kaynağı olmuştur. Onların 
hayatlarının her aşamasında yanlarında olmanın 
dayanılmaz heyecanını yaşamak her şeye değer.

Ancak Vakfımız, çocuklar ile bugüne kadar geliştirdiği 
kişisel, psikolojik ve ailevi ilişki ağının ve çocuklar 
için Vakfımızın yaptığı çalışma ve desteklerin, devlet 
kurumları ile yapılan protokole uymaması sebebi ile 
sağlıklı ve Vakfın kriterlerine uygun bir şekilde devam 
ettirilme olanağının ortadan kalktığını yaşayarak 
gözlemlemiştir. 

Vakfımızın 40 yıl 
içinde yetiştirdiği 

çocuklar, geçmişimiz 
için bir gurur ve 
geleceğimiz için 

büyük bir tecrübe 
ve mutluluk kaynağı 

olmuştur.
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Başkanımızın 
Önsözü

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz, aldığı çok 
önemli ve oldukça zor bir karar ile sadece koruma 
kararlı çocuklara yönelik hizmetini sonlandırmış 
olmasına rağmen, başka konularda her zaman 
onların hizmetinde olmaya devam edecektir. 
Vakıf olarak verdiğimiz bu hizmeti, bundan böyle 
Türkiye’nin her bölgesinde korunma ihtiyacı olan 
tüm çocuklara sunma hedefimizi orta vadede 
gündeme almış ve bununla beraber resmi 
senedimizin çocuklar için yapılmasını ön gördüğü 
diğer hedeflerine yönelmiş bulunmaktayız.

Bu karar ile ilk aşamada, Bolluca tesislerimiz ihtiyaç 
sahibi liseli kız çocuklarımızın eğitimine tahsis 
edilmiştir. Bu tesisimiz için de işletme ruhsatımız 
11 Eylül 2019 tarihinde alınmıştır. İlk etapta, 
72 öğrencilik kapasite ile Koruncukköy Bolluca’da 
büyümüş kızlarımız öncelikli olmak üzere, çocuk 
kabulüne başlanmıştır. Vakfımız, Koruncukköy 
Bolluca’da yetişmiş ve “Koruma Sonrası” izleme 
programımızdan faydalanan çocuklarımıza da 
desteğini sürdürmektedir. Tesisimizin diğer 
kısımları güncel yönetmeliklere göre yenilenerek 
daha çok sayıda çocuğa hizmet verme amacıyla 
yapılandırılacaktır. 

Bundan böyle Arnavutköy Bolluca, Vakfımızın 
merkez ofisinin de bulunacağı, halen 30 çocuk 
kapasitesi ile çalışmaya devam eden çocuk 
yuvamız ile çocuklar için yeni ve büyük vizyona 
sahip projeleri gerçekleştirmek için heyecan ile 
bekleyen, ekip arkadaşlarımızın çalışacağı, büyük 
projelere de imza atacağımız yeni bir Çocukköyü 
olacaktır.

Hedefimiz, yardıma ihtiyaç duyan, desteklenmeleri 
zorunlu olan çocuklara, sürdürülebilir spor, eğitim, 
kültür ve psikolojik destek verebileceğimiz alanlar 
açmak ve ailelerine dönüş yapan çocuklarımız ile 
eğitimine devam eden, diğer çocuklarımızdan 
elimizi çekmeden, tüm ihtiyaç sahibi çocuklara bu 
merkezden ulaşabilmektir.

Bizimle birlikte olduğunuz ve bize güvendiğiniz için 
sonsuz teşekkürler.

Av. Figen Özbek
TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ 
ÇOCUKLAR VAKFI MÜTEVELLİ HEYET VE 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Hedefimiz; 
desteğe ihtiyaç 
duyan çocuklara 
sürdürülebilir destek 
sağlamak ve ailelerinin 
yanına dönen 
çocuklarımızdan da 
elimizi çekmeden 
hepsine faydalı 
olmaktır. 
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En saf ve içten sevgiyi 
bize çocuklarımız 
yaşatıyor.
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Bir Başarı Öyküsü

Koruncuk Vakfı’nın Kuruluşu ve Amacı
1979 yılında, “korunma ihtiyacındaki çocuklar”ın 
barındığı ve hayata kazandırıldığı Çocukköyleri’ni 
kurmayı amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından 
kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı; 
her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli 
beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun 
ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir 
eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca 
insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı 
olduğuna inanmakta, çalışmalarını bu doğrultuda 
sürdürmektedir.

Vakfımızın temel amacı; hakları risk altında olan 
tüm çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal 
etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunmak; bu 
amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar 
yürütmektir.

Vakfımız ayrıca Koruncukköyler kurarak, burada 
hakları risk altında olan çocukları yani Koruncukları 
topluma faydalı bireyler olarak kazandırmak için 
yüksek öğrenim dahil olmak üzere eğitimlerini 
sürdürmelerini sağlamaktadır.

Vakfımızın ilk büyük projesi olan Koruncukköy 
Bolluca, 1992 yılında İstanbul Bolluca’da hizmete 
açılmıştır. Dönemin SHÇEK Genel Müdürlüğünün 
Çocuk Yuvaları Yönetmeliği ve Yetiştirme Yurtları 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda 
05.05.2014 tarihli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlük Makamı 
onayı ile 1996-2019 tarihleri arasında Bolluca Çocuk 
Evleri Sitesi olarak işletilmiştir. 11.09.2019 tarihinde 
ise Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda 
ortaöğretim düzeninde Öğrenci Barınma Hizmeti 
sunma hakkı tanınmıştır.

Vakfımıza 08.02.2019 tarihinde Milli Eğitim 
Bakanlığının onayıyla, MEB Özel Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda, 
25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma 
Hizmetleri veren kurumlar ve bazı düzenlemeler 
hakkında kanun hükmünde kararnamenin 13. 
maddesi gereği, Koruncukköy Urla’da ortaokul ve 
ortaöğretim düzeyinde Öğrenci Barınma Hizmeti 
sunma hakkı tanınmıştır. 

Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti 
tanınmıştır. Ayrıca 2005 yılında “korunmaya muhtaç 
çocuklar konusunda” yaptığı özverili ve başarılı 
çalışmalarından dolayı Vakfımıza Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal Konseyince “ECOSOC Özel 
Danışmanlık Statüsü” verilmiştir. 
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Vakfımızın temel 
amacı; hakları 
risk altında olan 
tüm çocukların 
karşılaşabileceği 
olumsuz sosyal 
etkileri en 
aza indirmek 
için faaliyette 
bulunmak; bu 
amaçla önleyici, 
koruyucu ve 
iyileştirici çalışmalar 
yürütmektir.

Her çocuğun 
şefkat, sevgi ve 

anlayış görme hakkı 
olduğuna inanıyoruz...
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Kilometre Taşları

1979
Koruncuk Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
adı altında Hüseyin Bilgin liderliğinde, Enver Güreli 
başkanlığında kuruldu.

1986
Arnavutköy Bolluca’da bulunan 52.000 metrekarelik 
arazinin bir kısmı Sabri Akın tarafından Vakfa 
bağışlandı, bir kısmı da Vakıf tarafından Çocukköyü 
inşaası için satın alındı.  

1992 
Türkiye’nin ilk Çocukköyü olan Bolluca Çocukköyü 
çocukların hizmetine açıldı.

Vakfın İzmir Şubesi kuruldu, aynı yıl Mustafa Merter 
tarafından İzmir Urla’da bir arazi Vakfa bağışlandı.

1996
Sosyal Hizmetler Kanunu doğrultusunda, o dönemki 
ismiyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurulu 
Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.

1997 
Barbaros Çocukköyü devlet idaresiyle hizmete açıldı.



2005 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Kuruluna 
Vakfa korunmaya muhtaç çocuklar konusunda 
yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı danışmanlık 
statüsü verildi.

2014 
Vakıf Çocuk ve Haklarını Koruma Platformunun 
kuruluşunda yer aldı.

2015 
Vakıf, Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı’na 
resmi olarak katıldı.

2018 
AB Sivil Toplum Diyaloğu’ndan, kurum bakımından 
uygun şartlar oluştuğu takdirde biyolojik ailelerinin 
yanına dönen çocukların geçişini kaliteli ve sağlıklı 
hale getirmek için uygulanan psiko-sosyal destek 
hizmeti için hibe alındı. 

2019
40. yıl kutlaması 

kapsamında 
Koruncukköy 
Urla hizmete 

açıldı.
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Değerlerimiz

Cesaret 
Korunma ihtiyacındaki 
çocukların bakımında 
yenilikçi yaklaşımlar 
sergiliyoruz, duyarlı ve 
kararlı bir yaklaşımla 
çocuklarımızı her 
alanda destekleyerek 
hayata kazandırmak için 
çalışıyoruz.

Sadakat 
Çocuklarımızın hak 
ettikleri kalitede bir 
yaşam sürdürmeleri 
için çaba sarf ediyor, 
bu doğrultuda 
destekçilerimizle sağlam 
ve uzun süreli iş birlikleri 
gerçekleştiriyoruz.



Güven
Çocuklarımızın 
yeteneklerine ve 
kapasitelerine güveniyor, 
onların da bizlere güven 
duymalarını sağlıyoruz. 
Saygı çerçevesi içinde 
birbirimizi destekleyerek 
verilen sözlerin tutulmasına 
önem veriyoruz.

Sorumluluk
Kurulduğumuz günden 
yana destekçilerimize ve 
iş birliğinde olduğumuz 
kişi ve kurumlara güven 
veriyor, sağlanan tüm 
yardım ve fonların bilinçli 
kullanıldığını şeffaf bir 
şekilde gösteriyoruz.
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Bolluca’da büyümek hayatın bana 
verdiği ödüldü bence. Şanslı ve özel 
çocuklardan bir tanesi de bendim! 
En yaramaz çocuklardan biriydim, 
buna rağmen çok sevdim, çok 
sevildim.

Çocukköyü’nden ayrıldıktan kısa 
süre sonra çok daha iyi anladım ki 
benim gerçek ailem Çocukköyü’ydü 
ve bu bana hayatın en büyük dersiydi. 
Sonra daha da sıkı sarıldım aileme. 
Onlar da zaten hiç bırakmadı beni.

Ebru (32 yaşında)
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Vakfımızın Kurucuları

A. SÜREYYA KIVILCIM

ABDULLAH ÖZEROL

ADİLE KESKİNER

ALİ AYDOĞ

ALİ İHSAN ÜNVER

ALİ RIZA GÖKALP

ALİCAN KERMEN

ARMAĞAN ÖZGÜR

ATATÜRK AĞAÇLI BOZHANE VE YAKACIK 
YETİŞTİRME YURTLARINI KORUMA DERNEĞİ

AYDIN BOLAK

AYHAN TÜKÖZ

BAHATTİN SARPEL

BERNA SİRMAN

BİNGÜL ERTÜL

CENGİZ GÖKHAN

ÇETİN YILDIRIMAKIN

DR. ERDOĞAN ALKIN

DÜNDAR ERENDAĞ

ENVER GÜRELİ

ERDOST PEKCAN

EROL BOZKURT

FERİDUN BİRKANDAN

GÖKHAN ÖNCE

GÜNGÖR DİLGİMEN

HASAN ERDEM GÖKMEN

HASAN ERYÜKSEL

HATİCE NURAN GÖZAYDIN

HAYRİYE UMAR TOSUN

HİLİL TALİĞ DURU

HÜSEYİN BAŞARIR

HÜSEYİN BİLGİN

İBRAHİM KAYMAK

KARAKÖY LIONS KULÜBÜ

KENAN ÇELİK

KONBAŞ AMBALAJ SANAYİ

LÜTFÜ BORNOVALI

M. YALÇIN ALTAY

MAHPEYKER KOÇGÜNDÜZ

MEHMET ALİ İKİZER

MEHMET ATAULLAH TURAÇ

MESUT ŞENEL

MURAT SALMAN

MUSTAFA SÜHA ŞAMLI

MUZAFFER DAYSAL

MÜNİR SUBARLAS

NECATİ ÇOKUSLU

NECATİ TANDOĞAN

NEPHAN SARAN

NEVZAT GÜRELLİ

NURAN SAYIN

NURDAN BİLGİN

NÜZHET ÖZERDİL

ONUR ERYÜKSEL

ÖMER AKSU

RAŞİDE AYDIN

RIDVAN CEBİROĞLU

SABAHATTİN DÜMER 

SAFFET HALUK PELİT

SERDAR BAŞARIR

SEVİM KIRDAR

ŞAZİMENT SÜHEYLA KUNT

ŞERİFE ZÜBEYDE MENGÜÇ

TÜRKAN ŞORAY

URAL GÜNGÖR

VAROL ZİYA DERELİ

YUSUF DEMİZRAHİ

Kurucularımızdan 
aldığımız güçle 
çocuklarımız için 
çalışıyoruz.
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Özellikle ailelerinde sorunlar bulunan ya da çözülmüş; 
anne-babaları boşanmış ya da ebeveynini kaybetmiş 
çocukların hayata devam etmeleri açısından böyle 
bir kuruluşun çok önemli olduğunu düşündük. Suça 
sürüklenme riski olan korunmaya muhtaç çocukları 

kurumsal çatı altında toplamak için bir araya geldik.

İlk Mütevelli Heyeti Üyelerinden Prof. Dr. Esin Küntay



Mütevelli Heyeti

A. Müfit Erkarakaş
A. Zeki Erdoğan
Ahmet Murat Çıracı
Ahmet Murat Kaynar
Ahmet Yarangümelioğlu
Alev Çeliktaş
Ali Aydoğ
Ali Çakıroğlu
Alican Kermen
Alper Can
Anı Gençoğlu İnceler
Armağan Özgür
Arzu Erdem
Arzu Kılıç
Asiye Okumuş
Aslı Ekşioğlu
Atilla Kesler
Atiye Mutlu
Ayçe Ayyıldız
Aydın Uçkan
Aysun Akyüz
Ayşe Arıkan
Ayşe Nazlı Dereli Oba
Ayşe Özgener
Ayşen Özkan
Aytaç Erkaya
Bahar Akıncı
Banu Savcı
Barış Kaşka
Behiye Alyanak
Belkıs Ünver
Benal İnceer
Berna Sirman
Berrin Akar Rasuli

Berrin Yer
Berrin Yoleri
Bes Bülent Şimşek
Betül Aksoy
Beyhan Şekerci
Bilge Güre
Bingül Ertül
Birgül Köksüren
Bülent Beydüz
Bülent Özükan
Bülent Şenocak
Candan Turhan
Celal Özlü
Cem Akdeniz
Cem Yurtbay
Ceren Yavuz
Cevat Gökşin
Ceyla Akgerman
Cüneyt Sonceley
Çağla Kubat Diaz
Çetin Yıldırımakın
Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu
Dilara Sürgü
Dilek Ertek
Dilek Göksan Akça
Doğan Eşkinat
Duygu Beydüz
Duygu Kaya
Ebrize Çeltikçi
Ebru Baş
Elvan Karakimseli
Emel Ulucaklı
Emre Ünver
Ender Canıtez
Erdal Karadoğan

Erdost Pekcan
Erim Erinç Dinç
Erkan Sezer
Erol Bozkurt
Ertan Özdemir
Esen Kutlay
Esin Küntay
Esra Ceritoğlu
Ezgi Ulusoy Yılmaz
Fatih Güven
Fesiha Güçkan
Fethiye Tanat Demirel
Figen Özbek
Figen Samuray
Fulya Tanrıkulu
Füsun Bozok
Füsun Soydan
Gamze Aksüt 
Gamze Çuhadaroğlu
Gaye Berköz
Gilman Karadeniz
Gözde Kaydırak
Gülban Pütürgeli
Güldehen Kaya
Gülden Kök
Gülfem Perçin
Gülin Sever
Gülsen Çaltıl
Gülseren Yalçın
Gürsel Özdoğan
Güven Sayın
Hakan Erkun
Hakan Önce
Haldun Başarır
Haluk Özyavuz
Hanzade Gündören
Hayati Eröz
Hilil Taliğ Duru
Hülya Paşalı
Işıl Nişli
Işıl Turan Davas
Işınsu Kestelli
İbrahim Gün Kırmızıoğlu
İbrahim Kaymak
İdil İncekara
İlkay Özdemir
İlkin Gürsel
İmeray Karakaya

Çağdaş bir 
yönetim anlayışıyla 
faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz.

Koruncuk Vakfı 2018 Faaliyet Raporu20



İmre Orhon
İmren Aykut
İnal Aydınoğlu
İrem Aydoğan Bilgütay
İrem Hattat
Jülide Berkman
Kadriye Uysal
Karaköy Lions Kulübü Der.
Kemal Alemdaroğlu
Kerem Yılmaz
Lütfü Nedim Özerol
M. Kemal Güçkan
M. Osman Demir
M. Pınar Aran
M. Yalçın Altay
Mahpeyker Koçgündüz
Mahru Gürel Ağdanlı
Mehmet Dereli
Mehmet Ender Saraç
Mehmet Seyman
Mehmet Tiryaki
Melek Doğan
Melek Talat Pulatkonak
Melih Boydak
Melih Yalçın
Melinda Elibüyük
Meral Kosif
Mesut Şenel
Metin Taşkent
Mine Berker
Monika Bilaloğlu
Muhterem İlgüner
Mustafa Dirin
Mustafa Emre Bakırcıoğlu
Mustafa Nafız Delen
Mübeccel Ansen
Mümtaz Tahincioğlu
Münir Subarlas
N. Mustafa Merter
Nail Yazgan
Nalan Erkarakaş
Nazlı Seda Demirkol
Nesim Levi
Nevzat Ayaz
Nezihe Karpuzoğlu
Nilay Arpacı
Nilgün Aydagül
Nilüfer Ergin

Nilüfer Temel
Nimet Aslan
Nural Mende
Nuray Peker
Nurcan Artam
Nurdan Sirman
Nurettin Kızılay
Nurhan Kürkan
Nursal Bilgin
Nursel Aydıner
Nükhet Özerdil
Osman Kaya
Oya Ağca
Oya Karakimseli
Ozan Muharrem Güven
Ömer Aksu
Önder Şahin
Özer Yapan
Özgenç Özenç
Özlem Kaymaz
Özlem Özyurt
Püren Şenkan
Rasime Bahar Alparslan
Rukiye Nurten Eker Ömeroğlu
Saadet Erkan
Saadet Mançe
Sabahattin Somal
Sabri Yalım Üner
Saffet Haluk Pelit
Sait Köseoğlu
Salih Ertör
Sarhan Ecevit
Seda Akço Bilen
Sedat Öztoprak
Sedefhan Oğuz
Selçuk Demirel
Selin Başer
Selin Özbek
Selma Topuzdağ
Semiha Ünlü
Serdar Başarır
Serkan Öçalmaz
Serkan Solmazer
Serpil Baysal
Serra Titiz
Sevdil Yıldırım
Sevgi Perek
Sıddık Yarman

Sırma Güven
Sinan Can
Sonnur Kırmızıoğlu
Suat Ballar
Suna Ülkeroğlu
Süheyl Batum
Süheyla Kesler
Süleyman Tuğtekin
Şebnem Çapın Hamamcı
Şebnem Sözen
Şeyma Başterzi
Talat Papatya
Tansa Ekşioğlu Mermerci
Tanyar Ablak
Tavit Köletavitoğlu
Tayfun Akgüner
Tevfik Örten
Tijen Akdoğan Ünver
Tijen Sadi
Timur Erk
Turgay Artam
Tülin Yurtbay
Türkan Şoray
Umur Kök
Ülkü Eşkinat
Ümran Çavuşlar
Ümran Tüzün
Vakur Eryüksel
Varol Ziya Dereli
Verda Metin
Veysel Çakır
Yasemin Avanoğlu Aydoğan
Yeşim Veryeri
Yet. Yur. ve Muh. Çoc. Koruma. 
Derneği
Yıldız Aran
Yılmaz Turhan
Zafer Arıhan
Zafer Başar
Zafer Kozanoğlu
Zakir Batuhan Aydagül
Zeliha Jale Toprak
Zeynep Sezerman
Zeynep Yalım Uzun
Zümrüt Alp Yalman
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İlkokul öğrencisi olduğum dönemde bir çocuk hakkında öğrendiğim 
hikâye benim hayata bakış açımı büyük ölçüde etkiledi.  Çocuk, 

annesi ona hamileyken babasını kaybetmiş. Doğduktan kısa bir süre 
sonra annesini de kaybetmiş, akrabalarıyla birlikte büyümüş.  İlkokula 

giderken Karaköy-Sirkeci arasında köprü üzerinde bir arkadaşıyla 
birlikte şekerleme satarken bir adam yanlarına yaklaşmış “Patronum 

bir hayırsever.  Tüm şekerlemelerinizi almak, size yardım etmek istiyor.” 
diyerek onları kandırmış, ellerindekileri alıp çocukları döverek kaçmış.  

Bu olay sonrası, hikâyenin kahramanı küçük çocuk büyüyünce polis 
olmaya ve kendisi gibi çocuklara kol kanat germeye ant içmiş. İşte bu 

çocuk benim babam, Vakfın Kurucu Lideri Hüseyin Bilgin’dir.

Ben de böyle kutsal bir görevi yerine getiren Vakfın Kurucu Üyeleri 
arasında yer aldığım ve böyle bir babanın kızı olduğum için gurur 

duyuyorum.   

Nurdan Bilgin Sirman
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Vakıf Yönetim Kurulu

İzmir Şube Yönetimi

Başkan: Av. Figen Özbek

Başkan Vekili: Ertan Özdemir (Sayman)

Genel Sekreter: Duygu Beydüz

Başkan Yardımcıları:

Nalan Erkarakaş (İdari Başkan Yardımcısı)

Oya Karakimseli (Köylerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı)

Işıl Nişli (İzmir Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı) 

Üyeler:

Cem Yurtbay

Berrin Yoleri

Figen Samuray

Işınsu Kestelli

Melih Yalçın

Şube Başkanı: Işıl Nişli

Başkan Yardımcısı: Zeliha Jale Toprak

Genel Sekreter: Ezgi Ulusoy Yılmaz

Sayman: Celal Özlü

Yedek Üyeler: 

Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu 

Seda Akço

Salih Ertör

İdil İncekara

Selçuk Demirel

Tevfik Örten

Monika Bilaloğlu

Denetçiler:

Ahmet Müfit Erkarakaş

Yılmaz Turhan

Celal Özlü

Yedek Denetçiler:

Osman Kaya

Berna Sirman

Melinda Akı

Üyeler: 

Işınsu Kestelli

Mahru Gürel

Barış Kaşka

Ayşe Özgener

Sırma Güven

Bilge Güre

Dilara Sürgü

Yedek Üyeler:

Cem Akdeniz

Hayati Eröz

Ortak değerlerimiz 
olan çocuklarımıza 
sahip çıkıyoruz.
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Koruncukköylerimiz

Koruncukköy Bolluca:
1992 yılından bu yana faaliyette olan Koruncukköy 
Bolluca’yı; eğitim hakkı risk altında olup farklı 
imkansızlıklardan dolayı eğitim hayatından 
uzaklaşma tehlikesi bulunan kız çocuklarına 
sıcak bir yuva olması için yeniden yapılandırmış 
bulunmaktayız. Bugüne dek yüzlerce çocuğun 
hayata kazandırılmasına destek verdiğimiz 
Çocukköyümüzdeki deneyimimizi, Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen ve ihtiyaç sahibi ailelerin 
okumak isteyen kız çocuklarına taşıyoruz. İlk 
etapta ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere 
hizmet verdiğimiz Koruncukköy Bolluca’daki 

Koruncuklarımız; barınma, beslenme, sağlık, tüm 
okul ihtiyaçları, etüt hizmeti, ulaşım, rehberlik, 
ihtiyaç halinde rehabilitasyon, sportif-sosyal ve 
kültürel aktivite alanlarında destek alacaklar. 

Üniversite okumak isteyen Koruncuklarımıza da 
yıllardır yaptığımız gibi öğrenim hayatlarını 
sürdürebilmeleri için tüm imkanları sağlayacağız. 
Vakıf olarak en büyük amacımız çocuklarımızı 
her yönden destekleyerek donanımlı ve kendine 
güvenli gençler olarak hayata hazırlamak ve böylece 
ülkelerine faydalı bireyler olmalarına yardımcı 
olmaktır.

Koruncukköy 
Bolluca’yı; eğitim 

hayatından uzaklaşma 
tehlikesi bulunan kız 

çocuklarına sıcak 
bir yuva olması için 

yeniden yapılandırmış 
bulunmaktayız.
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Koruncukköy Urla
40. yılımızda hizmete açtığımız Koruncukköy 
Urla’da da; eğitim hakkı risk altında olup farklı 
imkânsızlıklardan dolayı  eğitim hayatından 
uzaklaşma tehlikesi bulunan kız çocukların uzman bir 
kadroyla hak ettikleri koşullarda eğitimlerine devam 
etmelerini ve hayata hazırlanmalarını sağlıyoruz. 

Koruncukköy Urla’da, aynı yaş grubundaki çocukların 
8-10 kişilik gruplar halinde yaşadıkları ev ortamına 
benzer dairelerin yanı sıra her binada özel mutfak, 
oturma, televizyon izleme ve dinlenme alanları yer 
alıyor. 

Koruncuklarımıza alanlarında uzman eğitimciler 
eşliğinde; bedelsiz barınma hizmeti, okul ihtiyaçları 
desteği, etüt öğretmeni, rehberlik ve kariyer 
danışmanlığı desteği, ihtiyaç halinde rehabilitasyon 

desteği sağlıyoruz. Kişisel yönelimlerine göre 
yetenek ve becerilerini geliştirme imkanı bulan 
Koruncuklarımız, Koruncukköy Bolluca’da olduğu 
gibi yüksek öğrenimine devam etmek istediklerinde 
her türlü desteğe Vakıf tarafından erişebilecekler.

40. yılımızda açtığımız 
Koruncukköy Urla’da 

ekonomik yoksunluklarla 
mücadele eden 

çocukları hayata 
hazırlıyoruz.
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Çocuk Koruma 
Politikası, bir 
kurumun çocukları 
her türlü hak 
ihlalinden, ihmal ve 
istismardan koruma 
sorumluluğudur.

Çocuk Koruma 
Politikamız

Çocuk Koruma Politikası Nedir? 
Çocuk Koruma Politikası, bir kurumun çocukları her 
türlü hak ihlalinden, ihmal ve istismardan korumak 
üzere uygun koruyucu ortamı sağlamaya yönelik 
taahhüdü ve sorumluluğudur. 

“Çocukların Korunması Politikası, kurumların 
personelinin, operasyonlarının ve programlarının 
çocukların haklarının güvence altına alınmasına 
ek olarak çocukları her tür riskten korumayı ve 
kurumun içerisinde ve çocuğun bulunduğu bütün 
ortamlarda korunmasını sağlamayı, bunun için iş 
birliği yapmayı ve çocukların güvenliği hakkındaki 
endişelerini ilgili kuruluşlara bildirmeyi ve 
sonuçlarını takip etme sorumluluğunu içerir.” 

Koruncuk Vakfı, çalışmalarında ulusal üstü insan 
hakları hukukuna ilişkin sözleşmeler ve Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanımlanan 
hakların çocuklara uygulanır olmasını sağlamayı 
ve bu uygulamanın Anayasamız, Türk Medeni 
Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu doğrultusunda 
yapılmasını tüm mütevellileri ve profesyonel 
kadrosu ile amaç edinmiştir. Bu hedefe ulaşmak için 
yetiştirdiği tüm çocuklar gibi Türkiye’de ulaşabildiği 
tüm çocuklara aynı politika doğrultusunda 
hizmete hazırdır. Bu Çocuk Koruma Politikası 

çocukların korunması ile ilişkili geniş çerçeveyi 
ve beklentileri ortaya koyar. Koruncuk Vakfı ile 
çalışan ekipler, Politika’nın gereksinimlerini içinde 
bulundukları çalışma koşulları ve yasal düzenlemeler 
doğrultusunda nasıl karşılayacaklarını tespit etmek 
zorundadırlar. Politika’nın uygulanmasıyla ilgili 
sorunlarda ve istisnai durumlarda atılacak adımlara 
karar verirken danışma noktası Koruncuk Vakfı Çocuk 
Koruma Birimi’dir.

Çocuk Koruma Politikası’nda Kullanılan 
Tanımlar 

Çocuk: 
1989 yılına ait Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi (UNCRC) doğrultusunda Politika 
kapsamında çocuk, 18 yaşına ulaşmamış kişi olarak 
tanımlanır. Koruncuk’un projeleri ayrıca 18-24 yaş 
arasındaki gençleri de kapsamaktadır ve uygulanan 
bu politika onlar için de geçerlidir.

Personel: 
Personel tanımı yapılan sözleşmeden bağımsız 
olarak Koruncuk Vakfı ile birlikte bizzat sözleşmeli 
ve gönüllü olarak çalışan herkesi kapsar. Bu tanım 
ücretli veya ücretsiz personeli ve tek seferlik, kısa 
dönemli veya uzun dönemli gönüllüleri, geçici 
personeli ve danışmanları kapsar. 



Ortaklar, Tedarikçiler ve Yükleniciler: 
“Ortaklar, tedarikçiler ve yükleniciler” terimleri ürün, 
hizmet veya iş birliği sağlamak için sözleşme veya 
anlaşma yaptığımız bütün kişileri tanımlar. Söz 
konusu olan ticari-finansal bir ilişki olabilir ancak 
bu zorunlu değildir. Bu tanım, bizim adımıza işleri 
gerçekleştiren uygulama ortaklarını ve Bakanlıklar, 
bağışçılar, sponsorlar gibi Koruncuk Vakfı’nın çalışma 
ilişkisi içerisine girebileceği diğer paydaşları da 
kapsar. 

Çocuk Koruma Politikası’nın Hedef Kitlesi 
Kimlerdir? 
Çocuk Koruma Politikası hem dâhili hem de harici bir 
politikadır. Politikaya uyulması ülke çapında bütün 
Koruncuk Vakfı personeli için zorunludur. Politika 
ihlalleri olası görevden almalar da dahil disiplin 
uygulamalarına yol açar. Ayrıca Çocuk Koruma 
Politikası, Koruncuk Vakfı ve ortaklarının çalıştıkları 
bütün durumlarda uygulanmak zorundadır. 
Ortaklar/iş birliği yapılan kurumlar için ihlaller varsa 
iş birliği sözleşmelerinin iptaline ve ilişkilerin askıya 
alınmasına sebep olur. İlgili durumlarda yasalar 
doğrultusunda uygun resmi işlemlere başvurulur. 
Politika ayrıca çocuklar ve aileleri ile kamu kurumları, 
sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar gibi 
iletişim içinde olduğumuz kişiler için de uyulması 
gerekli evrensel kuralları içermektedir. 

Buradaki amacımız çocukları zarardan korumaya 
yönelik kurumsal taahhüdümüzü açıkça ifade 
etmektir. Yürüttüğümüz çalışmalar sonucu 
Koruncuk Vakfı ile temasa giren her çocuk; çocuk 
istismarı, cinsel sömürü, kaza ya da onları herhangi 
başka bir zarar görme riskine sokabilecek kasti ya da 
kazara gerçekleştirilen eylem ve hatalardan mümkün 
olan en geniş ölçüde korunmalıdır. Bu sorumluluk 
tüm personelimize ve temsilcilerimize düşmektedir. 
Bu bakım ve koruma yükümlülüğü Çocuk Koruma 
Politikamızın olmazsa olmazıdır.

Bu Politika,
• Koruncuk’un sadece çocuklarla çalışmaya uygun 

ve çocuk güvenliği iyileştirme pratiklerini sıkı 
şekilde uygulayan kişilerle çalışmasını,

• Vakıfla ilişkili olan herkesin yükümlülüklerini 
farkında olmasını ve çocuk istismarı ve 
çocuğun cinsel sömürüsü konularına 
hukuksal ve etik bir şekilde yaklaşmasını,

• Vakfımızı temsil eden herkesin 
çocuklara uygun şekilde 
davranmasını ve bu Vakfın bir üyesi 
olmalarından doğan güveni kötüye 
kullanmamalarını,

• Vakfımızı temsil eden herkesin, Vakıf’la 
temasa geçen her çocuk için güvenli bir ortam 
yaratmasını,

• Yapılan tüm aktivite ve programların çocuklar 
için taşıdığı riskler açısından ölçülmesini ve 
kontrolümüz dahilinde olanların kesinlikle 
azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını şart koşar.

Koruncuk Vakfı, çocukların korunması için sıfır 
tolerans yaklaşımını benimsemiştir.

Çocuk Koruma Politikası’nın Temelinde Yer 
Alan İlkeler 

Çocuk Koruma Politikası’nın hükümlerine birçok 
temel ilke dayanak sağlamaktadır. Bu ilkelerin 
arasında şunlar sayılabilir:
• Çocuğun yüksek yararının en uygun şekilde 

gözetilmesi
• Çocukların haklarına saygı
• Çocukların katılımının desteklenmesi
• Ayrımcılığın önlenmesi
• Fırsat eşitliği
• Görüş alışverişi
• Kültürel hassasiyet ve yerel geleneklerin 

anlaşılması
• Hesap verebilirlik ve sorumluluk alma
• Dürüstlük ve şeffaflık
• Değişmezlik
• Vakitlilik
• Gizliliği sağlama
• İş birliği
• İzleme
• Kişisel sorumluluk
• Evrensellik
• Standarda dayalı yaklaşım
• Güvenilirlik
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Sorumluluklarımız Nelerdir? 
Koruncuk Vakfı, çocukların korunması ve bakımı 
için mütevelliler, çalışanlar, ortaklar, yükleniciler 
ve tedarikçilerden tüm görev, hizmet ve 
davranışlarında Türkiye Cumhuriyet Anayasasını, 
Türk Medeni Kanununu, Çocuk Koruma Kanununu 
ve onun uygulama yönetmeliklerinde yer alan 
yasal ve düzenleyici yükümlülükleri bilmelerini ve 
uygulamalarını beklemektedir.

Çocukların iyilik halinin korunması ve teşvik 
edilmesinde, Politika’nın uygulanmasının 
desteklenmesinde herkes sorumluluk sahibidir. 
Buna ek olarak yöneticiler ve ek sorumluluklara sahip 
kişiler gibi bazı statü sahibi kişilerin bu politikada 
belirtildiği üzere çocuk koruması hakkında özel 
sorumlulukları bulunmaktadır. 

Rolleri veya işlevlerine bakılmaksızın herhangi bir 
düzeyde Koruncuk Vakfı adına çalışan herkes şu 
sorumluluklara sahiptir: 
• Koruncuk Vakfı tarafından bilinen çocuk veya 

çocukların içerisinde yer aldığı gerçekleşmiş veya 
şüphelenilen istismar vakaları hakkındaki bütün 
iddiaları ve endişeleri rapor etmek, 

• Koruncuk Vakfı tarafından bilinmiyor da olsa, 
çocuk veya çocukların içerisinde yer aldığı 
gerçekleşmiş veya şüphelenilen istismar vakaları 
hakkındaki bütün iddiaları ve endişeleri rapor 
etmek (Örneğin Koruncuk Vakfı’na gelen bir 
çocuğun kardeşi), 

• Personelin görevini kötüye kullandığı veya suç 
teşkil eden davranışlarda bulunduğu çocuk veya 
çocukların içerisinde yer aldığı gerçekleşmiş veya 
şüphelenilen istismar vakaları hakkındaki bütün 
iddiaları ve endişeleri rapor etmek. 

Şikâyetler 
Çocuklar ve aileleri de dâhil olmak üzere 
Koruncuk Vakfı tarafından bu politikanın 
uygulanmasına ilişkin, gördükleri muameleler 
ile ilgili memnuniyetsizliklerini ve endişelerini 
dile getirmek isteyen herhangi bir kişi öncelikle 
uygun adımların atılmasında kendilerine yardımcı 
olabilecek Koruncuk Vakfı içerisinde yer alan ana 
iletişim noktaları ile bağlantı kurmalıdır. Bu görevi 
Koruncuk Vakfı Çocuk Koruma Ekibi yürütmektedir 
ve Koruncuk Vakfı’na ait her birimde Çocuk Koruma 
Ekibi’nin bir temsilcisi bulunmaktadır.

Koruncuk Vakfı’nın bünyesinde çalışan personel 
için haksız muamele hakkında nasıl şikâyette 
bulunabilecekleri ile ilgili şikâyet prosedürleri ve 
şikayette bulunan personeli desteklemek için 
alınacak güvenlik önlemleri ayrıca İnsan Kaynakları 
prosedürlerinde belirlenmiştir.

Çocuk Koruma Sorunlarının Anlaşılması 

Çocukların İhmal ve İstismardan Korunması 
“Çocuk istismarı” veya “kötü muamele”, sorumluluk, 
güven ve güç ilişkisi kapsamında çocuğun sağlığı, 
yaşamı, gelişimi veya itibarına zarar veren veya 
verme ihtimali olan bütün fiziksel ve/veya duygusal 
kötü muamele, cinsel istismar, ihmal, ihmalkâr 
muamele ya da ticari veya diğer istismar türlerini 
kapsar. 

Çocukların iyilik 
halinin korunması ve 
teşvik edilmesinde, 
Çocuk Koruma 
Politikası’nın 
uygulanmasının 
desteklenmesinde 
herkes sorumluluk 
sahibidir.
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Çocuk İstismarının Genel Tanımları 
Çocuk Koruma Politikası altında dört temel istismar 
kategorisi tanınmaktadır: 

Fiziksel İstismar: 
Bu çocuğa vurma, sarsma, tutup atma, ateş veya 
kaynar su ile yakma, suda veya başka şekilde boğma 
ya da çocuğa farklı şekillerde fiziksel zarar vermeyi 
içerir. Aynı zamanda ebeveyn veya bakıcı çocuğun 
hasta olmasına sebep olduğunda veya hasta 
çocuğun semptomlarını görmezden geldiğinde 
fiziksel zarara yol açılmış olur. 

Duygusal İstismar: 
Bu, çocuğun duygusal ve psikolojik gelişiminde 
ciddi ve uzun süren etkiler bırakmak için çocuğa 
sürekli olarak duygusal açıdan kötü davranılmasıdır. 
Çocuklara değersiz oldukları ve sevilmedikleri, 
yetersiz oldukları veya sadece bir başka kişinin 
ihtiyaçlarını karşıladıkları sürece değerli olduklarının 
hissettirilmesini içerir. Ayrıca çocukların 
omuzlarına yaşına veya gelişimlerine uygun 
olmayan beklentilerin yüklenmesi veya çocukların 
sık sık korku veya tehlike içerisinde olduklarını 
hissetmelerine yol açmak da buna dâhildir. Çocuğun 
gördüğü her türlü kötü muamelede duygusal 
istismar bulunur, ancak sadece duygusal istismarın 
görüldüğü durumlar da vardır. 

İhmal: 
Bu, ebeveynin gücünün yettiği halde çocuğun temel 
fiziksel ve/veya psikolojik gereksinimlerinin devamlı 
olarak karşılanmaması ve sonucunda büyük ihtimalle 
çocuğun gelişiminin önemli ölçüde kısıtlanmasıdır. 
Örneğin yetersiz dikkat sonucunda çocuğun zarar 
görebileceği tehlikeli bir duruma düşmesi (Sadece 
bu tehlikenin önlenmesinin mümkün olduğu 
durumlarda). İhmalkârlığı fark etmek oldukça zor 
olup, özellikle kaynakların kısıtlı olduğu ve/veya 
fakirliğin yüksek olduğu ülkelerde daha da zordur. 

Cinsel İstismar: 
Bu, çocuk ne olduğunun farkında olsun veya 
olmasın ya da çocuğun rızası olsun veya olmasın 
herhangi bir cinsel faaliyette bulunmaya zorlanması 
ve teşvikini içerir. Bu faaliyetler cinsel birleşmenin 
olduğu (Örn: tecavüz) veya olmadığı fiziksel teması 
içerebilir. Ayrıca çocukların pornografik içeriğe 
bakmalarını sağlama, uygun olmayan hallerde 
bulunmalarını sağlama veya onların cinsel açıdan 
uygun olmayan davranışlar sergilemeleri için 
teşvik etme de buna dâhildir. Ticari amaçlı cinsel 
istismar ve insan kaçakçılığı gibi genellikle rastlanan 
diğer istismar türleri, yukarıdaki dört kategorinin 
kompleks kombinasyonlarından ortaya çıkar. Akran 
zorbalığının da şiddetine bağlı olarak istismar haline 
gelebileceğine de dikkat çekilmelidir. Her ne kadar 
genel olarak yetişkinlerin istismarı uygulayanlar 
olduklarını düşünsek de, çocuklar da istismarda 
bulunabilirler. 
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İstismar tek seferlik veya devam eden bir olay 
olabilir. Buna, şiddeti düşük gibi görünen bir dizi 
vakanın birleşimi de dâhildir. Aile, okul, topluluk, 
kurum ve internet ortamı da dâhil olmak üzere 
her türlü ortamda gerçekleşebilir (Örneğin; akıllı 
telefonlar gibi dijital ortamlar ve teknolojiler). 
İnternet ortamında istismar, cinsel taciz ve çocuk 
istismarı fotoğrafları gibi birçok farklı şekil alabilir. 

Özel durumlarda, neyin istismar olduğu hakkındaki 
bütün kararlar Çocuk Koruma Ekibi ile görüş 
alışverişinde bulunarak verilmelidir. 

Önleyici Faaliyetler 
Çocukların korunmasının temelinde her türlü 
istismarın önlenmesi yatar. Kurumsal farkındalığın 
ve iyi uygulamaların olumlu personel davranışlarını 
teşvik ettiği, incitici olayların sıklığını azalttığı 
ve çocuk koruma hakkındaki endişelerin erken 
tespitini ve tepki vermeyi sağladığı yaygın olarak 
kabul edilmektedir. Programların ve projelerin 
kötü tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması, 
çocukları olumsuz yönde etkileyerek istismara 
uğramamış çocukların da faaliyetlerimiz sonucunda 
zarar görmelerine yol açabilir. 

İstismar olaylarını önlemeye yönelik sistemler ve 
prosedürler 

• Sözleşmeler ve Ortaklık Anlaşmaları 
Bütün sözleşmeler ve ortaklık anlaşmalarında, 
anlaşmanın niteliği veya türü ne olursa olsun, 
kesinlikle Koruncuk Vakfı’nın Çocuk Koruma Politikası 
dâhilinde çalışmanın kabul edildiğine dair bir ibare 
olmalıdır. 

• Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı
Çocukların korunması en başta, teklif ve planlama 
aşamasında dikkate alınmalıdır. Yapılacak 
çalışmalarda ve çalışmaların gerçekleşeceği 
ortamlarda olabilecek bütün risklerin hesaba 
katılarak çocuk koruma temelli risk analizi 
yapıldığından emin olunması gerekmektedir. 

Çocuk Koruma Ekibi mevcut iş uygulamalarına 
çocuk korumanın entegrasyonunu sağlamak için 
gerekli desteği verir. 

• Çocukların Görüntülerinin ve Fotoğraflarının 
Kullanılması 
Koruncuk Vakfı’nın çocuklara ait görüntülerin 
kullanımına kılavuzluk eden ve bütün durumlarda 
uygulanması zorunlu olan medya güvenlik 
prosedürleri bulunmaktadır. Bu prosedürler 
görüntülere erişimi olan veya fotoğraflama ekipmanı 
kullanıcısı olan herkesi kapsar. Bunlara çocuklar, 
ebeveynler ve bakıcılar, personel, ziyaretçiler, 
yükleniciler ve topluluk kullanıcıları dâhildir. (Medya 
ve e-güvenlik prosedürleri için bkz. Medya/Basın-
Yayın Politikası) Ancak Koruncuk Vakfı’nın istemi 
ve izni dışında tüm yüklenici ve çalışanlar çocuklar 
ve Vakıf hizmetleri doğrultusunda yürürlükte olan 
gizlilik sözleşmesi hükümlerine tabidir.

• İnsan Kaynakları Prosedürleri

Çocuklar ile çalışmaya uygun personel seçimi için 
daha güvenli işe alım 
Gerek Koruncuk Vakfı bünyesinde çalışacak 
personelin gerekse çocuklarla temas halinde 
çalışacak gönüllüler ve hizmet alımı ile çalışılan 
kişilerin çocuklarla çalışmaya uygunluğu ile ilgili 
seçim kriterleri İnsan Kaynakları yönetmeliğinde 
belirtilmiştir. 

Personelin ve Diğer Kişilerin Yetenek ve Bilgilerini 
Artırmak Amacıyla Eğitim Vermek 
Çocuk Koruma Politikası’nın etkili bir şekilde 
hayata geçirilmesini sağlamak için işe alınmalarının 
ardından bütün personele, ortaklara ve yüklenicilere 
görevlerine uygun bir şekilde Çocuk Koruma 
Politikamız hakkında bilgilendirme yapılacak ve 
eğitim verilecektir. 
A) Bütün personelin kendi sorumluluklarının ve 
kurumsal politika ve uygulamaların farkında olması 
esas olduğu için bütün personele çocuk koruma 
hususunda eğitim verilecektir.
B) Bilgilerini tazelemek amacıyla, bu eğitim 
çalışanlara belirli aralıklarla tekrar edilecektir.
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C) Personelin diğer işverenler ile sözleşme 
imzaladıkları veya ortaklar, yükleniciler tedarikçilerle 
çalıştıkları zaman Koruncuk Vakfı onları Çocuk 
Koruma Politikası hakkında bilgilendirecek ve 
onlardan kurumlarının çocukları korumak için nasıl 
çalıştığı hakkında bilgi talep edecektir (Örneğin, 
kendi Çocuk Koruma Politikaları). 

Farkındalığı Artırmak İçin Bilgi ve İletişim 
Bütün personele Çocuk Koruma Politikası’nın bir 
kopyası ile birlikte Çocuk Koruma Ekibi’nin ismi 
ve iletişim bilgileri verilecektir. Bütün ortaklar, 
tedarikçiler ve yükleniciler Çocuk Koruma 
Politikamızın varlığından haberdar edilmeli 
ve istekleri takdirde kendilerine birer kopyası 
gönderilmelidir. 

Proje ve programlara katılan çocuklar ve aileleri 
de dâhil olmak üzere bütün faydalanıcılar Çocuk 
Koruma Politikamızdan ve ana hükümlerinden 
haberdar edilmelidir ve endişe/iddia veya şikâyet 
durumunda kiminle irtibata geçileceği hakkında 
bilgilendirilmelidir. 

• İddialara ve Endişelere Yanıt Vermek 
Bu politika kapsamında; Koruncuk Vakfı, hem kurum 
içinde hem de dışında gerçek veya şüphelenilen 
istismar veya zarar verme durumlarında gerekli 
hukuki tepkiyi vermekle ve çocuğu korumaya alıp 
olası istismarcıdan uzaklaştırmakla yükümlüdür. 
Bu, evrensel yasalar ile belirlenmiş olan çocuğun 
yüksek yararını korumak, benzer olayların 
gelecekte de yaşanmasını engellemek ve işlenmiş 
olabilecek bütün suçlar ile ilgili gerekli yasal işlemin 
başlatılmasını sağlamak içindir. Bütün iddia ve 
endişeler, suçlanan faillerin ve mağdurların kim 
olduklarına bakılmaksızın ve durum ne kadar 
“inanılmaz” gözükürse gözüksün ciddiyetle ele 
alınacaktır. 

Çocuk istismarının yaşanıp yaşanmadığına karar 
vermek personelin görevi değildir. Ancak bütün 
personelin, bu belirsiz veya sadece bir şüphe ya 
da bir şeylerin yolunda olmadığı şeklindeki bir 
“sezgi” bile olsa bütün endişeleri zorunlu olarak üst 
yönetime bildirme sorumluluğu mevcuttur.

Çocuk Koruma 
Ekibi ile görüş 
alışverişi
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Hiçbir personel mevcut veya şüphelenilen 
istismarlar hakkında kendilerine verilen bilgileri gizli 
tutamaz. 

Koruncuk Vakfı bir soruşturma otoritesi değildir 
ve bu yüzden hukuk tarafından belirlenmiş çocuk 
koruma kurumları ve emniyet teşkilatlarına gerekli 
ihbarlar yapılacaktır. Koruncuk Vakfı çocuğu fazladan 
riske atmadığı durumlarda ihbarı çocuğun ve onun 
ailesi/velileri üzerinden yapmak için onay almaya 
çalışacaktır. Bu tür durumlarda önceden anlaşma 
yapmadan ihbarda bulunmak için, ihbarı yapmadan 
önce Çocuk Koruma Ekibi’nin görüşü alınması 
zorunludur. Çocuğun ve ailenin/velilerin açık izni 
olmadan, çocuk ve ailesinin durumu hakkında hiçbir 
bilgi çocuk koruma/emniyet teşkilatları haricinde kişi 
veya kurumlarla paylaşılamaz. 

Uygulama Takibi ve Değerlendirmesi 

Hesap Verebilirlik 
Koruncuk Vakfı içerisinde çocuk koruma için 
nihai hesap verebilirlik yükümlülüğü Yönetim 
Kurulu’ndadır. Bütün Çocuk Koruma Politikası ihlalleri 
ciddiyetle ele alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. 

Çocuk Koruma Politikası’nın Gözden Geçirilmesi 
Bu politika iki yılda birden daha az olmamak üzere 
düzenli olarak gözden geçirilecektir.
 
Çocuk Koruma Politikası’nın gözden geçirme 
sorumluluğu Çocuk Koruma Birimi’ndedir.

Kabul Edilemez Davranışlar Örnek Listesi

Personel, Ortaklar ve Temsilciler asla,
• Bir çocuğa vurma ve benzeri şekillerde fiziksel 

saldırı ya da istismarda bulunamazlar.
• 18 yaşın altında bir kişiyle yönelik herhangi bir 

cinsel içerikli davranışta bulunamazlar, cinsel 
temasa ya da cinsel ilişkiye giremezler. Bu 
konuda çocuğun yaşı hakkında yanlış bilgi, 
çocuğun onayının varlığı veya toplumsal kabul ve 
göreneklerin mazeret olamayacağını bilirler. 
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• Çocuk için, çocuğun kendi başına yapabileceği ve 
kişiye özel şeyleri (yıkamak, tuvalete götürmek vb.) 
yapamazlar.

• Çocuğun yasa dışı, güvenli olmayan ya da istismarcı 
davranışına ortak olamaz, ya da göz yumamazlar. 

• Çocuğu utandırma, aşağılama, küçük düşürme 
ya da ezme niyetiyle davranamaz ya da başka 
herhangi bir duygusal istismar niteliğinde davranışta 
bulunamazlar.

• Belirli bir çocuğu diğerlerinin dışında bırakarak ona 
karşı ayrımcı, eşit ve adil olmayan, ya da kayırıcı bir 
davranış ve tutum sergileyemez. 

• Uygunsuz olarak yorumlanabilecek bir biçimde 
bazı çocuklarla diğerlerinden ayrı, yalnız olarak aşırı 
zaman geçiremezler.

• Bir çocuğu pornografi ve aşırı şiddet içeren 
uygunsuz görüntü, film ve web sitelerine maruz 
bırakamazlar.

• Kendisini suistimal ya da kötü davranma iddialarına 
açık hale getirecek durumlara sokamazlar. 

• Çocukla herhangi bir şekilde sömürücü ya 
da istismarcı olarak sayılabilecek bir ilişki 
geliştiremezler.

• Çocuğu herhangi bir şekilde istismar edebilecek 
ya da istismar riskine sokabilecek biçimde 
davranamazlar.

• Uygunsuz, savunmacı ya da istismarcı bir dil 
kullanamaz, imalarda bulunamaz ya da öneriler 
sunamazlar.

• Uygunsuz ya da cinsel olarak provokatif fiziksel 
davranışlarda bulunamazlar.

• İstisnai durumlar olmadığı ya da gerekli 
mercilerden izin alınmadığı sürece çalıştıkları 
çocukları -refakatçisi olmadan- evlerinde 
ağırlayamazlar.

• Çalıştıkları çocuklarla aynı yatakta uyuyamazlar.
• Çocuğun hasta olması sebebiyle refakatçi 

gerekmesi gibi çocuğun yararının gerektirdiği 
istisnai durumlarda kurum yöneticisinden izin 
alınmadığı sürece hiçbir yetişkin bir çocukla veya 
çocuklarla aynı odada uyuyamaz.

Çocuk Koruma 
Politikası’nın 
gözden geçirme 
sorumluluğu 
Çocuk Koruma 
Birimi’ndedir.
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Medya Politikamız

Koruncuk Vakfı, çalışmalarında ulus üstü insan 
hakları hukukuna ilişkin sözleşmeler ve Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanımlanan 
hakların çocuklara uygulanır olmasını sağlamayı 
ve bu uygulamanın Anayasamız, Türk Medeni 
Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu doğrultusunda 
yapılmasını tüm mütevellileri ve profesyonel kadrosu 
ile amaç edinmiştir. 

Bu hedef ve sorumlulukla, Koruncuk Vakfı Medya 
Politikalarını tüm bu sözleşmeler ve kanunlara 
uyumlu olacak şekilde, vakfın Çocuk Koruma 
Politikası’na bağlı kalarak belirler. Belirlenen tüm 
Medya Politikaları; Koruncuk Vakfı çalışanları, 
gönüllüleri, paydaşları, bağışçıları ve ortak proje 
yürütülen tüm kişi ve kurumlar için geçerlidir. 

Çocuk Koruma Politikası 
• Koruncuk’un sadece çocuklarla çalışmaya uygun 

ve çocuk güvenliği iyileştirme pratiklerini sıkı 
şekilde uygulayan kişilerle çalışmasını,

• Vakıf’la ilişkili olan herkesin yükümlülüklerinin 
farkında olmasını ve çocuk istismarı ve çocuğun 
cinsel sömürüsü konularına hukuksal ve etik bir 
şekilde yaklaşmasını,

• Vakfımızı temsil eden herkesin çocuklara 
uygun şekilde davranmasını ve bu Vakfın bir 
üyesi olmalarından doğan güveni kötüye 
kullanmamalarını, 

• Vakfımızı temsil eden herkesin, Vakıf’la 
temasa geçen her çocuk için güvenli bir ortam 
yaratmasını,

• Yapılan tüm aktivite ve programların çocuklar 
için taşıdığı riskler açısından ölçülmesini ve 
kontrolümüz dahilinde olanların kesinlikle 
azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını şart koşar. 

Çocuk Koruma Politikası ışığında belirlenen Medya 
Politikaları; medyada yer alan her türlü söylem, 
temsil, iletişim stratejisi, görsel malzeme kullanımı, 
sosyal medya paylaşım içerikleri ve kurum içi 
iletişimi kapsamaktadır. 

Etik Esaslar
Koruncuk Vakfı, çocuk odaklı habercilik için etik 
kurallara bağlı olarak esaslar belirlemiştir. Çocuk 
konulu haberlerin bu kılavuz ilkeler ışığında 
yapılmasını teşvik etmektedir. Koruncuk’un 
belirlediği çocuk odaklı habercilik ilkeleri çocukların 
haklarına zarar vermeden kamu yararına hizmet 
etmeyi temel almaktadır. 

1. Her koşulda, her çocuğun haysiyeti ve haklarına 
saygı gösterilmelidir.
2. Röportaj ya da raporlama yapılırken, her 
çocuğun gizlilik ve mahremiyet hakkına, 
görüşlerinin duyulmasına, potansiyel zararlar 
dahil olmak üzere zarar ve cezalardan korunması 
hususlarına özel olarak dikkat edilmelidir.
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Koruncuk Vakfı, çocuk 
odaklı habercilik 

için etik kurallara 
bağlı olarak esaslar 

belirlemiştir.

3. Her çocuğun menfaati, konu 
savunuculuk ve çocuk haklarının 
geliştirilmesi dahi olsa, öncelikli olarak 
korunmalıdır. 
4. Çocuk Koruma Ekibi’ne her raporlama 
çalışmasının politik, sosyal ve kültürel sonuçları 
hakkında danışılmalıdır. 

Görsel Materyallerin Kullanım Politikası
1. Tüm yazılı ve görsel materyallerde çocuk 
ve gençlerin yüksek menfaatini gözetmek 
sorumluluğu Koruncuk Vakfı ile ilişkili olan herkesi 
kapsar.
2. Çocuk ve gençlerin deneyimlerini veya kimliğini 
betimleyecek herhangi bir materyalde, kişinin 
kimliği ve onuru, adaletli ve dengeli bir şekilde 
korunmak zorundadır.
3. Hiçbir çocuk veya aile ile öncesinde 
tartışılmadan ve karara bağlanmadan söz konusu 
kişilerin izleyicilerle doğrudan temas kuracak bir 
projede yer almaları sağlanmamalıdır.
4. Çocuk veya gençlerin film, fotoğraf çekimi ve 
ses kaydı veya hayat hikâyesinin kullanılabilmesi 
için öncelikle çocuk veya gencin bakımından 
sorumlu kişiye tam bir bilgilendirme yapılmalıdır.
5. Bilgilendirme sonrası sorumlu kişiden sözlü 
(gerekirse ana dilinde) rıza alınmak zorundadır.
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6. Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin 
görselleri reşit değillerse asla kullanılmayacaktır. 
Reşit olanların sözlü veya yazılı onamı alınarak 
görsel ve diğer materyalleri kullanılabilir. Yazılı 
onamda Görsel Kullanım Gereğince Kişiye Ait 
Görsel Kullanım Onay Formu’nun imzalatılması 
gerekmektedir.
7. Bilgilendirilmesi yapıldıktan sonra rıza beyanı 
olmayan veya görsel kullanımın bir parçası olmak 
istemeyen kişinin fotoğraf, film veya ses kaydı asla 
alınmayacaktır.
8. Görsel ve ses kaydı gibi materyal kullanımında 
bireylere rıza göstermesi için asla baskı 
uygulanmayacaktır.

Medyada Söylem ve Temsil Esasları
1. Hiçbir çocuk olumsuz misillemelere maruz 
kalacak şekilde damgalanmamalıdır; fiziksel 
ve psikolojik zararlara yol açacak, ayrımcılığa 
uğramasına neden olacak kategorilendirmelerden 
veya açıklamalardan kaçınılmalıdır. 
2. Cinsel taciz ve sömürü kurbanı, fiziksel veya 
cinsel istismarın faili, suç işleyen ya da mahkum 
olan çocukların isimleri her zaman değiştirilmelidir.
3. Sığınmacı, mülteci ya da yerinden edilmiş 
çocukların, çatışmalarda veya savaşlarda kullanılan 
çocukların isimleri potansiyel zarar içerdiği için 
değiştirilmelidir. 

Çocuklarla Yapılan Röportajların Esasları
1. Yargılayıcı, kültürel değerlere duyarsız, bir 
çocuğu tehlikeye atan veya bir çocuğu küçük 
düşüren, travmatik olaylardan çocuğun acısını 
ve üzüntüsünü yeniden canlandıran sorular, 
tutumlar veya yorumlardan kaçınılmalıdır. Bu 
durum tüm haberler, röportajlar ve sosyal medya 
paylaşımlarında geçerlidir. 
2. Cinsiyet, ırk, yaş, din, statü, eğitim durumu veya 
fiziksel yetenekler nedeniyle görüşme yapılacak 
çocukları seçmede ayrımcılık yapılmamalıdır.
3. Çocuğun veya vasinin muhabirle konuştuğunu 
bildiğinden emin olunmalıdır. Röportajın amacı ve 
amaçlanan kullanım şekli açıklanmalıdır. 
4. Çocuk ile nerede ve nasıl görüşüleceğine dikkat 
edilmelidir. Görüşme yapanların ve fotoğrafçıların 
sayısı sınırlı tutulmalıdır. Çocukların görüşülen 
kişiler de dahil olacak şekilde ortamda bulunan 
baskılardan etkilenmeden hikâyelerini rahatça 
anlatabilecek durumda olmaları sağlanmalıdır. 
Film, video ve radyo görüşmelerinde, görsel 
veya sesli arka plan seçiminin çocuğun ve onun 
yaşamı hakkında ne anlama geldiği göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
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Sosyal Medya Paylaşım Esasları
1. Koruncuk Vakfı ile ilişkili olan kimse veya 
kuruluşlar, kişisel sosyal medya platformlarında 
keyfi olarak çocuk ve gençlerin deneyimlerini veya 
kimliğini betimleyecek herhangi bir yazılı ya da 
görsel malzeme paylaşamaz. 
2. Çocuk veya gençlerin film, fotoğraf çekimi ve 
ses kaydı veya hayat hikâyesinin kullanılabilmesi 
için öncelikle çocuk veya gencin bakımından 
sorumlu kişiye tam bir bilgilendirme yapılmalıdır. 
Söz konusu paylaşım Vakfın paydaşları tarafından 
yapılacak ise yayınlanması düşünülen içerikler 
Vakfın basın ve halkla ilişkiler departmanı ile Çocuk 
Koruma Ekibi’nin onayından geçmelidir.
3. Bilgilendirme sonrası sorumlu kişiden sözlü 
(gerekirse ana dilinde) rıza alınmak zorundadır. 
4. Sosyal medya platformlarında paylaşılan 
metinlerde hiçbir çocuk olumsuz misillemelere 
maruz kalacak şekilde damgalanmamalıdır; fiziksel 
ve psikolojik zararlara yol açacak, ayrımcılığa 
uğramasına neden olacak açıklamalardan 
kaçınılmalıdır. 

5. Sömürü ya da istismar kurbanı veya suç işlemiş 
ya da mahkum olmuş çocukların isimleri her 
zaman değiştirilmelidir.
6. Sığınmacı, mülteci ya da yerinden edilmiş 
çocukların, çatışmalarda veya savaşlarda kullanılan 
çocukların isimleri potansiyel zarar içerdiği için 
değiştirilmelidir.

Sosyal Medya Paylaşım Esasları
Koruncuk Vakfı ile ilişkili olan herkes, yukarıda 
belirtilen görsel materyal kullanımı, yazılı basında 
söylem ve temsil esaslarına uyacak şekilde sosyal 
medya paylaşımlarını yapmak durumundadır.

Kişisel hiçbir sosyal medya hesabından keyfi olarak 
çocukların ve gençlerin deneyimlerini veya kimliğini 
betimleyecek herhangi bir malzeme paylaşılamaz. 
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Arkadaşlığı, kardeşliği, anne sevgisini 
Bolluca’da öğrendim. Bu köyün bana 
kattığı en büyük şey arkadaşlarımdır 
sanırım. Bütün günümü onlarla 
geçirdiğim, günde 3-4 defa maç 
yaptığım ve birlikte birçok macera 
yaşadığım arkadaşlarım...

Bolluca’da büyümenin en büyük ve 
eşsiz olan tarafı ise sürekliliğidir. 
30 yaşına gelmiş olsanız bile hala 
sizi arayıp ihtiyaçlarınızı, sağlığınızı 
sorarlar. Sizi asla unutmazlar.

Mehmet (30 yaşında)



Koruncuk Kahramanları 
2018’de Neler Yaptı?

Sportif Aktiviteler
-  40. Vodafone İstanbul Maratonu’nda 842 

Koruncuk Kahramanı, Koruncuklarımızın 
yıllık bakım, eğitim ve sağlık giderlerine katkı 
sağlamak için iyilik peşinde koştu.

-  2018 Runatolia Maratonu’nda 85 Koruncuk 
Kahramanı iyilik için adımlarını attı.

-  5. Eker I Run Koşusu’nda 27 Koruncuk Kahramanı 
yardımseverlik koşusu gerçekleştirerek destek 
oldu.

-  Bozcaada Yarı Maratonu’nda 15 Koruncuk 
Kahramanı iyilik peşinde koşarak destek sağladı.

-  30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı’nda iki Belediye Başkanı’nın da içinde yer 
aldığı 19 Koruncuk Kahramanı kulaç atarak  
destek oldu.

-  9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme 
Şampiyonası’nda Koruncuk Kahramanları 
CEO&Celebrity Yarışı’nda Koruncuklarımız için 
iyiliğe kulaç attı.

-  Alaçatı’da düzenlenen 3. Koruncuk Surf 
Festivali’nde Koruncuklarımız için 100’ü aşkın 
genç sporcu rüzgara karşı yarıştı.

Alaçatı’da 
düzenlenen 
3. Koruncuk Surf 
Festivali’nde 
Koruncuklarımız için 
100’ü aşkın genç 
sporcu rüzgara 
karşı yarıştı.

Bir Grup Koruncuk Dostumuz…
-  Koruncuklar yararına ürün iş birliği 

gerçekleştirerek gelirini Vakfımıza bağışladı,
-  tiyatro oyunları sahneleyerek Koruncuklara 

destek oldu,
-  konserler düzenleyerek Koruncuklara destek 

oldu,
-  defileler organize ederek Koruncuklara destek 

oldu,
-  seminerler düzenleyerek Koruncuklara katkı 

sağladı,
-  yemek davetleri düzenleyerek Koruncuklara katkı 

sağladı,
-  sergiler düzenleyerek Koruncuklara destek oldu,
-  Koruncukları akademi eğitimlerine dahil ederek 

kişisel yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağladı,
-  hayranı olduğu ünlü isimler adına bağış 

kampanyaları düzenleyerek Koruncuklara kaynak 
yarattı,

-  koşarak ve yüzerek Koruncukların bakım, eğitim, 
sağlık giderlerine katkı sağladı,

-  okullarında gerçekleştirdikleri çeşitli aktivitelerle 
farkındalık yaratarak destek oldu,

-  özel sertifika bağışları, nikah davetiyesi ve 
şekerleri yaptırarak Koruncuklara destek oldu,

-  düzenli bağışlarıyla Koruncukların bakım, eğitim, 
sağlık giderlerine katkı sağladı,

-  ayni bağışlarıyla Koruncukların gıda, temizlik ve 
kırtasiye giderlerine destek oldu,

-  Koruncuk ürünlerinden satın alarak destek 
sağladı.
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40. Vodafone 
İstanbul 
Maratonu’nda 
842 Koruncuk 
Kahramanı; 
Koruncuklarımızın 
yıllık bakım, 
eğitim ve sağlık 
giderlerine katkı 
sağlamak için iyilik 
peşinde koştu.
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Aktiviteler

Deniz Müzesi Yemeği
Sevginin öneminin ayrı bir anlam taşıdığı 14 Şubat 
tarihinde Koruncuklarımız yararına İstanbul Deniz 
Müzesi’nde özel bir akşam yemeği organize ettik. 
Tarihi Saltanat Kayıklarının büyülü ortamında 
düzenlenen ve Oylum Talu’nun sunuculuğunu 
üstlendiği geceye, piyanist Cana Gürmen ile çellist 
Çağ Erçağ’ın konseri renk kattı.

İstanbullu Gelin Daveti
Sevilen dizi “İstanbullu Gelin”, dizinin en önemli 
mekanlarından Boran Konağı’nın kapılarını 
Koruncuklarımız için açtı. Davetlilerin konağı 
gezerek, dizi oyuncularıyla sohbet etme imkanı 
bulduğu etkinliğe ilgi büyüktü.

Amorti Hareketi
Gönüllü reklam ajansımız Alaaddin, her yıl 
önderliğini yaptığı “Amorti Hareketi”ni bu yıl da 
Koruncuklarımız yararına organize etti. Dileyenlerin 
piyango biletlerine çıkan amorti ikramiyesini 
Vakfımıza bağışlayarak yeni yıla iyilikle girmelerine 
imkan veren bu kampanyayı çok seviyor, bu anlamlı 
paylaşımın yayılmasını diliyoruz. 

El Ver Hayata Atılsın
Fox Türkiye, Bizim Hikâye dizisinin konusundan 
ilham alarak bir sezon boyunca Vakfımız yararına 
“El Ver, Hayata Atılsın” sosyal sorumluluk projesini 
başlattı. Koruma kararı sona eren Koruncuklarımızın 
hayata güvenle atılmaları için inşa ettiğimiz evin 
tefrişatının gerçekleşmesini sağlayan bu projeye 
başta dizinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Burak 
Deniz olmak üzere tüm Bizim Hikâye dizisi ekibi ile 
Fox TV Ailesi gönülden destek verdi. 
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Koruncuk Uzun Masa Öğle Yemeği
Uluslararası Urla Enginar Festivali kapsamında 
Koruncukköy Urla yararına her yıl kurduğumuz 
İyilik Sofrası büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu 
yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlik 400 kişinin 
katılımıyla gerçekleşerek Koruncuklarımıza anlamlı 
bir destek sağlandı.

Çocuklardan Çocuklara 
İzmir Ticaret Borsası “Gelecek toprakta, toprağımız 
emin ellerde” sloganıyla gerçekleştirdiği Toprak 
Çocuk kapsamında İzmirli ilköğretim öğrencileri 
Koruncukköy Urla’da yaşayacak Koruncuklarımız 
için fidan diktiler. Köyümüze her zaman destek 
veren Urla Belediyesi ise diktikleri meyve ve sebze 
fidanlarıyla bahçemizi zenginleştirdiler.

Koruncuklar için İyilik Kolyeleri 
Ünlü gazeteci Ayşe Arman’ın tasarladığı İyilik 
Kolyeleri, Koruncukköy Urla’daki kızlarımıza umut 
olması için satışa çıkartıldı. Büyük ilgi gören kolyeler, 
Vakfımızla birlikte farklı Sivil Toplum Kuruluşları 
yararına da gelir sağlayarak kolektif bir iyilik 
hareketine dönüştü.

Koruncuk Dostu İşyeri 
İzmir’de başlattığımız “Koruncuk Dostu İşyeri” 
projemizle birçok firmanın Vakfımızın amacıyla 
örtüşen fikirlerini sosyal sorumluk çatısı altında 
birleştiriyoruz. Koruncuk Dostu İşyeri plaketini asan 
kurumlar hem çalışmalarıyla Vakfımızı destekliyor, 
hem de tanıtımımızı yaparak toplumda farkındalık 
sağlıyor. Bu projenin tüm Türkiye’ye yayılması en 
büyük dileğimiz.

 “Koruncuk Dostu 
İşyeri” projemiz 

şirketleri Vakfımızla 
birleştiriyor...



Projelerimiz
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Korumadan Ayrılan Bireylerin İstihdam 
Olanaklarının Artırılması İçerik Çalıştayı
Ülkemizde yaklaşık 14.000 koruma kararlı çocuk 
ve genç kurum bakımında hayatını sürdürüyor. 
Her yıl yaklaşık 900 genç reşit olarak veya 
eğitimlerini tamamlayarak kurum bakımından 
ayrılıyor. Reşit olarak kurum bakımından ayrılan 
gençlerin kamuda istihdam edilme önceliği 
olmasına rağmen, bu imkan yaklaşık iki yıl içinde 
sağlanıyor. Dolayısıyla bu süreçte hayata atılmak 
durumunda olan gençleri birtakım sorunlar bekliyor. 
Gençlerin suça karışma, maddi ve manevi olarak 
hayata tutunmakta zorlanma, hatta intihar gibi 
tehlikelerle karşı karşıya gelme riski taşıdığı bu 
dönemde onlara her zamankinden daha fazla 
destek olunması gerektiğinin bilincinde olarak bir 
Çalıştay organize ettik. Farklı şehirlerden gelen farklı 
kurum temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz Çalıştay’da 
gençlerin koruma sonrası karşılaştıkları sorunları 
masaya yatırarak çözüm önerilerini hep birlikte 
tartıştık. Hedefimiz bu fikirlerin ışığında; kurum 
bakımından ayrılan gençlere kariyer, kişisel gelişim 
ve rehabilitasyon konularında danışmanlık ve destek 
vermek üzere bir dijital platform oluşturmak ve 
hizmete açmak. 

“Çocuk İstismarını Tanıma, Önleme ve 
Müdahalede Yöntemler” Eğitim Semineri
İstismarın psikososyal ve hukuki boyutlarının detaylı 
bir şekilde işlendiği, meslek uzmanlarına yönelik 
hazırlanan “Çocuk İstismarını Tanıma, Önleme ve 
Müdahalede Yöntemler” başlıklı bir eğitim semineri 
düzenledik. Psikoterapist ve Aile, Çocuk ve Gençlik 
Terapisti Claudia Kipp-Cötök ve Klinik Psikolog/ 
Psikanalist Sema Yılmaz Karasu’nun konuşmacı 
olarak katıldığı seminerin moderatörlüğünü Hibe 
ve Psikososyal Projeler Koordinatörümüz Klinik 
Psikolog Görkem Demirdöğer Güller yaparken, 
eğitimin çerçevesini cinsel tacizin çocuk ve gençler 
üzerindeki etkileri, teşhis, terapi ve danışmanlık 
konuları oluşturdu. Psikologlar, çocuk gelişimi 
uzmanları, sosyal hizmet uzmanları ve rehber 
öğretmenlerin katıldığı eğitimin son oturumunda 
konu hakkındaki önlemler, koruyucu kavramlarla 
çocuk ve gençlere yönelik yardım ağları tartışıldı.
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Çocuk İstismarına ve İstismarcıya Yönelik 
Müdahale Çalışmaları
Psikoterapist ve Aile, Çocuk, Gençlik Terapisti olarak 
uzun yıllardır Aile ve Gençlik Bakanlığı’nın Berlin 
merkezinde çocuk ve gençlerle ailelerine terapi 
uygulayan ve psikolojik danışmanlık veren Claudia 
Kipp-Cötök, ülkemize gelerek Işık Üniversitesi’nde 
düzenlediğimiz panelde istismarcılara yönelik 
müdahale konusunda bilgi paylaşımında bulundu. 
Pedofililerin %50’ye yakın kısmının dürtülerini 
kontrol etmeyi öğrenebildiklerini belirten Cötök, 
psikoterapinin pedofililerin istismar riskini önemli 
oranda azalttığının altını çizdi.

İkinci Şans
Koruncukköy Bolluca’da Çocukköyümüzdeki 
personelimizi daha donanımlı ve bilinçli hale 
getirmek, psikologlarımızın travma müdahalelerini 
güçlendirmek için uyguladığımız bu projede, 
rehabilitasyon programı kapsamında istismar 
geçmişi olan çocuklarımıza yönelik travma odaklı 
yöntemlerle psikoterapi destek verdik. Ayrıca 
bir psikiyatrist desteği ile tüm çocuklarımızın 
durumlarını güncelleyerek tedavilerini daha etkin bir 
şekilde tamamladık. 

Aileye Dönüş
Her çocuğun öncelikli yaşam alanının aile yanı 
olduğunun, aile yanında destekleme ve risk önleme 
çalışmalarının gerekliliğini önemseyen bir Vakıf 
olarak son üç yıldır biyolojik ve koruyucu ailelere 
destek hizmetleri vermekteyiz. Aile yanına dönüşleri 
uygun görülen çocukların biyolojik ailelerinin 
ebeveynlik becerilerini güçlendirme ve parçalanmış 
aile sistemini onarma konularında destek vererek 
çocuklarımızın uyum süreçlerine fayda sağlamaya 
çalışıyoruz. 



Projelerimiz
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Üye Olduğumuz Kuruluşlarla Faaliyetler
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nün kutlandığı 
hafta kurucu üyesi olduğumuz Çocuk ve Haklarını 
Koruma Platformu öncülüğünde; kamu kurumları 
yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları 
üyeleri, üniversite öğrencileri ve ilgili tüm tarafların 
katılımıyla “Çocuk İstismarında Önleme Çalışmaları“ 
başlıklı bir bilgilendirme toplantısı düzenledik.

Sabah oturumunda; ülkemizde çocuk istismarına 
karşı yürütülen programlar ve etkin bir mücadele 
için neler yapılması gerektiğine dair bilgilendirme ve 
öneriler katılımcılarla paylaşılırken, GfK Türkiye’nin 
gönüllü desteğiyle gerçekleştirdiği istismara açık bir 
alan olan internet ve çocuk ilişkisini mercek altına 
alan “Dijitalde Çocuk” araştırmasının sonuçları ilk 
kez basına ve kamuoyuna açıklandı.

Öğleden sonraki oturumda ise Sivil Toplum 
Kuruluşları tarafından alandaki uygulamalar ve fayda 
sağlanmış proje deneyimleri paylaşıldı. 

Üyesi olduğumuz, sivil toplumun çocuğa 
karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü 
güçlendirmek amacıyla kurulan “Çocuğa Karşı 
Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı”nın faaliyetlerine 
katılmaya devam ettik. Türkiye’de çocukların yararına 
faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler ve meslek örgütlerinin 
çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli 
izleme ve Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere, 
ulusal ve uluslararası yasaları temel alan ağın 
hazırladığı Çocuk Koruma ve Çocuk Katılımı Politika 
Belgeleri’ne katkıda bulunduk.
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Finansal Tablolar
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TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI 
31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇO-KONSOLİDE

AKTİF (VARLIKLAR) 2017 2018
I. DÖNEN VARLIKLAR 4.306.228,98 6.057.312,04
A-Hazır Değerler 3.098.644,19 4.174.816,64
  1-Kasa 9.579,95 8.554,87
  2-Alınan Çekler 0,00 0,00
  3-Bankalar 2.337.678,31 3.391.824,66
  4-Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) 0,00 0,00
  5-Diğer Hazır Değerler 751.385,93 774.437,11
B-Menkul Kıymetler
C-Ticari Alacaklar 88.301,83 142.883,34
  1-Verilen Depozito ve Teminatlar 88.301,83 142.883,34
D-Diğer Alacaklar 400.763,24 547.020,91
  1-Ortaklardan Alacaklar-kurucu 0,00 0,00
  2-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar-İşletme 327.631,05 469.988,72
  3-Şüpheli Alacaklar 73.132,19 74.532,19
  4-Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00 2.500,00
E-Stoklar 692.906,80 1.177.043,74
  1- Stoklar 691.992,80 1.163.309,64
  2-Verilen Sipariş Avansları 914,00 13.734,10
F-Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları 14.780,00 3.550,00
   1-Gelecek Aylara Ait Giderler 8.775,00 0,00
   2-Gelir Tahakkukları 6.005,00 3.550,00
G-Diğer Dönen Varlıklar 10.832,92 11.997,41
   1-İş Avansları 7.665,92 4.630,41
   2-Personel Avansları 3.167,00 7.367,00
II.DURAN VARLIKLAR 18.997.819,21 20.658.339,91
A-Mali  Duran Varlıklar 1.000,00 1.000,00
   1-İştirakler
   2-Bağlı Ortaklıklar (İktisadi İşlt.) 1.000,00 1.000,00
B-Maddi Duran Varlıklar 17.972.728,77 19.450.318,80
   1-Arazi ve Arsalar 51.197,89 51.179,89
   2-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 754.291,82 786.595,87
   3-Binalar 4.446.763,25 13.096.041,11
   4-Makine Tesis ve Cihazlar 440.662,81 440.662,81
   5-Taşıtlar 390.460,38   631.291,78
   6-Demirbaşlar 720.971,84 1.061.968,73
   7-Yapılmakta olan Yatırımlar 5.353.380,78 3.372.726,26
   8-Verilen Avanslar 5.815.000,00 9.852,35
C-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.108,21 68.296,24
   1-Diğer Maddi Olmayan D. Varlıklar 61.108,21 68.296,24
D-Gelecek Yıllar Ait Giderler ve Geleri Takakkukları 962.982,23 1.138.724,87
  1-Gelecek Yıllara ait Giderler 0,00 0,00
  2-Gel. Yıllarda Öd. Kd. Tazm. Kâr. Gid. 962.982,23 1.138.724,87
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 23.304.048,19 26.715.651,95
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TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI 
31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇO-KONSOLİDE

PASİF (KAYNAKLAR) 2017 2018
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.022.467,91 418.842,48
A-Mali (Finansal) Borçlar 4.543,39 12.712,82
  1-Banka Kredileri 4.543,39 12.712,82
B-Ticari Borçlar 435.148,50 246.116,86
   1-Satıcılar 435.148,50 242.616,58
   2-Diğer Borçlar 3.500,28
C-Diğer Borçlar 71.999,17 19.641,03
   1-Bağlı Ortaklılara Borçlar 0,00 0,00
   2-Personele Borçlar 68.498,89 19.641,03
   3-Diğer Çeşitli Borçlar 3.500,28 0,00
D-Alınan Avanslar 2.361.972,77 0,00
   1-Alınan Diğer Avanslar-G. Menkul Satışı- 2.350.000,41 0,00
   2-Alınan Depozito ve Teminatlar 11.972,36 0,00
E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü. 129.184,26 140.371,77
   1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 48.542,78 53.598,01
   2-Ödenecek Sosyal Güven. Kest. 80.641,48 86.690,76
   3-Diğer Ödenecek Yükümlülükler-BES 83,00
F-Borç ve Gider Karşılıkları 19.619,82 0,00
  1-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 19.619,82 0,00
G-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları 0,00 0,00
   1-Gelir Tahakkukları 0,00 0,00
H-Diğer Kısa Vadeli Kaynaklar 0,00 0,00
   1-Diğer Kısa Vadeli Borçlar 0,00 0,00
II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.034.894,69 1.138.724,87
A-Mali (Finansal) Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar 0,00 0,00
    1-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 0,00 0,00
D-Borç ve Gider Tahakkukları 962.982,23 1.138.724,87
    1-Kd.Tazminatı Karşılıkları 962.982,23 1.138.724,87
    2-Diğer Borç ve Gider Tahakkukları 0,00 0,00
E-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkuları 71.912,46 0,00
  1- Gelir Tahakkukları 71.912,46 0,00
III.ÖZ KAYNAKLAR 19.246.685,59 25.158.084,60
A-Ödenmiş Sermaye 16.146.726,32 19.605.821,76
    1-Kuruluş Mal Varlığı 6.400,79 6.400,79
    2-Mal Varlığı Artışları 16.140.325,53 19.599.420,97
B- Yedekler 18,97 18,97
    1-Yedekler 18,97 18,97
C- Fonlar 1.200.000,00 1.298.134,49
    1-Nakdi Fonlar-Kd. Tazminat Fonu 1.200.000,00 1.200.000,00
    2-Ayni Fonlar-İnşaat Fonu 0,00 0,00
    3-Özel Fonlar 98.134,49
D-Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası 0,00 1.899.940,30
E-Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-) 0,00 0,00
F-Dönem Gelir Fazlası 1.899.940,30 2.354.169,08
G-Dönem Gider Fazlası (-)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 23.304.048,19 26.715.651,95
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TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI 
31.12.2018 TARİHLİ GELİR TABLOSU-KONSOLİDE

2017 2018
A - BRÜT GELİRLER 8.726.370,86 9.140.279,22
  602)  DİĞER GELİRLER 255.616,43 317.547,71
      a) Kira Gelirleri 1.150,00 3.300,00
      b) Mali Yardımlar 253.646,43 314.247,71
      c) Diğer Gelirler 820,00 0,00
  603) BAĞIŞ VE YARDIMLAR
     1) YURT İÇİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR  8.470.754,43 8.822.731,51
        A) NAKDİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR 7.891.797,72 8.329.902,44
            a) Şartlı Nakdi Bağış ve Yardımlar 454.344,47 250.699,03
            b) Şartsız Nakdi Bağış ve Yardımlar 7.218.077,02 8.079.203,41
         B) AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR 578.956,71 492.829,07
             a) Şartlı Ayni Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00
             b) Şartsız Ayni Bağış ve Yardımlar 578.956,71 492.829,07
     2) YURT DIŞI BAĞIŞ VE YARDIMLAR  
            1) Şartsız Nakdi Bağış ve Yardımlar 219.376,23 0,00
B - NET GELİRLER 8.726.370,86 9.140.279,22
C- SATIŞLARIN MALİYETİ
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 6.295.961,62 6.590.185,52
A - AMACA YÖNELİK GİDERLER  (-)     6.295.961,62 6.590.185,52
     1) Çocuk Köyleri Giderleri  (-) 6.212.400,25 6.586.812,72
     2) Diğer Vakıflara Yapılan Bağışlar (-) 83.561,37 3.372,80
BRÜT KÂR ZARAR 2.430.409,24 2.550.093,70
B - FAALİYET GİDERLERİ 888.642,88 936.710,30
    1)  Genel Yönetim Giderleri  (-) 888.642,88 936.710,30
FAALİYET GELİR VEYA GİDER FAZLASI 1.541.766,36 1.613.383,40
C - DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR KÂRLAR 271.611,00 573.666,80
     1) Faiz Gelirleri 197.209,79 468.044,76
     2) Menkul Kıymet Satış Kârları 2.933,13 15.474,12
     3)  Kambiyo Kârları 13.041,62 58.884,78
     4) Diğer Faal. Olağan Gelir ve Kârlar 58.426,46 31.263,14
OLAĞAN FAAL G. VEYA G. FAZLASI 1.813.377,36 2.187.050,20
D - DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 94.233,00 68.230,58
     1)  Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 28.130,80 54.844,40
     2)  Kambiyo Zararları (-) 432,62 1.408,05
     3) Diğer Gider ve Zararlar (-) 65.669,58 11.978,13
E- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 180.795,94 235.848,54
     1)  Önceki Dönem Gelir ve Kârları 0,00 0,00
     2)  Diğer Olağan Dışı Diğer Gelir ve Kârlar 180.795,94 235.848,54
F- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 499,08
     1)  Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 0,00 499,08
DÖNEM NET GELİR-GİDER FAZLASI 1.899.940,30 2.354.169,08



FİNAR tarafından özenle üretilmiştir.
www.finarkurumsal.com
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