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BiRiNci BöLüM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMAÇ

MADDE l-

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Mııdiirlüğü ile Adıyaman Üniversitesi iş birliği
ile Sosyal, Ktlltürel ve Akademik alanlarda çeşitli zorluklar yaşayan, 7-18 yaşlannda koruma
ve bakım altındaki çocuk_lann, Gönüllü Kardeşlik progam kriterlerine uygun yetişkin
gönülliilerle birebir eşleştirerek, sunduğu süpervizör ve eğitim desteğiyle aralannda, her

çocuğun gelişimi için gereksinim duyduğu destekleyici yakın bir ilişkinin oluşmasını
amaçlamaktadır.

KAPsAM

MADDE 2-

Bu protokol, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizırıetler İl lı,ltidtirliigti. Adıyaman Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Mtıdtırltigtlne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Safoan

Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdiiılüğü İle Adıyaman
Üniversitesi arasında gerçekleşecek işbirliği ile Gönüllü Kardeşlik progr:rmının hazırlanması
ve uygulamaya geçirilmesiyle ilgili esas ve usulleri kapsar.

DAYANAK

MADDE 3-

Bu protokol 03 Haziran 2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkrnda Kanun Hükmünde Karamame'nin 2. maddesi ve 04.11.1981
laih ve 2547 sayılı yiikseköğretim Kanunu uyannca oluşturulmuştuı.

TARAFLAR

MADDE 4_

Bu protokoliin taraflan, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğil İl
Müdiirlüğine bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdiirltiğü, Safoan Çocuk Evleri Sitesi Müdtiılüğii ve
Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdilürlüğu İle Adıyaman Ünivenitesi 'dir.
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TANIMLAR Ve HEDEF KITLESI

MADDE5-

Bu protokolde geçen;

5.ı. İl Müdürlüğü : Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İı Mtidtırıtıgtv Barbaros
Hal,rettin Mahallesi Haydar Efendi Caddesi l622 Sokak No:5 Merkez/ADIYAMAN

5.2. Kuruluş Müdürlükleri :

-Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdiirlüğii / Altınşehir Mahallesi Gölbaşı Yolu 5.Km.
No :28 Kat:2 Merke/Adıyaman,

-Çocuk Evleri Sitesi Müdiirlüğii / Taşpınar Köyü Vartana Mezrası No:84 Merkez, Adıyaman

- Safuan Çocuk Evleri Sitesi Müdiirlüğü Merke zJ Adıyamarı

53.Üniversite :AdıyamanÜniversitesi,Merkez-Adıyaman

5.4. Gönüllü KardeşIer : 5.4. Gönüllü Kardeşler : Adıyaman Üniversilesi. Eğitim
Fakültesi Psikolojik Danışmanhk Ve Rehberlik Bölümü öğrencileri, Adıyaman İitisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Böliimü, Konservatuvar, Giizel Sanatlar Fakültesi ve

Beden Eğitimi ve Spor Yiiksekokulu öğrencilerini kapsar.

Hedef kitlesi

Koruma Ve Bakrın Alhndıki Çocuklar :5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanuna Kanunu

Gereğince 7-18 yaş aralığındaki Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdiirlüğü
kuruluşlannda koruma ve bakım altındaki çocukları kapsar.

üçtıııcü nöı,üıı
İşbirliğinin Konularr ve Taraflann Yükümlülükler

Madde 6-

Adıyaman Ai|e Çalışma ve Sosyal Hizrrıetler İl Vtidtırlti$ ve Adıyaman Üniversitesi
Rektörlüğü aşağıda belirtilen hususlarda işbirliği yaparlar.
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6. l.il Müdürıügünün Yükİmlülükleri

-Gönüllü Kardeşlik Projesi Koordinatörlüğünü Adıyaman Aile Çahşma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü adına Şube Müdürü Emin KARADENİZ yapar.

- Hedef kitlesinin desteklenmesi toplumda Gönüllü Kardeşlik farkındalığınrn oluşmasr ve
bu konuda duyarlılığın artınlması amacıyla taraflarca eğitici sempozyum, sergi, panel,
gezi ve ziyarel|erin yapılması.

- Üniversite öğencilerinin sosyal sorumluluk kapsamında İl Vmtrltıgiı biinyesinde
bulunan kuruluş müdiirli,iklerinde Göntillü Kardeşlik progrzımının uygulanmasına
olanak sağlamak.

- Universite öğencilerinin sosyal sorumluluk kapsamında İl lltidtlrltigtl biiırıyesinde
bulunan kuruluş müdürltiklerinde yapılacak çahşmalan planlamak ve ilgili görev
dağılımıru yapmak.

- Toplumsal duyarlılık gerektiren çalışmalarda organizasyon ve planlama yapmak.
- Belirli periyotlarla bilgilendirme ve değerlendirme toplantları planlamak

6.1.1 Kuruluş Müdürliikleriniı Yükümlülükleri

- Çocuklaı ve Gönüllü Kardeşler arasındaki ilişkileri 5395 sayılı çocuk koruma
hfüiimliiliiklerine göre mevzuatı uygulamak.

- Yapılacak çahşmalann İl MüdialüSuniin koordinesinde di.Denlenmesi

- Kuruluş Müdilrlükleri tarafından Gönüllü Kardeşler ve çocuklann görüşme zaman
planlamasmr ve görüşme tarihlerini belirlemek.

- Kurum &uruluş dışında yapılacak olunarı faaliyetlerde mevzuata uygunluk şartlanna
baklarak faaliyeti onaylamak veya ret etmek.

- Organizasyon-larda bireysel davranılmasmr engellemek, gezi, sinem4 tiyatro vb.

etkinliklerde grup haliıde hareket edilmesini sağlamak.

-Gerçekleştirilecek orgarrizasyonlarda refakatçi personel görevlendirilmesi.

- İl içinde yapılacak faaliyetlerde çocuklann ve personelin faaliyetlerin
yapılacağı mekAna transferlerinin uygun araçlar ile güvenli şekilde sağlanması

- Yapılacak çalışmalarda çocuklann ve personelin özel hayalın gizliliğine riayet
edilerek, ses ve görtintii kaydı alınmaksızın ve fotoğraf çekimine izin verilmeksizin, kişisel
özgürliikleri ve kişilik haklan korunacak şekilde gerekli tedbirler almarak, kuruluş işleyişini
aksatmayacak şekilde mesai saatleri içerisinde yiirütülmesi
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6.2. Adıyıman Üniversitesinin Yükümlütükleri

- Gönti{lü Kaıdeşlik Projesi Adıyaman Üniversitesi Koordinatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi
adma Doç. Dr. İbrahim Hakan BUCAK yapar.

- Hedef kitlesinin desteklenmesi toplumda Gönüllü Kardeşlik farkındalığmın oluşması ve bu
konuda duyarlılığm artınlma§ı amacıyla öğrenci, öğetim üyeleri/görevlileri ve halka yönelik
eğitim, seminer, konferans, panel vs. bilimsel etkinliklerin diizenlenmesini sağlamak ve hedef
kitlenin sorunlanna yönelik çalışmalar ile ilgili kampanyalara teşvik etmek.

-Üniversite öğencilerinin sosyal sorumluluk kapsamında İ lltlamtlgtl biinyesinde bulunan
kuruluş müdiirlüklerinde gönüllü olarak çalışacak olan öğrencilerin tespit edilmesi ve
yönlendirme işlemlerinin yapılması.

-Toplumsal duyarlılık gerektiren çalışmalarda organizasyon ve planlama yapmak

-Üniversite biinyesinde bulunan sosyal tesislerden Hedef Kitlesinin ücretsiz olarak
faydalandınlmasınr sağlamak.

-Diizen]enecek olunan eğitim, sempozyum ve seminerlere eğitici görevlendirmek.

-Hedef kitlesinin sanatsal, sportif ve kiiltiirel olarak desteklenmesi ve eğitimlerine akademik
olarak destek verilmesi.

6.2.1. Gönüllü Kardeşlerin Yükümlülükleri

- Çocuklann kuruşlarda kalma nedenleri ve geliş sebeplerinin irdelenmemesi

- Planlanan etkinlik ve çahşmalaıın kuruluş müdiirlüğiintin onayrna sunulması.

- Kuruluş müdülüğü tarafindan belirtilen zaman dilimi dışında kuruluş ziyaretlerinin
yapılmaması.

- Çocuklarla ilgili fotoğıaf çekimi ve video kaydırın yapılmaması, sosyal medya veya
medyada paylaşılmaması (Özel durumlarda kuruluş müdiiriiniin iznine tabidir)

- Gönüllü Kardeşler ile çocuklar arasında oluşabilecek sorunlann kuruluş müdiirü ile
anında paylaşılması.

- Çocuklann yetenek, ilgilerini tanımlanna ve geliştirmelerine yaıdm etrneleri.

- Çocuklara rol model olmalan.

- Çocuklann eğtsel, mesleki (kariyer), kişisel ve sosyal rehberlik faaliyetleri
kapsamında gelişimlerine destek olınası.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Diğer Hususlır:

Madde 7-

7,1. Çalışmalar 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanuna ve 2828 sayılı Sosyal Hizmeller Kanunu
Kanunu gereğince yapılacaktır.

7.2. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ancak iki tarafın da uygun görmesi
halinde yazılı ve görsel yayın yoluyla kamuoyu ile paylaşıla bilinir.

protokolün §üresi ve Fesih

Madde 8-

8.1. Protokoliin siiresi, iş birliği protokoliin imzalanması ile başlar.

8.2.Bu protokol hilkilmleri 2+l yıl opsiyonlu stireli olup, siirenin bitimine l ay kala taraflar
karşılıklı mi.izakere ile devamına veya sonlandınlmasma ilişkin karaı verirler.

83 Taraflar protokolifuı süesi içinde hizmetin daha iyi yapılabilmesini sağlamak için
protokolde değişiklik yapılmasını talep edebilir. İl Müdürlüğü ve Adıyaman Üniversitesi
kaşılıkiı onayı ile ek protokol diizenlenebilir veya değişiklik yapılabilir.

8.4 Protokolün herhangi bir nedenle feshi durumunda taraflar, herhangi bir tanzim yuktlrrılücu
altna girmezler.

8.5 Bir konu hakkında uyuşmazlıkta son söz Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Himıetler İl
Müdiiılüğilntln ta§amıfu ndadır.

Tebligat Adresi:

Madde 9-

Taraflar, protokoliin dördiincü maddesinde yazılı olan adreslerini, kanuni ikametgAh adresleri
olarak bildirmişlerdir. Bu adreslerde meydana gelecek değişiklikler, en geç 7 gün içinde ve

iadeli taahhütlü mekup yoluyla karşı tarafa bildirilecektir.

Protokolde yazılı adrese gönderilecek yazılann tebliğ edilmemesinden ve yeni adresin
bildirilmemesinden doğacak sonuçlann sorumluluğunu yeni adres bildirim yfüilmünü
gereğince yerine getirmeyen taraf öncelikle kabul eder.
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yüriirtük

Madde l0 -
İki nüsha hazırlanan bu Protokol taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer

25 l 12 l2019

TURGUT

Adıvaman Üniversitesi Rektörü

F

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal
iı Müdiirü
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