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HİKÂYEMİZ

‘’Yetim Vakfı ekibi olarak Suriye’nin İdlib şehrine bağlı bir kasabadayız. 
Halep’teki kuşatmadan kurtulan 

E.M. isimli çocuğumuzun kaldıkları bodrumda ve tahliye sırasında otobüste 
yaşadıklarını biz misafirlerine anlatmasıyla Yetim Vakfı’nın inşası başlıyor. 

Dünya, E.M. ve bombalanan yetimleri Halep’teki bir bodrumda tanıdı. 47 
yetim çocuk karanlık bir bodrumdan video aracılığıyla dünyaya seslen-
miş, Halep’teki kuşatmadan kurtarılmalarını istemişti. Yapılan anlaşmalar 
sonrası insani koridor açılmış ve çocuklar zor da olsa kurtarılmıştı.

Savaşın ortasından kurtarılan 47 çocuk artık güvende fakat bu gerçek bir kurtu-
luş mu? Savaşa, ölümlere şahit olan çocuklar bunları kolayca atlatabilecek mi? 
İşte bu sorularla başlıyor Yetim Vakfı’nın hikâyesi. “Ya sonra?” diyerek…

Bu soruların cevaplarını aramak ve çözümler bulmak için çıkılan yol Yetim 
Vakfı adıyla somutlaştığında, Halep’te çatışmalar yoğunlaşmış ve binler-
ce insan muhasara altında kalmıştı. Böylece Yetim Vakfı’nın ilk adımı Ha-
lep’ten dünyaya yayılan yetim çocukların çağrısına karşılık vermek oldu. 
Bugün Suriye’ye uzatılan bu elin, yakın bir zamanda dünyanın dört bir ya-
nına uzanması hedefleniyor. Yetim Vakfı dünyanın mazlum çocuklarının 
kalplerini tamir etmek için çalışacak.’’

BİZ KİMİZ?
Yetim Vakfı; din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm dünyada risk altında 
bulunan, korunma ihtiyacı olan çocuklara ve ailelerine yönelik çalışmalar 
yürütmek amacıyla 10 Haziran 2017’de (15 Ramazan) Dünya Yetimler Gü-
nü’nde kurulmuştur.

Merkezimiz İstanbul ili Fatih ilçesinde olup, merkezimizin adresi Karagüm-
rük Mahallesi, Muhtar Muhiddin Sokak, Numara: 11 Fatih/İstanbul’dur.

   MİSYONUMUZ

Yetimler başta olmak üzere korunma ihtiyacı olan çocukların sevgi ve 
merhamet ortamında, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde gelişmesine 
katkıda bulunacak ortamı oluşturmak.

   VİZYONUMUZ

Yetimler başta olmak üzere korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik sun-
duğumuz hizmetlerle dünya çapında yol gösteren, rol model olan ve re-
ferans alınan bir vakıf olmak.
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   TEMEL İLKELERİMİZ

   ODAKLANDIĞIMIZ GELİŞİM ALANLARI

Şeffaflık Güvenilirlik Hesap Verebilirlik Adalet

İnsana Saygı Öncülük Katılımcılık

Akademik Gelişim

Mesleki Gelişim

Sosyal Gelişim

Fiziksel Gelişim

Manevi Gelişim

 Duygusal Gelişim
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GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ

Çocuklarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermek için bizler elimizden geleni 
yapmaya çalışsak da her zaman dışarıdan onların dünyasına elini, gü-
lümsemesini uzatacak abilerine ve ablalarına ihtiyaç duyuyoruz. Sadece 
onlarla birlikte bir sofranın başında oturarak ya da onların yanlarında 
kitap okuyarak dahi hayatlarında örnek alacakları önemli kişilerden biri 
olabilirsiniz. Bizler Gönüllü Yönetimi olarak Vakfımıza katılmış her gönüllü-
müzün bir nevi gönüllü karnesini tutarak, onu ilgi ve alanlarına göre tasnif 
ederek, hangi alanda çocuklarımıza fayda sağlamak istediğini öğreni-
yoruz. Çocuklarımız ve gönüllülerimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, 
aramıza katılan gönüllümüzün sorularını ilk cevaplayan kişiler oluyoruz. 
Gönüllülüğün ne kadar hassas temellere dayandığını ve gönlümüzden 
gelerek aldığımız sorumluluklar üzerine konuşurken, devreye çocuklarımız 
girdiğinde ahitleşme ve bağlılık hususu üzerine sohbetler ediyoruz. Aka-
binde gönüllülerimizi ilgili birimlerle tanıştırarak gönüllü köprüsünü inşa 
etme görevimizi yerine getirip, yapacağı çalışmalarda onları içtenlikle 
destekliyoruz. 

  YETİM VAKFI GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

Maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olma-
dan; bilgi, beceri ve yeteneği ile sair imkanlarını Vakfımızın hizmetlerine 
sunan; zamanını ortaya koyarak, kendi özgür iradesi ile Vakfımızın misyon 
ve politikaları çerçevesinde, düzenli veya belirli zaman dilimlerinde Vak-
fımızın yararına etkinliklere katılan kişidir.
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  GÖNÜLLÜ NİTELİKLERİ

 Çocuklar için belirlenen etkinlik ve faaliyetlere somut katkıda bulu-
nabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olma

 Bireysel sorumluluk  

 Sosyal sorumluluk   

 Ekip çalışmasına yatkınlık 

 İletişim becerisi  

 Farklı kültürlere uyum sağlayabilme 

 Eleştiri-özeleştiri mekanizmasını uygulayabilme 

 Araştırmacı olma 

 Paylaşımcı olma

  GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU VE KABUL SÜRECİ

 İnternet üzerinden veya şahsen başvuru formu doldurulur.  

 (Vakfımıza gönüllülük başvurusunda ödeme talep edilmemektedir)  

 Gönüllü koordinatörü başkanlığında değerlendirme yapılır ve bir ay 
içinde sonuç bildirilir. 

 Kabul aşamasında gönüllüden istenecek evraklar;

Nüfus cüzdanı sureti, 

Savcılıktan alınmış adli sicil kaydı,

İkamet tezkeresi, 

2 vesikalık fotoğraf,

Uzmanlık alanları ve/veya mesleği ile ilgili diploma ve sertifika-
lar, referans mektupları

 Başvurusu kabul edilen kişiler oryantasyon eğitimine davet edilir.

İlk ve vazgeçilmez niteliğimizin samimi niyetli bir ‘’gönüllü’’ olunmasıyla 
birlikte gönüllülerimizden beklediğimiz diğer nitelikler şunlardır:
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  GÖNÜLLÜ ORYANTASYONU

Gönüllünün başvurusu uygun bulunduğunda gönüllü koordinatörü tara-
fından aşağıdaki konuları kapsayan bir oryantasyon eğitimi düzenlenir: 

    Vakfımızın kuruluşu ve geçmişi  

 Misyonu ve vizyonu

 Amaç ve hedefleri 

 Program ve hizmetleri  

 Gerçekleştirilen gönüllü çalışmaları  

 Plan ve projeler 

 Organizasyon yapısı 

 İşleyiş ve yasal çerçeveleri  

 Gönüllü politikamız 

 Eğitim politikamız ve eğitim planı 

 Gönüllülerin kullanacağı ofis ve araç-gereç donanımının tanıtılması 

 Gönüllü hak ve sorumlulukları 

  GÖNÜLLÜ EĞİTİMİ

Gönüllülerin Vakfımızda faaliyetlere başlamadan önce eğitimden geç-
meleri hem Vakfımıza bağlılık hem de alanda verimlilik adına faydalı ola-
caktır. İşte tam bu nedenle Vakfımız bünyesindeki uzmanlar, danışmanlar 
ile gönüllülerin ve Vakıf çalışanlarımızın bir araya geleceği bilgilenme ve 
eğitim ortamları oluşturuyoruz.

Birkaç eğitim başlığını sıralarsak:

 Psikolojik ilk yardım 

 Çocuklarda davranış değiştirme teknikleri

 Korunmaya muhtaç çocuklar ve sosyal hizmet

 Gönüllülerin özellikleri ve karşılıklı beklentiler 

 Ekip çalışması 

 Çalışma alanına yönelik beceri kazandırma eğitimleri, (Örneğin; gö-
nüllü eğitmenlik yapacak ise sınıf yönetimi eğitimi, çalışılacak deza-
vantajlı gruba yönelik iletişim eğitimleri vb.)

 Gönüllülük sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri 
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  GÖNÜLLÜNÜN HİZMET ALANLARI

 Eğitim  

 Organizasyon, aktivite, kampanya, tanıtım ve ilişki geliştirme faaliyetleri 

 Tercüme, analiz ve araştırma çalışmaları

 Proje yönetimi, gelişimi, ARGE, proje grupları 

 Psikososyal destek, çocuk gelişimi, sosyal hizmet saha çalışmaları  

 Biletli salon programları, faaliyet, sergi vb. fon desteği sağlayan veya 
yeni gönüllülerle tanışmaya vesile olan çalışmalar 

 Grafik, tasarım, ofis çalışmaları, asistanlık ve yazı işleri vb. 

 Yetim Vakfı’nın ilgilendiği çocuklarla veya anneleri ile yapılacak 
meslek edindirme, sosyal hayata kazandırma projeleri, resim, sanat, 
spor gibi alanlar ve atölye çalışmaları

 Diğer hizmet alanları
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  GÖNÜLLÜ OLANAKLARI

Öncelikle belirtmek isteriz ki gönüllülere faaliyet gösterdikleri çalışmalar-
da mümkün olan en iyi koşulları sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Önemli 
olanaklardan birinin de gönüllünün yetimin dünyasına dokunabilmesi ve 
bu gönüllülükten alacağı manevi doyum olduğunu düşünüyoruz.

Kısaca bahsedecek olursak, farklı harcamalar gerektiren gönüllü ça-
lışmalarının masrafları Vakfımız tarafından karşılanmaktadır. Örneğin; 
Reyhanlı Eğitim Köyünde görev alan gönüllülerin barınma, yol ve yemek 
masraflarını Vakfımız karşılamaktadır. Herhangi bir etkinliğin ya da proje-
nin gerektirdiği materyali (palyaço kıyafeti, balon, boya kalemleri vb.) ve 
mekân teminini sağlıyoruz.

Bazı projelerimizde gönüllünün mesleki alanında tecrübe edinmesine ve 
eğitimler almasına vesile oluyoruz. Örneğin; Esenlik Durakları projemizin 
atölyelerinde görev alacak gönüllülerimiz, görevlerine başlamadan önce 
uzman psikolog ve sosyal hizmet çalışanlarımızdan ilgili alana yönelik 
eğitimler alırlar.

Bunlara ek olarak; yeni insanlar tanıma, samimi bir ortam yakalama, ile-
tişim kurma, aynı duyguları paylaşma gibi fırsatlar da siz değerli gönüllü 
adaylarımızı bekliyor.

GÖNÜLLÜ AKTİVİTELERİ

  ESENLİK DURAKLARI

Esenlik Durakları projemiz ile psikososyal destek ve eğitim alanlarında 
gönüllülerimizin de destekleri ile güzel çalışmalar yürütüyoruz. Annelere 
yönelik düzenlenen el becerileri ve eğitim programları ile sosyal hayata 
uyum sağlamalarına yönelik olarak destek veriyoruz. Çocuklarımızın bilgi 
ve becerilerine yönelik görsel sanatlar, el becerileri, akıl ve zekâ oyunla-
rı, müzik, felsefe, çevre-sağlık-hijyen ve gelişim, keşif atölyeleri ile kişisel 
gelişimlerine ve sosyalleşme süreçlerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca çocukla-
rımıza akademik eğitim ve değerler eğitimi desteği sunuyoruz.

I. Akademik Program

Çocukların okul dönemleri boyunca onlara derslerinde etüt desteği sağ-
layabilecek, onlarla birlikte çeşitli aktivitelerde bulunabilecek gönüllüleri-
mizle verimli çalışmalar yürütüyoruz.

II. Yaz Ayı Etkinlik Programı

Yaz ayı içerisinde çocuklarımızla beraber bol gülücüklü vakit geçirmek is-
teyen gönüllülerimizle farklı merkezlerimizde neşeli çalışmalar yürütüyoruz.
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III. Sokağıma Şenlik Geldi

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde, İstanbul Fatih’teki merkezimizin 
hemen önündeki sokağın giriş ve çıkışlarını kapatıp süsleyerek oyun par-
kurları oluşturuyor,  çocuklarımızla birlikte unutulmayacak bir gün yaşı-
yoruz. Unutamayacağımız bir konu da gönüllülerimizin desteği elbette. 
Bu güzel günün ardından Mihrimah Sultan Camii’nde kalabalık bir iftarda 
buluşup, iftar sonrası tatlı bir sevinçle evlerimize dönüyoruz.

IV. Dikili Bir Ağacın Olsun

Yeryüzünde ormanlık alanlar gittikçe azalmakta ve dünyamız kuraklık 
tehlikesi yaşamaktadır.  Her ağaç bir nefestir bilinciyle, Vakfımız gönüllü-
leriyle birlikte ağaç dikme aktiviteleri düzenliyoruz. 

V. Bahçe Şenlikleri

Bahçe şenliklerimiz, İstanbul Fatih’teki merkez binamızın bahçesinde ya 
da uygun herhangi bir bahçede yetim çocuklarımızla buluştuğumuz şen-
liklerdir. Çalışma arkadaşlarımız ve gönüllülerimizle birlikte yetim çocuk-
larımızın yüzlerinde içten bir tebessüme vesile olma arzusunu taşıdığımız 
bu şenlikler, oldukça yeşil ve oyun içeriyor.

VI. Gönüllü Buluşmaları

Piknik, çay, kitap tahlili, birbirimizi tanıma, gezi, kahvaltı, iftar vb. organi-
zasyonlarımızda gönüllülerimizle bir araya geliyoruz. 
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SERGİLER VE KERMESLER

I. Esenlik Durakları Sergisi

Esenlik Durakları projemiz kapsamında psikososyal destek ve eğitim alan-
larında ilgilendiğimiz yetim çocuklarımızın atölyelerdeki uğraşları sonucu 
ortaya çıkan harika tablolar ve el işlerinin sergilendiği projemizdir.

II. Geleneksel Oyuncak Çadırı

Her yıl düzenli olarak Hanımlar Komisyonumuz ve gönüllülerimizle birlik-
te yürüttüğümüz projemizdir. Bağışçılarımızın göndermiş olduğu oyun-
cakları belli ilçelerde stant kurarak sergiliyor ve çalışma sonrasında elde 
edilen bağışın tamamını yetim çocukların ihtiyaçlarında kullanmak üzere 
yetim destekleme fonuna aktarıyoruz. 

III. Hayır Çadırı

Hanımlar Komisyonumuz ve gönüllülerimizle birlikte yürüttüğümüz proje-
mizdir. Bu projeyi siz gönüllülerimizin sağduyusu sayesinde sürdürüyoruz. 
Bağışçılarımızın desteklediği çadırımız; ev tekstili, ayakkabı, zücaciye, dış gi-
yim vb. birçok ürünün yer aldığı stantlardan oluşuyor. Çalışma sonrasında 
elde edilen tüm bağışı yetim ailelerini destekleme fonuna aktarıyoruz.

IV. Gıda Kermesleri

Tamamen gönüllülerimizin desteği ile yürüttüğümüz bir projemizdir. Yaz 
aylarında Fatih Camii civarında gönüllülerimizden gelen gıda çeşitleriyle 
standımızı kuruyoruz. Kurulan stantta gönüllülerimizle birlikte ilgili çalış-
ma arkadaşlarımız da görev alıyor.  Çalışma sonrası elde edilen tüm ba-
ğışı yetim destekleme fonuna aktarıyoruz.



15

Gönüllü El Rehberi

  REYHANLI EĞİTİM KÖYÜ

Hatay/Reyhanlı’da bulunan eğitim köyümüz, yetim yavrularımızın, sevgi 
ve şefkat ortamında sağlıklı bir şekilde yetişmesine katkı sunma gayesi ile 
faaliyet gösteren bir ihtisas vakfı olan Vakfımızın en önemli projeleri ara-
sında yer alıyor. 100 dönüm arazi üzerine kurulu olan köyümüzde farklı yaş 
gruplarından 1000’e yakın çocuğa eğitim ve gelişim hizmetleri sunuluyor.

I. Reyhanlı Eğitim Köyü Gönüllü Projesi

Reyhanlı Eğitim Köyünde kalacak gönüllülerimizi, Gönüllü Yönetimi tara-
fından gerçekleştirilen mülakatlarla seçiyoruz. Daha sonra projeye uygun 
görülenler minimum 2 ay, maksimum 4 ay süreyle köyde görev alıyorlar. 
Köye gelen gönüllülerimize ilk olarak oryantasyon eğitimi ve hizmet içi 
eğitim veriliyor.

Gönüllülerimiz çocuklara Türkçe eğitimi veriyor ve derslerine yardımcı 
oluyorlar. Ayrıca çocuklar için açılan gelişim atölyelerinde de görev ala-
biliyorlar.

Bizler de değerli gönüllülerimize Reyhanlı Eğitim Köyü Lisan Merkezinde, 
anadili Arapça olan öğretmenlerimizden dil dersi alma fırsatı sunuyoruz. 
Bu eğitimin yanı sıra kendilerini geliştirmeye yönelik gelişim atölyelerin-
den de faydalanabiliyorlar.
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II. Gelişim Faaliyetleri

Reyhanlı Eğitim Köyünde eğitim gören çocuklara alanla ilgili beceri ka-
zandırma ve uzmanlaştırmanın yanı sıra, psikososyal destek ve rehabili-
tasyon amaçlı atölye çalışmaları düzenliyoruz. Bazı atölyeler farklı bran-
şlarda yetişkin kursiyerlere ve gönüllülerimize de hizmet veriyor. Atölye 
seçeneklerimiz; Tekstil-Tasarım, Güzel Sanatlar ve El Sanatları, Mekatro-
nik, Fiziksel ve Sportif Etkinlikler.

III. İyilik Gemisi

Yetim Vakfı tarafından yetim ailelerine yönelik düzenlenen Hayatı İdame 
Ettirme ve Psikososyal destek projemizdir. Reyhanlı Eğitim Köyünde yer 
alan atölyelerimizde gönüllü öğrenci ve annelerimiz el emeği göz nuru 
el işleri, tablolar, ahşap işleri üretmektedirler. Bizler de bu güzel emekleri 
‘‘İyilik Gemisi’’ adlı hesabımızda sizlerle buluşturmaktayız.

IV. Zeytin toplama Şenliği

Her sene Reyhanlı Eğitim Köyümüzde bulunan zeytinlik bahçemizin hasat 
toplama zamanında gerçekleştirdiğimiz geleneksel şenliğimizdir. Köyde 
eğitim alan yetim çocuklarımıza öncelikle eğlenceli oyunların oynandığı 
kısa bir program hazırlıyoruz. Programın ardından zeytin toplama zama-
nı geliyor ve hep beraber bahçeye giriyoruz. Gönüllülerimizle birlikte da-
vetlilerimiz de şenliğimize renk katıyor. Zeytinlerimiz toplanıyor, balonlar 
gökyüzünde süzülüyor ve günümüz huzur dolu bir fotoğrafla sona eriyor.

“İnsanlar ilk gönüllü etkinliğine katıldıklarında “turist” gibidirler. Ama 
aslında o seyahate çıkmaya niyet ettikleri için bu çok kıymetlidir.”

Chris Jarvis (Realized Worth adlı blog)
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EKLER

  ÇOCUK POLİTİKAMIZ

 Çocukla ilgili bütün işlemlerde çocuğun yüksek yararı göz önüne alınır.

 Çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterilir.

 Her çocuğun duygusal ve fiziksel gelişimini tamamlaması için ailesi 
ile birlikte olması elzemdir. Hidâne hakkı her çocuk için esastır. Çocuk 
hakları sözleşmesinin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocu-
ğun fiziksel ve duygusal gelişimine uyumlu olarak, çocuğa rehberlik 
etme ve onu yönlendirme konusunda ana-babanın, geleneklerine 
bağlı olarak aile veya topluluk üyelerinin, yasal vasilerinin veya ço-
cuktan hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, haklarına ve 
ödevlerine saygı gösterilir.

 Çocuğun aileden ayrılması, ana veya babasının veya her ikisinin 
birden tutuklanması, hapsedilmesi, sürgüne gönderilmesi, sınır dışı 
veya ölmesi durumunda aile fertlerinin bulunduğu yer hakkında ço-
cuk bilgilendirilmesi için gerekli destekler verilir. Çocuğun ailesine 
kavuşması için girişimlerde bulunur. Bu konuda insan hakları sözleş-
mesinin uygulanması için gerekli hassasiyet gösterilir.

 Ailesinde ihmal ve istismar edilen çocuklar için yasal düzenleme-
ler uygulanır.

 Kendi hakkında karar verme yeteneğine sahip çocuğun, kendisini il-
gilendiren her konuda fikirlerini rahatlıkla ifade etme hakkı konusun-
da çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine özen gösterilir.

 Çocuğun özel yaşantısına ait anlattığı sırlar üçüncü kişilerle paylaşıl-
maz. Hiçbir çocuğun özel yaşantısına müdahale yapılmaz, çocuğun 
itibarı zedelenmez.

 Devlet ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ana babaya ve çocuğun 
bakımını üstlenen diğer kişilere, çocuğun ihtiyaçları, eğitimi ve reha-
bilitasyon konularında rehberlik edilir.

 Çocuğun fiziksel, sosyal, manevi, akademik, mesleki ve duygusal ge-
lişimini sağlayacak gelişim ve eğitim ortamı oluşturulur.

 Çocuğun dil ve kültür haklarının var olduğu kabul edilir ve kültürüne 
saygı gösterilir, çocuk kendi dilini uygulama ve konuşma hakkından 
mahrum edilmez, ana dillerini unutturulmaz.

 Çocuğa dinlenme, boş zamanı değerlendirme, oynama ve yaşına 
uygun etkinliklerde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe 
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katılma hakkı tanınır ve fırsatlar oluşturulur.

 Çocuğun geldiği ülkenin ulusal değerleri benimsemesinin yanında, 
kendisinden farklı kültürlere ve yaşadığı ülkeye saygısı geliştirilerek 
İbrahim Milleti bilincinin yerleştirilmesi sağlanır.

 Çocuğun toplumda sorumluluk üstlenecek şekilde yetiştirilmesi için 
gerekli ortamın oluşturulması esas alınır.

 Her türlü ihmal, sömürü, işkence ya da insanlık dışı veya aşağıla-
yıcı muamele ya da savaş mağduru bir çocuğun fiziksel ve ruhsal 
bakımdan sağlığına yeniden kavuşma, yanında toplumla uyumunun 
temini için çocuğun tam esenlik durumunu geliştirici bir ortam oluş-
turulur ve travmalarının etkisinden kurtulması için gerekli iyileştirme 
hizmetleri verilir.

  MEDYA POLİTİKAMIZ

Basın ve İletişim Politikası Hakkında

 Çocuk için hazırlanacak tüm basılı ve görsel yayınlarda çocuğun yük-
sek yararı göz önüne alınır. Yetim Vakfı’nın misyonu ve vizyonu doğrul-
tusunda yapımlar hazırlanır.

 Çocuklar fıtrata yakındır ve davranışları doğaldır. Hedefimiz çocukların 
davranış kalıplarını anlamaya yönelik yayınlar yapmaktır. Yayınlarda 
çocuğun seviyesine inilmez, çocuğun seviyesine çıkılır.

 Yayınlarda;

 İnanç, düşünce ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterilir. Hiç kimse; ırkı, 
cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları 
nedeniyle kınanmaz, aşağılanmaz ve dışlanamaz. Saklı kalması kay-
dıyla verilen bilgiler ve özel sırlar kesinlikle yayınlanmaz.

 Genel ahlak anlayışını ve aile kurumunun temel dayanaklarını sar-
sıcı ya da incitici yayın yapılmaz.

 Küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere 
yer verilmez.

 Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yap-
maktan kaçınılır. 

 Çocukların mahremiyetini korumak için;

 Çocukların gerçek ismi kullanılmaz, takma adla yayınlanabilir.

 Portre fotoğraf veya videolarda buzlanma tekniği uygulanır. Ço-
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cukların portreleri ve yakın çekimleri mahremiyeti ihlal edecek şe-
kilde çekim yapılmaz ve hiçbir mecrada yer almaz.

   Haberlerde çocukların mahremiyeti korunur, çocuğun kimliği ve 
adres bilgilerinin gizli olmasına dikkat edilir ve adresi bulunabile-
cek görseller yayınlanmaz.

 Vakıf bünyesindeki basın ve medya faaliyetleri PR odaklı olmalıdır ve bu 
kapsamda yapılan etkinliklerde;

 Açılış, davet veya etkinlik gibi tüm Vakıf faaliyetlerinde protokol 
uygulaması yapılmaz.

 Çocuk hikâyelerinden bahsedilmez.

 Yapılan etkinliklerde çocukların başarıları ön plana çıkarılır.

 Vakfın faaliyet alanına giren yerel ve uluslararası gelişmelere, çocuk ve 
kadın hakları ihlallerine, yetimlikle ilgili bütün ihlallere, ilgili gündem ko-
nusu soğumadan basın bildirisi, sosyal medya tepkisi vb. anlık refleks-
ler gösterilir. 

Sosyal Medya

  Paylaşımların, Vakfın misyonu ve vizyonu doğrultusunda olmasına dik-
kat edilir, ajitasyon oluşturacak ifadelere yer verilmez.

   Vakıf çalışanları ve Vakıf projelerinde çalışan personel, kişisel sosyal 
medya hesaplarından çocuklar ve kurum ile ilgili fotoğraf, video, bilgi 
vb. paylaşamazlar. Ancak Vakfın belirlemiş olduğu gönderileri paylaş-
ma, beğenme, hashtag etiketleme vb. mümkün olacaktır.
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