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Değerl� Destekç�ler�m�z,
Yıllar önces� kapısından g�rd�ğ�m b�r yuva
bana önce çok özel b�r m�syon sonrasında
har�ka b�r evlat ve devamında çok değerl� b�r
a�le kazandırdı. Küçücük attığımız b�r tohum
zaman �çer�s�nde yeşerd� ve çok güçlü b�r
�y�l�k z�nc�r� oluşturdu. Tüm güzel �nsanların
�y�l�k gücünü b�r arada tuttuğu paylaşarak
çoğaldığı kocaman b�r a�le olduk.  
Amacımız yaşadığımız bu toplumda
çocuklarımızın eş�t yaşam haklarına sah�p
olması ve �ht�yaç doğrultusunda madd� ve
manev� destek sağlayab�lmek… Her çocuğun
zaten �ç�nde varolan tüm renkler� ortaya
çıkarmak hep�m�z�n en öneml� görev�.
Çıktığımız bu uzun yolda b�r çok h�kaye �le
karşılaşıyoruz ve her b�r h�kayedek� o m�n�k
kalplere dokunab�lmek onlarla yol alab�lmek
belk�de b�zlere ver�len en güzel hed�ye oluyor.
Pandem� sürec�nde ek�p olarak her ne kadar
faal�yetler�m�ze ara verm�ş olmanın
burukluğunu yaşıyor olsak da, bu yolda b�ze
gelen en ufak desteğ�n b�le ne kadar
kocaman b�r fark yarattığına şah�t oluyoruz.
Anne olmanın , baba olmanın, kardeş
olmanın kan bağıyla değ�l can bağıyla
olduğunu öğrend�ğ�m bu yolda �y�l�k
z�nc�r�m�z� büyüterek yürümeye devam
ed�yoruz. 
Unutmayalım k�;
Artı b�r çocuk dünyayı değ�şt�reb�l�r.

Kurucu ve Yönet�m Kurulu Başkanı
 S�may Bülbül Sarıpınar

BAŞKAN'IN MESAJI



Kırmızı Çocuklar Derneğ�, 2018 yılında Türk
Moda Tasarımcısı S�may Bülbül Sarıpınar
tarafından kurulmuştur. Derneğ�n
�sm�ndek� “KIRMIZI” sözcüğünün
kullanılmasının neden� toplum nezd�nde
devlet koruması altındak� çocuklara d�kkat
çekmek �ç�nd�r. Dernek koruyucu a�le
farkındalığını artırmak, devlet
korumasından çıkan (18 yaş üstü)
gençler�m�ze mentorlük yapmak ve
yuvadak� çocuklarımızın gel�ş�mler�ne katkı
sağlayacak projelerle faal�yetler�n�
sürdürmekted�r. Ayrıca sadece devlet
koruması altındak� çocuklara değ�l, desteğe
�ht�yacı olan her çocuğa madd�, manev�,
sağlık ve başta eğ�t�m olmak üzere yardım
el�n� uzatmayı hedeflemekted�r.

BİZ KİMİZ?

V�zyon, M�syon, Temel Değerler

V�zyonumuz, �deal�st b�r s�v�l toplumu olarak
kurulan Kırmızı Çocuklar Derneğ� çocuk ve
gençler�n sevg� dolu b�r geleceğe sah�p
olmalarını hedefl�yor. Bu bağlamda çocuklara
eğ�t�m, �ş, staj ve burs g�b� destekler vermek
üzere projeler gel�şt�r�yor.

M�syonumuz, desteğe �ht�yacı olan her çocuğun
yardım el�ne muhtaç olduğu gerçeğ�nden
hareketle bu hâldek� tüm çocuklara maddî,
manev�, sağlık ve eğ�t�m başta olmak üzere tüm
alanlarda destek olarak çocukların a�le ortamı
�ç�nde bedensel, eğ�tsel, ps�ko-sosyal yönden
sağlıklı b�r k�ş�l�k ve �y� alışkanlıklar kazanarak
hayata hazırlanmalarını sağlamaktır.

Temel değerler�m�z �se;
İnsanlığa faydalı olmak
Şeffaflık ve hesap vereb�l�rl�k
S�yaset  Üstü b�r kuruluş olmak
Temel Haklara er�ş�m



ÇAĞLA, ŞİKEL
HAKAN YALÇIN
BAHAR KORÇAN
SİMAY BÜLBÜL
NEFİSE KARATAY
ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ
GAMZE SARAÇOĞLU
ÖNER EVEZ
SERLİ KEÇOĞLU
DİDEM EKİNCİ
TANEM SİVAR
ÖZGÜR MASUR 

*Derneğ�m�z�n faal�yetler�n� duyurab�lmek
�ç�n Türk�ye’de tanınmış 12 ünlü �le  v�deo
çek�mler� gerçekleşt�r�ld� ve bu v�deolar
N�san 2018 �t�bar� �le  sosyal hesaplarda 
 paylaşıldı. 

Bu �s�mler 

   

FARKINDALIK VE TANITIM
ÇALIŞMALARI
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Dernek Kurucusu ve Başkanı S�may
Bülbül Sarıpınar 20.Mayıs.2019 tar�h�nde
davet ed�ld�ğ� Tedx konuşmasında “+1
Çocuk Dünyayı Değ�şt�r�r” başlığı �le
bugüne kadar koruyucu a�lel�k
yolculuğunda yaşadıklarını anlatmıştır

+1 Çocuk Dünyayı Değ�şt�r�r | 2019 | S�may
Bülbül Sar�p�nar | TEDxReset   
 https://www.youtube.com/watch?
v=7F0qocotBj0

   

FARKINDALIK VE TANITIM
ÇALIŞMALARI

Çeş�tl� aralıklarla gönüllülere tanıtım
yapıldı. Kırmızı Çocuklar Derneğ� üyeler�
ve üyeler�n beraber�nde get�rd�kler�
yaklaşık 100 k�ş�ye Koruyucu A�lel�k
hakkında b�lg�ler ver�ld�

   
21. Aralık. 2019 tar�h�nde Beykoz
Kundura Fabr�kası’nda gerçekleşt�r�len
“Nardoğan Fest�val�”nde stant kurulumu
yapıldı.

28.Aralık.2019 tar�h�nde "Bahçel�evler
Şeyh Za�d Çocuk Evler� S�tes�'nde ön
kabul kısmında çocuklarımıza yemek ve
eğlence düzenlend�. Derneğ�m�z
tarafından alınan hed�yeler çocuklara
ver�ld�.



29 Haz�ran 2019 tar�h�nde “Klas�k Araç
Fest�val�”nde stant kuruldu ve S�may
Bülbül �le b�r söyleş� gerçekleşt�r�ld�. Bu
organ�zasyon �ç�n  kurumdan 7-12 yaş
arası100 çocuk �ç�n �z�n alınarak kurum
anneler�yle b�rl�kte fest�vale katılımı
sağlandı.  Ayrıca Tsh�rt boyama
etk�nl�ğ�nden elde ed�len tüm gel�r
eğ�t�m bursu fonuna aktarılmıştır.

Toplum nezd�nde tanınırlığımızın
artması ve koruyucu a�lel�k kavramının
yaygınlaşması �ç�n fuar ve etk�nl�klerde
stant kuruldu.

14-15 aralık 2019 tar�hler�nde Tüyap'ta
gerçekleşt�r�len “Anne Bebek Fuarı”nda
2 gün standımız kuruldu.

   

FARKINDALIK VE TANITIM
ÇALIŞMALARI



2020 yılının Mart ayında başlayan Cov�d-19
Pandem� sürec�nde “23 N�san Ulusal
Egemenl�k ve Çocuk Bayramı” kutlamaları
kapsamında  yurttan çıkarılamayan
çocukların yanında olduğumuzu
h�ssett�reb�lmek �ç�n ünlü �s�mler �le �şb�rl�ğ�
yapılarak ”1 Çocuk Dünyayı Değ�şt�r�r”
sloganı da kullanılarak v�deolar
hazırlanmıştır. Her ünlü ev�nde kend�
çekt�ğ� v�deoları sosyal medya
hesaplarından paylaşarak hem toplumda
derneğ�m�z�n tanıtımına katkı sağlamıştır
hem de yurtta olan çocuklarımıza
�zlett�r�lerek onların yanında olduğumuz
mesajı ver�lerek onları unutmadığımızı
gösterm�ş olduk. Kurumdan aldığımız
b�lg�ye göre bu çalışma çocuklarımızı çok
mutlu etm�şt�r.23 N�san paylaşımları sonrası
İnstagram mecrasındak� tak�pç� sayımız
4.636 k�ş�den 6.552 k�ş�ye yükselm�ş ve
�zlenme sayısı �se 80.300 olarak tesp�t
ed�lm�şt�r. Derneğ�m�ze üye olmak �steyen
k�ş�lerde artış olmuştur.

B�ze destek olan toplamda ell� ünlüden bazı
�s�mler:
ARDA TÜRKMEN
BAŞAK DİZER
TANEM SİVAR
LİAN BERAHA
GONCA VUSLATERİ
SEMİHA YANKI
TANEM SİVAR
SABA TÜMER
MEHTAP ELAİDİ
MERVE ÖZBEY
SONER OLGUN
SERLİ KEÇOĞLU
TUVANA BÜYÜKÇINAR

FARKINDALIK VE TANITIM
ÇALIŞMALARI



Derneğ�m�z�n en kıymetl�  projeler�nden “B�l�m
Ve Tasarım Merkez�” merkez b�namızda 
 17.Aralık.2019 tar�h�nde açıldı. Yurtlarda ve sevg�
evler�nde yaşayan çocuklarımızın kend�
kab�l�yetler�n� keşfedeb�lecekler� sanatsal
akt�v�teler, çağa ayak uydurab�lmek �ç�n
teknoloj�k gel�şmelerden haberdar olab�lecekler�
akt�v�teler ve k�ş�sel gel�ş�mler�ne yardımcı
olab�lecek oyun atölyeler� düzenlemek amacıyla
tasarlanmıştır. 
B�l�m ve Tasarım Merkez� çocukların
eğleneb�leceğ� oyun alanı, faal�yet materyeller�
ve b�r  kütüphane �çermekted�r.
Amaç; 
Devlet tarafından koruma altına alınan
çocukların hayatlarına yen�l�kç� çözümler
get�rerek b�r çocuğun hayatından yola çıkarak
b�r toplumu değ�şt�rmen�n mümküm olacağı
�nancıyla ekonom�k �mkanları olmayan
yet�şt�rme yurtlarında kala öğrenc�ler�n b�lg� ve
becer�ler�n� gel�şt�rme  sürec�nde yeterl� ve eş�t
�mkanlara sah�p olab�lecekler� b�r merkezde
eğ�t�m almalarının sağlanması.
Geleceğ�n yen�l�kç�, v�zyoner ve n�tel�kl� gençler�n
yet�şt�r�lmes�ne destek sağlanması.
B�l�m ve sanatı sevd�reb�lmek �ç�n erken yaşta
çocukların tanıştırılması.
Yetenekler�n�n farkında olmaları ve kapas�teler�n�
gel�şt�rerek en üst düzeyde kullanmalarını
sağlamak üzere destek sağlanması.
Gelecektek� hayatları �ç�n �st�hdam sağlayacakları
meslek seç�m� ve meslek ed�nme �ç�n �lk
adımların atılması, yönlend�r�lmeler� konusunda
danışmanlık ver�lmes�.
Kurum �ç�nde yet�şen çocuklarımızın sosyal
kültürel, ps�ko-sosyal ve akadem�k alanlarda
destek olup, onların toplum �çer�s�nde sağlıklı b�r
k�ş�l�k kazanmalarını sağlamak amacıyla eğ�t�m
ve �y� alışkanlıklar �le donanımlı sosyal b�reyler
olmalarının sağlanması.

BİLİM VE TASARIM MERKEZİ

Atölyeler�n �çer�kler� konusunda uzman gönüllü
eğ�tmenler tarafından hazırlanmıştır ve
derneğ�m�z�n gönüllü anneler�n�n desteğ� �le
yapılmaktadır. Her hafta Salı günler� 3-5 yaş
grubu, Cumartes� günler� �se 6-12 yaş grubu
çocuklarımızla atölyeler gerçekleşt�r�ld�. Herb�r
atölyede yaklaşık 8-10 çocuğumuz ve kurum
anneler� ağırlandı. Her atölye sonunda çocuklar
atölyede yaptıkları ürünler� beraber�nde
götürdüler. Atölyeler�n çocuklara kazanım
hedef� �se küçük kas kullanımı, el göz
koord�nasyonu, konsantrasyon, yaratıcılık ve
özgüven yaratmaktır.
Yapılan atölyeler �se;
Tsh�rt Boyama  
Çanta Boyama
Cupcake Süsleme
Kurab�ye Süsleme
Drama Atölyes�
Takı Tasarımı
Bebek Kıyafet Tasarımı 
Seram�k Tabak Boyama
Toplamda 17 adet atölye düzenlendm�ş ve 200
çocuğumuz “B�l�m ve Tasarım Merkez�”nde
ağırlanmıştır. Pandem� dolayısıyla Şubat sonu
�t�bar� �le faal�yetler�m�z durdurulmuştur.



BİLİM VE TASARIM MERKEZİ



Kırmızı Çocuklar Derneğ� kend� burs fonundan 
 11 ün�vers�te öğrenc�s�ne öğren�m bursu vermekted�r. 
Çocuklarımızın okudukları okul ve bölümler �se 
aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

1)İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. / İNGİLİZCE SİYASET BİLİMİ

2)BİRUNİ ÜNİ.  / ANESTEZİ BÖLÜMÜ

3)YILDIZ TEKNİK ÜNİ. /  BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ

4) SAKARYA ÜNİ. / MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

5) MİMAR SİNAN ÜNİ. / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

6) İSTANBUL ÜNİ. /  GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

7)MEDİPOL ÜNİ. / MİMARLIK BÖLÜMÜ

8) MERSİN ÜNİ. / PEDAGOJİK FORMASYON

9) MEDİPOL ÜNİ. /  DIŞ TİCARET

10) YILDIZ TEKNİK ÜNİ. / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

11)MEDENİYET ÜNİ. / SOSYAL HİZMETLER

Kurumsal destekç�ler�m�zden markasının g�zl�
tutulmasını �steyen g�y�m  mağazalar z�nc�r� 50
öğrenc�m�ze öğren�m hayatları boyunca aylık 300 TL
burs yardımı vermekted�r.  2020 Şubat ayı �t�bar� �le
düzenl� olarak öğrenc�ler�m�ze ulaştırılmaktadır.

EĞİTİM BURSU

Ülkem�zde Devlet Koruması altındak�

çocukların % 72 ‘s� l�se öğren�m�n�

b�t�rem�yor. B�t�ren çocukların �se

sadece % 28 ‘� ün�vers�te eğ�t�m�

alab�l�yor . Bu nedenle b�z�mle �let�ş�m

hal�nde olan gençler�m�z�n ün�vers�te

b�t�rme başarı oranını arttırmak ve b�r

meslek sah�b� olmalarını sağlamak en

büyük hedef�m�z.



18 yaşını doldurduğu �ç�n yurttan ayrılmak zorunda

kalan ve yüksek öğren�m gören gençler�m�z�n sosyal

ve eğ�t�m hayatlarına katkı sağlamak üzere onlara

madd� burs �mkanı sağlarken aynı zamanda dışarıdak�

hayatlarına alışma süreçler�nde destek olmak adına

gönüllüler�m�z �le b�r araya gelmeler�n� sağlayarak

mentorluk yapıyoruz.

Yüksek öğren�m görmeyen gençler�m�ze �se �ş

�mkanları sağlayarak düzenl� b�r hayat kurmaya

çalışma aşamasında onlara hem madd� hem de

manev� destek olarak a�leler�n�n eks�kl�ğ�n�

yaşatmamaya gayret ed�yoruz. 

“B�rleş�k Markalar Derneğ�” �le görüşmeler�m�z

sonucunda dernek çatısı altında olan f�rmaların yurt

çıkışlı gençler�m�ze �st�hdam sağlaması üzere anlaşma

sağlandı. F�rmalar 18 yaşını dolduran, ün�vers�te

okumayan gençler�m�z� hem barınma yerler�

sağlayarak hem de �ş vererek destek olmaktadırlar.

Pandem� sürec�nden dolayı proje askıya alınmıştır.

MENTÖRLÜK



60 adet “İYİLİK DESTEK PAKETİ”

115 adet “ RAMAZAN KOLİSİ” yardımı  ver�lm�şt�r.

Türk�ye’n�n çeş�tl� �ller�nden gelen talepler

doğrultusunda 8 adet gence ev eşyası yardımı

yapılmıştır.

Kurumdan çıkmış 6 genc�m�z�n sıfırdan ev

kurulumu gerçekleşt�r�lm�şt�r.

“Ata yad�garı kurum’a gönül ver�p �lham alanlar ”

derneğ�ne a�t sevg� evler�ne y�yecek, k�ra ve  fatura

desteğ� sağlanmıştır.

51 gence kıyafet yardımı yapılmıştır.

6 gence LAPTOP alımı yapılmıştır.

10 öğrenc�ye uzaktan eğ�t�m den yararlanmaları

adına b�lg�sayar desteğ� sağlanmıştır.

Harran ‘da �lk okul b�r�nc� sınıf öğrenc�s� 20 çocuğa

kırtas�ye okuma set� desteğ� ver�lm�ş ve sınıf

öğretmen�ne laptop tem�n ed�lm�şt�r.

"LİAN'IN PAZAR FİLESİ" - çeş�tl� aralıklarla LİAN

BERAHA tarafından sevg� evler�ne gıda yardımı

yapmak üzere kampanyalar yapılmakta.

2020 Mart ayında baş gösteren Kov�d-19 Pandem�

sürec�nde derneğ�m�ze yardım taleb�nde bulunan

kurumdan çıkmış gençler�m�ze, Sevg� Evler�ne ve

�ht�yaç sah�b� a�lelere fon oluşturmak amacıyla “İYİLİK

DESTEK PAKETİ” ve “ RAMAZAN KOLİSİ” kampanyası

yapılmıştır. Bu kapsamda;

https://fonz�p.com/k�rm�z�cocuklar/kampanya/l�an--�n-

pazar-f�-les�

İHTİYAÇ DESTEK PROJELERİ



 "KIRMIZI KARAVAN” markası derneğ�m�z

tarafından kurulmuş,  çocukların yaptığı

tasarımlardan yola çıkarak b�rçok ürün

gel�şt�r�lm�şt�r. Tasarlanan ürünler profesyonel

üret�c�ler tarafından üret�l�p satıştan elde ed�len

gel�r�n tamamı “B�l�m ve Tasarım Merkez�”ndek�

faal�yetler� �ç�n bağışlanmaktadır. "Kırmızı Karavan"

ürünler� "PERVERAN.COM" s�tes�nde satıştadır.

Yılbaşı ajanda satışı ; 2020 yılı �ç�n hazırlanan

ajanda satışından elde ed�len gel�r burs fonuna

aktarılmıştır.

“LAL HAYAL” T�yatro etk�nl�ğ�

*Kırmızı Çocuklar Derneğ�" ve "B�z�m Çocuklar 

 Derneğ�" �şb�rl�ğ� �le dernek gönüllüler�m�z ve

kurumdan çıkmış gençler�m�zle  b�rl�kte  kahvaltı

düzenlenm�şt�r. Bu organ�zasyondan elde ed�len

gel�r ün�vers�te eğ�t�mler�ne devam eden

öğrenc�ler�m�z�n burs fonuna aktarılmıştır.

"Nootuzsek�z" markası 6 Mayıs gününde yapılan

tüm satış gel�r�n� derneğe bağışlamıştır.

"Harem Ç�kolata"  Ramazan Bayramı �ç�n 16/17

Mayıs tar�hler�ndek� ç�kolata satışından elde ed�len

gel�r� bağış yapmıştır.

Mehry Mu markası b�r çanta koleks�yonunun

satışından elde ed�len gel�r� bağış yapmıştır

Sezonun en �dd�alı oyunlarından olan ve Songül

Öden’�n hayat verd�ğ�, farklı yaş ve sosyal statüden

yed� kadının traj�k kom�k h�kayes�n� anlatan oyun

13.Mart.2020 günü UNIQ ISTANBUL’da Kırmızı

Çocuklar Derneğ� �ç�n sahne alacaktı. Oyunun b�let

satışından elde ed�len tüm gel�r “B�l�m ve Tasarım

Merkez�” faal�yetler� �ç�n bağışlanacaktır. Pandem�

dolayısıyla �ler� b�r tar�he ertelenm�şt�r.  

KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 



2021 Yılbaşı ajanda kampanyası  satışından elde

ed�len gel�r �le Elazığ'dak� b�r yurdumuzdak�

toplam 50 çocuğumuza hed�yeler yolladık.Hed�ye

paketler�n�n �ç�ne  "Harem Ç�kolata" çocuklarımıza

ç�kolata gönderd�. 

Elazığ'dak� yurttak� çocuklarımıza

destekç�ler�m�zden Özge Özder ve S�nan Güleryüz

toplam 60 adet  MCDONALD'S hamburgerler�

organ�ze ederek  30 Aralık günü öğle yemeğ�nde

"HAMBURGER PARTİSİ" düzenled�ler.

Aytül Ayke Fıratoğlu "Bahçel�evler Şeyh Zayed

Çocuk Yuvası"na 200 adet prof�terol yollayarak

çocuklarımıza onları unutmadığımızı hatırlatmıştır.

"BOUGIE HELNOR" markası "Yılbaşı İy�l�k Paket�'

hazırlayarak 21-25 Aralık tar�hler� arasında satıştan

elde ett�kler�  tüm gel�r� derneğ�m�ze bağışladı.

.

YILBAŞI 



Her s�v�l topum kuruluşunun �ht�yacı olan da�m�

destekç�ler�n�n olması hem sürdürüleb�l�r �şler�n

yapılab�lmes� hem de varlığını devam ett�reb�lmes�

�ç�n gerekl�d�r. 

- Derneğ�m�ze üye olab�l�rs�n�z.

- Gönüllü olarak projelerde çalışab�l�rs�n�z .

- Etk�nl�kler�m�ze  sponsor olab�l�rs�n�z.

- "VELİM OLUR MUSUN" kampanyasına her ay 150 TL

düzenl� bağış tal�matı vererek b�r ün�vers�te

öğrenc�s�n�n eğ�t�m�ne katkıda bulunab�l�rs�n�z. 

-"EĞİTİM HARÇLIK DESTEĞİ" kampanyamıza düzenl�

bağış vererek devlet korumasından çıkmış ün�vers�te

öğren�m�ne devam eden b�r gence düzenl� harçlık

almasını sağlayab�l�rs�n�z.

- "DOĞUMGÜNÜ HEDİYEM ÇOCUKLARA" adı altında 

 FONZIP sayfamızda kampanya yaparak bağış elde

etmem�z� sağlayab�l�rs�n�z. 

NELER YAPABİLİRSİNİZ?



İŞ BİRLİKÇİLERİMİZ

ATA YADİGARI KURUMA GÖNÜL VERİP
İLHAM ALANLAR DERNEĞİ
BİZİM ÇOCUKLAR GENÇLİK AKADEMİSİ
DERNEĞİ
İSTANBUL KORUYUCU AİLE DERNEĞİ
BENİM YUVAM DERNEĞİ
TALPA
SHOWUP
LİAN BERAHA
BİLLUR SAATÇİ
JOTUN BOYA
NO OTUZSEKİZ (NO-38)



Okul Bursu
43%

Harçlık BUrsu
39%

Eşya Yardımı
9%

Diğer
5%

Gıda Yardımı
4%

2021 HEDEF BÜTÇE 

2021 HEDEFLERİMİZ

Burs  alan öğrenc� sayısını 20
Harçlık alan öğrenc� sayısını 50 ye
çıkartmak
Pandem�den etk�lenen a�lelere gıda ve
g�yecek yardımına aynı oranda devam
etmek
Gençler�n öğren�m�ne katkıda bulunacak
b�lg�sayar k�tap ve ek eğ�t�m destekler�n�
arttırmak.

2021 yılı toplam hedef bütçem�z
466.000 TL olmak üzere 

HARÇLIK BURSU   : 180.000 TL
OKUL BURSU         : 200.000 TL
GIDA YARDIMI       :  20.000 TL
EŞYA YARDIMI       :  42.000 TL
DİĞER                      : 24.000 TL

harcanmak üzere planlanmıştır.

2021 YILI FAALİYET VE  HEDEF BÜTÇE 


