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ÜYELİK PROTOKOLÜ 

 

27 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da alınan kararlar doğrultusunda gözden 

geçirilerek, değişiklikler ile kabul edilmiştir. 

 

1. Ortaklık Ağı’nın Adı 

Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla 

kurulan işbirliği “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı” (bundan sonra “Ortaklık Ağı” olarak 

kullanılacaktır) olarak adlandırılmıştır. 

 

2. Ortaklık Ağı’nın Amacı 

Ortaklık Ağı’nın amacı; Türkiye'de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil 

toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler, barolar, sendikalar, meslek örgütleri ve ağların çocuğa karşı 

şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir.  

Ortaklık Ağı; çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde sivil toplumun izleme ve savunu rolünü 

güçlendirmek için çalışır. Ağ, çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır 

ve çalışmalarına bu yasalar çerçevesinde yön verir.  

Ortaklık Ağı’nın faaliyetleri; bilginin ve kapasite gelişiminin çocuk haklarını gerçekleştirmede güçlü 

bir araç olduğu inancına dayalı olarak planlanır. Bu nedenle bilginin en yaygın şekilde dağıtımını ve 

ulaşılabilir olmasını sağlayan çalışmalar yapılır. Ağ Türkiye’deki yerel ve ulusal STÖ’ler ile uluslararası 

kuruluşların birbiriyle temas, ilişki ve işbirliği içerisinde olmalarına destek veya katkı vererek; yeni bilgi 

teknolojileri aracılığıyla bilgi dağılımını kolaylaştırarak ve yönlendirme/destek mekanizmaları kurarak 

STÖ’leri güçlendirir. 

 

3. Ortaklık Ağı’nın Hedefleri ve Faaliyet Alanları 

3.1. Hedefler 

a) Türkiye’de çocuğa karşı farklı şiddet türlerini görünür kılmak,  

b) Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti izleme rolünü güçlendirmek üzere stratejiler geliştirmek ve 

uygulamak,  

c) Çocuğun şiddet nedeniyle uğradığı hak ihlalleri konusunda veri toplayarak ve veriyi analiz ederek 

kanıt temelli savunu yapmak,  

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine dair politika, hizmet ve 

yükümlülüklerinde çocuğun üstün yararı ilkesini göz etmesine yönelik baskı oluşturmak,   

e) Çocuklar ile veya çocuklar için çalışan sivil toplum örgütleri ile meslek örgütleri arasında etkin 

ortaklıklar kurmak ve bunu teşvik etmek,  

f) Ortaklığın ve çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamaktır.  
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3.2. Faaliyet Alanları  

a) Gösterge temelli izleme yapmak 

b) Raporlama yapmak  

c) Bilgi paylaşımı ve bilgileri güncel tutacak sistem ve uygulamaları hayata geçirmek  

d) Farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapmak 

e) Kapasite geliştirme çalışmaları yapmak 

f) Veri toplamak ve araştırma yapmak 

g) Savunuculuk yapmak 

 

4. Ortaklık Ağı’na Üyelik1 
Ortaklık Ağı’na üyelik üç (3) kategori altında sınıflandırılmaktadır. Her kategoride yer alan üyeler 

çocuklarla ve çocuklar için çalışan sivil toplum örgütleri, üniversiteler, barolar, sendikalar, meslek 

örgütleri ve ağlardır2 

a. Tam Üyelik – Ortaklık Ağı’nın tam üyeleri, tüzel kişiliğe sahip, faal olan sivil toplum örgütleri, 

üniversiteler, barolar, sendikalar ve meslek örgütleridir. Tam üyelerin, Genel Kurul ve Yürütme 

Kurulu’nda temsiliyet ve oy hakları vardır. Tam üyeliğe başvurabilmek için başvurucu örgütün en az bir 

yıldır çocuğa karşı şiddet alanında çalışma(lar) yürütüyor olması gerekmektedir. Tam üyelik statüsü 

bulunan örgütün art arda üç (3) Ortaklık Ağı Genel Kurulu’na katılım göstermemesi durumunda, 

Ortaklık Ağı Yürütme Kurulunun değerlendirmesi sonucu Yürütme Kurulu önerisi ve ardından Genel 

Kurul kararı ile örgütün statüsü gözlemci üyelik statüsüne düşürülebilir. 

 

b. Gözlemci Üyelik – Ortaklık Ağı’na üyelik için başvuru yapan tüzel kişiliğe sahip örgütün yukarıda 

belirtilen “tam üyelik” koşullarını karşılamaması durumunda; ağın çalışmalarını takip ederek veya dahil 

olarak kapasitesini geliştirebilmesi ve Ağ’dan destek alabilmesi için “Gözlemci Üye” olması yönünde 

karar verilebilir. Bir başvurucu örgüte gözlemci üye statüsü verilmesi için de yine başvurucu örgütün 

çocuğa yönelik şiddet alanında çalışmalar yürütüyor olması gerekmektedir. Gözlemci üyelerin Ortaklık 

Ağı Genel Kurulu’nda temsiliyet (katılım) hakları vardır ancak oy hakları yoktur. Gözlemci üyeler Genel 

Kurul’da Yürütme Kurulu’na aday olamazlar. Gözlemci üyelerin statüsü altı (6) ayda bir Yürütme Kurulu 

tarafından değerlendirilir ve (i) tam üyeliğe geçiş veya (ii) gözlemci üye olarak devam etme yönünde 

karar verilebilir.  

 

c. Sivil Ağ Üyeliği (Başka bir Ağın Ortaklık Ağı’na katılımı): Ortaklık Ağı’na başka ağlar da üye 

olabilmektedir. Ağların üyelik başvurusunda Ağ’ın tüm üyelerinin olurunun alındığına dair bir 

mutabakat metni gerekmektedir. Ağ’ların Ortaklık Ağı Genel Kurulu’nda temsiliyet (katılım) hakları 

vardır ancak oy hakları yoktur. Ağ’lar Genel Kurul’da Yürütme Kurulu’na aday olamazlar.  Ortaklık Ağı 

Genel Kurulu’nda Yürütme Kurulu’nda temsiliyet ve oy hakları yoktur.  Ağ’ların üyeliğinde de 

başvurucu ağın çocuğa karşı şiddet alanında en az bir yıldır çalışma yürütüyor olması gerekmektedir.  

 

                                                           
1 25 Şubat 2017 tarihli Ortaklık Ağı Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı  - 
ÇAÇAv ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı - ÇTCS “tam üyelik”ten “ağ üyeliği” statüsüne alınmıştır. 
2 Ağ,  



 
 
 

ÇKŞÖOA Protokol ve Mutabakat Metni (27 Nisan 2019’daki değişikliklerle) 
 

5. Üyeliğe Başvuru Süreci 
Üyelik başvurusu için öncelikle Ortaklık Ağı’nın www.cocugasiddetionluyoruz.net adresli web 

sitesinde yer alan Ortaklık Ağı protokolünün ve mutabakat metninde yer alan açıklamalar ve koşulların 

incelenmesi gerekmektedir. Başvurucu örgüt ilgili belgelerdeki yerleri doldurup imzaladıktan sonra 

başvurusunu bilgi@cocugasiddetionluyoruz.net adresine göndererek Ortaklık Ağı sekreteryasına 

ulaştırabilir.   

Tüm üyelik başvuruları Sekretarya tarafından Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu’nun üç (3) üyesinden 

oluşan Üye Değerlendirme Kurulu’na sunulur. Ortaklık Ağı Protokolü, Mutabakat Metni ve Ortaklık Ağı 

politika metinlerinde belirtilen ilkeler ile üyelik statüsü başvuru gereklilikleri göz önünde 

bulundurularak başvurucu örgütün kurumsal ve yönetimsel yapısı, ekibi, hedefleri, planları ve yaptığı 

çalışmalara dair bilgiler ve/veya belgeler açık kaynaklardan araştırılır ve başvuruyu takiben düzenlenen 

ilk Yürütme Kurulu toplantısında Yürütme Kurulu üyeleri ile değerlendirilerek örgütün üyelik statüsüne 

ilişkin karar alınır. Karar nedeniyle birlikte Sekretarya tarafından başvurucu örgüte bildirilerek üyelik 

başlatılır veya başlatılmaz.  

Ortaklık Ağı Genel Kurulu’na üç (3) ay kala gelen üyelik başvuruları Genel Kurul’dan sonra 

değerlendirilir. 

6. Üyelerin Hak ve Sorumlulukları  

1. Her “tam üyenin” Ortaklık Ağı Genel Kurulu’nda temsiliyet ve bir (1) oy hakkı vardır.  

2. Gözlemci üyelerin Ortaklık Ağı Genel Kurulu’nda temsiliyet hakları vardır ancak oy hakları yoktur.  

3. Ortaklık Ağı’na üye (tam, gözlemci veya ağ) her örgütün Protokol ve Mutabakat Metninde yer alan 

amaç ve ilkeler doğrultusunda hareket etmesi beklenir. 

4. Üye Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve Yürütme Kurulu kararıyla Ortaklık Ağı’nın amaç ve 

ilkelerine aykırı hareket ettiği gözlemlenen Ortaklık Ağı üyelerinin üyelikleri durdurulur. Üyeliği 

durdurulan üyenin Ortaklık Ağı’ndaki statüsü, üyenin de katılımı ve dinlenmesiyle takip eden ilk Genel 

Kurul’da karara b ağlanır. 

5. Üyeler, Sekretarya aracılığıyla nedenini yazılı olarak Yürütme Kuruluna bildirmek suretiyle Ortaklık 

Ağı’ndan ayrılabilirler.   

7. Ortaklık Ağı’nın Organları ve Görev Tanımları 

7.1. Genel Kurul 

7.1.1. Genel Kurulun Tanımı 

Ortaklık Ağı’na tam üyeliği bulunan örgütlerden oluşur. Genel Kurul toplantıları iki (2) yılda en az 

bir (1) kez Yürütme Kurulu’nun çağrısıyla toplanır. Ortaklık Ağı bir sivil inisiyatiftir, toplantıya katılım 

üyelerin kendilerine, Ortaklık Ağı’na ve diğer ortaklara karşı sorumluluğunun gereğidir. Çalışmaların bu 

sebeple zora girmemesi için toplantı en az 15 farklı kuruluş temsilcisinin katılımı ile yapılır ve tüm 

kararlar toplantıda oy hakkı bulunanların oy çokluğu ile alınır. 

 

http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/
mailto:bilgi@cocugasiddetionluyoruz.net
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7.1.2. Genel Kurulun Görevleri 

 Genel Kurul’da iki (2) yıl süreyle görev yapacak yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşan 

Yürütme Kurulu seçilir.  

 Genel Kurul’da, iki (2) yıl süreyle görev yapacak en fazla üç (3) an az iki (2) üyeden oluşan Ortaklık 

Ağı Sekreteryası seçilir.   

 Ağ Protokolü’nün amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için Sekretarya’nın ve Yürütme Kurulu’nun 

hazırladığı Ortak Hareket ve Strateji Planı görüşülerek karara bağlanır. 

 Üyelik sonlandırılmasına dair öneriler görüşülerek karara bağlanır. 

 Protokol değişikliğine ilişkin öneriler görüşülerek karara bağlanır.  

 Ağ üyelerinin Ortaklık Ağı ile ilgili önerdiği gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanır.  

 

7.2. Yürütme Kurulu 

7.2.1. Yürütme Kurulunun Tanımı 

 Genel Kurul üyeleri tarafından, adaylar arasından seçilen yedi (7) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden 

oluşur. Yürütme Kurulunun çalışma süresi iki (2) yıldır. Asil üyelerden ayrılan olması halinde seçimde 

alınan oy sırasına göre ilk sıradaki yedek üye, asil üyenin görev süresini tamamlamak üzere göreve 

davet edilir.  

 

7.2.2. Yürütme Kurulu Üyesi Örgütün Temsilcisinin Sahip Olması Beklenen Özellikler:   

 BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, takip mekanizmaları, protokolleri, genel yorumları konusunda 

bilgi sahibi olmak, 

 BM Çocuğa Karşı Şiddet Araştırması ve çocuğa karşı şiddet ile ilgili genel bilgi sahibi olmak,  

 Savunuculuk ile anlaşmazlık/sorun çözme yönetimi bilgi ve deneyimine sahip olmak, 

 Ortaklık Ağı geçmişi, yönetişimi, protokol ve politikalarına dair bilgi sahibi olmak, 

 Yürütme ve yönetim kurulu deneyimine sahip olmak, 

 Temsil ettiği üye örgüt tarafından tam yetkilendirilmiş olmak.  

 

7.2.3. Yürütme Kurulu Üyelerinin Görevleri  

 Yılda en az dört (4) kez yüz yüze ya da çevrimiçi (Internet üzerinden) Yürütme Kurulu toplantılarına 

katılmak3 

 Ortaklık Ağı’nın iyi yönetişimini sağlamak ve çocukların şiddetten korunmasına yönelik Ortaklık Ağı 

çalışmalarında yönlendirici kararlar almak  

 Genel Kurul’da alınan kararların takibi ve uygulaması için sekreterya ile işbriliği içinde çalışmak  

 Üye Değerlendirme Kurulu’nu oluşturmak ve üyeliğe kabul işlemlerini yürütmek 

                                                           

3 (Bir (1) yıl içinde üç (3) kez Yürütmek Kurulu toplantısına katılamayan üyenin Yürütme Kurulu 

üyeliği düşer, yerine sıradaki ilk yedek üye davet edilir.) 
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 Yürütme Kurulu toplantıları dışında karar alınması gerekli konularda danışma, toplantı veya 

görüşmeler için vakit ayırmak, 

 Ağın toplumsal cinsiyet politikasının uygulanmasını izlemek için Sekretarya ile beraber çalışmak,   

 Ağ’ın Çocuk Koruma politikasının uygulanmasını izlemek için Sekretarya ile beraber çalışmak,   

 Ağ’ın Çocuk Katılımı politikasının uygulanmasını izlemek için Sekretarya ile beraber çalışmak,   

 Ortaklık Ağı’nı yerel, ulusal ya da uluslararası toplantılarda ya da etkinliklerde temsil etmek, 

 Sekretarya ile yakın çalışarak Ortaklık Ağı’nın faaliyetlerinin yönlendirilmesini sağlamak, 

 Sekretarya’ya Ağ çalışmaları için kaynak geliştirme konusunda yardım etmek veya katkı sağlamak, 

 Ortaklık Ağı’nın çalışmalarını yönlendirici politika belgelerinin hazırlanması için Sekretarya ile yakın 

çalışmak, 

 Ağ çalışmalarında ve karar alma mekanizmalarında çocuk katılımının sağlanması için Sekretarya ile 

işbirliği içinde çalışmaktır.  

 

7.3. Ortaklık Ağı Sekreteryası 

7.3.1. Ortaklık Ağı Sekreteryası’nın Tanımı ve Seçilme Usulleri 

Ortaklık Ağı Sekreteryası, gönüllü olan Ortaklık Ağı üyeleri arasından iki (2) yılda bir Genel 

Kurul’da seçilir.  

 Sekreterya görevini aynı yönetim döneminde en fazla 3 üye kuruluş birlikte yürütebilir.  

 Sekreterya görevine aday olacak üye kuruluşların aşağıdaki kriterleri karşılaması 

gerekmektedir: 

o En az bir dönem yürütme kurulunda görev almış olmak 

o En az üç (3) yıldır Ortaklık Ağı üyesi olmak 

o Kurumun kaynak geliştirme çalışmalarınının, proje ve program yürütme kapasitesinin 

olması 

o Ağ Üyelerinin -Ortaklık Ağı’nın çalışmaları kapsamında- ihtiyaç duyduğu zamanlarda 

destek olmak konusunda taahhütte bulunması 

 Kuruluşlar arasında devir teslimin yapılması durumunda eski sekreteryadan yeni 

sekreteryaya devir süreci ihtiyaca göre 6 ay ile 1 yıl arasında tamamlanır.  

 Devir teslim sürecinde devam eden bir proje olması durumunda sekreterya görevini 

devredecek olan kuruluş, projesini planladığı şekilde tamamlar.  

 

7.3.2. Ortaklık Ağı Sekreteryası’nın Görevleri 

 Ortaklık Ağı çalışmalarını, Yürütme Kurulu’nun bilgisi, yönlendirmesi ve onayıyla koordine 

etmek ve üyelere düzenli bilgi akışını sağlamak.  

 Üyelerin uzmanlık ve bilgi birikimlerini derleyerek çocuğa karşı şiddetin sonlandırılması 

bağlamındaki tüm aktörlere/paydaşlara ulaştırmak. 

 Ortaklık Ağı’nın izleme sürecinde yaptığı tüm çalışmaların görünür kılınması ve düzenli bilgi 

akışının sağlanabilmesi amacıyla bir web sayfası tasarlamak ve sayfanın yürütülmesini 

gerçekleştirmek. 

 Ortaklık Ağı’nın faaliyetlerini yürütebilmesi için kaynak geliştirmek. 
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 Ortaklık Ağı’nı, Yürütme Kurulu’nun bilgisi dahilinde yerel, ulusal veya uluslararası 

toplantılarda veya etkinliklerde temsil etmek. 

 Ağın toplumsal cinsiyet politikasının uygulanmasını izlemek. 

 Ağın çocuk koruma politikasının uygulanmasını izlemek. 

 Ağın çocuk katılımı politikasının uygulanmasını izlemek. 

 Ağın ihtiyaç duyduğu diğer politika belgelerinin hazırlanmasını kolaylaştırmak. 

 Ağ yönetişimi ve faaliyetlerinde çocukların katılımının sağlanması için çalışmalar yapmak. 

 Üyelik kayıtlarını tutmak. 

 Yürütme Kurulu ve Genel Kurul toplantılarının hazırlıklarını ve yürütücülüğünü yapmak, 

toplantı notlarını hazırlıyarak paylaşmak.  

8. Ortak Çalışma İlkeleri  

1. Ortaklık Ağı, amaç ilkesinde yer alan konuda çalışan ve bu protokole uygun çalışmayı kabul eden 

örgüt ve ağların katılımına açıktır. 

2. Ortaklık Ağı çalışmalarını, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de yer alan yaşama ve 

gelişme hakkı, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, çocuğun katılımının sağlanması ve ayrımcılık 

gözetmeme olarak düzenlenmiş dört şemsiye hakkın rehberliğinde yürütür. 

3. Ortaklık Ağı çocuğa karşı şiddet ve şiddettin önlenmesi için sivil toplumun izleme rolünü belirlerken 

aşağıdaki tavsiyeleri referans olarak kabul eder; 

a. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 19. Maddesi  

b. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 8 ve 13 sayılı genel yorumları 

c. Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı Şiddet Raporu 

d. Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisinin tavsiyeleri 

4. Ortaklık Ağı, çocukların karar ve çalışmalara katılımını sağlamaya azami özen gösterir. 
5. Üyeler, Ortaklık Ağı’nın ürettiği/yürüttüğü çalışmaların sorumlu birer katılımcısıdır ve bu 

çalışmalara katılım konusunda üyelerin azami özeni göstermeleri beklenir.  

6. Ortaklık Ağı çalışmaları aşağıdaki ilkelere dayalı ve duyarlı biçimde geliştirilir. 

a. Çok disiplinlilik 

b. Toplumsal cinsiyete duyarlılık 

c. Hak temellilik 

d. Özel hayatın gizliliğine saygı 

e. Engelli erişimine uygunluk 

7. Üye örgütlerin kendilerini Ağ’da temsil edecek kişileri seçerken aşağıdaki ilkelere uygun hareket 

etmesi beklenir: 
a. Düzenli katılım sağlamak 

b. Çalışma planına uygunluk 

c. Alınan kararlar ve yapılan çalışmaları temsil edilen örgüt ile düzenli olarak paylaşarak 

örgütün görüş ve önerilerini Ortaklık Ağına bildirmek 

8. Ortaklık Ağı çalışmaları sırasında karşılaşılan hak ihlalleri ve tespit edilen korunma ihtiyacı ile ilgili 

olarak, yasaların öngördüğü ihbar yükümlülüğü çerçevesinde hareket edilir. 
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9. Bir üyenin ortak çalışma ilkelerine bağlı kalarak yürüttüğü faaliyetler sırasında haksız bir engelleme 

ve müdahale ile karşılaşması halinde Ortaklık Ağı bu durumla karşılaşan üyenin yanında olmayı ve 

destek olmayı ilke olarak kabul eder. 

9. Üyeler Arasında Haberleşme  

Ortaklık Ağı üyeleri arasında bilgi akışını sağlamak üzere web tabanlı bir haberleşme ağı ve 

web sitesi oluşturulur. Web sitesi Ortaklık Ağı dışındaki kişi ve kuruluşlara da açık biçimde dizayn edilir. 

Ayrıca Sekretarya sosyal medya araçlarını da kullanarak bilginin yaygınlaştırılması sağlar. Sekreterya  

üyelerin faaliyetlerinin ve Ortaklık Ağı’nın çalışmalarının yer aldığı bir elektronik bülten hazırlayarak 

iletişim kanalları üzerinden paylaşır.  

10. Giderler  

Ortaklık Ağı faaliyetlerinin giderleri mümkün olduğunca Ağ üyeleri tarafından karşılanır. 

Yürütülecek çalışmalarda Ağ üyeleri tarafından karşılanamayacak giderlerin olması durumunda ulusal 

veya uluslararası işbirliği yapılabilecek kuruluşlar ve sponsorlardan yararlanılabilir. Bunun usul ve 

yöntemi hakkında karar Genel Kurul’da alınır ve Yürütme Kurulu kararına göre çalışma yürütülür. 

11. Ortaklık Ağı’nın Logosu ve Kullanımı 

Ortaklık Ağı’nın logosu ancak Yürütme Kurulu’nun kararıyla üyelerin kurumsal çalışmalarında 

ya da üçüncü tüzel şahısların çalışmalarında kullanılabilir. Sekretarya bu konuda bilgilendirilir. 
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ÜYELİK MUTABAKAT METNİ 

DEĞERLERİMİZ VE TAAHHÜTÜMÜZ 

Ortaklık Ağı’nın Taahhütü 

 Üye örgütlerin ve diğer ilgili örgütlerin bilgi ile ilgili ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılayarak 

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de (ÇHS) yasal güvenceye alınmış bir hak olan çocukların 

şiddetten uzak güvenli yaşama haklarını gerçekleştirme görevlerini gerçekleştirmelerine destek 

vereceğiz. 

 Üye örgütlere geri bildirim anketleri, araştırmalar ve/veya toplantılar yoluyla düzenli olarak 

danışacak; stratejik planlama ve faaliyetlerimizde görüşlerini dikkate alacağız.  

 Stratejiler ve faaliyetlerimiz konusunda üyelere yönelik düzenli bilgilendirmeler yapacağız. 

 Üyelerin fikirlerini iletmelerinin mümkün olmadığı ve Ağ’ın bu koşullara sahip olması durumlarında 

onların fikirlerini ilgili taraflara iletecek ve duyulmasını sağlayacağız.  

 ÇHS’nin ruhuna ve anlamına aykırı olabilecek hiçbir faaliyette bulunmayacağız. Bulunan üyelerin 

ise Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılması için ilgili işlemleri başlatacağız.  

 Her faaliyetimizde şeffaf, hesap verebilir ve dürüst hareket edeceğiz. 

 

Ortaklık Ağı’nın Değerleri 

Ortaklık Ağı’nın değerleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır ve üyelik başvurusunda bulunan 

örgütlerden bu değerleri taşıma ve korumayı taahhüt etmeleri beklenir.  

Yürütülen tüm faaliyetlerde; 

 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakrına dair Sözleşme’deki tüm hakların;  özellikle de çocuğun 

saygınlığının ve insanlık onurunun korunması 

 Çocukların şiddetten korunma ve uzak yaşama hakkına saygı duyulması 

 Çocuklara yönelik ayrımcılık yapılmaması 

 Çocukların yüksek yararının gözetilmesi 

 Çocuğun yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkına saygı duyulması 

 Çocukların görüşlerine saygı duyulması 

 Çocukların faaliyetlere ve yönetime aktif katılımlarının gözetilmesi 

Yukarıda sıralanan değerlerin korunmasının taahhüt edilmesinin yanı sıra Ortaklık Ağı’na başvuru 

yapan kuruluşlar aşağıdaki konularda da taahhütte bulunurlar: 

 Ağın faaliyetlerine aktif ve anlamlı katılım - örneğin ağ ile faaliyet haberlerinizi, raporlarınızı 

paylaşırsınız, Ağ’daki diğer üyelerin çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddeti önleme konusundaki 

çabalarını destekleme ve ortak savunuculuk inisiyatiflerine mümkün olduğunca katılmış olursunuz. 

 Ortaklık Ağı’nın Sekretaryasını iletişim bilgileriniz ve ilgili örgütsel bilgiler konusunda bilgilendirme 
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Etik Kurallar 

Ortaklık Ağı’nın üyesi olarak aşağıdakileri taahhüt edersiniz: 

 Fırsat eşitliğini gözetmek. 

 Hesap verebilir ve şeffaf olup dürüst ve tutarlı hareket etmek. 

 Diğer üye örgütlere saygın ve düşünceli şekilde davranmak.  

 Bir üye örgüt ile ilgili kanıtlanabilir hatalı davranışları Ortaklık Ağı’na bildirmek. 

 Ticari amaçlarla ya da ayni / nakdi kişisel kazanç sağlamak için ya da Ortaklık Ağı’nın Yürütme 

Kurulu’nca yetkilendirilmediğiniz hiçbir durumda Ortaklık Ağı’nın adını ve saygınlığını 

kullanmamak. 

 

HAKKINIZDA 

Üyeliğiniz kabul edilirse bu sizin üye giriş detaylarınız olacaktır. 

İletişim yetkilisinin adı soyadı * ……………………………………………… 

İletişim yetkilisinin e-posta adresi *……………………………………………….. 

Örgütünüz Hakkında Bilgi 

Örgütün Adı * ………………………………… 

Başkanı/Müdürü* ………………………………. 

Çalıştığınız iller * ………………………….. (Tüm Türkiye, iller listesi….) 

Kuruluş yılınız …………………………….. 

Ücretli ve Proje bazlı olmayan çalışan sayınız …………………………… 

(Varsa) Gönüllü sayınız.................................... 

ÖRGÜTÜNÜZÜN ÇALIŞMALARI 

Kapsamı  

 Uluslararası 

 Bölgesel 

 Ulusal 

 Yerel  
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Statüsü 

 Akademik Kurum (Üniversiteye bağlı birim veya müdürlük/merkez vb.) 

 Çocuklar tarafından kurulmuş örgüt/dernek/grup/inisiyatif 

 Mesleki Örgütü 

 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) 

 STK Ağı  

 Baro 

 Sendika 

 Diğer (Lütfen Belirtiniz)........................................ 

Kurumunuzun Hedefleri, Amaçları ve Faaliyetleri  

…………………………………… 

 

Kurumunuzun Uzmanlık Alanı 

…………………………….. 

Örgütün İletişim Bilgileri 

Posta adresi............... *  

Telefon* ………………. 

Faks ………………… 

E-posta* ………………….. 

Websitesi * (http:// ile yazınız)……………….. 

 

Ortaklık Ağı ile İlişki  

Neden üye olmak istiyorsunuz?  

………………………. 

 

Yönetim Kurulu Kararını ekleyiniz. 

Onaylayan Kurum /Kaşe:                                                                                                Tarih:   

 

  

 Onaylayan İmza:   

 

 


