Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı
PROTOKOL
1-İsim :
Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla
kurulan işbirliği “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı” olarak isimlendirilmiştir.
Ortaklık; aşağıda belirtilen sivil toplum kuruluşlarından oluşur. Organları; ağ üyesi
kuruluşların temsilcilerinden oluşan genel kurul, genel kurul tarafından seçilen yürütme
kurulu ve sekreterya ile alt birimlerden oluşur.
İl düzeyinde çalışmalar, ortaklık üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşan il genel kurulları
aracılığı ile yürütür. Merkezi düzeyde çalışmaların koordinasyonu genel kurul tarafından
seçilen yürütme kurulu ve sekreteryası tarafından yerine getirilir. Ayrıca gerek görülmesi
halinde merkezi düzey için alt çalışma grupları oluşturulur.

2- Amaç :
Ağın amacı; Türkiye'de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum
örgütleri (STÖ), Üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik
hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir.
Ortaklık Ağı; çocuklara yönelik şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü
güçlendirmek üzere 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 yön verir.
Ortaklık Ağının faaliyetleri; bilginin ve eğitimin çocuk haklarını gerçekleştirmede güçlü bir
araç olduğu inancına dayalı olarak planlanır. Bu nedenle bilginin en yaygın şekilde dağıtımını
ve ulaşılabilir olmasını sağlayıcı çalışmalar yapılır. Ağ; yerel STÖler ile ulusal ve uluslararası
STÖleri birbirine yaklaştırarak, yeni bilgi teknolojileri aracılığı ile bilgi dağılımını
kolaylaştırarak, yönlendirme ve destek mekanizmaları kurarak STÖleri güçlendirir.

3-Hedefleri :
A.Ortaklığın hedefleri:
a) Türkiye’de çocuğa yönelik farklı şiddet türlerini görünür kılmak,
b) Sivil toplumun çocuğa yönelik şiddeti izleme rolünü güçlendirmek üzere strateji ve
yöntem geliştirmek ve uygulamak,
c) Çocuğun şiddet yoluyla uğradığı hak ihlalleri konusunda veri toplama ve değerlendime
yoluyla savunu faaliyeti yapmak,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki politika, hizmet ve sorumluluklarını çocuk
yararına değiştirme konusunda baskı grubu oluşturmak,
e) Çocuklarla veya çocuklar için çalışan sivil toplum kuruluşu, meslek örgütleri arasında etkin
ortaklık kurmak ve bu konuda farkındalık yaratmak,
f) Bu ortaklığın sürdürülebilir kılınmasını sağlamak.
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B.Faaliyetleri:
a)
b)
c)
d)

İzleme göstergeleri oluşturmak
İzleme çalışmasına katılacak STÖ’ler arasında iletişim ağı oluşturmak
Raporlama yapmak
Bilgi paylaşımı için bir bilgi bankası ve haberleşme sistemi kurmak

4-Üyelik ve üyelerin hak ve sorumlulukları :
a) Ortaklık Ağı, çocuklarla ve çocuklar için çalışan sivil toplum kuruluşları, Üniversiteler ve
meslek örgüt temsilcilerinin katılımı ile oluşur.
b) Her kuruluşun bir oy hakkı vardır.
c) Yeni üye kabulü, ortaklardan birinin önerisi ve tanıtımı üzerine kabulünün uygun
bulunması ve Mutabakat Metni’ni imzalaması ile gerçekleştirilir.
d) Her ortağın Protokolde yer alan amaç ve ilkeler doğrultusunda hareket etmesi beklenir.
e) Ortaklıktan ayrılmak serbesttir, ancak kuruluşun ayrılma gerekçesinin yazılı veya sözlü
olarak Yürütme Kuruluna bildirilme zorunluluğu vardır.

5-Ortaklığın Organları ve Sorumluluklar :
a) Genel Kurul: Ortaklık ağı üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Yılda en az bir kez
Yürütme Kurulunun çağrısıyla toplanır. Ortaklık bir sivil insiyatiftir, toplantıya katılım üyelerin
kendilerine, ortaklığa ve diğer ortaklara karşı sorumluluğunun gereğidir. Çalışmaların bu
sebeple zora girmemesi için toplantı en az beş farklı kuruluş temsilcisinin katılımı ile yapılır ve
kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
aa) Genel Kurul 2 yıl süreyle görev yapacak 7 asil ve 7 yedek üyeli Yürütme Kurulunu seçer.
bb) Protokol Amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için Ortak Hareket ve Strateji Planı hazırlar.
b) Yürütme Kurulu: Genel Kurul üyeleri tarafından adaylar arasından seçilen yedi asil üyeden
oluşur. Yürütme Kurulunun çalışma süresi 2 yıldır. Asil üyelerden ayrılan olması halinde seçim
sırasına göre yedek üye asil üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanır. Yürütme Kurulu
tarafından sekreterya ve gerekirse alt birimler/çalışma grupları oluşturulur. İl düzeyinde
çalışmaların, ortaklık üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşan il genel kurulları aracılığı ile
yürütülmesi için il genel kurullarının koordinasyonunu sağlar.
aa) Yürütme kurulu, Ortaklığın çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında yürütülecek
çalışmaları koordine eder ve düzenli bilgi akışını sağlar. Ağ, üye STÖlerin uzmanlık ve
bilgilerini toplayıp çocuğa karşı şiddetin sonlandırılması ile ilgili tüm aktörlere/paydaşlara
ulaştırır.
bb) Ortaklığın izleme sürecinde yaptığı tüm çalışmaların görünür kılınması ve düzenli bilgi
akışının sağlanabilmesi amacıyla bir web sayfası tasarlanması ve yürütülmesini gerçekleştirir.
cc) Ortaklığın UNICEF’in desteği ile; bilgide ortaklık sağlama, izleme faaliyeti ve izleme için
kullanılacak yöntemleri içeren bir eğitim materyali hazırlanmasını koordine eder.
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c) Sözcü: Yürütme kurulu kendi içerisinden bir sözcü seçer. Sözcü, Protokol doğrultusunda
alınan kararların sözcülüğünü yapar.

6.Hukuki Sorumluluk :
Ortaklık tüzel kişiliğe sahip olmadığı için, her kuruluşun sorumluluğu kurumsaldır.
Ancak ortak çalışma ilkelerine bağlı kalarak yürüttüğü izleme faaliyeti sırasında bir kuruluşun
haksız bir engelleme ve müdahale ile karşılaşması halinde Yürütme Kurulu/Ortaklık bu
durumla karşılaşan kuruluşun yanında olmayı ve destek olmayı ilke olarak kabul eder.

7. Ortak Çalışma İlkeleri :













Ortaklık, konu ile ilgili çalışan ve bu protokole uygun çalışmayı kabul eden herkesin
katılımına açıktır,
Ortaklık çalışmalarını BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de; yaşama ve gelişme hakkı,
çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, çocuğun katılımının sağlanması ve ayrımcılık
gözetmeme olarak düzenlenmiş dört şemsiye hakkın rehberliğinde yürütür,
Ortaklık çocuğa karşı şiddet ve şiddettin önlenmesi için sivil toplumun izleme rolünü
belirlerken BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi 19. maddesi ve BM Çocuk Hakları
Komitesi 8 ve 13. No.lu genel yorumu ile UNVAC Raporunu referans kabul eder,
Ortaklık, çocukların katılımını sağlamaya azami özen gösterir,
Ortaklar, ortaklığın ürettiği/yürüttüğü çalışmaların sorumlu bir katılımcısıdır, bu
çalışmalara katılıma azami özeni gösterir,
Geliştirilecek stratejiler ve yöntemlerin aşağıdaki ilkelere uygunluğuna azami özen
gösterilir,
o Çok disiplinlilik
o Toplumsal cinsiyete duyarlılık
o Hak temellilik
o Özel hayatın gizliliğine saygı
Ağ katılımcısı kuruluşlar temsilci seçiminde aşağıdaki ilkelere uygun hareket ederler,
o Düzenli katılım sağlama
o Çalışma planına uygunluk
o Alınan kararlar ve yapılan çalışmaları temsilci aracılığı ile düzenli takip etme,
haberdar olma
İzleme çalışmaları sırasında karşılaşılan somut hak ihlalleri ve tespit edilen korunma
ihtiyacı ile ilgili olarak yasaların öngördüğü ihbar yükümlülüğü çerçevesinde hareket
edilir.
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Ortaklığın tüm üyeleri kendi uzmanlık ve bilgi alanları doğrultusunda gelen tüm izleme
raporlarını değerlendirmeye alma, yayınlamak üzere olanaklarını /güçlerini ortaklık
amaçları doğrultusunda kullanmayı taahhüt eder.
Ortaklığın üyeleri kendi kurumsal çalışma yöntemleri ile uyumlu olduğu takdirde savunu
faaliyetleri yürütme ve olanaklarını/güçlerini bir baskı grubu oluşturmak için seferber
etmeyi taahhüt eder.
Ortaklar, Ortaklıkta kendi kuruluş belgelerinde yer alan amaçları doğrultusunda izleme
faaliyeti, eğitim, savunu gibi yürütme ve ortaklık çalışmalarına doğrudan katılır veya bu
konularda teknik destek verir.

8. Üyeler arasında haberleşme :
Ortaklık üyeleri arasında bilgi alış verişini sağlamak üzere web tabanlı bir haberleşme ağı ve
web sitesi oluşturulur. Web sitesi; hakkımızda bölümünde ortakları, destekleyenler
bölümünde ise sponsorları içerecek biçimde düzenlenir. Ayrıca site, ortaklık dışındaki kişi ve
kuruluşların da yararlanmasına açık biçimde dizayn edilir.

9. Giderler:
Ortaklık faaliyetlerinin giderleri mümkün olduğunda ortaklar tarfından karşılanır.
Hazırlanacak çalışma planı doğrultusunda yürütülecek çalışmalarda ortaklar tarafından
karşılanamayacak gideri gerektiren hallerin varlığı halinde ulusal veya uluslararası işbirliği
yapılabilecek kuruluşlar ve sponsorlardan yararlanılabilir. Bunun usul ve yöntemi hakkında
karar Genel Kurulda alınır ve Yürütme Kurulunca alınan karara göre çalışma yürütülür.

Onaylayan Kurum /Kaşe:

Onaylayan:

Tarih:

İmza:
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