
 

 

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ (UÇM) 

Görev Tanımı 

“Çocukların Dernek Kurma Hakları Bilgi Notu”  

Hazırlanması için Danışman 

(Kısa Süreli) 

 

ARKAPLAN ve GEREKÇE 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de (ÇHS) şemsiye haklardan biri olan çocuk 

katılımının en önemli örneklerinden biri de çocukların örgütlenme hakları ile ilgilidir. Çocukların dernek 

kurma özgürlüğü insan haklarına ilişkin temel hukuksal metinler arasında yer alan ve çocuk haklarını 

düzenleyen, Türkiye’nin de taraf olduğu ÇHS’nin 15. maddesinde düzenlenmiştir. Ülkemizde de 5253 sayılı 

Dernekler Kanunu’nda çocukların dernek kurma özgürlüğüne ilişkin hükümler bulunmaktadır. Ancak 

çocukların dernek kurma hakları hem çocuk hakları alanında çalışan taraflarca yeterince bilinmemekte hem de 

bu hakkın hayata geçirilmesi nispeten arka plana bırakılmaktadır. Bu gerekçelerle Çocukların Dernek Kurma 

Hakkı ile ilgili bir bilgi notunun hazırlanarak bilginin yaygınlaştırılması ve bu hakkın hayata geçirilmesi için 

aracı olunması amaçlanmaktadır.  

DANIŞMANLIĞIN KAPSAMI 

Görev 
Ağ üyelerinin ve diğer STK’ların da görüşleri alınarak  “Çocukların Dernek Kurma Hakları Bilgi Notu”, proje 

sorumluları ile işbirliği içerisinde “danışman” tarafından hazırlanacaktır.   

 

Bilgi Notu Hazırlanırken  
 

• Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kaynakların araştırılması, 

• Konu ile ilgili Türkiye’deki durumun ortaya konması, 

• Konu ile ilgili sivil toplum alanında neler yapılması/yapılmaması ve nasıl yapılması gerektiğine ilişkin 

önerilerin geliştirilmesi 

 

 

 

 

 



 

 

Beklenen Zaman Çizelgesi 
 

Çalışmanın Çıktısı Görev İş Günü Tarih 

 

Bilgi Notu Çerçevesinin 

Hazırlanması 

 

İçerik için çerçevenin 

oluşturulması, sunulması 

 

1 

 

4 Mart 2019 

 

 

Bilgi Notunun Teslim 

Edilmesi 

 

İlk taslağın sunulması 

 

 

6 

 

6 Mayıs 2019 

İkinci taslak, gözden 

geçirme ve nihai taslağın 

oluşturulması 

 

3 

 

10 Haziran 2019 

 

 

Görev Süresi ve Dönemi: 10 iş günü – (Mart-Haziran 2019) 

 

Bilgi Notu Oluşturma Koşulları 
 

Bilgi Notu Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından dağıtıma sunulmadan önce danışman tarafından 

üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır 

 

Ödeme Planı 

 Bilgi Notu’nun nihai halinin ve zaman çizelgelerinin UÇM ‘ ye teslimi ve onaylanmasını takip eden 

7 iş günü içerisinde danışmanın sözleşmede belirtilen banka hesabına tek seferde yatırılacaktır. 

 Danışmanın ücretinin, ilgili tarihteki Yapı Kredi Bankası döviz kuru üzerinden Türk Lirası olarak 

hesaplanıp hesabına yatırılacağı önemle belirtilir. 

 Bu danışmanlıkta yer alan görevler “evden çalışma” şeklinde gerçekleştirilebilecek olup danışmanın, 

ihtiyaç görülmesi halinde UÇM ofisini ziyaret etmesi öngörülmüştür.  

 

Başvuru: Danışmanlık için başvuru yapmak isteyenlerin kısa özgeçmişleri, CV’leri ve varsa Ortaklık Ağı ile 

olan çalışma deneyimlerini içeren kısa bir bilgi notunu en geç 20 Şubat 2019 tarihine kadar 

ebru.ergin@bilkent.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.  
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