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TOPLANTI NOTU 
 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Düşün AB Programıtarafından mali destek sağlanan “Mevcut çocuk 

haklarıağlarının çocukların sesi olarak harekete geçmesi için güçlendirilmesi –uluslararasıile ulusal ve yerel 

arasında bağlantıkurmak” başlıklı projenin ilk Yönlendirme Kurulu toplantısı, ICC, UNICEF, Çocuğun 

Gülümsemesi / SEEC, Missing Children Europe, CRIN, SHUDER, Türk PDR-DER, ÖZ-GE Der, Sivil Düşün AB 

Programı, AB Delegasyonu ile yararlanıcı ağlar ÇKŞÖOA, ÇTCS ile Mücadele Ağı, ÇAÇAv temsilcilerinin  

katılımı ile proje ortaklarından ÖZGEDER’in ofisinde 22 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşmiştir.  

 

TANIŞMA, PROJENİN TANITILMASI VE BEKLENTİLER 

 

Toplantının başında ortaklar ve ağ temsilcileri kendilerini tanıtmış ve temsil ettikleri kuruluşları 

bildirmişlerdir. Uluslararası ortaklar, toplantıya telekonferansla (Skype aracılığıyla) katılarak kendilerini ve 

kurumlarını tanıtmış, yürüttükleri çalışmalar ile ilgili bilgiler vermiş ve Proje’de alacakları rolleri ve nasıl 

destek sunabileceklerini anlatmışlardır. Aşağıda kısaca Yönlendirme Kurulu üyelerinin tanıtımı yer 

almaktadır: 

 

Sivil Düşün AB Programı: Teknik destek sağlayıcı ve Yönlendirme Kurulu üyesi (www.sivildusun.net)  

AB Delegasyonu:Fon sağlayan ortak(co-financing partner) ve proje kontrat makamı (www.avrupa.info.tr) 

ICC : Proje yürütücüsü, yani yasal ve mali yüklenicisi (www.icc.org.tr) 

UNICEF: Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi. Proje kapsamında UNICEF, özellikle Katılımlı Eylem 

Araştırma / Öğrenme yönteminin uygulanmasında aktif rol alacaktır.(www.unicef.org.tr) 

CRIN (Çocuk Hakları Uluslararası Ağı): Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi. CRIN 3000’in üstünde 

üyesi olan uluslararası bir ağdır. Küresel düzeyde yasal savunuculuk ve davalama konularında çalışmalar 

yapmaktadır. CRIN ve ICC 2011 yılında Türkiye’de yapılan yasal savunuculuk atölye çalışması da dahil olmak 

üzereyasal savunuculuk ve stratejik davalama konularında bir dizi çalışma gerçekleştirmişlerdir. Proje 

kapsamında bu faaliyetlerin bir uzantısı olarak, CRIN, stratejik davalama ve yasal savunuculuk konularında 

eğitim ve diğer aktivitelerin hazırlığında yardımcı olacaktır. (www.crin.org) 

Missing Children Europe– MCE (Kayıp ve Cinsel Sömürüye Uğrayan Çocuklar için Avrupa Federasyonu): 

Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi.MCE, 25 Avrupa ülkesinde 30 taban örgütünü temsil etmektedir. 

Misyonu, çocukların kaybolmasına yol açabilecek her türlü istismar, ihmal ve şiddeti önleyebilecek ve bu 

bağlamda çocukları koruyabilecek etkin bir çocuk koruma sistemi geliştirmektir.MCE, STK’lar arasında 

işbirliğinin geliştirilmesi ve yönetimi konusunda geniş deneyime sahiptir. Bunun yanında 116 000 kayıp 

çocuklar yardım hatları ağının kuruluşunda yer almıştır.Proje kapsamında öngörülen çocuk yardım hattı ile 

http://www.crin.org/
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ilgili kampanyanın hazırlanmasında, planlanmasında ve uygulanmasında, MCE bu konudaki deneyimlerini 

paylaşarak yol gösterici olacaktır. (www.missingchildreneurope.eu) 

Güneydoğu Avrupa Kayıp ve Cinsel Sömürüye Uğrayan Çocuklar için Merkez - SEEC: Atina’da bulunan 

Smile of the Child (Çocuğun Gülüşü) adlı sivil toplum örgütünün Kayıp ve Cinsel Sömürüye Uğrayan Çocuklar 

için Uluslararası Merkez (International Centre for Missing and Exploited Children) ile ortak insiyatifi ile 

kurulmuş bölgesel destek merkezidir. Türkiye de dahil olmak üzere 14 Güney doğu Avruğa ülkesinde 

özellikle çocuk ticareti olmak üzere kayıp çocuklar ve .çocuk istismarı ile mücadele alanlarında bölgesel 

kooperasyonu güçlendirmek amaçlı çalışmalar yürütmektedir. Temel hedeflerinden biri Avrupa 116000 

kayıp çocuklar için yardım hattının tüm SEEC ülkelerinde uygulamasını artırmaktır. Proje kapsamında 

öngörülen çocuk yardım hattı ile ilgili kampanyanın hazırlanmasında, planlanmasında ve uygulanmasında, 

bu konudaki deneyimlerini paylaşarak yol gösterici olacaktır. (www.seec.org.gr) 

Öz-Ge Der: Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi. Proje kapsamında özellikle yardım hattı kampanyası, 

lobi faaliyetleri ve medya tanıtım faaliyetlerinde aktif rol oynayacaktır. (www.ozgeder.org.tr) 

Türk PDR-DER: Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi.Türk PDR-DER Proje’nin hazırlık aşamasında rol 

almıştır. Yönlendirme Kurulu üyesi olarak Proje kapsamında genel koordinasyon ve yönetime yardımcı 

olacaktır. (www.pdr.org.tr) 

SHUDER: Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi. Çocuk alanında çalışanlar da dahil olmak üzere farklı 

alanlarda çalışan hak temelli sivil toplum kuruluşları ile yoğun temas içindedir. Türkiye genelinde 18 şubesi 

olan SHUDER farklı seviyelerde koordinatör olarak çalışmıştır. SHUDER Proje’nin hazırlık aşamasında rol 

almıştır. Yönlendirme Kurulu üyesi olarak Proje kapsamında genel koordinasyon ve yönetime yardımcı 

olacaktır. (www.shudernegi.org) 

ÇTCS ile Mücadele Ağı: Projenin hedef ağlarından biri ve Yönlendirme Kurulu üyesi. ÇTCS, 2007 yılında 

kurulmuş olup, Türkiye genelinde yaklaşık 43 STK ve üniversite birimi üyesi vardır. ÇTCS aynı zamanda 

ÇKŞÖOA’nın kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. (www.ctcs-mucadele.net) 

ÇKŞÖOA: Projenin hedef ağlarından biri ve Yönlendirme Kurulu üyesi.ÇKŞÖOA 2013 yılında kurulmuş olup 

yaklaşık 71 STK ve üniversite birimi üyesi vardır. (www.cocugasiddetionluyoruz.net) 

ÇAÇAv: Projenin hedef ağlarından biri ve Yönlendirme Kurulu üyesi. ÇAÇAv’ın 24 farklı barodan yaklaşık 56 

avukat üyesi vardır. (http://on.fb.me/1JA6xtv) 

 

ICC, 30 ay sürecek olan Proje’nin tanıtımını yapmış, Türkiye’den katılan ortaklarla ve çalışmalarıile ilgili kısa 

bilgiler vermişve Proje kapsamında öngörülen aktiviteler ve yöntemlerle ilgili bilgilendirmede bulunmuştur. 

(Bkz. Proje Özeti s.16) 

 

Proje’nin birinci ayağında kullanılacak olan ve bir yandan da Proje’nin genelinde temel oluşturacak olan 

PAR/L yaklaşımıile ilgil ek bilgi istenmesi üzerine ICC tarafından yapılan kısa PAR/L araştırmasıve örnekleri 

http://www.missingchildreneurope.eu/
http://on.fb.me/1JA6xtv
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anlatılmış, görüşülen uzmanlardan Doç Dr. AnlıAtaöv’ün çalışmalarıile kısa bilgi verilmiştir. (Bkz. Görüşme 

notu 1 ve 2, Katılımlı Eylem Araştırması Bilgi Notu s. 14-15, 20) 

 

Proje’nin ikinci ayağında öngörülen stratejik davalama ve dava izleme ile ilgili olarak avukatların vekalet 

ücreti ile ilgili bilgi istenmiş, bu ücretin ödenmesinde Türkiye Barolar Birliği mi yoksa Anakara Barosu’nun 

tarifesinin kullanılacağınısormuştur. 

 

Yönlendirme Kurulu üyeleri arasında görüş bildirenler, bu ücretin danışmanlık ücreti olarak ödenmesinin 

daha doğru olacağını ve ancak böyle bir yöntemin fon sağlayan kurum tarafından kabul edilebileceğini 

belirtmişlerdir. UNICEF, vekalet ücretinin danışmanlık ücreti adı altında ödenmesinin aynı zamanda 

avukatları korumaya yönelik bir adım olacağını da belirtmiştir. UNICEF, Türkiye’de adalete erişimin aslanda 

epeyce masraflı olduğunu, vekalet ücreti dışında da her dava açıldığında mahkeme harcı ve diğer 

masraflarınoluştuğunu bunların karşılanması için Proje bütçesindekiyedek akçenin (AB Delegasyonu’nun 

onayı ile) kullanılabileceğini söylemiştir. ICC yedek akçenin Sivil Düşün veAB Delegasyonu onayı ile 

kullanılabileceğini belirtmiştir. 

 

Mahkeme masrafları ve diğer ücretler ile ilgili olarak katılımcılar Türkiye’de pro bono sisteminin 

uygulanabilirliğini ve Dünyadaki örneklerini tartışmışlardır, bilgi ve deneyimlerini paylaşmışlardır. CRIN, 

ABD, İngiltere ve Avustralya’da büyük hukuk şirketlerine bağlı olarak güçlübir pro-bono geleneğinin 

varlığından bahsetmiştir. Örneğin bazı ülkelerdeki hukuk firmalarında avukatlardan zorunlu olarak belirli bir 

saat pro-bono hizmet sunması istendiğini anlatmıştır. CRIN, bu alanda, UNICEF’in de beraber çalıştığı, özel 

sektör ve çocuk hakları alanında çalışan DLApiper şirketini örnek göstermiştir. Bunun yanında CRIN, 

uluslararası firmaların yerel ofisleri ile iletişime geçilebileceğini, büyük hukuk bürolarının pro-bono hizmet 

vermeye teşvik edilebileceğini söylemiştir. 

 

UNICEF, bu önerileri desteklemesinin yanı sıra Türkiye’de pro-bono hizmetin hukuk sisteminde 

öngörülmediğini ve aslında pro-bono’nun Türkiye’de yasal olmadığını belirtmiştir. Ancak son dönemde 

Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda, avukatlık yasasının değiştirilmesinin arzu edildiği yer bulmuş bu 

nedenle pro-bono hizmeti’nin hukuken tanınmasının da bu değişiklikler arasında yer alabileceği 

söylenmiştir. 

 

CRIN, büyük hukuk bürolarının ya da baroların davalara ortak olarak destek verebileceğini söylemiştir. 

Bunların yanında CRIN, stratejik davalama aşamasında, yapacakları araştırmalar ile katkı 

sağlayabileceklerini söylemiştir.  
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Bu tartışmanın sonunda katılımcılar Türkiye’de pro-bono sisteminin oluşturulmasıve geliştirilmesinin 

gerekliliği konusunda görüşbirliğine ulaşmışlardır. 

 

Proje’nin üçüncüayağında öngörülen alt hibe programıile ilgili olarak, Sivil Düşün bu alt hibelerin 

duyurulmasıve bu sistemin işletilmesi ile ilgili deneyimlerini paylaşmıştır. Sivil Düşün, açılan bir hibenin 

duyurulması konusunda geleneksel yolların yanı sıra (web sitesi duyurusu, medya), toplantılar aracılığı ile 

hibe programının yüz yüze anlatılması ve daha önceden hibe alan kuruluşlar ile hibe başvurusunda bulunan 

kuruluşların buluşturulmasıyla deneyim aktarımının yapılabileceğini söylemiştir.  

 

 

ÇALIŞMA ESASLARI’NIN KARARLAŞTIRILMASI 

 

Daha önce Yönlendirme Kurulu üyeleri ile paylaşılan çalışma esasları taslağı üzerinden çalışma esasları 

belirlenmiştir.  

 

Çalışma Esasları’nın madde 2 (a) ile ilgili olarak Yönlendirme Kurulu’nun genişletilmesi tartışmaya açılmıştır.   

 

Sivil Düşün bu konudaki deneyimlerini paylaşmış, gözlemci statüsüile Yönlendirme Kurulu’nun 

genişletibeliceğini belirtmiştir. 

 

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), İnsan HaklarıOrtak Platformu (IHOP), KAOS GL ve Bilgi 

Üniversitesi İnsan HaklarıMerkezi’nin pro-bono alanında yaptıklarıçalışmalar nedeniyle toplantılara davet 

edilebileceği konuşulmuştur. 

 

Bunların yanında Çocuk Gelinlere Hayır Platformu ve Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi’nin Yönlendirme 

Kurulu’na üye ya da gözlemci üye olarak çağırılmasıönerilmiştir. Bu iki ağın üyelerinin diğer ağların da üyesi 

olduğu ve bu nedenle bu iki ağın aslında Proje’nin faydalanıcılarından olduklarıbelirtilmiştir. 

 

SHUDER çocuk haklarıalanında çalışan kuruluşların daha güçlübir sesle ortaya çıkmasıgerektiğini, bu 

Proje’nin aslında bu sesi güçlendirmek ve gelecekte de bu kuruluşların beraber çalışıp çalışamayacağının 

belirlenmesi konusunda önemli rol oynayacağınıbelirtmiş, gelecekte belki tüm bu ağların birleşebileceğini 

söyleyerek, şu aşamada bu ağların Yönlendirme Kurulu üyeliğine davet edilebileceğini söylemiştir. Diğer 

katılımcılardan da alınan görüşler ve katılımcısayısının artmasının çalışmalarızorlaştırabileceği görüşügöz 

önünde tutularak bu iki ağın çalışmalara davet edilmesi, kabul kararının davet edilen iki ağa bırakılması 

konusunda görüşbirliğine varılmıştır.  



MEVCUT ÇOCUK HAKLARI AĞLARININ ÇOCUKLARIN SESİ OLARAK HAREKETE GEÇMESİ İÇİN GÜÇLENDİRİLMESİ – ULUSLARARASI İLE ULUSAL VE YEREL 
ARASINDA BAĞLANTI KURMAK 

 

 

 10 

 

Madde 4 (f) ile ilgili olarak Çocuk Danışma Grubu’nun Proje çalışmalarına katılımıve Yönlendirme 

Kurulu’ndaki statüsütartışılmışıdır.  

 

6 ay sonra yapılacak ikinci Yönlendirme Kurulu toplantısından önce Çocuk Danışma Grubu ile tanışma 

toplantısının yapılmasıkararlaştırılmış, bu toplantıöncesinde Yönlendirme Kurulu üyelerinin ve Çocuk 

Danışma Grubu’nun ortak çalışma konusunda hazırlanmasıgerekliliği konusunda görüşbirliğine varılmıştır. 

Yönlendirme Kurulu üyelerinin hazırlanmasıkonusunda ERIC şartının temel alınmasıkararlaştırılmıştır. 

Çalışmalara Çocuk Tanışma Grubu’nun temsilci üyeleri değil tüm üyelerinin katılmasıkararlaştırılmıştır. Bu 

bağlamda Çocuk Danışma Grubu danışman üye statüsüne alınmış ve Madde 4(f) bendine “Yönlendirme 

Kurulu, aldığı kararlarda ve yaptığıçalışmalarda, Çocuk Danışma Grubu’ndan gelen görüşve önerileri 

değerlendirmek ve dikkate almakla yükümlüdür” cümlesi eklenmiştir.  

 

Yönlendirme Kurulu ve Proje Yürütücüsüarasındaki sorumluluk ilişkisi ile ilgili olarak 6 ıncımaddeye (d) ve (e) 

bentleri eklenmiştir. 

 

ALINAN KARARLAR 

 

I. Çocuk Gelinlere Hayır Platformu ve Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi kendi tercihlerine göre 

Yönlendirme Kurulu asil üyesi olmak üzere davet edilecektir.  

 

II. 6 ay sonra yapılacak ikinci Yönlendirme Kurulu toplantısından önce Çocuk Danışma Grubu ile tanışma 

toplantısı yapılacaktır. Bu toplantı öncesinde Çocuk Danışma Grubu ve Yönlendirme Kurulu üyeleri ile 

tanışma toplantısına hazırlık toplantıları yapılacaktır.  
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Ek1. GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ: PROJE ÇALIMA ESASLARI 

 

Madde 1. Amaç 

Bu esasların amacı, Proje kapsamında yer alan mekanizmaların kuruluş, çalışma, görev, yetki ve 

faaliyetlerinin usul, ilke ve esaslarınıdüzenlemektir. 

 

Madde 2. Tanımlar 

Bu esaslarda yer alan; 

(a) Proje: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Düşün AB Programıtarafından mali destek sağlanan 

“Mevcut çocuk haklarıağlarının çocukların sesi olarak harekete geçmesi için güçlendirilmesi –uluslararasıile 

ulusal ve yerel arasında bağlantıkurmak” başlıklıprojedir. 

(b) Yönlendirme Kurulu: Yönlendirme Kurulu, Uluslararasıluocuk Merkezi (UÇM), UNICEF, CRIN, 

Missing Children Europe, Çocuğu Gülümsemesi / SEEC, SHUDER, Türk PDR-DER, Öz-Ge Der ve AB Türkiye 

Delegasyonu ile Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle(ÇTCS) Mücadele Ağı, Çocuğa KarşıŞiddeti 

Önlemek İçin Ortaklık Ağı (ÇKŞÖA), Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) tarafından gösterilecek 

birer temsilci ile Çocuk Danışma Grubu’ndan oluşan yapıdır–Yönlendirme Kurulu kararı ile genişletilebilir. 

(c) Üyeler: Üyeler, Proje kapsamında çalışan ÇTCS ve ÇKŞÖA (ve Yönlendirme Kurulunun kararıyla 

diğer ilgili Ağların/Platformların) üyesi dernek vakıf ve diğer kuruluşlar ile ÇAÇAv üyesi avukatlardır.  

(d) Çalışma Grupları: Proje’nin hızlıve etkin çalışmalar yürütmesi için gerekli görüldüğü takdirde kurulan, 

ve üyelerden oluşan gruplardır. 

(e) Danışmanlar: Alanlarında uzman, Proje’nin özel uzmanlık gerektiren konulardan birinde kısa süreli 

ve geçici olarak hizmetinden yararlanılan, Proje çalışmalarına ve uygulanmasına kolaylaştırıcılık, eğitim, 

davalama, dava izleme, veri ve analiz sağlayabilecek kişiler, deneyimli politikacılar, hukukçular, avukatlar, 

analistler ve benzeri gerçek ve tüzel kişilerdir. 

(f) Proje yürütücüsü: Proje’nin hedeflerini yerine getirebilmesi için gerekli olan gündelik işleri yapan, 

finansal, teknik destek ve insan kaynağınısağlayan, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her 

türlüsorumluluğunu taşıyan ve yazışmalarıyapan UÇMdir.  

(g) Çocuk Danışma Grubu: Yönlendirme Kurulu’nun bir bileşeni olarak görev alacak olan Çocuk Danışma 

Grubu 10-16 yaşlarıarasındaki 10çocuktan oluşur. 
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Kuruluşve Görevler 

 

Madde 3. Proje’nin Çalışma İlkeleri 

(a) Proje çalışmaları, bu protokole uygun çalışmayı kabul eden, çocuk haklarıalanında çalışan her 

dernek, vakıf, ağ, kuruluşun katılımına açıktır.  

(b) Proje kapsamında yapılan çalışmalarda, üyelerin, ortakların katılımı ve işbirliği içinde çalışılması 

esastır.  

(c) Proje kapsamında yapılan çalışmalarda, geliştirilen stratejilerde ve kullanılan yöntemlerde, 

çocukların katılımı, üyeler arasında ayırım yapılmaması, hakkaniyet, katılımcılık ilkelerine özen gösterilir. 

(d) Ağ temsilcileri, çalışmalarını temsil ettikleri üyeler arasında ayırım yapmadan yürütüler, proje 

faaliyetleri ile ilgili olarak temsil ettikleri üyelerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlarlar.  

(e) Proje kapsamında çalışan tüm üyeler. UNICEF’in ERIC (Ethical Research Involving Children) Şartı’na 

uygun oluşturulan etik kurallarıbelgesine uygun hareket ederler 

(f) Üyeler, Proje çalışmalarıve çıktılarını paylaşmadan önce Yönlendirme Kurulu’nun onayını alır.  

 

Madde 4. Yönlendirme Kurulu’nun Oluşumu ve Çalışma Esasları 

(a) Yönlendirme Kurulu, ICC, UNICEF, CRIN, Missing Children Europe, Çocuğun Gülümsemesi / SEEC, 

SHUDER, Türk PDR, OZGE-DER ve AB Türkiye Delegasyonu’ndan birer TemsilciileÇocuklara Yönelik Ticari 

Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı, Çocuğa KarşıŞiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı, Çocuk Alanında Çalışan 

Avukatlar Ağıtarafından gösterilecek birer temsilciden ve Çocuk Danışma Grubu’ndan oluşur. Yönlendirme 

Kurulu’nun genişletilme kararı Yönlendirme Kurulu tarafından alınır. 

(b) Yönlendirme Kurulu üyeleri sadece kendi ağveya kuruluşlarınıtemsil ederler. Ağ temsilcileri, temsil 

ettikleri ağların tüm üyelerine karşı eşit derecede sorumludur. 

(c) Yönlendirme Kurulu altıayda bir toplanır. Gerekli görüldüğütakdirde ara toplantıyapma kararı oy 

çokluğu ile alınır 

(d) Yönlendirme Kurulu Proje’nin uygulama ve planlama sürecinde tavsiye, görüşve önerilerini Proje 

Yürütücüsü’ne bildirir. 

(e) Belirli bir tematik alanda çalışan sivil toplum örgütüya da aktivist, belirli bir bölgede çalışan sivil 

toplum örgütüya da aktivist Yönlendirme Kurulu üyeleri tarafından gözlemci statüsünde kabul edilebilir 

(f) Yönlendirme Kurulu, aldığıkararlarda ve yaptığıçalışmalarda, Çocuk Danışma Grubu’ndan gelen 

görüşve önerileri değerlendirmek ve dikkate almakla yükümlüdür.  
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(g) Yönlendirme Kurulu çalışmalarına devam edemeyecek kişilerin üyeliklerini sonlandırmasıhalinde 

ilgili ağveya kuruluştan yeni bir aday göstermesi istenir. 

(h) Yönlendirme Kurulu’nun çalışma dili İngilizce ve Türkçedir.Uluslararasıortaklarla yapılan 

çalışmaların yazışma dili İngilizcedir.Türkiye ortaklarıile yapılan çalışmaların yazışma dili Türkçedir. 

 

Madde 5. Yönlendirme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 

Yönlendirme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 

(a) Proje’nin uygulama sürecinin izlenmesi ve değerlendirmesine odaklanarak programın 

güçlendirilmesi için öneriler geliştirmek ve Proje’nin çalışma stratejilerini belirlenmesi üzerinde çalışmak  

(b) Sivil toplum danışma süreçlerini ve üyelerden gelen talepleri dikkate almak, 

(c) Proje’nin hızlıve etkin çalışmalar yürütmesi için görüşbildirmek, kolaylaştırıcılık sağlamak, 

(d) Proje’nin mesajlarınıkamuoyu ile paylaşmak ve bu mesajların Proje’nin diğer bileşenleri tarafından 

paylaşılmasınıkolaylaştırmak, 

(e) Ortak danışma süreci ile Çalışma Grupları’nın görevlerinin belirlenmesi üzerinde çalışmak, 

(f) Proje çalışmalarında şeffaflığısağlamak, 

(g) Üyeler arasında uzlaşısağlanamayan durumlarda görüşbildirmek, 

(h) Üyeler ve Çalışma Grupları’ndan gelen önerileri değerlendirmektir. 

 

Madde 6.Proje Yürütücüsü’nün Çalışma Esasları. 

(a) Proje Yürütücüsü, Proje kapsamında aldığıkararlarda ve çalışmaların yürütülmesinde Yönlendirme 

Kurulu’nun tavsiye, değerlendirme ve görüşlerini dikkate alır. 

(b) Proje YürütücüsüProje kapsamındaki çalışmalarda üyelerin görüşlerini değerlendirir. 

(c) Proje Yürütücüsü, Yönlendirme Kurulu’nu ve proje paydaşlarınıproje kapsamındaki çalışmalar 

hakkında bilgilendirir. 

(d) Yönlendirme Kurulu toplantılarında belirtilen görüşler öneri mahiyetindedir. Proje yürütücüsü bu 

önerileri yerine getiremediği durumlarda Yönlendirme Kurulu’na gerekçelendirme yapar. 

(e) Proje yürütücüsü proje kapsamındaki çalışmalarda birincil olarak AB Delegasyonu’na ve ikincil 

Yönlendirme Kurulu’na karşısorumludur 
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Madde 7. Proje Yürütücüsü’nün Görev ve Yetkileri 

Proje Yürütücüsü’nün Görev ve etkiler şunlardır; 

(a) Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantıların çağrısınıyapmak, 

(b) Proje’nin çalışmalarıiçin finansal, teknik destek ve insan kaynağınınıbelirlemek ve sağlamak, 

(c) Proje kapsamında üretilen ve kamuoyu ile paylaşılan metin, belge ve/veya raporlarıdeğerlendirmek 

ve paylaşılmasıkonusunda son onayıvermek, 

(d) Proje planlama süreçlerine liderlik etmek, 

(e) Proje bütçesini belirlemek, harcamalarıizlemek, mali denetimin gerçekleşmesini sağlamak, 

(f) Üyeler arasında iletişimin verimli bir şekilde gerekleşebilmesi, iletişimde şeffaflığın sağlanmasıiçin 

gerekli altyapıyıhazırlamak, 

(g) Proje toplantılarıiçin lojistik destek sağlamak, 

(h) Fon desteği veren kurumlara değerlendirme raporların hazırlamak,  

(i) Fon desteği veren kurumlarla imzalanan proje metinlerinde yer alan aktivite takvimlerini takip 

etmek,  

(j) Proje kapsamında yürütülecek kampanyalarda ve çalışmalarda lojistik destek sağlamak, 

(k) Üyeler arasında uzlaşma sağlanamayan durumlarda Yönlendirme Kurulu’ndan görüşalarak konuyu 

karara bağlamaktır. 

 

Madde 8.Çalışma Gruplarının Kuruluşve Çalışma Esasları 

(a) Çalışma Grupları, Proje’nin hızlıve etkin çalışmalar yürütmesi için gerekli görüldüğütakdirde, 

Yönlendirme Kurulu’ndan görüşalınarak Proje Yürütücüsütarafından kurulur 

(b) Çalışma Gruplarıgönüllüyapılardır. 

(c) Çalışma Gruplarıbirer sözcüile temsil edilirler.Toplantılar herzaman aynısözcünün katılımıyla 

gerçekleşir.Sözcüdeğişimi en kısa zamanda Proje Yürütücüsü’ne ve Yönlendirme Kurulu’na bildirilir. 
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Madde 9.Çalışma Grupları’nın Görevleri  

(a) Çalışma Grupları’nın görevleri, Proje amaçlarına ve çalışma ilkelerine uygun olarak Yönlendirme 

Kurulu’nun görüşleri dikkate alınarak projenin amaçlarına ve Çalışma Esasları’nın 3 üncümaddesinde yer alan 

Proje’nin Çalışma İlkeleri’ne uygun olarak Proje Yürütücüsütarafından belirlenir. 

 

Madde 10. Danışmanların Çalışma Esasları 

(b) FinansmanıProje tarafından karşılanacak olan danışman pozisyonlarının oluşturulmasıve bu 

danışmanların belirlenmesi kararıYönlendirme Kurulundan görüşalınarak Proje Yürütücüsütarafından 

alınır.Danışmanların finansmanıProje tarafından karşılanır. 

(c) Danışmanlar gelen talepler doğrultusunda toplantılara katılabilirler.   

 

Madde 11. Danışmanların Görevleri 

(a) Proje kapsamında çalışan danışmanların sorumlu olduğu her işkalemine özgüiştanımıhazırlanır. 

(b) Danışmanların iştanımıile ilgili olarak Yönlendirme Kurulu’na bilgilendirme yapılır 
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EK 4. PROJE ÖZETİ 

 
Adı: Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi İçin 
Güçlendirilmesi–Uluslararası İle Ulusal ve Yerel Arasında Bağlantı Kurmak 
Kapsam: Türkiye; İller: Ankara, İstanbul, Muğla, İzmir, Antalya, Mersin, Trabzon, Mardin, Diyarbakır 
 
Takvim: Ocak 2015 itibariyle 30 ay 
 
Uygulayıcı: Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği (ICC) 
 
Projenin Hedefi: Türkiye'de çocukların şiddetten masun olma hakkı ve toplanma özgürlüğüne  
odaklı bir yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasını güçlendirmek, sözleşmede yer alan 
çocuk hakları ile ilgili ilke ve hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut çocuk 
hakları ağlarının çocuklarla ve çocuklar için ortak ses olmasına katkıda bulunmak. 
 
Projenin amaçları: 
 
1. çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde etki odaklı güçlü bir ortak eylem pratiği ve anlayışının teşvik 

edilmesi,  

2. çocukların hak sahibi olarak sivil toplum ağlarına anlamlı katılımlarını güçlendirmek ve bu bağlamda 

seslerinin daha fazla duyulmasını sağlamak  

3. çocuk hakları ağlarının daha güçlü bir biçimde savunuculuk yapmaları için beceri ve uzmanlıklarını 

geliştirmektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJE YÖNETİM ŞEMASI: 
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Faaliyetler:  
 
 
Çalışma Paketi 1: 

1. Uluslararası ağlar ile birlikte deneyim ve yöntem paylaşımı toplantısı (1 ya da 2 kez) (UNICEF, CRIN, 

Uluslararası ECPAT, MCE, SEEC) 

2. Katılımcı Eylem Araştırma/Öğrenme Yöntemi ile çalışmalar (PAR/L)(UNICEF, ICC, PDRDer, SHUD, 

ağlar) 

a. Planlama toplantısı 

b. Ağlar ve STKlar için PAR/L Uygulama Kılavuzu 

c. Çocukların katılımı için ağlar içinde çağrı 

d. Katılımcı eylem araştırma/öğrenme toplantıları (ağ üye örgütlerinin faaliyet gösterdiği 7 

bölgede 7 toplantı) 

e. Etik Davranış Kurallarının dahil olduğu “Ağlar için Yönetim Kuralları”’nın Geliştirilmesi 

f. Çocuk hakları ağları için iyi uygulama kitabı 

g. Bilgi notları için yerel toplantılar (belirlenen 10 ilde 2şer toplantı, ağ üye örgütlerinin faaliyet 

gösterdiği iller) 

h. Bilgi notları 

i. Kız çocuk 

ii. Engelli çocuk 

iii. LGBTI çocuk 

iv. Roman çocuk 

v. Göçmen ve mülteci çocuk 

vi. Çocuk emeği 

vii. Çocuk yoksulluğu 

i. Ortak kampanyalar ve rapor planlama toplantıları (2 toplantı) 

j. Şiddet ve katılım konusu odağında çocukların durumu rapor hazırlama toplantıları (3 

toplantı) 

k. Şiddet ve katılım konusu odağında çocukların durumu raporu 

l. Proje izleme değerlendirme toplantıları (ara dönem ve proje sonu)  

3. Ortak iki kampanya (ICC, ÖZGEDER, SHUD, ağlar) 

i. PAR/L çalışması, rapor ve planlanlama toplntılarında belirlenecek 

ii. 116XXX çocuk yardım hatları 

1. İmza kampanyası 

a. Türkiye çapında 

b. Yerel düzeyde, sokaklarda üye örgütlerin katılımıyla 

2. Ulusal düzeyde lobi toplanntıları (~10 toplantı) 
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Çalışma Paketi 2: Davalama ve diğer yasal savunuculuk (ICC, CRIN, ÇAÇAv) 

1. ÇAÇAv üyelerine ve STKlara stratejik davalama, davalama, hukuki yardım ve yasal savunuculuk 

teknikleri eğitimleri 

a. Çocuk alanında çalışan avukatlara eğitici eğitimi (CRIN) 

b. Eğitimler (3 eğitim) (ÇAÇAv) 

2. Stratejik Davalama 

a. İki (2) dava  

b. Beş (5) örnek davanın izlenmesi 

3. Deneyim temelli kılavuzlar 

a. Çocuk hakları avukatları için stratejik davalama ve davalama kılavuzu 

b. Çocuk hakları STKları için yasal savunuculuk kılavuzu 

 

Çalışma Paketi 3: Çocuğa karşı şiddeti çocuk katılımıyla önlemek için alt hibe 

1. Kılavuzlar 

a. Çocuklarla etik çalışma kılavuzu 

b. STKların yönetişimine çocuk katılımını sağlamak için kılavuz 

c. Hibe kılavuzu 

2. Hibe 1: Ağ üye örgütleri ile bağlantılı çocuklar ve çocukklarla çalışan gençlik gruplarının faaliyetleri 

için 

3. Hibe 2: Ağ üye örgütleri için çocuk ve genç katılımı ile ilgili faaliyetler için 
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EK 5. KATILIMLI EYLEM ARAŞTIRMASI BİLGİ NOTU 

 
Katılımlı Eylem Araştırması (KEA), profesyonal bir eylem araştırmacısı ve bir topluluk, kuruluş veya 
bir ağ üyeleri tarafından yapılan araştırmadır. Eylem araştırmasının amacı içinde bulunulan durumu 
anlamak ve teoriler geliştirmek yerine bu durumu iyileştirmektir. Bir başka değişle bir sosyal 
durumdan yada uyugulamadan kaynaklanan bir problemin içinde yaşayanlar bu durumun 
düzeltilmesi için katılımcılar ve araştırmacı gruplar ile işbirliği içinde çalışırlar. 
KEA’nı diğer geleneksel araştırmalardan ayıran, öz değerlendirme, veri toplama ve içinde bulunan 
durumun iyileştirilmesi/değiştirilmesi odaklı eylem prensiplerine dayanması ve bu sürecin 
araştırmacı katılımcı işbirliği içinde yapılmasıdır.  
 
Katılımlı eylem araştırmalarında işbirliği esastır. Araştıran ve çözüm üreten özne ile araştırılan 
nesne durumunun sık sık kesiştiği ve yer değiştirdiği bu süreç aynı zamanda katılımcıların ve 
araştırmacıların durum değerlendirmesi, öz eleştiri ve çözüm üretmesine olanak tanır. Bu çalışma 
aynı zamanda öğrenme sürecini de beraberinde getirir.  
 
Katılımlı eylem araştırması sistematik bir öğrenme sürecidir.KEA her adımındakatılımcıların ve 
araştırmacıların süreç üzerine eleştirel bir öz değerlendirme yapmasını ve edinilen deneyimlerden 
öğrenmeyi öngörür.  
 
Katılımlı Eylem araştırmacılarının birincil önceliği değişimdir. Araştırmacıların, topluluk, kuruluş 
ve ağlarla beraber çalışması, karşıaşılan sorunlara beraber çözüm üretilmesi ve devamlı bir 
öğrenme süreci  hem katılımcıların değişimine hem de içinde bulunulan durumun, devlet 
politikalarının değişmine olanak tanır.  

 
 
YÖNTEM 
KEA uygulamasında çeşitli yöntemler kullanmak mümkündür. Bunları odak grublar, katılımcı 
gözlemi ve alan notları, röportajlar, günlük ve kişisel günlükler, anketler olabilir. Bunların arasında 
en çok kullanılan yöntemler odak gruplar, katılımcı gözlem ve röportajlardır. 



MEVCUT ÇOCUK HAKLARI AĞLARININ ÇOCUKLARIN SESİ OLARAK HAREKETE GEÇMESİ İÇİN GÜÇLENDİRİLMESİ – ULUSLARARASI İLE ULUSAL VE YEREL 
ARASINDA BAĞLANTI KURMAK 

 

 

 24 

Odak gruplar: veri oluşturmak amacıyla katılımcılar arasındaki iletişimden istifade eden grup 
görüşmesi. Araştırmacı ve katılımcılar arasındaki işbirliği ile odak grubun tartışacağı konu 
belirlenir.  
Katılımcı gözlem: Araştırmacı, gözlemlediği gerçekliğin bir parçası olarak hareket eder. Sadece 
katılımcıları gözlemlemekle ve içinde bulunulan durumu incelemekle kalmaz aynı zamanda, 
yapılan aktivitelere angaje olur.  Katılmcı gözlem alan notları aracılığı ile olayların, davranışların ve 
nesnelerin sistematik kaydını tutar.  
Röportajlar: bu yöntem katılımcıların kendi durumlarını anlatabilmelerine olanak tanır.  
 
ÖRNEK PROJELER 
 
UNICEF: developing a communication strategy for the prevention of HIV/AIDS among young 
people through participatory action research  
2003 yılında UNICEF Bosna Hersek ofisi  gençler de AIDS/HIV’in önlenmesi için iletişim stratejisi 
geliştirilmesi amacıyla Katılımcı Eylem Araştırması yürütmüştür.  
Başka ülkelerde de uygulanan UNICEF girişimi Bosna Hersek’de, UNICEF’in daha önceden de 
birlikte çalışmış olduğu ve gençlerle çalışan,üç farklı şehirden yerel Sivil Toplum   örgütleri ile 
beraber yürütülmüştür. Projenin kendisi de bu üç şehirde yürütülmüştür.  

 

 Şub Mart Nisan May Haz Tem Ağust Eylül Ekim Kas Ara 

3 Araştırma Ekibi 
(AE)PAR 
Workshop -1                       
3 Araştırma Ekibi 
PAR Workshop -2                       
Yerel Araştırma 
Ekiplerinin 
(YAE)oluşturulma
sı (15-20 kişi)                       
AE & YAE 9 
toplantı                        
Baş araştırmacı 
ve AE önce ve 
sonra toplantıları                       

AE ara toplantısı                       
AE&YAE&UNICE
F ile hükümet 
temsilciler, 
medya ve STK 
temsilcileri 
bulgular 
toplantısı                       
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Proje için PAR deneyimi olan bir baş araşrımacı işe alınmıştır. Her üç bölge için partner 
organizasyonlar beş genç kişiden oluşan 3 Araştırma Ekibi belirlenmiştir. Bu araştırma ekipleri daha 
sonradan Yerel Araştırma ekiplerini oluşturmuşlardır.  
 
Araştırma ekipleri tarafından her toplantıdan sonra aşağıdaki noktalar dikkate alınarak bir rapor 
hazırlanmıştır 

 Toplantılarda yapılacak olan aktiviteler 

 Toplantıya katılan Yerel Araştırmacıların listesi 

 Grup içi bulguların gözden geçirilmesi ve YAE dışında yapılacak olan projelerin planlanması. 
Sorumlulukların dağıtılması 

 Toplantının değerlendirilmesi 

 Areştırma Ekibinin toplantıyla ilgili izlenimleri 

 Ekler – örneğin YAE ve AE tarafından hazırlanan anket 

YAE,AE ile birlikte araştırma konularını, yöntemi ve gençlerle yapılacak olan aktiviteleri 
belirlemişlerdir.  
Araştırma Yöntemi 
Par Metodu 
Grup tartışmaları 
Diğer gençlerle aktiviteler: niteliksel ve niceliksel anketler. Basketbol turnuvası  
Eylem (Action) 
Akran eğitimi 
Medya ile işbirliği 
 
OXFAM projesi: “Collaboration in crises - Lessons in community participation from the Oxfam 
International tsunami research program” 
Aralık 2004’te Hint Okyanusu kıyılarını vuran Tsunami felaketinden sonra OXFAM 2005-2008 
yılları arasında Hindistan ve Sri Lanka’da bir araştırma yapmıştır. Hindistan ve Sri Lanka’da bu 
felaketten etkilenen grupların, yardım sağlayıcıların ve siyasetçilerin  deneyim ve gözlemleri  
araştırılmıştır. Proje, OXFAM ve diğer yardım sağlayıcıların felaketler karşısında izledikleri yol ve 
uygulamaları iyileştirmeye yöneliktir.  
20 büyük ve 20 küçük çalışma local ve ulusal akademik enstitütülerin araştırmacıları ve STK 
partnerleri tarafından planlanmış ve yürütülmüştür. Neredeyse bütün araştırmacılar katılımcı 
yöntemlerş kıllanmıştır.  
Sri Lanka ve Hindistan’da  farklı sınıf,  cinsiyet, yaş, kast ve etnik gruplar bulunmaktadır. PAR 
metodunun kullanılması, sesleri daha az duyulan  ve marjinal grupların ihtiyaçları, talepleri ve 
kapasiteleri ortaya çıkarılmasına olanak sağlamıştır. 
Gerçekleştirilen alt proje örnekleri:  

1. Tamil Nadu (Hindistan)’da geçici sığınıkların durumunun değerlendirilmesi konulu rapor ve vidyo 
bu sığınıkların onarımı için Hükümet’in 1,4 milyon dolar fon ayırmasına olanak sağlamıştır 

2. Hindistan’da AIDS araştırmacıları, odak grup çalışmaları sırasında ve sonrasındagüvenli cinsel ilişki 
ve test konularında bilgilendirmelerde bulunmuşlardır.  
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EK 6. ÇOCUKLARLA YAPILAN ARAŞTIRMALAR/ÇALIŞMALARİÇİN 

ULUSLARARASI ETİK ŞART* 
 
Çocuklarla çalışan bir araştırma/çalışma topluluğu/grubu olarak, çocukların insan olarak onurlarına/saygınlıklarına, 
haklarına ve iyi olma hallerine saygılı, kaliteli etik araştırmalar/çalışmalar yapma ve bu tür araştırmaları/çalışmaları 
destekleme ilkesini benimsiyoruz. Aşağıdaki yedi taahhüt çalışmalarımıza yön vermektedir:  

 
Çocuklarla yapılan araştırmalarda/çalışmalarda etiğin gözetilmesi herkesin sorumluluğudur  
 
İşi üstlenen, yaptırtan, finansmanı sağlayan ve değerlendiren kesimler dâhil olmak üzere araştırma/çalışma 
topluluğu/grubu olarak, araştırmanın/çalışmanın yaklaşımı, odağı ya da bağlamı ne olursa olsun çocukların dâhil 
oldukları tüm araştırmalarda/çalışmalarda en yüksek etik standartlara ulaşılmasından sorumluyuz.  

 
Çocukların saygınlıklarını gözetme etik araştırmada/çalışmada merkezi unsurdur.  
 
Etik araştırma/çalışma, çocuklara, görüşlerine ve kültürlerine saygılı biçimde yürütülür. Çocukların 
araştırmaya/çalışmaya kendilerine yönelik saygıyla dâhil edilmeleri, araştırmacıların, çocukların durumunu ve gelişim 
halindeki yeteneklerini tanımalarını ve yapabilecekleri çeşitli katkılara değer vermelerini gerektirir.  
 

 
Çocukları kapsayan araştırmalar/çalışmalar adil ve eşitlikçi olmalıdır  
 
Araştırmaya/çalışmaya katılan çocuklara adaletli davranılmalıdır. Bu da tüm çocuklara eşit davranılmasını, katılımın 
yararlarının ve yüklerinin adil dağılımını, çocukların adil olmayan biçimde dışlanmamalarını ve katılımı engelleyen 
ayrımcılıkların sorgulanmasını gerektirir.  
 

Etik araştırma/çalışma çocuklara yarar sağlar  
 
Araştırmacılar/çalışmayı yapanlar, araştırmanın/çalışmanın,  bireysel ya da grup olarak çocuklara sağlayacağı yararları 
azamiye çıkarmalıdır.  Araştırmanın/çalışmanın yapılmasının gerekip gerekmediği, araştırmanın/çalışmanın süreç 
içinde ya da sonunda çocuklara yarar sağlayıp sağlamayacağı gibi konuların dikkate alınması birinci derecede 
araştırmacıların sorumluluğu altındadır.  

 
Çocuklar, araştırmaya/çalışmaya katılmaları nedeniyle hiçbir şekilde zarar görmemelidir  
 
Araştırmacılar/çalışmayı yapanlar potansiyel risk ve zararları önlemek için çalışmalı ve belirli bir çocuğu araştırmaya 
katma ihtiyacının belirli gerekçeleri olup olmadığını değerlendirmelidir.  

 
Araştırma/çalışma her durumda çocukların bilgiye dayalı ve süreklilik temelindeki onayını almalıdır  
 
Araştırmanın/çalışmanın etik duyarlılıklarla yürütülmesi açısından çocukların onayı mutlaka aranmalıdır; bunun yanı 
sıra, ebeveyn onayı da aranmalı ve etik açıdan gerekli başka koşullar da yerine getirilmelidir. Onay, araştırma/çalışma 
süresince ve sonrasında nelerin söz konusu olduğuna ilişkin dengeli ve bilgili bir kavrayışı temel almalıdır. Çocukların 
katılmayı reddetme ya da sonradan geri çekme yönünde sergiledikleri işaretlere saygı gösterilmelidir.  

 
Etik araştırma/çalışma sürekli düşünmeyi gerektirir  
 
Çocukların katılacakları araştırmaların/çalışmaların üstlenilmesi önemli bir iştir. Etik araştırma/çalışma, 
araştırmacıların/çalışmayı yapanların, resmi anlamda herhangi bir etik değerlendirmenin çok ötesinde pratik üzerinde 

                                                 
*Bu şart 200 sayfalık ERIC derlemesinden alınmıştır. Taslaktır. Kılavuz niteliğindedir. STK’lar için bu proje süresince 
düzenlenecektir. 
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sürekli düşünmelerini gerektirir. Bu da, araştırma/çalışma sürecini etkileyen ve çocuklar üzerinde etkili olan 
varsayımlara, değerlere, inançlara ve uygulamalara sürekli yeniden dönülüp bakılması demektir. 
 


