
ICHILD Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği
DERNEK ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Misyonumuz:

Toplum tarafından kabul gören mevcut çocukluk algısının eşit yurttaşlık temelinden ele
alınmasını ve çocukların hak özneleri olduklarının hatırlanmasını sağlamak. Karar alma
mekanizmalarında ve çocuğu ilgilendiren her konuda çocukların anlamlı katılımlarını
sağlamak. Çocukların katılım süreçlerinde dekor olarak kullanılmalarının önüne geçmek. Her
çocuğun kendi haklarının bilincinde olması ve bu hakları savunabilmesi için çocukları
güçlendirmek. Çocukların maruz kaldıkları her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve
çocukları hak arama yolları konusunda bilinçlendirerek, çocukların hak arama
yollarını/mekanizmalarını güçlendirmek. Çocukların örgütlenme bilinçlerini güçlendirmek ve
çocukların örgütlenme aşamalarında yasal mevzuatları çocuk dostu olacak şekilde ve
çocuğun yüksek yararı gözetilecek şekilde geliştirmek. Çocuk hakları ve yerelleşme
konularının kesişimselliği üzerinden, çocuk haklarının uygulanmasını yerel ölçekte
geliştirmek ve izlemek.

Vizyonumuz:

ICHILD, çocukları kendileri ile ilgili süreçlere dahil ederek, çocuklara danışarak ve çocuklarla
işbirliği yaparak çocukların anlamlı katılımlarını sağlar. Çocuklar ile ilişkilenme süreçlerinde
yaş, statü, unvan, bilgi, deneyim, ekonomik güç gibi özelliklerin herhangi bir hiyerarşi
oluşturmasını önleyerek çocuklarla eşitler ilişkisi kurar ICHILD, çocukların birer hak öznesi
olduklarının farkındadır ve çocuklar için çocuklarla birlikte hareket eder. Çocukların adına
veya yerine hareket etmez. ICHILD, çocukların kendi hayat deneyimlerinde karşı karşıya
kaldıkları problemleri yine çocuklarla birlikte tartışır ve tanımlar. Bu doğrultuda çocukların
problemlerini görünür kılmayı hedefler. ICHILD, her çocuk için kapsayıcı bir şekilde çalışır.
Çocukları hiçbir konuda ayrımcılığa maruz bırakmaz ve çocukların kendi yaşamlarında
ayrımcılığa maruz kalmamaları için çalışır.

Dernek Üyelik Hükümleri Dökümanı 5 bölümden oluşur:

1. Üyelik Koşulları
2. Üyelik Türleri
3. Üyelik Sorumlulukları
4. Üyelik İşlemleri
5. Üyeliğin Sona Erdirilmesi
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1.Üyelik Koşulları:

1.1 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu
doğrultuda çalışmayı kabul eden ve bu belgedeki hükümlerin öngördüğü koşulları
taşıyan her gerçek ve tüzel kişi, bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

1.2 Bu koşullara ek olarak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de
yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Bu belgede tanımlanacak olan onursal
üyeler için bu koşul aranmaz.

2.Üyelik Türleri:

2.1 Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim
kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek içerisinde seçme ve seçilme hakkına
sahiplerdir.

2.2 Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim
kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

2.3 Dernek çalışmaları, asıl üyeler ve gönüllüler tarafından yürütülür.

3.Üyelik Sorumlulukları:

3.1 Asıl üyeler, aidat ödeme ve derneğin işlevliliğinin devamı için genel kurulda
katılım gösterme sorumlulukları altındadırlar.

3.2 Onursal üyeler, organlara seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp aidat
ödemezler.

3.3 Derneğin aidatı aylık 10 TRY’dir.

3.4 Dernek üyeliğine giriş ücreti 50 TRY’dir.

3.5 Derneğin aidat hesap bilgileri aşağıda yer aldığı şekildedir:

Hesap Adı: ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI ELÇİLERİ DERNEĞİ
Hesap Numarası: TR 0400 0100 0841 9056 3769 5008
Açıklama: ICHILD (Hangi Ay Olduğu Yazılacak) Aidat Ödemesi

4.Üyelik İşlemleri:

4.1 Derneğe üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kişi, öncelikli olarak dernek üyelik
ön başvuru formunu doldurmalıdır.

4.2 Ön başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler, kendisine referans olacak en az bir
üyenin teyidi ile beraber yazılı olarak dernek başkanlığına başvuru yapmalıdır.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetimi
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tarafından çeşitli kanallar aracılığı ile incelenip değerlendirilir. Bu ilk incelemeden
sonra üye adayı, dernek yönetim kurulu ile kendisi, dernek ve derneğin çalışma
alanları ile ilgili soruların yöneltileceği bir görüşmeye alınır.

4.3 İncelemelerin sonucunda ve en çok otuz iş günü içinde üyelik başvurusu dernek
yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç
yazılı bir şekilde veya elektronik ortam üzerinden e-posta aracılığıyla başvuru
sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

4.4 Üyeliğe kabul veya red kararı, nihai olarak yönetim kurulunun yetkisinde olmakla
beraber red durumunda başvuru sahibine başvuru kararını ve sebebini bildirme
sorumluluğu altındadır.

5.Üyeliğin Sona Erdirilmesi:

5.a Üyelik durumu, çeşitli durum ve sebeplerle son bulabilir. Son bulma durumları,
üyelikten çıkma ve üyelikten çıkarılma olarak ikiye ayrılır.

5.b Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek
malvarlığında hak iddia edemez. Bunun yanı sıra çıkan ve çıkarılanların derneğe
olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

5.1 Üyelikten Çıkma

5.1.1 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi veya e-Devlet üzerinden yapacağı “dernek üyeliğinden istifa et”
bildirimi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

5.1.2 Bunun yanı sıra üyenin ölümü gibi özel durumlarda da üyelikten çıkma durumu
gerçekleşir.

5.2 Üyelikten Çıkarılma

5.2.1 Dernek üyeliğinden çıkarılmaya sebep olacak durumlar aşağıdaki gibidir:

-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

-Sözlü ve/veya yazılı ikazlara rağmen verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

-Sözlü ve/veya yazılı ikazlara rağmen geçerli bir mazereti olduğu takdirde altı

ay, geçerli bir mazereti olmadığı takdirde üyelik aidatını üç ay içinde

ödememek,

-Sözlü ve/veya yazılı ikazlara rağmen dernek organlarınca verilen kararlara

uymamak.
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Dernek üyesi, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu
kararı ile üyelikten çıkarılır. İşlemler sonrasında çıkarılan üyenin çıkarılması ve
sebebi kendisine bildirilir.

5.2.2 Çıkarılan üye, sebep olarak gösterilen durumun gerçekleşmediği iddiası
durumunda itiraz edebilir. Çıkarılmaya sebep olan durumun doğası itiraz sebebi
değildir.
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