
RENGARENK UMUTLAR DERNEĞİ
YÖNETİŞİM POLİTİKA BELGESİ 

 
 
 

 



DERNEK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Z�ya Gökalp Mah. Lale Sok. No 14  

SUR-DİYARBAKIR

Telefon: 0 543 629 68 44

Web: www.rengarenkumutlar.org

E-Ma�l: �nfo@rengarenkumutlar.org

 

Sosyal Medya Hesapları

Whatsapp: 0 543 629 68 32

Tw�tter: @rengarenkumutla

Instagram: rengarenkumutlarderneg�

Facebook: RengarenkUmutlarDerneg�/



Bu El K�tabı Rengarenk Umutlar Derneğ�’n�n amacına uygun oluşturulmuş yönet�m ve yönet�ş�m
pol�t�kalarını ve s�stemler�n� özetlemekted�r. 
TANITIM
Rengarenk Umutlar Derneğ� 2017 yılının son aylarında b�r grup gönüllünün b�r araya gelerek kurduğu Sur

merkezl� çalışma yürüten hak temell� b�r s�v�l toplum örgütüdür.

M�syon: Çocukların günlük rut�n yaşantılarında, göç, çatışma ve doğal afetler dah�l her türlü kr�z

zamanlarında, her türlü �hmal ve �st�smara karşı koruyucu ve önley�c� çalışmalar yapmak. Barış kültürünü

ve çocukların temel hakları olan üstün yarar, yaşama ve gel�şme, katılım ve ayrımcılık yapmama

doğrultusundak� çalışmaları çocuklarla b�rl�kte yen�den �nşa etmek.

V�zyon: Çocukların çocuk hakları temel�nde çocukluğunu çocuk g�b� yaşadığı, barış �ç�nde tüm hak ve

h�zmetlere eş�t b�r şek�lde ulaşab�ld�ğ� ve katılımlarının sağlandığı b�r çocuk dünyası... Bunu yaratmak �ç�n

daha gen�ş bölgelerde h�zmet veren, eğ�t�mde alternat�f uygulanab�l�r modeller gel�şt�ren, f�nansal ve �nsan

kaynağıyla güçlü ve sürdürüleb�l�r, ulusal ve uluslararası alanda örnek ve öncü b�r RUMUD olmak.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ:
1.    Hak temell�: Hak temell� sözleşmeler� temel alarak, tüm canlı ve cansız varlıkları odağına alan, hak

temell� çalışmalar yaparız.

2.    Eş�tl�k: Ayrımcılık yapmadan etk�leş�mde olduğumuz herkese eş�t davranırız. Ancak özel grupların özel

�ht�yaçlarının karşılanmasının da eş�tlemek olduğunun b�l�nc�ndey�z.

3.    Katılımcılık: Yönet�ş�m �lkes�nden hareketle, �lg�l� tüm tarafların katılımıyla çalışmaları yürütür ve

kararları alırız.

4.    Dayanışma: B�rl�kte güçlen�r ve güçlend�r�r�z. B�rb�r�m�z� �y�leşt�rme prens�b�yle hareket eder�z.

5.    Çalışma barışı: Çalışma anlayışımız, �nsan kaynağımızın �y� olma hal�n� gözetmekt�r.

6.    Hesap vereb�l�rl�k/Şeffaflık: Çalışma alanımızda yaptıklarımızın ve mal�yetler�m�z�n açıklamasını

gerekçeler�yle �lg�l� taraflara yaparız.

7.    Çok d�ll�l�k: Her d�l�n zeng�nl�ğ�ne ve kullanılmasına saygı duyarak, k�ş�ler�n kend�ler�n� ana d�ller�nde �fade

etmes� yönünde talepkar oluruz ve çalışma alanımızda yer vermeye gayret eder�z.

8.    Çocuk odaklılık: Odağında çocuk olarak, tasarlanmış yapılarda (mecl�s, �n�s�yat�f g�b�) b�rl�kte olarak,

kararlarımızda, çalışmalarımızda çocuklarla b�rl�kte hareket eder�z.

9.    Kapsayıcılık: Her tür çalışmamızda odağımızda çocuk olmakla b�rl�kte, tüm canlı ve cansız varlıkların

haklarını gözeterek hareket eder�z.



Çalışmamızın odağını, D�yarbakır’ın Sur �lçes�nde yaşanan çatışmalardan etk�lenen 4-18 yaş

arasındak� çocuklar oluşturmaktadır. Bu yaş aralığındak� çocukların gündel�k hayatlarına yansıyan

travmaların etk�ler�n� azaltab�lmek �ç�n, sosyo- kültürel ve ps�kososyal çalışmalar düzenlemekted�r.

Derneğ�m�z kuruluş amaç ve �lkeler� çerçeves�nde aşağıda bel�rt�len alanlarda görev ve

sorumluluklar üstlenmekted�r:

Çocukların günlük rut�n yaşantılarında, göç, çatışma ve doğal afetler dah�l her türlü kr�z

zamanlarında, her türlü �hmal ve �st�smara karşı koruyucu ve önley�c� çalışmalar yapmak. Barış

kültürünü ve çocukların temel hakları olan üstün yarar, yaşama ve gel�şme, katılım ve ayrımcılık

yapmama doğrultusundak� çalışmaları çocuklarla b�rl�kte yen�den �nşa etmek.

Derneğ�m�z kuruluş amaç ve �lkeler� çerçeves�nde aşağıdak� alanlarda görev ve sorumluluklar

üstlenmekted�r;

Sosyal çalışmacı ve çocuk hakları çalışanları �le travma sonrası sağaltıcı atölyeler ve çalışmalar

yapmak;

Çatışmalı ortam, göç ve benzer� toplumsal veya doğal olaylar neden�yle bozulan sosyal ve kültürel

yapının onarılmasını destekleyecek etk�nl�kler düzenlemek;

Hedef gruplara yönel�k durum ve �ht�yaç tesp�t� çalışmaları yapmak;

İht�yaç alanlarında eğ�t�mler düzenlemek;

İht�yaç alanlarında h�zmetlere er�ş�m� desteklemek;

Hak temell� b�r yöntemle, önley�c� ve �y�leşt�r�c� çalışmalar yapmak; 

Haklara da�r �zleme ve savunuculuk faal�yet� yapmak.

Tah�r Elç� Oyuncak Kütüphanes�: Çocukların hayal gücünü, gel�ş�m�n� ve becer�ler�n� güçlend�ren;

ş�ddet� özend�rmeyen, c�ns�yetç�l�ğ� pek�şt�rmeyen ve ayrımcılığı çağrıştırmayan yen� ve 2. el

oyuncaklardan oluşuyor. Oyuncağa er�ş�m� olmayan çocuklar üyel�k s�stem� olan kütüphaneye gel�p

�sted�kler� oyuncağı alıyor ve 1 hafta sonra yen�s� �le değ�şt�rmek üzere ger� get�r�yorlar. 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ:

FAALİYETLERİMİZ:
1.Erken Çocukluk Eğ�t�m� Oyun Odaları

 4-6 yaş aralığındak� 15 çocuğun katılım sağladığı oyun odalarımızda, çocukların sosyal, duygusal,

motor, b�l�şsel, d�l gel�ş�m�, öz bakım g�b� alanlarda katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Toplumsal c�ns�yet

ve farklılıklara saygı g�b� alternat�f eğ�t�m programları �le çocuklarda farkındalık oluşması

hedeflenmekted�r. Yapılan tüm çalışmalar sosyal-kültürel etk�nl�kler �le desteklenmekted�r. Erken

Çocukluk, Eğ�t�m çalışmalarımız eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� sağlamaya yönel�k yürüttüğümüz

çalışmalardan b�r�d�r.

2.Kütüphaneler�m�z



K�tap Kütüphanes�: Çok d�ll� ve yaklaşık 5 b�n k�taptan oluşan kütüphanem�z, çocukların yaş

gruplarına uygun olarak, roman, öykü, araştırma, k�ş�sel gel�ş�m vb. sınıflandırmalarla ayrıştırılmış,

çocukların mekansal olarak da vak�t geç�reb�leceğ� şek�lde düzenlenm�şt�r. 

B�s�klet Kütüphanes�: Oyuncak Kütüphanes�n�n kurulmasından hemen sonra çocuklar ve a�leler�n

talepler� doğrultusunda b�s�klet kütüphanes� oluşturulmuştur. Kampanya �le el�m�ze ulaşan yen� ve

2. el b�s�klet sayısının yeters�zl�ğ� neden� �le b�r çözüm yolu olarak ve okumayı da teşv�k etmes� �ç�n

en çok k�tap okuyan çocuğa b�s�klet kullanımı öncel�ğ� tanınmıştır.. 

Telekonferans Yöntem� �le Ps�ko-Sosyal Destek Atölyeler�: Sur �lçes�nde yaşayan 115 çocukla,

STDV/ COVID-19 Ac�l Destek Fonu aracılığıyla Telekonferans yöntem�yle ps�ko-sosyal destek

çalışması gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Sözlü Tar�h Atölyeler�: Proje, Rengarenk Umutlar Derneğ� ve Sosyal Güçlend�rme �ç�n Spor ve Beden

Hareket� Derneğ� (BoMoVu) ortak çalışmasıyla Sur’da yaşayan veya yaşamış olan hedef k�tles�

çocukların yıkıma uğratılan yaşam alanlarındak� kültürel çeş�tl�l�ğ� keşfetmeler�ne, kend�ler�n�n de

dâh�l olmak üzere burada var olan çeş�tl� k�ml�kler hakkındak� güven h�ss�n� gel�şt�rmeye ve

özgüvenler�n� artırmaya yönel�kt�r. Bunu gerçekleşt�rmek �ç�n beden odaklı yaklaşımı ben�mseyerek

çocukların duygularının ve hafızalarının �y�leşt�r�lmes� hedeflenmekted�r. 

Çocuklarla Söyleş�ler: Çocukların öner�ler� �le her hafta kenttek� sanatçı, sporcu, �ş �nsanı vb. farklı

meslek grupları �le söyleş�ler düzenlen�yor ve kentte gerçekleşen sanatsal-sport�f etk�nl�klere

çocukların katılımı sağlanıyor.

Kültürel Ve Sanatsal Akt�v�teler: Kültürel-sanatsal akt�v�teler �le çocuğun kültürel-sanatsal bakış

açısını gel�şt�rmek �le b�rl�kte kend� yetenekler�n� keşfetmes�ne alan açmaktadır. Bu kapsamda

düzenlenen müz�k, erbane, bağlama, drama, t�yatro, ger� dönüşüm, taş boyama, dans vb. atölyeler

düzenleyerek çocukların gel�ş�mler�n� güçlend�rmes� bakımından önem taşımaktadır. Sanat

çalışmaları kültürel �çer�kler �le güçlend�rerek çocuğun kültürel barışına katkı sunmanın yanı sıra

ocukların kend�ler�n� sanat yoluyla �fade edeb�lmeler�ne destek olmaya çalışıyoruz.  

 Protect Defenders tarafından desteklenen “Çocuk Hakları Akadem�s�” projes� �le derneğ�m�z�n üye/

gönüllüler�ne ve çocuk hakları alanında çalışan d�ğer STÖ tems�lc�ler�ne 7 ay süreyle kavramsal ve

uygulamalı eğ�t�m atölyeler� planlanmıştır. Bu atölyelerde başta çocukların yaşam hakkını

savunmak, �hlaller konusunda etk�l� mücadele edeb�lmek, çocuk haklarını kent�n gündem�ne

yerleşt�reb�lmek, çocuk haklarının korunması ve gel�şmes�ne yönel�k etk�l� pol�t�kaların ortaya

çıkab�lmes� �ç�n tartışmalar yürütülmüş ve bu tartışmaların sonucunda atölyeler�n çıktısı olarak

modüller oluşturulmuştur. 

3.Atölyeler�m�z 

4. Çocuk Hakları Akadem�s�



S�v�l Toplum Destekleme Vakfı/ Kurumsal Kapas�te Destek Fonu: STDV tarafından 1 yıl süre �le

RUMUD’un yürütmüş olduğu faal�yet alanlarında sosyal etk�y� ölçeb�lecek ve değerlend�rmeler

yapab�leceğ� mekan�zmaların oluşturulması hedeflenmekted�r. RUMUD bu çalışmayla hedef k�tlede

bıraktığı etk�y� ölçümleyerek yen� stratej�k hedefler bel�rleyeb�lecekt�r. 

B�rl�kte Programı- S�v�l Toplum Gel�şt�rme Merkez�: Rengarenk Umutlar Derneğ�; S�v�l Toplum Gel�şt�rme

Merkez� tarafından yürütülen BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler �ç�n Kurumsal Destek Programı kapsamında 2 yıl

boyunca kurumsal kapas�te gel�şt�rmek amacıyla desteklenm�şt�r. Aynı zamanda bu program

kapsamında, çocuklarda mevcut barış algısını ölçerek ve y�ne çocukların barış taleb�n�n b�r öznes�

olmalarına katkı sağlayacak “Barış Modülü” çalışması desteklenm�şt�r.

Haklara Destek Programı/ Hafıza Merkez�- He�nr�ch Böll St�ftung: Haklara Destek Programı

kapsamında RUMUD kurumsal kapas�te gel�şt�rme çalışmaları dışında çocukların katılımıyla Barış

Hakkı’na odaklanan çalışmalar yapılmıştır. Dünya deney�mler� �ncelenerek Türkçe d�l�ne çevr�lm�ş ve

çalışma sonucunda barış modüller� oluşturulmuştur. 

S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı / Çocuk fonu: 

5.Kapas�te Gel�şt�rme 
1.

2.

3.

4.

STDV Tarafından desteklenen program mentorluk desteğ� sağlamış ve 9 aylık b�r çalışmanın sonunda

F�nansal sürdürüleb�l�rl�k stratej� belges� oluşturulmuştur.

Araştırma, İzleme ve Belgeleme 
1.“Mevs�ml�k Değ�l Her Zaman Çocuk”/ Fr�edr�ch Ebert-St�ftung Derneğ�/ Türk�ye Tems�lc�l�ğ�
 Mevs�ml�k Değ�l Her Zaman Çocuk projes� genel olarak tarımda çalışan gez�c�/geç�c�/mahall� (yerel) tarım

�şç�s� çocukların haklarını öğrenmeler�n� sağlamak, çocukların yüksek yararını gözetmek ve görünür kılmak

amacıyla yürütüldü. Tarımda Mevs�ml�k Gez�c�/Geç�c� İşç�l�k ve Çocuk Çalıştayı, Eğ�t�c� Eğ�t�mler�, A�le- Çocuk

b�lg�lend�rmeler� g�b� faal�yetler gerçekleşt�r�ld�. Çalışma sonunda çalışmanın genel�n� kapsayan rapor

yayınlandı.

 2. ETKİNİZ- Sur’da Oyun Mekanlarının Çocuk Haklarına Uygunluğunun İzlenmes�
 ETKİNİZ’�n desteğ� �le Rengarenk Umutlar Derneğ�'n�n (RUMUD) çalışma alanı olan D�yarbakır'ın Sur

�lçes�ndek� çocuk oyun alanlarının çocuk haklarına uygunluğunu �zleyerek; mevcut durumu ve �hlaller�

görünür kılmak �ç�n saha çalışması yürütülmüş ve elde ed�len bulgular raporlandırılarak yayımlanmıştır.

Konuyla �lg�l� savunuculuk faal�yetler� yürütülmekted�r.. 

3. Fr�edr�ch Ebert St�ftung Derneğ�/ Türk�ye Tems�lc�l�ğ�- Çocuk İşç�l�ğ� İzleme Çalışması 
 Pandem� �le Artan Çocuk İşç�l�ğ�n�n İzlenmes� Raporu - D�yarbakır Örneğ�: Pandem� dönem�nde artan

yoksulluk, çocukların onl�ne eğ�t�me er�ş�m�nde olumsuz sonuçlar yarattığı g�b�, aynı zamanda çocukların

çalışma hayatına dah�l olmasına neden olmuştur. Bu bağlamda araştırma gerçekleşt�r�lerek mevcut

durumu raporlandırmıştır. Konuyla �lg�l� savunuculuk faal�yetler� yürütülmekted�r. 



YÖNETİM VE KARAR ALMA

Dernek organlarının seç�lmes�

Dernek tüzüğünün değ�şt�r�lmes�

Yönet�m ve denet�m kurulları raporlarının görüşülmes� ve Yönet�m Kurulunun �brası

Yönet�m Kurulunca hazırlanan bütçen�n görüşülüp karara bağlanması

Dernek �ç�n gerekl� olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması

hususunda Yönet�m Kuruluna yetk� ver�lmes�

Yönet�m Kurulunca dernek çalışmaları �le �lg�l� olarak hazırlanacak yönetmel�k taslaklarını �nceley�p karara

bağlamak

Her türlü ödenek, yolluk ve tazm�natlar �le dernek h�zmetler� �ç�n görevlend�r�lecek üyelere ver�lecek

gündel�k ve yolluk m�ktarlarının tesp�t ed�lmes�

Derneğ�n uluslararası faal�yette bulunması, yurt dışındak� dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya

ayrılmasını karara bağlamak

Derneğ�n vakıf kurması

Derneğ�n fes�h ed�lmes�

Yönet�m Kurulunun d�ğer öner�ler�n�n �ncelen�p karara bağlanması

Stratej�k planın onaylanması

Dernekten çıkarılan üyeler�n ve üyel�ğe kabul ed�lmeyen k�ş�ler�n �t�razlarının karara bağlanması

Gerekl� konularda Yönet�m Kuruluna yetk� ver�lmes�

Mevzuatta Genel Kurulca yapılması bel�rt�len d�ğer görevler�n yer�ne get�r�lmes�

1.

RENGARENK UMUTLAR DERNEĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI

GENEL KURUL



Dur�ye Erel- Başkan

U. C�wan Aytaş- 2. Başkan

D�lan Taşdem�r- Genel Sekreter

Cud� Met�n- Sayman

Aksel Akkaya- Üye

Talep ed�ld�ğ�nde stratej�k plana uygulanması �ç�n destek sunar. 

Ayda b�r üyeler�n bel�rled�ğ� b�r saatte düzenl� toplanır.

Alınan kararlar 2. Başkan tarafından karar defter�ne yazılır ve �mzalatılır.

Merkez�n �şley�ş� �le �lg�l� �şlere gerekt�ğ�nde destek ver�r [muhasebe, kayıt ve sekreterl�k… vs].

Görev ve sorumluluğunu yer�ne get�rmeyenlerle �lg�l� yazılı uyarıda bulunur.

Derneğ�n bölgede tanıtımını sağlar.

Kaynak gel�şt�rme çalışmaları �ç�n b�r�m�ne destek olur. 

Resm�yette tems�l�yet sağlar. 

İşe alım süreçler�ne destek olur. 

Denet�m süreçler�n� tak�p eder.

yürütme kurulunun taleb� �le olağanüstü toplantılara katılır. 

İdar� ve muhas�p �şler�n tak�b�n� yapar. 

Derneğ�n, tüzüğünde göster�len amaç ve amacın gerçekleşt�r�lmes� �ç�n sürdürüleceğ� bel�rt�len

çalışma konuları doğrultusunda faal�yet göster�p göstermed�ğ�n� denetler;

Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını Dernek

tüzüğünde tesp�t ed�len esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler;

Denet�m sonuçlarını b�r rapor hal�nde Yönet�m Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

YÖNETİM KURULU

GÖREVLERİ

DENETİM KURULU Görev ve yetk�ler� 



Danışma Kurulu kaynak gel�şt�rme, kr�z yönet�m�, �dar� ve tekn�k �şler �le olağanüstü durumların

çözümüne destek olur.

Danışma Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara katılarak çalışmaların ver�ml� ve düzenl� b�r şek�lde

yürütülmes�ne katkı sağlar.

Danışma Kurulunun bel�rlem�ş olduğu öner�ler� ve tavs�ye n�tel�ğ�ndek� kararları Yönet�m kuruluna

b�ld�r�r.

Danışma Kurulu altı ayda b�r bel�rlenen tar�h ve gündemle olağan olarak toplanır. 

Olağan toplantılar dışında Danışma Kurulu, RUMUD Yürütme Kurulu’nun �ht�yaç duyduğu hallerde

olağanüstü toplantıya çağırab�l�r.

Danışma Kurulu toplantılarına görüşülecek konunun gerekt�rd�ğ� hallerde Yönet�m kurulu, yürütme

ek�b�, üyeler ve gönüllüler katılım sağlayab�l�r.

DANIŞMA KURULU Görev ve Yetk�ler�:

YÜRÜTME KURULU:
Yürütme Kurulu, B�r�m Sorumlularından oluşur. Sorumlular, Derneğ�n genel koord�nasyonu �le planlanan

faal�yetler�n takv�m�ne uygun şek�lde ve tam olarak uygulanmasından sorumludur. Dernek Yönet�m Kurulu

tarafından atanır ve yönet�m kuruluna karşı sorumludur.

Yürütme organları

Genel Koord�natör

Akadem�k Faal�yetler ve Eylemler B�r�m�

Okul Çağı Çalışmaları B�r�m�

Gönüllü Yönet�m� B�r�m�

Projeler ve Kaynak Gel�şt�rme B�r�m�

Sosyal Medya ve İlet�ş�m B�r�m�

Erken Çocukluk B�r�m�



Derneğ�n b�r�mler� arasında koord�nasyonu sağlar, bu amaçla düzenl� olarak toplantılar organ�ze eder,
b�r�m sorumlularından rapor alır. 
Faal�yet ve mal� raporları onaylar.
Her b�r�m�n �ş planı çıkarması ve �ş bölümü yapmasını sağlar, �ş planlarının b�rb�r�ne uygun seyr�n� tak�p
eder.
Resm� kuruluşlarla �l�şk�ler� tak�p eder, resm� yazışmaları yürütür.
Yürütme Kurulu toplantılarını organ�ze eder, yen� üyeler�n katılmasını sağlar.
Yapılan çalışmaların sonuçlarını görünür hale get�rmek üzere b�r dokümantasyon s�stem� gel�şt�r�r,
raporlar, tanıtım ve yaygınlaştırma materyaller� hazırlar �lg�l� görsel malzemey� paylaşılması �ç�n sosyal
medya sorumlusuna aktarır.
Yönet�m Kurulunun görevlend�rd�ğ� durumlarda çeş�tl� platform ve toplantılarda Derneğ� tems�l eder.
Derneğ�n muhasebes�n� tak�p eder. 
Derneğ�n resm� sorumluluklarını zamanında yer�ne get�r�lmes�n� sağlar (Muhtasar, s�gorta ve KDV’n�n
ödenmes�, çalışanların g�r�ş çıkış evraklarının tak�b�, vb). 
Genel kurulları organ�ze eder, tesc�l �şlemler�n� yürütür ve tak�b�n� yapar.
İht�yaçlara göre satın alma yapar, bunun �ç�n 3 tekl�f alır ve Yürütme Kurulu tarafından
değerlend�r�lmes�n� sağlar.
Stratej�k Plan doğrultusunda uygulama planı çıkarır, aylık �ş planlarını hazırlar ve tak�p eder.
B�na ve dem�rbaşların korunmasını ve bakımlarının zamanında yapılmasını sağlar.
Kurumsal �l�şk�ler� gel�şt�r�r ve tak�p eder. 

İht�yaca göre eğ�t�m programları organ�ze eder, raporlar ve �zler.
Atölyeler �ç�n haftalık plan oluşturur (hang� gün hang� saatte hang� çalışma var). Dernek üyeler�n�,
gönüllüler� ve çalışanlarını bu plan konusunda b�lg�lend�r�r.
Faal�yetlere destek olacak gönüllülerle bağlantıya geçer, çalışmalarını organ�ze eder ve denetler.
Yürütme Kurulu �le �şb�rl�ğ� �ç�nde gönüllü stratej�s� belges�n� uygular.
Var olan gönüllüler�n dernek çalışmalarına akt�f katılımına da�r mot�vasyonlarını sağlar.
Atölye raporlarını, değerlend�rme sonuçlarını, modüller�n� Yürütme Kurulu �le paylaşır ve onl�ne s�steme
�şler.
Gönüllü eğ�t�mler� planlar, 15 günde b�r gönüllüler �le yüz yüze ger� b�ld�r�m alır.
Gönüllü havuzunu günceller. 
Çocuk Güvenl�ğ� Pol�t�kasında yer alan davranış kurallarının uygulanmasından ve tak�b�nden sorumludur. 

Genel Koord�natörün Görev ve Yetk�ler�: 
Derneğ�n �dar� �şler�nden ve tüm �şley�şten sorumludur. 

Gönüllü Yönet�m� Sorumlusunun Görev ve Yetk�ler�:
Dernek faal�yetler�ne katkı sunan gönüllüler�n koord�nasyonundan sorumludur.



Çocuk Mecl�sler�n�n kolaylaştırıcılığını yapar ve gen�şlemes�n� sağlar.
Gönüllü koord�natörü �le eşgüdümlü çalışır.
�ht�yaç hal�nde a�lelerle b�lg�lend�rme toplantıları düzenler. 
Çocuk mecl�sler�nden gelen öner� ve ş�kayetler� Yürütme Kuruluna taşır ve gerekl� düzenlemeler� yapar.
Çocuklar tarafından doldurulan memnun�yet ölçekler�n� değerlend�r�r, değerlend�rme sonucuna göre
�ht�yaç duyulan alanlarda �y�leşmeler yapar. 
Atölye çıktıları ve değerlend�rme sonuçlarını raporlandırır. 
Kolaylaştırıcıların atölye malzemeler�n� tem�n eder.
İht�yaca uygun atölyeler planlar ve uygular.
Dış mekan etk�nl�kler�n� planlar ve uygular.
Etüt çalışmalarını planlar ve uygular. 
Başvuru kayıtlarını alır.
�ht�yaç dah�l�nde saha çalışmaları yürütür. 
Çocukların yapacağı sosyal-kültürel atölyeler�n �çer�kler�n� oluşturur ve gerekl� �şb�rl�kler�n� sağlar.

Yerel ve ulusal düzeyde Dernek çalışmalarının tanıtımını yapar, bunun �ç�n gerekl� materyaller� hazırlar,
paylaşımlar yapar. 
Derneğ�n İlet�ş�m Stratej� Belges�ne bağlı olarak çalışma yürütür. 

Stratej�k plan doğrultusunda �lg�l� alanlar �le �lg�l� projeler üret�r. 
Derneğe destek sağlamak üzere, çeş�tl� sektörlerden k�ş�, kurum ve kuruluşlarla �l�şk�len�r. 
Derneğ�n kaynak �ht�yaçlarını saptar ve bu kaynaklara ulaşma konusunda Y.K �le b�rl�kte çalışır.
Derneğ�n �şb�rl�ğ� yaptığı kurum ve kuruluşlarla �l�şk�ler� tak�p eder, �şb�rl�ğ� esaslarının uygulanmasını
sağlar. 
Kaynak Gel�şt�rme Stratej�s� Belges�ne bağlı kalarak eylem planı hazırlar ve uygular.
Benzer çalışmalar yürüten uluslararası kurumlarla �l�şk�len�r ve partnerler bulur.
H�be programlarını tak�p eder.  
Başvuru süreçler�n� tak�p eder, gerekl� prosedürü �şlet�r ve Yürütme Kurulunu b�lg�lend�r�r.
İht�yaca göre proje gel�şt�rmek �ç�n Yürütme Kurulu �le toplantılar yapar. 
Lob�c�l�k faal�yetler� yürütür. 
Bağış Platformlarına üyel�k gerçekleşt�r�r, tak�p eder ve gerekt�ğ�nde kampanyalar 

Okul Çağı Çocuk Çalışmaları Sorumlusunun Görev ve Yetk�ler�:

 İlet�ş�m Sorumlusunun Görev Yetk�ler�:

Projeler& Kaynak Gel�şt�rme Sorumlusu Görev ve Yetk�ler�



Eğ�t�m mekanının Çocuk Güvenl�ğ� Belges�ne uyumlu şek�lde düzenlen�r.
Yen� kayıtlar �ç�n saha çalışmaları yapar.
Eğ�t�m mekanının her türlü �ht�yacı �ç�n genel koord�natörle eşgüdümlü çalışır.
Grup l�derler�n�n görev tanımlarını bel�rler �ş l�stes�n� hazırlar ve tak�b�n� yapar.
Grup l�derler�n�n oryantasyon ve eğ�t�m süreçler�n� organ�ze eder.
ECE modüller�n�n uygulanması �le �lg�l� sürec� yönet�r. 
Haftada b�r yapılan yürütme kurulu toplantılarına katılır ve düzenl� b�lg�lend�rmeler yapar.  
Çalışma yürütecek eğ�tmenler� bel�rler. 
A�leler�n akt�f katılımı �le �lg�l� organ�zasyonları düzenler.
Yılda en az �k� defa vel� b�lg�lend�rme toplantıları düzenler.
ECE’n�n sosyal ve kültürel çalışmalarını organ�ze eder.
Ara dönem ve f�nal raporlarını hazırlar ve Yürütme Kuruluna sunar.
Grup faal�yetler�nde kullanılmak üzere görsel malzeme toplar, grubundak� �y� uygulamaları yazılı hale
get�r�r ve fotoğrafları �let�ş�m sorumlusu �le paylaşır.  

Derneğ�n stratej�k planında yer alan �zleme çalışmalarını araç, yol ve yöntemler� gel�şt�r�r.
Dernek �ç�ndek� faal�yetler�n etk�s�n� ölçeb�lmek �ç�n değerlend�rme formlarını �nceler.  
Savunuculuk stratej�s�ne bağlı kalarak Yürütme Kurulu �le b�rl�kte savunu faal�yetler�n� planlar.
Derneğ�n ve alanda hak temell� çalışan örgütler�n çocuk hakları alanında güçlenmeler� �ç�n akadem�k
faal�yetler yürütür.
Akadem�k faal�yetler sonucunda elde ed�len çıktılar yaygınlaştırılmak üzere çoğaltılır.
Çocuk hakları alanında çalışma yürüten akt�v�st ve STÖ’lerle alan araştırmaları yapar.
İzleme ve araştırma çalışmalarında çok d�ll�l�ğ� esas alır.
Derneğ�n çalışma yürüteceğ� alanlarda l�teratür taramaları yapar. 
Derneğ� faal�yetler�n� ve değerlend�rmeler�n� �nceler ve etk�y� ölçer.

Erken Çocukluk Eğ�t�m Sorumlusunun Görev ve Yetk�ler�:

 
Akadem�k Çalışmalar ve Eylem Sorumlusu Görev ve Yetk�ler�



2.YÖNETİM VE YÜRÜTÜCÜ EKİP SORUMLULUKLARININ BÖLÜNMESİ

ALAN
 

Yönet�m Kurulunun Rolü 
 

Yürütme Kurulunun Rolü

 
 

M�syon ve
amaç

 
 

Yönet�m Kurulu, kurumun m�syonunu ve
ney� başarmak �ç�n çaba gösterd�ğ�n�
bel�rlemekten sorumludur. Yönet�m
Kurulu, üyelerle, çalışanlarla, danışanlarla
ve d�ğer paydaşlarla �st�şare hal�nde
örgütün ne yaptığını ne �ç�n yaptığını ve
k�me h�zmet ett�ğ�n� tanımlayan yazılı b�r
m�syon beyanı hazırlar.

 
 

Yürütücü ek�p, kurumun m�syonunu
tamamen anlamalı ve kurumun çalışmasına
der�nden bağlı olup hedeflere ulaşması
amacıyla çalışan, üye ve gönüllüler� mot�ve
eder. Yürütücü ek�p karar alırken kuruluş
amacından sapmamak �ç�n kurumun
m�syonunu ön planda tutmaktan sorumludur.
Yürütücü ek�p, m�syon beyanını hazırlama ve
Yönet�m Kuruluna bu beyanı gözden
geç�r�rken gerekt�ğ� şek�lde destek olma
konusunda öneml� b�r rol oynar.

 
 

Yönet�m Kurulu �şverend�r. Derneğe k�ş�
�st�hdam ed�lecek durumlarda �ş tanımını,
kontrat süres�n�, maaş pol�t�kasını
yürütücü ek�p �le beraber hazırlar.
Çalışanın �ş kanunundan doğan haklarını
sağlamak ve korumakla yükümlüdür.
Çalışanların dernek �ç� performanslarına
da�r değerlend�rmeler� yıllık veya 6 aylık
per�yodlarla yapar.

 
 

Çalışanların
�şe alınması
ve �dares�

Çalışanlara �lham vermek ve onları
mot�ve etmek
Derneğ�n hedefler�n� destekleyen b�r
personel yapısı oluşturmak ve katılımcı
b�r çalışma ortamı sağlamak
N�tel�kl� çalışanları çekecek ve derneğ�n
bünyes�nde tutacak �st�hdam koşullarını
sağlamak
Çalışanların gel�ş�m�n� desteklemek,
programı kal�tes�n�, ver�m�n� ve etk�nl�ğ�n�
sağlamak

 
 

Yen� çalışanın �st�hdam ed�lmes� gereken
durumlarda yürütücü ek�p yönet�m kuruluna
taleb� gerekçelend�rerek sunar. Açık olan
poz�syonu ve dernek bütçes�ndek� �nsan
kaynağı kalem hacm� yürütücü ek�p
tarafından hazırlanır. Yürütücü ek�b�n
�st�hdam ed�len çalışanlarla �lg�l� d�ğer
sorumlulukları aşağıdak� g�b�d�r.

 
 

Planlama

 
 

Uygun b�r planlama sürec�yle Yönet�m Kurulu ve
çalışanlar derneğ�n m�syonunu; ölçüleb�l�r
amaçlara ve hedeflere dönüştürür. Yönet�m
Kurulu üyeler� stratej�k planlama sürec�ne akt�f
katılır. Yönet�m Kurulu üyeler� kom�teler ya da
çalışma grupları yoluyla profesyonel uzmanlık
sunarak bel�rl� alanlarda da dah�l olab�l�r. Yönet�m
Kurulu üyeler� derneğ�n operasyonel �şler�nden
b�r�nc�l sorumlu değ�ld�r. Operasyonun devamlılığı
�ç�n YK üyeler�nden b�r�n�n uzmanlığına �ht�yaç
duyulduğunda yürütücü ek�p tarafından destek
�sten�r. 

 
 

Derneğ�n tüm operasyonundan yürütücü ek�p
sorumludur. Bu doğrultuda yürütücü ek�p,
m�syona uygun ve amaçların gerçekleşmes�
yönünde etk�n b�r planlama yapar. Planlama
mümkün mertebe dernek çalışanları ve
faal�yet �ç�ndek� gönüllüler �le b�rl�kte
yapılmalıdır.



ALAN
 

Yönet�m Kurulunun Rolü 
 

Yürütme Kurulunun Rolü

 
 

Performans

 
 

Sınırlı kaynaklar, odaklanılacak öncel�klere
göre karar alınmasına sebep olduğundan
f�nansal kararlar ve programla �lg�l� kararlar
b�rl�kte alınmalıdır. Yönet�m Kurulu, derneğ�n
yapacağını söyled�ğ� hususları
gerçekleşt�rmes�n� ve programlarının ve
h�zmetler�n�n yüksek kal�tede olmasını
sağlamaktan sorumludur. Yönet�m Kurulu
yürütücü ek�p rut�n olarak b�rl�kte �ç ve dış
değerlend�rmeler yapar.

 
 

Yürütme Kurulunun �lk sorumluluğu mevcut ya
da öner�len program ve h�zmetler�n, derneğ�n
amacı ve stratej�k öncel�kler�yle tutarlı olmasını
sağlamaktır. Yürütücü ek�p haftalık olarak
sözlü �ç performans değerlend�rmes� yapar.
Operasyonu aksatan durumlara hızlıca
müdahele eder. Bunun dışında gönüllüler�n
performansı, gönüllünün çalışması sona
erd�kten sonra yazılı olarak hem kend�s�nden
hem de d�ğer yürütücü ek�p üyeler�nden
�sten�r. 

 

Yönet�m Kurulu, yürütücü ek�p �le b�rl�kte
derneğ� tems�l eder. Ulusal ve uluslararası
toplantılarda, lob� ve savunuculuk
faal�yetler�nde konu özel�nde ve k�ş�n�n
yetk�nl�ğ�ne göre YK ve yürütücü ek�b�n
ortak kararı �le tems�l edecek k�ş�
bel�rlen�r.

 
 

Derneğ�n
Tems�l�yet�

 
Dernek b�nasındak� z�yaretler, dernek
faal�yetler� �ç�n yürütücü ek�b�n kurumsal �l�şk�
kurması gerekt�ğ� zamanlarda yürütücü ek�p
kend� arasında yönet�m kuruluna sormaksızın
k�ş� tay�n edeb�l�r.

 
 

Üye ve
Gönüllü
İl�şk�ler�

 
 

Derneğ�n rut�n tanışma ve gönüllü toplantılarında,
gönüllüler� �çeren faal�yetlerde Yönet�m
Kurulundan üyeler�n olması öneml�d�r fakat
gönüllüler�n esas koord�nasyonu yürütücü
ek�pted�r. YK gerek görüldüğü takd�rde k�ş�ler�n
derneğ�n üye ve gönüllüsü olması yönünde
çalışmalar yapar.

 
 

Derneğ�n gönüllü koord�nasyonu tümü �le
yürütücü ek�pted�r.   Yen� gelen gönüllüler�n
oryantasyonu, faal�yet alanının saptanması,
dernek �ç� yaşadığı sorun ve sıkıntıların
çözülmes�, mot�vasyonun yüksek tutulması
g�b� tüm sorumluluklar yürütücü ek�pted�r. Bu
kapsamda bel�rl� aralıklarla YK �le �st�şare
ed�leb�l�r. Gönüllüler �ç�n s�steml� b�r yapının
kurulması y�ne yürütücü ek�b�n esas
görevler�nden b�r�d�r.



3.PAYDAŞLARLA YÖNETİŞİM İLKELERİ

Otor�telerle: Yönet�m ve Yürütme Kurulu bu görüşmeler� en az �k� k�ş� �le gerçekleşt�r�r. Otor�telerle
görüşmeler her türlü �deoloj�k �çer�kten, k�ş�sel menfaatten ve kurum faydasına olmayan durumlardan
uzaktır. Derneğ� tems�len görüşmey� gerçekleşt�ren k�ş�ler bu �lkelere uygun davranmadığı takd�rde d�s�pl�n
sürec� başlatılır.

Üyelerle: Üyeler�n esas muhatabı Yönet�m Kurulu’dur. Genel Kurul’da kurumsal �şley�ş�n şeffaflığına da�r
gerekl� b�lg�lend�rme yönet�m ve yürütme kurulu tarafından yapılır. Bunun dışında her da�m üyelere karşı
hesap vermeye hazırdır. Üyeler�n kurumsal a�d�yet�n� güçlend�rmek �ç�n bel�rl� aralıklarla buluşmalar ve
etk�nl�kler yapılır, Yönet�m ve Yürütme kurulu tarafından görev ve sorumluluk paylaşımı yapılır.
 
Yararlanıcılarla: Yararlanıcılardan düzenl� olarak ger�b�ld�r�m almak derneğ�n �lg�l� b�r�mler�n�n
sorumluluğundadır. Bu doğrultuda dernek �şley�ş� rev�ze ed�l�r. Yararlanıcıların ger�b�ld�r�m vermes� �ç�n uygun
araçlar oluşturulur ve bu s�stem�n sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlanır.
 
Hedef K�tleyle: Yapılan faal�yetler�n hedef k�tleye er�ş�p er�şemed�ğ� bel�rl� aralıklarla sosyal medya, yüz yüze
görüşme g�b� araçlarla kontrol ed�l�r. Yeter�nce etk�l� b�r er�ş�m�n olmadığı düşünüldüğü durumlarda er�ş�m
araç ve yöntemler�nde değ�ş�kl�ğe g�d�l�r. 
 
Çalışanlarla: Yönet�m ve yürütme kurulu her da�m b�rb�r� �le yakın �let�ş�m �çer�s�nde operasyonu sürdürür.
Çalışanların güvenl� ve huzurlu b�r ortamda çalışması yönet�m kurulunun öncel�kler�nden b�r�d�r. Bunun �ç�n
çalışanların kend�ler�n� �fade edeb�leceğ� b�r alan yaratır. Yönet�m kurulunun çalışanların performansını
ölçeb�l�r. Çalışanların, Yönet�m ve Yürütme Kururlu �le �lg�l� yaşayab�leceğ� olası herhang� b�r anlaşmazlık
durumunda Et�k Kurul devreye g�rer.

Gönüllülerle: Gönüllüler�n �ht�yaç ve talepler� gözet�lecek şek�lde b�r faal�yet planı yapılır. Gönüllü
koord�natörü n�cel ve n�tel güncellemeler� d�j�tal b�r ortamda dernek organlarının göreceğ� şek�lde paylaşır.
Gönüllü mot�vasyonu �ç�n yaratıcı etk�nl�kler düşünülmel�d�r. Çocuklar �le �let�ş�m hal�nde olacak gönüllüler�n
önces�nde b�r oryantasyon ve çocuk hakları temel eğ�t�m� alması �lkesel olarak uygulanır. Çocukların
gönüllülere da�r memnun�yet veya memnun�yets�zl�kler�n� �letmeler�n� sağlayan b�r alan açar.

Ortaklarla: Ortak b�r çalışmaya/projeye başlamadan önce yürütülme, sorumluluk, f�nans g�b� konularda
boşluk kalmayacak şek�lde şeffaf olunur ve her �k� taraf talep ve �ht�yaçlarını d�le get�r�r. Gerekt�ğ� takd�rde
yazılı b�r mutabakat hazırlanıp olası çatışmaların çözümüne ve derneğ� en az etk�lemes� �ç�n önlem amacı �le
karşılıklı �mzalanır.
 
İşb�rl�kler�yle: Dernek �le �şb�rl�ğ� öner�ld�ğ�nde konu yönet�m ve yürütme kurulu �ç�nde tartışılır, dernek
stratej�s�ne, var olan kapas�teye, kurumsal k�ml�ğe uygun olup olmadığı saptanır. Olmadığına karar ver�ld�ğ�
takd�rde �ş b�rl�ğ�nden kaçınılır ve karşı tarafa yazılı olarak b�ld�r�l�r. Kurulan �şb�rl�ğ� yürütücü ek�p tarafından
yürütülür. Çalışma sonu yapılan raporlama yönet�m kurulu ve genel kurul �le paylaşılır ve �şb�rl�ğ�n�n ver�m�n�
ölçmek amacı �le gel�şt�r�len ölçekler kullanılır.



Bağışçılar: Bağışçılarla kurulan �let�ş�mde esas �lke şeffaflık ve hesap ver�leb�l�rl�kt�r. Yapılan bağışların
nerede harcandığı b�lg�s� d�j�tal ortamda güncel tutulduğu �ç�n düzenl� olarak b�lg�lend�rme yapılır. Bağışçıların
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Derneğ�n Gönüllü havuzuna başvuruda bulunan gönüllüler öncel�kle;
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Dernek �le �lg�l� konularda �let�ş�m aracı olarak derneğ�n kurumsal hatları ve dernek uzantılı ma�ller
kullanılır.
Dernek whatsapp grupları sadece �lg�l� konularda kullanılır.
Ac�l durumlar dışında yazışmalar akşam 19:00’ a kadar yapılır.
Ma�ller, �lg�l� k�ş�lere gönder�l�r.
Sosyal medya paylaşımlarında derneğ�n Çocuk Güvenl�ğ� Pol�t�kasında yer alan �lkelere göre
paylaşılab�l�r.

Web s�tes�nde tüzük, stratej�k plan ve tüm faal�yetler düzenl� olarak paylaşılır. 
Dernek adına katılım sağlanan davet, sem�ner, eğ�t�m vb. faal�yetler onl�ne olarak kayıt alınmış �se
raporlar �le b�rl�kte arş�vlen�r.
Dernek bünyes�nde yayımlanmış her yazılı kaynağın en az 5 adet� arş�vde tutulur. 
Gsu�te vb. elektron�k belge arş�v�ne her etk�nl�k ve faal�yet düzenl� olarak eklen�r. 
Basılı arş�v, belgeler ve dernek defterler� dernek merkez�nde muhafaza ed�l�r. 
Depolama Yerler�:

6.İLETİŞİM YÖNETİMİ

İlet�ş�m Planı:
Hedef k�tle: Faydalanıcılar (çocuklar ve a�leler�), destekç�ler ve destekleme potans�yel� olan herkes� kapsar.
Faydalanıcılar �le �let�ş�m, mahallede çalışma yürütüldüğü �ç�n yüz yüze gerçekleşt�r�l�r. Etk�nl�k veya b�lg�
paylaşımı �ç�n telefon �le �let�ş�me geç�l�r. Destekç�lere �se sosyal medya ve ma�l aracılığı �le ulaşılır. 
Terc�h ed�len �let�ş�m aracı: Yüz yüze �let�ş�m, telefon, sosyal medya, ma�l ve webs�tes� araçları kullanılır. Tüm
faydalanıcıların ve destekç�ler�n �let�ş�m b�lg�ler� onl�ne s�stemde kayıt altına alınır.
İç İlet�ş�m:
Dernek, çalışanlarla ve gönüllülerle �let�ş�m�n� whatsapp grubu, ma�l ve telefon aracılığı �le gerçekleşt�r�r.
Whatsapp gruplarında kayıt altına alınması gereken b�lg�, belge ve fotoğraflar gönüllü sorumlusu tarafından
düzenl� olarak dr�ve’ da �lg�l� dosyada kayıt altına alır. Ma�ller�n tak�b� düzenl� olarak genel koord�natör
tarafından yapılır ve �lg�l� alana yönlend�rmeler� yapar. 
Dış İlet�ş�m:
Yapılan her etk�nl�k sosyal medya hesaplarında paylaşılır ayrıca tüm destek �ht�yaçları sosyal medya
kampanyaları �le duyurulur. Tüm destekç�lere yapılan destekten sonra teşekkür �let�ler� yollanır ve dönem
sonrasında gerçekleşt�r�len tüm çalışmalar hakkında Faal�yet raporları ve aylık bültenler ma�l aracılığıyla
gönder�l�r.  
Dernek çalışmalarına destek vermek �steyen k�ş�ler, kurumlar ve topluluklar genel olarak ma�l yoluyla ya da
sosyal medya üzer�nden ulaşıyor. 
Dernek merkez�ne yapılan z�yaretler kayıt altına alınır.

İlet�ş�m kuralları:

BELGE ARŞİVLERİ: 
Kurumsal B�lg� Depolama Yöntem�

-D�j�tal Ortam
-Klasörleme 
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