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AFET PLATFORMU ÜYELİK SÜRECİ 
 
 
ÜYELİK STATÜLERİ 
 
1)  Kurucu Üye 
 
Platformun kuruluş aşamasında yer alan üyelerdir. 
 
Hak ve Yükümlülükler; 

 Kurucu üyeler, üye hak ve yükümlülüklerini karşılamak durumundadır. Ancak üye kriterlerinin 
tümünü karşılaması beklenmez. 

 Kurucu üyelerin, üye zaman taahhüdü ve katkı sağlama kriterlerini karşılaması beklenir. 
  
 
2)  Üye (Tam Üye) 
 
Üyelik kriterleri; 

1. Tüzel kişiliğe sahip olunması 
2. Platformun etik değerler/ilkeler çerçevesi belgesine imzacı olunması 
3. Ulusal veya uluslararası düzeyde çalışılması (Kendisini “Yerel STK” olarak tanımlamıyor 

olması) 
4. İki platform üyesinden referansı bulunması 
5. Zaman taahhüdü (en az ayda 4 saat – Komisyon çalışmalarına, çalışma gruplarına ve diğer 

toplantılara katılım) 
6. Mali bilgilerinin kamuoyuna açık olması (Açık Açık üyesi olması durumunda bu kriter 

karşılanmış olur.) 
 
Hak ve yükümlülükler; 

 Genel Kurulda oy ve görüş belirtme hakkına sahiptir. 
 Genel kurulda en az 1 temsilci ile yer alınarak oy kullanılması beklenir. 
 Komisyonlarda İletişim Gönüllüsü olabilir. 
 İletişimde isim-logo vb. Afet Platformu materyallerini kullanabilir. 
 Afet Platformu tarafından organize edilen ve dışarıya açık tüm etkinliklere katılabilir. 
 Seçtiği faaliyet/katkı alanında aktif katılım beklenir. 
 Komisyonlara katılarak görüş ve öneriler ile katkı sağlaması beklenir. 
 Genel Kurul toplantılarına, Komisyon toplantılarına ve platform etkinliklerine düzenli katılım 

sağlar. 
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3)  Destekçi Üye: 
  
Afet Platformu’na düzenli destek sağlayabilecek kurum/kuruluşlardır. 
 
Kimler olabilir; 

• Üyelik kriterlerini karşılamayan (ya da tercihini o yönde kullanan) sivil toplum kuruluşu, sosyal 
girişim, STK ağı/platformu ve kişiler 

• Meslek örgütleri (odalar, dernekler, sendikalar vb.) ve üst kuruluşlar (Federasyonlar, 
Konfederasyonlar vb.) 

• Kamu kurumları, yerel yönetimler 
• Özel sektör kuruluşları ve ticari kuruluşların bir araya geldiği STK’lar 
• Üniversiteler, düşünce kuruluşları gibi akademik birimler ve araştırma enstitüleri 
• Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyonların Türkiye ajansları 

 
Hak ve Yükümlülükler; 

• Genel Kurulda yalnızca gözlemci olarak yer alır. Görüş belirtme ve oy kullanma hakkında 
sahip değildir. Süreçlere katılım için komisyonlarda yer alarak katkı sağlaması beklenir. 

• İletişimde isim-logo vb. Afet Platformu materyallerini kullanabilir. 
• Afet Platformu tarafından organize edilen ve dışarıya açık tüm etkinliklere katılabilir. 
• Seçtiği faaliyet/katkı alanında aktif katılım beklenir. 
• Komisyonlara katılarak görüş ve öneriler ile katkı sağlaması beklenir. 

  
4)  Danışma Kurulu / Akademik Kurul Üyesi 
 
Kimler olabilir; 

• Bireysel olarak uzmanlık desteği sağlayabilecek kişiler Danışma Kurulu / Akademik Kurulu’nda 
yer alabilirler. Kurum/kuruluşlar, Danışma Kurulu / Akademik Kurulu’nda yer alamazlar. 

• Danışma/Akademik Kurulu üyesi adayları, referans olan üyeler tarafından ‘Üye İlişkileri 
Komisyonu’na iletilir. Adayların tanıtımı ve dâhil edilme gerekçeleri, kendilerine teklif 
edilmeden önce Genel Kurul’a sunulur ve kabul edilmesi halinde adaylara teklif götürülür. 
Genel Kurulda, Danışma/Akademik Kuruluna katılım 2/3 oy çokluğu ile onaylanır.  Adayla ilgili 
itirazı olan üye, itiraz gerekçesini Genel Kurulda paylaşır. Olumlu yönde 2/3 oy çokluğu 
sağlanamazsa adaylara teklif götürülmez. 

• Danışma/Akademik Kurulu adayları, hali hazırda üye STK’larda görev almayan bağımsız kişiler 
olmalıdır. 

• Kişiler, en az 1 üye STK referansı ile katılmalıdır ve referans olan üyenin sorumluluğundadır.  
  
Hak ve Yükümlülükleri; 

• Genel Kurula katılıp görüş belirtebilir. Ancak oy hakkına sahip değildir. 
• Danışılan konu ile ilgili görüş bildirmeleri beklenir. 
• Kurul üyelerinin aktif olması beklenir. Aktif olmayan/olamayan kurul üyelerinin takibi Üyelik 

Komisyonu tarafından yapılarak referans olan üyeye bildirilir. 
• Genel Kurul kararı ile Danışma Kurulu/Akademik Kurul üyeliği 2/3 oy çokluğu sağlanarak 

sonlandırılabilir. 
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ÜYELİK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
 

• Üyelik başvuruları, üyelik formu ile üyelik komisyonuna yapılır. 
• Üyeler ve destekçiler platformun Etik İlkeler ve Değerler belgesini kabul ettiklerini 

imzalayarak belirtmiş olurlar. 
• Hali hazırda Afet Platformu’nun 2 üyesinden referansla başvuru yapılır. Üyelik başvurusu için 

süre sınırlaması yoktur, yılın herhangi bir döneminde başvuruda bulunulabilir. 
• Başvuru yapan üye adayları “Üye İlişkileri Komisyonu” tarafından değerlendirmeye alınır; 

üyelik kabulü için bu komisyon tarafından Genel Kurula sunulur ve toplam oy temsilcilerinin 
2/3 oy çokluğunun sağlanması ile onaylanır.  İtirazı olan üye itiraz gerekçesini Genel Kurulda 
paylaşır, buna rağmen 2/3 oy çokluğu sağlanıyorsa başvuru kabul edilir. 

• Ön başvuru formunda, en az 2 üye referansı gereklidir. Referanslardan en az biri oy hakkına 
sahip üye olmalıdır. 

• Üye STK’ların olumsuz referansı olması halinde üyelik süreci askıya alınır, ilave değerlendirme 
sonrası Genel Kurula bilgilendirme yapılır. 

• Üye İlişkileri Komisyonu, Genel Kurul değerlendirmesi öncesinde kriterleri karşılamayan 
başvuruları değerlendirip gerekirse eleyebilir. 

  
ÜYELİK TAKİP SÜRECİ 
 

• Üyelerin ilgili statünün tanımladığı yükümlülükleri karşılaması beklenir. 
• Kurucu üyeler katkı sağlama ve zaman taahhüdü kriterlerini sağlamamaları halinde Destekçi 

Üye statüsüne geçirilirler. Destekçi üye statüsüne geçen kurucu üyenin yeniden oy hakkına 
sahip olup kurucu üye statüsüne geçebilmesi için 6 ay süresince zaman taahhüdü ve katkı 
sağlama kriterlerini yerine getirmeleri beklenir. 

• Üyeler, yükümlülüklerini gerçekleştirmemeleri halinde Destekçi Üye statüsüne geçirilirler. 
• Destekçi Üyeler, yükümlülüklerini gerçekleştirmemeleri halinde platform üyeliğinden 

çıkarılabilirler. 
• Destekçi Üyeler, süreçte üyelik kriterlerini karşılamaları ve talep etmeleri durumunda, üye 

statüsüne geçebilirler. 
• Üyelik statüleri arası geçiş süreçleri, “Üye İlişkileri Komisyonu” tarafından değerlendirilerek 

Genel Kurula sunulur ve 2/3 oy çokluğun sağlanması ile karar alınır.    


