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Açık Alan Derneği (AAD) & Derin 
Yoksulluk Ağı (DYA); 

- Sosyal, ekonomik ve kentsel sorunlar hakkında farkındalık yaratmayı; 

- Hak ve ihtiyaçlarına erişmekte zorlanan, sosyal dışlanmaya maruz kalan gruplarla 
dayanışmayı; 

- Bu grupları çeşitli faaliyetler aracılığıyla güçlendirmeyi; bu grupların kamusal hak ve 
hizmetlere erişimini desteklemeyi; 

- Eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik dahil olmak üzere temel insan haklarına 
erişimleri yolundaki engelleri azaltmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Derin Yoksulluk Tanımı: AAD&DYA yoksulluğu çok boyutlu bir çerçevede, kişilerin temel 
hak ve ihtiyaçlarına erişimlerinin kısıtlanmasının yanında ekonomik, sosyal, politik ve 
kültürel haklarına ulaşımlarının da engellendiği bir olgu olarak ele alır.

Tahhütnamenin Amacı: Bu taahhütname, dernek faaliyetlerinin parçası olan, yoksulluk 
koşullarında yaşayan kişileri (faydalanıcıları) doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkileyen 
çalışmaların insan hakları standartlarına uygun yürütülmesini sağlamayı amaçlar.



Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’na göre herkesin yoksulluk ve sosyal 
dışlanmaya karşı korunma hakkı vardır; yoksulluk koşullarında  yaşayan ya da 
bu duruma düşme tehlikesinde olan kişilerin ve ailelerinin, özellikle istihdam, 
konut, eğitim, öğrenim, kültür ile sosyal ve tıbbi yardım olanaklarına fiilen 
ulaşmalarını teşvik edecek genel ve eşgüdümlü bir yaklaşım çerçevesinde 
önlemler alınması gerekir.

AAD, işbirlikleri geliştirilirken faydalanıcıların insanlık onuruna saygı, haklarına ve yüksek 
yararına özen gösterilmesi yönünde ortak bir duyarlılık ve çalışma kültürü oluşturulmasını  
hedefler.

Sorumlular AAD’nin birlikte çalıştığı uzman, danışman ve eğitmenler, işbirliği ve 
yönlendirme
yaptığı Sivil Toplum Kuruluşları, bireyler ve tüzel kişilikler, bu taahhütnameye
uyacaklarını, işbu taahhütnameyi imzalayarak taahhüt eder. 

Temel AAD tüm çalışmalarını insan haklarına uygun gerçekleştirmeyi taahhüt eder. 

Bu taahhütname hazırlanırken Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel alınmıştır. 

Derin Yoksulluk Tanımı AAD&DYA yoksulluğu çok boyutlu bir çerçevede, kişilerin 
temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerinin kısıtlanmasının yanında ekonomik, sosyal, politik ve 
kültürel haklarına ulaşımlarının da engellendiği bir olgu olarak ele alır.

Tahhütnamenin Amacı Bu taahhütname, dernek faaliyetlerinin parçası olan, yoksulluk 
koşullarında yaşayan kişileri (faydalanıcıları) doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkileyen 
çalışmaların insan hakları standartlarına uygun yürütülmesini sağlamayı amaçlar.

AAD, işbirlikleri geliştirilirken faydalanıcıların insanlık onuruna saygı, haklarına ve yüksek 
yararına özen gösterilmesi yönünde ortak bir duyarlılık ve çalışma kültürü oluşturulmasını  
hedefler.

Sorumlular AAD’nin birlikte çalıştığı uzman, danışman ve eğitmenler, işbirliği ve 
yönlendirme yaptığı Sivil Toplum Kuruluşları, bireyler ve tüzel kişilikler, bu taahhütnameye
uyacaklarını, işbu taahhütnameyi imzalayarak taahhüt eder. 

Temel AAD tüm çalışmalarını insan haklarına uygun gerçekleştirmeyi taahhüt eder. 

Bu taahhütname hazırlanırken Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel alınmıştır. 



Bu hedefler doğrultusunda AAD, işbirliği sürecinde olduğu kurumların da yukarıda adları 
sayılan sözleşmelerin maddelerine ve etik sınırlarına uymasını bekler. İşbu taahhütnameyi 
imzalayan herbir kişi, yukarıda adları sayılan sözleşmelerin maddelerini de kabul etmiş 
sayılacaktır.

İş birliğinde olunan kurumlar aşağıdaki maddelere uyumlu bir şekilde süreci yürüteceğini 
taahhüt eder:

- AAD&DYA tarafından yönlendirilen faydalanıcılardan faaliyetler süresince ücret talep 
etmemek;

- Yoksulluğun bir insan hakları ihlali olduğu bilinciyle hareket etmek;

- AAD&DYA’nın yoksullukla mücadelede temel ilke edindiği sosyal adaletin, eşitliğin ve 
toplumsal barışın onarılmasına katkı sağlamak;

- Hiçbir şekilde kişiler arası etnik köken, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, cinsel 
kimlik, cinsel yönelim, dış görünüş, sosyal köken, sınıf, yaş, ekonomik ve diğer 
toplumsal konumlar yönünden ayrımcılık ve damgalama yapmamak;

- Kurum içerisinde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet, taciz ve mobingden 
kaçınmak; 

- Faydalanıcıların yoksullukla mücadelesini herhangi bir çıkar amacıyla 
nesneleştirmemek; Kişilerin herhangi bir bilgisini herhangi bir çıkar amacı için 
kullanmamak, fotoğraf/hikaye gibi materyalleri kişilerin izni dahilinde ve insan 
onuruna yaraşır formlarda kullanmak;

- Derin yoksulluk koşullarında yaşayan kişilerin fotoğraf ve videolarını aydınlatılmış 
onam almadan ve AAD&DYA tarafına bilgi vermeden hiçbir şekilde kullanmamak, 
kişilerin unutulma hakkına saygı duymak;

- Yoksulluğa dair önyargıları besleyen, kişileri damgalayan, suçlayan, ayrımcılığa sebep 
olabilecek söylemlerden ve pasifleştiren, mağduriyet yükleyen bir dilden kaçınmak;

- Tüm işbirliklerinde öznenin faydalanıcılar olduğunun, önceliğin ise faydalanıcıların 
yüksek yararı olduğunun bilincinde olmak; 

- Faydalanıcılara sağlanacak hizmetler konusunda faydalanıcıyı aktif ve doğru bir şekilde 
bilgilendirmek, kişilerin gönüllü bir şekilde katılımını gözetmek, süreci şeffaf bir 
şekilde yönetmek;

- İşbirliği kapsamında faydalanıcıyla planlanan faaliyetler ve faydalanıcıya sağlanan 
hizmetler konusunda AAD&DYA ekibine veya ekipten süreci yöneten kişiye geri 
bildirim vermek;

- AAD ve DYA görünürlüğünü ilgilendiren, logo kullanılan tüm sosyal medya ve kamuya 
açık her paylaşım öncesinde onay almak;



Tüm süreci KVKK’ya uygun bir şekilde yürütmek, faydalanıcılardan açık rıza onayları 
alınsa dahi, bilgileri üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmadan önce sözlü bilgilendirme 
yapmak.

Yukarıdaki taahhütlerin iş birliği yapılan kurum tarafından ihlal edilmesi 
durumunda öncelikle iyi niyet çerçevesinde AAD&DYA ortak bir toplantı talep ederek 
ihlali çözmeye çalışırlar., İhlalin telefi edilmemesi ve/veya devam etmesi durumunda 
bu iş birliğini hiçbir ek ifaya gerek kalmadan sonlandırabilir, tüm medya kanallarında 
işbirliğinin sonlandığını duyurur ve ortaya çıkan zararın telafisi için gerekli olduğu 
takdirde idari ve hukuki yollara başvurabilir.

AAD&DYA ile iş birliğimiz süresince yukarıda belirtilen maddelere uyacağımızı 
taahhüt ederim.

Tarih / Yetkili /İmza & Kaşe


