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Davranış Kuralları

Çocuk Hakları Perspektifi

TOG, çalışmaları esnasında temasta bulunduğu çocukları ve haklarını koruma 
sorumluluğunu alır. Tüm çalışmaları aşağıdaki ilkelere uygun olarak 
gerçekleştirmeyi ve çocuk haklarının korunmasını ana akımlaştırmayı 
taahhüt eder:  

 • 18 yaşın altındaki tüm çocuklar bireydir. 
 • Çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım gözetilemez. 
 • Tüm çocukların yaşamını ve gelişimini gözetecek önlemler alınır. 
 • Tüm çocukların gelişen kapasitelerine uygun olarak katılım

hakkı korunur.
 • Her koşulda ve ortamda çocukların üstün yararı gözetilir. 
 • Her çocuğun;
 
  · yaşamaya, hayatta kalmaya ve sağlıklı gelişmeye, 
  · bulunduğu her ortamda ihmal ve istismardan korunmaya, 
  · kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan eğitime erişmeye, 
  · özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesine,  
  · görüşlerini ifade etmeye ve bunların dikkate alınmasına,
  · oyun oynamaya, dinlenmeye ve kendini geliştirmeye,
  · ailesinden veya diğer birincil bakım veren taraflardan haklarına

uygun bakım ve desteği almaya,
  · yoksulluğa ya da parçası olduğu ailenin/grubun sahip olabileceği

diğer sosyal dezavantajlara, afetlere ya da zorunlu göç  gibi 
koşulların zorluklarına karşı korunmaya, 

  · tüm çocuk haklarına erişmeye ve
  · ihlal edildiği takdirde haklarını aramaya hakkı vardır. 

TOG Yönetim Kurulu, TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na 
uygun olarak çocuklarla temas eden tüm çalışmalarda aşağıdaki 20 kuralın 
uygulanmasını garanti eder.

Çocuklara Yaklaşım 

 1. Tüm çocuklar insanlık onuruna sahip bireylerdir. Çocuklara yönelik
yaklaşım onların haklarını ve kendilerine özgü ihtiyaçlarını dikkate 
alan, çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım yapmayan, şiddetten 
uzak, saygılı, çocukları ciddiye alan, onlara güvenen ve onları 
güçlendiren niteliktedir.

 2. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamaktan
ve gözetmekten sorumlu olan taraflar çalışmalarında tüm 
çocuklara eşit yaklaşır. Bazı çocuklarla veya ebeveynleriyle daha 
yakın ilişki kurmaktan kaçınır. 

 3. Tüm çalışmalarda ve çalışmaların planlanmasında gelişen
kapasitelerine uygun olarak ve uygun araçlar kullanılarak 
çocukların görüşlerini ifade etmeleri sağlanır, görüşleri dikkate 
alınır ve bilgi edinme hakları gözetilir.

Çocukların TOG Çalışmalarına Katılımı

 1. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce çocukların
çalışmaya katılımına ilişkin olarak çocukların ve ebeveynlerinin 
yazılı onayı alınır. Yazılı onay alınırken çocuklara ve ebeveynlerine 
yönelik çalışmanın içeriğini ve süresini kapsayan bilgilendirme 
yapılır. 

 2. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce ilgili kamu
otoritelerinden gerekli izinler alınır. 

 3. Çocuklar TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na
ilişkin bilgilendirilir ve kendileri çocuklara ilişkin kaygı verici bir 
durumla karşılaştıklarında TOG çalışanları veya gönüllüleriyle 
paylaşmaya teşvik edilir. 

Riskleri Önleme

 1. TOG’un çocuklara temas eden çalışmaları çerçevesinde çocukların
fiziksel ve/veya ruhsal güvenliğini tehlikeye atabilecek riskler 
çalışma öncesinde TOG çalışanları ve Toplum Gönüllüsü gençler 
tarafından öngörülür ve en aza indirilir. Çocuklar için güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulur. 

 2. Özel gereksinimleri olan çocukların haklarına uygun ve diğer
çocuklarla eşit koşulla da çalışmalara katılımı için gerekli önlemler 
alınır. 

 3. Çocukların özel yaşamının gizliliği gözetilir. Kendilerine veya
ailelerine dair kimlik bilgileri, adres bilgileri veya kişisel bilgiler 
herhangi bir mecrada paylaşılmaz. 

 4. Çocukların fotoğraf veya videoları kendilerinin ve ebeveynlerinin
yazılı izni olmadığı sürece çekilemez ve sosyal, yazılı veya görsel 
medyada dolaşıma sokulamaz. Ebeveynlerin ve çocukların yazılı 
izni bulunsa dahi çocukları gülünç duruma düşüren, mağdur ya da 
tehlikeli gösteren, hedef haline getiren, tehlikeye atan ya da 
yetişkinlere uygun (örneğin cinsel çağrışımlar içeren ya da uygun 
olmayan bir yaşta ekonomik bir işte çalışmasını normal kabul eden) 
pozlarda fotoğraf veya videoları çekilemez. Çocukları güçlendiren 
ve onların olumlu yönlerini öne çıkaran görseller çocukların ve 
ebeveynlerinin izni olduğu takdirde medyada paylaşılabilir. 
Fotoğraf veya videolarının hak temelli ve güçlendirme odaklı 
kaydedilmesinin önemi ve medyada çocuklara ilişkin görsel 
paylaşımının oluşturabileceği riskler konusunda çocuklar ve 
ebeveynleri bilgilendirilir. Çocukların ve ebeveynlerinin izinlerini 
almak ile ilgili örnek form, bu dokümanın eki olarak yer almaktadır.

 5. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın uygulanması
ve gözetilmesinden sorumlu taraflar TOG çalışmalarında yer alan 
çocukları veya ebeveynlerini sosyal medyada arkadaş olarak 
eklemez.

 
 6. Çocuklara yönelik davranışlarda, yetişkinlerin model olabileceği

dikkate alınarak çocukların yanında yetişkinlere mahsus olması 
gereken sigara içme, alkol kullanma gibi davranışlardan kaçınılır. 

 7. Çocuklara yönelik olarak veya onların yanında küfür etme, bağırma
vb. gibi şiddet içeren hiçbir davranış sergilenemez. 

 8. Çocukların yasa dışı, tehlikeli veya diğerlerinin haklarını ihlal eden
davranışlarına dahil olunamaz, bunlar desteklenemez ya da 
görmezden gelinemez. Çocukları olumlu davranışlar benimsemeye 
dönük güçlendirmek için önlemler alınır. 

 9. Çocuklar arasında akran zorbalığı söz konusu olduğunda zorbalık
yapan ve mağdur olan çocukların güçlendirilmesi için önlemler 
alınır. 

          10. Çocuklara izinleri olmadan dokunulmaz.  Çocuklar daha fazla
temas içeren bir yaklaşım talep etseler dahi TOG Çocuklarla 
Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamak ve gözetmekten 
sorumlu taraflar tüm çocuklarla iletişimlerinde gerekli ve eşit 
mesafeyi korumaya özen gösterir. 

          11. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın
uygulanmasından sorumlu taraflar çalışmalara katılan çocuklarla 
birebir zaman geçirmekten kaçınır, en az iki yetişkinin bulunduğu 
ortamlarda çalışır. Çocuklarla yürütülen çalışmaların gözden uzak 
olmamasına, görünür olmasına özen gösterir. Temas kurulan 
çocuklar TOG gönüllüleri ya da çalışanlarının, ya da diğer ilgili 
tarafların evlerine veya yaşadıkları yere götürülemez.

Müdahale

 1. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı gözetmekten
sorumlu olan TOG sahası, çalışmaları esnasında veya bunun 
dışındaki zamanlarda hiç bir çocuğu fiziksel, duygusal, cinsel, 
ekonomik ya da diğer biçimlerde istismar edemez.

 2. TOG Sahasında çocuk ihmal ve istismarına ilişkin herhangi bir şüphe
bulunduğu taktirde acil olarak çalışma yapılan kurum veya çalışma 
alanında bulunan çocuklardan sorumlu ve bu konuda yetkin kişiler 
çocuğun yüksek yararı gözetilerek bilgilendirilir.  Çocuk ihmal ve 
istismarı veya buna ilişkin riskler (TOG gönüllüleri, TOG çalışanları 
veya TOG ile bağlantılı herhangi bir kişi ise) fark edildiği veya şüphe 
duyulduğu anda TOG Etik Kurulu’na bildirilir. Durumun tespitine 
ilişkin sorumluluk ilgili kamu otoritelerine aittir. İlgili kamu 
otoritelerinin bilgilendirilme süreci Kurul tarafından planlanır. 

 3. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlalinin TOG
Etik Kurul tarafından incelemesi sonucunda tespiti durumunda 
yaptırımlar Etik Kurul’un çalışma ilkeleri doğrultusunda belirlenir. 
TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlaline 
ilişkin yapılan tüm bildirimlere yazılı olarak yanıt verilir.

Taahhüt

TOG Sahada çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmalarında yukarıda sıralanmış 
davranış kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi, ihmal ve istismar 
durumlarında belirtilen müdahale mekanizmalarını kullanacağını taahhüt 
eder.

Yürürlülük

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları Mart 2018 tarihinde TOG 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Temel

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları hazırlanırken 1989 tarihli 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) ve 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu temel alınmıştır.  

Ekler

1- Etik Kurul Yönergesi

2- Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel Kullanımına İlişkin İzin Formu

EK - 1: Etik Kurul Yönergesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı – Etik Kurul Yönergesine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
https://goo.gl/VgdURE

Ayrıca QR Kod Okuyucusu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz:

EK - 2: Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel 
Kullanımına İlişkin İzin Formu

 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NA
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı …….......................………………………………………  
Projesi/Etkinliği kapsamında yürütülen faaliyetlere çocuğum 
…………......……………………….....................……… iznim ve bilgim dahilinde 
katılmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamındaki alınan görsellerin Toplum Gönüllüleri 
Vakfı materyallerinde ve diğer iletişim mecralarında (web sayfası, film, 
vs.) Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından kullanılabileceğine dair iznimi 
beyan ederim.
 
Tarih  :
İsim Soyadı :
İmza  :



Amaç: Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış 
Kuralları çocuklarla temas eden TOG faaliyetlerinin çocuk hakları 
standartlarına uygun yürütülmesini sağlamayı amaçlar. TOG çalışanları, 
gönüllüleri, TOG Kurul ve Komitelerinde yer alan herkes TOG Çocuklarla 
Çalışma Davranış Kurallarının uygulanmasından sorumludur. Bu doküman, 
tarafların bilgilenmesi ve uygulama sorumluluğunu alması amacıyla 
hazırlanmıştır.

Bu doküman, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın bir iç dokümanı olarak hazırlanmıştır. 
Mart 2018

Çocuk Hakları Perspektifi

TOG, çalışmaları esnasında temasta bulunduğu çocukları ve haklarını koruma 
sorumluluğunu alır. Tüm çalışmaları aşağıdaki ilkelere uygun olarak 
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Riskleri Önleme

 1. TOG’un çocuklara temas eden çalışmaları çerçevesinde çocukların
fiziksel ve/veya ruhsal güvenliğini tehlikeye atabilecek riskler 
çalışma öncesinde TOG çalışanları ve Toplum Gönüllüsü gençler 
tarafından öngörülür ve en aza indirilir. Çocuklar için güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulur. 

 2. Özel gereksinimleri olan çocukların haklarına uygun ve diğer
çocuklarla eşit koşulla da çalışmalara katılımı için gerekli önlemler 
alınır. 

 3. Çocukların özel yaşamının gizliliği gözetilir. Kendilerine veya
ailelerine dair kimlik bilgileri, adres bilgileri veya kişisel bilgiler 
herhangi bir mecrada paylaşılmaz. 

 4. Çocukların fotoğraf veya videoları kendilerinin ve ebeveynlerinin
yazılı izni olmadığı sürece çekilemez ve sosyal, yazılı veya görsel 
medyada dolaşıma sokulamaz. Ebeveynlerin ve çocukların yazılı 
izni bulunsa dahi çocukları gülünç duruma düşüren, mağdur ya da 
tehlikeli gösteren, hedef haline getiren, tehlikeye atan ya da 
yetişkinlere uygun (örneğin cinsel çağrışımlar içeren ya da uygun 
olmayan bir yaşta ekonomik bir işte çalışmasını normal kabul eden) 
pozlarda fotoğraf veya videoları çekilemez. Çocukları güçlendiren 
ve onların olumlu yönlerini öne çıkaran görseller çocukların ve 
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ebeveynleri bilgilendirilir. Çocukların ve ebeveynlerinin izinlerini 
almak ile ilgili örnek form, bu dokümanın eki olarak yer almaktadır.
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TOG Sahada çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmalarında yukarıda sıralanmış 
davranış kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi, ihmal ve istismar 
durumlarında belirtilen müdahale mekanizmalarını kullanacağını taahhüt 
eder.

Yürürlülük

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları Mart 2018 tarihinde TOG 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Temel

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları hazırlanırken 1989 tarihli 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) ve 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu temel alınmıştır.  

Ekler

1- Etik Kurul Yönergesi

2- Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel Kullanımına İlişkin İzin Formu

EK - 1: Etik Kurul Yönergesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı – Etik Kurul Yönergesine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
https://goo.gl/VgdURE

Ayrıca QR Kod Okuyucusu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz:

EK - 2: Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel 
Kullanımına İlişkin İzin Formu

 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NA
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı …….......................………………………………………  
Projesi/Etkinliği kapsamında yürütülen faaliyetlere çocuğum 
…………......……………………….....................……… iznim ve bilgim dahilinde 
katılmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamındaki alınan görsellerin Toplum Gönüllüleri 
Vakfı materyallerinde ve diğer iletişim mecralarında (web sayfası, film, 
vs.) Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından kullanılabileceğine dair iznimi 
beyan ederim.
 
Tarih  :
İsim Soyadı :
İmza  :



Çocuk Hakları Perspektifi

TOG, çalışmaları esnasında temasta bulunduğu çocukları ve haklarını koruma 
sorumluluğunu alır. Tüm çalışmaları aşağıdaki ilkelere uygun olarak 
gerçekleştirmeyi ve çocuk haklarının korunmasını ana akımlaştırmayı 
taahhüt eder:  

 • 18 yaşın altındaki tüm çocuklar bireydir. 
 • Çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım gözetilemez. 
 • Tüm çocukların yaşamını ve gelişimini gözetecek önlemler alınır. 
 • Tüm çocukların gelişen kapasitelerine uygun olarak katılım

hakkı korunur.
 • Her koşulda ve ortamda çocukların üstün yararı gözetilir. 
 • Her çocuğun;
 
  · yaşamaya, hayatta kalmaya ve sağlıklı gelişmeye, 
  · bulunduğu her ortamda ihmal ve istismardan korunmaya, 
  · kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan eğitime erişmeye, 
  · özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesine,  
  · görüşlerini ifade etmeye ve bunların dikkate alınmasına,
  · oyun oynamaya, dinlenmeye ve kendini geliştirmeye,
  · ailesinden veya diğer birincil bakım veren taraflardan haklarına

uygun bakım ve desteği almaya,
  · yoksulluğa ya da parçası olduğu ailenin/grubun sahip olabileceği

diğer sosyal dezavantajlara, afetlere ya da zorunlu göç  gibi 
koşulların zorluklarına karşı korunmaya, 

  · tüm çocuk haklarına erişmeye ve
  · ihlal edildiği takdirde haklarını aramaya hakkı vardır. 

TOG Yönetim Kurulu, TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na 
uygun olarak çocuklarla temas eden tüm çalışmalarda aşağıdaki 20 kuralın 
uygulanmasını garanti eder.

Toplum Gönüllüleri Vakfı - Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları

Çocuklara Yaklaşım 

 1. Tüm çocuklar insanlık onuruna sahip bireylerdir. Çocuklara yönelik
yaklaşım onların haklarını ve kendilerine özgü ihtiyaçlarını dikkate 
alan, çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım yapmayan, şiddetten 
uzak, saygılı, çocukları ciddiye alan, onlara güvenen ve onları 
güçlendiren niteliktedir.

 2. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamaktan
ve gözetmekten sorumlu olan taraflar çalışmalarında tüm 
çocuklara eşit yaklaşır. Bazı çocuklarla veya ebeveynleriyle daha 
yakın ilişki kurmaktan kaçınır. 

 3. Tüm çalışmalarda ve çalışmaların planlanmasında gelişen
kapasitelerine uygun olarak ve uygun araçlar kullanılarak 
çocukların görüşlerini ifade etmeleri sağlanır, görüşleri dikkate 
alınır ve bilgi edinme hakları gözetilir.

Çocukların TOG Çalışmalarına Katılımı

 1. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce çocukların
çalışmaya katılımına ilişkin olarak çocukların ve ebeveynlerinin 
yazılı onayı alınır. Yazılı onay alınırken çocuklara ve ebeveynlerine 
yönelik çalışmanın içeriğini ve süresini kapsayan bilgilendirme 
yapılır. 

 2. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce ilgili kamu
otoritelerinden gerekli izinler alınır. 

 3. Çocuklar TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na
ilişkin bilgilendirilir ve kendileri çocuklara ilişkin kaygı verici bir 
durumla karşılaştıklarında TOG çalışanları veya gönüllüleriyle 
paylaşmaya teşvik edilir. 

Riskleri Önleme

 1. TOG’un çocuklara temas eden çalışmaları çerçevesinde çocukların
fiziksel ve/veya ruhsal güvenliğini tehlikeye atabilecek riskler 
çalışma öncesinde TOG çalışanları ve Toplum Gönüllüsü gençler 
tarafından öngörülür ve en aza indirilir. Çocuklar için güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulur. 

 2. Özel gereksinimleri olan çocukların haklarına uygun ve diğer
çocuklarla eşit koşulla da çalışmalara katılımı için gerekli önlemler 
alınır. 

 3. Çocukların özel yaşamının gizliliği gözetilir. Kendilerine veya
ailelerine dair kimlik bilgileri, adres bilgileri veya kişisel bilgiler 
herhangi bir mecrada paylaşılmaz. 

 4. Çocukların fotoğraf veya videoları kendilerinin ve ebeveynlerinin
yazılı izni olmadığı sürece çekilemez ve sosyal, yazılı veya görsel 
medyada dolaşıma sokulamaz. Ebeveynlerin ve çocukların yazılı 
izni bulunsa dahi çocukları gülünç duruma düşüren, mağdur ya da 
tehlikeli gösteren, hedef haline getiren, tehlikeye atan ya da 
yetişkinlere uygun (örneğin cinsel çağrışımlar içeren ya da uygun 
olmayan bir yaşta ekonomik bir işte çalışmasını normal kabul eden) 
pozlarda fotoğraf veya videoları çekilemez. Çocukları güçlendiren 
ve onların olumlu yönlerini öne çıkaran görseller çocukların ve 
ebeveynlerinin izni olduğu takdirde medyada paylaşılabilir. 
Fotoğraf veya videolarının hak temelli ve güçlendirme odaklı 
kaydedilmesinin önemi ve medyada çocuklara ilişkin görsel 
paylaşımının oluşturabileceği riskler konusunda çocuklar ve 
ebeveynleri bilgilendirilir. Çocukların ve ebeveynlerinin izinlerini 
almak ile ilgili örnek form, bu dokümanın eki olarak yer almaktadır.

 5. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın uygulanması
ve gözetilmesinden sorumlu taraflar TOG çalışmalarında yer alan 
çocukları veya ebeveynlerini sosyal medyada arkadaş olarak 
eklemez.

 
 6. Çocuklara yönelik davranışlarda, yetişkinlerin model olabileceği

dikkate alınarak çocukların yanında yetişkinlere mahsus olması 
gereken sigara içme, alkol kullanma gibi davranışlardan kaçınılır. 

 7. Çocuklara yönelik olarak veya onların yanında küfür etme, bağırma
vb. gibi şiddet içeren hiçbir davranış sergilenemez. 

 8. Çocukların yasa dışı, tehlikeli veya diğerlerinin haklarını ihlal eden
davranışlarına dahil olunamaz, bunlar desteklenemez ya da 
görmezden gelinemez. Çocukları olumlu davranışlar benimsemeye 
dönük güçlendirmek için önlemler alınır. 

 9. Çocuklar arasında akran zorbalığı söz konusu olduğunda zorbalık
yapan ve mağdur olan çocukların güçlendirilmesi için önlemler 
alınır. 

          10. Çocuklara izinleri olmadan dokunulmaz.  Çocuklar daha fazla
temas içeren bir yaklaşım talep etseler dahi TOG Çocuklarla 
Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamak ve gözetmekten 
sorumlu taraflar tüm çocuklarla iletişimlerinde gerekli ve eşit 
mesafeyi korumaya özen gösterir. 

          11. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın
uygulanmasından sorumlu taraflar çalışmalara katılan çocuklarla 
birebir zaman geçirmekten kaçınır, en az iki yetişkinin bulunduğu 
ortamlarda çalışır. Çocuklarla yürütülen çalışmaların gözden uzak 
olmamasına, görünür olmasına özen gösterir. Temas kurulan 
çocuklar TOG gönüllüleri ya da çalışanlarının, ya da diğer ilgili 
tarafların evlerine veya yaşadıkları yere götürülemez.

Müdahale

 1. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı gözetmekten
sorumlu olan TOG sahası, çalışmaları esnasında veya bunun 
dışındaki zamanlarda hiç bir çocuğu fiziksel, duygusal, cinsel, 
ekonomik ya da diğer biçimlerde istismar edemez.

 2. TOG Sahasında çocuk ihmal ve istismarına ilişkin herhangi bir şüphe
bulunduğu taktirde acil olarak çalışma yapılan kurum veya çalışma 
alanında bulunan çocuklardan sorumlu ve bu konuda yetkin kişiler 
çocuğun yüksek yararı gözetilerek bilgilendirilir.  Çocuk ihmal ve 
istismarı veya buna ilişkin riskler (TOG gönüllüleri, TOG çalışanları 
veya TOG ile bağlantılı herhangi bir kişi ise) fark edildiği veya şüphe 
duyulduğu anda TOG Etik Kurulu’na bildirilir. Durumun tespitine 
ilişkin sorumluluk ilgili kamu otoritelerine aittir. İlgili kamu 
otoritelerinin bilgilendirilme süreci Kurul tarafından planlanır. 

 3. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlalinin TOG
Etik Kurul tarafından incelemesi sonucunda tespiti durumunda 
yaptırımlar Etik Kurul’un çalışma ilkeleri doğrultusunda belirlenir. 
TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlaline 
ilişkin yapılan tüm bildirimlere yazılı olarak yanıt verilir.

Taahhüt

TOG Sahada çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmalarında yukarıda sıralanmış 
davranış kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi, ihmal ve istismar 
durumlarında belirtilen müdahale mekanizmalarını kullanacağını taahhüt 
eder.

Yürürlülük

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları Mart 2018 tarihinde TOG 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Temel

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları hazırlanırken 1989 tarihli 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) ve 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu temel alınmıştır.  

Ekler

1- Etik Kurul Yönergesi

2- Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel Kullanımına İlişkin İzin Formu

EK - 1: Etik Kurul Yönergesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı – Etik Kurul Yönergesine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
https://goo.gl/VgdURE

Ayrıca QR Kod Okuyucusu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz:

EK - 2: Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel 
Kullanımına İlişkin İzin Formu

 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NA
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı …….......................………………………………………  
Projesi/Etkinliği kapsamında yürütülen faaliyetlere çocuğum 
…………......……………………….....................……… iznim ve bilgim dahilinde 
katılmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamındaki alınan görsellerin Toplum Gönüllüleri 
Vakfı materyallerinde ve diğer iletişim mecralarında (web sayfası, film, 
vs.) Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından kullanılabileceğine dair iznimi 
beyan ederim.
 
Tarih  :
İsim Soyadı :
İmza  :



Çocuk Hakları Perspektifi

TOG, çalışmaları esnasında temasta bulunduğu çocukları ve haklarını koruma 
sorumluluğunu alır. Tüm çalışmaları aşağıdaki ilkelere uygun olarak 
gerçekleştirmeyi ve çocuk haklarının korunmasını ana akımlaştırmayı 
taahhüt eder:  

 • 18 yaşın altındaki tüm çocuklar bireydir. 
 • Çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım gözetilemez. 
 • Tüm çocukların yaşamını ve gelişimini gözetecek önlemler alınır. 
 • Tüm çocukların gelişen kapasitelerine uygun olarak katılım

hakkı korunur.
 • Her koşulda ve ortamda çocukların üstün yararı gözetilir. 
 • Her çocuğun;
 
  · yaşamaya, hayatta kalmaya ve sağlıklı gelişmeye, 
  · bulunduğu her ortamda ihmal ve istismardan korunmaya, 
  · kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan eğitime erişmeye, 
  · özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesine,  
  · görüşlerini ifade etmeye ve bunların dikkate alınmasına,
  · oyun oynamaya, dinlenmeye ve kendini geliştirmeye,
  · ailesinden veya diğer birincil bakım veren taraflardan haklarına

uygun bakım ve desteği almaya,
  · yoksulluğa ya da parçası olduğu ailenin/grubun sahip olabileceği

diğer sosyal dezavantajlara, afetlere ya da zorunlu göç  gibi 
koşulların zorluklarına karşı korunmaya, 

  · tüm çocuk haklarına erişmeye ve
  · ihlal edildiği takdirde haklarını aramaya hakkı vardır. 

TOG Yönetim Kurulu, TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na 
uygun olarak çocuklarla temas eden tüm çalışmalarda aşağıdaki 20 kuralın 
uygulanmasını garanti eder.

Çocuklara Yaklaşım 

 1. Tüm çocuklar insanlık onuruna sahip bireylerdir. Çocuklara yönelik
yaklaşım onların haklarını ve kendilerine özgü ihtiyaçlarını dikkate 
alan, çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım yapmayan, şiddetten 
uzak, saygılı, çocukları ciddiye alan, onlara güvenen ve onları 
güçlendiren niteliktedir.

 2. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamaktan
ve gözetmekten sorumlu olan taraflar çalışmalarında tüm 
çocuklara eşit yaklaşır. Bazı çocuklarla veya ebeveynleriyle daha 
yakın ilişki kurmaktan kaçınır. 

 3. Tüm çalışmalarda ve çalışmaların planlanmasında gelişen
kapasitelerine uygun olarak ve uygun araçlar kullanılarak 
çocukların görüşlerini ifade etmeleri sağlanır, görüşleri dikkate 
alınır ve bilgi edinme hakları gözetilir.

Çocukların TOG Çalışmalarına Katılımı

 1. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce çocukların
çalışmaya katılımına ilişkin olarak çocukların ve ebeveynlerinin 
yazılı onayı alınır. Yazılı onay alınırken çocuklara ve ebeveynlerine 
yönelik çalışmanın içeriğini ve süresini kapsayan bilgilendirme 
yapılır. 

 2. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce ilgili kamu
otoritelerinden gerekli izinler alınır. 

 3. Çocuklar TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na
ilişkin bilgilendirilir ve kendileri çocuklara ilişkin kaygı verici bir 
durumla karşılaştıklarında TOG çalışanları veya gönüllüleriyle 
paylaşmaya teşvik edilir. 
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Riskleri Önleme

 1. TOG’un çocuklara temas eden çalışmaları çerçevesinde çocukların
fiziksel ve/veya ruhsal güvenliğini tehlikeye atabilecek riskler 
çalışma öncesinde TOG çalışanları ve Toplum Gönüllüsü gençler 
tarafından öngörülür ve en aza indirilir. Çocuklar için güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulur. 

 2. Özel gereksinimleri olan çocukların haklarına uygun ve diğer
çocuklarla eşit koşulla da çalışmalara katılımı için gerekli önlemler 
alınır. 

 3. Çocukların özel yaşamının gizliliği gözetilir. Kendilerine veya
ailelerine dair kimlik bilgileri, adres bilgileri veya kişisel bilgiler 
herhangi bir mecrada paylaşılmaz. 

 4. Çocukların fotoğraf veya videoları kendilerinin ve ebeveynlerinin
yazılı izni olmadığı sürece çekilemez ve sosyal, yazılı veya görsel 
medyada dolaşıma sokulamaz. Ebeveynlerin ve çocukların yazılı 
izni bulunsa dahi çocukları gülünç duruma düşüren, mağdur ya da 
tehlikeli gösteren, hedef haline getiren, tehlikeye atan ya da 
yetişkinlere uygun (örneğin cinsel çağrışımlar içeren ya da uygun 
olmayan bir yaşta ekonomik bir işte çalışmasını normal kabul eden) 
pozlarda fotoğraf veya videoları çekilemez. Çocukları güçlendiren 
ve onların olumlu yönlerini öne çıkaran görseller çocukların ve 
ebeveynlerinin izni olduğu takdirde medyada paylaşılabilir. 
Fotoğraf veya videolarının hak temelli ve güçlendirme odaklı 
kaydedilmesinin önemi ve medyada çocuklara ilişkin görsel 
paylaşımının oluşturabileceği riskler konusunda çocuklar ve 
ebeveynleri bilgilendirilir. Çocukların ve ebeveynlerinin izinlerini 
almak ile ilgili örnek form, bu dokümanın eki olarak yer almaktadır.

 5. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın uygulanması
ve gözetilmesinden sorumlu taraflar TOG çalışmalarında yer alan 
çocukları veya ebeveynlerini sosyal medyada arkadaş olarak 
eklemez.

 
 6. Çocuklara yönelik davranışlarda, yetişkinlerin model olabileceği

dikkate alınarak çocukların yanında yetişkinlere mahsus olması 
gereken sigara içme, alkol kullanma gibi davranışlardan kaçınılır. 

 7. Çocuklara yönelik olarak veya onların yanında küfür etme, bağırma
vb. gibi şiddet içeren hiçbir davranış sergilenemez. 

 8. Çocukların yasa dışı, tehlikeli veya diğerlerinin haklarını ihlal eden
davranışlarına dahil olunamaz, bunlar desteklenemez ya da 
görmezden gelinemez. Çocukları olumlu davranışlar benimsemeye 
dönük güçlendirmek için önlemler alınır. 

 9. Çocuklar arasında akran zorbalığı söz konusu olduğunda zorbalık
yapan ve mağdur olan çocukların güçlendirilmesi için önlemler 
alınır. 

          10. Çocuklara izinleri olmadan dokunulmaz.  Çocuklar daha fazla
temas içeren bir yaklaşım talep etseler dahi TOG Çocuklarla 
Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamak ve gözetmekten 
sorumlu taraflar tüm çocuklarla iletişimlerinde gerekli ve eşit 
mesafeyi korumaya özen gösterir. 

          11. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın
uygulanmasından sorumlu taraflar çalışmalara katılan çocuklarla 
birebir zaman geçirmekten kaçınır, en az iki yetişkinin bulunduğu 
ortamlarda çalışır. Çocuklarla yürütülen çalışmaların gözden uzak 
olmamasına, görünür olmasına özen gösterir. Temas kurulan 
çocuklar TOG gönüllüleri ya da çalışanlarının, ya da diğer ilgili 
tarafların evlerine veya yaşadıkları yere götürülemez.

Müdahale

 1. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı gözetmekten
sorumlu olan TOG sahası, çalışmaları esnasında veya bunun 
dışındaki zamanlarda hiç bir çocuğu fiziksel, duygusal, cinsel, 
ekonomik ya da diğer biçimlerde istismar edemez.

 2. TOG Sahasında çocuk ihmal ve istismarına ilişkin herhangi bir şüphe
bulunduğu taktirde acil olarak çalışma yapılan kurum veya çalışma 
alanında bulunan çocuklardan sorumlu ve bu konuda yetkin kişiler 
çocuğun yüksek yararı gözetilerek bilgilendirilir.  Çocuk ihmal ve 
istismarı veya buna ilişkin riskler (TOG gönüllüleri, TOG çalışanları 
veya TOG ile bağlantılı herhangi bir kişi ise) fark edildiği veya şüphe 
duyulduğu anda TOG Etik Kurulu’na bildirilir. Durumun tespitine 
ilişkin sorumluluk ilgili kamu otoritelerine aittir. İlgili kamu 
otoritelerinin bilgilendirilme süreci Kurul tarafından planlanır. 

 3. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlalinin TOG
Etik Kurul tarafından incelemesi sonucunda tespiti durumunda 
yaptırımlar Etik Kurul’un çalışma ilkeleri doğrultusunda belirlenir. 
TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlaline 
ilişkin yapılan tüm bildirimlere yazılı olarak yanıt verilir.

Taahhüt

TOG Sahada çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmalarında yukarıda sıralanmış 
davranış kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi, ihmal ve istismar 
durumlarında belirtilen müdahale mekanizmalarını kullanacağını taahhüt 
eder.

Yürürlülük

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları Mart 2018 tarihinde TOG 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Temel

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları hazırlanırken 1989 tarihli 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) ve 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu temel alınmıştır.  

Ekler

1- Etik Kurul Yönergesi

2- Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel Kullanımına İlişkin İzin Formu

EK - 1: Etik Kurul Yönergesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı – Etik Kurul Yönergesine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
https://goo.gl/VgdURE

Ayrıca QR Kod Okuyucusu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz:

EK - 2: Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel 
Kullanımına İlişkin İzin Formu

 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NA
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı …….......................………………………………………  
Projesi/Etkinliği kapsamında yürütülen faaliyetlere çocuğum 
…………......……………………….....................……… iznim ve bilgim dahilinde 
katılmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamındaki alınan görsellerin Toplum Gönüllüleri 
Vakfı materyallerinde ve diğer iletişim mecralarında (web sayfası, film, 
vs.) Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından kullanılabileceğine dair iznimi 
beyan ederim.
 
Tarih  :
İsim Soyadı :
İmza  :



Çocuk Hakları Perspektifi

TOG, çalışmaları esnasında temasta bulunduğu çocukları ve haklarını koruma 
sorumluluğunu alır. Tüm çalışmaları aşağıdaki ilkelere uygun olarak 
gerçekleştirmeyi ve çocuk haklarının korunmasını ana akımlaştırmayı 
taahhüt eder:  

 • 18 yaşın altındaki tüm çocuklar bireydir. 
 • Çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım gözetilemez. 
 • Tüm çocukların yaşamını ve gelişimini gözetecek önlemler alınır. 
 • Tüm çocukların gelişen kapasitelerine uygun olarak katılım

hakkı korunur.
 • Her koşulda ve ortamda çocukların üstün yararı gözetilir. 
 • Her çocuğun;
 
  · yaşamaya, hayatta kalmaya ve sağlıklı gelişmeye, 
  · bulunduğu her ortamda ihmal ve istismardan korunmaya, 
  · kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan eğitime erişmeye, 
  · özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesine,  
  · görüşlerini ifade etmeye ve bunların dikkate alınmasına,
  · oyun oynamaya, dinlenmeye ve kendini geliştirmeye,
  · ailesinden veya diğer birincil bakım veren taraflardan haklarına

uygun bakım ve desteği almaya,
  · yoksulluğa ya da parçası olduğu ailenin/grubun sahip olabileceği

diğer sosyal dezavantajlara, afetlere ya da zorunlu göç  gibi 
koşulların zorluklarına karşı korunmaya, 

  · tüm çocuk haklarına erişmeye ve
  · ihlal edildiği takdirde haklarını aramaya hakkı vardır. 

TOG Yönetim Kurulu, TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na 
uygun olarak çocuklarla temas eden tüm çalışmalarda aşağıdaki 20 kuralın 
uygulanmasını garanti eder.

Çocuklara Yaklaşım 

 1. Tüm çocuklar insanlık onuruna sahip bireylerdir. Çocuklara yönelik
yaklaşım onların haklarını ve kendilerine özgü ihtiyaçlarını dikkate 
alan, çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım yapmayan, şiddetten 
uzak, saygılı, çocukları ciddiye alan, onlara güvenen ve onları 
güçlendiren niteliktedir.

 2. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamaktan
ve gözetmekten sorumlu olan taraflar çalışmalarında tüm 
çocuklara eşit yaklaşır. Bazı çocuklarla veya ebeveynleriyle daha 
yakın ilişki kurmaktan kaçınır. 

 3. Tüm çalışmalarda ve çalışmaların planlanmasında gelişen
kapasitelerine uygun olarak ve uygun araçlar kullanılarak 
çocukların görüşlerini ifade etmeleri sağlanır, görüşleri dikkate 
alınır ve bilgi edinme hakları gözetilir.

Çocukların TOG Çalışmalarına Katılımı

 1. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce çocukların
çalışmaya katılımına ilişkin olarak çocukların ve ebeveynlerinin 
yazılı onayı alınır. Yazılı onay alınırken çocuklara ve ebeveynlerine 
yönelik çalışmanın içeriğini ve süresini kapsayan bilgilendirme 
yapılır. 

 2. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce ilgili kamu
otoritelerinden gerekli izinler alınır. 

 3. Çocuklar TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na
ilişkin bilgilendirilir ve kendileri çocuklara ilişkin kaygı verici bir 
durumla karşılaştıklarında TOG çalışanları veya gönüllüleriyle 
paylaşmaya teşvik edilir. 

Riskleri Önleme

 1. TOG’un çocuklara temas eden çalışmaları çerçevesinde çocukların
fiziksel ve/veya ruhsal güvenliğini tehlikeye atabilecek riskler 
çalışma öncesinde TOG çalışanları ve Toplum Gönüllüsü gençler 
tarafından öngörülür ve en aza indirilir. Çocuklar için güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulur. 

 2. Özel gereksinimleri olan çocukların haklarına uygun ve diğer
çocuklarla eşit koşulla da çalışmalara katılımı için gerekli önlemler 
alınır. 

 3. Çocukların özel yaşamının gizliliği gözetilir. Kendilerine veya
ailelerine dair kimlik bilgileri, adres bilgileri veya kişisel bilgiler 
herhangi bir mecrada paylaşılmaz. 

 4. Çocukların fotoğraf veya videoları kendilerinin ve ebeveynlerinin
yazılı izni olmadığı sürece çekilemez ve sosyal, yazılı veya görsel 
medyada dolaşıma sokulamaz. Ebeveynlerin ve çocukların yazılı 
izni bulunsa dahi çocukları gülünç duruma düşüren, mağdur ya da 
tehlikeli gösteren, hedef haline getiren, tehlikeye atan ya da 
yetişkinlere uygun (örneğin cinsel çağrışımlar içeren ya da uygun 
olmayan bir yaşta ekonomik bir işte çalışmasını normal kabul eden) 
pozlarda fotoğraf veya videoları çekilemez. Çocukları güçlendiren 
ve onların olumlu yönlerini öne çıkaran görseller çocukların ve 
ebeveynlerinin izni olduğu takdirde medyada paylaşılabilir. 
Fotoğraf veya videolarının hak temelli ve güçlendirme odaklı 
kaydedilmesinin önemi ve medyada çocuklara ilişkin görsel 
paylaşımının oluşturabileceği riskler konusunda çocuklar ve 
ebeveynleri bilgilendirilir. Çocukların ve ebeveynlerinin izinlerini 
almak ile ilgili örnek form, bu dokümanın eki olarak yer almaktadır.

 5. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın uygulanması
ve gözetilmesinden sorumlu taraflar TOG çalışmalarında yer alan 
çocukları veya ebeveynlerini sosyal medyada arkadaş olarak 
eklemez.

 
 6. Çocuklara yönelik davranışlarda, yetişkinlerin model olabileceği

dikkate alınarak çocukların yanında yetişkinlere mahsus olması 
gereken sigara içme, alkol kullanma gibi davranışlardan kaçınılır. 

 7. Çocuklara yönelik olarak veya onların yanında küfür etme, bağırma
vb. gibi şiddet içeren hiçbir davranış sergilenemez. 

 8. Çocukların yasa dışı, tehlikeli veya diğerlerinin haklarını ihlal eden
davranışlarına dahil olunamaz, bunlar desteklenemez ya da 
görmezden gelinemez. Çocukları olumlu davranışlar benimsemeye 
dönük güçlendirmek için önlemler alınır. 

 9. Çocuklar arasında akran zorbalığı söz konusu olduğunda zorbalık
yapan ve mağdur olan çocukların güçlendirilmesi için önlemler 
alınır. 

          10. Çocuklara izinleri olmadan dokunulmaz.  Çocuklar daha fazla
temas içeren bir yaklaşım talep etseler dahi TOG Çocuklarla 
Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamak ve gözetmekten 
sorumlu taraflar tüm çocuklarla iletişimlerinde gerekli ve eşit 
mesafeyi korumaya özen gösterir. 

          11. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın
uygulanmasından sorumlu taraflar çalışmalara katılan çocuklarla 
birebir zaman geçirmekten kaçınır, en az iki yetişkinin bulunduğu 
ortamlarda çalışır. Çocuklarla yürütülen çalışmaların gözden uzak 
olmamasına, görünür olmasına özen gösterir. Temas kurulan 
çocuklar TOG gönüllüleri ya da çalışanlarının, ya da diğer ilgili 
tarafların evlerine veya yaşadıkları yere götürülemez.

Müdahale

 1. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı gözetmekten
sorumlu olan TOG sahası, çalışmaları esnasında veya bunun 
dışındaki zamanlarda hiç bir çocuğu fiziksel, duygusal, cinsel, 
ekonomik ya da diğer biçimlerde istismar edemez.

 2. TOG Sahasında çocuk ihmal ve istismarına ilişkin herhangi bir şüphe
bulunduğu taktirde acil olarak çalışma yapılan kurum veya çalışma 
alanında bulunan çocuklardan sorumlu ve bu konuda yetkin kişiler 
çocuğun yüksek yararı gözetilerek bilgilendirilir.  Çocuk ihmal ve 
istismarı veya buna ilişkin riskler (TOG gönüllüleri, TOG çalışanları 
veya TOG ile bağlantılı herhangi bir kişi ise) fark edildiği veya şüphe 
duyulduğu anda TOG Etik Kurulu’na bildirilir. Durumun tespitine 
ilişkin sorumluluk ilgili kamu otoritelerine aittir. İlgili kamu 
otoritelerinin bilgilendirilme süreci Kurul tarafından planlanır. 

 3. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlalinin TOG
Etik Kurul tarafından incelemesi sonucunda tespiti durumunda 
yaptırımlar Etik Kurul’un çalışma ilkeleri doğrultusunda belirlenir. 
TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlaline 
ilişkin yapılan tüm bildirimlere yazılı olarak yanıt verilir.

Taahhüt

TOG Sahada çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmalarında yukarıda sıralanmış 
davranış kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi, ihmal ve istismar 
durumlarında belirtilen müdahale mekanizmalarını kullanacağını taahhüt 
eder.

Yürürlülük

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları Mart 2018 tarihinde TOG 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Temel

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları hazırlanırken 1989 tarihli 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) ve 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu temel alınmıştır.  

Ekler

1- Etik Kurul Yönergesi

2- Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel Kullanımına İlişkin İzin Formu

Toplum Gönüllüleri Vakfı - Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları

EK - 1: Etik Kurul Yönergesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı – Etik Kurul Yönergesine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
https://goo.gl/VgdURE

Ayrıca QR Kod Okuyucusu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz:

EK - 2: Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel 
Kullanımına İlişkin İzin Formu

 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NA
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı …….......................………………………………………  
Projesi/Etkinliği kapsamında yürütülen faaliyetlere çocuğum 
…………......……………………….....................……… iznim ve bilgim dahilinde 
katılmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamındaki alınan görsellerin Toplum Gönüllüleri 
Vakfı materyallerinde ve diğer iletişim mecralarında (web sayfası, film, 
vs.) Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından kullanılabileceğine dair iznimi 
beyan ederim.
 
Tarih  :
İsim Soyadı :
İmza  :



Çocuk Hakları Perspektifi

TOG, çalışmaları esnasında temasta bulunduğu çocukları ve haklarını koruma 
sorumluluğunu alır. Tüm çalışmaları aşağıdaki ilkelere uygun olarak 
gerçekleştirmeyi ve çocuk haklarının korunmasını ana akımlaştırmayı 
taahhüt eder:  

 • 18 yaşın altındaki tüm çocuklar bireydir. 
 • Çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım gözetilemez. 
 • Tüm çocukların yaşamını ve gelişimini gözetecek önlemler alınır. 
 • Tüm çocukların gelişen kapasitelerine uygun olarak katılım

hakkı korunur.
 • Her koşulda ve ortamda çocukların üstün yararı gözetilir. 
 • Her çocuğun;
 
  · yaşamaya, hayatta kalmaya ve sağlıklı gelişmeye, 
  · bulunduğu her ortamda ihmal ve istismardan korunmaya, 
  · kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan eğitime erişmeye, 
  · özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesine,  
  · görüşlerini ifade etmeye ve bunların dikkate alınmasına,
  · oyun oynamaya, dinlenmeye ve kendini geliştirmeye,
  · ailesinden veya diğer birincil bakım veren taraflardan haklarına

uygun bakım ve desteği almaya,
  · yoksulluğa ya da parçası olduğu ailenin/grubun sahip olabileceği

diğer sosyal dezavantajlara, afetlere ya da zorunlu göç  gibi 
koşulların zorluklarına karşı korunmaya, 

  · tüm çocuk haklarına erişmeye ve
  · ihlal edildiği takdirde haklarını aramaya hakkı vardır. 

TOG Yönetim Kurulu, TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na 
uygun olarak çocuklarla temas eden tüm çalışmalarda aşağıdaki 20 kuralın 
uygulanmasını garanti eder.

Çocuklara Yaklaşım 

 1. Tüm çocuklar insanlık onuruna sahip bireylerdir. Çocuklara yönelik
yaklaşım onların haklarını ve kendilerine özgü ihtiyaçlarını dikkate 
alan, çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım yapmayan, şiddetten 
uzak, saygılı, çocukları ciddiye alan, onlara güvenen ve onları 
güçlendiren niteliktedir.

 2. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamaktan
ve gözetmekten sorumlu olan taraflar çalışmalarında tüm 
çocuklara eşit yaklaşır. Bazı çocuklarla veya ebeveynleriyle daha 
yakın ilişki kurmaktan kaçınır. 

 3. Tüm çalışmalarda ve çalışmaların planlanmasında gelişen
kapasitelerine uygun olarak ve uygun araçlar kullanılarak 
çocukların görüşlerini ifade etmeleri sağlanır, görüşleri dikkate 
alınır ve bilgi edinme hakları gözetilir.

Çocukların TOG Çalışmalarına Katılımı

 1. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce çocukların
çalışmaya katılımına ilişkin olarak çocukların ve ebeveynlerinin 
yazılı onayı alınır. Yazılı onay alınırken çocuklara ve ebeveynlerine 
yönelik çalışmanın içeriğini ve süresini kapsayan bilgilendirme 
yapılır. 

 2. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce ilgili kamu
otoritelerinden gerekli izinler alınır. 

 3. Çocuklar TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na
ilişkin bilgilendirilir ve kendileri çocuklara ilişkin kaygı verici bir 
durumla karşılaştıklarında TOG çalışanları veya gönüllüleriyle 
paylaşmaya teşvik edilir. 

Riskleri Önleme

 1. TOG’un çocuklara temas eden çalışmaları çerçevesinde çocukların
fiziksel ve/veya ruhsal güvenliğini tehlikeye atabilecek riskler 
çalışma öncesinde TOG çalışanları ve Toplum Gönüllüsü gençler 
tarafından öngörülür ve en aza indirilir. Çocuklar için güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulur. 

 2. Özel gereksinimleri olan çocukların haklarına uygun ve diğer
çocuklarla eşit koşulla da çalışmalara katılımı için gerekli önlemler 
alınır. 

 3. Çocukların özel yaşamının gizliliği gözetilir. Kendilerine veya
ailelerine dair kimlik bilgileri, adres bilgileri veya kişisel bilgiler 
herhangi bir mecrada paylaşılmaz. 

 4. Çocukların fotoğraf veya videoları kendilerinin ve ebeveynlerinin
yazılı izni olmadığı sürece çekilemez ve sosyal, yazılı veya görsel 
medyada dolaşıma sokulamaz. Ebeveynlerin ve çocukların yazılı 
izni bulunsa dahi çocukları gülünç duruma düşüren, mağdur ya da 
tehlikeli gösteren, hedef haline getiren, tehlikeye atan ya da 
yetişkinlere uygun (örneğin cinsel çağrışımlar içeren ya da uygun 
olmayan bir yaşta ekonomik bir işte çalışmasını normal kabul eden) 
pozlarda fotoğraf veya videoları çekilemez. Çocukları güçlendiren 
ve onların olumlu yönlerini öne çıkaran görseller çocukların ve 
ebeveynlerinin izni olduğu takdirde medyada paylaşılabilir. 
Fotoğraf veya videolarının hak temelli ve güçlendirme odaklı 
kaydedilmesinin önemi ve medyada çocuklara ilişkin görsel 
paylaşımının oluşturabileceği riskler konusunda çocuklar ve 
ebeveynleri bilgilendirilir. Çocukların ve ebeveynlerinin izinlerini 
almak ile ilgili örnek form, bu dokümanın eki olarak yer almaktadır.

 5. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın uygulanması
ve gözetilmesinden sorumlu taraflar TOG çalışmalarında yer alan 
çocukları veya ebeveynlerini sosyal medyada arkadaş olarak 
eklemez.

 
 6. Çocuklara yönelik davranışlarda, yetişkinlerin model olabileceği

dikkate alınarak çocukların yanında yetişkinlere mahsus olması 
gereken sigara içme, alkol kullanma gibi davranışlardan kaçınılır. 

 7. Çocuklara yönelik olarak veya onların yanında küfür etme, bağırma
vb. gibi şiddet içeren hiçbir davranış sergilenemez. 

 8. Çocukların yasa dışı, tehlikeli veya diğerlerinin haklarını ihlal eden
davranışlarına dahil olunamaz, bunlar desteklenemez ya da 
görmezden gelinemez. Çocukları olumlu davranışlar benimsemeye 
dönük güçlendirmek için önlemler alınır. 

 9. Çocuklar arasında akran zorbalığı söz konusu olduğunda zorbalık
yapan ve mağdur olan çocukların güçlendirilmesi için önlemler 
alınır. 

          10. Çocuklara izinleri olmadan dokunulmaz.  Çocuklar daha fazla
temas içeren bir yaklaşım talep etseler dahi TOG Çocuklarla 
Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamak ve gözetmekten 
sorumlu taraflar tüm çocuklarla iletişimlerinde gerekli ve eşit 
mesafeyi korumaya özen gösterir. 

          11. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın
uygulanmasından sorumlu taraflar çalışmalara katılan çocuklarla 
birebir zaman geçirmekten kaçınır, en az iki yetişkinin bulunduğu 
ortamlarda çalışır. Çocuklarla yürütülen çalışmaların gözden uzak 
olmamasına, görünür olmasına özen gösterir. Temas kurulan 
çocuklar TOG gönüllüleri ya da çalışanlarının, ya da diğer ilgili 
tarafların evlerine veya yaşadıkları yere götürülemez.

Müdahale

 1. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı gözetmekten
sorumlu olan TOG sahası, çalışmaları esnasında veya bunun 
dışındaki zamanlarda hiç bir çocuğu fiziksel, duygusal, cinsel, 
ekonomik ya da diğer biçimlerde istismar edemez.

 2. TOG Sahasında çocuk ihmal ve istismarına ilişkin herhangi bir şüphe
bulunduğu taktirde acil olarak çalışma yapılan kurum veya çalışma 
alanında bulunan çocuklardan sorumlu ve bu konuda yetkin kişiler 
çocuğun yüksek yararı gözetilerek bilgilendirilir.  Çocuk ihmal ve 
istismarı veya buna ilişkin riskler (TOG gönüllüleri, TOG çalışanları 
veya TOG ile bağlantılı herhangi bir kişi ise) fark edildiği veya şüphe 
duyulduğu anda TOG Etik Kurulu’na bildirilir. Durumun tespitine 
ilişkin sorumluluk ilgili kamu otoritelerine aittir. İlgili kamu 
otoritelerinin bilgilendirilme süreci Kurul tarafından planlanır. 

 3. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlalinin TOG
Etik Kurul tarafından incelemesi sonucunda tespiti durumunda 
yaptırımlar Etik Kurul’un çalışma ilkeleri doğrultusunda belirlenir. 
TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlaline 
ilişkin yapılan tüm bildirimlere yazılı olarak yanıt verilir.

Taahhüt

TOG Sahada çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmalarında yukarıda sıralanmış 
davranış kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi, ihmal ve istismar 
durumlarında belirtilen müdahale mekanizmalarını kullanacağını taahhüt 
eder.

Yürürlülük

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları Mart 2018 tarihinde TOG 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Temel

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları hazırlanırken 1989 tarihli 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) ve 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu temel alınmıştır.  

Ekler

1- Etik Kurul Yönergesi

2- Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel Kullanımına İlişkin İzin Formu
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EK - 1: Etik Kurul Yönergesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı – Etik Kurul Yönergesine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
https://goo.gl/VgdURE

Ayrıca QR Kod Okuyucusu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz:

EK - 2: Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel 
Kullanımına İlişkin İzin Formu

 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NA
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı …….......................………………………………………  
Projesi/Etkinliği kapsamında yürütülen faaliyetlere çocuğum 
…………......……………………….....................……… iznim ve bilgim dahilinde 
katılmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamındaki alınan görsellerin Toplum Gönüllüleri 
Vakfı materyallerinde ve diğer iletişim mecralarında (web sayfası, film, 
vs.) Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından kullanılabileceğine dair iznimi 
beyan ederim.
 
Tarih  :
İsim Soyadı :
İmza  :



Çocuk Hakları Perspektifi

TOG, çalışmaları esnasında temasta bulunduğu çocukları ve haklarını koruma 
sorumluluğunu alır. Tüm çalışmaları aşağıdaki ilkelere uygun olarak 
gerçekleştirmeyi ve çocuk haklarının korunmasını ana akımlaştırmayı 
taahhüt eder:  

 • 18 yaşın altındaki tüm çocuklar bireydir. 
 • Çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım gözetilemez. 
 • Tüm çocukların yaşamını ve gelişimini gözetecek önlemler alınır. 
 • Tüm çocukların gelişen kapasitelerine uygun olarak katılım

hakkı korunur.
 • Her koşulda ve ortamda çocukların üstün yararı gözetilir. 
 • Her çocuğun;
 
  · yaşamaya, hayatta kalmaya ve sağlıklı gelişmeye, 
  · bulunduğu her ortamda ihmal ve istismardan korunmaya, 
  · kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan eğitime erişmeye, 
  · özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesine,  
  · görüşlerini ifade etmeye ve bunların dikkate alınmasına,
  · oyun oynamaya, dinlenmeye ve kendini geliştirmeye,
  · ailesinden veya diğer birincil bakım veren taraflardan haklarına

uygun bakım ve desteği almaya,
  · yoksulluğa ya da parçası olduğu ailenin/grubun sahip olabileceği

diğer sosyal dezavantajlara, afetlere ya da zorunlu göç  gibi 
koşulların zorluklarına karşı korunmaya, 

  · tüm çocuk haklarına erişmeye ve
  · ihlal edildiği takdirde haklarını aramaya hakkı vardır. 

TOG Yönetim Kurulu, TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na 
uygun olarak çocuklarla temas eden tüm çalışmalarda aşağıdaki 20 kuralın 
uygulanmasını garanti eder.

Çocuklara Yaklaşım 

 1. Tüm çocuklar insanlık onuruna sahip bireylerdir. Çocuklara yönelik
yaklaşım onların haklarını ve kendilerine özgü ihtiyaçlarını dikkate 
alan, çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım yapmayan, şiddetten 
uzak, saygılı, çocukları ciddiye alan, onlara güvenen ve onları 
güçlendiren niteliktedir.

 2. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamaktan
ve gözetmekten sorumlu olan taraflar çalışmalarında tüm 
çocuklara eşit yaklaşır. Bazı çocuklarla veya ebeveynleriyle daha 
yakın ilişki kurmaktan kaçınır. 

 3. Tüm çalışmalarda ve çalışmaların planlanmasında gelişen
kapasitelerine uygun olarak ve uygun araçlar kullanılarak 
çocukların görüşlerini ifade etmeleri sağlanır, görüşleri dikkate 
alınır ve bilgi edinme hakları gözetilir.

Çocukların TOG Çalışmalarına Katılımı

 1. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce çocukların
çalışmaya katılımına ilişkin olarak çocukların ve ebeveynlerinin 
yazılı onayı alınır. Yazılı onay alınırken çocuklara ve ebeveynlerine 
yönelik çalışmanın içeriğini ve süresini kapsayan bilgilendirme 
yapılır. 

 2. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce ilgili kamu
otoritelerinden gerekli izinler alınır. 

 3. Çocuklar TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na
ilişkin bilgilendirilir ve kendileri çocuklara ilişkin kaygı verici bir 
durumla karşılaştıklarında TOG çalışanları veya gönüllüleriyle 
paylaşmaya teşvik edilir. 

Riskleri Önleme

 1. TOG’un çocuklara temas eden çalışmaları çerçevesinde çocukların
fiziksel ve/veya ruhsal güvenliğini tehlikeye atabilecek riskler 
çalışma öncesinde TOG çalışanları ve Toplum Gönüllüsü gençler 
tarafından öngörülür ve en aza indirilir. Çocuklar için güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulur. 

 2. Özel gereksinimleri olan çocukların haklarına uygun ve diğer
çocuklarla eşit koşulla da çalışmalara katılımı için gerekli önlemler 
alınır. 

 3. Çocukların özel yaşamının gizliliği gözetilir. Kendilerine veya
ailelerine dair kimlik bilgileri, adres bilgileri veya kişisel bilgiler 
herhangi bir mecrada paylaşılmaz. 

 4. Çocukların fotoğraf veya videoları kendilerinin ve ebeveynlerinin
yazılı izni olmadığı sürece çekilemez ve sosyal, yazılı veya görsel 
medyada dolaşıma sokulamaz. Ebeveynlerin ve çocukların yazılı 
izni bulunsa dahi çocukları gülünç duruma düşüren, mağdur ya da 
tehlikeli gösteren, hedef haline getiren, tehlikeye atan ya da 
yetişkinlere uygun (örneğin cinsel çağrışımlar içeren ya da uygun 
olmayan bir yaşta ekonomik bir işte çalışmasını normal kabul eden) 
pozlarda fotoğraf veya videoları çekilemez. Çocukları güçlendiren 
ve onların olumlu yönlerini öne çıkaran görseller çocukların ve 
ebeveynlerinin izni olduğu takdirde medyada paylaşılabilir. 
Fotoğraf veya videolarının hak temelli ve güçlendirme odaklı 
kaydedilmesinin önemi ve medyada çocuklara ilişkin görsel 
paylaşımının oluşturabileceği riskler konusunda çocuklar ve 
ebeveynleri bilgilendirilir. Çocukların ve ebeveynlerinin izinlerini 
almak ile ilgili örnek form, bu dokümanın eki olarak yer almaktadır.

 5. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın uygulanması
ve gözetilmesinden sorumlu taraflar TOG çalışmalarında yer alan 
çocukları veya ebeveynlerini sosyal medyada arkadaş olarak 
eklemez.

 
 6. Çocuklara yönelik davranışlarda, yetişkinlerin model olabileceği

dikkate alınarak çocukların yanında yetişkinlere mahsus olması 
gereken sigara içme, alkol kullanma gibi davranışlardan kaçınılır. 

 7. Çocuklara yönelik olarak veya onların yanında küfür etme, bağırma
vb. gibi şiddet içeren hiçbir davranış sergilenemez. 

 8. Çocukların yasa dışı, tehlikeli veya diğerlerinin haklarını ihlal eden
davranışlarına dahil olunamaz, bunlar desteklenemez ya da 
görmezden gelinemez. Çocukları olumlu davranışlar benimsemeye 
dönük güçlendirmek için önlemler alınır. 

 9. Çocuklar arasında akran zorbalığı söz konusu olduğunda zorbalık
yapan ve mağdur olan çocukların güçlendirilmesi için önlemler 
alınır. 

          10. Çocuklara izinleri olmadan dokunulmaz.  Çocuklar daha fazla
temas içeren bir yaklaşım talep etseler dahi TOG Çocuklarla 
Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamak ve gözetmekten 
sorumlu taraflar tüm çocuklarla iletişimlerinde gerekli ve eşit 
mesafeyi korumaya özen gösterir. 

          11. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın
uygulanmasından sorumlu taraflar çalışmalara katılan çocuklarla 
birebir zaman geçirmekten kaçınır, en az iki yetişkinin bulunduğu 
ortamlarda çalışır. Çocuklarla yürütülen çalışmaların gözden uzak 
olmamasına, görünür olmasına özen gösterir. Temas kurulan 
çocuklar TOG gönüllüleri ya da çalışanlarının, ya da diğer ilgili 
tarafların evlerine veya yaşadıkları yere götürülemez.

Müdahale

 1. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı gözetmekten
sorumlu olan TOG sahası, çalışmaları esnasında veya bunun 
dışındaki zamanlarda hiç bir çocuğu fiziksel, duygusal, cinsel, 
ekonomik ya da diğer biçimlerde istismar edemez.

 2. TOG Sahasında çocuk ihmal ve istismarına ilişkin herhangi bir şüphe
bulunduğu taktirde acil olarak çalışma yapılan kurum veya çalışma 
alanında bulunan çocuklardan sorumlu ve bu konuda yetkin kişiler 
çocuğun yüksek yararı gözetilerek bilgilendirilir.  Çocuk ihmal ve 
istismarı veya buna ilişkin riskler (TOG gönüllüleri, TOG çalışanları 
veya TOG ile bağlantılı herhangi bir kişi ise) fark edildiği veya şüphe 
duyulduğu anda TOG Etik Kurulu’na bildirilir. Durumun tespitine 
ilişkin sorumluluk ilgili kamu otoritelerine aittir. İlgili kamu 
otoritelerinin bilgilendirilme süreci Kurul tarafından planlanır. 

 3. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlalinin TOG
Etik Kurul tarafından incelemesi sonucunda tespiti durumunda 
yaptırımlar Etik Kurul’un çalışma ilkeleri doğrultusunda belirlenir. 
TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlaline 
ilişkin yapılan tüm bildirimlere yazılı olarak yanıt verilir.

Taahhüt

TOG Sahada çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmalarında yukarıda sıralanmış 
davranış kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi, ihmal ve istismar 
durumlarında belirtilen müdahale mekanizmalarını kullanacağını taahhüt 
eder.

Yürürlülük

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları Mart 2018 tarihinde TOG 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Temel

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları hazırlanırken 1989 tarihli 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) ve 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu temel alınmıştır.  

Ekler

1- Etik Kurul Yönergesi

2- Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel Kullanımına İlişkin İzin Formu

Toplum Gönüllüleri Vakfı - Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları

EK - 1: Etik Kurul Yönergesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı – Etik Kurul Yönergesine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
https://goo.gl/VgdURE

Ayrıca QR Kod Okuyucusu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz:

EK - 2: Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel 
Kullanımına İlişkin İzin Formu

 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NA
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı …….......................………………………………………  
Projesi/Etkinliği kapsamında yürütülen faaliyetlere çocuğum 
…………......……………………….....................……… iznim ve bilgim dahilinde 
katılmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamındaki alınan görsellerin Toplum Gönüllüleri 
Vakfı materyallerinde ve diğer iletişim mecralarında (web sayfası, film, 
vs.) Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından kullanılabileceğine dair iznimi 
beyan ederim.
 
Tarih  :
İsim Soyadı :
İmza  :



Çocuk Hakları Perspektifi

TOG, çalışmaları esnasında temasta bulunduğu çocukları ve haklarını koruma 
sorumluluğunu alır. Tüm çalışmaları aşağıdaki ilkelere uygun olarak 
gerçekleştirmeyi ve çocuk haklarının korunmasını ana akımlaştırmayı 
taahhüt eder:  

 • 18 yaşın altındaki tüm çocuklar bireydir. 
 • Çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım gözetilemez. 
 • Tüm çocukların yaşamını ve gelişimini gözetecek önlemler alınır. 
 • Tüm çocukların gelişen kapasitelerine uygun olarak katılım

hakkı korunur.
 • Her koşulda ve ortamda çocukların üstün yararı gözetilir. 
 • Her çocuğun;
 
  · yaşamaya, hayatta kalmaya ve sağlıklı gelişmeye, 
  · bulunduğu her ortamda ihmal ve istismardan korunmaya, 
  · kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan eğitime erişmeye, 
  · özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesine,  
  · görüşlerini ifade etmeye ve bunların dikkate alınmasına,
  · oyun oynamaya, dinlenmeye ve kendini geliştirmeye,
  · ailesinden veya diğer birincil bakım veren taraflardan haklarına

uygun bakım ve desteği almaya,
  · yoksulluğa ya da parçası olduğu ailenin/grubun sahip olabileceği

diğer sosyal dezavantajlara, afetlere ya da zorunlu göç  gibi 
koşulların zorluklarına karşı korunmaya, 

  · tüm çocuk haklarına erişmeye ve
  · ihlal edildiği takdirde haklarını aramaya hakkı vardır. 

TOG Yönetim Kurulu, TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na 
uygun olarak çocuklarla temas eden tüm çalışmalarda aşağıdaki 20 kuralın 
uygulanmasını garanti eder.

Çocuklara Yaklaşım 

 1. Tüm çocuklar insanlık onuruna sahip bireylerdir. Çocuklara yönelik
yaklaşım onların haklarını ve kendilerine özgü ihtiyaçlarını dikkate 
alan, çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım yapmayan, şiddetten 
uzak, saygılı, çocukları ciddiye alan, onlara güvenen ve onları 
güçlendiren niteliktedir.

 2. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamaktan
ve gözetmekten sorumlu olan taraflar çalışmalarında tüm 
çocuklara eşit yaklaşır. Bazı çocuklarla veya ebeveynleriyle daha 
yakın ilişki kurmaktan kaçınır. 

 3. Tüm çalışmalarda ve çalışmaların planlanmasında gelişen
kapasitelerine uygun olarak ve uygun araçlar kullanılarak 
çocukların görüşlerini ifade etmeleri sağlanır, görüşleri dikkate 
alınır ve bilgi edinme hakları gözetilir.

Çocukların TOG Çalışmalarına Katılımı

 1. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce çocukların
çalışmaya katılımına ilişkin olarak çocukların ve ebeveynlerinin 
yazılı onayı alınır. Yazılı onay alınırken çocuklara ve ebeveynlerine 
yönelik çalışmanın içeriğini ve süresini kapsayan bilgilendirme 
yapılır. 

 2. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce ilgili kamu
otoritelerinden gerekli izinler alınır. 

 3. Çocuklar TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na
ilişkin bilgilendirilir ve kendileri çocuklara ilişkin kaygı verici bir 
durumla karşılaştıklarında TOG çalışanları veya gönüllüleriyle 
paylaşmaya teşvik edilir. 

Riskleri Önleme

 1. TOG’un çocuklara temas eden çalışmaları çerçevesinde çocukların
fiziksel ve/veya ruhsal güvenliğini tehlikeye atabilecek riskler 
çalışma öncesinde TOG çalışanları ve Toplum Gönüllüsü gençler 
tarafından öngörülür ve en aza indirilir. Çocuklar için güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulur. 

 2. Özel gereksinimleri olan çocukların haklarına uygun ve diğer
çocuklarla eşit koşulla da çalışmalara katılımı için gerekli önlemler 
alınır. 

 3. Çocukların özel yaşamının gizliliği gözetilir. Kendilerine veya
ailelerine dair kimlik bilgileri, adres bilgileri veya kişisel bilgiler 
herhangi bir mecrada paylaşılmaz. 

 4. Çocukların fotoğraf veya videoları kendilerinin ve ebeveynlerinin
yazılı izni olmadığı sürece çekilemez ve sosyal, yazılı veya görsel 
medyada dolaşıma sokulamaz. Ebeveynlerin ve çocukların yazılı 
izni bulunsa dahi çocukları gülünç duruma düşüren, mağdur ya da 
tehlikeli gösteren, hedef haline getiren, tehlikeye atan ya da 
yetişkinlere uygun (örneğin cinsel çağrışımlar içeren ya da uygun 
olmayan bir yaşta ekonomik bir işte çalışmasını normal kabul eden) 
pozlarda fotoğraf veya videoları çekilemez. Çocukları güçlendiren 
ve onların olumlu yönlerini öne çıkaran görseller çocukların ve 
ebeveynlerinin izni olduğu takdirde medyada paylaşılabilir. 
Fotoğraf veya videolarının hak temelli ve güçlendirme odaklı 
kaydedilmesinin önemi ve medyada çocuklara ilişkin görsel 
paylaşımının oluşturabileceği riskler konusunda çocuklar ve 
ebeveynleri bilgilendirilir. Çocukların ve ebeveynlerinin izinlerini 
almak ile ilgili örnek form, bu dokümanın eki olarak yer almaktadır.

 5. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın uygulanması
ve gözetilmesinden sorumlu taraflar TOG çalışmalarında yer alan 
çocukları veya ebeveynlerini sosyal medyada arkadaş olarak 
eklemez.

 
 6. Çocuklara yönelik davranışlarda, yetişkinlerin model olabileceği

dikkate alınarak çocukların yanında yetişkinlere mahsus olması 
gereken sigara içme, alkol kullanma gibi davranışlardan kaçınılır. 

 7. Çocuklara yönelik olarak veya onların yanında küfür etme, bağırma
vb. gibi şiddet içeren hiçbir davranış sergilenemez. 

 8. Çocukların yasa dışı, tehlikeli veya diğerlerinin haklarını ihlal eden
davranışlarına dahil olunamaz, bunlar desteklenemez ya da 
görmezden gelinemez. Çocukları olumlu davranışlar benimsemeye 
dönük güçlendirmek için önlemler alınır. 

 9. Çocuklar arasında akran zorbalığı söz konusu olduğunda zorbalık
yapan ve mağdur olan çocukların güçlendirilmesi için önlemler 
alınır. 

          10. Çocuklara izinleri olmadan dokunulmaz.  Çocuklar daha fazla
temas içeren bir yaklaşım talep etseler dahi TOG Çocuklarla 
Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamak ve gözetmekten 
sorumlu taraflar tüm çocuklarla iletişimlerinde gerekli ve eşit 
mesafeyi korumaya özen gösterir. 

          11. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın
uygulanmasından sorumlu taraflar çalışmalara katılan çocuklarla 
birebir zaman geçirmekten kaçınır, en az iki yetişkinin bulunduğu 
ortamlarda çalışır. Çocuklarla yürütülen çalışmaların gözden uzak 
olmamasına, görünür olmasına özen gösterir. Temas kurulan 
çocuklar TOG gönüllüleri ya da çalışanlarının, ya da diğer ilgili 
tarafların evlerine veya yaşadıkları yere götürülemez.

Müdahale

 1. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı gözetmekten
sorumlu olan TOG sahası, çalışmaları esnasında veya bunun 
dışındaki zamanlarda hiç bir çocuğu fiziksel, duygusal, cinsel, 
ekonomik ya da diğer biçimlerde istismar edemez.

 2. TOG Sahasında çocuk ihmal ve istismarına ilişkin herhangi bir şüphe
bulunduğu taktirde acil olarak çalışma yapılan kurum veya çalışma 
alanında bulunan çocuklardan sorumlu ve bu konuda yetkin kişiler 
çocuğun yüksek yararı gözetilerek bilgilendirilir.  Çocuk ihmal ve 
istismarı veya buna ilişkin riskler (TOG gönüllüleri, TOG çalışanları 
veya TOG ile bağlantılı herhangi bir kişi ise) fark edildiği veya şüphe 
duyulduğu anda TOG Etik Kurulu’na bildirilir. Durumun tespitine 
ilişkin sorumluluk ilgili kamu otoritelerine aittir. İlgili kamu 
otoritelerinin bilgilendirilme süreci Kurul tarafından planlanır. 

 3. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlalinin TOG
Etik Kurul tarafından incelemesi sonucunda tespiti durumunda 
yaptırımlar Etik Kurul’un çalışma ilkeleri doğrultusunda belirlenir. 
TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlaline 
ilişkin yapılan tüm bildirimlere yazılı olarak yanıt verilir.

Taahhüt

TOG Sahada çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmalarında yukarıda sıralanmış 
davranış kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi, ihmal ve istismar 
durumlarında belirtilen müdahale mekanizmalarını kullanacağını taahhüt 
eder.

Yürürlülük

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları Mart 2018 tarihinde TOG 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Temel

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları hazırlanırken 1989 tarihli 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) ve 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu temel alınmıştır.  

Ekler

1- Etik Kurul Yönergesi

2- Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel Kullanımına İlişkin İzin Formu
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EK - 1: Etik Kurul Yönergesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı – Etik Kurul Yönergesine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
https://goo.gl/VgdURE

Ayrıca QR Kod Okuyucusu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz:

EK - 2: Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel 
Kullanımına İlişkin İzin Formu

 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NA
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı …….......................………………………………………  
Projesi/Etkinliği kapsamında yürütülen faaliyetlere çocuğum 
…………......……………………….....................……… iznim ve bilgim dahilinde 
katılmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamındaki alınan görsellerin Toplum Gönüllüleri 
Vakfı materyallerinde ve diğer iletişim mecralarında (web sayfası, film, 
vs.) Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından kullanılabileceğine dair iznimi 
beyan ederim.
 
Tarih  :
İsim Soyadı :
İmza  :



Çocuk Hakları Perspektifi

TOG, çalışmaları esnasında temasta bulunduğu çocukları ve haklarını koruma 
sorumluluğunu alır. Tüm çalışmaları aşağıdaki ilkelere uygun olarak 
gerçekleştirmeyi ve çocuk haklarının korunmasını ana akımlaştırmayı 
taahhüt eder:  

 • 18 yaşın altındaki tüm çocuklar bireydir. 
 • Çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım gözetilemez. 
 • Tüm çocukların yaşamını ve gelişimini gözetecek önlemler alınır. 
 • Tüm çocukların gelişen kapasitelerine uygun olarak katılım

hakkı korunur.
 • Her koşulda ve ortamda çocukların üstün yararı gözetilir. 
 • Her çocuğun;
 
  · yaşamaya, hayatta kalmaya ve sağlıklı gelişmeye, 
  · bulunduğu her ortamda ihmal ve istismardan korunmaya, 
  · kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan eğitime erişmeye, 
  · özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesine,  
  · görüşlerini ifade etmeye ve bunların dikkate alınmasına,
  · oyun oynamaya, dinlenmeye ve kendini geliştirmeye,
  · ailesinden veya diğer birincil bakım veren taraflardan haklarına

uygun bakım ve desteği almaya,
  · yoksulluğa ya da parçası olduğu ailenin/grubun sahip olabileceği

diğer sosyal dezavantajlara, afetlere ya da zorunlu göç  gibi 
koşulların zorluklarına karşı korunmaya, 

  · tüm çocuk haklarına erişmeye ve
  · ihlal edildiği takdirde haklarını aramaya hakkı vardır. 

TOG Yönetim Kurulu, TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na 
uygun olarak çocuklarla temas eden tüm çalışmalarda aşağıdaki 20 kuralın 
uygulanmasını garanti eder.

Çocuklara Yaklaşım 

 1. Tüm çocuklar insanlık onuruna sahip bireylerdir. Çocuklara yönelik
yaklaşım onların haklarını ve kendilerine özgü ihtiyaçlarını dikkate 
alan, çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım yapmayan, şiddetten 
uzak, saygılı, çocukları ciddiye alan, onlara güvenen ve onları 
güçlendiren niteliktedir.

 2. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamaktan
ve gözetmekten sorumlu olan taraflar çalışmalarında tüm 
çocuklara eşit yaklaşır. Bazı çocuklarla veya ebeveynleriyle daha 
yakın ilişki kurmaktan kaçınır. 

 3. Tüm çalışmalarda ve çalışmaların planlanmasında gelişen
kapasitelerine uygun olarak ve uygun araçlar kullanılarak 
çocukların görüşlerini ifade etmeleri sağlanır, görüşleri dikkate 
alınır ve bilgi edinme hakları gözetilir.

Çocukların TOG Çalışmalarına Katılımı

 1. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce çocukların
çalışmaya katılımına ilişkin olarak çocukların ve ebeveynlerinin 
yazılı onayı alınır. Yazılı onay alınırken çocuklara ve ebeveynlerine 
yönelik çalışmanın içeriğini ve süresini kapsayan bilgilendirme 
yapılır. 

 2. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce ilgili kamu
otoritelerinden gerekli izinler alınır. 

 3. Çocuklar TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na
ilişkin bilgilendirilir ve kendileri çocuklara ilişkin kaygı verici bir 
durumla karşılaştıklarında TOG çalışanları veya gönüllüleriyle 
paylaşmaya teşvik edilir. 

Riskleri Önleme

 1. TOG’un çocuklara temas eden çalışmaları çerçevesinde çocukların
fiziksel ve/veya ruhsal güvenliğini tehlikeye atabilecek riskler 
çalışma öncesinde TOG çalışanları ve Toplum Gönüllüsü gençler 
tarafından öngörülür ve en aza indirilir. Çocuklar için güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulur. 

 2. Özel gereksinimleri olan çocukların haklarına uygun ve diğer
çocuklarla eşit koşulla da çalışmalara katılımı için gerekli önlemler 
alınır. 

 3. Çocukların özel yaşamının gizliliği gözetilir. Kendilerine veya
ailelerine dair kimlik bilgileri, adres bilgileri veya kişisel bilgiler 
herhangi bir mecrada paylaşılmaz. 

 4. Çocukların fotoğraf veya videoları kendilerinin ve ebeveynlerinin
yazılı izni olmadığı sürece çekilemez ve sosyal, yazılı veya görsel 
medyada dolaşıma sokulamaz. Ebeveynlerin ve çocukların yazılı 
izni bulunsa dahi çocukları gülünç duruma düşüren, mağdur ya da 
tehlikeli gösteren, hedef haline getiren, tehlikeye atan ya da 
yetişkinlere uygun (örneğin cinsel çağrışımlar içeren ya da uygun 
olmayan bir yaşta ekonomik bir işte çalışmasını normal kabul eden) 
pozlarda fotoğraf veya videoları çekilemez. Çocukları güçlendiren 
ve onların olumlu yönlerini öne çıkaran görseller çocukların ve 
ebeveynlerinin izni olduğu takdirde medyada paylaşılabilir. 
Fotoğraf veya videolarının hak temelli ve güçlendirme odaklı 
kaydedilmesinin önemi ve medyada çocuklara ilişkin görsel 
paylaşımının oluşturabileceği riskler konusunda çocuklar ve 
ebeveynleri bilgilendirilir. Çocukların ve ebeveynlerinin izinlerini 
almak ile ilgili örnek form, bu dokümanın eki olarak yer almaktadır.

 5. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın uygulanması
ve gözetilmesinden sorumlu taraflar TOG çalışmalarında yer alan 
çocukları veya ebeveynlerini sosyal medyada arkadaş olarak 
eklemez.

 
 6. Çocuklara yönelik davranışlarda, yetişkinlerin model olabileceği

dikkate alınarak çocukların yanında yetişkinlere mahsus olması 
gereken sigara içme, alkol kullanma gibi davranışlardan kaçınılır. 

 7. Çocuklara yönelik olarak veya onların yanında küfür etme, bağırma
vb. gibi şiddet içeren hiçbir davranış sergilenemez. 

 8. Çocukların yasa dışı, tehlikeli veya diğerlerinin haklarını ihlal eden
davranışlarına dahil olunamaz, bunlar desteklenemez ya da 
görmezden gelinemez. Çocukları olumlu davranışlar benimsemeye 
dönük güçlendirmek için önlemler alınır. 

 9. Çocuklar arasında akran zorbalığı söz konusu olduğunda zorbalık
yapan ve mağdur olan çocukların güçlendirilmesi için önlemler 
alınır. 

          10. Çocuklara izinleri olmadan dokunulmaz.  Çocuklar daha fazla
temas içeren bir yaklaşım talep etseler dahi TOG Çocuklarla 
Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamak ve gözetmekten 
sorumlu taraflar tüm çocuklarla iletişimlerinde gerekli ve eşit 
mesafeyi korumaya özen gösterir. 

          11. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın
uygulanmasından sorumlu taraflar çalışmalara katılan çocuklarla 
birebir zaman geçirmekten kaçınır, en az iki yetişkinin bulunduğu 
ortamlarda çalışır. Çocuklarla yürütülen çalışmaların gözden uzak 
olmamasına, görünür olmasına özen gösterir. Temas kurulan 
çocuklar TOG gönüllüleri ya da çalışanlarının, ya da diğer ilgili 
tarafların evlerine veya yaşadıkları yere götürülemez.

Müdahale

 1. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı gözetmekten
sorumlu olan TOG sahası, çalışmaları esnasında veya bunun 
dışındaki zamanlarda hiç bir çocuğu fiziksel, duygusal, cinsel, 
ekonomik ya da diğer biçimlerde istismar edemez.

 2. TOG Sahasında çocuk ihmal ve istismarına ilişkin herhangi bir şüphe
bulunduğu taktirde acil olarak çalışma yapılan kurum veya çalışma 
alanında bulunan çocuklardan sorumlu ve bu konuda yetkin kişiler 
çocuğun yüksek yararı gözetilerek bilgilendirilir.  Çocuk ihmal ve 
istismarı veya buna ilişkin riskler (TOG gönüllüleri, TOG çalışanları 
veya TOG ile bağlantılı herhangi bir kişi ise) fark edildiği veya şüphe 
duyulduğu anda TOG Etik Kurulu’na bildirilir. Durumun tespitine 
ilişkin sorumluluk ilgili kamu otoritelerine aittir. İlgili kamu 
otoritelerinin bilgilendirilme süreci Kurul tarafından planlanır. 

 3. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlalinin TOG
Etik Kurul tarafından incelemesi sonucunda tespiti durumunda 
yaptırımlar Etik Kurul’un çalışma ilkeleri doğrultusunda belirlenir. 
TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlaline 
ilişkin yapılan tüm bildirimlere yazılı olarak yanıt verilir.

Taahhüt

TOG Sahada çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmalarında yukarıda sıralanmış 
davranış kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi, ihmal ve istismar 
durumlarında belirtilen müdahale mekanizmalarını kullanacağını taahhüt 
eder.

Yürürlülük

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları Mart 2018 tarihinde TOG 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Temel

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları hazırlanırken 1989 tarihli 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) ve 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu temel alınmıştır.  

Ekler

1- Etik Kurul Yönergesi

2- Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel Kullanımına İlişkin İzin Formu

EK - 1: Etik Kurul Yönergesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı – Etik Kurul Yönergesine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
https://goo.gl/VgdURE

Ayrıca QR Kod Okuyucusu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz:

EK - 2: Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel 
Kullanımına İlişkin İzin Formu

 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NA
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı …….......................………………………………………  
Projesi/Etkinliği kapsamında yürütülen faaliyetlere çocuğum 
…………......……………………….....................……… iznim ve bilgim dahilinde 
katılmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamındaki alınan görsellerin Toplum Gönüllüleri 
Vakfı materyallerinde ve diğer iletişim mecralarında (web sayfası, film, 
vs.) Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından kullanılabileceğine dair iznimi 
beyan ederim.
 
Tarih  :
İsim Soyadı :
İmza  :

Toplum Gönüllüleri Vakfı - Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları



Çocuk Hakları Perspektifi

TOG, çalışmaları esnasında temasta bulunduğu çocukları ve haklarını koruma 
sorumluluğunu alır. Tüm çalışmaları aşağıdaki ilkelere uygun olarak 
gerçekleştirmeyi ve çocuk haklarının korunmasını ana akımlaştırmayı 
taahhüt eder:  

 • 18 yaşın altındaki tüm çocuklar bireydir. 
 • Çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım gözetilemez. 
 • Tüm çocukların yaşamını ve gelişimini gözetecek önlemler alınır. 
 • Tüm çocukların gelişen kapasitelerine uygun olarak katılım

hakkı korunur.
 • Her koşulda ve ortamda çocukların üstün yararı gözetilir. 
 • Her çocuğun;
 
  · yaşamaya, hayatta kalmaya ve sağlıklı gelişmeye, 
  · bulunduğu her ortamda ihmal ve istismardan korunmaya, 
  · kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan eğitime erişmeye, 
  · özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesine,  
  · görüşlerini ifade etmeye ve bunların dikkate alınmasına,
  · oyun oynamaya, dinlenmeye ve kendini geliştirmeye,
  · ailesinden veya diğer birincil bakım veren taraflardan haklarına

uygun bakım ve desteği almaya,
  · yoksulluğa ya da parçası olduğu ailenin/grubun sahip olabileceği

diğer sosyal dezavantajlara, afetlere ya da zorunlu göç  gibi 
koşulların zorluklarına karşı korunmaya, 

  · tüm çocuk haklarına erişmeye ve
  · ihlal edildiği takdirde haklarını aramaya hakkı vardır. 

TOG Yönetim Kurulu, TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na 
uygun olarak çocuklarla temas eden tüm çalışmalarda aşağıdaki 20 kuralın 
uygulanmasını garanti eder.

Çocuklara Yaklaşım 

 1. Tüm çocuklar insanlık onuruna sahip bireylerdir. Çocuklara yönelik
yaklaşım onların haklarını ve kendilerine özgü ihtiyaçlarını dikkate 
alan, çocuklar arasında hiç bir temelde ayrım yapmayan, şiddetten 
uzak, saygılı, çocukları ciddiye alan, onlara güvenen ve onları 
güçlendiren niteliktedir.

 2. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamaktan
ve gözetmekten sorumlu olan taraflar çalışmalarında tüm 
çocuklara eşit yaklaşır. Bazı çocuklarla veya ebeveynleriyle daha 
yakın ilişki kurmaktan kaçınır. 

 3. Tüm çalışmalarda ve çalışmaların planlanmasında gelişen
kapasitelerine uygun olarak ve uygun araçlar kullanılarak 
çocukların görüşlerini ifade etmeleri sağlanır, görüşleri dikkate 
alınır ve bilgi edinme hakları gözetilir.

Çocukların TOG Çalışmalarına Katılımı

 1. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce çocukların
çalışmaya katılımına ilişkin olarak çocukların ve ebeveynlerinin 
yazılı onayı alınır. Yazılı onay alınırken çocuklara ve ebeveynlerine 
yönelik çalışmanın içeriğini ve süresini kapsayan bilgilendirme 
yapılır. 

 2. Çocuklarla temas edilecek çalışmalardan önce ilgili kamu
otoritelerinden gerekli izinler alınır. 

 3. Çocuklar TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’na
ilişkin bilgilendirilir ve kendileri çocuklara ilişkin kaygı verici bir 
durumla karşılaştıklarında TOG çalışanları veya gönüllüleriyle 
paylaşmaya teşvik edilir. 

Riskleri Önleme

 1. TOG’un çocuklara temas eden çalışmaları çerçevesinde çocukların
fiziksel ve/veya ruhsal güvenliğini tehlikeye atabilecek riskler 
çalışma öncesinde TOG çalışanları ve Toplum Gönüllüsü gençler 
tarafından öngörülür ve en aza indirilir. Çocuklar için güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulur. 

 2. Özel gereksinimleri olan çocukların haklarına uygun ve diğer
çocuklarla eşit koşulla da çalışmalara katılımı için gerekli önlemler 
alınır. 

 3. Çocukların özel yaşamının gizliliği gözetilir. Kendilerine veya
ailelerine dair kimlik bilgileri, adres bilgileri veya kişisel bilgiler 
herhangi bir mecrada paylaşılmaz. 

 4. Çocukların fotoğraf veya videoları kendilerinin ve ebeveynlerinin
yazılı izni olmadığı sürece çekilemez ve sosyal, yazılı veya görsel 
medyada dolaşıma sokulamaz. Ebeveynlerin ve çocukların yazılı 
izni bulunsa dahi çocukları gülünç duruma düşüren, mağdur ya da 
tehlikeli gösteren, hedef haline getiren, tehlikeye atan ya da 
yetişkinlere uygun (örneğin cinsel çağrışımlar içeren ya da uygun 
olmayan bir yaşta ekonomik bir işte çalışmasını normal kabul eden) 
pozlarda fotoğraf veya videoları çekilemez. Çocukları güçlendiren 
ve onların olumlu yönlerini öne çıkaran görseller çocukların ve 
ebeveynlerinin izni olduğu takdirde medyada paylaşılabilir. 
Fotoğraf veya videolarının hak temelli ve güçlendirme odaklı 
kaydedilmesinin önemi ve medyada çocuklara ilişkin görsel 
paylaşımının oluşturabileceği riskler konusunda çocuklar ve 
ebeveynleri bilgilendirilir. Çocukların ve ebeveynlerinin izinlerini 
almak ile ilgili örnek form, bu dokümanın eki olarak yer almaktadır.

 5. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın uygulanması
ve gözetilmesinden sorumlu taraflar TOG çalışmalarında yer alan 
çocukları veya ebeveynlerini sosyal medyada arkadaş olarak 
eklemez.

 
 6. Çocuklara yönelik davranışlarda, yetişkinlerin model olabileceği

dikkate alınarak çocukların yanında yetişkinlere mahsus olması 
gereken sigara içme, alkol kullanma gibi davranışlardan kaçınılır. 

 7. Çocuklara yönelik olarak veya onların yanında küfür etme, bağırma
vb. gibi şiddet içeren hiçbir davranış sergilenemez. 

 8. Çocukların yasa dışı, tehlikeli veya diğerlerinin haklarını ihlal eden
davranışlarına dahil olunamaz, bunlar desteklenemez ya da 
görmezden gelinemez. Çocukları olumlu davranışlar benimsemeye 
dönük güçlendirmek için önlemler alınır. 

 9. Çocuklar arasında akran zorbalığı söz konusu olduğunda zorbalık
yapan ve mağdur olan çocukların güçlendirilmesi için önlemler 
alınır. 

          10. Çocuklara izinleri olmadan dokunulmaz.  Çocuklar daha fazla
temas içeren bir yaklaşım talep etseler dahi TOG Çocuklarla 
Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı uygulamak ve gözetmekten 
sorumlu taraflar tüm çocuklarla iletişimlerinde gerekli ve eşit 
mesafeyi korumaya özen gösterir. 

          11. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın
uygulanmasından sorumlu taraflar çalışmalara katılan çocuklarla 
birebir zaman geçirmekten kaçınır, en az iki yetişkinin bulunduğu 
ortamlarda çalışır. Çocuklarla yürütülen çalışmaların gözden uzak 
olmamasına, görünür olmasına özen gösterir. Temas kurulan 
çocuklar TOG gönüllüleri ya da çalışanlarının, ya da diğer ilgili 
tarafların evlerine veya yaşadıkları yere götürülemez.

Müdahale

 1. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nı gözetmekten
sorumlu olan TOG sahası, çalışmaları esnasında veya bunun 
dışındaki zamanlarda hiç bir çocuğu fiziksel, duygusal, cinsel, 
ekonomik ya da diğer biçimlerde istismar edemez.

 2. TOG Sahasında çocuk ihmal ve istismarına ilişkin herhangi bir şüphe
bulunduğu taktirde acil olarak çalışma yapılan kurum veya çalışma 
alanında bulunan çocuklardan sorumlu ve bu konuda yetkin kişiler 
çocuğun yüksek yararı gözetilerek bilgilendirilir.  Çocuk ihmal ve 
istismarı veya buna ilişkin riskler (TOG gönüllüleri, TOG çalışanları 
veya TOG ile bağlantılı herhangi bir kişi ise) fark edildiği veya şüphe 
duyulduğu anda TOG Etik Kurulu’na bildirilir. Durumun tespitine 
ilişkin sorumluluk ilgili kamu otoritelerine aittir. İlgili kamu 
otoritelerinin bilgilendirilme süreci Kurul tarafından planlanır. 

 3. TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlalinin TOG
Etik Kurul tarafından incelemesi sonucunda tespiti durumunda 
yaptırımlar Etik Kurul’un çalışma ilkeleri doğrultusunda belirlenir. 
TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları’nın ihlaline 
ilişkin yapılan tüm bildirimlere yazılı olarak yanıt verilir.

Taahhüt

TOG Sahada çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmalarında yukarıda sıralanmış 
davranış kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi, ihmal ve istismar 
durumlarında belirtilen müdahale mekanizmalarını kullanacağını taahhüt 
eder.

Yürürlülük

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları Mart 2018 tarihinde TOG 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Temel

TOG Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları hazırlanırken 1989 tarihli 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) ve 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu temel alınmıştır.  

Ekler

1- Etik Kurul Yönergesi

2- Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel Kullanımına İlişkin İzin Formu

EK - 1: Etik Kurul Yönergesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı – Etik Kurul Yönergesine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
https://goo.gl/VgdURE

Ayrıca QR Kod Okuyucusu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz:

EK - 2: Çocuklarla Çalışmalara Katılımı ve Görsel 
Kullanımına İlişkin İzin Formu

 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NA
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı …….......................………………………………………  
Projesi/Etkinliği kapsamında yürütülen faaliyetlere çocuğum 
…………......……………………….....................……… iznim ve bilgim dahilinde 
katılmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamındaki alınan görsellerin Toplum Gönüllüleri 
Vakfı materyallerinde ve diğer iletişim mecralarında (web sayfası, film, 
vs.) Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından kullanılabileceğine dair iznimi 
beyan ederim.
 
Tarih  :
İsim Soyadı :
İmza  :
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www.tog.org.tr


