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ORTAKLIK AĞI HAKKINDA

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin (Ortaklık Ağı)

Ortaklık Ağı, Unicef’in desteğiyle 2012 yılında kurulmuştur. Ortaklık Ağı’nın amacı; 
Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum 
kuruluşları (STK), üniversiteler, barolar, sendikalar, meslek örgütleri ve ağların 
çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını 
kolaylaştırmak ve desteklemektir. 

Ortaklık Ağı; çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde sivil toplumun izleme ve 
savunu rolünü güçlendirmek için çalışır. Ağ, çalışmalarında çocukların haklarını 
yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
(BM ÇHS) olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına 
bu yasalar çerçevesinde yön verir. 

Ortaklık Ağı Genel Kurulu

Genel Kurul Ortaklık Ağı’na tam üyeliği bulunan kuruluşlardan oluşur. Genel Kurul 
toplantıları iki (2) yılda en az bir (1) kez Yürütme Kurulu’nun çağrısıyla toplanır. 
Ortaklık Ağı bir sivil inisiyatiftir, toplantıya katılım üyelerin kendilerine, Ortaklık 
Ağı’na ve diğer ortaklara karşı sorumluluğunun gereğidir.

Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu Genel Kurul’da aday kuruluşlar arasından seçilen yedi (7) asil ve 7 
(yedi) yedek üyeden oluşur. Yürütme Kurulunun çalışma süresi iki (2) yıldır. 

Ortaklık Ağı Sekretaryası

Ortaklık Ağı’nda sekreterya görevini yürütecek kuruluşlar iki (2) yılda bir yapılan 
Genel Kurul ile seçilmektedir. Sekreterya’nın başlıca görevleri aşağıdaki gibidir: 

Ortaklık Ağı çalışmalarını, Yürütme Kurulu’nun bilgisi ve onayıyla, koordine 
etmek ve üyelere yönelik düzenli bilgi akışını sağlamak. 

Üyelerin uzmanlık ve bilgi birikimlerini toplayıp çocuğa karşı şiddetin 
sonlandırılması ile ilgili tüm aktörlere/paydaşlara ulaştırmak.

Ortaklık Ağı’nın izleme sürecinde yaptığı tüm çalışmaların görünür kılınması 
ve düzenli bilgi akışının sağlanabilmesi amacıyla bir web sayfası tasarlamak 
ve yürütülmesini gerçekleştirmek.

Ortaklık Ağı’nın faaliyetlerini yürütebilmesi için fon bulmak.

Ortaklık Ağı’nı, Yürütme Kurulu’nun bilgisi dahilinde yerel, ulusal veya 
uluslararası toplantılarda veya etkinliklerde temsil etmek.

 Ortaklık Ağı’nın, 

Toplumsal Cinsiyet Politikası’nın uygulanmasını izlemek.

 Çocuk Koruma Politikası’nın uygulanmasını İzlemek.

Çocuk Katılımı Politikası’nın uygulanmasını izlemek.

Ağ için çocuk katılımı, çocuk koruma ve benzeri politikalarının hazırlanmasını 
organize etmek.

Ağın yönetişimine çocukların katılımının sağlanması için çalışmalar yapmak.

Üyelerin üyelik kayıtlarını tutmak ve saklamak.

Yürütme Kurulu ve Genel Kurul toplantılarının hazırlıklarını ve yürütücülüğünü 
yapmak.

Ortaklık Ağı Üyeliği

Ortaklık Ağı’na üyelik üç (3) kategori altında sınıflandırılmaktadır. Her kategoride 
yer alan üyeler çocuklarla ve çocuklar için çalışan sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler, barolar, sendikalar, meslek örgütleri ve ağlardır.

a. Tam Üyelik: Ortaklık Ağı’nın tam üyeleri, tüzel kişiliğe sahip, faal olan sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler, barolar, sendikalar ve meslek örgütleridir.

b. Gözlemci Üyelik: Ortaklık Ağı’na üyelik için başvuru yapan tüzel kişiliğe 
sahip kuruluşun “tam üyelik” koşullarını karşılamaması durumunda; ağın 
çalışmalarını takip ederek veya dahil olarak kapasitesini geliştirebilmesi ve 
Ağ’dan destek alabilmesi için “Gözlemci Üye” olması yönünde karar verilebilir. 
Bir başvurucu kuruluşa gözlemci üye statüsü verilmesi için de yine başvurucu 
kuruluşun çocuğa yönelik şiddet alanında çalışmalar yürütüyor olması 
gerekmektedir. 

c. Sivil Ağ Üyeliği (Başka bir Ağın Ortaklık Ağı’na katılımı): Çocuğa karşı 
şiddetin önlenmesi alanında en az bir (1) yıldır çalışma yürüten Ağlar da, tüm 
üyelerinin olurunu aldıktan sonra Ortaklık Ağı’na üye olabilmektedirler. 



8 9

GİRİŞ

Ortaklık Ağı; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel 
sivil toplum kuruluşları (STK), sendikalar, barolar, üniversiteler ve meslek 
örgütlerinin, çocukların bulunduğu her ortamda maruz kalabildiği her tür şiddeti 
önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve 
desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir. 

Çocuk Koruma Politika Belgesi - bundan sonra Politika Belgesi olarak 
anılacaktır- Ortaklık Ağı’nın kendi çalışmaları kapsamında yol açabileceği olası 
şiddet durumlarından ve zararlardan çocukları korumak ve böyle durumlar 
ile karşılaşıldığında sağlıklı müdahale yöntemleri geliştirmek amacıyla 
oluşturulmuştur. 

Politika Belgesi, Ortaklık Ağı’nın çalışmalarında çocukların korunmasına yönelik 
düzenlemeleri içermesinin yanı sıra, Ortaklık Ağı üyesi kuruluşlara, kendi 
çalışmaları içinde çocukların güvenliğini gözetme konusunda bir çerçeve 
sağlamak amacıyla da hazırlanmış, Ağ içi bir çalışma belgesidir.

Ortaklık Ağı’nın Çalışma İlkeleri: 

Ortaklık Ağı çalışmalarını Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de 
(ÇHS); yaşama ve gelişme hakkı, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, 
çocuğun katılımının sağlanması ve ayrımcılık gözetmeme olarak düzenlenmiş 
dört şemsiye hakkın rehberliğinde yürütür.

Ortaklık Ağı çocuğa karşı şiddettin önlenmesi için sivil toplumun izleme 
rolünü̈ belirlerken BM ÇHS 19. maddesi ve BM Çocuk Hakları Komitesi 8 ve 13 
No.lu Genel Yorumları ile Birleşmiş̧ Milletler Çocuğa Karşı Şiddet Raporunu ve 
BM Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisinin tavsiyelerini referans kabul eder.

Ortaklık Ağı, çocukların kararlara ve çalışmalara katılımını sağlamaya azami 
özen gösterir.

Bu Politika Belgesi aracılığıyla Ortaklık Ağı, çocuklarla doğrudan ya da dolaylı 
olarak yürüttüğü tüm çalışmalarında: 

Çocukların kurum çalışmaları nedeniyle maruz kalabilecekleri her tür zararın 
engellenmesi ve çocukların desteklenmesi için gerekli önlemleri alacağını, 

Bu önlemleri; çocukların eşit haklara sahip olduğu, her birinin biricik olduğu, 
katılımlarının vazgeçilmez olduğu bilgisiyle ve her durumda öncelikli yararlarını 
gözeterek geliştireceğini, 

Bu önlemlerin yaşama geçmesi için bildirim mekanizması da dahil olmak 
üzere gerekli standartları ve prosedürleri oluşturacağını,

Standart ve prosedürlerin bilinirliğini artırmak için Ortaklık Ağı çalışanları ve 
üyelerine yönelik farkındalık çalışmaları yürüteceğini, 

Bu Politika Belgesi’nde karşılığını bulan yaklaşımın Ortaklık Ağı üyesi kuruluşlarda 
da  yaygınlaşması için destekleyici çalışmalar yapacağını taahhüt eder.

Çocuk Koruma Politika Belgesine Neden İhtiyaç Var?

Çocuğa yönelik şiddetin kökeni kültürel, ekonomik ve sosyal uygulamalara dayanan 
küresel bir sorundur. Her ülkede, her toplumsal alanda görülür; farklılıklarından 
bağımsız her çocuğun şiddete maruz kalma, her yetişkinin çocuğa zarar verme 
riski vardır ve bu durum çocuklarla çalışan kişiler ve kuruluşlar için de geçerlidir. 
Bir yetişkinin çocuklarla çalışma ve temas hali arttıkça, kasıtlı ya da kasıtsız zarar 
verme ihtimali de artmaktadır. 

Çocuk koruma politikası, güvenli çalışma planlarının oluşturulması ve bildirim 
süreci gibi sistemli prosedürler ile işe alım süreci ve davranış kuralları gibi 
standartlar belirleyerek, kuruluşların kendi iç işleyişlerinde çalışanlarının, 
yürütülen plan ve uygulamaların çocuklara hiçbir şekilde zarar vermemesini 
güvence altına almalarını ve bu süreci izlemelerini kolaylaştırır.

Etkin bir çocuk koruma politikası: 

• Kuruluşun çalışmalarından doğrudan ve dolaylı etkilenen çocukları korur,
• Kuruluşun çalışanlarını çocuğa zarar verici davranışlarda bulunmaktan korur,
• Kuruluşun saygınlığını korur.

1. Tanımlar

Çocuk: Referans aldığımız BM ÇHS ve buna bağlı gelişen ulusal mevzuat 
kapsamında, 18 yaşına kadar her birey çocuktur ve çocuklar kendine özgü hak 
grubu olan çocuk haklarından yararlanır. 

Çocuk Koruma: Çocuk koruma, çocukların  her tür şiddet, zarar ve hak ihlali 
riskinden uzak biçimde, yaşamlarının ve gelişimlerinin desteklenmesi demektir. 
BM ÇHS’nin şemsiye haklarından olan çocuğun korunmasının kapsamı, 
Sözleşme’nin 19 ve 27. maddelerinin birlikte ele alınmasıyla anlaşılmalıdır. 19. 
madde doğrudan zarardan korunmayı ifade ederken, 27. madde yeterli olanakların 
sağlanmasıyla çocukların zarara uğrama ihtimalinden de korunmasını içerir. Bu 
anlamda BM ÇHS’de zarara değil çocuğun yaşamına odaklanan ve önleyici bir 
bakış açısıyla donanan geniş bir koruma algısı söz konusudur.
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Bu belgede, “Çocuk Koruma” Ortaklık Ağı’nın ve Ağ çalışanlarının, doğrudan ya da 
dolaylı temas içinde oldukları çocukları güvende ve esenlikte tutmaya yönelik 
yükümlülüklerini de ifade etmektedir. 

Çocuklarla Doğrudan Temas: “Çocuklarla Doğrudan Temas”, Ağ’ın çalışmaları 
kapsamında, bir ya da birden çok çocukla, düzenli ya da düzensiz, kısa ya da 
uzun zamanlı fiziksel ortamın paylaşılması demektir. Ortaklık Ağı’nın çocuklarla 
doğrudan temas içinde olduğu çalışmaları arasında, çocuklardan görüş almak 
amacıyla görüşmeler/araştırmalar yapmak; çocukların da katıldığı toplantılar ve/
veya atölyeler düzenlemek; çocukların, çeşitli konuları danışmak için Ağ’a yaptığı 
aramalar ya da gönderdiği e-postalar sayılabilir. 

Çocuklarla Dolaylı Temas: Ağ’ın çalışmaları kapsamında aşağıdaki tür faaliyetler 
çocuklarla dolaylı temas alanı oluşturur: 

Çocukların kişisel bilgilerine, fotoğraflarına, vaka detaylarına erişebilir 
olmak. 
Doğrudan çocuklarla çalışan kuruluşları içerik ya da maddi açıdan 
desteklemek.
Savunuculuk faaliyetleri dolayısıyla çocukların yaşamını etkileyecek 
politikalar üretilmesine katkı sağlamak.  
Ortaklık Ağı içinde, çocuklarla doğrudan çalışan üye kuruluşları 
güçlendirmek.

Çocuğa Karşı Şiddet: Çocuk ihmal ve istismarı ve çocuklara kötü̈ muamele, 
sorumluluk, güven veya güç ilişkileri bağlamında çocuğun sağlığı, yaşamı, 
gelişmesi veya onuru açısından fiili veya potansiyel zararla sonuçlanan her tür 
fiziksel veya duygusal kötü̈ muameleyi, cinsel istismarı, ihmali veya ihmalkar 
davranışı, ticari veya başka amaçlı sömürüyü̈ kapsar.

Şiddet eylemlerinin kültürel kodların içinde yer alması dolayısıyla kişinin 
kendisinin ya da başkalarının davranışlarının şiddet olup olmadığını ayırt etmesi 
her zaman kolay değildir.  O nedenle çocuğa karşı şiddet eylemi kasıtlı ya da 
kasıtsız olabilir, görünür ya da gizli olabilir.  Çocuğun zarar gördüğünü bile bile 
eylemsiz kalmak da bir şiddet davranışı olarak değerlendirilir. 

Çocuğa karşı şiddet türlerini ayrıştırabiliyor ve tanıyabiliyor olmak, etkin bir 
koruma sistemi geliştirmek için elzemdir. O nedenle genel tanımda yer alan farklı 
şiddet türlerini tanımlamak yerinde olacaktır. 

Fiziksel İstismar: Çocuklara yönelik her türlü bedensel cezayı, her türlü işkenceyi, 
zalim, insanlık dışı veya aşağılayıcı davranış ve cezaları, diğer yetişkinler ya da 
diğer çocuklar tarafından uygulanan her türlü fiziksel zorbalığı içerir. Örneğin:

Tekme atma, şamar atma, tokat atma, popoya vurma,

1)
2)
3)

4)

Kırbaç, sopa, kemer, ayakkabı, tahta kaşık vb nesnelerle vurma/dövme,
Çocuğu sarsma veya fırlatma
Tırnaklarını geçirme, çimdikleme, ısırma, saçını çekme, kulaklarına avuçla 
vurma,
Çocukları rahatsız edici bir pozisyonda durmaya zorlama,
Fiziksel cezanın açık ve meşru kullanımı,
Yakma, haşlama veya zorla yedirme,
Bebek / çocuk kaçırma, öldürme.

Duygusal İstismar: Çocuğun sevgi ve ilgiden mahrum kalmasına, benlik 
bilincinin, psikolojik ve duygusal durumunun zarar görmesine neden olacak her 
tür eylemdir. Örneğin: 

Korkutma ve tehdit etme,
Suça sürükleme,
Sürekli olarak hiçe sayma ve reddetme; izole etme, görmezden gelme, 
Terk etme, yalnız bırakma,
Nitelik, kapasite veya isteklerinin devamlı kötülenmesi, 
Hakaret etme, isim takma, aşağılama, küçümseme, alay etme ve çocuğun 
duygularını incitme,
Aşırı baskı ve otorite kurma.

Cinsel İstismar: Çocuğun kendisinden büyük bir kişi tarafından veya kendisi 
üzerinde belirgin bir gücü veya kontrolü olan bir kimse tarafından cinsel haz 
amacı ile zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılmasıdır. Örneğin:
 

Çocuğun yanında cinsel içerikli küfür ya da konuşmalar yapılması,
Çocuğa cinsel içerikli resim, görüntü izletilmesi,
Teşhircilik, çocuğu soyunmaya zorlama,
Fiziksel taciz, tecavüz,
Erken yaşta ve zorla evlilik.

Bir çocuk tarafından başka bir çocuğa uygulanan cinsel aktiviteler, eğer maruz 
kalan çocuktan yaşça büyük bir çocuk tarafından yapılmış ise veya güç, tehdit 
veya diğer türlerde baskı uygulayarak yapıldıysa yine şiddet olarak kabul edilir. 

İhmal veya İhmalkar Davranış: Çocuğun bakımından sorumlu olanların ilgili 
imkan, bilgi ve hizmetlere erişimi olmasına rağmen çocuğun fiziksel, zihinsel, 
duygusal, ahlaki ve sosyal gereksinimlerini karşılamaması, çocuğun gelişimi 
için gerekli imkanları sunma konusunda dikkatsiz veya ihmalkar davranması, 
onları tehlikeden korumaması, sağlık, doğum kaydı gibi yaşamsal hizmetleri 
sağlamaması anlamına gelir. Örneğin: 

Çocuğu fiziksel zarardan korumama,
Yeterli gıda, barınma, giyim gibi temel ihtiyaçları karşılamama,
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Temel tıbbi bakım hizmetlerinden mahrum bırakma, sağlık ihtiyaçlarını 
gözardı etme,
Eğitim hakkından mahrum bırakma; eğitim ihtiyaçlarını gözardı etme,
İhtiyaç duyduğu sevgi, ilgi, şefkatten mahrum bırakma ya da bu ihtiyaçları 
gözardı etme.

Sömürü: Çocuğa yönelik şiddet davranışı üzerinden ekonomik, toplumsal, siyasal 
çıkar sağlamak, kar elde etmek olarak tanımlanmaktadır. 

Ekonomik sömürü: Çocuğun dilendirilmesi ya da yaşına göre ağır veya uzun 
zaman çalışmaya zorlanması, kölelik.

Cinsel Sömürü: Çocuk pornografisi, fuhuşu, seks amaçlı köleliği, cinsel istismar 
temelli turizm, cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı.

2. Çocuk Koruma Politikası Belgesinin Kapsamı

2.1. Sorumlular

Ortaklık Ağı Çocuk Koruma Politikası Belgesinin yaşama geçmesinden: 
Ağ’ın Yürütme Kurulu başta olmak üzere tüm çalışanları, stajyerleri ve 
gönüllüleri,
Ağ adına çalışmalar yürüten üye kuruluşlar, bu kuruluşların tüm çalışanları, 
stajyerleri ve gönüllüleri,
Ağ adına çalışmalar yürüten danışman ve eğitimci benzeri dış uzmanlar, 
Ağ’ın spesifik çalışmalarda ortaklık yaptığı Ağ dışı kuruluşlar, 
Ağ’ın çocuklarla yaptığı çalışmalara dahil olan basın-yayın kuruluşu çalışanları, 
sponsorları, kamu görevlileri dahil tüm yetişkinler sorumludur. 

2.2. Farkındalık

Ortaklık Ağı Politika Belgesi’nin ve içerdiği prosedürlerin etkin biçimde yaşama 
geçebilmesi, yukarıda ifade edilen sorumluların belgenin içeriğini ve önemini 
anlaması ve benimsemesi ile mümkündür. 

Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu, Politika Belgesi’nin:

Ortaklık Ağı adına doğrudan çalışmalar yürüten kuruluşların çalışanları, 
stajyerleri, gönüllüleri ve birlikte çalışmalar yürüttüğü dış uzmanlar 
tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Tüm üye kuruluşlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için çalışır.

Ağ dışında olan ama ortaklık yapılan kuruluşlar, Ağ’ın çocuklarla yaptığı 
çalışmalara dahil olan tüm özel ve tüzel kişiler; basın-yayın kuruluşu 

a.

b.

c.
d.
e.

1)

2)

3)

çalışanları, sponsorları, kamu görevlileri dahil tüm yetişkinler (2.1 Sorumlular 
başlığı altında c, d ve e şıklarında yer alan kuruluş ve kişiler) tarafından bilinir 
olmasını sağlar. 

Ortaklık Ağı’nın çalışmalarına doğrudan ve dolaylı olarak dahil olan tüm 
çocuklar ve çevrelerindeki yetişkinler tarafından da bilinir olmasını sağlar. 

Ortaklık Ağı bu amaçla aşağıdaki çalışmaları yapar: 

Üye kuruluşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık atölyeleri düzenler. 
Atölyelerin içeriği Politika Belge’nin bilinirliği ile sınırlı olabileceği gibi, ihtiyaç 
bağlamında belgenin içeriğine yönelik kapsamlı atölyeler de düzenlenebilir; 
çocuğa yönelik şiddete ve türlerine yönelik bilgilendirici atölyeler gibi. 

Politika Belgesi onaylandıktan sonra, bilgilendirici bir üst yazı ile tüm üye 
kuruluşlarla paylaşılır. Her yeni üyenin Politika Belgesi’nden haberdar 
olduğundan emin olunur. 

Üye kuruluşların kendi kurumları için Çocuk Koruma Politika Belgesi 
hazırlamasını; kendi çalışan, stajyer ve gönüllülerine ve birlikte çalıştıkları 
çocuklara yönelik bilgilendirme ve farkındalık atölyeleri yapmasını içerik ve 
teknik olarak ve olanakları ölçüsünde destekler.

Ortaklık Ağı, birlikte çalışma yürüteceği üye olmayan kuruluşlarla Çocuk 
Koruma Politika Belgesi’ni paylaşır. Üye kuruluşun kendi çocuk koruma 
politikası varsa uyumluluğu değerlendirilir; yoksa, Ortaklık Ağı Çocuk 
Koruma Belgesi’ni imzalamaları ya da Belgede yer alan prosedürlere uygun 
davranmayı taahhüt etmeleri istenir. 

Politika Belgesi’nin ilgili herkes tarafından bilinirliğini artırmak için broşür, 
poster gibi bilgilendirici görsel materyaller hazırlanır. 

Birlikte çalışma yürütülen çocuklar için Politika Belgesi’nin, bilgilendirici 
materyal ve ilgili prosedürlerin çocuk versiyonları hazırlanır. 

Politika Belgesi, ihtiyaç durumuna göre, çocukların ve diğer kullanıcıların 
ana dillerine çevrilir.  

2.3. Koruma ve Önleme Prosedürleri 

a. Güvenli Programlama: Ortaklık Ağı tüm program, proje ve çalışmalarının 
çocuklar için güvenli olması sorumluluğunu üstlenir. Bu amaçla, en kapsamlıdan 
en basitine tüm çalışmalarının planlama – uygulama – değerlendirme süreçlerinde 
çocukların korunmasını odağa alan güvenli bir programlama yapar. Güvenli 
programlamanın temel bileşeni olan risk analizi süreci olabildiğince katılımcı –

4)
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çocukların katılımını da gözeten- bir süreçle gerçekleşir.1 Analizle ortaya çıkan 
risklerin azaltılması için gerekli düzenlemeler yapılır. Varlığı devam eden riskler 
için alternatif stratejiler ya da acil eylem planları geliştirilir. 

Uygulama ya da işin yapılması aşamasında destek hizmetleri, performans 
yönetimi, bütçe gibi farklı –ve çocuklarla ilgili olduğu düşünülmeyen- süreçler 
çocuk koruma odağında bütünleştirilir. 

Değerlendirme aşaması, şeffaf, katılımcı ve planlamanın bir parçası olarak 
düzenlenerek, tüm işleyiş boyunca çocuk korumanın yaşama geçmesini 
destekler.  

b. Odak Kişi: Çocuk Koruma Belgesi içinde yer alan prosedürlerin Ortaklık Ağı’nın 
işleyişinde yaşama geçebilmesi için Ortaklı Ağı Yürütme Kurulu / Sekretaryası 
içinden bir Çocuk Koruma Odak Kişisi belirlenir. 

Ortaklık Ağı Çocuk Koruma Odak Kişisi’nin sorumluluğu, Ortaklık Ağı Çocuk 
Koruma Politikası’nın üye kuruluşlar tarafından bilinir olmasını kolaylaştırmak; 
üye kuruluşların çocuk koruma odak kişileriyle işbirliği içinde Politika ve 
prosedürlerin yaygınlaşabilmesi için ihtiyaçları tespit etmek ve süreci izlemektir. 

Üye kuruluşların da kendi çalışmaları bağlamında çocuk koruma prosedürlerini 
geliştirebilmeleri için sürecin planlanması ve izlenmesinde yol gösterici olacak 
Çocuk  Koruma  Odak Kişileri belirlenmesi önerilir. Çocuklarla doğrudan çalışmalar 
yürüten kuruluşlar için, çocuk koruma odak kişileri aynı zamanda çocukların 
konuya dair bilgilendirilmesi ve katılımlarının sağlanması sorumluluğunu da 
üstlenebilir. Kuruluşların –varsa- farklı lokasyon ve birimlerinde birer odak kişi 
bulunması işleyişin güçlenmesi açısından önemlidir.

Ortaklık Ağı yönetiminde ve kuruluşlar içinde  sorumluluk alan Çocuk Koruma 
Odak Kişilerinin tüm çalışanlar, ortaklar ve ziyaretçiler tarafından bilinir olması 
gerektiği gibi, çocuklarla doğrudan çalışmalar yapıldığı durumlarda, çocukların 
kendileri tarafından da bilinmesi gereklidir. 

c. Davranış Kuralları: Çocuk Koruma Politika Belgesi’nin yaşama geçebilmesinin 
ilk koşulu, Ortaklık Ağı ve üye kuruluşlar içindeki tüm bireylerin, çocuğa zarar 
vermeyen, ayrımcılık karşıtı ve çocuğun yüksek yararı ile katılımını gözeten 
davranışlar içinde bulunmasıdır. 

Ortaklı Ağı Çocuk Koruma Davranış Kuralları (EK1), çocuklarla doğrudan ya da 
dolaylı temas içinde olan (2.1’de belirlenen) tüm sorumluların, çocuklara hiçbir 
zarar vermemesi, çocukların güvende olmaları ve desteklenmelerini sağlaması 

için yapması ve yapmaması gereken davranışları içerir. Aynı zamanda bu kişileri 
olası hatalı suçlamalardan (suç tasnii) korur. Bu davranışlar Politika Belgesi’nin 
dayandığı ilkelerden hareketle hazırlanmıştır ve aşağıda aktarılacak olan Bildirim 
Mekanizmasının standartlarını oluşturur.

Ortaklık Ağı adına sorumluluk alan Yürütme Kurulu ve Sekretarya üyeleri ile Ağ 
adına çalışmalar yürüten üye kuruluşların ilgili çalışan, stajyer ve gönüllüleri 
Davranış Kuralları’nı, çalışmaya başlamadan önce kabul etmek, imzalamak ve 
Davranış Kuralları’na uymayı taahhüt etmekle yükümlüdür. Davranış Kuralları’nı 
imzalayanlar, bu kurallara uyulmasının, görevin en iyi şekilde yerine getirildiği 
anlamına gelebileceğini de kabul etmiş olurlar.

Ortaklık Ağı, Ağ adına yürütülen çalışmalarda davranış kurallarını ihlal eden 
kişilerin, Yürütme Kurulu ve Sekretarya içinden belirlenmiş olan Çocuk Koruma 
Odak Kişisi’ne bildirilmesini bekler. 

Davranış Kurallarının Ortaklık Ağı‘nın doğrudan gerçekleştirdiği çalışmalar 
çerçevesinde çalışan kişi/kuruluşlar, birlikte çalışılan çocuklar ve çevrelerindeki 
yetişkinler tarafından bilinirliğini sağlamak Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu’nun 
ve Odak Kişisi’nin sorumluluğundadır. Bu amaçla eğitimler, atölyeler yapılır ve 
belgenin çocuk dostu versiyonları da dahil olmak üzere farklı görsel materyaller 
geliştirilir. 

d. İşe Alım: Ortaklık Ağı, olası işe alım ve görevlendirilmelerinde değerlendirme 
sürecini Çocuk Koruma ilkeleri çerçevesinde yürütür: 

İş tanımları, Çocuk Koruma Politika Belgesi’nin gerektirdiği sorumluluklarla 
uyumludur.

İş görüşmelerinde kişilerin çocuk algısını, çocuklara karşı sorumluluklarının 
farkında olup olmadıklarını ortaya çıkaran sorular sorulur.

İşe girişlerde adli sicil kaydı talebinin yanı sıra referans ve özgeçmiş kontrolü 
yapmalıdır.

İşe giren herkesin sözleşmesinin bir parçası olarak Davranış Kuralları’nı 
imzalaması gerekir.

Ortaklık Ağı, üye kuruluşların de çalışanları, stajyer ve gönüllülerinin işe alım ve 
görevlendirilmelerinde bu noktalara azami özen göstermesini tavsiye eder.

e. Destek Hizmetleri (Satın Alma ve Lojistik): Ortaklık Ağı, çalışmalarında ihtiyaç 
duyduğu mal/hizmet satın alma, lojistik düzenlemeler yapma aşamalarında da 
çocukların zarar görmemesi için önlemler alır. 

1 Çocukların güvenli programlama sürecine katılımlarının nasıl gerçekleşebileceğine dair detaylı bilgi Çocuğa Karşı 
Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Çocuk Katılımı Politika Belge’sinde yer almaktadır.
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Mal ya da hizmet satın alması yapılan şirketin çocuğa karşı şiddetle hiçbir biçimde 
ilişkili olmadığından, örneğin çocuk işçi çalıştırmadığından, açık kaynaklardan 
edindiği bilgiler ile emin olunur. 

Çocukların doğrudan kullanacağı malzemelerin ve etkinlik yapılan alanların çocuk 
dostu olduğundan, açık kaynaklardan edindiği bilgiler ile emin olunur. 

f. Çocuğa Dair Bilgilerin Korunması: Ortaklık Ağı tüm çalışmalarında özel hayatın 
gizliliğine azami özen gösterir. Çocuklar açısından bu durum BM ÇHS 16. madde 
ile de detaylandırılmış ve koruma altına alınmıştır. Buna bağlı olarak Ortaklık Ağı, 
kendisi adına çalışmalar yürüten üye kuruluşların ya da dış uzmanların birlikte 
çalıştığı çocuklara dair her tür kişisel bilgi, fotoğraf ve videolarını güven altına 
almasını şart koşar. Bu durumun düzenlemesi her proje ve birlikte çalışılan 
kuruluşun yapılanmasına uygun olarak düzenlenebilir olmakla birlikte ilkesel 
olarak çocuklara ait bilgiler fiziksel ya da dijital ortamlarda, gerekli güvenlik 
önlemleri kullanılarak saklanır. Bu güvenlik önlemlerine örnek olarak şifreli 
bilgisayar dosyaları ya da kilitli dolaplar gösterilebilir. Bu bilgilerin, çocukla 
yapılan çalışmalara dahil olan sınırlı sayıda yetişkin dışında başkaları tarafından 
ulaşılır olmasına izin verilmez. Konuyla ilgili detaylı kurallar Çocuk Koruma 
Davranış Kuralları Belgesi’nde de yer alır. 

g. İletişim ve Medya Çalışmaları: Ortaklık Ağı, hem kendi iletişim çalışmalarında 
hem de medya ile ilişkilerinde çocuğun güvenliğine, özel yaşam hakkına ve 
saygınlığına özel önem verir.  

Davranış Kuralları, Ortaklık Ağı adına yapılan çalışmalarda çalışanların ve dış 
uzmanların uyması gereken kuralları içerir. Üye kuruluşların kendi çalışmalarında 
da bu kurallara uyması tavsiye edilir. 

Çocukların yer aldığı etkinliklere katılan fotoğrafçı, gazeteci, film ekibi gibi 
ziyaretçilerin de bu kurallara uyması beklenir. Bu amaçla ziyaretçilerle çalışma 
öncesi Çocuk Koruma Politika Belgesi ve Davranış Kuralları paylaşılır; kuralları 
anladıklarından ve uyma taahhüdünde bulunduklarından emin olunur. Çalışma 
esnasında ziyaretçiler çocuklarla yalnız bırakılmaz. 

İster çalışanlar ya da dış uzmanlar ister ziyaretçiler tarafından yapılsın, çocukların 
görsellerinin, görüşlerinin ve ürünlerinin iletişim aracı olarak kullanılacağı 
durumlarda çocuklardan ve vasilerinden Aydınlatılmış Onam Formu (EK2) alınır. 

2.4. Bildirim ve Yanıtlama Mekanizması

Ortaklık Ağı, Ağ adına yapılan çalışmalarda çocuğa yönelik herhangi bir şiddet 
davranışı ya da Politika Belgesi ekinde yer alan Davranış Kuralları’nın ihlali 
durumunda;

Bu duruma tanık olan,
Böyle bir duruma dair bilgilendirilen,
Bu tür bir davranışa maruz kalan çocuk(lar)dan bu yönde bir beyan alan tüm 
çalışanların 

sahip olduğu bilgiyi mutlaka ve aciliyetle Yürütme Kurulu ve Sekretarya içinden 
belirlenmiş olan Çocuk Koruma Odak Kişisi’ne iletmesini bekler. Odak Kişi 
bildirimin niteliğine göre konuyu, üye kuruluşun varsa odak kişisine ya da 
yöneticisine ve/veya Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu’na iletir. 

Bildirim yükümlülüğü, Politika Belgesi’nin de temel amacı olan, Ortaklık Ağı’nın 
çalışmaları dahilindeki tüm çocukları her türlü zarardan korumak niyetiyle 
oluşturulmuştur ve 3.1’de yer alan tüm sorumluları kapsar. Bildirim ve Yanıtlama 
Mekanizması, Davranış Kuralları başta olmak üzere Politika Belgesi’nde yer alan 
prosedürlerin sahiplenilmesini ve yaşama geçirilmesini kolaylaştıracak araçların 
başında gelir. Bir suçlama mekanizması olarak değil, Çocuk Koruma Politikası’nın 
güvence altına alınmasını sağlayan bir mekanizma olarak görülmesi ve işletilmesi 
hayati önem taşır.  

Bu bağlamda tüm sorumlulardan beklenen, herhangi bir araştırma, soruşturma 
çabasına girişmeksizin, tanık oldukları ya da bilgisini aldıkları bir şiddet ya da ihlal 
davranışı endişesini2  iletilmeleridir. 

Bildirimin Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından 
mekanizmanın yanıtlama süreci devreye girer. Sadece bildirim konusu olan 
davranışı sergileyen kişi ve kuruluşa değil; bildirimde bulunan kişiye, şiddet ya 
da kural ihlaline maruz bırakılan çocuğa (eğer sürece dahil olduysa) ve vasisine, 
alınan önlemler ve yapılan düzenlemelerle ilgili mutlaka bilgilendirme yapılır. 

Ortaklık Ağı, Bildirim ve Yanıtlama Mekanizmasının üye kuruluşların kendi iç 
işleyişlerinde de kurulabilmesi için gerekli destekleri sahip olduğu kaynaklar 
çerçevesinde sağlar. Çocuklarla doğrudan çalışan kuruluşlar başta olmak üzere, 
kuruluşların bildirim mekanizmalarının çocukların kullanımına uygun olarak 
düzenlenmesine de destek olur. 

2.5. Hesap Verebilirlik ve İzleme

Politika Belgesi, yaşayan bir belgedir. Bunun anlamı, Politika Belgesi’nde yer alan 
ilke ve prosedürlerin Ortaklık Ağı’nın çalışmalarında düzenli aralıklarla izlenmesi 
ve gerekli revizyonların yapılmasıdır. 

İzleme ve revizyonlar, Ortaklık Ağı’nın diğer düzenleyici belgeleri olan Toplumsal 

2  “Endişe” kavramı, bildirimde bulunan kişinin ispat yükümlülüğü taşımadığının, şiddet ihtimaline karşı taşıdığı 
endişeyi aktarmak sorumluluğunun altını çizmek için kullanılmıştır.
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Cinsiyet, Çocuklarla Çalışma Etik İlkleri ve Çocuk Katılımı Politika Belgeleri ile 
ilişki içinde yapılır. 

İzleme ve revizyon süreci şeffaf ve katılımcı yöntemlerle yürütülür, özellikle 
çocukların geri bildirimleri ile şekillendirilir. Bu amaçla, özellikle Ortaklık Ağı 
adına yapılan çalışmalarda çocukların Belge’nin yaşama geçmesine katkılarını 
almak ve katılımlarını sağlamak için kapsayıcı atölyeler düzenlenir. Bu sürecin 
Çocuk Katılımı Politika Belgesi’ndeki ilke ve yöntemlere uygun olarak yapılması 
sağlanır.

3. Ek Belgeler 

EK 1: Davranış Kuralları
HER ZAMAN

1. Çocukların kişisel, ailevi ya da bağlı oldukları topluluk dolayısıyla sahip oldukları 
farklılıklar ne olursa olsun hepsine saygılı ve eşdeğerli davranacağım. 

2. Çocukların özel yaşamına, kişisel sınırlarına ve özel eşyalarına saygı 
göstereceğim. 

3. Yaşlarına ve olgunluk düzeylerine uygun şekilde, kendilerini ilgilendiren 
kararların verilmesinde yer almaları için çocukları destekleyeceğim. 

4. Çocuklarla çalışırken şiddet içermeyen, hiyerarşik olmayan olumlu davranış 
yöntemleri kullanacağım.

5. Çocukların “hayır” diyebilmelerine olanak sağlayacağım ve olumlu görüşleri 
kadar olumsuz görüşlerini de dikkate alacağım.

5. Çocuklar, aileleri ve topluluklara dair kişisel bilgilerin gizli kalmasını garanti 
altına alacağım.

6. İyi örnek oluşturacak şekilde davranacağım (sigara içmekten, meslektaşlara 
saygısızlık etmekten vs. kaçınacağım). 

7. Çocuklar ve aileleri için güvenli bir ortam yaratmak için onlarla işbirliği içinde, 
sosyo-kültürel duyarlılıklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun işbölümü 
yapmaya dikkat edeceğim.   

8. Bir çocukla yalnız kalmam gereken durumlarda, çocuğun güvenliğini, özel 
yaşam hakkını ve isteğini gözeterek güvende olması için önlem alacağım. 
Örneğin başka bir yetişkinin ortamda bulunmasını sağlayacağım ve/veya görünür 
olacağım.

9. Çalışma planlarımı ve çalışma ortamını çocuğun yaşını ve gelişimini dikkate 
alarak, zarar riskini en aza indirecek şekilde düzenleyeceğim. 

10. Çalışmalarım sırasında herhangi bir çocuğun şiddete maruz kaldığına tanık 
olmak, bu maruziyete ilişkin endişe duymak veya buna dair bir beyan almak 
durumlarından birini yaşarsam yöneticim ile paylaşacağım veya Bildirim ve 
Yanıtlama Mekanizması’nı kullanacağım.

11. Her durumda Çocuk Koruma Politika Belgesi ve prosedürlerine uygun 
davranacağım. 
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ASLA

1. 18 yaşından küçük biriyle hiçbir biçimde romantik ve/veya cinsel herhangi bir 
ilişki biçimini kurmayacağım. Çocuğun yaşı konusunda yanılmış olmak bunun 
mazereti değildir. 

2. Hiçbir çocuğa vurmayacağım, fiziksel ya da sözel aşağılayıcı, alçaltıcı ve 
istismar edici hiçbir türlü davranışta bulunmayacağım. 

3. Çocuklarla teklifsiz ve onaysız biçimde fiziksel temasta bulunmayacağım. 
Öpmek, sarılmak, okşamak gibi eylemler de bu kurala dahildir. 

4. Çocuğun kendi başına yapabileceği şeyleri –giyinmek, konuşmak, yazmak/
boyamak vb.-  onun yerine yapmadığımdan emin olacağım.

5. Çocuğun emeğini sömürmeyeceğim (Örneğin ofis işi veya angarya işler 
yaptırmayacağım). 

6. Çocuklar arasında ayrımcılık yapmayacağım, hiç bir çocuğa kayırarak ya da 
dışlayarak davranmayacağım. 

7. Çocuklara yalan söylemeyeceğim.

8. Çocuğun yüksek yararı gerektirmedikçe hiçbir çocukla yalnız kalmayacağım. 
 
9. Çocuklarla çalışırken alkol veya uyuşturucu etkisinde olmayacağım.

10. Çocukların benimle paylaştığı kişisel bilgi ve hikayeleri, çocuğun yüksek yararı 
ve yapılan çalışmanın özellikleri gerektirmedikçe kimseyle paylaşmayacağım. 
Paylaşmam gereken durumlarda çocuktan ve ailesinden aydınlatılmış onam 
alacağım ve sadece ilgili kişilerin çocuklarla ilgili bilgilere sahip olması için 
gerekli önlemleri alacağım. 

11. Yürütülen çalışma için gerekli olmadıkça çocukların fotoğrafını veya videosunu 
çekmeyeceğim. Fotoğraf ya da video çektiğim durumda, hiç bir çocuğun kendini 
alçaltıcı, kurban gibi gösteren pozlar vermesine izin vermeyeceğim. 

12. Tamamen çıplak olan veya bulundukları duruma uygun olmayacak 
şekilde giydirilmiş çocukların fotoğraflarını, videolarını çekmeyeceğim veya 
yayınlamayacağım.

13. Çocuğu, ailesini veya topluluğu tehlikeye sokabilecek hikaye veya görüntü 
yayınlamayacağım.

14. Çocukları gösteren pornografi seyretmeyecek, yayınlamayacak, üretmeyecek 
ve paylaşmayacağım ve/veya çocuklara pornografik malzeme göstermeyeceğim.

15. Hiçbir çocuğa ait kişisel bilgiyi, fotoğraf ve videoyu kişisel araçlarımda 
saklamayacağım ve bu bilgi, fotoğraf ve videoları, kendi kişisel hesaplarım 
ve ağlarım da dahil olmak üzere hiçbir biçimde, hiçbir web sitesi ve ağda 
yaygınlaştırmayacağım. 

16. Görev aldığım çalışma gerektirmedikçe birlikte çalıştığım çocuklarla ve 
aileleriyle sosyal ağlar aracılığıyla iletişim kurmayacağım.

17. Çocuklarla ve aileleriyle profesyonel sınırların dışında olduğu düşünülebilecek 
bir ilişki geliştirmeyeceğim. 

18. Ortaklık Ağı Çocuk Koruma Politikası ve Davranış Kuralları ile ilgili herhangi 
bir endişe yaratacak, bunların ihlali ve ihlalinden şüphe edilmesi durumlarına 
ilişkin göz yumma, görmezden gelme veya bildirmeme gibi davranışlarında 
bulunmayacağım. 
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Vasisi bulunduğum ________________________________ (çocuğun adı ve soyadı), 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağının ________________________ 

(projenin / etkinliğin adı) çalışmasına katılmasına onay veriyorum. 

Bu çalışma kapsamında çocuğumun da içinde bulunduğu fotoğraf/video çekimi 

yapılabileceğini, çocuğumdan görüş alınabileceğini; hem görsel hem sözel 

verilerin Ortaklık Ağı’nın ve Ortaklık Ağı’na üye kurumların konuyla ilişkili basılı ve 

–web sayfaları dahil- elektronik yayınlarında kullanılabileceğini anlıyorum ve onay 

veriyorum. Çocuğum için uygun olmadığını düşündüğüm durumda, çalışmaya 

katılmasına ve/veya görüntüsünün, görüşünün alınmasına ve kullanılmasına dair 

verdiğim onayı geri çekebileceğimi biliyorum.

Bütün bunlar yapılırken, çocuğumun ve ailesinin kişisel verilerinin ve çalışma 

boyunca alınan verilerin güvence altında olacağını; çocuğumun güvenliğinin 

Ortaklık Ağı’nın Çocuk Koruma ve Çocuk Katılımı Politikaları ve Çocuk Koruma 

Davranış Kuralları ile korunacağını; herhangi bir ihlal durumunun söz konusu 

olduğundan endişe duyarsam Bildirim ve Yanıtlama Mekanizmasını nasıl 

kullanacağımı biliyorum. 

Bu belgede yazan her şeyi anladım.

Yasal Vasinin Adı-Soyadı: 

İletişim Bilgisi:

Adresi:

Tarih:

İmza:

EK 2.1: Aydınlatılmış Onam Formu Örneği –Yetişkinler İçin EK2.2: Aydınlatılmış Onam Formu Örneği – Çocuklar İçin

____________________ isimli çalışmasına katılmak istiyorum.

___________________ (görüşmeyi yapan kişinin adı ve soyadı) bana çalışma 

boyunca fotografımın ya da videomun çekilebileceğini, konuşmalarımızın 

kaydedilebileceğini söyledi. Buna izin veriyorum. Çalışma içinde izin vermek 

istemezsem, bunu hemen söyleyebileceğimi ve söylediğim kişinin beni ciddiye 

alacağını biliyorum.

Çektikleri fotoğrafları, kaydettikleri görüntü ve sesleri Ortaklık Ağı’nın web 

sayfasında, facebook ya da instagram hesaplarında, kitaplarda, bazen gazete ve 

televizyonda kullanabileceklerini öğrendim.

İsmimi yazmamaları,

Yüzümün açıkça görülmemesi,

Beni tehlikeye sokacak hiçbir bilgiyi paylaşmamaları 

şartıyla bunu kabul ediyorum.

Ortaklık Ağı’nın Çocuk Koruma Davranış Kuralları olduğunu ve tüm çalışanlarının 

bu kurallara uyması gerektiğini biliyorum. Eğer kuralara uymazlarsa ya da beni 

rahatsız eden herhangi bir şey olursa görüşümü kime ve nasıl iletebileceğimi 

biliyorum.

Burada yazan herşeyi anladım. 

Adım - Soyadım: 

Yaşadığım Yer / Adresim: 

Annemin / Babamın Adı ve Telefonu: 

Tarih:

İmza:
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EK 3: Bildirim Mekanizması Nasıl İşler?

Çocuğa yönelik her tür şiddet, bu konudaki farkındalığın, dikkatin artması ve 
görünür kılınması ile azaltılabilir. Bu ise şiddetin görünür kılınması ve çocuğun 
korunması için ihbar mekanizmasının harekete geçirilmesi veya bildirilmesiyle 
mümkündür. Türk Ceza Kanunun 278. maddesine göre herkesin suçu bildirim 
yükümlülüğü vardır. Aynı Kanunun 279. maddesine göre kamu görevlisinin 
suçu bildirmemesi durumunda 6 aydan 2 yıla kadar, 280. maddesine göre 
sağlık görevlisinin suçu bildirmemesi durumunda 1 yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır. 

Bildirim bir suçlama değildir, bu nedenle bildirimde bulunmanız için kanıtınızın 
olması gerekmez; şüphelenmeniz veya çocuğun şiddetten bahsetmesi yeterlidir. 
Bildirim, çocuğun durumunun değerlendirilmesi, araştırılması, tespiti, çocuğun 
korunması için bir istektir. Bildirimi yapacağınız zaman sizden;

1) Çocuğun kimlik bilgileri ve yerleşim yeri

2) Şüphelinin adı, çocukla yakınlık derecesi ve varsa kimlik bilgileri

3) Şiddetten kuşkulanmanıza neden olan durumun ne olduğu

4) Sizin adınız ve kimlik bilgileriniz istenir. 

5) Güvenlik ile ilgili endişeleriniz var ise kimlik bilgilerinizin gizli kalmasını 
talep edebilirsiniz.

Çocuklarla çalışırken veya temas halindeyken şiddete tanık olmak, şiddetin 
varlığından şüphe edilmesi veya çocuğun böyle bir durumdan bahsetmesi 
durumunda yapılabilecekler;

1) Bir kurumda çalışıyorsanız, kurum yetkilisini-amirini bilgilendirin.  Çünkü 
durum adli soruşturmayı olduğu kadar idari soruşturmayı da gerektirebilir.

2) Bir STK çalışanı veya aktivisti iseniz, çocuğun yararına aykırı veya şiddetin 
kaynağı ilgili kişiler değilse, anne-baba-bakım veren veya öğretmenini 
bilgilendirin.

3) Çocuğa konuyu detaylı olarak anlattırmayın. İhbarınızla birlikte konu çocuk 
tarafından, koruma sisteminde yer alan kurumlara/profesyonellere detaylı 
olarak anlatılacaktır. Esas olan çocuğun örselenmesinin önlenebilmesi için 
tek seferde anlattırarak korunmasını sağlayabilmektir. 

4) Şiddetin niteliğine bakmadan, öncelikli olarak çocuğun korunması, 

durumun araştırılabilmesi ve gerçeğin tespit edilmesi için derhal ilgili yerlere 
iletin.

5) İhbar ve bildirim için ulaşabileceğiniz yerler;

Kolluk / Karakollar- Çocuk Polisi – Jandarma Çocuk Koruma Merkezi, ALO 
155 Polis İmdat İhbar hattı ve ALO 156 Jandarma hattı

Cumhuriyet Savcılığı

Çocuk Mahkemesi / Çocuk Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk 
Mahkemeleri

Barolar / varsa öncelikle Baronun Çocuk Hakları Merkezi veya Çocuk Hakları 
Komisyonu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri, İlçe 
Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri veya ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve 
Özürlü Sosyal Hizmet Danışma hattı

Üniversitelerin Çocuk Koruma Birimleri veya Çocuk Koruma Merkezleri

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 0 212 6569696 / 0549 656 96 96

Alo Çocuk Destek ve İstismar Hattı 0 216 450 54 54
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EK 4: Bildirim Formu Örneği –Yetişkinler İçin  

Şikayet Bildirim Formu

BİLDİRİMDE BULUNAN

Ad-Soyad /:  

Telefon: 

Çalıştığı STK:  

İl & İlçe: 

Tarih: 

TALEP ALAN

Ad-Soyad/Ünvan:  

Bildirim Detayı

Lüften bildiriminizi yaparken aşağıdaki sorular kapsamında, sahip olduğunuz 
bilgiyi ve gözleminizi olabildiğince yorumsuz aktarınız:

Olay ne zaman ve nerede oldu?

Olayın türü nedir? İstismar, şiddet, uygunsuz davranış... (İhlal edildiğini 
düşündüğünüz Davranış Kuralını ekleyebilirsiniz.)

Olaya kimler nasıl dahil oldu? 

Olaydan nasıl haberdar oldunuz? (Tanıklık, bir yetişkinden/çocuklardan gelen 
bilgi, olaya maruz kalan çocuğun beyanı...)
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