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GİRİŞ

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD) hedefleri doğrultusunda 
çalışmalar sürdürürken, çocuğa zarar vermemeyi birinci öncelik 
olarak görmektedir. SGD için, istismarın her türünden uzak 
şekilde, çocukların gerçekçi katılımlarını sağlamanın etkili yollarını 
kullanmak önemlidir.

Bu yaklaşımı, yönetim kurulu, çalışanları ve gönüllüleriyle birlikte 
çocuklarla yan yana gelmesinde aracılık yaptığı paydaşları da dahil 
olmak üzere, bir bütün olarak korumak gerektiğine inanmaktadır. 
Bu amaçla bu “Çocuk Güvenliği Politika Belgesi” düzenlenmiş, 
belgede SGD’nin çocuk güvenliği ile ilgili ilkelerine, taahhütlerine, 
çocuk güvenliği prosedürlerine yer verilmiştir.

Bu politika belgesi ve prosedürlerin oluşturulması sırasında 
çocuklarla, onların bakım verenleri ve öğretmenleriyle çocuk 
güvenliği konulu atölye çalışmaları yapılmıştır. 

Bu atölyeler sonrasında, SGD faaliyetleri sırasında çocukların zarar 
görme riskini en aza indirmek için gerekli yaklaşım, prosedür ve 
kuralların neler olabileceğine ilişkin hedef gruba uygun yöntemlerle 
geri bildirimler alınmıştır.
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İLKELER

GENEL OLARAK

SGD, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, ulusal ve uluslararası 
belgelerle çocuklara tanınmış her hakka 
saygı gösterir. 

SGD, tüm çalışmalarını ayrımcılıktan 
uzak, çocuğun üstün/öncelikli yararını 
gözeterek, çocukların katılımı ile 
sürdürmeyi taahhüt eder. 

SGD, Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’nin 
ve bu belgeye uygunluğun, çocukların 
zarar görmesi riskini en aza indirmekle 
birlikte, kurumun ve çalışanlarının 
itibarının korunması için gerekli 
olduğunun farkındadır.

SGD, Kurumun tüm süreçlerinde bu 
belgenin taahhütlerinin yerine getirilmesi 
için çabalar. 

İŞE ALIM

SGD’nin işe alım süreçlerinde kişilerin 
çocuk algısı önemli bir seçim kriteridir. 

İşe alım sürecinde kişilerden adli sicil 
kaydı talep edilir. Özgeçmişleri bu 
politika kapsamında çocuk güvenliği 
bakış açısı ile değerlendirilir. Referans kişi 
talep edilebilir.

Bu politika belgesi ve ekleri kişilerle 
paylaşılıp, uygun davranma taahhüdünde 
bulunmaları talep edilir. Kişilerle 
yapılacak iş sözleşmesine davranış 
kuralları eklenir.

Gönüllülerden, gönüllülük başvurusu 
sırasında, davranış kurallarına 
uyacaklarına dair taahhütleri alınır. 

Çocuklarla çalışabilmeleri için, SGD 
tarafından verilen oryantasyon 
programında, çocuk güvenliği eğitimi 
almaları sağlanır.

İŞBİRLİKLERİ VE SATIN ALMA

Satın alma ve işbirliği süreçlerinin tamamı 
çocuğun zarar görmeyeceği şekilde 
yönetilir. Bu süreçlerin yürütülmesi 
aşamalarında gerekirse Çocuk Odak Kişisi 
ve İzleme Ekibi desteği talep edilebilir.

SGD, kamu tarafından çocuk istismarının 
herhangi bir türü ile ilişkisi olduğu bilinen 
hiçbir kurum veya kişi ile işbirliği içine 
girmez, çalışmaz.

İLETİŞİM VE MEDYA 

SGD iletişim çalışmaları ve medya ile 
ilişkilerinde çocuğun zarar görmemesini 
öncelik olarak belirlemiştir. Çocuğun özel 
yaşam hakkına ve mahremiyetine saygı 
gösterir. 

İletişim ve medya çalışmalarında hiçbir 
şekilde çocukların mağduriyetine vurgu 
yapan, saygınlıklarını zedeleyen bir 
yaklaşımda bulunmaz.

Politika metni ekinde bulunan, davranış 
kurallarında yer alan bazı kurallarla 
bu ilkeye uygunluk sağlanmaktadır. 
Çocuklarla yapılan çalışmalara katılan 
fotoğrafçı, gazeteci gibi kişilerin, SGD 
mensubu olsun ya da olmasın, bu 
kurallara uymaları beklenir. Bu amaçla 
politika metni ve davranış kuralları bu 
kişiler ile etkinlik öncesinde paylaşılır, 
uygunluk taahhüdünde bulunmaları  
şart koşulur.
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ERİŞİLEBİLİRLİK VE YAYGINLAŞTIRMA

SGD temel amaçlarıyla uyumlu bir 

şekilde, çocuk güvenliği politika 

ve prosedürlerinin daha fazla 

kurum tarafından oluşturulması, 

yaygınlaştırılması, bu belgelerin açık 

ve erişilebilir olması temennisini 

taşımaktadır.

Bu nedenle söz konusu bu belge Türkçe, 

İngilizce ve Arapça dillerine çevrilmiştir. 

Çocuklarla çalışan birçok kurumla 

paylaşılmaktadır. SGD, talep halinde bu 

tip politika ve prosedürlerin oluşturulması 

kapsamında deneyimlerini aktarmak 

arzusu taşımaktadır. Bunun yanında 

belge ve prosedürlerin geliştirilmesi 

amacı taşıyan tüm öneri ve eleştirilerin 

kendisine ulaştırılması beklentisindedir.

Çocuk güvenliğinin sağlanabilmesi için 

çocukların güçlendirilmesini şart gören 

SGD, işbu belgenin kurum içerisinde 

hayata geçmesinde önemli rol oynayan 

davranış kurallarının çocuk versiyonunu 

Türkçe ve Arapça dillerinde hazırlamıştır. 

Hazırlanan bu belge kurum içerisinde 

ulaşılabilir alanlara asılmıştır.

Bu metin ve ekleri, SGD yönetim 

kurulu, çalışanları, gönüllüleri ve 

paydaşlarına ulaştırılmakla birlikte, 

www.sulukulegonulluleri.org internet 

sitesinden ulaşılabilir haldedir.

KAPSAM

Bu politika belgesi öncelikle SGD 

yönetim kurulu, çalışanları, gönüllüleri ve 

kurullarının taahhütlerini kapsamaktadır. 

SGD çocuklarla yan yana gelmesine 

aracılık yaptığı paydaşların da bu belgeye 

uygunluklarını sağlamaya çalışır. Bunun 

için paydaşları ile bu metni paylaşır 

ve uygun davranışlarda bulunmalarını 

taahhüt etmelerini talep eder, aksi halde 

ilişkisini sonlandırır.

SGD çalışanları, gönüllüleri ve yönetim 

kurulu bu belgeye uygun davranma 

taahhüdünü gerçekleştirmek için başta 

çocuk güvenliği eğitimi olmak üzere 

gerekli eğitimleri alacak, risklerin en aza 

indirilmesi için çalışacaktır.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ PROSEDÜRLERİ

Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’nin 

yalnızca metin üzerinde kalmayıp, 

SGD’nin faaliyetlerinin ve yaklaşımının 

temelinde yer alması ve taahhütlerinin 

gerçekleşebilmesi için, kimi mekanizmalar 

ve prosedürler öngörülmüştür. 
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ÇOCUK GÜVENLİĞİ İZLEME EKİBİ

Çocuk Güvenliği İzleme Ekibi SGD çalışanı, yönetim kurulu üyesi 
ve gönüllülerinden birer kişinin yer alması koşulu ile istekli en az üç 
kişiden oluşmaktadır. 

İzleme ekibi, temel olarak SGD’nin çalışmalarının, gönüllülük, işe 
alım, iletişim, kaynak geliştirme gibi tüm süreçlerinin politikaya 
uygun hale getirilmesini takip etme görev ve sorumluluğunu taşır.

Politika belgesinin ve belge ile ilgili diğer metinlerin hedef grubun 
ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilmesi, gerekli 
durumlarda değişiklik yapılması izleme ekibinin yürütücülüğünde 
gerçekleştirilecektir. Bu gözden geçirme, ihtiyaç durumunda daha 
sık olmak üzere, her yıl en az bir kere yapılacak olup, tüm metinler 
ilgililer ile yeniden paylaşılacaktır. 

Her altı ayda bir çocuk güvenliği ile ilgili ihlal durumları, kendisine 
gelen öneriler, gerçekleştirilen ve planlanan iyileştirmeler gibi 
konuları içerir şekilde izleme raporu hazırlar.

SGD tarafından farklı paydaşların katılımı ile hazırlanan çocuk 
güvenliği yol haritası politika metninin destekleyicilerindendir. 
Yol haritası, SGD ile ilişkilenen çocuklar bakımından istismarın 
söz konusu olduğu veya haklara erişimlerinin engellendiği 
hallerde erişilebilecek kişi ve kurumları listelemektedir. Bu yol 
haritasının etkili şekilde kullanılması, harita üzerinde ihtiyaca göre 
değişikliklerin yapılması izleme ekibinin sorumlulukları arasındadır.

Çocuk Güvenliği İzleme Ekibi, politika belgesinin etkili şekilde 
hayata geçirilmesi için gerekli olan eğitimlerin yönetim kurulu, 
çalışanlar, gönüllüler başta olmak üzere ilgili kişilere verilmesinin 
takip sorumluluğunu taşır.



ÇOCUK DANIŞMA KURULU

SGD’nin çalışmalarına katılan ve danışma kurulunda yer almaya 
istekli çocuklardan oluşan bu kurulun ayda en az bir kere 
toplanması izleme ekibinin desteği ile sağlanır. 

Politika ve prosedürlerin oluşumunda etkili olan çocukların, bu 
metinlerin güncel kalması ve etkisinin artırılması için işletilmesi 
planlanan süreçlere katılımlarının sağlanması istenmektedir. Bu 
amaçla Çocuk Danışma Kurulu sürekli hale getirilmiştir. Bu kurulun, 
İzleme Ekibi desteği dahi olmaksızın, çocukların inisiyatifi ile 
işleyen bir yapıda olması öngörülmektedir.

Yaş gruplarına özel şekilde hazırlanmış olan, çocuk güvenliği 
atölyelerine katılmış çocuklardan oluşan bu kurul vasıtasıyla   
çocukların güçlendirilmesi yolu ile güvenliklerinin sağlanması, 
hedef grubun ihtiyaçlarının ve onlara yönelen risklerin kendileri 
tarafından tespitinin mümkün kılınması amaçlanmaktadır.

Danışma Kurulu’nun, çocuk güvenliği politikasının kurum 
süreçlerindeki yeri, davranış kurallarının, şikayet bildirim ve 
bilgilendirme süreçlerinin gözden geçirilmesi, etkilerinin 
gözlemlenmesi, gerekli değişikliklerin yapılması aşamalarına odak 
kişi ve izleme ekibi desteği ile anlamlı katılımları sağlanır. 
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DAVRANIŞ KURALLARI

Davranış kuralları, Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’nin eki 
olup politikanın kurum içerisinde işleyişini düzenleyen kurallar 
bütünüdür. Bu kurallar aynı zamanda SGD ve mensuplarının hatalı 
suçlamalardan uzak şekilde saygınlıklarının korunmasını sağlar.

SGD’nin davranış kuralları, bazı temel yaklaşımların yanında, 
çocuklarla doğrudan veya dolaylı şekilde temas içinde olan 
kişilerin çocukların güvende olmaları, katılımlarının gerçekçi şekilde 
sağlanması için yapmaları ve yapmamaları gereken davranışları 
içerir.

Davranış kurallarının temelindeki ilke ve yaklaşımlar şunlardır; 

- Hiçbir şekilde yaşı, cinsiyeti, dili, dini, görüşü veya milliyeti, etnik 
veya toplumsal kökeni, statüsü, sınıfı, kastı, cinsel yönelimi veya 
başka herhangi bir kişisel özelliği sebebiyle ayrımcılık yapmaz. 
Her çocuğa onurlu bir birey olduğunun farkında olarak yaklaşır.

- Tüm çocukların biricik olduğunun farkında olarak farklılaşan 
ihtiyaçlarına ve gelişen kapasitelerine uygun şekilde davranır.

- Çocukların çalışmalara katılımlarının ancak istedikleri takdirde 
mümkün olduğunun farkındadır.

- Çalışmaların katılımcılarının kişisel bilgileri özel hayatın gizliliği 
başta olacak şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili 
mevzuat gereğince gizli olduğunu farkındadır.

- Yaşlarına ve olgunluk düzeylerine uygun şekilde, kendilerini 
ilgilendiren kararların verilmesinde çocukların anlamlı katılımının 
sağlanması için çabalar.

- Çocuklarla çalışırken rol model olma potansiyelinin farkında 
olarak, olumlu yönde davranışlar sergiler.

- Toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun şekilde davranır.

- Çocuklar ile çalışmalar sırasında çocuğu kötü etkileyebilecek, 
zarar görme riskini artırabilecek davranışlardan kaçınır.

Yukarıdaki her ilke ve yaklaşımın ekte yer alan davranış kuralları 
içerisinde somut bir karşılığı bulunmaktadır. Davranış kurallarının 
ihlali durumunda şikayet, bildirim ve bilgilendirme süreçleri işletilir.

Davranış kuralları politika metninin EK-1 numaralı belgesinde yer 
almaktadır.
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ÇOCUK GÜVENLİĞİ ODAK KİŞİSİ

Temel olarak SGD’nin Çocuk Güvenliği 
Politika Belgesi ve eklerinin işleyişe 
geçmesinden sorumlu bir Çocuk 
Güvenliği Odak kişisi belirlenir. Bu kişi 
çocuk güvenliği hakkında bilgi sahibi 
olmalı, kurum hafızasını taşımalı ve 
erişilebilir olmalıdır. 

Bu kişi SGD’nin çocuk güvenliği 
politika ve prosedürlerinin geliştirilmesi 
sorumluluğunu taşır. Bu kapsamda 
kurumda süreçlerin işleyişinden ve 
alandaki yeniliklerden haberdar olması 
beklenir.

Odak kişi, çocuk Güvenliği ile ilgili tüm 
şikayet ve bildirimleri alabilir. Bunların 
sonuçlarına dair bilgilendirmeleri 
gerekirse uzman desteği ile ilgililere 
yapar.

SGD’nin çocuk odak kişisi, odak kişinin 
görev ve yaklaşımı, SGD çalışanları, 
gönüllüleri, yönetim kurulu ve özellikle 
çalışmalara katılım sağlayan tüm 
çocuklara tanıtılır. 

Odak kişi politika ve prosedürlerinin 
geliştirilmesi amacıyla SGD’nin içinde 
bulunduğu ağ ve ilişkide olduğu diğer 
kurumların benzer pozisyonunda yer alan 
kişilerle iletişim içinde olur. 

ŞİKAYET, BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME

SGD politika metnine ve özellikle 
davranış kurallarına aykırılık hallerinde 
işletilecek mekanizma şikayet, bildirim 
ve bilgilendirme mekanizmasıdır. Bu 
mekanizma politika ve prosedürlerinin 
hayata geçmesi için önemli bir 
gerekliliktir. Suçlama ve cezalandırma 
aracı olarak değil koruyucu bir araç 
olarak kurgulanmıştır.

Politikanın ve davranış kurallarının ihlali 
durumunda zaman kaybetmeksizin süreç 
başlatılmalıdır. Bu sayede çocuğa karşı 
yönelen zarar riski ortadan kaldırılacak ya 
da ortaya çıkmış bir zarar varsa iyileştirici 
tedbirler alınması sağlanacaktır.

Şikayet, bildirim ve bilgilendirme 
süreci SGD yönetim kurulu, çalışanlar, 
gönüllüler, paydaşlar ve özellikle çocuklar 
tarafından bilinir hale getirilecektir. 
Bunun için çalışmalar öncesinde 
çocuklara süreç hakkında bilgilendirme 
yapılacaktır. Diğer paydaşlar bakımından 
ise oryantasyon, eğitim veya 
bilgilendirme gibi uygun yöntemlerle 
bilinirlik sağlanacaktır.

Şikayet, bildirim ve bilgilendirme 
süreci politika metninin EK-2 numaralı 
belgesinde yer almaktadır.



EK - 1

SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ DAVRANIŞ KURALLARI

SGD yönetim kurulu, çalışanları, 
gönüllüleri ve SGD aracılığı ile çocuklarla 
yan yana gelmiş kişiler;

- Yaşı, cinsiyeti, dili, dini, görüşü veya 
milliyeti, etnik veya toplumsal kökeni, 
statüsü, sınıfı, cinsel yönelimi veya 
başka herhangi bir kişisel özelliği ne 
olursa olsun hiçbir şekilde çocuklara 
karşı ayrımcılık yapmaz.

- İstismarın her türünden uzak şekilde 
hareket eder. (Çocuklara bağırmaz, 
hakaret etmez, fiziksel olarak zarar 
vermez vb.)

- Çocuklara izinsiz olarak dokunmaz. 
Fiziksel teması başlatan kişi olmaz. 
Öpmek, okşamak gibi çocuğu 
istismara açık hale getirebilecek, özel 
alan kavramına zarar verici eylemlerde 
bulunmaz.

- Çalışmalar öncesinde mekânsal, sosyal 
riskler başta olmak üzere riskleri tespit 
edip, önleyici tedbirler alır. 

- Çalışma yapılan mekanların fiziksel 
güvenliğini sağlar. (Mekanın ısısını 
düzenler, dolapları ve kitaplıkları 
sabitler, kesici ve zedeleme riski 
bulunan aletlerini kaldırır vb.)

- Çocuğun emeğini sömürmez. 
(Çalışmaların kapsamı dışında çocuğa 
ofis işi, angarya işler yaptırmaz.)

- Hiçbir şekilde çocukları etiketlemez, 
onlara lakap takmaz.

- Çocukların kendi kendine yapabileceği 
şeyleri alanını kısıtlar şekilde yerine 
yapmaz.

- Çocukların anlamlı katılımları için 
süreçlere dahil olmasını sağlar. 
Çalışmalar öncesinde beklentilerini, 
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sonrasındaysa değerlendirmelerini 
alır. Çalışmaları bu beklenti ve 
değerlendirmeler ışığında revize eder.

- Çocuklarla yapılacak çalışmalar 
öncesinde, yazılı şekilde içerik ve 
süreye ilişkin bilgiler içeren izin 
belgeleri çocuklardan ve veli ve 
vasilerinden alınır. Bu yazılı onay ve 
izinlerin istendiği zaman ve şekilde 
geri alınabileceği ilgililerine açıklanır. 
Kişinin okuma yazma bilmemesi 
halinde kendisine sözlü açıklamada 
bulunulması yolu ile izin ve onayı alınır.

- Çocukların kendilerine ve yakınlarına 
ilişkin isim soy isim, kimlik, adres gibi 
kişisel bilgileri, SGD tarafından yasal 
zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilerle 
paylaşılmaz. 

- Çalışmaların gereği olmadıkça kişisel 
araçları ile çocukların fotoğraf, ses 
kaydı videolarını çekmez. Çalışma 
gereğince çekilmiş olsa dahi, hızlıca 
kuruma ulaştırdıktan sonra kişisel 
araçlarında bu bilgi, fotoğraf, ses kaydı 
ve videoları bulundurmaz. Sosyal 
medya hesaplarında paylaşmaz.

- Dernek mekanında, önünde, çocukların 
görüş alanında, çalışmalar sırasında 
veya çalışmalara etkisi olacak şekilde  
sigara, alkol gibi maddeler kullanmaz.

- Çocuklara veya diğer kişilere karşı 
şiddet içeren tutum ve davranışlardan 
uzak şekilde hareket eder. 

- Çalışmalar sırasında ve dernek 
mekanında siyasi görüş, yönelimler, 
ötekileştirici söylemler gibi kurum 
çalışmalarının konusu dışında yer alan 
konularda görüş bildirmez, yorum 
yapmaz.

- Çalışmalar sırasında mekana, 
faaliyete uygun giyinir. Dikkat dağıtıcı 
kıyafetler giymek, takılar takmak gibi 
davranışlardan kaçınır. 

- Çocuklara yalan söylemez. 

- Faaliyetler sırasında kız ve oğlan 
çocuklarının eşit katılımlarını sağlamak 
için engelleri ortadan kaldırır, teşvik 
edici davranır. 

- Bir çocuk ile yalnız kalınması gereken 
durumlar ortaya çıktığında çocuğun 
isteğini de göz önüne alarak çocuğun 
güvende olmasını sağlar. Görünür 
durumda kalır veya bir başka yetişkinin 
erişimine açık bir ortamda bulunur.

- Kendisi ile ilgili kişisel bilgileri 
çocuklarla sınırlar dahilinde paylaşır. 
Soyad, sosyal medya hesapları, kişisel 
telefon numarası, adres gibi iletişimin 
kontrolsüz bir şekilde sürdürülmesine 
sebebiyet verebilecek bilgileri 
paylaşmaz.

- Çalışmaların kapsamı dışında, kurumun 
bilgisi ve izni olmaksızın çocuklarla 
görüşmez, onlara hediyeler vermez.
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SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ ŞİKAYET, BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME SÜRECİ 

SGD mensuplarının tamamının bu politika 

belgesinin ve davranış kurallarının ihlali 

durumuna tanık olması, kendilerine 

bildirilmesi veya çocuklardan aldıkları 

herhangi bir beyan ya da gözlemlerinin 

bulunması durumunda ihlali derhal odak 

kişiye iletmesi gerekmektedir.

Çocukların ve bakım verenlerinin 

doğrudan beyanları şikayet, SGD 

mensuplarının ve diğer ilgililerin beyanları 

ise bildirim olarak adlandırılır.

Bunun yanında çocuklar tarafından SGD 

mekanı içerisine yerleştirilmiş ve hedef 

grup tarafından bilinirliği sağlanmış 

şikayet kutusu aracılığıyla ihlalin 

öğrenilmiş olması da süreci başlatabilir.

Ayrıca şikayetler, bildirimler, çocuk 
güvenliği ile ilgili öneriler ve sorular 
cocukguvenligi@sulukulegonulluleri.org  
mail adresi yoluyla da kuruma 
ulaştırılabilir. Mail adresinin yönetimi 
odak kişi tarafından sağlanır. Bahsi geçen 
bu mail adresi kurumun görünür yerlerine 
asılır. Hedef kitle ve ilgili kişilerce bu mail 
adresinin ve işlevinin bilinmesi sağlanır.

Odak kişiye sözlü, şikayet kutusu 
veya mail adresi yoluyla yazılı şekilde 
ulaşan riske veya zarara sebebiyet verir 
nitelikteki olay veya durum mücbir bir 
sebep yoksa aynı gün içerisinde, her 
halde en geç iki gün içerisinde izleme 
ekibinde yer alan yönetim kurulu üyesine 
iletilir. Bildirim sürecinde aciliyeti bulunan 
önlemler odak kişi tarafından alınır. 



ÇOCUK GÜVENLİĞİ POLİTİKASI VE PROSEDÜRLERİ

İzleme ekibinin değerlendirme sürecine 
gönüllü üye katılmaz. Bu üyenin boşluğu 
odak kişi ile doldurulur. Şikayet ya 
da bildirime konu durum veya olayın 
muhatabı çalışanlardan veya yönetim 
kurulu üyelerinden biri ise bu kişi 
değerlendirme aşamasında yer alamaz. 
Karar aşamasında gerekli görülürse 
ilgililer ile görüşmeler yapılması 
mümkündür.

Çalışan ve yönetim kurulu tarafından 
yasalara, davranış kurallarına aykırı 
hareket edilmesi yoluyla çocuklar 
bakımından riskin ortaya çıktığı 
veya zarara sebep olunduğu açıkça 
tespit edilebilir. Bunun yanında açık 
bir tespit yapılamasa dahi kurumun 
çocukların zarara uğrama riskini azaltma 
yönündeki çabalarına aykırı bir durumun 
oluşmaması amacıyla yoğun şüphenin 
varlığı da sürecin başlatılması için 
yeterlidir. Bunun yanında SGD çocuk 
güvenliği yol haritası da atılacak adımlar 
için yol göstericidir.

Gerekli görüşmeler yapılıp, incelemelerin 
tamamlanmasının ardından ihlale 
sebebiyet veren kişi veya kişilerin 
yalnızca uyarılmasıyla yetinilebileceği 
gibi çocuk güvenliği eğitimini yeniden 
almaya yönlendirilebilir ya da kurumla 
ilişkisi tamamen sonlandırılabilir.

Tüm bunların yanında SGD mensupları 
tarafından yasalarca suç olarak 
tanımlanmış fiillerin gerçekleştirilmiş 
olması durumunda hukuki süreç 
başlatılıp, takip edilir. İhlalin boyutuyla 
ilişkili olarak, ihlale sebebiyet veren 
kişinin ve ihlalin önleyici olarak çocuk 
alanında çalışan diğer kurumlara 
bildirilmesi de mümkündür.

Değerlendirme sürecinin tamamlanması 
sonucunda ihlale sebebiyet veren kişi 
ve ihlalin muhatabı çocuğa, bakım 
verenlerine sonuç hakkında odak kişi 
tarafından sözlü olarak bilgilendirme 
yapılır. İhlalin yenilenmesinin önüne 
geçilmesi için alınabilecek önlemler 
izleme ekibince görüşülüp, gerekirse 
prosedür ve davranış kurallarında 
değişikliğe gidilir. 

İhlalin söz konusu olduğu durumlarda 
çocuklarla yapılan görüşmeler sırasında 
çocuğa kendini kötü hissetmemesi 
için destek olmaya özen gösterilmeli 
gerekirse uzman desteğinden 
yararlanılmalıdır. Tüm süreç çocuğun 
özel hayatı da göz önüne alınarak 
gizlilik içerisinde yürütülür ancak 
çocuklarla çözümün bulunması, ihlalin 
yenilenmemesi amacıyla yukarıda 
bahsi geçen kişilere bilgilendirme 
yapılabileceği açık şekilde paylaşılır.





SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), Sulukule 
Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım 

alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 
2010 yılında kurulmuştur. 

Okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara 
hakları konusunda farkındalık kazandırmak, 
SGD’nin hedeflerinin başında gelmektedir. 

Yaratıcılığı destekleyen katılımcı yöntemlerle 
çocuk dostu alanlar oluşturmak, okul 

alanında hak temelli atölyeler ile çocukları 
sosyal ve psikolojik yönden güçlendirmek, 
okulu terki önlemek için bütüncül yaklaşım 
içeren modeller geliştirmek, bu modelleri 

yaygınlaştırmak hedeflerindendir.

SGD bu hedeflerine ulaşmak için risk 
altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz 
kalmış gruplarla çalışmakta, hak temelli 

faaliyetler organize etmektedir.

Bu yayın “Değişim Çemberi” projesi kapsamında Hayata 
Destek Derneği tarafından finanse edilmektedir. Bu proje 

Sulukule Gönüllüleri Derneği tarafından yürütülmektedir. Bu 
yayının içeriğinden yalnızca Sulukule Gönüllüleri Derneği 

sorumlu olup herhangi bir şekilde Hayata Destek’in görüşlerini 
yansıtmamaktadır.


