
 
 

 

 

Pikolo Derneği Çocuk Koruma Politikası 

 

1. Değerlerimiz ve İlkelerimiz  

Pikolo Derneği, hiçbir ortağın, tedarikçinin, temsilcinin veya Pikolo Derneği tarafından görevlendirilen 

herhangi bir kişinin, hiçbir şekilde çocuk istismarı, kötü muamele veya olumsuz koruma uygulamalarında 

bulunmasına izin vermez. 18 yaşın altındakileri çocuk olarak tanımlar ve tüm çocuklar, yaşları, 

cinsiyetleri, kültürleri, ırksal kökenleri, dini inançları ve cinsel kimlikleri dahil olmak üzere kişisel 

özelliklerinden bağımsız olarak eşit korunma hakkına sahiptir. 

Bu politika, tüm seviyelerdeki çalışanlar, iş ortakları, yöneticiler, memurlar, dernek çalışanları, geçici 

işçiler, gönüllüler, stajyerler, acenteler, yükleniciler, harici danışmanlar, üçüncü taraf temsilcileri, 

tedarikçiler dahil olmak üzere, bizim için veya bizim adımıza herhangi bir kapasitede çalışan tüm kişiler 

için geçerlidir. Bu politika yılın her günü mesai saatleri içinde ve dışında olmak üzere geçerlidir.  

2.  Çocuk İstismarı Nedir? 

Çocuk istismarı, bireylerin, kurumların veya süreçlerin yaptığı veya yapamadığı, çocuklara doğrudan 

veya dolaylı olarak zarar veren veya yetişkinliğe doğru güvenli ve sağlıklı bir gelişme olasılıklarına zarar 

veren adımlardır. 

Bu politika her tür çocuk istismarını kapsar. Pikolo Derneği, çocuk istismarının beş kategorisini tanır: 

Cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal istismar, ihmal ve sömürü. Zaman zaman diğer alt kategoriler 

de kabul edilir. Politika, çocuk istismarı veya zararına neden olan veya bu risk oluşturan herhangi bir 

kötü koruma uygulamasını da kapsar. 

Çocuk İstismarının Tanımları:  

 

Cinsel İstismar Cinsel istismar, çocuğun başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılması, 

suistimal edilmesi ve istemediği halde başkalarının cinsel yönelimlerine hedef 

olması durumudur. Çocukların kullanıldığı pek çok farklı cinsel aktiviteyi 

kapsar. Yalnızca yetişkin erkekler cinsel istismarda bulunmazlar. Kadınlar da 

cinsel istismar eylemlerinde bulunabilir.  

Fiziksel İstismar Fiziksel istismar, kasıtlı veya kasıtsız olarak bir çocuğun yaralanması veya 

yaralanma riskine neden olan, kazara olmayan fiziksel güç kullanımıdır. Kasten 

bir çocuğa uygulanan fiziksel şiddet içerikli eylemler bu kapsamda 

değerlendirilir. Ayrıca, ebeveyn veya bakıcı, bir çocuğun hastalığının, 

yaralanmalarının veya sakatlıklarının semptomlarına dair yalan beyan kullanırsa 

da fiziksel istismar meydana gelebilir.  



 

 
 

  

Duygusal İstismar Bir çocuğun duygusal, entelektüel, zihinsel veya psikolojik gelişimine zarar 

vermeyi içeren eylemlerin tümü duygusal istismardır. Bu, bir kereye mahsus 

veya sistematik olarak devamlı gerçekleşebilir. Kötü ad takma, tehdit, bağırma, 

küfür, alay etme, küçümseme gibi her türlü aşağılayıcı muameleyi duygusal 

istismar olarak değerlendirebiliriz. Tüm bunlar, çocuğun duygusal ihtiyaçlarını 

karşılamamayı ve reddetmeyi içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Çocuğu 

görmezden gelmek, terörize etmek, izole etmek veya hapsetmek de duygusal 

istismardır.  

İhmal İhmal, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, yeterli yiyecek, yeterli veya 

mevsimsel olarak uygun giysi ve/veya barınak sağlamamayı içerir. Aynı 

zamanda, yeterli denetimi sağlayamama; uygun tıbbi bakıma veya tedaviye 

erişimin sağlanmaması veya uygun olmayan tıbbi tedavi sağlanması ihmal 

olarak değerlendirilir. Örneğin; izin verilmedikçe çocuğa ilaç verilmesi, 

şiddete maruz kalma, güvenli olmayan uygulamalar, bir çocuğu yetkisiz bir 

yetişkine bırakma, silahlara veya zararlı nesnelere erişim vb. gibi durumlar 

ihmaldir.  

            

Sömürü Çocuk sömürüsü, bu sömürü faaliyetlerine zorlanan, kandırılan, veya kaçırılan 
çocukların istismarını tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Çocuk 

istismarı, modern köleliği ve silahlı çatışmaya zorlanan veya silah altına alınan 
çocukların ve çocukların ticaretini içerir. Çocuk cinsel istismarı bir bireyin 

veya grubun, 18 yaşın altındaki bir çocuğu veya genci cinsel aktiviteye 

zorlamak, manipüle etmek için güç dengesizliğinden faydalandığında meydana 
gelir; 

 

(a) mağdurun ihtiyaç duyduğu veya istediği bir şey karşılığında ve/veya 

(b) failin veya kolaylaştırıcının avantajı veya artan statüsü için.  

 

Cinsel aktivite rızaya dayalı görünse bile mağdur cinsel istismara uğramış 
olabilir. 

 

Çocuk cinsel istismarı her zaman fiziksel teması içermez; teknoloji 

kullanımıyla da ortaya çıkabilir. Pikolo Derneği içinde çocuğun cinsel 

istismarı, çocuğun erken yaşta ve zorla evlendirilmesini de içerir. 

  

Çocuk İşçiliği   Çocuk işçiliği, çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, 
potansiyellerinden ve yeteneklerinden mahrum bırakan, fiziksel ve zihinsel 
gelişimlerine engelleyen, her türlü zararlı iş olarak tanımlanır. Bu durum 
zihinsel, fiziksel, sosyal ve/veya ahlaki açıdan çocuklar için tehlikeli ve 
zararlıdır. 

 

Çocukların eğitimlerine şu şekilde müdahale edilirse; 

 

• çocukları okula gitme fırsatından mahrum etmek; 



 

 
 

  

• çocuklara okulu erken terk etmelerini zorunlu kılmak; veya okula gitmeyi 

aşırı uzun ve ağır işle birleştirmeye teşebbüs etmelerini istemek. 

  

18 yaşın altındaki bir genç, ülkenin yasal kanunları kapsamında bir staj 

programının parçasıysa ve yukarıdakilerden hiçbirini karşılamıyorsa, bu Pikolo 

Derneği tarafından çocuk işçiliği olarak kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, 

herhangi bir ortak, tedarikçi, yüklenici veya alt yüklenici, işimizle doğrudan 

ilgilenecek herhangi bir stajyerin adını Pikolo Derneği'ne bildirmelidir. Pikolo 

Derneği için, herhangi bir personelin veya temsilcinin 18 yaşın altındaki kişileri 

işyerinde veya evde ev işleri için yardım olarak çalıştırması kabul edilemez. 

  

Çocuk işçiliği aynı zamanda çocuk köleliğinin bir türü olabilir. Çocuk köleliği, 

bir gencin (18 yaşın altında) başka bir kişiye aktarılması ve böylece gencin 

sömürülmesidir. 

 

 

Çocuk istismarı ve sömürüsü, temel insan haklarının ihlalidir. Aynı zamanda suç teşkil eder. Pikolo 

Derneği, çocukları her türlü istismar ve sömürüden korumak için harekete geçerken sıfır tolerans 

yaklaşımına sahiptir. Tüm iş ilişkilerimizde etik ve dürüst davranmaya ve çocuk istismarının ve 

sömürüsünün engellenmesini sağlamak için etkili sistemleri ve kontrolleri uygulamaya ve yürütmeye 

kararlıdır. 

  

Pikolo Derneği, kendi işimizde ve tedarik zincirlerimizde çocuklara yönelik herhangi bir ihlali önleme ve 

bunlara yanıt verme yaklaşımımızda ve üçüncü şahıslarla ilişkilerimizde şeffaflık olmasını sağlamaya 

kararlıdır. Buna ek olarak, yaklaşımımızın ulusal ve uluslararası ifşa yükümlülüklerimizle tutarlı olmasını 

sağlamayı ve yürürlükteki tüm yasalara, tüzüklere, düzenlemelere ve kurallara uyacağımızı taahhüt 

ediyoruz. 

• Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (UNCRC) 

• BM Genel Sekreteri Bülteni: Cinsel Sömürü ve İstismardan Korunmaya Yönelik Özel 

Önlemler 

• Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırmaya İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları 

Bu politikadaki kılavuzun herhangi bir geçerli yasa veya yönetmelikle çeliştiği durumlarda, daha yüksek 

standarda her zaman uyulmalıdır. 

 

 

  

3.  Çocuk İstismarı ve Sömürüsünü Önlemeye Yönelik Yaklaşımımız  

Pikolo Derneği, aşağıdaki yöntemler dahilinde çocuk istismarını ve sömürüsünü önlemeye kararlıdır: 

 

Farkındalık: Pikolo Derneği'ne bağlı tüm personelin, temsilcilerin ve üçüncü tarafların, çocukları özel 

hayatlarında ve çalışma hayatlarında her türlü istismar ve sömürüden korumak için kendilerinden 

beklenen yüksek davranış ve davranış standartlarının farkında olmalarını sağlamak. 

 



 

 
 

  

Önleme: Farkındalık ve iyi uygulama yoluyla, personelin ve Pikolo Derneği ile çalışanların, her türlü 

çocuk istismarı ve sömürü risklerini en aza indirmesini sağlamak, bununla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili 

soruşturma ve personelin geçmiş kontrollerinin bir parçası olarak işe alım süreçlerini etkilemesi. 

 

Raporlama: Tüm personelin ve Pikolo Derneği ile çalışanların, çocuk istismarı veya sömürü iddialarına 

ilişkin şüphelerin veya endişelerin ortaya çıktığı durumlarda hangi adımları atacakları konusunda bilgili 

olmalarını sağlamak. 

 

Müdahale: Çocuk istismarı ve sömürü raporlarını tespit etmek ve ilgili çocuğun/çocukların güvenliğini 

ve iyiliğini sağlamak için derhal harekete geçilmesini sağlamak. 

 

Aşağıdakiler, çocuk istismarı, sömürü ve kötü korunma uygulaması olaylarını belirlemenize yardımcı 

olmak için, Pikolo Derneği tarafından hoş görülmeyen yasak davranış ve uygulama örnekleridir: 

 

a) Bir çocuğa fiziksel, cinsel veya duygusal olarak zarar vermek veya zarar vermekle tehdit etmek. Bu, 

onlara şiddet uygulamayı veya başka herhangi bir fiziksel veya aşağılayıcı disiplin biçimini içerir. 

 

b) Rıza yaşına veya yerel geleneğe bakılmaksızın, 18 yaşın altındaki herhangi bir kişiyle herhangi bir şekilde 

cinsel faaliyette bulunmak 

 

c) Cinsel vaatler, aşağılayıcı veya sömürücü davranışların diğer biçimleri dahil olmak üzere, para, 

istihdam, mal veya hizmet alışverişi. 

 

d)Pikolo Derneği aracılığıyla tanıştığınız çocuklara sosyal medya kanalları ve/veya cep telefonu ile özel 

mesajlar gönderme 

 

e) Dikkatsiz veya dikkatsiz sürüş nedeniyle bir çocuğun ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına neden 

olmak 

 

f) Pikolo Derneği adına hizmetlerin sunulduğu ve çalışmaların yapıldığı inşaat veya diğer şantiyelerde 

gerekli sağlık ve güvenliğin sağlanamaması 

 

g) Çocuğun ölümü veya zarar görmesiyle sonuçlanan yasalara veya gerekli prosedür ve düzenlemelere 

uyulmaması 

  

 

4.  Sizden Beklenilen Taahhüt 

Pikolo Derneği, tüm ortaklarımızdan, yüklenicilerimizden, tedarikçilerimizden ve Pikolo Derneği ile veya 

Pikolo Derneği için çalışan tüm üçüncü taraflardan, personelinin ve temsilcilerinin herhangi bir çocuk 

cinsel istismarına, cinsel sömürüsüne veya herhangi bir olumsuz duruma karışmasını yasaklamak için 

önlemler almak da dahil olmak üzere, aynı yüksek standartları beklemektedir.  



 

 
 

  

a) Pikolo Derneği personeli veya kuruluşunuzun çalışanları ya da temsilcilerinin çocuk koruma 

politikasından tam olarak haberdar olmalarını sağlamalı ve onları, dahil oldukları şüpheli veya fiili çocuk 

istismarı ve/veya sömürüsü olaylarını rapor etmeye teşvik etmelisiniz. 

b) Pikolo Derneği ile bu sözleşmenin şartlarının yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan, Pikolo 

Derneğinde, kuruluşunuzda veya birlikte çalıştığınız kuruluşlarda meydana gelen çocuk istismarı veya 

sömürüsü şüphelerini etik@pikolo.org e-mail adresine derhal bildirmelisiniz. Bildirimde 

bulunulmaması ciddi olarak değerlendirilir ve bu durum Pikolo Derneği ile herhangi bir sözleşmenin 

feshedilmesine neden olabilir. 

c) Siz veya kontrolünüz altındaki Pikolo Derneği için çalışan herhangi bir personel, Pikolo Derneği için 

çalışmayla ilgili olarak bir çocuktan şüphelendiğinde veya bir çocuktan haberdar olduğunda, hızlı aksiyon 

alarak Pikolo Derneğ’indeki ilgili irtibat kişisine ulaşarak endişeyi veya olayı aktarmakla yükümlüsünüz. 

Bu durumda bilgi gizliliğini lütfen koruyun. 

d) Bu Sözleşme kapsamında bildirilen herhangi bir endişeyle ilgili soruşturmada Pikolo Derneği ile iş 

birliği yapacaksınız. Pikolo Derneği bu sözleşme kapsamında bildirilen herhangi bir endişeyi güncel 

tutacak ve yanıt olarak sizin tarafınızdan alınan eylemler dahil edilecektir. 

Sorunuz varsa lütfen Pikolo Derneği temsilcileriyle iletişime geçin. 


