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“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. 
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Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi: GÖNYE Projesi Hakkında

Hassas Gruplarla Çalışan Gönüllüler için El Rehberi, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı 
tarafından AB desteğiyle koordine edilen Sivil Toplum Destek Programı – III kapsamında finanse edilen 
Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi kapsamında geliştirilmiştir. 

Tohum Otizm Vakfı ve Maya Vakfı ortaklığında 1 Nisan 2021 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında yürütülen 
Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi: GÖNYE ile Türkiye’de hassas gruptaki 
çocuklarla çalışan STK’lar ve gönüllüler arasında yapılandırılmış ve sürdürülebilir diyalog kurulması 
hedeflenmektedir.

Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi: GÖNYE Projesi kapsamında kurum çalışanları için 
ayrı, gönüllüler için ayrı olmak üzere iki adet kitapçık hazırlanmıştır. Kitapçıkların hazırlık sürecinde; 
literatür taraması, alanda yayımlanmış yayınlar, Arama Konferansı raporu ve kurumların saha 
deneyimlerinden yararlanılmıştır. Okumakta olduğunuz kitapçık, gönüllülerin sahada hassas gruplarla 
çalışırken başvurabilecekleri bir rehber olarak gönüllüler için tasarlanmıştır.

Gönüllülerin saha çalışmaları esnasında karşılaşabilecekleri kavramlar ve durumlar konusunda bir 
çerçeve çizmeyi amaçlayan ve çeşitli önerileri içeren bu rehberin sivil toplum kuruluşları açısından da 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Kitapçıktaki bilgiler, belirli sayıdaki hassas grupların ihtiyaçlarını 
gözetecek şekilde tasarlanmış olup çalışma alanı bu grupları içermeyen kurumların ihtiyaçlarına göre 
kitapçığın içeriği geliştirilerek kullanabilir.

Hassas gruplarla çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek veren gönüllülerin sahada birlikte 
çalışacakları çocuk ve gençlerin kırılganlıklarını fark etmeleri, süreci çocuk koruma perspektifinden 
değerlendirmeleri için hazırlanmıştır. Ayrıca gönüllüyü sahada uyması gerekli kurallar, sınırlar ve olası 
riskler hakkında bilgilendirmek, gönüllünün ikincil travmaya maruz kalma riskini minimize etmek, 
koruyucu destek mekanizmalarından bahsetmektir. Dolayısıyla kitapçık, hassas gruplarla çalışan tüm 
gönüllülerin kullanımına açıktır.

Teşekkür
Projenin hayata geçirilmesi fırsatını sunan T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve sözleşme 
makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne, tüm proje katılımcıları ile Tohum Otizm Vakfı ve Maya Vakfı 
ekiplerine teşekkür ederiz.

Hassas Gruplarla Çalışan 
Gönüllüler için El Rehberi
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Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Hakkında

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel 
eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, 
kâr amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde 
kurulmuştur.

Vizyon
Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin 
sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya 
standartlarında karşılanmasıdır.

Misyon
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı alan çocuklar, gençler ve aileleri; ayrıca kaynaştırma 
ortamlarında hizmet alan diğer özel eğitim gerektiren çocuklar, gençler ve aileleri için;
• Çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin 

karşılanması,
• Eğitmen kadrolarının yetiştirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması,
• Özel eğitim ve kaynaştırma alanlarında, ilişkili meslek dallarında kapasitenin artırılması ve eksik meslek 

elemanlarının Türkiye’ye kazandırılması yönünde çalışılması,
• Ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi,
• Meslek edindirme, bağımsız yaşam ve sosyal yaşam imkânlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi,
• Savunu çalışmaları ile yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların 

yapılması,
• Bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması,
• Amacına yönelik çalışmalarda diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile etkin iş birlikleri yapılması,
• OSB konusunda tarama, ayrıntılı değerlendirme ve tanılama süreçlerinin dünya standartlarına getirilmesi 

ve ülke çapında yaygınlaştırılması,
• OSB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almaları, en az kısıtlayıcı eğitim ortamından yaşamın tüm 

evrelerinde kaynaştırmaya kadar tüm gereksinimlerinin karşılanması için kapasite oluşturulması,
• OSB olan çocukların, gençlerin eğitiminde Princeton Child Development Institute (PCDI) programları 

uygulanarak model okul oluşturulması ve programların ülke genelinde yaygınlaştırılmasının sağlanması.

İlkeler
• Bilimsellik
• Paylaşımcılık
• Önderlik ve öncülük 
• Kurumlar arası iletişim ve iş birliği
• Şeffaflık 
• Kaynaklarda verimlilik ve etkililik
• Güvenirlik 
• İnsana, çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek

www.tohumotizm.org.tr | info@tohumotizm.org.tr | +90 (212) 244 75 00
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Maya Vakfı Hakkında

Maya Vakfı 2015 yılında öncelikle imkânı kısıtlı, kırılgan ve risk altındaki çocukların ve gençlerin psikolojik 
iyilik hallerini arttırmak ve toplumsal dayanıklılık becerilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Başta 
doğal afet, göç, pandemi, aile üyelerinin kaybı ve şiddet sebebiyle psikolojik travmaya maruz kalmış 
çocuklara ve gençlere kaliteli, erişilebilir ve kapsayıcı ruh sağlığı ve psikososyal destek, koruma ve 
eğitim hizmetleri sunmaktadır. Maya Vakfı, bütüncül bir yaklaşımla çocukların hayatına etki eden kişi 
ve kurumların da özellikle travma konusundaki duyarlılığını artırmak ve kapasitelerini geliştirmek üzere 
çalışmaktadır.

Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR) modelini temel alarak geliştirdiği yaratıcı sanat ve doğa terapileri 
yöntemlerini kullanan Maya Vakfı, bu modeli uygulayan ve bu konuda öncülük yapan tek kurumdur.

Vizyon
Özgür, güvenli ve üretken bireylerden oluşan bir toplum. 

Misyon
İmkânı kısıtlı çocuk ve gençlerin ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak.

Değerler 
• İyileştirici
• Güvenilir
• Şeffaf
• Hak temelli
• Çevik
• Odaklı

mayavakfi.org | info@mayavakfi.org | +90 (212) 351 0020 // +90 (531) 980 7237
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GÖNÜLLÜ KİMDİR?

Gönüllülük, kişilerin toplumsal sorunların çözümü noktasında vatandaş olarak 

aktif yer almalarına imkân veren hem bireysel hem de toplumsal farkındalıkları 

artıran, çeşitli kurumlara dâhil olarak yürüttükleri süreç şeklinde tanımlanabilir. Bu 

noktada gönüllünün destek vermiş olduğu sivil toplum kuruluşunda birlikte çalışmış 

olduğu ve hizmet verilen kitleye faydalanıcı kitle adı verilir. Gönüllülük, gönüllünün 

faydalanıcıdan; faydalanıcının da gönüllüden öğrendiği, güvenli bir alanda iki tarafın 

da birbirini dönüştürdüğü bir süreçtir. Tüm süreç, gönüllünün ve hizmet verilen 

faydalanıcının iyilik hâlinin gözetileceği biçimde yapılandırılmalıdır. 

Faydalanıcı: 
Kurumun hizmet sunduğu 
kitle (çocuk, genç, yaşlı, 

engelli vb.)

Yürütücü: 
Aktif olarak etkinliği 

yürüten

Kolaylaştırıcı: 
Yürütülen etkinliğe 

destek olan
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A. GÖNÜLLÜLÜK SÜREÇLERİ

Gönüllülük süreçleri, kurumların çalıştığı, ürettiği ve katkı sunduğu alanlara göre değişkenlik gösterebilir. 
Ancak her alanda değişmeyecek tek prensip, gönüllülerin insan haklarına bağlılık ilkesini gözetmesidir.
Bu noktada gönüllüden, faydalanıcının yanında kendisinin de iyilik hâlini gözetecek şekilde kurumlara pratik 
ve/ya teorik katkılarda bulunması beklenir. 

Özellikle hassas gruplara mensup faydalanıcılarla doğrudan etkileşim gerektiren gönüllülük süreçlerinde; 
gönüllüler, kuruma göre değişiklik gösterecek şekilde yürütücü (aktif olarak etkinliği yürüten) veya 
kolaylaştırıcı (yürütülen etkinliğe destek olan) rolü üstlenebilir. Bu aşamada önemli olan husus, ilgili 
gönüllünün alanında profesyonel veya uzman dahi olsa faydalanıcıya dair hassasiyetleri öğrenmesi, 
kurumun çalışma sistemine adapte olmak adına süpervize edilmesi ya da eşlikçi çalışma sistemi üzerinden 
kurum çalışanıyla koordineli çalışma sürecine dâhil edilmesidir. Bu sayede faydalanıcıların takibi yapılabilir, 
gönüllülerin standart tutum ve davranışlar konusunda içgörü kazanmaları sağlanabilir. 

Eşlikçi Çalışma Sistemi,1 gönüllülerin diğer gönüllüler ya da çalışanlarla eşleştirildiği ve birbirine destek 
sağladığı bir sistemdir. Aynı zamanda bu sistem, beklenmedik acil durumlar sırasında müdahaleyi kolaylaştırır 
ve sorumluluğu paylaştırır. Eşler hem birbirlerinin hem de faydalanıcının güvenliğini ve ihtiyaçlarını gözetebilir.

Yine hassas gruplarla çalışma prensibi gereği, gönüllüler yapılandırılmış bir sürecin içerisinde yer alırlar. 
Bu sebeple, sunulan hizmetlerin sekteye uğramaması ve hizmet sunulan kitle için yeni risk faktörleri 
oluşturmamak açısından, katılım konusuna özen gösterilmelidir. Belirtilen zaman ve mekânda hazır 
bulunmaları, acil ve beklenmedik durumlarda katılım sağlanamadığı takdirde bağlı oldukları ekibi önceden 
bilgilendirerek, sürecin yeniden yapılandırılması aracılığıyla, hizmetin faydalanıcıya aksamadan sunulması 
mümkün olacaktır. 

1. Snider, L. (2016). Caring for volunteers: a psychosocial support toolkit. IFRC Reference Centre for Psychosocial Support.

Fotoğraf: Maya Vakfı
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1. Gizlilik

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gönüllülerin ve faydalanıcıların bilgilerinin gizliliğini sağlayan 
kanundur. Tüm kurumlar yasaya uymakla yükümlüdür. Ancak aşağıda yer alan diğer konu başlıklarında 
gönüllüye tanınacak haklar ya da yan imkânlar kurumların inisiyatifinde olup bu imkânlar kurumdan kuruma 
değişiklik gösterebilmektedir.

Gönüllüden beklenen tutum ve davranışlar ile konu özelinde dikkat edilmesi 
gerekli hususlar her konu başlığının altında, özel olarak değerlendirilmektedir. 
Kitapçığın B. bölümündeki konu başlıkları altında detaylı olarak açıklanmaktadır.

Gizlilik hakkının ihlal edildiği durumlarda, Alo 198 Veri Koruma Hattı’nı 
arayarak destek alabilirsiniz.

Kurumlar, güvenlik ve çocuk koruma prosedürleri gereği başvuru sürecinde gönüllülerden adli sicil kaydı 
ve kimlik bilgilerini talep edebilir. Bu noktada verilen bilgilerin iki tarafı da koruyucu nitelikte olduğu 
unutulmamalıdır.
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun2, 11. Maddesi uyarınca kişiler şu haklara sahiptir:
  

- Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

2. Eğitim 

2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü (2016, 24 Mart). Resmî Gazete (Sayı: 29677).
Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5. Erişim tarihi: 21.02.2022.

Gönüllülük sürecine başlayacağınız kurumun sizlere yasal prosedürleri, kurumun genel yapısını, çalışma 
alanlarını, faydalanıcı kitlesini, kurumdaki görev ve sorumluluklarınızı aktaracağı bir oryantasyon veya 
gönüllü eğitimi planlaması önemlidir.

Daha detaylı bilgiye sahip olmak için “Kişisel Verileri Koruma Kurumu”nun 
internet sitesi incelenebilir: www.kvkk.gov.tr

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
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Çalışacağınız kurumun faydalanıcı kitlesi hakkında bilgi sahibi olmanız, kendinizi sürece hazırlamanıza 
destek olacaktır. Örneğin engelli bireylere yönelik hizmet sunan bir sivil toplum kuruluşundaysanız, engellilik 
psikolojisi, engellilere yönelik politikalar ve engellilerin hakları ve onlara nasıl hizmet sunulacağıyla ilgili 
detaylı bilgiye sahip olmanız, iki taraf için de koruyucu önleyici önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. 

Hassas gruplarla çalışma prensibi gereği gönüllüler süreç içerisinde farklı konularda eğitim ile fiziksel ve 
ruhsal iyilik hâlini destekleyici etkinliklere ihtiyaç duyabilirler. Bunlar arasında “İkincil Travmadan Korunmaya 
Yönelik Süpervizyon”, “Psikolojik İlk Yardım”, “Özbakım”, “Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi” gibi 
eğitimler sayılabilir.  

Geri bildirim mekanizması hem kurumun süreçleri yeniden değerlendirebilmesini hem de gönüllülerin 
kendilerini geliştirebilmesini sağlar. Geri bildirimler anonim ya da açık kimlikle yapılabilir.

Değerlendirme, süreç içerisinde yaşanılan sorunları ve şikâyetleri içerebileceği gibi memnuniyetin de dile 
getirilebileceği süreçleri kapsayabilir. Bu noktada geri bildirim mekanizmalarını oluşturma ve şikâyet bildirim 
araçlarını geliştirme sorumluluğu kuruma aittir.

3. Geri Bildirim 

İyilik hâlini destekleyecek etkinlikler hakkında detaylı bilgi için D kısmındaki 
ilgili bölüme bakabilirsiniz.
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4. Yan İmkânlar

Kurumlar, finansal durumları ve gönüllülük prosedürleri dâhilinde gönüllülere birtakım yan imkânlar 
tanıyabilirler. Bunlar kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Ancak temelde dikkat edilmesi gereken nokta, 
gönüllülük yapılan süreçte gönüllünün kişisel bütçesini ve psikolojik iyilik hâlini sekteye uğratacak durum ve 
koşulların olması durumunda konunun yeniden değerlendirilmesi, koşulların iyileştirilmesine yönelik talepte 
bulunulmasıdır.

Gönüllünün seyahat ve yemek giderleri gibi günlük harcamaları için harcırah verilmesi ya da gönüllünün 
eğitim giderlerinin karşılanması için yapılan ödemelerin, yapılan gönüllü faaliyete karşılık olarak verildiği 
düşünülmemelidir. Bu tarz ödemeler, gönüllünün toplumsal fayda yaratmaya yönelik faaliyetlerinden 
dolayı ayrıca mali bir yüke katlanmak zorunda bırakılmamasına yöneliktir. Gönüllünün özel yaşamındaki 
ihtiyaçlarıyla ilgili değildir.3 

Afet – acil durumlar gibi yüksek risk arz eden koşullarda gönüllülük yapılması durumunda, destek verilen 
kurumun insan kaynakları prosedürü çerçevesinde kaza sigortası yapma sorumluluğu da bulunabilmektedir.

Ayrıca akademik ve profesyonel yaşantınızda ihtiyaç duyduğunuz referans mektuplarına destek
konusunda da kurumunuzdan talepte bulunabilirsiniz.

B. FAYDALANICIYI TANIMAK

1. Hassas Gruplar – Hassaslık Düzeyi Tanımı

Hassaslık, bir bireyin veya grubun, doğal ya da insan faaliyeti sonucu bir tehlikenin etkisini öngörme,
bunlarla başa çıkma, direnme ve bunların üstesinden gelme kapasitesindeki azalma olarak tanımlanabilen, 
göreceli ve dinamik bir kavramdır. Hassaslık çoğunlukla yoksullukla ilişkilendirilir ancak insanlar risk, şok veya 
stres karşısında izole, güvensiz ve savunmasız olduklarında da ortaya çıkabilir.4

İnsanlar; sosyal grupları, meslekleri ve çalışma koşulları (yüksek riskli ve/ya güvencesi çalışma) yaşları ve 
diğer faktörlere bağlı olarak hassas grubun içinde yer alabilirler.

  

3. Semerci, P., Erdoğan, E., Yentürk, N., & Yurttagüler, L. (2020). Türkiye’de gönüllülük: deneyimler, sınırlılıklar ve yeni açılımlar (Vol. 1). 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-605-399-567-8
4. IFRC. What is a disaster? Erişim adresi: https://www.ifrc.org/what-disaster. Erişim tarihi: 21.02.2022.

https://www.ifrc.org/what-disaster


15

Hassas Gruplarla Çalışan Gönüllüler için El Rehberi

2. Çocuk – Genç Tanımı

Çocuk ve genç tanımlarının ayrımı konusunda evrensel olarak kabul gören bir tanım olmamakla5 birlikte 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1-10 yaşları arasındaki bireyleri çocuk, 10-19 yaş arasındaki bireyleri genç olarak 
tanımlamaktadır.6 Birleşmiş Milletler (BM) ise 15-24 yaş arasını genç, 14 yaş altını çocuk olarak tanımlamış 
olmakla birlikte BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşına kadar herkesin çocuk sayıldığının altı 
çizilmektedir.7  Türkiye’de de 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre 18 yaşına kadar herkes çocuk 
sayılmaktadır.8

5. UNHCR. (2001). Child and Adolescent Development. Erişim adresi: https://www.unhcr.org/3bb81bad4.pdf. Erişim tarihi: 21.02.2022.
6. World Health Organization. (2008, Temmuz). Children Are Not Adults. Erişim adresi: https://www.who.int/ceh/capacity/Children_are_
not_little_adults.pdf. Erişim tarihi: 21.02.2022.
7. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Youth. Frequently asked questions. Erişim adresi: https://web.archive.org/
web/20211225131900/https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/faq.html 25 Aralık 2021 tarihinde https://www.un.org/
development/desa/youth/what-we-do/faq.html kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11.11.2021.
8. Çocuk Koruma Kanunu, Başbakanlık Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. (2005, 15 Temmuz). Resmî Gazete (Sayı: 25876). 
Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf. Erişim tarihi: 21.02.2022.

https://www.unhcr.org/3bb81bad4.pdf
https://www.who.int/ceh/capacity/Children_are_not_little_adults.pdf
https://www.who.int/ceh/capacity/Children_are_not_little_adults.pdf
https://web.archive.org/web/20211225131900/https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/faq.html
https://web.archive.org/web/20211225131900/https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/faq.html
https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/faq.html
https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/faq.html
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf


16

Hassas Gruplarla Çalışan Gönüllüler için El Rehberi

3. Risk Faktörleri

Toplumlar gündelik yaşam pratiklerini yazılı olmayan birtakım kurallar ve değer yargıları çerçevesinde 
gerçekleştirmektedirler. Bu kurallar, gelenekler, inanç sistemleri, etik yargılar ve yaşanılan toplumun 
alışkanlıkları çerçevesinde şekillenmektedir.9 Bu bağlamda, her toplumun kendi normları (yazılı olmayan  
kural) oluşur. Dolayısıyla her grubun özellikleri farklı olacağından, her grup da normlarını kendi grubuna göre 
tanımlar. Bu durumda bir grup için normal kabul edilen durum, bir başka grup için norm dışı (anormal) kabul 
edilebilir.10

Ancak içinde yaşanılan toplumun norm olarak belirlediği sınırların dışında kalan grupları ayrımcılık
ve ötekileştirmeye maruz bırakmak bir arada yaşam ve karşılıklı anlayış için tehdit oluşturabilmektedir.
Bu noktada en önemli husus, norm dışı kabul edilen ya da çoğunluktan farklılaşan her durum, kişi ya da 
olayın aynı zamanda bir zenginlik ve çeşitlilik potansiyeli taşıdığını hatırlamaktır.

Dolayısıyla bu farklılıkları kabul etmek, birlikte yaşam adına hassasiyetlerin tanınması ve ihtiyaçların 
karşılanması noktasında da oldukça önemlidir. Aşağıdaki konu başlıkları toplum içerisinde norm dışı olarak 
kabul edilen, çeşitli ayrımcılık ve ötekileştirmelere maruz kalarak risk gruplarına dâhil olma süreçlerini 
açıklamaktadır.

9. Aktan, C. C. (2005). Kurumsal Sosyoloji, SPK Yayını.
10. Çebi, E. (2020). Covid-19 Salgını Döneminde “Normal” ve “Yeni Normal” Yaşam Üzerine Bir Araştırma. Journal of International Social
Research, 13(73).
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3.1 Biyolojik, Nörolojik, Sosyal Özellikler

Bireylerdeki çeşitlilikler, mekân, zaman ve bağlama göre çocuk ve gençler için ayrımcılığa veya zorbalığa 
maruz kalma riskini de beraberinde getirebilir. Bu durum, söz konusu kişilerin sağlıklı sosyal ilişkiler 
kurma süreçlerini sekteye uğramasına yol açabilir.

Örneğin; otizmli bir çocuğun kusurlu algılanması, kimsesiz bir çocuğun güçsüz görülmesi veya 
çoğunluktan farklı dile ya da kültüre sahip çocuğun yabancı algılanması gibi nedenler, gruplar arası güç 
dengesinde eşitsizlik yaratarak çatışmaya sebep olabilir. Bu noktada kapsayıcı olmak, ayrımcılığa sebep 

olabilecek söz ve davranışlardan kaçınmak önemlidir.

3.2 Sosyoekonomik Faktörler

Düşük sosyoekonomik gruplara mensup kişiler artan hassasiyet düzeyi sebebi ile yüksek risk grubunda 
yer alırlar. Bu riskler eğitime katılım zorluğu, sosyal donatılar açısından yetersiz çevresel koşullar ve asgari 
düzeydeki ihtiyaçların karşılanamaması gibi faktörleri içinde barındırmaktadır.
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3.2.1 Eğitim

Eğitim alma hakkı her çocuğun en temel hakkıdır. Ancak sosyoekonomik açıdan farklı gruplara 
mensup bireylerin, eğitime katılım noktasında farklılaştığı bilinmektedir. Özellikle dezavantajlı gruplara 
mensup çocuk ve gençlerin, düzenli ve sürekli eğitime katılımındaki zorlukların ardında farklı sebepler 
bulunmaktadır. Eğitime katılım oranı çocuk yaşı arttıkça, düşüş gösterme eğilimindedir. Hayata Destek 
Derneği’nin 2014 Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği Raporu’na göre 12-15 yaş aralığındaki çocukların 3’te 1’i 
eğitim almayı bırakmıştır. Yine aynı rapora göre oğlan ve kız çocuklar karşılaştırıldığında kız çocukların 
eğitime katılım oranı, oğlan çocuklara göre daha düşük olduğu görülmektedir.11  Bu durum eşitsizlik 
örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. Kız çocuklar potansiyel ev işleri ve çocuk bakımından 
sorumlu kişi olarak değerlendirildiğinden, okula gönderilen bir kız çocuk ev içi bütçe açısından ekstra 
masraf olarak görülebilmektedir.

Çocuk ve gençlere bakım veren rollerinin biçildiği durumlarda (örneğin kardeşine bakma gibi) en sık 
karşılaşılan durum, akademik başarının olumsuz etkilenmesidir. Bunun yanı sıra çocuk ve gençlerde 
zayıf sosyal ilişkiler, davranış sorunları ve çeşitli ruh sağlığı sorunları görülebilmektedir.12

3.2.2 Çevresel
 
Barınma: Düşük sosyoekonomik düzeye sahip toplulukların hijyen açısından elverişsiz, mekânsal açıdan 
yetersiz barınma koşullarına sahip olmaları bu grupların hassaslık düzeyini arttıracak bir risk faktörüdür.

Sağlık: Yetersiz hijyen koşulları, temiz, sağlıklı gıdaya erişimdeki sıkıntılar, sağlık hizmetlerine erişimdeki 
zorluklar gibi sebepler düşük sosyoekonomik düzeye sahip kişiler için risk faktörüdür.

3.2.3 Gelir Düzeyi

İşsizlik: Ebeveynlerin işsiz olması çocuk bakımı için yetersiz kaynak kullanımına sebep olabilmektedir. 
Aynı sebeple çocuk ve gençlerin erken yaşlarda işgücüne katılımına neden olarak çocuk ve gençlerin 
gelişimsel süreçlerini sekteye uğratacak bir risk faktörüne dönüşebilmektedir.

3.3 Yaş

Çocukların kendi çıkarlarını savunma ve kendilerini zarardan koruma konusundaki göreceli yetersizlikleri 
hassas bir grup olarak tanımlanmalarına yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, özellikle afet durumunda 
çocukları sağlıksız koşullara karşı savunmasız olarak tanımlamaktadır.13 Engellilik, ruh sağlığı sorunları, 
göçmenlik, bakımsız kalmak, suça sürüklenmek ve hüküm giymek; yetiştirme yurdu, hapishane, sokak 
vb. ev dışı bir ortamda yaşamak gibi bireysel faktörler ile ebeveynlerin yoksulluğu, gündelik alışkanlıkları, 
sağlık sorunları, eğitim seviyeleri ve aile içi şiddet ile stres gibi çevresel faktörler de çocuğun hassasiyet 
seviyesini arttırabilir.14

11. Hayata Destek Derneği. (2021, Eylül). Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014 Araştırma Raporu. Erişim adresi: https://www.hayatadestek.
org/wp-content/uploads/2021/09/mevsimlik-gezici-tarim-i%CC%87sciligi-2014-arastirma-raporu.pdf. Erişim tarihi: 21.02.2022.
12. Akün, E. (2017). Çocukluktaki ebeveynleşme yaşantılarının özellikleri ve birey üzerindeki etkileri.
Nesne-Psikoloji Dergisi, 5(10), 219-246.
13. CareCentrix. (2020, Mart 31). What is a Vulnerable Population in Healthcare? Erişim adresi: https://www.carecentrix.com/blog/what-
is-a-vulnerable-population. Erişim tarihi: 21.02.2022.
14. OECD. (2019). What is child vulnerability and how can it be overcome? OECD Library. Erişim adresi: https://www.oecd-ilibrary.org/
sites/23101e74-en/index.html?itemId=/content/component/23101e74-en. Erişim tarihi: 21.02.2022.

https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2021/09/mevsimlik-gezici-tarim-i%CC%87sciligi-2014-arastirma-raporu.pdf
https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2021/09/mevsimlik-gezici-tarim-i%CC%87sciligi-2014-arastirma-raporu.pdf
https://www.carecentrix.com/blog/what-is-a-vulnerable-population/
https://www.carecentrix.com/blog/what-is-a-vulnerable-population/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/23101e74-en/index.html?itemId=/content/component/23101e74-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/23101e74-en/index.html?itemId=/content/component/23101e74-en
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15. Sağlığım. Bağımlılık Nedir? Erişim adresi: https://sagligim.gov.tr/bagimlilik-liste/1067-bagimlilik-nedir.html. Erişim tarihi: 21.02.2022.
16. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Afet Türleri. Erişim adresi: https://www.afad.gov.tr/afet-turleri.
Erişim tarihi: 21.02.2022.

3.4 Bağımlılık

Bağımlılık; bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına karşın kullanımına devam 
edilmesi, bırakma isteğine karşın bırakılamaması ve maddeyi kullanma isteğinin durdurulamaması olarak 
tanımlanmıştır. Bağımlılık; kişinin zaman yönetimini, sosyal aktivitelerini, kişilerarası ilişkilerini ve sağlığını 
olumsuz etkilemektedir.15

Bağımlılık konusunda profesyonel müdahale ekipleriyle birlikte çalışmak gereklidir. Gönüllü olduğunuz 
kurumda bağımlı bir faydalanıcı ile tek başınıza çalışma zorunluluğu ihtimaline karşı, kurum içindeki 
uzmanlardan gerekli oryantasyonu önceden aldığınızdan emin olmalısınız. Ayrıca yalnız kalma durumunda 
kendinizi rahat hissetmeyeceğiniz durumlar için ekipleri önceden bilgilendirerek bu sorumluluktan feragat 
edebilmelisiniz.

3.5 Afet – Acil Durum

3.5.1 Tanım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) tanımına göre afet, toplumun tamamı veya belli  
kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, gündelik hayatı ve insan faaliyetlerini 
durduran ya da kesintiye uğratan; etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, 
teknoloji veya insan kaynaklı olay olarak tanımlanmıştır.

Afet, bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur.

Acil durum ise büyük fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilecek çapta, ivedilik gerektiren tüm 
durum ve hâller; toplumun tamamının veya belli kesimlerinin gündelik faaliyetlerini durduran ya da 
kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâli olarak 
tanımlanmıştır.16

Afetler; deprem, heyelan, kaya düşmesi, volkanik patlamalar, çamur akıntıları, tsunami gibi jeolojik 
afetler; sıcak dalgası, soğuk dalgası, kuraklık, dolu, hortum, yıldırım, kasırga, sel, tipi, çığ, aşırı kar 
yağışları, sis, buzlanma, hava kirliliği, orman yangınları gibi klimatik afetler;  erozyon, orman yangınları, 
salgınlar gibi biyolojik afetler; savaş, terör saldırıları, göç gibi sosyal afetler; maden, biyolojik, nükleer, 
kimyasal kazalar ve ulaşım kazaları gibi teknolojik afetler olarak 5 başlığa ayrılmaktadır.

https://sagligim.gov.tr/bagimlilik-liste/1067-bagimlilik-nedir.html
https://www.afad.gov.tr/afet-turleri
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3.5.1.2 Gönüllüden Beklentiler

Afet – acil durum sırasında önce kendi güvenliğinizi, ardından çocuk veya gencin güvenliğini 
gözetecek şekilde hareket etmeniz önceliktir. Ekiplere ihtiyaç faydalanıcı dâhilinde destek vermeden 
önce kendi güvenliğinizden emin olmalısınız. Emin olamadığınız durumlarda kurumdaki yetkili kişiler 
ya da ilgili birimlerin (itfaiye, polis, sağlık personeli vb.) yönlendirmelerini takip edebilirsiniz.

Kurumların afet – acil durum eylem planı değişkenlik gösterebilmektedir. Sizler de kurumunuzdan 
aktivite/etkinliğe dair risk planı ve afet acil durum eylem planı konusunda bilgi alabilirsiniz.

Afet – acil durum sırasında kurumdan herhangi bir kişiye ulaşılamadığı
durumlarda 112’yi arayarak destek talebinde bulunabilirsiniz.

Ayrıca kitabın D kısmında yer alan psikolojik ilk yardım kısmına göz atabilirsiniz.
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Savaş ve Göç, afet – acil durumlar arasında kişilerin kaybettiği ya da sonradan kazandığı haklar 
açısından ayrı değerlendirilmektedir. Savaş ve göç deneyimine maruz kalan bireylerin süreci, olayların 
yaşandığı yer-zaman açısından iki aşamalı değerlendirilebilmektedir.

1. Savaş – Göç esnası
2. Savaş – Göç sonrası 

Ülkemize göç eden toplulukların sahip oldukları haklar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanununa göre belirlenmiştir.17

Bu kanuna göre düzenli göç, düzensiz göç, mülteci, şartlı mülteci, geçici koruma, ikincil koruma 
ve vatansız kişi gibi farklı kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar kendi içlerinde farklılaşmakla 
birlikte göç deneyimine maruz kalan kişiye tanınan temel haklar konusunda birbirinden ayrışabilir. 
Kimlik sahibi olmak, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim vb. konularda her bir tanımın yasal kapsamı 
farklılaşmaktadır. Bu durum her bir grubun hassasiyet düzeyini ev sahibi topluluklara kıyasla arttırabilir. 
Refakatsiz bir çocuk olmak, savaşa şahit olmak ya da şahit olan bir yakına sahip olmak, aileden bir 
bireyin kaybı, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde bakmakla yükümlü olduğu çocuk, kardeş, aile ferdi 
olan yalnız anne, baba veya bakım veren çocuk-genç olmak bu hassasiyeti daha da arttırabilir. Kişiler 
göç öncesinde, sırasında ya da sonrasında travmatik olarak değerlendirilebilecek deneyimler edinmiş 
olabilirler.

Savaş ve göç deneyimi yaşayan pek çok bireyin deneyimlediği kamp yaşamı bir başka zorlayıcı süreç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira kamplarda kişisel alanın eksikliği,sıkışık ve hijyenik olmayan koşullar, 
çeşitli altyapı sorunları ve iklim koşullarına uygun olmayan mekânlarda barınma zorunluluğu olabilir. Bu 
mekânlarda çocuk ve gençlere uygun sosyal alanlar bulunmamakta, bu durum çocuk ve gençlerin
gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Öte yandan yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişim 
sıkıntıları da kamp yaşamında karşılaşılan olumsuzluklardandır.

17. 6458 No’lu Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013, Nisan 11). Resmî Gazete (Sayı: 28615).

3.5.2 Savaş – Göç:
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3.5.2.1 Gönüllüden Beklentiler

Savaş ve göç süreci sonucunda; özlem, suçluluk, kaygı, öfke, üzüntü, boşluk, yabancılaşma, 
çaresizlik, yalnızlık, korku, heyecan ve umut hissedilebilir; uyum sorunları ve yas süreci yaşanabilir. 
Bu süreçte çocukların duygusal olarak tetiklenmelerini önleyici tutum ve davranışlarda bulunmak 
önceliğiniz olmalıdır. 

3.5.3 Kayıp – Yas

Savaş ve göç deneyimlemiş çocuklarla iletişim noktasında dikkat edilecek 
hususlar için C1’de yer alan iletişim ilkeleri başlığına bakabilirsiniz.

Ölüm, insan hayatındaki kaçınılmaz ve en acı veren olaylardan biridir. Hem yetişkinler hem de çocuklar 
için her kaybın ardından doğal bir yas süreci başlar. Bu süreç, özellikle çocuklar için oldukça zorlu 
olabilir. Ölen kişiyi geri getirmek elbette mümkün değildir fakat doğru davranışlarla bu süreç sağlıklı 
atlatılabilir.

Öte yandan kayıp ve yas büyük ölçüde ölüm ile ele alınsa da bununla sınırlı değildir. Kişinin ülkesini 
kaybetmesi, yıllarını geçirdiği evden taşınması ya da ilişkilerinin son bulması gibi farklı örnekler de bu 
tanıma girmektedir.18

18. Maya Vakfı. (2020, Kasım 27). Pandemi Sürecinde Çocuklarda Kayıp ve Yas. Erişim adresi: https://mayavakfi.org/cocuklarda-kayip-
yas/. Erişim tarihi: 21.02.2022.

https://mayavakfi.org/cocuklarda-kayip-yas/
https://mayavakfi.org/cocuklarda-kayip-yas/
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Yas sürecinde çocuklarda görülebilecek duygusal tepkiler;

      İnkâr etme.

      Korku (hastalık, kaza ve afetlerden daha çok korkmaya başlayabilirler).

      Aşırı özlem.

      Derin üzüntü.

      Ölüm düşüncesinin tüm hayatı kaplaması.

      Kendini suçlama.

      Ölümü hatırlatan her türlü düşünceden şiddetle kaçınma.
      
      Ölüme karşı duyarsızlaşma.

3.5.3.1 Gönüllüden Beklentiler

Kayıp yaşamış olan çocukların süreci anlamlandırabilmesi ve duygularını rahatça ifade edebilmesi 
için yargı barındıran, sınırlayıcı, korku uyandırıcı ve gerçek dışı ifadeler kullanılmamalıdır.

Örneğin;

      Çok uzaklara gitti.

      Derin bir uykuya daldı.

      Bir yere gitti gelecek.

      Üzülme… Ağlama… Böyle söyleme… Ölene kızılmaz…

      Yukarıdan bizi seyrediyor.

gibi ifadelerde bulunmak çocukların süreci anlamasını zorlaştırabileceği gibi kaygıya ve korkuya 
sebebiyet verebilir.

Hastalık, kaza ve afetlerden daha çok korkmaya başlayabilirler.

Uyku bozuklukları yaşayabilir, yorgun ve sıkkın olduklarını ifade edebilirler.

Dikkatlerini toplamakta zorluk yaşayabilirler.

Aşırı hareketli, öfkeli, saldırgan ve yıkıcı davranışlarda bulunabilirler.

Küçük çocuklar oyunlarında ölüm olayını tekrar sahneleme eğiliminde olabilirler.

Alt ıslatma, parmak emme gibi yaşından küçük davranışlar sergileyebilirler.

Yedi yaşın altındaki çocuklarda soyut düşünce henüz gelişmediği için ölüm haberini aldıklarında  
hiçbir şey olmamış gibi oyunlarına devam edebilirler. Bu durum onların duyarsız olduğunu değil,  
ölüm kavramını tam anlayamadıklarını gösterir.

Çocuklarda görülebilecek ortak fiziksel, bilişsel ve kişilerarası tepkiler veya / ortak bilişsel ve davranışsal 
tepkiler;
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Bu konu hakkında herhangi bir yanıt verme konusunda tereddütteyseniz:

“Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum ama senin için bunu öğrenebilirim” cümlesini kullanabilir ve 
ilgili odak kişiye danışabilirsiniz.

Ayrıca, birlikte çalıştığınız çocuk ve gençlerin çok yakın zamanda bir kayıp yaşadığını biliyorsanız 
ve süreç henüz akut dönemde ise kitapçığın D Kısmında yer alan psikolojik ilk yardım kısmına göz 
atabilirsiniz. 

3.6 Risk Faktörleri Konusunda Gönüllüden Beklentiler

Yukarıda bahsedilen risk faktörleri konusunda; sahada ve çevrimiçi aktiviteler esnasında, çocuk ve 
insan hakları, eşitlik, tarafsızlık ilkelerini gözeterek ayrımcılık ve ötekileştirmeye mahal vermemeniz ve 
kurumunuzun değerlerine uygun hareket etmeniz, fark ettiğiniz ve gözlemlediğiniz olası risk faktörleri ve 
sorunları kurum çalışanlarına veya ilgili odak kişilere bildirmeniz beklenmektedir.

3.7 Koruyucu Faktörler

Yukarıda bahsi geçen risk faktörleri, olayın yaşandığı sürece, bağlama, mekâna, ilgili kişinin mevcut 
dayanıklılığına, kültüre vb. durumlara göre birer koruyucu faktör hâlinde de karşımıza çıkabilir.

Örneğin; çocuklar kendilerini koruyabilme kapasiteleri ve çıkarlarını gözetmek açısından yetişkinlere 
göre dezavantajlıyken, zorlu koşullara adaptasyon konusunda bazı durumlarda kendilerinden yaşça 
büyük olanlara oranla daha esnek olabilmektedirler. Bu da, bazı durumlarda çocukların değişikliklere 
adaptasyonunu kolaylaştırabilen koruyucu bir faktör hâline dönüşebilmektedir.

Diğer yandan, yaşadığımız toplumda düşük eğitim düzeyi her ne kadar psikolojik iyilik hâline ve yaşam 
kalitesine etkisi açısından sosyoekonomik olarak belli riskleri beraberinde getirse de rasyonelleştirme gibi 
belli başlı savunma mekanizmalarının etkilerini azaltarak depresyona karşı koruyucu bir faktör olarak işlev 
görebilmektedir.
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4. İhmal – İstismar

11. Kalkınma Planı (2019-2023) Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu Çocuk Çalışma Grubu Raporu’na 
(2018) göre çocuğa yönelik kötü muamele; çocuklara fiziksel ve duygusal anlamda yanlış davranılması, cinsel 
istismar, ilgisizlik ve ihmalkârlık, ayrıca çocukların ticarî anlamda ve başka biçimlerde sömürülmesi anlamını 
taşımaktadır. Raporda da vurgulandığı üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu alanda dört tip kötü 
muamele bulunmakta olup bular; ihmal, duygusal istismar, fiziksel istismar ve cinsel istismardır.19

19. T.C. Kalkınma Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu. (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019 - 2023). Ankara: T.C. Kalkınma 
Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi ve Belge Yönetimi Dairesi Başkanlığı.
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4.1 İhmal

       Çocuk İhmali

       Anne babalar başta olmak üzere çocuğa bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinlerin,
       çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık ve sevgi gibi temel gereksinimlerini ihmal  
       etmeleri sonucu çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel, akademik ve toplumsal gelişimlerinin  
       engellenmesidir.21

      
       11. Kalkınma Planı Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu Çocuk Çalışma Grubu Raporu’nda da     
       işaret edildiği üzere “İhmal çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi için gereksinimlerinin 
       karşılanmaması olarak tanımlanmakla birlikte çocuğun yaşına uygun olmayan sorumlulukları almak 
       zorunda olması da ihmal olarak kabul edilmektedir.22

İhmal: Çocuğa bakmakla yükümlü kimselerin; çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık, diş 
sağlığı ve sevgi gibi temel gereksinimlerini karşılamada ihmal göstermesi, çocuğun beden ve ruh sağlığının 
veya bedensel, duygusal, sosyal ya da ahlaki gelişiminin engellenmesi.

Duygusal İstismar: Ebeveyn ya da çocuğa bakan kişinin davranışları ya da sözleriyle çocuğun ruh sağlığını 
bozacak etkide bulunması ve çocuğun bu nedenle büyüme gelişme ve ruh sağlığı açısından genetik 
kapasitesine ulaşmasının engellenmesidir. Bu durum bir süreç içinde, pek çok defalar tekrarlanabileceği gibi, 
tek bir seferde de gerçekleşebilir.

Fiziksel İstismar: Çocuğa karşı; sağlığına, yaşamına, gelişimine veya onuruna zarar veren ya da zarar 
verebilme olasılığı yüksek, kasıtlı fiziksel güç kullanılmasıdır.

Cinsel İstismar: Çocuğun tam olarak anlayamadığı, onay vermesinin mümkün olamayacağı, gelişimsel olarak 
hazır olmadığı ya da toplumun yasalarına, sosyal normlarına aykırı olacak şekilde bir cinsel etkinliğe dâhil 
edilmesidir.20

Çocuk işçiliği, cinsel şiddet, insan ticareti, işkence ve çocuk yaşta bağımlılık gibi konular ihmal ve istismarının 
örneklerindendir.

20. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Çocuk İhmal ve İstismarı. Erişim adresi: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ruh-sagligi/
ihmal-istismar.html. Erişim tarihi: 21.02.2022.
21. Kepenekçi Y. (2001). Hukuksal Açıdan Çocuk İstismarı ve İhmali, Katkı Pediatri Dergisi, H.Ü.T.F Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü Yayını. Cilt: 22, Sayı: 3.1
22. T.C. Kalkınma Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu. (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019 - 2023). Ankara: T.C. Kalkınma 
Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi ve Belge Yönetimi Dairesi Başkanlığı.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ruh-sagligi/ihmal-istismar.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ruh-sagligi/ihmal-istismar.html
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İhmale maruz kalmış çocuklarda aşağıdaki belirtiler görülebilir;

Açlık ve kötü beslenme belirtileri

Akranlarından farklı olarak normal kilosunu koruyamaması, kilolu ya da çok zayıf olması

Gelişimsel sorunlar, büyüme geriliği, sağlık sorunları

Uykusuzluk belirtileri

Kendini değersiz görme, düşük düzeyde benlik saygısı

İnsan ya da nesnelere yönelik bağlanma sorunları yaşama

Arkadaşlık ilişkileri kurmada başarısızlık, iletişim ve davranış sorunları, yalnızlık ve
korunmasızlık duygusu

Öğrenme güçlüğü

Madde bağımlılığı

Suça sürüklenme

İlgi görmek için sağlık sorunları oluşturma.

Aile içi şiddet

Sosyal destek yetersizliği

Ailede madde kullanımı

Sosyoekonomik koşulların yetersizliği

Bilgisizlik, cehalet

Uygunsuz kişilerin rol model alınması

Ebeveynlerin geçmişte gördükleri kötü muamele

Çok genç yaşta ve tecrübesiz ebeveyn olunması.

Risk Faktörleri
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4.2 İstismar

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocuğa yönelik kötü muamele; bir sorumluluk, güven veya güç ilişkisi 
bağlamında, çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi ve saygınlığı açısından, fiilen zararlı veya potansiyel olarak 
zararlı sonuçlar verebilecek her tür fiziksel ve/veya duygusal kötü muamele, cinsel istismar, ihmal veya 
ihmalkâr davranış veya ticari amaçlı, ya da başka tür sömürü olarak tanımlanmaktadır.23

11. Kalkınma Planı (2019 - 2023) Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu Çocuk Çalışma Grubu Raporu’na
(2018) göre “fiziksel istismar çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısından zararlı olabilecek
her tür fiziksel güç kullanımını; duygusal istismar çocuğun kendini değersiz, sevilmeyen, istenmeyen biri
olarak hissetmesine neden olan davranış ve tavırları içerir. Çocukların cinsel içerikli herhangi bir davranışa
maruz kalması cinsel istismar olarak tanımlanmaktadır”.24

Duygusal İstismar

Duygusal istismar; çocuğun veya gencin sürekli olarak nitelik, kapasite ve arzularının kötülenmesi, sık sık 
terk edilmekle tehdit edilmesi, yaşına ve gücüne uygun olmayan taleplerde ve yaptırımlarda bulunulması 
ile yetiştirilmesi sonucu öz saygısını zedeleyecek davranışlara maruz kalmasıdır. Takma adlar, tehdit, dalga 
geçme, gözdağı verme, cezalandırma ya da dışlama duygusal istismar unsurlarıdır. Duygusal istismar sık
gerçekleşmesine rağmen fiziksel ve cinsel istismar gibi somut bulguları olmadığı için zor fark edilen bir 
istismar çeşididir. Tek başına görülebildiği gibi fiziksel ve cinsel istismarla birlikte de görülmektedir.

Duygusal istismara maruz bırakılan çocuk veya gençler; utanç, kendini suçlama; öfke, üzüntü, korku gibi 
çeşitli olumsuz duygulanımlar; şiddete eğilim, ilişkilerde geri çekilme; depresyon, anksiyete, travmatik 
semptomlar; fiziksel sağlık sorunları ve akranlarla iletişimde güçlük yaşayabilirler.25

Fiziksel İstismar

Fiziksel istismar, bir çocuk veya gencin kasıtlı olarak yaralanması ya da yaralanmakla tehdit edilmesi 
durumudur. Tokat veya yumruk atmak, sarsmak, vurmak, yakmak, itmek, çekiştirmek fiziksel istismar 
kapsamındadır. Fiziksel istismar sonucunda, vücutta şişme, kesik, yanık veya kırık görülebilir.
Süregelen fiziksel istismar, davranış bozukluklarına, gelişme geriliğine ve ilerleyen zamanlarda çocuk ya da 
gencin başkalarına şiddet uygulamasına neden olabilir.26

Cinsel İstismar

Cinsel istismar; çocuk veya gencin kendinden büyük bir çocuk, genç veya yetişkin tarafından, cinsel arzu 
ve gereksinimlerini karşılamak için güç, tehdit ya da kandırma yoluyla kullanılması, para karşılığı cinsel 
ilişkiye zorlanması, cinsel obje olarak kullanılması ya da kendisine pornografik materyal gösterilmesi, 
genital bölgelerine dokunulması ve teşhircilik, cinsel içerikli diyalog türünden geniş yelpazedeki tüm 
davranışları kapsamaktadır.27

23. UNICEF. (2006). Çocuklara Kötü Muamelenin Önlenmesi: Bu Konuda Harekete Geçilmesine ve Kanıt Toplanmasına Yönelik bir Kılavuz. 
Erişim adresi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_tur.pdf. Erişim tarihi: 21.02.2022.
24. T.C. Kalkınma Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu. (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019 - 2023). Ankara: T.C. 
Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi ve Belge Yönetimi Dairesi Başkanlığı.
25. Sturge-Apple, M. L., Skibo, M. A., & Davies, P. T. (2012). Impact of parental conflict and emotional abuse on children and families. 
Partner Abuse, 3(3), 379-400.
26. T.C. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, Çocuk İstismarı [Ders İçeriği]. Erişim adresi: https://cdn-acikogretim. 
istanbul.edu.tr/auzefcontent/21_22_Guz/anne_cocuk_sagligi/index.html. Erişim tarihi: 21.02.2022.
27. Dinleyici, M. & Dağlı, F. (2016). Duygusal İhmal, İstismar ve Çocuk Hekiminin Rolü. Osmangazi Tıp Dergisi. 38(2), 18-27.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_tur.pdf
https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/21_22_Guz/anne_cocuk_sagligi/index.html
https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/21_22_Guz/anne_cocuk_sagligi/index.html
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Nedeni belli olmayan yaralar ve izler, yürüme ve oturmada zorluk, kıyafetlerde kan vb. lekeler, yırtıklar, 
genital bölgede ağrı, akıntı, acı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve karında büyüme (hamilelik) çocuk ve 
genç cinsel istismarının göstergeleri olabilir.28

4.3 Çocuk Koruma

Çocuk koruma kavramı, çocuklara yönelik riskleri önceden fark edip önlemeye çalışmak biçiminde 
tanımlanabilir.29 Özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek risk unsurlarının tespitini ve bunlara 
müdahaleyi içerir.

Koruma İhtiyacı Olan Çocuk Kimdir?

Çocuk, kendi kendine bakım verememe ve iyilik hâlinin bir başka yetişkinin bakım verme sürecine tabii 
oluşu açısından hassas gruplara mensup bireyler olarak ele alınır. Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde 
korunma ihtiyacı olan çocuk;

   Bedensel, zihinsel, ahlakî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan

      İhmal veya istismar edilmiş (her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı maruz ve
      savunmasız bırakılmış olan çocuklar dâhil)

      Suç mağduru ve suça sürüklenen

      Ana veya babasız, ana ve babasız

      Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan

      Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilmiş çocuktur.

28. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı. (2020, Şubat 24). Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar. Erişim adresi: https://morcati.org.tr/
cocuklara-yonelik-cinsel-istismar/.  Erişim tarihi: 21.02.2022.
29. Büker H., Gültekin S. (2013, Aralık). Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitimi: Yönetici Katılımcılar için El Kitabı. Adalet 
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, UNICEF Türkiye.

https://morcati.org.tr/cocuklara-yonelik-cinsel-istismar/
https://morcati.org.tr/cocuklara-yonelik-cinsel-istismar/
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Kapsamı Nedir?

UNICEF’in tanımına göre çocuk koruma alanı; risk altında ve/veya korunma ihtiyacı olan çocuklara ilişkin 
yasal düzenlemeleri, kurumları, aktörleri ve bu aktörlerin rolleriyle sınırlandırılmış, çocukların korunmasına 
yönelik adli ve idari süreçleri kapsayan yönetsel alanı ifade etmektedir.

Çocuk koruma alanına ilişkin mevzuatlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel 
müdürlüğünün genel sayfasında bulunan mevzuatlar bölümünden ilgili kanunlara ulaşılabilir.  Alanda 
kullanılan öncelikli yasalara 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK), 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler 
Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu örnek olarak verilebilir.30

4.4 Gönüllüden Beklentiler

İstismar veya ihmalin fark edilmesi durumunda bildirim yapılması bir vatandaşlık yükümlülüğüdür. TCK’nin 
(Türk Ceza Kanunu) 103. maddesine göre çocuk istismarı suç olarak tanımlanmıştır.31

Bildirimleri gönüllü olduğunuz kurumun prosedürlerini takip ederek yapmalısınız. Bildirim süreci ve 
bildirim yapılacak yetkili kişiler kurumdan kuruma farklılık gösterebilmektedir. Çocuk veya gencin gizliliğini 
korumak adına bildirim yapma yükümlülüğü dışında sizden herhangi bir sorumluluk beklenmemektedir.

Bildirim yapma konusunda bilginin doğrudan size iletilmesi ile sizin durumu fark etmeniz arasında 
izlenecek yol ve yöntem farklılaşmaktadır.

      Çocuk veya genç sizinle direkt olarak durumu paylaştığı (sözel, görsel, işitsel vb.) takdirde bildirim  
      yapmadan önce kesinlikle çocuğa/gence bu paylaşımı yapmanız gerektiğini uygun bir
      ifadeyle aktarmalısınız.

        Örneğin çocuğa, “Bana anlattıkların oldukça kıymetli, dilersen bu konuyu güvenebileceğimiz başka   
        bir abi/ablaya (psikolog) birlikte iletebiliriz ya da ben senin adına iletebilirim.” şeklinde bir açıklama  
        yapabilirsiniz. Çocuklar bu konularda onay vermeseler dahi konu hakkında bildirim yapmanız
        zorunludur.

      Bir ihmal/istismar vakası ya da riskini gözlemlemeniz, fiziksel ya da duygusal belirtileri fark etmeniz   
      durumunda, çocuk veya gençten izin almaksızın ilgili birimlere doğrudan bildirim yapabilirsiniz.

Kurum Dışı Vakalarda Yapılabilecekler: Gönüllü olduğunuz kurumdan bağımsız olarak dışarıda 
karşılaşabileceğiniz ihmal/istismar vakalarında, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 183 32 hattına 
bildirimde bulunarak destek alabilirsiniz.

      Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığı ile aile, 
      kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin 
      çağrılar değerlendirilerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Hat 7 gün 24 saat çalışma  
      esasına göre hizmet vermektedir. Bu hatta işitme ve konuşma engelli vatandaşların da 
      talepleri karşılanmaktadır.

30. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2022, Ocak 19). Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Erişim adresi: https://www.aile.gov.tr/
chgm/mevzuat/kanunlar/. Erişim tarihi: 21.02.2022.
31. Türk Ceza Kanunu (2004, Ekim 12). Resmî Gazete (Sayı: 25611) Erişim Adresi:
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5. Erişim tarihi: 21.02.2022.
32. Alo 183 Destek Hattı. Erişim adresi: http://www.alo183.gov.tr/index.html. Erişim tarihi: 21.02.2022.

https://www.aile.gov.tr/chgm/mevzuat/kanunlar/
https://www.aile.gov.tr/chgm/mevzuat/kanunlar/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
http://www.alo183.gov.tr/index.html
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Ayrıca aşağıdaki kurumlara da bildirimde bulunabilirsiniz.

Bu konularla gönüllülük çalışmaları dışında da karşılaşabilirsiniz. Sizlerle bu konular hakkında konuşmak 
isteyenlerin olması durumunda, ilgili kişilerle iletişime geçerken dikkat etmemiz gereken birtakım hususlar 
bulunmaktadır.

Öncelikle sizinle durumunu paylaşmak isteyen çocuğun/hassas gruba mensup kişinin paylaşım sürecini 
sekteye uğratacak yargılayıcı tepkilerden uzak durmanız, kişiye detay konusunda baskı yapmamanız 
önemlidir. İlgili kişiye inandığınızı belirtmeniz ve onun için orada olduğunuzu hissettirmeniz değerlidir. 
Bazı çocuklar ve gençler anlattıkları hikâyelerde sizin üzüldüğünüzü fark ederse paylaşım yapmaktan 
çekinebilirler. Bu durumda sakinliğinizi ve ciddiyetinizi koruyarak süreci sürdürmeniz ve kararlı olmanız 
önemlidir. Ayrıca “Duyduklarıma inanamıyorum”, “Önceden söylemeliydin”, “Neden anlatmadın?” gibi 
ifadeler kullanmak veya bilgi almak için zorlamak, sürece yardımcı olmayacağı gibi süreci olumsuz 
etkileyebilir. Yaşananların onun suçu olmadığını, aksine failin yanlış yaptığını kişiye hatırlatıp ondan izin 
alarak ve bu yanlışı başkalarına yapmaması için bildirimi yapmanın gerekli olduğunu belirterek (kişi 
onaylamasa dahi) 183’ü arayabilir veya bölgedeki ŞÖNİM ve SHM’lere bildirim yapabilirsiniz. Ancak bu 
durumu kişinin yaşına uygun bir biçimde açıklamayı kesinlikle unutmayınız. Bildirim yaptıktan sonraki 
süreçte de konunun takipçisi olarak SHM veya ŞÖNİM yetkilileri ile iletişim hâlinde kalabilirsiniz.

Polis: 155

Jandarma: 156

CİMER: 150

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)

Sosyal Hizmetler Merkezleri (SHM)

Emniyet Müdürlükleri Çocuk Şube Müdürlükleri

En yakın polis merkezi

En yakın sosyal hizmet birimi

Cumhuriyet Savcılıkları

Baro Adli Yardım Merkezleri

Baro Çocuk Hakları Merkezleri

Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM)
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5.1 Zorbalık Çeşitleri

       Fiziksel Zorbalık

      Fiziksel güç kullanılarak ortaya konan zorbalık davranışlarıdır.

      İtme

      Tekmeleme

      Tokat atma

      Yumruk atma

      Vurma

      Omuz atma

      Çelme takma

      Tehlikeli cisimlerle korkutma

      Dürtme

      Saç çekme

      Eşyasına zarar verme

en sık görülen örnekler arasındadır.

33. Maya Vakfı (2020). Eğitim Yoluyla Sosyal Uyum Projesi Öğretmen ve Psikolojik Danışman Kitapçığı.

Zorbalık; bireyler arasında güç dengesizliğinin söz konusu olduğu durumlarda, fiziksel ya da psikolojik 
zararlara yol açabilecek, kasıtlı olarak yapılan ve devamlılık gösteren, örtük veya açık bir şekilde saldırganlık 
içeren ya da istenmeyen davranışlardır. Zorbalık davranışı, saldırgan veya tehditkâr tavırlarda bulunmak gibi 
doğrudan eylemlerin yanında, kişiyi gruptan kasıtlı olarak dışlamak veya eşyasına zarar vermek gibi dolaylı 
eylemleri de içerebilir.33

Zorbalık konusunda hassasiyeti arttırıcı etmenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

      Etnik farklılıklar

      Kültürel farklılıklar

      Sosyoekonomik düzey

      Göçmen veya mültecilik

      Özel gereksinimli olmak

5. Akran Zorbalığı
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       Sözel Zorbalık

      Sözlü veya yazılı iletişim yoluyla gösterilen zorbalık davranışlarıdır.

      Boy, kilo, diş yapısı, ten rengi gibi bedensel özellikleri alay etmek için kullanma

      Giysi ve gözlük gibi dış görünüş özellikleriyle alay etme

      Peltekliğiyle, kekemeliğiyle, aksanıyla ya da şivesiyle alay etme

      Etnik kimliği ya da mülteci olmasıyla alay etme

      Küçük düşürücü lakaplar takma, kaba hitap etme

      Sözlü olarak tehdit etme, küfretme, hakaret etme

Çocuk ve gençlerin en sık karşılaştıkları sözlü zorbalık davranışlarına örnek verilmektedir.

       Duygusal Zorbalık

       Bu tür zorbalık, tacizci bir davranış biçimi olup güç dengesi olmadığında (genellikle başkalarını    
       etkilemek için) zorlama ya da üstünde baskı kurma biçiminde karşımıza çıkar

       Küçük düşürme, bir kişi hakkında dedikodu çıkarma, onu başkalarının yanında utandırma, oyunlardan    
       ve faaliyetlerden dışlama, kasten ve zarar vermek amacıyla oyuna davet etmeme ve hedef alınan   
       çocuğun yardım isteğini kasti olarak yanıtsız bırakma, yalnızlaştırma

       Diğer çocuk ve gençlerin o çocuk veya gençle konuşmasını engelleme, kışkırtma, söylenti çıkarma,
       iftira atma, haksız şikâyetlerde bulunma, çeşitli yerlere çirkin yazılar yazma

       Siber Zorbalık

       Dijital teknolojiler kullanılarak çevrimiçi platformlarda gerçekleştirilen zorbalıktır. Hedef seçilen kişileri   
       korkutmaya, kızdırmaya ya da utandırmaya yönelik tekrarlanan bir davranıştır. Genel bir tanım olarak 
       cep telefonu, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar aracılığıyla internet ortamında uygulanan   
       zorbalıktır. 

Zorbalık Hakkında Bilinen Yanlışlar

“Oğlanlar yaramazdır.” - “Kızlar zorbalık yapmaz.”: Bu yargı, zorbalığı ve çocukların fiziksel ve sözel şiddet 
göstermelerini normalleştirir. Oysa araştırmalar, şiddetin doğal bir reaksiyon değil, öğrenilmiş bir davranış 
olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre kızlar, oğlanlar kadar sık fiziksel zorbalık yapmıyor olsa da sıklıkla 
sözel ve duygusal zorbalık yapabiliyor. Özellikle orta okul yıllarında kızlar arasında zorbalık oranı artıyor.

“Zorbalık yapan çocuklar genelde yalnız olur ve düşük sosyal becerilere sahiptir.”: Araştırmalara göre, 
zorbalık yapan çocukların diğer çocuklara göre daha fazla arkadaşı bulunuyor. Genelde onları ve zorba 
davranışlarını destekleyen arkadaş gruplarına sahipler. Ayrıca, zorbalığa uğrayan ya da uğramayan 
çocuklara göre daha fazla liderlik özelliği gösteriyor.
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“Zorbalığa uğrayan çocuklar, zorbalıkla mücadele etmeyi kendileri öğrenmelidir.”: Bazı çocuklar zorbalığı 
durduracak beceriye sahip olabilir. Yetişkinler, zorbalığı durdurmak için çocuğa yardım etme konusunda 
büyük rol üstlenir. Nasıl ki toplum, ev içi şiddet ya da çocuk istismarı durumlarında, “Kendileri halletsin,” 
demiyorsa, zorbalığa uğrayan çocukların da durumla tek başına başa çıkması beklenemez.

“Zorbalık ciddi bir sey değildir. Çocuklar böyle şeyler yapar.”: Zorbalık çok önemli bir sorundur. Zorbalığa 
uğrayan çocuklar, depresyon ve anksiyete yaşar, yalnız hisseder. Uyku ve yeme düzenleri bozulur, zevk 
aldıkları aktivitelere karşı ilgileri azalır. Bu sorunlar, uzun dönemli olabilir. Akademik başarılarında düşme 
görülür, okuldan kaçmaya veya devamsızlık yapmaya başlayabilirler. Zorbalığa uğramayan ancak tanık 
olan çocuklarsa, kendileri zorbalığa maruz kalmasa da durumdan etkilenir.

“Bazı insanlar zorbalığı hak eder.”: Çocukların hiçbir davranışı, onları incitmek için bahane olamaz. Tüm 
çocuklar kendilerine saygılı davranılmasını hak eder.

“Zorbalık kolayca fark edilir.”: İtmek, vurmak veya kavga etmek gibi fiziksel zorbalıklar kolay 
gözlemlenebilir oldukları için rahatça fark edilebilir. Dışlama ve yabancılaştırma gibi gizli davranışlar ise 
fark edilmesi zor zorbalık türleridir.34

5.2 Zorbalığın Etkileri

Zorbalığın sosyal, akademik ve psikolojik etkileri olabilmektedir. Aşağıda bunlara örnekler verilmiş olup bu 
durumların her zaman zorbalık belirtisi olmayabileceği de unutulmamalıdır.

       Sosyal Etkiler

Çocuk, sosyalleşme konusunda çekingen ve isteksiz davranmaya başlar. Diğer kişilere güvenmekte 
zorlanır ve diğerlerine nazaran kendisiyle ilgili olumsuz yargılar taşımaya başlar. Kendini değersiz 
görebilir, yetenekleri vb. konularda yetersiz bulabilir. Zamanla içine kapanmasına ve sosyal ortamlardan 
kaçınmasına sebep olur. Arkadaş grubundan uzaklaşma, konuşmak istememe, içe kapanma, depresyona 
eğilim görülebilir.

        Akademik Etkiler

Ders başarısı her zamankine göre düşükse, okul performansında ani değişiklikler yaşanıyorsa çocuk 
zorbalığa maruz kalıyor olabilir.

Dikkat eksikliği başlamış ya da artmış olabilir.

Ders içi uyumsuzluklar başlamış ya da artmışsa öğretmeninden bu konuda bilgi geliyorsa zorbalığa maruz 
kalıyor olabilir.

34. Maya Vakfı. (2019). Akran Zorbalığı Öğretmen Kılavuzu.
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    Psikolojik Etkiler

Var olan sorunların şiddetlenmesi. Örneğin; kekemelik sorunuyla baş ediyorsa bu sorun artabilir.

Evde yaşadığı sorunlardan ötürü sevilmeme ya da başarısızlık kaygısı varsa bu kaygılar şiddetlenir.

Uyku sorunları başlayabilir. Somatik yakınmalar, yani bedensel hastalıklarla açıklanamayan fiziksel belirtiler 
başlayabilir. Normal zamanlarda ortaya çıkmayan küçük hastalıklar ortaya çıkmaya başlamışsa (baş ağrısı, 
mide ağrıları, uykusuzluk gibi) bunların zorbalığa maruz kalındığının bir işareti olabileceğini unutmayın.

Süregelen zorbalığa maruz kalmak çocuğun daha depresif olmasına ve intiharı bir seçenek olarak 
görmesine yol açabilir.

Çocuklukta maruz kalınan zorbalık, yetişkinlikte kaygı bozuklukları, suç işleme, madde kullanımı gibi başka 
sorunlara neden olabilir. İzleyici kalan çocuklar ise yetişkinlikte duygusal kararsızlık yaşayabilirler.

Okul fobisi; okula gitmekten çekinme, isteksizlik, zorbalık davranışına maruz kalan veya izleyici 
konumundaki çocukların karşısına çıkan sorunlardandır. Okulu bırakmalarına yol açabilir, bu durum da 
çocuk işçilik, erken evlilik gibi başka sorunlara yol açabilir.35

35. StopBullying.gov. (2017). Bullying Prevention & Response Base Training Module. Erişim adresi: https://www.stopbullying.gov/
sites/default/files/2017-10/prnt_friendly_speaker_notes.pdf. Erişim tarihi: 21.02.2022.

5.3 Gönüllüden Beklentiler

Çocuk ve gençlerle zorbalığın ne olduğu ve davranış kuralları hakkında konuşup bu durumlarda kimlerle 
iletişim kurmaları gerektiğine dair bilgi verebilirsiniz. Çocuk ve gençleri, yaşadıkları zorbalık deneyimini 
paylaşmaları konusunda teşvik etmeli ve onları desteklemelisiniz.

Zorbalık konusunda sizden beklenen eylem, olayı kurum çalışanına bildirmenizdir. Ancak o sırada yakında 
ulaşılabilecek bir çalışan bulunmuyorsa aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Zorbalık maruz kalan kişinin suçu değildir.

Zorbalığa uğrayan kişi bununla tek başına yüzleşmek zorunda değildir.

https://www.stopbullying.gov/sites/default/files/2017-10/prnt_friendly_speaker_notes.pdf
https://www.stopbullying.gov/sites/default/files/2017-10/prnt_friendly_speaker_notes.pdf
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       Zorbalık durumunda zorbalık uygulayan grup ile uygulanan grubu ortamdan uzaklaştırarak bir süre   
       sakinleşmelerini bekledikten sonra, bu konuyu konuşmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Bu adımları 
       çevrimiçi aktivitelerde de mikrofonları kapatma suretiyle takip edebilirsiniz. Ayrıca grup çalışması  
       sonlandıktan sonra, çatışan grupların bilgisini ilgili ekip liderine ileterek onların bu kişilerle bireysel 
       olarak görüşmesine destek olabilirsiniz.

       Konuşmaya başlamadan önce temel kuralları hatırlatabilirsiniz.

Herkes sırayla konuşmalı, aksi takdirde birbirimizi duyamayız.

Bir  başkası konuşurken kendimizi savunmaya geçmeden, sadece dinlemeye odaklanmalı,    
müdahale etmeden, sözünü kesmeden arkadaşımızın ne dediğine odaklanmalıyız.

Sıra kendimize gelene kadar konuşan kişinin olayı nasıl yaşadığını anlamak için sadece 
dinlemeliyiz.

Kuralları herkes onayladıysa aşağıdaki soruları sorabilirsiniz:

Çocukların anlattıklarını özetlemek, duygularını yansıtmaya teşvik etmek ve gerektiğinde kuralları tekrar 
hatırlatmakta fayda vardır.

Gönüllü olarak problemin çözümü noktasında sürecin adil, katılımcı ve eşit olması adına aşağıdaki 
sorulardan yardım alabilirsiniz.

       Bu problem nasıl çözülse iki taraf da mutlu olurdu? İki tarafı da aynı anda mutlu etmek mümkün mü?

       Çözüm bütün çocuklar için adil mi?

       Bütün çocuklar problemin çözülmesine yardımcı olmak için destek oluyorlar mı?

Bu soruların yanıtları hayır ise, alternatif çözüm yolları bulmak için teşvikte bulunabilir, durumu ekip 
liderinizle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Fiziksel zorbalık durumunda ise çocuğun bedensel sınırlarına saygı göstermeye dikkat etmelisiniz. Fiziksel 
zorbalığa şahit olduğunuzda hem kendinizi hem de çocuğu korumak adına, çocuğa kendi gövdenizi 
biraz sağa ya da sola çevirerek arkasından yaklaşıp kollarını bileğin biraz yukarısından kavrayarak koltuk 
altlarında çapraz bir şekilde birleştirip geriye doğru çekerek olayın olduğu yerden uzaklaştırabilirsiniz. Bu 
hareket çocuğun hareket kabiliyetini yavaşlatıp kendisine veya etrafa zarar vermesini önleyecektir. Fiziksel 
çatışmayı önledikten sonra grubun sakinleşebileceği bir alanda onlara izin vererek, yukarıdaki soruları 
kendilerine sorarak sorunun çözümüne teşvik edebilirsiniz.

Bana ne olduğunu sırayla anlatabilir misiniz?

Nasıl hissettiğinizi paylaşabilir misiniz? Cümlenize şu şekilde başlayabilirsiniz, “Ben …
hissediyorum”

Kimler olaya dâhil oldu?

Olay gerçek mi, başka birinden mi duyulmuş?

Şu an problemi anlıyorum, peki sence bu problemi çözmek için ne yapabilirsiniz?

Hangi çözüm yolunu uygulamak istersiniz?

Bu problem çözüldü mü?
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6. Tolerans Penceresi

Tolerans penceresi kişinin işlevsel olabildiği uyarılma alanını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Kişi, gündelik hayatında karşılaştığı durumlara tepki verirken duygusal dalgalanmalar yaşayabilir.
Bu dalgalanmaların düzeyi uçlara kaçmadığı sürece tolerans penceremizin içindeyizdir ve günlük 
yaşamda karşılaştığımız bilgiyi alabilir, işleyebilir, birleştirebilir aynı zamanda sağlıklı tepki verebilir, 
rasyonel düşünüp sakince karar alabiliriz. Ancak yüksek stres yaşadığımız zamanlarda bu dalgalanmalar 
uçlara kaçar ve genellikle yüksek (hiper) ya da düşük (hipo) uyarılma periyotları deneyimleriz. Tolerans 
penceresinin dışında kalan bu iki durumda da uyarıcıyı işleyemeyecek duruma gelebilir, gündelik 
yaşantımıza adaptasyonda zorluk yaşayabiliriz.

      Yüksek uyarılma aynı zamanda Savaş ya da Kaç Tepkisi olarak bilinir. Artan dikkat, kaygı ve panik ile    
       yoğunlaşan düşünceler bu periyodun özelliklerindendir.

      Düşük uyarılma ise Donma Tepkisi’dir; duygusal hissizliğe, boşluk hissine ya da paralize olmaya
      sebep olabilir.

Tolerans penceresinden çıkan bireyleri tekrar bu alana döndürmek için bazı teknikler mevcuttur; bunlar 
arasında topraklama ve bilinçli farkındalık egzersizleri yer almaktadır. Bu teknikler kişinin “şimdi ve 
burada”da kalabilmesine yardımcı olur. Tolerans pencerelerini genişleterek stresle daha yapıcı bir şekilde 
başa çıkmalarını sağlar.
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Hiper-uyarılmış Çocuklar: Travma veya gelişimsel ihtiyaçlarından ötürü endişeli, tedirgin, agresif ve etrafına 
zarar verme potansiyeli olan, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı aşırı uyarılmış ve bu bağlamda güçlü 
gözlem ihtiyacı olan çocuklardır.

Bu çocuklarla çalışırken:

       Sakin kalmalı,

       Sınıfta/odada çocuğu kovalamamalı,

       Bağırmamalı,

       Yeteri kadar kontrol edilebilecek bir ortam varsa çocuğa seçenekler sunmalı,

       Eğer çocuk kendisini ve davranışlarını kontrol edemiyorsa onları sakin (mümkünse ağaçlıklı, boş bir   
       alana) bir alana götürmeli,

       Fiziksel müdahale gerekmesi durumunda çocuğun sınırlarına ve güvenliğe dikkat
       etmelisiniz.

Hipo-uyarılmış Çocuklar: Travma veya gelişimsel ihtiyaçlarından ötürü geri çekilmiş, izole,
bazen tamamen kapanarak çevreye cevap vermeyen çocuklardır.

Bu çocuklarla çalışırken:

       Çocuğa alan açmalı,

       Çocukları zorlamadan gruba davet etmelisiniz.

Herkesin tolerans aralığı farklıdır. Dar bir tolerans aralığına sahip olanlar duygularını yoğun ve yönetilmesi 
zor hissedebilirler. Daha geniş bir aralığa sahip olanlar ise bu yoğun duygular ve durumlarla, işlevsellikleri 
önemli ölçüde zarar görmeden baş edebilirler. Tolerans aralığı aynı zamanda çevreden de etkilenebilir. Kişiler 
güvende ve desteklenmiş hissettiklerinde tolerans aralıklarında kalabilmeleri daha mümkün olur. Bu sebeple 
çocuklarla iletişim hâlindeyken yukarıdaki hususlara dikkat edebilirsiniz.36

36. Good Therapy (2016, Ağustos 8). Window of Tolerance. Erişim adresi: https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/window-of-
tolerance. Erişim tarihi: 21.02.2022.

https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/window-of-tolerance
https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/window-of-tolerance
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Peki Biz Tolerans Penceremizde Kalmak İçin Neler Yapabiliriz?

Tolerans penceremizi takip etmek için gözümüzün önünde tolerans penceresini canlandırarak, 
duygularımızın bu çizgiler içindeki iniş çıkışlarını gözlemleyebiliriz. Duygularımızın üst ve alt sınırlara ani 
yaklaşması veya iniş çıkış anlarında basit eylemlerle (mekân değişikliği ve nefes egzersizleri, sevdiğimiz sakin 
melodili müzikler dinlemek, doğa yürüyüşleri yapmak, hafif yiyeceklerle beslenmek, ılık bir duş almak, erken 
uyumak, kitap okumak, belki de uzun süreli bir terapistten destek almak vb.) yaparak durumu dengelemeyi 
öğrenebiliriz. Ayrıca bizi tolerans penceresinin üst ya da alt sınırlarına iten durumlara (sosyal ve geleneksel 
medya araçlarından stres seviyesini arttıran haberleri takip etmek, rahat hissedilmeyen kalabalık ve gürültülü 
ortamlarda bulunmak ya da zorunlu yalnızlığa maruz kalma vb.) maruz kalma süremizi ve yoğunluğunu 
sınırlandırabilir, kendimizi daha rahat, güvende ve huzurlu hissedeceğimiz yerlere geçiş yapabiliriz.37

37. The School of Life İstanbul. Tolerans Penceresi. Erişim adresi: https://web.archive.org/web/20210517003743/https://www.
theschooloflife.com/istanbul/blog/tolerans-penceresi/. 17 Mayıs 2021 tarihinde https://www.theschooloflife.com/istanbul/blog/tolerans-
penceresi/ kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11.11.2021

Daha fazla bilgi için Destekleyici Etkinliklerde (D) yer alan İyilik Hâlini 
Geliştirecek Etkinlikler ve Psikolojik İlk Yardım kısmına bakabilirsiniz.

https://web.archive.org/web/20210517003743/https://www.theschooloflife.com/istanbul/blog/tolerans-penceresi/
https://web.archive.org/web/20210517003743/https://www.theschooloflife.com/istanbul/blog/tolerans-penceresi/
https://www.theschooloflife.com/
https://www.theschooloflife.com/
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C. DAVRANIŞ VE SAHA YÖNETİMİ

1. İletişim İlkeleri

38. Türkkahraman, M., & Tutar, H. (2009). Sosyal değişme, bütünleşme ve çözülme bağlamında toplumda farklı kültür ve anlayışların yeri ve
önemi. 1(1). Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi.
39. Schiefer, D., & van der Noll, J. (2016). The Essentials of Social Cohesion: A Literature Review. Social Indicator Research, 132, 579–603.

1.1. Toplumsal Bütünleşme - Sosyal Uyum

Hepimiz ait olduğumuz (aile, arkadaş grubu vb.) topluluklarla toplumsal yaşamın bir parçasıyız. Sosyal 
bütünleşme ise, kişinin ait olduğu bu gruplardaki onu o yapan alışkanlıklarının, parçası olduğu kültürün 
toplumun genel kurallarına yansıması, toplum seviyesindeki “biz” duygusuna taşınmasıdır; farklılıkları 
bütünüyle ortadan kaldırma süreci değildir.38 Toplumun bütün üyelerinin birlikte yaşama kültürü 
oluşturarak farklılıkları içine alan, güven, diyalog ve iş birliğine dayalı bir ilişki biçiminin oluşturulması 
sosyal uyum olarak ifade edilebilir. Bir toplumda bütünleşmeden bahsedilebilmesi için her bireyin, her 
kültürün o topluma ait hissetmesi; bir karar verilirken her grubun dâhil edilmesi; her kültürün, grubun 
varlığının tanınması ve kabul edilmesi gerekmektedir.39

Gönüllülük yaptığınız alanlarda oldukça farklı kitlelerden çocuk ve gençlerle bir arada olabilirsiniz.
Bu farklılıkları ve hassasiyetleri gözeterek ve kapsayıcı bir tutum sergileyerek farklılıklardan 
kaynaklanabilecek çatışmaları önleyebilirsiniz.
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1.2. Öngörülebilirlik

Çocuk ve gençlerle güvenli bir ilişki geliştirmek için öngörülebilir ve planlı olmak önemlidir.
Belirsizlikler ve beklenmedik olaylar tetikleyici olabilir.

Tetiklenme riskini minimize etmek adına süreçleri (aktivite öncesi, esnası, sonrası) olabildiğince tekrar 
eden, sürekli ve düzenli olacak şekilde planlayabilirsiniz. Süreklilik ve düzenlilik hâli çocuklarda güven 
duygusunu pekiştirirken, onlara olayların kontrol altında olduğu hissini verecektir.

Bazı çocuklar beklenmedik seslerden ya da belli ses tonlarının kombinasyonlarından rahatsız olabilir ya da 
tetiklenebilirler. Bu sebeple çocuklarla iletişim kurarken ses tonunuzun sakin olmasına ve ani yükseliş ve 
alçalışlara yer vermemeye özen gösterebilirsiniz.

1.3. Açık İletişim

Söz Vermemek

Birlikte çalışılan çocuk ve gençlere kesin olmayan durumlar veya süreçlerle ilgili vaatte bulunmamaya 
özen göstermelisiniz. Örneğin; “Bu savaş bitecek”, “Annen iyileşecek”, “Bir sonraki etkinlikte de burada 
olacağım” vb.

Yanıtsız Kalmak

Çocuklar yanıtını tam olarak bilmediğiniz ya da doğru cevaptan emin olmadığınız sorular sorabilirler. 
Böyle durumlarda sahadaki ilgili kişilere danışarak süreci aktarabilirsiniz.

Cevabından emin olmadığınız sorulara, “Ben bu sorunun yanıtını bilmiyorum ama senin için bunu 
öğrenebilirim” cümlesini kullanmak hem sizin hem de çocuğun süreçten zarar görme riskini önleyecektir.
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1.4. Şiddetsiz İletişim

Şiddetsiz iletişim, insan doğasında var olan şefkatin gelişmesini sağlayacak şekilde, bizi kendimizle ve 
diğer insanlarla birleştiren ve böylece birbirimizle içten bir paylaşıma yönelten bir iletişim biçimidir. 
Şiddetsiz iletişimin dört ana öğesi; gözlem, duygu, ihtiyaç ve istek/ ricadır. Bunlarla kendimizi ifade 
edebilir ve karşımızdakini empati yoluyla dinleyebiliriz.40

Öte yandan iletişimin bazı unsurları bizi şiddetsiz iletişimden uzaklaştırarak şefkati engelleyebilir. Bunlar; 
ahlak temelli yargılar, karşılaştırmalar, sorumluluğun reddi, karşımızdakini zorlamak, bir şeyi hak edip 
etmediğini sorgulamak gibi bizi hayata yabancılaştıran iletişim biçimleridir.41

Çocuk ve gençleri belli sıfatlarla (tembel, hiperaktif, şımarık, yaramaz vb.) etiketlemek ya da ahlaki, etik, 
kişisel vb. yargılarda bulunmak (bu ayıp, bu söylenmez, öyle oturulmaz, böyle, yapılmaz vb.) onların 
kendilerini açıkça ifade etmelerini engelleyebilir. Kişisel deneyimlerin açıkça ifade edilmesi, birçok
davranışın altındaki asıl sebepleri anlamamıza yardımcı olan unsurlardır; bu sebeple çocuklara kendilerini 
ifade edebilecekleri güvenli bir alan açmak onların herhangi bir endişe taşımadan sizlerle iletişim 
kurmasına fırsat tanıyacaktır.

Kurallara uymayan ve sınırları zorlayan çocuklar söz konusu olduğunda negatif cezalandırma ve tehdit 
söylemleri kullanılmamalıdır. “Şunu yaparsan böyle olur” şeklinde cümleler yerine; sebep-sonuç ilişkisi 
kurabilecekleri ve süreci anlamlandırabilecekleri gerekçelerle uyarıda bulunabilirsiniz.

Çocuk ve gençlerle iletişim kurarken sakin bir ses tonunu tercih edebilir, aktivitelere katılmak istemedikleri 
durumlarda ısrar etmeyip oyunun sonraki aşamalarında çocuğun istediği zaman oyuna katılabileceğini 
hatırlatabilirsiniz.

Aktivite bitiminde ortaya çıkan bitmiş ürünler (resim, heykel, oyun vb.) yerine sürece vurgu yapmayı 
tercih edebilirsiniz. Ürünü bitirmeyi öncelemekten çok süreci anlamlandırmak çocuklardaki performans 
kaygısının ortaya çıkmasını engelleyecektir.

Ayrıca ortaya çıkan ürünlere kişisel yargılar içeren “çok güzel olmuş “gibi genel ifadeler yerine, üründeki 
detaylar üzerine veya sürece dair, “Ne kadar renkli bir eser, çabanı takdir ettim” veya “Aktiviteyi 
tamamlamasan / yapmasan da yönergelerimi sabırla dinlediğin için teşekkürler” gibi objektif yorumlar 
yapabilirsiniz.

40. Rosenberg, M. B. (2013). Şiddetsiz İletişim. İstanbul: Remzi Kitabevi.
41. Rosenberg, M. B. (2013). Şiddetsiz İletişim. İstanbul: Remzi Kitabevi.
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1.5. Pozitif Öğrenme Becerileri

Çocuk ve gençlere yeni bir davranışı öğretmek ya da mevcut olumsuz bir davranışı dönüştürmek için 
onlarla sağlıklı bir ilişki kurmak yeterlidir. Bunun sebebi çocuğun veya gencin bu ilişkide kendisini ait, 
önemli ve güvende hissetmesinden kaynaklanır.

Küsmek, ses yükseltmek, ceza vermek gibi kısa vadede anlık çözüm olarak işe yaradığı düşünülen 
davranışlar, uzun vadede etkisini kaybederek kişinin yaptığı hatalı eylemi anlamlandırmasını engellerken, 
davranışı değiştirmesi için de teşvik etmez. Çünkü çocuk ve genç ceza sonucunda davranışını neden ve 
niçin yapmaması gerektiğini ve bu davranışı ne şekilde değiştirmesi gerektiğini öğrenmek yerine, sadece 
hatalı bir davranışın cezalandırılacağını öğrenir.

Pozitif öğrenme becerileri ise, davranışın değişmesi için hatayı bir fırsat olarak kullanır: Yapılan hata ile 
onun sonucunu ve sürecini irdelemek, anlamlandırmak üzerine kuruludur. Bu sayede çocuk veya genç, 
neden-sonuç ilişkisini anlayarak, bir sonraki davranışta aynı hatayı tekrarlamamak için süreci değiştirebilir. 
Sonuçta aynı duruma karşı verilen yeni öğrenilmiş tepki, davranışın sonucunu değiştirerek pozitif 
öğrenmeyi mümkün kılar.42

1.6. Fiziksel Temas

Hassas gruplara mensup çocuk ve gençlerle çalışırken temas konusu özel bir önem teşkil etmektedir. 
Gerekçesi her ne olursa olsun çocuk ve gençlerle çalışırken kişilerin bedensel sınırlarını ihlal etmemeye 
özen göstermeniz gerekmektedir. Temas konusunu farklı durumlar özelinde irdelemek için aşağıdaki 
başlıklara göz atabilirsiniz.

Sevgi Göstergesi Olarak Temas: Çocuklar bazı durumlarda sadece fiziksel temas üzerinden sevgilerini 
belli etmek isteyebilirler. Bu tarz durumlarda sevgilerini ve ilgilerini göstermek için farklı alternatifler 
olabileceğini hatırlatacak açıklamalar yapabilir ve alternatif yöntemleri uygulayabilirsiniz. Ayrıca kendi 
bedeninize dışarıdan izinsiz bir temasın olmaması gerektiğini de bu alternatifler aracılığıyla çocuk ve 
gençlere açıklayabilirsiniz.

Bedensel-Kişisel Sınırlar: Çocuk ve gençlerle çalışırken her bireyin kendi bedensel ve kişisel sınırları 
olduğunu unutmayınız. Bu sebeple çocuk ya da gençlerin bedensel sınırlarına, sebebi her ne olursa olsun 
izinsiz müdahale etmemeye özen göstermelisiniz.

Örneğin montunun fermuarını çekemeyen bir çocuğa doğrudan müdahale etmek yerine önce yardıma 
ihtiyacı olup olmadığını sormak, yardım isterse yardımcı olmak doğru olacaktır veya kalemini tutamayan 
bir çocuğun eline dokunmak ya da ayakkabısını bağlayamayan bir çocuğun ayakkabısını bağlamak da aynı 
şekilde kişisel sınırlara müdahale barındıran eylemlerdir.

42. Maya Vakfı. (2021, Mayıs 24). Çocuklarda Pozitif Disiplin Nedir ve Nasıl Sağlanır? Erişim adresi: https://mayavakfi.org/
cocuklarda-pozitif-disiplin/. Erişim tarihi: 21.02.2022.

https://mayavakfi.org/cocuklarda-pozitif-disiplin/
https://mayavakfi.org/cocuklarda-pozitif-disiplin/
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Çocuklara tuvalet konusunda eşlik ederken, onlara kapıda bekleyeceğinizi ve bir şeye ihtiyacı olursa size 
seslenebileceğini söyleyebilirsiniz; bu gibi durumlarda çocuk talep etmedikçe yanında bulunmamaya özen 
göstermelisiniz.

Ek olarak tuvalette eşlik etme gibi durumlar için çocuk koruma prosedürü gereği, çocuk ve gence eşlik 
edecek gönüllünün çocuk ya da genç ile aynı cinsiyette olması tavsiye edilmektedir.

Kültürel Hassasiyetler: Oyun yönergeleri gereği temas kurulması beklenilen durumlarda çocuklar karşı 
ya da hemcinsleriyle temas kurmak istemeyebilirler. Bu durumda doğrudan temas yerine bir kumaş, tahta 
parçası gibi alternatif objelerle süreci yapılandırabilirsiniz.

1.7 Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İletişim

Cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişim; kadın ve erkeğin eşit temsil edildiği, kaynaklardan ve fırsatlardan eşit 
yararlandığı, rolleri eşit üstlendikleri, karar alma süreçlerinde dengenin gözetildiği, kalıpların sorgulandığı, 
eşitliğin yaygınlaştırılmasına hizmet eden kapsayıcı bir iletişim kullanımıdır.

Çocuk ve gençlerle çalışırken de yukarıda söz edilen kalıp yargılara şahit olmanız muhtemeldir. Bu gibi 
durumlarda kalıp yargılara hâkim olmak, size bu söylemleri değerlendirmek açısından fırsat sunacaktır. 
Sahip olduğunuz bilgiler, çocuk ve gençlere eşitliğe duyarlı alternatif kelime ve kelime grupları sunmanızı 
sağlayacaktır.

Örneğin; “Kız gibi ağlama!”, “Adam gibi otur!”, “İnsanoğlu”, “Bilim adamı”, “İş kadını” gibi söylemler kalıp 
yargılara örnektir. Bunlar yerine “Ağlama”, “Otur”, “İnsanlık”, “Bilim insanı”, “İş insanı” gibi yargısız ifadeler 
kullanılabilir.

Benzer şekilde cinsiyetler çeşitli yargıları da beraberinde getirmektedir. Örneğin karakter özellikleri 
bazında kadınların kibar, kırılgan, duygusal, dedikoducu, abartıcı olduğu; erkeklerin ise cesur, rekabetçi ve 
kaba olduğuna dair kalıp yargılar bulunurken fiziksel özellikler bazında da kadınların zayıf, bakımlı ve zarif 
olduğuna dair, erkeklerin ise güçlü, bakımsız ve kaba olduğuna dair kalıp yargılar bulunmaktadır.

Roller konusunda da yargılar devam etmekte, kadınların evde ailenin bakımından sorumlu olduğu, 
kurallara tâbi olan, söz hakkı bulunmayan; erkeğin ise kamusal alanda roller üstlenen, görünür olan, aileyi 
geçindiren, kural koyan, karar veren gibi roller üstlendiğine dair temel inanışlar yaygındır. Bu yargılar dile 
yerleşmiş kalıp terimlerle pekiştirilmektedir.

Meslekler konusunda da hâkim olan kalıp yargılar, hemşire, hostes, öğretmen gibi meslekleri kadınlara has, 
doktor, esnaf, mühendis, pilot gibi meslekleri ise erkeklere has göstermektedir.
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Bu kalıp yargılar gerçek hayatı yansıtmamakta, kadın ve erkeğe yönelik taraflı bir bakış açısı 

dayatmaktadır. Ayrıca meslekî anlamda tek cinsiyete ait olabileceği düşünülen mesleklerle 

karşılaştığımızda sözcüklerin önüne kişinin cinsiyetini eklemek suretiyle ötekileştiren ifadelere gerek 

yoktur (örneğin kadın şoför ya da erkek hemşire gibi).

Dolayısıyla gündelik yaşantımızda, çocuklar ve gençlerle çalışırken de bu yargıları pekiştirmek yerine 
sorgulamak ve sorgulatmayı teşvik etmek ön yargılara dair farkındalık kazandırmanıza yardımcı olacaktır.43

Çocuk ve gençlerle çalışırken önceliğiniz daima onların iyilik hâlini gözetecek, kendilerini güvende 
hissedecekleri bir ortam yaratmak olmalıdır. Örneğin sayıları ve renkleri öğretmeyi planladığınız bir 
haftada katılımcının ihtiyacı duygularını düzenleyebileceği aktiviteleri yapmaktan yana olabilir.
Dolayısıyla gerekli durumlarda önceliğimizi kişinin ihtiyaçlarını gözetecek şekilde dönüştürebiliriz.
Bazı günler çocuklar ve gençler sadece dinlenmek ya da sessizce durmak isteyebilirler, bu durumda onları 
hazır olmadıkları bir aktiviteye zorlamak yerine dinlenmelerine izin vermek faydalı olacaktır.

43. UNDP Türkiye. (2019). Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İletişim Rehberi. Erişim adresi: https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/
library/corporatereports/Toplumsal-Cinsiyete-Duyarli-Iletisim-Rehberi.html. Erişim tarihi: 21.02.2022.

2. Etkinlik Tasarımı ve Uygulama

     2.1. İhtiyaca Yönelik İçerik Tasarımı

İletişim İlkeleri altındaki tüm konuları birlikte çalıştığınız
gönüllü arkadaşlarınız ve ilgili ekiplerle iletişimde de benimsemeye
özen göstermenizi tavsiye ederiz.

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/corporatereports/Toplumsal-Cinsiyete-Duyarli-Iletisim-Rehberi.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/corporatereports/Toplumsal-Cinsiyete-Duyarli-Iletisim-Rehberi.html


46

Hassas Gruplarla Çalışan Gönüllüler için El Rehberi

2.2.Hassasiyetlere Yönelik İçerik Tasarımı

Katılım: Çocuk ve gençlerle gerçekleştirilecek aktivitelerin planlama aşamasından uygulama 
evresine kadar tüm sürecin katılımcıların farklılıklarını da gözetecek şekilde kapsayıcı olmasına özen 
göstermenizde fayda vardır. Hareket engeli olan bir katılımcınız var ise oyun/aktivite yönergesini onu da 
sürece dâhil edecek şekilde revize edebilirsiniz.

Erişilebilir/Ulaşılabilir: Çocuk ve gençlerle çalışırken malzeme tercihlerini malzemenin erişilebilir olmasını 
da göz önünde bulundurarak yapmanız faydalıdır.

Örneğin; etkinliklerde meyve kullanıyorsanız ulaşılabilir olanları tercih edebilir, ulaşılabilir olmayanları 
kullandıysanız etkinlik sonunda bahsi geçen meyveleri çocuklara tanıtıp tatmalarına olanak verebilirsiniz.

Çocuk Hakları: Etkinliklerin çocuk haklarını gözeten, çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel 
gelişimleri için risk oluşturmayan, iyilik hâllerine destek verecek şekilde tasarlanmaları uygun olacaktır.

Yaş Grubuna Uygun Etkinlikler: Farklı yaş grupları farklı gelişimsel özelliklere sahip olduklarından 
yönergeleri takip edemeyecekleri oyun alternatifleri yerine, uygulama aşamasında zorluk çekmeyecekleri, 
soyutlama düzeyinin yaş grubuna uygun olduğu aktivite içeriklerini tercih edebilirsiniz. Etkinliklere 
katılması planlanan çocuk ve gençleri yaşlarına göre gruplamanız ve içerikleri özelleştirmeniz sizlere ve 
katılımcılara kolaylık sağlayacaktır.

Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı: Aktivite içeriklerini oluştururken kadın erkek eşitliği ilkelerine dikkat etmeniz 
önemlidir.

Kültüre Uygun: Etkinliklerde, hedef kitleyi oluşturan halkın değerleri, inançları, uygulamaları ve 
geleneklerine saygı gösterdiğiniz bir tasarım belirleyebilirsiniz. Örneğin karşı cins ya da hemcinsleri ile 
direkt teması tercih etmeyen çocuk ve gençlere alternatifler sunabilirsiniz.

Zaman Açısından Dengeli: İyi planlanmış etkinliklerle, serbest zaman ile etkinlik zamanını dengelemeniz 
çocuk ve gençler için faydalı olacaktır.

    2.2.1.Mekânsal Risk Analizi

    Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlar seçilirken, mekânın ulaşılabilir ve çocuk dostu oluşuna özen    
    gösterilmelidir. Etkinlik mekânındaki olası riskler önceden tespit edilerek olası bir kaza durumunda 
    alınacak aksiyonlara dair eylem planı hazırlanmalıdır. Ayrıca seçilen mekânların hastane, itfaiye, karakol 
    gibi merkezlere yakın olmasına özen gösterilmeli; olası bir durumda ilgili yerlere arama yapacak kişiler 
    önceden belirlenmelidir.

2.2.2. Giyim Kodu

    Gönüllülük yaparken tarafsız, kapsayıcı bir giyim kodu benimsemek; çocuklar arasındaki kültürel   
    hassasiyetleri gözetmek, tetikleyici olmamak, dikkati dağıtmamak, özendirmemek açısından tercih  
    edilmektedir. Giyim kodu tercihi kurumdan kuruma değişiklik göstermekte olup bazı kurumların kendi  
    tişörtlerini tercih ettiği örnekler de mevcuttur. Bu konuda kurumunuzdan giyim koduna dair bilgi 
    almanız ve gerekli prosedürü takip etmeniz yeterlidir.

Etkinlikler sırasında çocukların güvenliğine tehdit oluşturabilecek riskleri fark etmeniz 
durumunda çalışanları haberdar etmeniz, oluşabilecek sorunları önlemenize yardımcı 
olacaktır.
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2.2.3. Tüketim Kuralları

Etkinlikler sırasında çocuk veya genç kitlenin de hassasiyetlerini göz önüne alarak dağıtılan yiyecek 
ve içeceklerden farklı tüketim yapmamaya özen göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca kendi yiyecek ve 
içecek ihtiyacınızı mola zamanlarında çocukların görmediği bir alanda karşılayabilirsiniz.

Yemek saati dışında, etkinlik esnasında çocuk ve gençlerle bir aradayken yiyecek, içecek tüketmemeye 
özen gösterebilirsiniz.

Ayrıca aktivite öncesi ve esnasında hiçbir zararlı maddeyi kullanmamanız rica olunur.

Çocuklarla yapılan etkinliklerde mola vermeden önce yerinize bir başkasını 
bulmalı, çocukları yalnız bırakmamalısınız.

3. Gizlilik Kuralları

     3.1. Kişisel Bilgilerin Paylaşımı

Çocuk ve gençler için: Birlikte çalıştığınız çocuk ya da genç hakkında kurum çalışanları harici herhangi 
biriyle bilgi alışverişinde bulunulmamalıdır. Çocuk ve gençlerin ailesi, öğretmeni ya da bir yakını 
tarafından size direkt yöneltilen taleplerde kişileri kurum çalışanlarına yönlendirebilirsiniz.

Aynı şekilde birlikte çalıştığınız çocuk ve gençlerle ilgili tecrübelerinizi dışarıda paylaşma istemeniz 
gayet doğaldır. Ancak bu durum, birlikte çalıştığınız bireylerin gizlilik hakkını ihlal ederek kişilerin can 
güvenliğini tehlikeye atabilir, kişiyi risk altında bırakabilir. Bunu önlemek adına, paylaşmak istediğiniz 
hikâyeleri, çocuk ve gençlerin kişisel, fiziksel veya demografik özelliklerini (isim, yaş, cinsiyet, belirgin bir 
fiziksel özellik vb.) kişinin kimliğini tahmin ettirmeyecek ölçüde anonimleştirerek paylaşabilirsiniz.

Gönüllü için: Çocuklardan gelen sosyal medya taleplerini kabul etmemenizi, telefon numarası, adres vb. 
hassas bilgilerinizi çocuklar ve aileleriyle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
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3.2. Görsel İşitsel Kayıt Alma ve Paylaşım

Çocuk ve gençler için: Çalışanlar tarafından açık bir şekilde sizden talep edilmedikçe etkinliklerde 
görsel ya da işitsel kayıt almamaya ve elde ettiğiniz görsel ya da işitsel verileri paylaşmamaya özen 
göstermeniz doğru olacaktır.

Çocuk veya gencin yarattığı içerikleri (örneğin resim) paylaşmak için kurumunuzun politikasından 
haberdar olmanız size fayda sağlayacaktır.

Gönüllü için: Çocukların sizin görsel işitsel kayıtlarınızı alması ve paylaşması konusunda kurumunuzun 
politikalarından haberdar olmanız size kolaylık sağlayacaktır. Çocuk veya genç ile paylaşım yapmanız 
gerektiği (örneğin fotoğrafın size yollanması) durumlarda bunu bir çalışan aracılığıyla yapmanız hem 
sizin hem de çocuk veya gencin açısından daha doğru olacaktır.

4. Risk Durumu Bildirme Yükümlülüğü

Sahada şahit olunan durumlarda çalışanlara koruyucu önleyici bildirim yapmanız beklenmektedir; kişilerin 
ihtiyaçlarını ya da olağan dışı durumları fark etmeniz durumunda, bireysel olarak müdahale etmek ve soruna 
çözüm bulmak yerine ekiplere bildirim yapmanız gereklidir.

Bildirim sayesinde durumun bir ihmal/istismar vakası olup olmadığı da (mevsime uygun olmayan kıyafetler, 
şüpheli izler, açlık/susuzluk vb.) çalışanlar tarafından araştırılarak açıklığa kavuşturulur ve sorunun çözümü 
için kurum tarafından adım atılır.

D. GÖNÜLLÜLERİ DESTEKLEYİCİ EĞİTİMLER

1. Süpervizyon

Süpervizyon, sahada karşılaştığınız sıkıntılar hakkında diğer gönüllüler ve kurumdan ilgili kişilerle süreci 
birlikte değerlendirmeye ve sizleri desteklemeye yönelik etkinliklerdir. Aynı zamanda deneyimlerinizi 
ifade etmenize alan açan, sürece dair geri bildirimlerinizi verebildiğiniz ve vakalar üzerinden süpervizörün 
yönlendirmeleriyle destek alabildiğiniz buluşmalardır. Süpervizyonun gönüllüler ile kurumun ihtiyaçları 
arasındaki dengeyi tutturması önemlidir ve ihtiyaca göre anlık, planlı ve bireysel ya da grup biçiminde 
yapılabilir.44

2. Gönüllülerin İyilik Hâlini Destekleyici Etkinlikler

Hassas gruplarla çalışmak yıpratıcı ve zorlayıcı olabilir. Bu süreçte tükenmemek adına sürekli ve düzenli 
bir biçimde kendi iyilik hâlinizi takip etmeniz ve ihtiyaçlarınızı gözetmeniz faydalı olacaktır. İyilik hâlinizi 
geliştirmek adına düşünce, duygu, davranış ve beden odaklı farklı etkinlikler bulunmaktadır. Örneğin olumlu 
yönlerinizi düşünmek, öz şefkat pratiği yapmak, doğada vakit geçirmek, yeteri kadar uyumak gibi faaliyetler 
sayılabilir; size en çok fayda sağlayacak unsur değişkenlik gösterebilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken 
husus, kendi iç sesinizi dinleyerek ihtiyaçlarınıza uygun etkinlikleri yapmaktır.

Aşağıda, örnek olarak bir öz bakım etkinliği yer almaktadır, uygulamak isterseniz yönergeleri takip
edebilirsiniz.

44. Voluntary Action Islington. (2018). Supporting and Supervising Volunteers. Erişim adresi: https://vai.org.uk/wp/wp-
content/uploads/2018/08/Support-Supervision-Handouts-VAI.pdf. Erişim tarihi: 21.02.2022.

https://vai.org.uk/wp/wp-content/uploads/2018/08/Support-Supervision-Handouts-VAI.pdf
https://vai.org.uk/wp/wp-content/uploads/2018/08/Support-Supervision-Handouts-VAI.pdf
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Gönüllüler için Öz Bakım Etkinliği Örneği

Malzemeler: Renkli kalemler, kağıt .

Bu yaratıcı öz bakım müdahalesi, kendinizi gerçek ya da hayali herhangi bir bitki türü olarak düşünmeniz ile 
başlar:

1. Öncelikle kendinizi bir bitki olarak tasvir etmek isteseniz nasıl bir bitki olabileceğinizi düşünün.

2. Renkli kalemlerinizden sizi (bitki olarak) en iyi ifade edecek renkleri seçin.

3. Seçtiğiniz renklerle kendinizi, yani siz olan bitkiyi çizmeye çalışın.

Bitkinizi çizmeyi ve boyamayı bitirdikten sonra kendinize şu soruları yöneltin:

4. Bu bitkinin en uygun şekilde büyümesi için nasıl bakım verilmeli?

Örn; “Bana filtrelenmiş ışık sağlayın çünkü spot ışığında çok fazla bulunduğum zaman yapraklarımı solar”, 
“Çevremi aniden değiştirmeyin; değişime alışmak için zamana ihtiyacım olabilir” , “Beni unutmayın” gibi 
cümleler olabilir.

5. Bu bitkinin iyi ve sağlıklı bir şekilde yaşadığına dair herhangi bir belirti var mı?

6. Bu bitkiye iyi gelen şey nedir ve bu güçlü yönler bitkinin büyümesine yardımcı olmak için
nasıl kullanılabilir? 

7. Ortamdaki hangi şeyler büyümeye devam etmek için değiştirilebilir?

8. Optimal durumunda, bu bitki nasıl görünecek ve optimal durumuna ulaştığını nasıl bilebilirsiniz?  

Bitki metaforunu kullanmak, sizlerin kendi kendine bakım ihtiyaçlarınız hakkında farkındalık ve öz bakım 
planları geliştirmenize yardımcı olabilir. Bu nedenle bu öz bakım çalışmasını, kişisel bakım durumunuzu 
ölçmenin bir aracı olarak düzenli biçimde kullanabilirsiniz.

“Diyelim ki siz bu bitkisiniz, size iyi gelen şeyler nedir ve güçlü yönlerinizi bu iyi gelen şeylerle nasıl
destekleyebilirsiniz? Ortamınızdaki neyi değiştirirseniz daha iyi hisseder ve büyümeye devam edebilirsiniz? 
Bunlar olduğunda siz nasıl hissedeceksiniz?” Bu sorulara yanıt vererek çalışmayı kendinizi en rahat, 
ihtiyaçları giderilmiş, verimli hissedeceğiz sürece ulaştırmak adına aldığınız notları uygulamaya geçebilirsiniz.
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3. Psikolojik İlk Yardım

Psikolojik ilk yardım, bireysel/toplumsal düzeyde olumsuz etkilere neden olan herhangi bir olay sırasında 
ya da sonrasında gerçekleştirilen koruyucu, önleyici ve destekleyici bir erken dönem psikososyal 
müdahale yaklaşımıdır. Herhangi bir kaza, ani hastalık, afet veya benzer kriz durumlarının kişiler üzerinde 
yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek ve onların güçlüklerle baş edebilmeleri ve normal yaşamlarını 
sürdürebilmelerini sağlamak için; bireylerin, çocukların, ailelerin ve toplumun psikolojik ve sosyal anlamda 
güçlendirilmesini amaçlar. Psikolojik ilk yardım akut dönemde (yaşanan olay sırasında ve hemen sonrasında) 
uygulanmaktadır.

Psikolojik ilk yardım, kişilere zorlamadan destek sağlamayı, ihtiyaç ve kaygılarını belirlemeyi, ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardımcı olmayı, onları konuşmaya zorlamadan dinlemeyi, sakinleşmelerine yardımcı 
olmalarını, ihtiyaç duydukları bilgilere erişimleri için yardımcı olmayı ve onları gelecekte karşılaşabilecekleri 
olası zararlardan korumayı içerir.

Psikolojik ilk yardım, yakın bir zamanda ciddi bir kriz durumuna maruz kalmış stresli insanlar içindir.
Hem çocuklara hem de yetişkinlere uygulanabilir. Fakat kriz yaşantısı geçiren herkes psikolojik ilk yardıma 
ihtiyaç duymayabilir ya da bu yardımı istemeyebilir. Bu durumlarda yardım istemeyen kişileri zorlamamalı, 
ancak destek talep etmeleri durumunda saha ekiplerine erişmeleri konusunda onlara destek olabileceğinizi 
belirtebilirsiniz.

Psikolojik ilk yardım, yeterince güvenli her yerde sunulabilir. Bunun için genellikle olay/kaza yeri veya 
yardım hizmetlerinin verildiği noktalar önerilir. İmkânlar uygun olduğu sürece özel olarak konuşulabilecek 
bir yer seçilmesine çaba gösterilmelidir. Cinsel şiddet gibi belli kriz durumlarına maruz kalan kişilerde, kişilik 
haklarına saygı ve gizliliğin sağlanmasına özellikle dikkat etmelisiniz.

Psikolojik ilk yardımın ana ilkesi “zarar verme”dir. Bu kapsamda;

       Söz vermekten kaçınmalı,

       Yaşadıklarını anlatması için kişiyi zorlamamalı,

       Paylaşılan bilgileri gizli tutmalı,

       Verdiğimiz desteğe karşılık bir şey talep etmemeli,

       Yanlış bilgilendirmelerden kaçınmalıyız.

Psikolojik ilk yardım, izle, dinle ve bağ kur basamaklarından oluşur. İzleme basamağında acil temel 
ihtiyaçların saptanması, yoğun stres tepkileri geliştiren kişilerin saptanması, özel ihtiyaçları olanların (kronik 
hastalık, bedensel engel, çocuklar vb.) saptanması ve kaynakların tespiti vardır. Dinleme basamağında 
ise kendimizi tanıtıp amacımızı açıkladıktan sonra karşımızdaki kişiye yardıma ihtiyaçları olup olmadığını 
sorabilir, destek talep ederlerse diyaloğu sürdürebilir, talep etmezlerse sizi nerede bulabileceklerini 
söyleyebilirsiniz. Diyaloğu güvenli bir yerde sürdürerek kişisin sakinleşmesine yardımcı olabilirsiniz. Bağ 
kurma basamağında kişilere sorunlarıyla baş etmede yardımcı olabilir, yaşanan olay, bölgede uygulanan 
sistem vb. konularda, yaşadıkları veya yaşayabilecekleri ruhsal sıkıntılar hakkında, ilerleyen zamanlarda 
destek sunacak diğer profesyonellerle nasıl temasa geçebileceklerine dair bilgi verebilir, yakınlarıyla temas 
kurmaları ve sosyal destek almaları için onlara yardımcı olabilirsiniz.45

45. World Health Organization. (2011). Psychological first aid: Guide for field workers.

İzle Dinle Bağ Kur
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Kaçınmanız gereken bazı davranışlar;

       Hayatta kalanların neler yaşadıkları veya içinde oldukları süreç hakkında varsayımlar yapmayın.

       Bir felakete maruz kalan herkesin travma geçireceğini düşünmeyin.

       Çoğu akut reaksiyon, felakete maruz kalan insanların yaşadıkları göz önüne alındığında
       anlaşılabilir ve doğaldır. Reaksiyonları “semptom” olarak etiketlemeyin veya “teşhisler”,
       “koşullar”, “patolojiler” veya “bozukluklar” olarak konuşmayın.

       Hayatta kalanla küçümseyici şekilde konuşmayın ya da ona patronluk yapmayın veya
       çaresizliğine, zayıflıklarına, hatalarına ya da yetersizliklerine odaklanmayın.

       Hayatta kalanların sizinle konuşmak istediğini veya konuşma ihtiyacı olduğunu varsaymayın.

       Olanların ayrıntılarını sorarak “sorguya çekmeyin”.

       Spekülasyon yapmayın veya yanlış bilgi sunmayın.

Çocuklarla ve gençlerle çalışırken;

       Küçük çocuklar için, çocuğun göz hizasında oturun veya çömelin.

       Okul çağındaki çocukların duygularını, endişelerini ve sorularını sözlü olarak anlamalarına yardımcı olun.

       Dikkatle dinleyin ve onu anladığınızdan emin olun.

       Çocukların davranışlarında ve dil kullanımında gelişimsel gerileme gösterebileceğini aklınızda tutun.

       Dilinizi çocuğun gelişim düzeyiyle eşleştirin. Mümkün olduğunca doğrudan ve basit bir dil kullanın.

       Gençlerle üstenci bir bilirkişi gibi değil, akran gibi konuşun böylece duygularına, endişelerine ve
       sorularına daha eşit ve güvenli bir yerden çözüm bulma mesajını verebilirsiniz.

4. Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi

Hassas gruplarla çalışırken hizmet veren ile hizmet alan kişiler arasında bir güç ilişkisi doğabilir.
Bu durum faydalanıcının hizmet verene her durumda tâbi olmasını ve hizmetin kesilmemesi için bir
çalışan, bir gönüllü ya da kurum tarafından talep edilenleri doğrudan karşılama zorunluluğu yaratabilir.
Bu durumda faydalanıcı, kurum çalışanları (gönüllüler dâhil) tarafından cinsel sömürüye açık hâle gelebilir. 
Bu sebeple faydalanıcıyı korumak adına gerekli önlemler alınmalıdır.

Aynı şekilde kurumda gönüllü olan kişiler de çalışanlar ile böyle bir güç ilişkisi içinde dezavantajlı bir
konumda bulunarak cinsel sömürüye maruz kalabilirler. Bu noktada destek verilen kurumun cinsel sömürü 
ve istismarı önleme prosedürü varsa ona uygun olarak bildirim yapması; geçerli bir prosedür yoksa da bağlı 
bulunduğu odak kişisi, insan kaynakları sorumlusu ve yöneticisine durumu bildirmelidir.

Mücadele yöntemlerini tanımak ve etkilerini anlamak üzere bu konuda eğitimler bulunmaktadır.
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Aşağıda UNICEF’in Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi Eğitiminin46 başlıklarına yer verilmiştir;

      Cinsel sömürü,

      Cinsel istismar ve cinsel tacizi kapsayan cinsellik içeren uygunsuz davranış tanımları,

      Cinsellik içeren uygunsuz davranışların maruz bırakılan/hayatta kalanlar üzerindeki etkileri,

      Hayatta kalanların ihtiyaçlarına öncelik vermek,

      Cinsellik içeren uygunsuz davranışın gerçekleşmesi durumunda gönüllü ve çalışanın rolü, sorumlulukları    
      ve seçenekleri.

Bu ve benzeri eğitimlere online platformlardan erişebilirsiniz.

46. UNICEF. Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi (CSİÖ). Erişim adresi: https://agora.unicef.org/course/info.php?id=28696. Erişim tarihi: 
21.02.2022.

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=28696
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