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Amaç 
 
Özellikle çocukların korunmasıyla ilgilenen bir politika ve prosedürler hazırlayın. Bu politika, genel insan hakları 

politikanıza dahil edilebilir veya ayrı bir politika olarak hazırlanabilir. 

 

 

1: Genel bir taahhüt beyanı yazın   
Bu bir paragraf olmalıdır. Çocukları korumanın önemini anladığınızı ve misafirleriniz arasında ve 

topluluğunuzdaki çocukları korumak için adımlar atmaya kararlı olduğunuzu göstermelidir. 

 

 

2: Bilgi ve kaynak toplayın   
Travelife Üye Bölgesindeki (Member Zone) Çocuk Koruması için Ayrıntılı Kılavuzu okuyun ve tatil 

beldesinde çocuk istismarı için yüksek riskli alanların neler olduğunu öğrenin. Çalışanlarınızın ve 

misafirlerinizin sorunları bildirmesi için en güvenli yolu belirleyin. Tatil beldenize özgü tavsiye ve yardım 

için yerel kolluk kuvvetlerine veya yerel bir çocuk koruma kuruluşuna başvurmanızı önemle tavsiye ederiz. 

 

 

3: Personel farkındalık programı uygulayın   
Bu program içerisinde personel, çocukların sömürüldüğü veya istismar edildiği durumların nasıl tespit 

edileceği, önleneceği ve rapor edileceği konusunda eğitilmelidir. Bu, tesisinizde kalan çocukları ve 

toplumunuzdaki çocukları kapsamalıdır. Bunu eğitim programınıza ve yükleniciler de dahil olmak üzere 

tüm personelin dinlenme odasına asarak ve / veya genel personel el kitabınızda kolayca görülebilecek bir 

yere yazılı olarak eklemelisiniz. Bu, tüm personelinizin anlayabileceği dillerde olmalıdır.  

 

 

4: Üst yönetimin politika ve prosedürleri  onaylamasını sağlayın   
Üst yönetimin çocuk koruma girişimlerini destekleyeceğini göstermeniz önemlidir. Bu, politika dahilindeki 

bir ifade yoluyla veya ayırt edici bazı somut eylemlerle yapılabilir.  

 

 

5:  İzleme ve Gözden Geçirme   
Attığınız adımların etkinliğini düzenli olarak gözden geçirmeli ve yaptıklarınızın etkili ve işletmenizin 

karşılaştığı sorunlarla ilgili olmasını sağlamak için dahili sürdürülebilirlik raporlarınıza ilgili yorumları veya 

önerileri eklemelisiniz. 

 

Daha Fazla Bilgi ve Kaynaklar  
 
Travelife Ayrıntılı Kılavuzlar: Çocukları Koruma, İnsan Hakları, Adil İşgücü Uygulamaları 

Travelife Hızlı Kılavuzlar: İnsan Hakları ve Adil Çalışma Politikası 

UNICEF ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bilgi edinmek için burayı tıklayın. 

Çocukları turizmde cinsel istismardan korumaya ilişkin Davranış Kurallarını görüntülemek için buraya tıklayın. 

Çocukların korunmasına adanmış uluslararası saygın bir yardım kuruluşu olan NSPCC'den bir çocuk koruma 

politikasının nasıl yazılacağı ve uygulanacağı ile ilgili yönlendirmeyi görüntülemek için buraya tıklayın. 

 

https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
http://www.thecode.org/
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/writing-a-safeguarding-policy/

