
   

 

ETİK KURALLAR  

 

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ile iş birliği içinde veya onun tarafından finanse edilen, çocuklar, 

gençler ve genç yetişkinlerle uluslararası gençlik çalışmaları yürüten ortak kuruluşlar ve hizmet 

sağlayıcılar için. 

 

___________________ kuruluşunun temsilcisi olarak,  

 

- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve yasal hükümlere uygun olarak katılımcıların haklarını 

gözetmeyi ve korumayı taahhüt ederim;  

- katılımcıların kendine güvenen, açık fikirli ve düşünen bireyler olmaları için kişisel ve mesleki 

gelişimlerini desteklemeyi taahhüt ederim;  

- katılımcıların fiziksel bütünlük ve mahremiyet haklarına saygı göstereceğimi aynı zamanda 

katılımcılara ve grup liderlerine yönelik fiziksel, psikolojik veya cinsel herhangi bir şiddet 

uygulamayacağımı veya buna izin vermeyeceğimi taahhüt ederim;  

- BZRG (Adli sicil ve eğitim sicili kayıtları) Madde 30 Paragraf 1 uyarınca sadece ayrıntılı adli sicil 

kayıtlarında kesinleşmiş ceza mahkumiyeti bulunmayan, çocuk hakları ve çocuk koruma 

konularına duyarlı ve mümkün olduğunca kalifiye personeli çalışmalara dâhil etmeyi taahhüt 

ederim; 

- soruları ve zorlukları olması halinde, personele, çocuk hakları ve çocukların korunmasına ilişkin 

konularda bir danışmanlık merkezinin iletişim bilgilerini sağlamayı taahhüt ederim;  

- çalışmalarda ve özellikle grup gezilerine kuruluş başına en az iki grup liderini dahil etmeyi ve kızlı 

erkekli karma gruplarda grup liderlerinin kadın-erkek oranının dengeli olmasını sağlamayı 

taahhüt ederim. Bu şekilde, katılımcıların başvurabileceği birden fazla irtibat kişisi sağlamakla 

birlikte özellikle cinselleştirilmiş şiddeti önlerim;  

- katılımcıların yetişkinler ile aynı odalarda uyumasına izin vermeyeceğimi taahhüt ederim, buna 

grup liderleri de dahildir. Yatak odaları olabildiğince cinsiyete göre ayrılması gerekmektedir. 

Mekânsal koşullardan kaynaklanan istisnaları çalışmalardan önce açıklığa kavuşturacağımı ve 

bunları yasal vasilere veya varsa harici grup liderleri için şeffaf hale getireceğimi taahhüt ederim. 

- katılımcıların, kendi konumlarını güçlendirmeleri, haklarını bilmeleri ve aktif olarak talep etmeleri 

için çalışmaları etkin bir biçimde birlikte şekillendirmelerini sağlayacağımı taahhüt ederim; 

- cinsiyet, yaş, etnik köken, din, dünya görüşü, cinsel yönelim, engellilik veya genel etkenlere bağlı 

farklılıkları tanımakla birlikte cinsiyetçilik, ırkçılık, homofobi, bi-, inter- ve transfobi, antisemitizm, 

islamofobi, faşizm, yaş ayrımcılığı, engelli ayrımcılığı ile diğer ve/veya kesişen ayrımcılık 

türlerine izin vermeyeceğimi taahhüt ederim.   

- mümkün olduğunca farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişe sahip katılımcıları dahil 

edeceğimi taahhüt ederim; 

- katılımcıların kişisel verilerini işlerken veri korumaya ilişkin yasal hükümlere uyacağımı taahhüt 

ederim; 

- Türkiye'de sadece güvenli bölgelerde çalışmalar uygulamayı taahhüt ederim. Bu konuda Dışişleri 

Bakanlığı'nın güncel seyahat ve güvenlik tavsiyeleri bağlayıcıdır; 

- çalışmalara katılan üçüncü tarafların, bu Etik Kuralları ihlal etmeleri halinde müdahale etmeyi 

taahhüt ederim. 
 

 

Tarih, Yer     Soyadı Ad, İmza 

https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/die-un-kinderrechtskonvention/un-kinderrechtskonvention-im-wortlaut/

