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Maya Vakfı, Genel Koruma Politikalarını uygulamak için aşağıdaki ilkelerden 
sorumludur: 

 
 
x Çocuk güvenliği; çocuk hakları, kuruluşlun misyon ve vizyonlarına ve uluslararası çocuk 
koruma politika ve standartlarına bağlı kalınarak korunur; 
x Kurumun temas kurduğu çocukların haklarını, eşit muamele ederek, güvenli bir ortam 
oluşturarak ve riskleri ve olayları izleyerek korunması hedeflenir; 
x Çocuklar her türlü istismara karşı korunur. Çocuklarla temas içinde olan Maya Vakfı ile 
bağlantılı tüm personeller, gönüllüler ve Project Lift ile ilişkili diğer tüm kişiler bu politika 
doğrultusunda yetiştirilir. 
x Fiziksel ve / veya duygusal olarak kasıtlı veya kasıtlı olmayan herhangi bir zararı ortadan 
kaldıran güvenli bir ortam yaratılır; 
x Bahsedilen çevrenin korunmasına ilişkin tutarlılık ve ihtiyatlılığı teşvik eder; 
x Güvence taahhüdünün herhangi bir ihlaline derhal müdahale edilir; 
x Aşağıda derlenen protokollere uyulur. 

 
Koruma Protokolü 

 

Maya Vakfı ile ilişkili tüm personeller, gönüllüler ve diğer kişiler aşağıda belirtilen 
davranış kurallarına uygun hareket etmelidir: 

 
x Maya Vakfı’nın vizyon ve misyonuna uygun şekillerde davranılmalıdır. 
x Maya Vakfı'nın gizlilik politikası okunup anlaşılmalı ve uygulanmalıdır. 
x Her çocuğun her zaman güvende olduğundan emin olunmalıdır. 
x Bütün çocuklara eşit muamele edilmelidir. 
x Her zaman çocuklar için hazır ve ulaşılabilir konumda olunmalıdır. 
x Her etkileşim sırasında çocuğun kişisel sınırlarının farkında olunmalıdır. 
x Çocukların güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü risk için uyanık ve dikkatli olunmalıdır; 
x Ayrımcı olmayan ve suiistimal içermeyen bir dil kullanılmalıdır. 
x Tutarlı ve bilinçli bir şekilde, çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir fiziksel ve 
duygusal alan oluşturulmalıdır. 
x Sadece Maya Vakfı'nın MHPSS disiplin modelini kullanılmalıdır. 
x Çocukların, kendi haklarının farkında olduğundan emin olmalıdır. 
x Olumlu ve cesaretlendirici bir dil kullanarak, çocukların iyi davranışları ve ifadeleri 
güçlendirilmelidir. 
x Bir çocuğa tuvalete giderken sadece aynı cinsiyetteki görevli eşlik etmelidir. 
x Herhangi bir olay yaşanması durumunda, sorumlular derhal bilgilendirilmelidir. 
x Bir çocuğun kendi optimal durumunda olmadığı görülürse uygun personele bildirilmelidir. 
x Yukarda sayılanlardan herhangi birinin ihlali durumunda, Maya Vakfı'nın raporlama ve 
güvenlik prosedürleri kullanılmalıdır. 

 
 Aşağıda geçen davranışlar hiçbir koşulda kabul edilemez: 

 
x Suiistimal içeren, küçük düşürücü veya herhangi bir şekilde cinsel veya agresif olarak 
yorumlanabilecek her türlü uygunsuz fiziksel temas 
x Suiistimal olarak nitelendirilebilecek veya suiistimal riski doğurabilecek her türlü davranış 

 



 

 
 
 
 
x Uygunsuz bir ses tonu ile çocuklarla etkileşimde bulunmak 
x Çocukların etrafında, uygunsuz, saldırgan ve küfürlü bir dil kullanmak 
x Çocuğun umutlarını olmayacak durumlarda yükseltecek, tutulması imkânsız sözler vermek 
x Uygunsuz, manipülatif ve suiistimal edici her türlü duygusal davranış 
x Bir çocuğa zarar vermek ve cezalandırmak amaçlı fiziksel olarak dokunmak veya vurmak 
x Çocuğu herhangi bir şekilde itmek 
x Çocukla profesyonel olmayan herhangi bir şekilde bağ kurmak istemek 
x Çocuğa zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmak 
x Ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek herhangi bir davranışta bulunmak 
x Çocuğa iltimas gösteren her türlü davranış 
x Ailenin veya koruyucu bireyin izni olmadan çocuğun kişisel hayatı hakkında bilgi 
paylaşılması 
x Prosedürlere göre raporlanması gereken herhangi bir olayı örtmeye çalışmak veya 
raporlamamak. 
x Herhangi bir durumda çocuğu denetimsiz ve yalnız bırakmak 
x Çocuğu yapmak istemediği bir şeye zorlamak 
x Sahada çalışırken Maya Vakfı’nın MHPSS modelini kullanarak çocuğun bireysel sürecine 
herhangi bir şekilde müdahale etmek. 

 
Koruma prosedürleri ile ilgili olarak, tüm personel ve gönüllüler aşağıdaki durumların 
 farkındadır: 

 
x Çocuklarla herhangi bir temasa geçmeden önce, çocuk koruma politikalarının 
bilincindedirler 
x Gizlilikle ve saha çalışmalarıyla ilgili tüm anlaşmalarının okunup, imzalanması 
beklenmektedir 
x Koruma politikaları doğrultusunda herhangi bir olayı raporlamak için gerekli prosedürlerin 
bilincindedirler. Bu prosedürler aşağıdaki gibidir. 

9 Uygun çalışanı, bahsi geçen olay hakkında bilgilendirmek 
9 Bir olay raporu oluşturmak 
9 Tüm gerekli dış oluşumlara yönlendirme yapmak 

9 Dış oluşumlara yönlendirme yaparken, Maya Vakfı’nın MHPSS Programı Yönlendirme 
Prosedürlerini kullanmak 

9 Herhangi bir olay sonrasında yönlendirilen kurumlarla olduğu kadar çocukla ve ailesi ya 
da ondan sorumlu bireylerle de takipte bulunmak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


