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Suna’nın Kızları Nedir?   

Suna’nın Kızları, ülkemizdeki sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarının gelişmesine önemli katkılar 
sunmuş olan iş insanı Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu 
yaşatmak amacıyla kızı İpek Kıraç tarafından Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında 2021 yılında hayata 
geçirilen uzun soluklu bir projedir.  

Eğitim alanında kazanımları mümkün kılan nesiller ve sektörler arası dayanışmadan ilhamını alan 
Suna’nın Kızları, özellikle kız çocukların okullulaşması alanında kat edilen mesafeden faydalanarak, 
eğitim yoluyla çocuklar için destekleyici ve güvenli ortamlar oluşturulmasına katkıda bulunmayı 
hedefliyor.  

Suna’nın Kızları bu doğrultuda, Türkiye’deki tüm kız çocukların potansiyellerini tam olarak 
gerçekleştirme imkanına sahip olmaları ve sosyal, ekonomik ve kamusal hayata eşit katılabilmeleri 
için; 

● Duygusal ve bedensel olarak iyi halde olmalarını, 
● Öğrenmeye kesintisiz (hayat boyu) devam edebilmelerini, 
● Eğlenmeye ve dinlenmeye vakit ayırabilmelerini, 
● Baskı altında kalmadan yaşayabilmelerini, 
● Kendileriyle ilgili karar verebilmelerini sağlayacak bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.  

Tüm planlamasını kız çocuk odaklı tasarım yaklaşımını ile gerçekleştiren Suna’nın Kızları, desteklediği 
yapıların ve programların dezavantajlı koşullarda büyüyen kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözetecek 
şekilde oluşturulmasını ve ortaya çıkan modellerin hem kız hem oğlan çocukların gelişimine katkı 
sağlamasını hedefliyor.  

Suna’nın Kızları, hedeflerine ulaşmak için, kolektif etki yaklaşımını merkezine alıp Çözüm ve Destek 
Toplulukları1 oluşturulmasını destekliyor; veriye dayalı bilgi üretimi ve kuluçka yatırımları 
gerçekleştiriyor ve topluluklar tarafından geliştirilen etkisi kanıtlanmış eğitim temelli modellerle 
çocuklar için güvenli ve destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.  

Suna’nın Kızları tüm süreçlerinde aşağıdaki ilkeleri yaşama geçirmek için çalışır:   
● Kız çocuklar sürecin öznesidir. Çocukların her düzeyde katılımlarını sağlamak için alanlar ve 

araçlar oluşturulur. Çocukların bulundukları her ortamda kendilerini rahatça ifade 
edebilmeleri, görüşlerinin saygıyla dinlenmesi ve dikkate alınması önceliklidir.  

● Kız çocuk odaklı çalışmaları önceliklendirirken oğlan çocuklar geride bırakılmaz.  
● Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk güvenliğini tüm çalışmalarında anaakımlaştırır.  
● Kız çocukların karşılaştıkları riskler ve destekleyici faktörler konusunda kanıt temelli bir 

yaklaşım benimserken; esnek, öğrenmeye açık ve hızlı olmayı amaçlar. Çarpan etkiye önem 
verir.  

● Var olan çalışmaları duplike etmemeyi, deneyimlerden öğrenmeyi, evrensel çözümler 
oluşturmayı ve kaynakları verimli kullanmayı önemser.  

● Sorunların yerel düzeyde tespiti, çözümü ve çözümün sahiplenilmesine önem verir. 
● Özel sektörün teknoloji ve inovasyon alanlarındaki birikimlerini toplumsal sorunların 

çözümüne yönlendirmek üzere çalışır. 
 
 
                                            
1 2022-2023 dönemi Çözüm ve Destek Toplulukları: www.sunaninkizlari.org 
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Politika Beyanı  

Türkiye’deki tüm kız çocukların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirme imkanına sahip olmaları ve 
sosyal, ekonomik ve kamusal hayata eşit katılabilmeleri için çalışan Suna’nın Kızları’nın bu amacını 
yaşama geçirmesi, ilkelerde de yer aldığı gibi çocuk güvenliğini tüm çalışmalarının odağında yer alması 
ile mümkündür.  
 
Çocuk Güvenliği Politika Belgesi, Suna’nın Kızları’nın çocukları kapsayan ya da etkileyen tüm 
faaliyetlerinin çocuk hakları standartlarına uygun yürütülmesini sağlamayı amaçlar. Yürütülen tüm 
süreçlerde, çözüm ve destek topluluklarında üretilen modellerde çocukların hiçbir biçimde zarar 
görmediği, haklarına saygı ve iyi olma hallerine özen gösterildiği ortak bir duyarlılık ve çalışma kültürü 
oluşturulmasını güvence altına alır.  
  
Suna’nın Kızları, Çocuk Güvenliği Politika Belgesi ile çocuklarla birlikte yapılan veya onları 
dolaylı etkileyen tüm çalışmalarda; 

- Çocukların herhangi bir zarar görmemesi için gerekli önlemleri alacağını,  
- Çocukların öncelikli yararını gözeten ve katılımını sağlayan, çocuk odaklı güvenli 

tasarım, planlama, programlama yapacağını, 
- Tüm önlem ve planlamaların yaşama geçmesi için düzenlemeler yapacağını,    
- Birlikte çalıştığı yetişkinleri, çocukların haklarını gözetmek, çocuk güvenliği 

düzenlemelerine uymak ve farkındalıklarını artırmak için bilgilendireceğini, 
- Çocukların, kendi yaşamlarının özneleri olabilmeleri için güçlenmelerini 

destekleyeceğini taahhüt eder.  
 
 
Suna’nın Kızları Çocuk Güvenliği Politika Belgesi, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme olmak üzere uluslararası insan hakları belgelerine ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na 
bağlıdır. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Tüzüğü ve çalışma kuralları ile Suna’nın Kızları kuruluş amaçları ve 
ilkeleri belgenin dayanaklarını oluşturmaktadır.   
 
 
Kavram Açıklamaları:   
 
Çocuk: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 5395 sayılı Çocuk Koruma kanunu referans 
alarak daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi çocuk olarak kabul eder. 
 
Çocuk güvenliği politikası:Bir kurumun çalışanlarının, planlamalarının ve faaliyetlerinin çocuklara 
doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir zarar vermemesini sağlamak, ortaya çıkan zarar ihtimalini ilgili 
makamlara bildirmek için taşıdığı sorumluluğu ifade eder. 
 
Çocuk güvenliği politikası, bir kurumun çocuklarla olan teması ve onlar üzerindeki etkisi nedeniyle 
ortaya çıkabilecek zararı önleme ve uygun şekilde müdahalede bulunmaya olan bağlılığını ortaya 
koyar.  Güvenli çalışma planlarının oluşturulması ve bildirim süreci gibi sistemli prosedürler ile işe alım 
süreci ve davranış kuralları gibi standartlar belirleyerek, kuruluşların kendi iç işleyişlerinde 
çalışanlarının, yürütülen plan ve uygulamaların çocuklara hiçbir şekilde zarar vermemesini güvence 
altına almalarını ve bu süreci izlemelerini kolaylaştırır. 
 
Çocuk ihmali: Çocuğun ihmali çocuğun beslenme, barınma, sağlık, eğitim, gelişim veya diğer temel 
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yetersiz kalınmasıdır.  
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Çocuk istismarı ve çocuklara kötü muamele: Çocuğun yetişkinler tarafından sorumluluk, güven 
veya güç ilişkileri kullanılarak fiziksel, duygusal, ekonomik veya cinsel olarak sömürülmesi, zarara 
uğratılmasıdır.  
 
Çocuk istismarının kültürel boyutu bazı davranışların istismar ya da kötü muamele olup olmadığını 
ayırt etmeyi zorlaştırabilir. Aynı zamanda çocuk istismarı kasıt taşımayan “iyi” niyetlerle ya da görünür 
olmayan biçimlerde yapılıyor olabilir. Çocuğun, gördüğü zarar üzerinden yaptığı beyanı istismarı 
tanımlamak için esastır. Çocuğun zarar gördüğünü bile bile eylemsiz kalmak da istismar davranışı 
olarak değerlendirilir. 
 
Kız çocuk odaklı tasarım: Kız çocuk odaklı tasarım, çocuk güvenliği ve çocuk katılımı temelinde 
mekânların, programların, faaliyetlerin kız çocuklar için, kız çocuklarla birlikte nasıl geliştirilebileceği 
üzerine düşünme, tasarlama ve uygulama sürecidir. 
Tüm kız çocukların -en dezavantajlı durumlardaki kız çocuklar dahil- programlara, mekanlara, 
faaliyetlere erişebildiğinden ve bu faaliyetlerin ilgili hedef gruptaki kız çocuklara ulaştığından emin 
olmak için uygulanır. Kız çocuk odaklı tasarım anlayışında cinsiyet kimliklerinden kaynaklı özgün 
ihtiyaçların bilinciyle planlama yapılır. 

Çözüm ve Destek Toplulukları: Kız çocukların ihtiyaçlarını odağa alan katılımcı ve sürdürülebilir dijital 
ve fiziksel üretim ve uygulama topluluklardır. Topluluklarda, Suna’nın Kızları’nın davetiyle, çalışma 
temasına bağlı olarak sivil toplum örgütlerinin yanı sıra çocuklar, ebeveynler, özel sektör temsilcileri ve 
ilgili diğer paydaşlar yer alır. Topluluklar, odaklandıkları ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ortak 
hedefler oluşturur, programlar geliştirir ve uygularlar.  

Çocuklarla Doğrudan Temas: Çalışmalar kapsamında bir ya da birden çok çocukla, düzenli ya da 
düzensiz, kısa ya da uzun zamanlı olarak aynı fiziksel ya da çevrimiçi ortamı paylaşmak, birlikte 
üretmek demektir. Çocuklardan görüş almak amacıyla görüşmeler/araştırmalar yapmak; çocukların 
katıldığı toplantılar, forumlar ve/veya atölyeler düzenlemek örnek olarak verilebilir.  
 
Çocuklarla Dolaylı Temas: Suna’nın Kızları’nın çocuklarla dolaylı teması aşağıdaki biçimleri kapsar:  
 

● Çözüm ve Destek Toplulukları kapsamında ulaştığı çocuklar, 
● Suna’nın Kızları’nın işbirlikleri kapsamında ulaştığı çocuklar, 
● Suna’nın Kızları çalışmaları kapsamında üretilen her tür içeriğin ulaştığı çocuklar 

 
Çocuk Koruma ve Çocuk Güvenliği:  
Çocuk koruma, belli bir ülkede devletin, uluslararası düzenlemelere bağlı olarak, çocukların haklarını 
korumak üzere tasarladığı yasaları, politika ve sistemleri güçlendirmek üzere üstlendiği alanı tanımlar.  
Çocuk güvenliği ise bir kurumun çalışanlarının, çalışmalarının ve programlarının çocuklara hiçbir 
zarar vermemesini sağlamak için yaptığı düzenlemelerdir. 
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Çocuk Güvenliği Politika Belgesinin Kapsamı   
 
Politika Belgesi, Suna’nın Kızları çalışmaları kapsamında aşağıda belirtilenlerin tümüne 
uygulanır: 

1) Suna’nın Kızları Ekibi: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Suna’nın Kızları Yürütme 
Kurulu, tüm çalışanlar, stajyerler ve Suna’nın Kızları’nı temsil eden bireylerin tümü  

2) Çözüm ve Destek Topluluğu Bileşenleri: Kolektif etki odağında çalışma yürüttüğü sivil toplum 
örgütleri ve özel sektör kurumlarının temsilcileri, 

3) Dış Uzmanlar: Suna’nın Kızları adına çalışmalar yapan danışmanlar, uzmanlar, eğitmenler vb. 
4) Paydaşlar: Ortak çalışma yürüttüğü sivil ve resmî kurumlar, fon desteği verdiği ve aldığı 

kurumlar, bağışçılar. 
5) Hizmet sağlayıcılar: Hizmet ya da ürün  satın aldığı tedarikçiler, yükleniciler, sponsorlar. 
6) Ziyaretçiler: Suna’nın Kızları çalışmalarının, programların veya etkinliklerinin yürütüldüğü 

mekânları ziyaret eden, çocuklarla doğrudan veya dolaylı temas içerisinde olabilecek herkes 
(gazeteciler, politikacılar, araştırmacılar, tanınmış kişiler… vb.)  

 
Sorumlular: Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’nin uygulamasını sağlamaktan Suna’nın Kızları Genel 
Koordinatörü ve Çocuk Güvenliği Odak Kişisi olan Programlar Koordinatörü’nün yanı sıra, tüm alan 
koordinatörleri bizzat sorumludur. 
 
Suna’nın Kızları Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’nin geliştirilmesinden Çocuk Güvenliği Komitesi 
sorumludur. Bu komite Genel Koordinatör, Programlar Koordinatörü, Yönetim Kurulu’ndan bir 
temsilci ve Suna’nın Kızları tarafından davet usulüyle belirlenecek iki bağımsız danışmandan oluşur.  
 
 

Prosedürler:  
 
1. Risklerin Önlenmesi:  
Suna’nın Kızları’nın ve paydaşlarının doğrudan ya da dolaylı temas ettiği tüm çocuklara fiziksel, 
duygusal, sosyal vb. zarar verme riski taşıdığı farkındalığı ile planlanan tüm çalışmalarda potansiyel 
riskler öngörülür, risklerin gerçekleşmemesi için gerekli önlemler alınır ve gerektiğinde uygun 
müdahalelerde bulunulur. Risk önleme sürecinin prosedürleri şunlardır:  
 

a. Risk Analizi ve Güvenli Planlama: Etkinliklerin planlama aşamasından uygulama aşamasına 
çocuk güvenliği risklerinin tespit edilmesini ve en aza indirilmesini sağlamak tüm proje 
ekibinin görevidir. Çözüm ve Destek Toplulukları tarafından üretilen proje ve çalışmaların risk 
analizi Suna’nın Kızları Çocuk Güvenliği Odak Kişisi tarafından desteklenir ve izlenir.  
 
Çocuk güvenliği düzenlemeleri, tüm süreçlerin bir parçası haline getirilerek düzenli olarak 
gözden geçirilir.  Çocuklarla ilgisi ilk bakışta kurulamayan destek hizmetleri, performans, bütçe 
yönetimi vb. konularda çocuk güvenliği planlamalarının kapsamındadır.  
 
Risk analizi, program tasarımının mekansal düzenlemelerini de içerir. Çocukların bulunacağı 
tüm etkinliklerde potansiyel fiziki riskler tespit edilir ve en aza indirilmeleri için bir plan 
yürürlüğe konulur. 
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Güvenli planlama, çocukların öncelikli yararı ilkesi uyarınca yürütülür. Aynı zamanda risk 
analizi ve güvenli planlama sürecinin çocukları da içeren katılımcı biçimde yapılması esastır. 
Katılımın kapsayıcı biçimde gerçekleşmesini izlemek ve kolaylaştırmak Çocuk Güvenliği Odak 
Kişisi’nin sorumluluğundadır.  

 
b. Kız Çocuk Odaklı Tasarım: Suna’nın Kızları, mekânların, programların, faaliyetlerin kız çocuklar 

için, kız çocuklarla birlikte nasıl geliştirilebileceği üzerine düşünme, tasarlama ve uygulama 
süreci olan Kız Çocuk Odaklı Programlama Yaklaşımı’nı benimser. Bu yaklaşım, en dezavantajlı 
durumlardakiler de dahil tüm kız çocukların Suna’nın Kızları tarafından gerçekleştirilen 
programlara, oluşturulan mekanlara, yapılan etkinliklere erişimini ve bunların ilgili hedef 
gruptaki kız çocuklar için uygun ve güvenli olduğundan emin olmayı sağlar.  
Kız çocuk odaklı programlama, kız çocukları önceliklendirirken geliştirilen program, faaliyet ve 
modellerin oğlan çocuklar için de kapsayıcı olmasını önemser. 
 

c. Odak Kişi: Suna’nın Kızları’nın Çocuk Güvenliği Odak Kişisi Programlar Koordinatörü’dür.  
Odak Kişisi’nin sorumlulukları şunlardır: 

- Tüm planlama ve programlama süreçlerinde çocuk güvenliğinin ana akımlaşmasını 
sağlamak; 

- Uygulamalardaki çocuk güvenliği risklerini geri bildirimler ve şikâyet- bildirim süreçleri 
aracılığı ile izlemek; 

- Çocuk Güvenliği Komitesi’ne izleme sonuçlarına dayalı veri sağlamak; 
- Çocuk Güvenliği Politikası’nın Topluluk bileşenleri ve paydaşlar tarafından bilinir 

olmasını kolaylaştırmak; 
- Topluluk bileşenlerinin proje ve çalışma planlamalarında çocuk güvenliğine dayalı risk 

analizi yapılmasını desteklemek, izlemek; 
- Topluluk bileşenleri ve paydaşların, varsa, çocuk güvenliği odak kişileri ile işbirliği 

içinde çalışmak. 
 

Çocuk Güvenliği Odak Kişisi’nin tüm çalışanlar, Topluluk bileşenleri ve paydaşlar ile ziyaretçiler 
tarafından; çocuklarla doğrudan çalışmalar yapıldığı durumlarda da çocuklar tarafından bilinir olması 
sağlanır.  
 

d. Davranış Kuralları: Suna’nın Kızları çalışanlarının ya da Suna’nın Kızları aracılığı ile çocuklara 
doğrudan ya da dolaylı temas eden kişilerin (örneğin danışmanlar, hizmet sağlayıcılar, 
sponsorlar) çocuklara zarar vermesini önlemek; Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin Temel İlkeleri bağlamında çocukları destekleyerek, önceliklendirilerek ve 
katılımlarını gözeterek güven içinde olmalarını sağlamak için yapmaları ve yapmamaları 
gerekenleri içerir.   

 
Ekte yer alan davranış kuralları, Suna’nın Kızları’nın yaklaşımından ve Politika Belgesi’nin 
dayandığı ilkelerden hareketle hazırlanmıştır. 

 
Suna’nın Kızları, topluluk bileşenleri ve paylaşlarla ortak yürütülen çalışmalarda davranış 
kurallarını ihlal eden kişilerin Çocuk Güvenliği Odak Kişisi’ne bildirilmesini bekler. 
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e. İşe Alım Süreçleri: Suna’nın Kızları kapsamındaki işe alım süreçlerinde Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı’nın işe alım prosedürleri ve etik kurallarına ek olarak çocuk güvenliği prosedürlerini göz 
önünde bulundurur. Bu kurallar dış uzmanlıklar için de geçerlidir.  

● İş görüşmelerinde, sorumluluklara bağlı olarak değişen derinliklerde, aday kişilerin 
çocuklara yaklaşımlarını, çocuk hakları algısını, sorumluluklarının farkında olup 
olmadıklarını anlamayı kolaylaştıran sorular sorulur. 

● İşe girişlerde referans ve özgeçmiş kontrolü yapılır. 
● İşe giren herkesin sözleşmesinin bir parçası olarak Suna’nın Kızları Davranış 

Kuralları’nı imzalaması gerekir. 
Topluluk bileşenleri ve paydaşların da çalışanları, stajyer ve gönüllülerinin işe alım ve 
görevlendirilmelerinde bu noktalara azami özen göstermesini tavsiye eder. 
 

f. Destek Hizmetleri: Suna’nın Kızları, her türlü mal ve hizmet satın alma süreçlerinde, 
sponsorluklarda ve pro-bono desteklerde çocuk güvenliği kurallarını işletir.  
Mal, hizmet ya da desteğin niteliğine göre kişilere davranış kuralları ve işe alım süreçlerinde 
bahsedilen kurallar uygulanır. 
Mal, hizmet, sponsorluk, pro-bono destek alınan şirketlerin ise çocuk istismarının hiçbir türü 
ile ilişkili olmadığından, örneğin kız çocuklara yönelik ayrımcı yaklaşımda bulunmadığından, 
çocuk işçi çalıştırmadığından açık kaynaklardan edinilen bilgiler ile emin olunur.  İş 
sözleşmesine ya da iş protokolüne ek olarak Çocuk Güvenliği Taahhütnamesi imzalatılır. 

 
g. İletişim ve Medya Çalışmaları: Çocuk güvenliğinin yanı sıra çocukların birey olduğu kabulü ile 

saygınlıklarına ve özel yaşamlarına saygı Suna’nın Kızları’nın iletişim ve medya çalışmalarının 
temel dayanaklarıdır.  Suna’nın Kızları iletişim ve medya çalışmalarında Koç Topluluğu ile 
birlikte geliştirilen  Çocuk Odaklı İletişim Rehberini izler. 
 
Çalışanlar ve topluluk bileşenleri ile paydaşlar çocukların görsellerini, ürünlerini, görüşlerini 
Davranış Kurallarına uygun biçimde edinir. Bunların Suna’nın Kızları tarafından iletişim ve 
yaygınlaştırma amacıyla kullanılması durumunda çocuklardan tercihen yazılı ya da sözlü ve 
yasal temsilcilerinden yazılı Aydınlatılmış Onay Formu alınır.  
 
İletişim çalışmaları kapsamında Suna’nın Kızları’nın doğrudan ya da paydaş kurumlar 
aracılığıyla çocuklarla yürüttüğü çalışmaların ziyaretçileri de çocuk güvenliği politikasına 
tabidir.  Çocukların yer aldığı etkinliklere katılan fotoğrafçı, gazeteci, film ekibi gibi profesyonel 
iletişimciler ya da politikacı, tanınmış kişi, sponsor gibi ziyaretçiler ile ziyaretleri öncesi Çocuk 
Güvenliği Politika Belgesi ve Davranış Kuralları / Ziyaretci Kuralları paylaşılır. Belgedeki ilke ve 
yaklaşımların ve Davranış Kuralları’nın anlaşıldığından ve ziyaretçilerin uyma taahhütünden 
emin olmak Suna’nın Kızları Koordinatörlerinin ve Odak Kişisinin sorumluluğundadır.  
 

h. Çocukların Kişisel Bilgi ve Verilerinin Korunması: Suna’nın Kızları çalışmaları kapsamında 
çocukların kişisel verilerinin edinilmesi, kullanılması ve saklanmasına özel özen gösterilir. 
Çocukların birey olduğu kabulü ile saygınlıklarına ve özel yaşamlarına saygı burada da yol 
göstericidir.  
 
Çocukların kişisel bilgileri, çocukları ve vasilerini içeren şeffaf bir bilgilendirme süreci ile ve 
çalışmaların ve hukukun gerektirdiği ölçülerde edinilir.  
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Edinilen bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklilikleri dışında, çocukların öncelikli 
yararı gözetilerek ve mümkün olduğu ölçüde yine çocuklar ve vasileri bilgilendirilerek 
kullanılır.  Sözel ya da görsel olsun, çocuklara ait her tür bilgi fiziksel ya da dijital ortamlarda, 
yalnızca o çocukla ilişkili olan sınırlı sayıda yetişkinin erişebileceği kilitli dolap ya da şifreli 
dosya gibi güvenlik önlemleri kullanılarak saklanır.  
 

i. Çocukların Katılımı: Suna’nın Kızları kapsamında yürütülen tüm çalışmaların tüm aşamalarında 
çocukların görüşlerine başvurulması esastır. Çocukların katılımı, çocukların farklılaşan 
ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate alarak çocuk güvenliği açısından etkin düzenlemelerin 
yapılmasını mümkün kıldığı için Suna’nın Kızları Çocuk Güvenliği Politikası’nın vazgeçilmez bir 
parçasıdır.  
Suna’nın Kızları, etki alanı dahilinde, başta kız çocuklar olmak üzere tüm çocukların katılım 
hakkının yaşama geçmesi2 için çocuklara danışır, onlarla işbirliği kurmak ve kendi 
inisiyatiflerini oluşturmalarını sağlamak için planlamalar yapar.  

 
 
4.2. Çocuk Güvenliğine Dair Bildirim Alma  
Suna'nın Kızları, Topluluk Bileşenleri ya da paydaş kurumlar aracılığıyla çocuklarla doğrudan yürüttüğü 
tüm çalışmaların sonunda çocuklardan, güvenlik algılarına dair geri bildirim alır. Geri bildirimler ekte 
örneği olan Çocuk Geri Bildirim Formu ile yazılı olarak alınır. Her çalışmanın sonunda formun işlevi 
Çocuk Güvenliği Odak Kişisi tarafından çocuklara açıklanır,  anonim olarak doldurmaları ve  hazır 
bulunan Dilek ve Öneri Kutusuna atmaları istenir. Dilek ve Öneri Kutusu, çalışma sonrasında Odak Kişi 
tarafından açılır.  
 
Odak Kişi çocuk güvenliğini ilgilendiren bir geri bildirim ile karşılaştığında konuyu niteliğine göre 
Suna’nın Kızları Projesi Çocuk Güvenliği Komitesine iletir.  Çocuk güvenliğini ilgilendiren konu Topluluk 
Bileşenleri ya da paydaş kurum ile ilgili ise o kurumun varsa odak kişisine ya da yöneticisine de iletilir.  
 
Suna’nın Kızları Projesi çalışmaları kapsamında Topluluk Bileşenleri ya da paydaş kurumlar içinde 
çocuklara yönelik herhangi bir zarar verici davranış ve / veya Davranış Kuralları’nın ihlali durumunda, 
bu duruma tanık olan ya da bu davranışa maruz kalan çocuk(lar)dan bu yönde bir beyan alan tüm 
çalışanların sahip olduğu bilgiyi mutlaka ve aciliyetle Suna’nın Kızları Çocuk Güvenliği Odak Kişisi’ne 
cocuk@sunaninkizlari.org adresinden iletmesi beklenir.   Bildirim, olayın ne zaman ve nerede 
olduğunu, olayın ne olduğunu ve olaya/konuya kimlerin dahil olduğunu içermelidir. Odak Kişi Çocuk 
Güvenliği Komitesi ile birlikte müdahale ve destek alanlarını belirleyerek harekete geçer.  
 
Geri bildirimi yanıtlama sürecinde, bildirim konusu olan davranışı sergileyen kişi ve kuruluşun yanı sıra 
bildirimde bulunan ve güvenliği ihlal edilen çocuğa ve vasisine, alınan önlemler ve yapılan 
düzenlemelerle ilgili mutlaka bilgilendirme yapılır. 
 
Suna’nın Kızları ekibi Topluluk Bileşenleri ya da paydaş kurumlara ziyaretlerinde, çocuk güvenliği 
uygulamalarına dair bilgi alır, gözlem yapar. Bu verilerin tümünü Suna’nın Kızları Çocuk Güvenliği Odak 
Kişisi’ne iletmesi beklenir. 
 
 
 

                                            
2 Çocuk katılımı konusunda detaylı bilgi için: http://sunaninkizlari.org/cocuk-katilimi.html  
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4.3 Belgenin Bilinirliği: Farkındalık ve Destek 
Politika Belgesi ve Davranış Kurallarının yaşama geçebilmesi, bu belgelerin yukarıda Kapsam başlığı 
altına ifade edilen tüm kişi, kurum ve sorumlular ayrıca Suna’nın Kızları’nın çalışmalarına katılan tüm 
çocuklar ve vasileri tarafından bilinir olması ile mümkündür.  
 
Bunun için; 

- Suna’nın Kızları Ekibi, Çocuk Güvenliği Politika Belgesi ve Davranış Kuralları belgelerini 
içselleştirmek üzere giriş eğitimi ve yıllık tazeleme eğitimleri alır.  

- Çocuk güvenliği deneyimleri, aylık rutinler halinde Yürütme Kurulu toplantısı temel 
gündemleri arasında yer alır.  

- Belgeler, Topluluk Bileşenlerini oluşturan kurumlar ile açıklayıcı bir üst yazı ile paylaşılır.  
- Topluluk Bileşenlerine farkındalık atölyeleri yapılır. İhtiyaç halinde Politika Belgesinin 

temalarını (çocuk algısı, çocuk hakları vb.) içeren destek atölyeleri de düzenlenir.  
- Belgeler çocukların kullanımına yönelik olarak uyarlanır.  
- Çocuklara ve yasal temsilcilerine yönelik bilgilendirici materyaller üretilir, atölyeler düzenlenir. 
- İhtiyaç halinde, hedef grubun ana diline uygun olarak hazırlanır.  
- Bilinirliği desteklemek için görsel materyaller, videolar hazırlanır. Kurumun web sayfasından 

paylaşılır.  
- Topluluk bileşeni olan kurumlar kendi belgelerini hazırlamaları için desteklenir.  

 
 
4.4 Politika ve Prosedürlerin İzlenmesi ve Geliştirilmesi 
Politika Belgesi ve Davranış Kuralları yaşayan belgelerdir. Yaşama geçmesi herkes tarafından 
sahiplenilmesi ile olduğu kadar bu sürecin izlenmesi ve rutin olarak gerekli yenilemelerin yapılması ile 
mümkündür.  
 
Suna’nın Kızları gibi hem paydaşları, bileşenleri geniş hem de işleyişi katılımcı ve dinamik olan 
yapılarda izleme ve geliştirme süreçleri daha da önem taşır. 
 
Suna’nın Kızları Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’nin izlenmesi ve geliştirilmesinden Çocuk Güvenliği 
Komitesi sorumludur.  
 
Komite, Odak Kişi’nin raporları ve gözlemleri ile özellikle Risklerin Önlenmesi başlığı altında yer alan 
Geri Bildirim formları ile çocuklardan gelen görüşlere dayanarak çalışır. Bu süreç şeffaf katılımcı 
biçimde yürütülür.  
 
Komite her yıl Mayıs ayında Politika Belgesinin geliştirilmesi gündemi ile toplanır, varsa değişiklik 
önerileri Koordinasyon Kurulu’na sunulur. İzleme ve geliştirme çalışmaları ilgili belgelerle ilişki içine 
yapılır. 
 
 
Taahhüt: Suna’nın Kızları çocukları etkileyen çalışmalarında yukarıda/ekte belirtilen davranış 
kurallarını gözetmeyi ve gerekli olduğunda yasal bildirim mekanizmalarını kullanmayı taahhüt eder.  
Yürürlük: Suna’nın Kızları Çocuk Güvenliği Politikası 01.06.2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
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EKLER 
Davranış Kuralları 
Tedarikçi ve Ziyaretçi Kuralları 
 
 


