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DAVRANIŞ KURALLARI 

 

Tüm yetişkinlerin Ödül Programı ile ilgili asgari düzeyde uyması gereken kurallar:  

 

1. Burada belirtilen davranış kurallarına her zaman ve her şartta uymak, 

2. Herkese saygılı davranmak, 

3. Diğerlerine örnek olarak olumlu davranışlar sergilemek, 

4. Taraf tutmaktan kaçınmak, 

5. Planlama yaparken birden fazla kişinin faaliyete dahil olması ya da faaliyeti izleyecek 

mesafede olmasını sağlamak, (Bu madde Ödül’ün tüm bölümleri için geçerlidir.) 

6. Kendi kuruluşları (ve belirli bir Ödül faaliyetinden sorumlu olanlar) tarafından 

belirlenen denetim ölçütlerine uymak, 

7. Kişinin mahremiyet hakkına saygı göstermek, 

8. Güven ilişkisi içinde kabul edilemez durumlardan kaçınmak (Örneğin; bir Ödül Lideri 

veya Danışman ile herhangi bir Ödül katılımcısı arasında, reşit olsa bile, cinsel ilişki 

kabul edilemez), 

9. Gençler ve yetişkinler için ayrı bir konaklama yeri bulundurmak ve bu konuda kendi 

kuruluşları ve/veya Ödül Programı faaliyetinden sorumlu kuruluşun belirlediği diğer 

kurallara uymak, 

10. Gençlerin endişe duyabileceği konularda rahatça konuşabilmeleri için onları 

cesaretlendirmek, 

11. Katılımcıları istemedikleri tutum veya davranışlara itiraz etmeleri için teşvik etmek, 

12. Dikkat çekmek için uygunsuz davranış sergilemekten kaçınmak (Örneğin; sinir krizi ve 

zorbalık), 

13. Herkesin (gençler, ebeveynler, gözetmenler, Ödül Liderleri, Macera ve Keşif 

Yolculuğu Süpervizör ve Denetmenleri) kendi kuruluşlarının koruma ve güvenlik 

sözleşmelerinin farkında olmalarını sağlamak, 

14. Hassas durumlarda bu Davranış Kuralları’nı göz önünde bulundurmak (Örneğin; 

zorbalığa uğrayan, yakınını kaybetmiş veya istismara uğramış birine yardım ederken), 

15. Yetkililere nerede olduklarını ve ne yaptıklarını bildirmek, 

16. İyi niyetli olsanız dahi, başkalarının davranışlarınızı yanlış anlayabileceklerini 

unutmamak, 

17. Kötüye kullanım iddialarını veya kaygılarını ciddiye almak ve derhal kendi 

kurumlarındaki yetkililere bilgi verip raporlama süreçlerini uygulamak, 

18. Hiçbir şekilde istismara göz yummamak, 

19. Gençle ya da hassas bir yetişkinle ilişki kurmamak, sahip olduğu pozisyonu kötüye 

kullanmamak, 

20. İstismar edici faaliyetlere asla izin vermemek (Örneğin; Bir gruba kabul törenleri ve 

zorbalık), 
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21. Uygunsuz fiziksel, sözlü veya cinsel davranış veya temasta bulunmamak, 

22. Çocuklar, gençler veya savunmasız yetişkinlerle fiziksel temas içeren oyunlarda asla 

yer almamak, 

23. Eğlenceli olsa bile, bir çocuğa, gence veya hassas bir yetişkine yönelik asla imalı 

açıklamalar veya tehditlerde bulunmamak, 

24. Yazışmalarında, sözlü iletişiminde veya internet kullanırken asla uygunsuz dil 

kullanmamak, 

25. İddiaların, şüphelerin veya kötüye kullanımla ilgili endişelerin bildirilmesine izin 

vermek, 

26. Online olduğunda veya dijital iletişim yöntemlerini kullanırken bu Davranış 

Kuralları’nı unutmamak, 

27. Onları korumaları için yalnızca Ödül Programı’nın ya da çalıştıkları kurumların adına 

veya kendi itibarlarına asla güvenmemek, 

 

 
Ödül katılımcılarıyla çalışan tüm kuruluşlar, yetişkinlerin bu “Davranış Kuralları”na uymalarını 
sağlamak için uygun politika ve prosedürlere sahip olmalıdır. Bazı Ulusal Ödül Otoriteleri, yukarıdaki 
maddelere ek olarak kendi “Davranış Kuralları”nı da kullanacaklardır. 

 

 
  


