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Çocukların içinde bulunabilecekleri 
tehlikeleri tanıma ve doğru hareket etme
Çocuğun ruhsal veya fiziksel sağlığının zarar görmesi gibi büyük bir 
tehlike varsa çocuğun tehlikede olduğundan söz edilebilir. Bu tehlikenin 
nedenleri şunlar olabilir:

 · ebeveynlerin ihmal yoluyla çocuğa bakma görevlerini kötüye 
kullanması,

 · ebeveynlerin görevlerini yerine getirememesi veya
 · üçüncü kişilerin davranışları.

Bir çocuğun refahının tehlikede olup olmadığını anlayabilmeniz 
önemlidir. Göze çarpan bazı özellikler bunun için size belirleyici bilgiler 
verebilir. Bu göze çarpan farklılıklar, küçük ve ergenlik çağındaki 
çocukların zihinsel, fiziksel veya psikolojik sağlığına zarar verme ihtimali 
olan eylemlerin somut işaretleridir.

Aşağıda çocuğun tehlike altında olduğu bazı örnekler sunulmuştur. 
Bu örnekler değerlendirme yetinizi ve algılarınızı geliştirmenize yardımcı 
olacaktır. Lütfen örneklerin tam bir durumu ifade etmeyebileceğini 
unutmayın. 



 · beslenme, giyecek, kişisel hijyen, tıbbi bakım/tedavi ve 
benzeri ihtiyaçların yetersizliğinin tekrarlayan bir şekilde 
görülmesi 
 

 · tehlikelere karşı bakım ve  
koruma sağlanamaması 
 

 · çocuğun şiddet ve ihmal riski altında olması,
 · bağırma, hakaret, çocuğa karşı nefret duyguları 

gösterme, şiddet kullanma, 
 · cinsel istismar, başka bir aile üyesi tarafından uygulanan 

psikolojik istismar, 
 · çocuğun sosyal ilişkilerinin kısıtlanması ya da 

engellenmesi, 
 · zorla evlendirme ve benzeri 

 

 · dayak, sert bir şekilde sarsma, 
 · çocuğu bir yere hapsetme, 
 · boğma, bir yere bağlama, 
 · yakma ve benzeri 

 

 · ebeveyn ve/veya çocuğa bakmakla yükümlü diğer 
kişiler arasında şiddetli çatışmalara (duygusal, fiziksel ve 
cinsel şiddet) çocuğu tanık etmek, 

 · bunlara örnek olarak, anne/baba/bakmakla yükümlü 
diğer kişilerin dayak, tekme, itme, hakaret, tehdit, küçük 
düşürme, tecavüz gibi eylemlere maruz kalması 
 
 
 

 · suç faaliyetlerine katılmaya zorlanmak (çocuk işçiliği, 
dilencilik, fuhuş, hırsızlık) ve benzeri
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Çocuğun tehlikede olduğunu 
gösteren işaretler

 · yetersiz ya da yanlış beslenme, 
 · çocukta kötü koku, 
 · bakımı yapılmamış yaralar, 
 · sürekli yorgunluk, 
 · suya dayanıklı kıyafetlerin eksikliği, 
 · morluk, yara, 
 · sürekli hasta olma hali, kemiklerde kırık, 
 · erken yaşta ve/veya istenmeyen hamilelik, 
 · bedensel gelişim bozuklukları, fiziksel çalışma 

göstergeleri (el ve/veya cildin durumu, sırt ağrısı) ve 
benzerleri 
 

 · görsel ve işitsel uyaranlara sınırlı tepki, 
 · algıda ve hafızada bozukluklar, 
 · konsantrasyon eksikliği, 
 · dil ve zekâ gelişiminde bozukluklar 

 
 
 

 · üzüntü, sinirlilik, 
 · gerginlik, 
 · huzursuzluk, korku hali, 
 · içine kapalılık
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Etrafınızdaki bir çocuğunu istismara uğradığını 
düşünüyorsanız durumu bildirim şekilleri

Eğer etrafınızda bir çocuğun sağlığının tehlikede olduğunu düşünüyorsanız 
şunları yapmanız gerekir:

Çocuğun sağlığının tehlikede olduğu-
nun göstergelerinin gözlemlenmesi

Sosyal hizmetler/çocuk koruma  
görevlerine bildirme 
 
İsim, iletişim bilgileri (gözlem formunun doldurulması)

Başka bir uzman "4 göz ilkesi" ile risk 
değerlendirmesi 
 
(risk değerlendirme formu)
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Davranış kodu

Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, çocuklar ve gençlerle 
ilişkilerde bağlayıcı kurallar belirlemiştir. Siz de bir çalışan olarak 
aşağıdaki 6 kurala uymayı kabul etmiş sayılmaktasınız:

 
İşim sırasında karşılaştığım tüm sorunlarla sorumlu bir şekilde 
ilgilenirim. Çocuklarla ilgili olabilecek gizli bilgileri paylaşmam. 
 

Eşitlik ilkesine uygun olarak engelli veya engelsiz çocukların 
haklarını gözetirim. Çocukları cinsel, duygusal veya fiziksel 
istismar, sömürü ve ihmale karşı korurum. Çocukları iligli 
aktivitelere katılmasını sağlarım ve aktiviteleri planlarken ve 
uygularken çocukların ilgilerini dikkate alırım. 

Sınırlara saygı gösteririm ve çocuklara yakın ya da uzak durma 
konularında sorumlu davranış gösteririm. Çocuklarla cinsel 
istismar ve sömürü gibi zararlı her türlü ilişkiden kaçınırım.  
Cinsel olabilecek her türlü davranış (öpmek, dokunmak gibi) 
yasaktır. Bu eylemler rapor edilmesi gereken davranışlardır ve  
yasal sonuçlar doğurabilecek cinsel davranışlar olarak görülür. 
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Şu konularda saygı gösteririm: 
 · çocuğun benzersiz oluşuna
 · hislerine ve ihtiyaçlarına
 · kendi kararlarını vermek istemesine
 · dokunulmazlığına

Aşağıdaki davranışları gerçekleştirmeyeceğime, başkalarının 
gerçekleştirmesine engel olacağıma ve karşı çıkacağıma söz 
veriyorum: 
 · LAB NI sitelerinin içindeki ve dışındaki çocuklarla özel iletişim 

kurmak
 · çocuğun kendini açtığı ifadeleri görmezden gelmek ve ciddiye 

almamak
 · çocuklara para ya da hediye vermek
 · her türden yaftalama ya da damgalama
 · aşağılama, ihmal ve küçük düşürücü davranış
 · ayrımcılık, mobbing ve dışlama
 · şiddet uygulama ve şiddet tehdidinde bulunma
 · öpüşme veya dokunma gibi cinsel içerikli tüm eylemler ve 

cinsel konuşma
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Çocukların sosyal ilişkilerini şekillendirmelerine ve sorumluluk 
almalarına yardımcı olmak için gelişimlerini ve becerilerini 
teşvik ediyorum. 

Çocuklara bir birey olarak davranırım. Yaş, cinsiyet, ırk, dil, din, 
cilt rengi, engellilik durumu ya da politik görüşlerden bağımsız 
olarak tüm çocuklara saygı gösteririm. 

Bir çocuğun tehlikede olduğuna dair ilk şüphe veya gözlemde 
aktif olarak müdahale ederim.
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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations-und Integrationsfonds kofinanziert.


