KURALL ARI HE ME N B UG ÜN B E NİMS E YİN

DAVRANIŞ KURALLARINI HEMEN BUGÜN
BENİMSEYİN
Turizm sektöründe çalışan bir profesyonel şirket olarak çocukların
güvende olmalarını sağlamada özel bir konuma sahipsiniz. Şirketiniz,
Davranış Kurallarını benimseyerek ve çocuk koruma alanındaki altı ilkeyi
yaşama geçirerek toplumda bir fark yaratabilir.
Herhangi bir turizm şirketi basit birkaç adım atarak Davranış Kurallarını
benimseyebilir. Lütfen www.thecode.org/join adresini bugün
ziyaret edin, katılıp imzanızı atın.

Ço c uk lar ı m ı z ı
ci n se l am açlı tur i z m d e n
ko r uyalı m .

Başvurunuzu çevrimiçi yapıp üyelik aidatınızı birkaç dakikada
yatırabilirsiniz. Üyeliğiniz onaylandığında üye portaline giriş, çevrimiçi
eğitim ve uygulama desteği gibi imkânlardan yararlanabileceksiniz.

ÇOCUKLARA YARDIM EDERKEN SİZE DE
YARDIM SAĞLAYACAKTIR

DESTEK VEREN KURULUŞLAR

Şirketiniz Davranış Kurallarına katıldığında, çevrimiçi özel üye grubuna
ulaşabilecektir. Buradaki bilgiler, söz konusu altı ilkeyi hızla ve kolayca
uygulayabilmeniz konusunda size yol gösterici olacaktır. Ayrıca,
personeliniz de haftanın 7 günü 24 saat boyunca, 10 ayrı dilde açık olan
eğitim programından ücretsiz yararlanabilecektir.

HEMEN BUGÜN KATILIN
Bugün katılmak için www.thecode.org/join
adresini ziyaret edin
ya da şu numarayı arayın : + 662 215 3388

ULUSLARARASI

ÇOC U K L A R IMIZI
C İNS E L
A MAÇ L I
TU R İZMD E N
KOR U YA L IM
TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN
DAVRANIŞ KURALL ARI

Çoc u k l arımız ı
c insel amaç l ı
t u riz mden koru yal ım.

ÇOCUKLARI GÜVENDE TUTMAK TURİZM
SEKTÖRÜNÜN GÖREVİDİR
Çocukların özgür ve güven içinde oldukları, tek bir çocuğun bile
turistlerin istismarına maruz kalmadığı bir dünya düşlüyoruz.
Ne yazık ki günümüzde çok sayıda çocuk cinsel amaçlı turizmin
mağdurudur. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 18 yaşından küçük
150 milyon kız çocuk ve 73 milyon erkek çocuk cinsel sömürüye ya da
cinsel şiddetin bir başka biçimine maruz kalmaktadır. Bu suçlar her
ülkede, toplumun her kesiminde görülebilmektedir.
Turizm bu suçların nedeni değildir. Ancak, maalesef çocuk istismarı
amacıyla seyahate çıkan pek çok kişi vardır. Bu da şu anlama gelir:
Turizm sektöründe çalışanlar olarak sizin elinizde çocuğa karşı
cinsel amaçlı turizmi durdurma açısından özel bir imkân vardır.
Bu tür bir istismardan kuşkulandığınız takdirde yetkili mercilere ihbar
ederseniz, suçlular kovuşturulabilir ve çocuklar bu tür tehditlerden
korunabilir.

DAVRANIŞ KURALLARI
ÇOCUKLARIN KORUNMASINDA 6 ADIM
Davranış Kurallarını benimseme, çocukların cinsel
istismarı ve sömürüsünün önlenmesi için turizm
firmaları açısından farkındalık yaratan, buna yönelik
araçlar ve destek sağlayan sektör odaklı bir sosyal
sorumluluk girişimidir.
Üye şirketler, çocuk koruma ilkelerini somut
eylemlere dönüştürerek kurallarda yer alan altı basit
ölçütü yaşama geçireceklerdir:
1
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ÇALIŞANLARIN EĞİTİLMELERİ: Çocuk hakları,
cinsel sömürünün önlenmesi ve kuşkulanılan
durumların nasıl bildirileceği konularında eğitim
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İŞ SÖZLEŞMELERİNDE BU KONUYA YER
VERMEK: Çocukların cinsel sömürüsünün
ortaklaşa kınanması ve böyle durumlara sıfır
toleransla yaklaşılmasının iş sözleşmesinde
açıkça yer alması
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Kuruluşunuz, Şirketiniz, “Davranış
Kuralları”nı benimseyerek, çocuklara
yönelik cinsel suçları kabul etmeyeceğini,
böyle durumlara hoşgörü göstermeyeceği
konusunda topluma herzaman net bir mesaj
vermelidir.

Çocukların cinsel sömürüsüne karşı
POLİTİKA VE KURALLAR OLUŞTURMAK

SEYAHAT EDENLERE BİLGİ SAĞLANMASI: Çocuk
hakları, cinsel sömürünün önlenmesi ve
kuşkulanılan durumların nereye ve nasıl
bildirileceği konularında bilgi verilmesi
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Çocukların cinsel sömürüsünün önlenmesinde
DESTEK, İŞBİRLİĞİ VE SEKTÖRDEKİ
PAYDAŞLARIN KATILIMINI SAĞLAMA
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Şirketin kuralların uygulanmasına ilişkin YILLIK
RAPORLAR OLUŞTURULMASI

KATILMANIN YARARLARI
“Davranış Kurallarını”nı benimsediğinizde şirketiniz çocukların güvende
olmalarına yardımcı olmuş olacaktır. Ayrıca, bundan şirketiniz de çeşitli
biçimlerde yarar sağlayacaktır. Bunlar:

SORUMLULUK SAHİBİ BİR MARKA OLARAK TANINMA
Çocukların korunması alanında aktif ve öncü bir şirket
olduğunuzda müşterileriniz de sizinle çalışmaktan
memnuniyet duyacaktır.
REKABET AVANTAJI
Davranış Kuralları, özel olarak turizm sektörü için tasarlanmış,
çocuk koruma alanında uluslararası ölçekte tanınmış ve ödül
kazanmış bir araçtır. “Davranış Kuralları”nı benimsediğinizde
şirketiniz turizm sektöründeki öncü şirketlerden biri
konumuna gelecektir.

POTANSİYEL RİSKLERİN AZALTILMASI
Davranış Kurallarının benimsenmesi, kendi faaliyet
alanınızda çocuk cinsel istismarının önlenmesi için
şirketinizin atabileceği en etkili adım olacaktır.

TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ DİĞER ÖNCÜLERLE BAĞLANTI
Davranış Kurallarını benimseyerek, sizde çocukların cinsel
sömürüsüne son verme kararlılığı sergileyen, 60’ı aşkın
ülkeden 1.300 kadar şirketin oluşturduğu ve giderek
genişleyen bir ağa katılmış olacaksınız.

Kuruluşunuz, şirketiniz, Davranış Kurallarını benimseyerek
bu avantajlara hemen erişebilir.

