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BBC Çocuk Koruma Politikası  
 
1 Giriş 
 
BBC çocukların ve genç insanların refahının korunması konusunda sorumluluk üstlenmekte 
ve bu bağlamda kendi pozisyonunu güçlü bir nüfuz aracı olarak kabul etmektedir. BBC, her yıl 
çeşitli şekillerde çok sayıda çocukla düzgün bir şekilde çalışmaktadır ve çocukların ve genç 
insanların refahının korunmasına ilişkin sorumluluğunu uygulamada personelini desteklemek 
için bir Çocuk Koruma Politikası oluşturmuştur.    
 
Politika kapsamında çalışmalar gereği temasa geçilen çocukların ve genç insanların 
korunmasıyla ilgili olarak BBC için çalışan herkesin sorumlulukları yer almaktadır. Çocukların 
korunması bağlamında 18 yaşından küçük olanlar çocuk ve genç insan olarak 
tanımlanmaktadır. 
 
Bu politika hem İngiltere mevzuatı ve rehberliği hem de diğer ilgili BBC politikaları ve 
prosedürlerine dayanmakta ve bunları yansıtmaktadır. Yaklaşım çocukların korunması 
alanındaki “en iyi uygulama” ile tutarlı olacak şekilde geliştirilmiştir. Temel ilkeler şöyledir:  
 
 

 Çocukların veya genç insanların refahı en önemli husustur. 

 Bütün çocuklar ve gençler, yaş, engellilik, cinsiyet, ırk veya etnik köken, dini inanç 
ve cinsel kimliğe bakılmaksızın zarar veya istismardan korunma hakkına sahiptir.  

Çocukların ve genç insanların korunmasını teşvik etmek BBC’deki herkesin 
sorumluluğundadır. Politikanın takip edilmesinde, personelden her zaman için orantılı 
davranması, sorunlara karşı sağduyulu olması ve çocuğun refahının korunmasına öncelik 
vermesi beklenmektedir. 
 
Ayrıca, personelin hiç bir zaman istismarın ileri sürülebileceği durumlara maruz 
kalmamalarını sağlamak da BBC’nin görevidir. Politikanın, personelin normal çalışma 
şekillerini sınırlamak gibi bir amacı yoktur, ancak personelin her zaman için bir eylem veya 
faaliyetin nasıl maksadı dışında algılanabileceğini dikkate alması gerekmektedir.    
 
 
2 İyi Uygulama İlkeleri  
 
BBC;  
 

 Çocuklara ve genç insanlara özenli, saygılı ve ciddiyetle muamele edilmesini; 

 BBC için çalışanların çocuklar ve genç insanlar tarafından BBC’nin güvenilir temsilcileri 
olarak algılanmasının kabul edilmesini; 

 Çocuklar ve genç insanlarla açık ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurulmasını; 

 Faaliyetlerinde çocukların maruz kalabileceği risklerin değerlendirilmesini; 

 Sağlık ve emniyet gerekçeleri veya gözetim dışında personelin çocuklar ve genç 
insanlarla fiziksel temastan kaçınmalarını sağlamayı üstlenmiştir. 
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3 İşe alma ve bildirim  
 
Yeni atamalar 
 
BBC, çocuklarla rutin temas içeren kadro pozisyonları olan kuruluşlar için bir bildirim hizmeti 
sunan ve işverenlerin çocuklar ve genç insanlarla çalışmayı gerektiren pozisyonlar için daha 
kapsamlı işe alma ve seçim kontrolleri yapmalarını sağlayan Suç Kayıtları Bürosuna (CRB) 
kayıtlıdır. BBC işe alma ve seçim sürecinin bir parçası olarak, işin bir bölümünün çocuklar ve 
genç insanlarla çalışmayı gerektirdiği pozisyonlara personel alma teklifleri CRB bildirimine 
tabi olacaktır. Bu uygulama kadrolu personel, geçici işçiler ve serbest sözleşmeye tabi 
çalışanlar için geçerli olacaktır.    
 
Mevcut personel  
 
Genel olarak çocuklarla çalışmayan fakat görev gereği çocuklarla temas kurulmasının 
gerektiği pozisyonlarda bulunan BBC personelinden BBC Çocuk Koruma Kişisel Bildirim Formu 
doldurmaları istenecektir. Çocuklar veya genç insanlarla ilgili herhangi bir suç nedeniyle 
mahkumiyeti olduğunu ve/veya çocuklarla ilgili olarak herhangi bir disiplin cezası aldığını 
bildiren personelin, çocuklarla temas gerektiren prodüksiyon/projede çalışmasına izin 
verilmeyecektir.   
 
Pozisyonun denetim dışı çalışma, yani düzenli olarak çocuk bakımı, eğitimi, nezareti veya 
çocukların sorumluluğunun alınması gibi aslında istisna olması gereken durumlar ihtiva 
etmesi halinde, rol üstlenilmeden önce CRB’den bir bildirim talep edilecektir.   
 
   
4 BBC Bölüm/Departman Sorumlulukları  
 
BBC’nin, personelin rollerinin bir parçası olarak çocuklarla çalıştığı alanlarda Direktör 
tarafından o Departmanda Çocuk Koruma Politikasından özel olarak sorumlu olacak bir 
müdür tayin edilecektir. Tayin edilen müdür, hangi pozisyonların CRB bildirimi gerektirdiğine 
karar verecek ve departmandaki çocuk korumayla ilgili tüm konuların odak noktası olacaktır; 
ayrıca,  
 

 Çalışmaları sırasında bir çocuğun zarar görme riski altında olabileceğini düşünen 
ve/veya 

 Çocuk refahıyla ilgili bir çocuk veya gençten şikayet alan personele tavsiyede 
bulunma ve rehberlik etme sorumluluğunu üstlenecektir. 

 

5 Çocuklar ve BBC 
 
Çocuklar ve genç insanlar BBC programlarına aktör veya katılımcı olarak, izleyici olarak, BBC 
faaliyetlerine katılımcı olarak, iş deneyimi yerleştirmelerinde veya online olarak BBC’ye dahil 
olabilirler. 
 
Program Yapma  
 
Çocuk koruma politikası, çocukların refahının korunmasını da ihtiva eden BBC yayın 
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değerlerini belirleyen BBC Prodüktör Kılavuzunun “Çocuklar ve Programlar” bölümünü 
tamamlamakta ve desteklemektedir.   
 
 
 
Internet  
BBC internetin hem eğitim hem de eğlence amacıyla çocukların hayatlarının önemli bir 
parçasını teşkil ettiğinin farkındadır. Çocuk koruma politikası, BBC internet sitelerini ziyaret 
eden çocukları ve gençleri korumak için gerekli prosedürleri ortaya koyan BBC’nin Online 
Yayın Kılavuzunu tamamlamakta ve desteklemektedir.  
 
İş deneyimi  
 
BBC her yıl çok sayıda çocuğa ve genç insana BBC’de iş deneyimi yerleştirmeleri sunmaktadır. 
Başlangıçta genç insanların işyerine aşina olmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış 
olsa da, hizmet verdiğimiz kitlenin önemli bir bölümüyle doğrudan bağlantı sağlaması 
nedeniyle bu uygulama BBC için de faydalıdır.  
 
BBC’nin, geleceğe yönelik planlı ve yapısallaştırılmış iş deneyimi yerleştirmeleri sağlayan 
merkezi bir iş deneyimi planı vardır. Planı destekleyen “İşveren Kılavuzu” ve “İyi Uygulama” 
dokümanları vardır.  
 
 
6 Sağlık ve Emniyet  
 
BBC’nin H&S politikası rolleri gereği çocuklar ve genç insanlarla muhatap olan personele 
rehberlik sağlamaktadır. Çocuk veya gençlerin dahil olduğu durumlarda, risk 
değerlendirmesinde çocuk koruması dahil olmak üzere belli hassasiyetler dikkate alınacaktır. 
Risk değerlendirmesinde, okul, ebeveyn, vasi veya gözetmen tarafından yapılacak bakım ve 
gözetim için ne gibi düzenlemelerin yapıldığı ve bu düzenlemelerin ilgili taraflara nasıl 
aktarılacağı gibi hususlar ortaya konacaktır.  
 
 
7 Ulaştırma 
 
Çocuklar 
 
Çocuklar BBC adına bir yerden bir yere götürülürken, bir ebeveyn, vasi, gözetmen veya 
öğretmen nezaretinde olmalıdır. 
 
Çalışmasına izin verilen çocukların tümü seyahat ederken yasal gözetmenlerinin nezaretinde 
olmalıdır. Yasal gözetmen, adı izin belgesinde belirtilen kişidir. 
  
İzin gerektirmeyen çocuk/çocukların ebeveyn, vasi, gözetmen veya öğretmen nezaretinde 
olmaksızın bir yerden bir yere götürülmesi gerektiği istisnai durumlarda, BBC Ulaşım “onaylı” 
taksi şirketleri kullanılacaktır veya uygun bir CRB bildirimi olan personel tarafından ulaşım 
sağlanacaktır; ve her iki durumda da önceden ebeveyn veya gözetmenin özel onayı 
alınacaktır.  
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Gençler  
 
(Genç bir kişi resmi olarak okul bitirme yaşının üzerindedir, böylelikle izin veya gözetmen 
gerektirmez, fakat 18 yaşın altındadır) 
 
Yerel eğitim kurumlarının sorumluluk kapsamı dışından olmasına rağmen BBC, genç kişiler 
BBC adına seyahat ederken onların bakım görevini üstlenir. BBC prodüksiyonlarında istihdam 
edilen gençlerin ulaşımı normalde BBC onaylı taksi şirketleri tarafından sağlanır. Bu şekilde 
veya başka araçlarla nezaret olmaksızın seyahat eden gençler için ebeveyn/vasiden yazılı izin 
alınması gerekir.    
8  Konaklama  
 
Çocuklar 
 
Herhangi bir BBC prodüksiyonu için gecelemesi gereken çocuklara yasal LEA gözetmeni 
nezaret edecektir. Ebeveyn çocuğa nezaret etmek ve çocukla birlikte gecelemek isterse, 
prodüksiyon isteklerini yerine getirecektir. 
 
Gençler  
 
(Genç bir kişi resmi olarak okul bitirme yaşının üzerindedir, fakat 18 yaşın altındadır). 
 
Eğer genç insanın nezaret olmaksızın bir yerde gece konaklaması gerekiyorsa, yazılı 
ebeveyn/vasi onayı aranmalıdır.   
 
 
9  Destekleyici BBC dokümanları 
 
Bu politikayı desteklemek için personel ve müdürler için hazırlanan kılavuz çocuklar ve genç 
insanlarla çalışma konusunda uygulamaya yönelik rehberlik sağlamaktadır. 
 
Politika ayrıca, bazı departmanlarda CBBC “İzleyici İletişimi Kılavuzu” gibi uzmanlık 
kılavuzlarıyla da desteklenmektedir.   
 
 
İK Politikası  
Ağustos 2004 
 
 


