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“Her çocuğun güvenli ve
kendilerine uygun ortamlarda spor

yapabilmesi ve oyun oynama hakkı ve taraf
devletlerin sorumluluğudur.” der

T.C. Anayasası 41. Madde

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesinin  19. ve 31. Maddesi, 

Unesco’nun 1978’de Yayınladığı Beden
Eğitimi ve Spor Uluslararası Şartı,

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü
ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Olimpizmin Temel İlkelerininin 4. Maddesi,

Avrupa Konseyi Çocuk Hakları 
Stratejisi Belgesi (2016-2021);

• Çocuklara değer vermeyi, saygı duymayı ve
 onları dinlemeyi,

• Çocuk koruma bilincini geliştirmek ve tanıtmak
 için çalışmalar yapmayı,

• Personel işe alımında konu ile ilgili gerekli tüm
 kontrolleri gerçekleştirmeyi,

• Çalışanlarını konu ile ilgili bilgilendirmeyi ve
 ortak bir çocuk koruma anlayışı oluşturabilmek
 için planlama yapmayı ve pratikler geliştirmeyi,

• Uluslararası organizasyonlarla, diğer ülkelerde
 çocuk koruma programını teşvik etmek için 
 çalışmayı,

• Görevlilere çocuk istismarı şüphelerine karışı
 sorumluluklarını ve bu durum karşısından ne
 yapmaları gerektiğini anlatmayı,

• Çocukları korumak için standartlar ve
 stratejiler geliştirmeyi, 

• Yetişkinlere kimlerin çocukları için tehdit
  olabileceğini anlatmak ve onlara nasıl
 müdahale edeceklerini göstermek.

• Çocuk koruma global politikaskının
 uygulanabilmesi için uygun ve yeterli miktarda
 kaynağı ayırmayı ve ilgili taraflara bildirilerek
 anlaşıldığından emin olmayı taahhüt eder.
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ÇOCUK İSTİSMARI

18 yaşından küçük her insan çocuk sayılır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından

4 tip  istismar türü tanımlanmaktadır.

Fiziksel İstismar: Çocuğun yaşamına, gelişimine,

bedenine veya onuruna zarar veren ya da zarar

verme ihtimali olan hareketlerde bulunma ve

çocuğun kaza dışı her türlü yaralanmasına

sebep olmaktır.

Cinsel İstismar: Çocuğun tam olarak anlayamadığı,

onay vermesinin mümkün olamayacağı, toplumun

yasalarına, sosyal normlarına aykırı olacak

şekilde bir cinsel etkinliğe dahil edilmesidir.

Duygusal İstismar:  Ebeveyn, antrenör ya da

çocuğa bakan kişinin, reddetme, aşağılama,

tehdit etme, suçlama, gibi davranışları ya da

sözleriyle çocuğun ruh sağlığını bozacak etkide

bulunması ve çocuğun bu nedenle büyüme

gelişme ve ruh sağlığı açısından genetik

kapasitesine ulaşmasının engellenmesidir.

İhmal: Çocuğa bakmakla yükümlü  kimselerin; 

Çocuğun beslenme, barınma, eğitim, korunma,

sevilme gibi temel fiziksel ve duygusal

gereksinimlerini karşılamada ihmal göstermesidir.

SPORDA ÇOCUK İSTİSMARI

• Cinsiyeti, performansı ya da vücut şekli
 hakkında yapılan Psikolojik aşağılama ya da
 küçük düşürme,

• Yüksek performansa ulaşabilmeleri için,
 yapılan aşırı baskı,
•
 Takıma seçilebilmek ya da takım içinde ayrıcalık
 kazanabilmek için antrenör veya yönetici cinsel
 etkileşim,

• Sakatlığa yol açabilecek veya aşağılamaya giren
 takıma kabul ritüelleri, 

• İştahsızlık ya da başka sağlık sorunlarına yol
 açabilecek, beslenme alışkanlıklarına veya
 rejimlere maruz kalma,

• Dayak atma veya herhangi bir fiziksel
 cezalandırılmanın sporcunun performansını
 arttırmaya yöneltmek için kullanılması,

• Aşırı risk alarak, sakatlığa neden olmak veya
 sporcuyu  sakat sakat oynatmak,

• Doping ya da herhangi bir performans artırıcı
 kullandırmak,

• Alkol veya bağımlılık yaratan madde kullanımı
 için akran baskısı veya rol modellerinden
 görmesi,

• Yeterli dinlenme ve bakım vermemek vs.

• Cinsel içerikli herhangi, şaka söz veya temas.

ÇOCUK SPORCULAR İÇİN
FARKINDALIK SORULARI

• Bazen bir yetişkin bana garip mesajlar yolluyor. 
• Bir yetişkin bana cinsel içerikli sorular soruyor.
• Bir yetişkin bana sık sık beni mutlu eden hediyeler
 alıyor. Ancak bana bundan kimseye
 bahsetmememi, eğer birisine söylersem bana
 hediye almayı bırakacağını söylüyor.
• Bir yetişkin benimle sadece ikimiz yer aldığı çok
 eğlenceli oyunları oynuyor. 
• Bir yetişkin sık sık benimle el şakaları yoluyla
 temas ederek eğleniyor.
• Antrenörüm bana, beni başarılı bir sporcu
 yapabilecek tek çalıştırıcının kendisi olduğunu
 söylüyor.
• Antrenörüm bana eğitimim için iyi bir sporcu bursu
 bulabileceğini, bunu sadece kendisinin
 yapabileceğini ve fakat aramızda olanları birisine
 anlatırsam veya istediklerini yapmazsam,
 yapmayacağını söylüyor
• Bir yetişkin bana dış görünüşümle ilgili çok fazla
 yorum yapıyor. 
• Bir yetişkin bana sporcusu olduğum için beni çıplak
 görebileceğini, bana dokunmadığı sürece bunun
 normal olduğunu söylüyor. 
• Antrenörüm beni motive etmek, daha iyi çalışmaya
 itmek için bana şişman inek, salak gibi sözcükler
 kullanıyor.
• Antrenörüm çalışma esnasında sinirlenip bana
 çeşitli cisimler fırlatıyor.
• Bir takım arkadaşım şiddetli bir çarpışma yaşadı
 ve kendini iyi hissetmediği için oyuna dönmek
 istemedi. Fakat antrenörümüz ona oyuna girmek
 zorunda olduğunu, girmezse takımdan atılacağını
 söyledi. 
• Antrenörüm antrenman boyunca uzun süre su
 içmemize izin vermedi.
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SPORDA ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ

• Çocukların katılım sağladığı spor faaliyetlerini
 yöneten ve uygulayan bütün örgüt ve
 organizasyonlarda, çocuğun fiziksel, sosyal,
 duygusal, ekonomik, kültürel ve etnik olmak
 üzere tüm yönlerden korunması, spor
 organizasyonların da görev alan tüm unsurların
 konu hakkında eğitilmesi, Çocuk istismarı
 olaylarının oluşmadan önlenmesi ve ihbarlara
 en hızlı ve uygun şekilde müdahale edilebilmesi
 için gerekli düzenlemelerin uygulamada ve
 hukuki zeminde sağlanması” şeklinde
 tanımlanabilir.

• Sporda Çocuk Koruma Sisteminin temel hedefleri 
• Yetkililere intikal ettirme yolu ile koruma:
 Bu yöntem, herhangi bir kötü muamele yaşayan
 ve belki de bunun farkında olmayan çocuk
 sporcunun durumunu, ilgili kişilere (yetkililere)
 bildirmekten geçer. 

• Liderlik yolu ile koruma:
 Bu yöntem sporda görev alan yönetici ve
 antrenörlerin, kullanacağı  doğru uygulamalarla, 
 kullanacakları doğru metotlarla sporcuların
 istismar uğramasını önlemeleridir. 

• İftirala karşı (yanlış alarmlara karşı) koruma:
 Çocuk istismarı bilinci, neyin normal neyin yanlış
 olduğu, sporcu ve ailelerine anlatılarak, çeşitli
 sorun ve rahatsızlıklara neden olacak yanlış
 alarmların önüne geçilebilir. 

• Sporun korunması:
 Dördüncü boyut sporun iyi imajını ve olumlu
 intibasını korumaktan geçer. Spor devamlı olara
  yada yoğun bir şekilde istismar olayları ile
 anılmaya başladığında, sporun imajı bundan
 kötü etkilenecek ve daha az aile çocuklarını
 spora yönlendirecektir. 


