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SPORDA 

ÇOCUK KORUMA

Her adımda daha 
iyiye, çocuklarımız 

için 
güzelleştirdiğimiz 

İstanbul’un 
geleceğine... 



3

Merhaba ben Ayşe.

Ben de Mehmet.

Bugün ebeveynlerimize, 
spor alanlarında biz 
çocukları bir uzman gibi 
nasıl koruyabileceklerine 
dair bilgiler vereceğiz. 

Böylece, hep beraber spor 
alanlarını daha iyi ve daha 
güzel hale getireceğiz.

Sağlıklı ve güvenli spor 
kültürünü tüm toplumda hep 
beraber yaygınlaştıralım. :)

Ayrıca güvenli spor ortamında, 
bir çocuğun mutlu ve sağlıklı 
gelişebilmesi için ihtiyaçlarından 
bahsedeceğiz.

Unutmadan hatırlatalım, bu 
anlatacaklarımızı herkese 
ulaştıralım.



 GÜVENLİ SPORUMUZ
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Koruma Şemsiyesi
Her çocuğun 

şiddet, sömürü 
ve istismardan 
uzak özgürce 
yaşama hakkı 

vardır.

Güvenli spor, çocuklar olarak bizim sağlıklı ve 
destekleyici bir ortam içinde antrenman 

yapabilmemizi ve yarışabilmemizi sağlayan tüm 
çalışmaları kapsar. Güvenli bir ortam; her türlü 

şiddetten arındırılmış, refah içinde ve birbirimize 
karşı saygılı - adil olduğumuz yerdir.

1 .



YASAL TEMELLERİMİZ
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Koruma Şemsiyesi

Devletimizin kanunlarına ve Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, 18 yaşını 

doldurana kadar hepimiz çocuk olarak değer-
lendiriliyoruz. Ulusların geleceği olan biz çocuk-

ların toplum içinde yaşam, gelişim, katılım ve 
korunma gibi ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar, 18 

yaşına kadar ebeveynlerimizin ve devletimizin 
desteğiyle karşılanıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi

T.C. Kanunları

Kültür
Adalet Eşitlik Sevgi Saygı Hoşgörü

2.2.



OYUNDAKİ HAKLARIMIZ
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Şimdi size spor ortamında 
var olan haklarımızdan 
bahsetmek istiyoruz.

Bu sayede, Çocuk Hakları 
Sözleşmesi temelinde belir-
lenen 7 ilke ile spor ortamın-
da nasıl daha iyi yetişebi-
leceğimizi anlayabilirsiniz. 

ONUR Çocuklar olarak, bize her koşulda özenli ve saygılı davranılmalıdır.

KATILIM Spor içinde, bizi ilgilendiren konularda görüşlerimizi ve 
duygularımızı ifade edebileceğimiz alanlar oluşturulmalıdır.

YAŞAM, HAYATTA KALMA VE GELİŞME Her çocuk ve genç, 
güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için spordaki eşit 
fırsatlardan yararlanmalıdır.

AYRIMCILIK YAPMAMA Yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni, dini, dili, 
aile geçmişi veya diğer herhangi bir durumu fark etmeksizin her 
çocuk ve gence adil davranılmalı ve ayrımcılığa karşı korunmalıdır.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Katılım gerçekleştirdiğimiz 
spor ortamında yer alan eğitmenlerin ve yöneticilerin çalışmaları 
açık, net ve güvenilir olmalıdır.

YÜKSEK YARAR Bizi etkileyen tüm kararlardan ve eylemlerden 
en fazla yararı sağlamamız en yüksek  öncelik olmalıdır.

BAĞIMLILIK VE BÖLÜNMEZLİK Tüm haklarımızdan her zaman 
yararlanabilmeliyiz çünkü tüm haklarımız eşit derecede önemlidir.

3.



TAVİZ
VERMEYECEKLERİMİZ
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Şiddetin her türüne karşıyız. Kaza sonucu olmadan, 
bilerek yapılan fiziksel, duygusal, cinsel istismarı ve 

ihmali spor ortamında asla kabul etmiyoruz. 

Fiziksel istismar; 
karşımızdaki kişinin, 
bize bilinçli olarak 
fiziksel zarar ver-

mesidir. Örn: vurma, 
itme, tokat atma, 

tekmeleme …

Cinsel istismar; 
karşımızdaki kişinin, 
bizi cinsel amaçlarla 
kullanması ve cinsel 
eylemlere dahil 
etmesidir. Bu 

çevrimiçi bile olabilir.

Duygusal istismar; 
karşımızdaki kişinin, 

bizim zihinsel ve sosyal 
gelişimimize zarar 

vermesidir. Örn: lakap 
takma, hakaret, tehdit, 

aşağılama…

İhmal; bir yetişkinin, 
sağlığımız, 

güvenliğimiz ve 
esenliğimiz için 
gereken bakımı, 

denetimi, sevgiyi ve 
desteği bize 

sağlamamasıdır.

Şiddetin sözlü, 
dokunsal ve sanal 

olabileceğini; ihmal, 
zorbalık ve yıldırma 

yolları ile gerçekleşebi-
leceğinin farkındayız.

Ko
rum

a Şemsiyesi

4.



SEVİLEN 
DAVRANIŞLARIMIZ
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Mehmet, şimdi de sporda en 
sevdiğimiz davranışların neler 
olduğunu sırayla söyleyelim mi?

Adil ve saygılı bir şekilde 
oyun oynamak,

Eğitmenimiz ile pozitif 
bir iletişim,

İyileştirici ve destekleyici 
arkadaş davranışları,

Başarılarımız sonucu 
ödüllendirilmek,

Yaşımıza uygun 
antrenmanlar,

Takımı hoş karşılama 
ritüelleri,

Eğlenceli ve geliştirici 
aktiviteler, 

Yeterlik kazanmak için 
bizlere zaman tanınması,

Olur Ayşe, böylece nasıl bir 
spor ortamı hayal ettiğimizi 
de anlatmış oluruz. 
Lütfen, ilk sen başla…

Performansımızın artması 
için sevilerek ve güvenle 
teşvik edilmek,

Sporun içinde ve 
dışında nazik olmak,

5.

Ailemizle güzel anıları 
paylaşmak,
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Şimdi, yüksek düzeyde korunma ihtiyacı olan 
arkadaşlarımızdan bahsedeceğiz. Bilinçli karar 

vermede desteğe ihtiyaçları olduğu çok açık! Bu 
noktada ebeveynlerimizin rolü ise çok önemli. Korunma 
ihtiyacı olan arkadaşlarımız desteğinizle bilinçlenecek 

ve kararlarını net bir şekilde dile getirip kendilerini 
ifade edebilecekler.

Madde Etkisindekiler

Engelli Arkadaşlar

Farklı Dil Konuşanlar

Tüm Çocuklar

Bilinci Yerinde Olmayanlar

Başarmak için Her Şeye Katlananlar

Ebeveynlere Not: 
Birinin rızası olup 

olmadığını anlamak 
için kişinin bilinçli, 

sözlü ve net bir şekilde 
onayını almalısınız.

DESTEKLENECEK
ARKADAŞLARIMIZ

6.



SÖZSÜZ MESAJLARIMIZ
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Şiddete maruz kalmış çocukları fark etmenin en etkili yolu, 
bedenlerinde ve davranışlarında gözlemleyeceğiniz ani değişik-

liklerdir. İpucu niteliğindeki bu değişikliklerden en belirgin 
olanlarını gelin beraber inceleyelim. Değerli ebeveynlerimiz, 
eğer zamanında bu sözsüz mesajlarımızı fark ederseniz bizi 

fiziksel, duygusal ve bilişsel travmalardan koruyabilir ve spor 
içinde güven ilişkisi kurabileceğimiz bir ortam oluşturabilirsiniz.

Fiziksel Belirtiler Davranışsal Belirtiler

- Çizikler
- Isırık izleri veya morluklar
- Yanıklar
- Tedavi edilmemiş 
yaralanmalar
- Kırık kemiklerFiziksel

- Kendine zarar verme eğilimleri,
- Sürekli kaçmaya çalışmak,
- Agresif veya çekingen 
davranma,
- Eve dönme korkusu,
- Yetişkinlerden gereksiz korkma

Duygusal

- Ani konuşma bozuklukları
- Yatak ıslatma ve kirletme
- Kendine zarar verme 
belirtileri
- Zayıf akran ilişkileri

- Sürekli açlık,
- Tehlikeye maruz kalma,
- Yetersiz/uygunsuz giyim,
- Yetersiz hijyen,
- Tedavi edilmeyen hastalıklar,

- Yorgunluk, halsizlik,
- Zayıf akran ilişkileri,
- Kendine güvensiz olma,
- Çalma Sendromu, 
- Yalvarma,

- Çocuğun “özel bölgelerinde” ağrı, 
- Yetişkinlere veya diğer çocuklara 
cinsel yaklaşımlarda bulunma,
- İdrar yaparken ağrı,
- Yürümede veya oturmada zorluk,
- Yeme bozuklukları,
- Madde/uyuşturucu kullanımı,

- Depresyon,
- Yaşına uygun olmayan dil ve/veya cinsel bilgi,
- Kendine güvensiz olma, 
- Karanlıktan korkma,
- Herhangi birinin yaklaşmasına karşı 
aşırı temkinli olma,
- Bir resmin tümünü yoğun bir şekilde 
siyah içerikli yapma,

- Dikkat çekme davranışı,
- Sallanma, 
- Parmak emme,
- Tırnak yeme
- Değişim korkusu,
- Ardışık kaçışlar,

Cinsel

İhmal

7.



SİZE
ANLATACAKLARIMIZ

11

Bir şikâyetimiz olduğunda bunu güven duyduğumuz ve 
sevdiğimiz kişilere anlatırız. Ebeveynlerimizden ricamız bizi 

dinlerken aşağıda yer alan yaklaşım yöntemlerini 
kullanmalarıdır. Davranışlarınızın ve söyleyeceklerinizin 

yaşadığımız sıkıntıların çözülmesinde veya devam 
etmesinde etkili olacağını lütfen unutmayın.

SÖYLENECEKLER
(Dinle-İnan-Bildir)

- Bana söylemekle doğru şeyi yaptın.
 - Sana inanıyorum, bu senin 

hatan değil.
- İhtiyacın olan rehberlik için seni uygun 

kişiye yönlendireceğim.
- Güvenliğinin sağlanması için 

şimdi şunları yapacağım.

Yetişkinlere Not:         
İstismar olup olmadığını 
araştırmak sizin sorum-

luluğunuzda değildir. 
Sizin sorumluluğunuz, 

yetkililere durumu 
bildirmektir.

KAÇINILACAKLAR
(Görmezden Gelmek, Söz Vermek, 

Şoka Girmek)

- Tutamayacağınız sözler vermeyin.
- Anlatırken konuşmayı kesmeyin.

- Şok olmuş, yıkılmış ve agresif 
tavırlar sergilemeyin.

- Çocuğun hatalarını vurgulamayın.
- Durumu normalleştirmeyin.

8.



KORUNAKLI ORTAMIMIZ
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Şimdi de güvenli spor ortamı oluşturmada İBB Spor İstanbul’un uygulamalarını 
anlatacağız. Burada herkesin davranış kodları vardır. Bunlar, birbirimize saygı 

duymamız ve sınırlarımızı bilmemiz için birer rehber niteliğindedir. İşe alınan 
herkes hakkında gerekli araştırmalar ve görüşmeler devletimizin sağladığı geri 

dönütler ile yapılır. Eğitmenlerimiz işe başladıklarında çocuk koruma 
üzerine eğitimler alırlar. Spor İstanbul’da tüm çalışanlar, iş birliği yaparak 

spor kültürünü tüm İstanbul’a yaymak için çalışır.
Ko

rum
a Kültürü

Örgütsel Kültür             G
üvenli İş G

ücü            Çalışmanın Güvenli Yolları      
      

  Ş
ikayet

le
re

 E
tk

ili
 Ç

öz
üm

le
r  

    
    

   B
irl

ikte Çalışma

Güvenli İşe Alım

Güvenlik Politikaları ve 
Prosedürleri

Etik İlkeler ve Davranış 
Kodları

Çocuk Koruma 
Eğitimleri

Çocukların Aktif 
Katılımı

9.
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Ko

rum
a Kültürü

   SEVDİKLERİMİZDEN
ÖĞRENECEKLERİMİZ

Ebeveynlerimizden öğreneceğimiz en önemli şeylerin başında 
kişisel güvenlik becerilerimizi nasıl geliştireceğimiz geliyor. 

Şiddetin her türlüsüne karşı kendimizi korumak adına 
edineceğimiz bu beceriler yaşam boyu bizi destekleyecektir. 

Spor ortamında yaşanabilecek sıkıntıları önlemek için 
aşağıda yer alan konuları bize öğretmenizi sizden talep ediyoruz.

10.

Sınırlar

Mahrem 
bölgelerimizin ve 

kişisel sınırlarımızın 
öğretilmesi

Yeterlik

Karşılaşabileceğimiz 
riskleri tahmin etme, 
değerlendirme ve 

yönetme becerilerinin 
öğretilmesi

Sırlar

Sağlıklı bir spor 
ortamında akran-
lar ve yetişkinler 
arasında sır tutul-
maması gerektiğinin 

öğretilmesi

Arzu edilenin 
ve istenenin 
dışında 

davranıldığın-
da haklarımızı 
savunmamızın 
öğretilmesi

Hayır 
Demek

Şahsi 
fotoğraflarımızın ve 
bilgilerimizin ancak 
iznimiz dahilinde 
kullanılabileceğinin 

öğretilmesi

Akranlar arasında 
birbirimize karşı 
saygılı davran-
mamız gerektiği-
nin öğretilmesi

Çocuklar için 
uygun ve yerinde 
olan davranışların 
tanıtılması ve onay 
verilecek durumların 

öğretilmesi 

İhtiyaç duyduğu-
muzda nereden 
rehberlik alabi-
leceğimizin ve  
yardım isteye-
bileceğimizin 
öğretilmesi

Sosyal 
Medya Saygı Rıza Yardım 

İsteği



ENDİŞELERİNİZİ LÜTFEN 
BİZE BİLDİRİN!
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Bilgi Sağlama
Şikayetinizle ilgili ayrıntılı bilgi vermeniz 
istenecektir. Dilerseniz anonim 
kalabilirsiniz.

İnceleme
Uzman koruma ekibimiz, verdiğiniz tüm 
bilgileri özenle inceleyerek raporunuzu 
değerlendirmeye alacaktır.

Değerlendirme
Raporunuzla ilgilenen İnsan Kaynakları 
sorumlumuz, ilgili şikayetiniz hakkında 
değerlendirmede bulunur ve gereken 
taktirde konu hakkında resmi soruşturma 
başlatır.

Sonuç
Bu süreçte bir sonuca/karara 
ulaşılacak ve önlemler/eylemler 
uygulanacaktır.

Süreç Tamamlanır
Şikâyetiniz sonuçlandığında size bilgi 
verilecektir. Tüm dosyalar İnsan Kaynakları 
ekibimiz tarafından saklanacaktır.


