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Özet
Modern dünyada, her türlü risklere karşı savunmasız durumda bulunan çocukların aktif olarak
yer aldıkları her alanda, korunması ve esenliklerinin sağlanması, günümüzde devletlerin en
önemli sosyal sorumluluklardan birisi olarak kabul edilmektedir. Bu sorunla mücadelede
özellikle gelişmiş devletler, çocuk koruma politikaları geliştirerek çocuğun aktif olarak yer
aldığı spor alanında da uygulamaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı; çocuğun fiziksel,
sosyal, duygusal, ekonomik, kültürel, etnik, ahlaki, dini ve siyasal olmak üzere tüm yönlerden
güvenliğinin hukuki zeminde ve uygulamada sağlanması olarak tanımlanan Çocuk koruma
programına yönelik uygulamaların, İngiltere spor sistemi içerisinde hangi boyutlarda
uygulandığının incelenmesi ve spor örgütlerinin politikalarının belirlenmesidir. Tematik
derleme deseninin kullanıldığı çalışmada literatüre dayalı Detaylı Kaynak Taraması metodu
kullanılmıştır. Araştırma bilgileri uluslararası çeşitli kütüphanelerde, dergilerde, kitaplarda ve
birincil kaynaklar olarak spor kurumlarında konuya ilişkin kaynaklar incelenerek elde
edilmiştir. Araştırmada elde edilen bilgilere göre; İngiltere’de sporun yönetiminden sorumlu
(Federasyonlar, Olimpiyat komiteleri, spor kulüpleri gibi) bağımsız spor örgütleri için çocuk
koruma programlarının yasal bir zorunluluk olduğu tespit edilmiştir. Sporda çocuk koruma
politikalarının temel amacı, her türlü (cinsel, fiziksel ve duygusal) çocuk istismarı riskini
azaltmaktır. Spor örgütleri yönetim şeması içerisinde çocuk koruma sistemleri kurarak, kulüp,
federasyon ve merkezi yönetimin ilgili birimiyle koordineli çalışmaktadır. Bununla birlikte,
yöneticilere ve antrenörlere özel eğitimler vererek, 18 yaş altı sporcularla çalışacak
antrenörlere özel belge alma şartı getirilmiştir. Sporda çocuk koruma sisteminin işleyişine
yönelik olarak kulüpler ve spor federasyonları özel yönetmelik ve eğitim programları
hazırlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Spor yönetimi, Sporda Çocuk Koruma Programı

Copyright©IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 641

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)

July 2015

Child Protection Program Implementations in Sport Management

Abstract
The protection and provision of the welfare of children who are in a vulnerable condition to
all kinds of risk in the modern world in every field they actively take part in is acknowledged
as one of the most important social responsibilites of states in this day and age. In the fight
against this problem, especially developed countries promote child protection policies and
implement them in every sport field children take active part in. The aim of this study is to
examine in which dimensions child protection system, defined as the provision of the child’s
safety in all aspects including physical, social, emotional, economic, cultural, ethnic, moral,
religious and political on a legal basis and in practice, is implemented within the sport
systems of England and to identify the policies of sports organizations. In the study, scanning
method based on the literature was used. Research data was obtained by examining the related
sources on the subject in various international libraries, journals, books and sports
organizations. According to the information obtained in the study, child protection programs
were identified to be a legal obligation for independent sports organizations responsible for
the management of the sport (such as Federations, Olympic committees, sport clubs). The
fundamental purpose of child protection programs is to diminish the risk of all kinds of
(sexual, physical and emotional) child abuse. Sports organization establish child protection
systems within their governing structure and work in coordination with the related units of
clubs, federations and central administrations. Moreover, by providing special trainings to
administrators and coaches, the stipulation of obtaining a special document for coaches who
shall work with sportsmen under the age of 18 has been laid down. Special regulations and
educational programs for sport federations have been prepared intended for the functioning of
child protection system in sports.
Keywords: Child, sport management, child protection in sports
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Giriş
Bir toplumun kalkınabilmesi ve ilerleyebilmesi, o toplum içinde yetişen çocukların bedensel,
sosyal ve ruhsal yönden sağlıklı gelişmesiyle mümkün olmaktadır. (Bostancı, 2006)
Çocukların geleceğimizin güvencesi olduğu veya sağlıklı nesillerin sağlıklı toplumlar
yaratacağı ve çocukların toplumların geleceğini hemen her yönden etkileyeceği inkâr
edilemez bir gerçektir. Dolayısıyla, çocuk haklarının korunması genellikle sağlıklı nesillerin
yetişmesi, toplumların gelecekte ki refah düzeyini ve ülkelerin kaderini doğrudan
etkileyecektir.
Akyüz (2001), ulusların maddi ve manevi açıdan mutlu ve barış içinde bir yaşam sürmek
istemelerini çocukların mutlu ve sağlıklı bir çocukluk dönemi geçirmelerine koşul olarak
görmektedir. Toplumların geleceğinin çocukların bedensel, ruhsal, ahlaki ve fikirsel olarak iyi
korunmasına bağlı olduğunun su götürmez bir gerçektir.
Çocuklara yönelik İhmal ve İstismara yönelik bilincin artmasıyla birlikte, bilimsel
çalışmaların da 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren artmaya başladığı gözlenmektedir.
Ülkeler, çocukları ihmal ve istismardan en etkili bir biçimde koruyabilmenin yollarını
aramaktadır. Bu doğrultuda, son yıllarda çıkarılan yasalar ve uygulanan plan ve programlar
yeniden gözden geçirilmekte ve birçok ülke konuya yönelik yenilikçi politikalara
yönelmektedir. 1980’li yılların sonlarına doğru başlayan ve bugün de devam eden bu değişim,
ülkeden ülkeye değişik uygulamalar doğursa da, genel amaç çocuğa yönelik hem kötü
muameleye karşı hem de sağlıklı gelişimi için daha etkin yollar aramaktadır.
Bu noktadan hareketle, her türlü risklere karşı savunmasız durumda bulunan çocukların
korunması ve esenliklerinin sağlanması, günümüz toplumlarının karşı karşıya bulunduğu en
önemli sosyal sorunlarından birisi olarak ifade edilebilir. Bu sorunla mücadelede özellikle
gelişmiş devletler, çocuk koruma sistemlerine yönelik politikalar geliştirerek çocuğun aktif
olarak yer aldığı her alanda uygulamaya koymaktadır. (Salim, 2011.)
Amaç ve Yöntem
Sporda Çocuk Koruma Programı uygulamalarını İngiltere örneğinden hareketle inceleyen bu
çalışmada, verilerin toplanması amacıyla literatüre dayalı Detaylı Kaynak Taraması metodu
çerçevesinde Tematik derleme deseni kullanılmıştır. Bu amaçla araştırma bilgileri uluslararası
çeşitli kütüphanelerde, dergilerde, kitaplarda ve birincil kaynaklar olarak spor kurumlarında
konuya ilişkin kaynaklar/dokümanlar incelenerek elde edilen veriler, çevirisi yapılarak
çalışmada kullanılmıştır.
Derleme makaleler belirli bir konunun yararlı bir toparlanmasının olması yanı sıra,
araştırmacıların uzmanlık alanlarındaki yenilikleri izleyebilmeleri açısından da son derece
önemlidir (Herdman, 2005). Bu çalışma, SÇKP yönelik politikalar üzerine uluslararası
literatürde az sayıda ve özellikle ulusal literatürde hiç çalışmanın olmaması nedeniyle,
konuyla ilgili az bilinen ve bilinmeyen şeylerin neler olduğunu özetleyen bir sentez
oluşturması amacıyla yapılmıştır.
Bu noktadan hareketle araştırmanın; Türkiye’de SÇKP yönelik farkındalık yaratacağı,
konuyla ilgili yeni araştırmalara zemin oluşturacağı ve ilgili literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Çocuk İstismarı
BM çocuk hakları sözleşmesinin birinci maddesinde çocuk “ Bu Sözleşme uyarınca çocuğa
uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına
kadar her insan çocuk sayılır.” Şeklinde tanımlanmıştır.
Çocuk koruma programlarının oluşumunun hareket noktasını çocuk istismarı oluşturmaktadır.
Çocuk istismarı ifadesi ise Çocukların anne – babaları, öğretmenleri, antrenörleri gibi, onlara
bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli sorumluluk, güç ve güven ilişkisi içinde oldukları kişiler
ya da yabancılar tarafından: Bedensel ve/veya psikolojik sağlıklarına zarar verecek, sosyal
gelişimlerini engelleyecek şekilde uygulanan tüm fiziksel, duygusal veya cinsel tutumları,
ihmali ve ticari amaçlı sömürüyü kapsar (ETTA, 2010) Diğer Bir tanıma Göre ise Çocuk
istismarı sorumluluk, güç güven ilişkisine dayalı durumlardan ortaya çıkan, her türlü fiziksel
veya duygusal kötü muamele, cinsel istismar, ihmal, ihmale yol açacak davranış, sömürü,
çocuğu sağlığına zarar veren ya da zarar verme potansiyeli olan davranışlardır. (WHO 1999)
Dünya sağlık örgütü çocuk istismarını "Bir yetişkin tarafından bilerek ya da bilmeyerek
yapılan ve çocuğun sağlığını, fizik gelişimini, psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen
davranışlar" olarak tanımlamaktadır. Bu tanımda amaç değil, sonuçlar önem taşımaktadır.
Başka bir deyişle, yetişkinin niyeti önemli değildir, eylemin çocuk üzerindeki etkisi önem
taşımaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve
ihmal olmak üzere 4 tip kötü muamele tanımlanmaktadır.
• Fiziksel istismar: 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 istismar: Çocuğun tam olarak anlayamadığı, onay vermesinin mümkün olamayacağı,
toplumun yasalarına, sosyal normlarına aykırı olacak şekilde bir cinsel etkinliğe dâhil
edilmesidir.
• Duygusal istismar: 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.
Çocuk istismarı ve ihmali; anne, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa
yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak
nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin
tümüdür (Oral ve arkadaşları, 2001)
Çocuk istismarının en sık rastlandığı alanlardan biride spor faaliyetleridir. Çünkü spor doğası
gereği, istismara karşı büyük riskler barındırmaktadır. Sporun denetimsiz ortamında, küçük
çocuklara bir temas fırsatı doğmaktadır. Bu ortamlarda çocuklar hem fiziksel hem de
duygusal istismara açıktır. Çocukların korunması ve hakları, antrenörlere yöneticilere
çalışanlara gönüllülere ve ailelere emanettir. Nitekim sporda çocuk istismarı olayları zaman
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zaman su yüzüne çıkmakta ve medyada yer bulmaktadır. Ancak maalesef bunlar sadece buz
dağının görünen yüzünü oluşturmaktalar. (Domnhall, 1996)
Özellikle çocuk ve genç sporcuların gerek eğitimcileri gerekse yöneticileri tarafından
isteyerek ya da farkında olmadan ruh sağlıklarını ve gelişimlerini bozabilecek, söz ve
davranışlarla sürekli olarak muhatap olabildikleri görülmektedir.
Spor alalında, istismar birçok değişik yol ile meydana gelebilir bunlardan bazıları (UNICEF,
2010);
• Cinsiyeti, performansı yada vücut şekli hakkında yapılan Psikolojik aşağılama yada küçük
düşürme,
• Yüksek performansa ulaşabilmeleri için, genç atletlere yapılan aşırı baskı,
• Takıma seçilebilmek ya da takım içinde ayrıcalık kazanabilmek için antrenör veya yönetici
cinsel ilişkiye girilmesi,
• Fiziksel sakatlığa yada cinsel aşağılamaya giren takıma kabul ritüelleri,
• İştahsızlık yada 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,
• Doping yada herhangi bir performans artırıcı kullandırmak,
• Alkol veya bağımlılık yaratan madde kullanımı için akran baskısı,
• Genç sporculara, sakat sakat oynamanın dayatılması,
•Fiziksel egzersizin ceza olarak kullanılması,
•Yeterli dinlenme ve bakım vermemek,
Farklı insan grupları farklı ihtiyaçlara, isteklere ve farklı özelliklere sahiptirler. Bu nedenle
farklı insan gruplarıyla çalışan antrenörlerin de farklı özelliklere farklı bilgilere, farklı
yeteneklere ve farklı eğitimlere ihtiyaçları vardır. Çocuklar ise yetişkinlerden tamamen farklı
düşünce ve fiziksel yapıya sahip oldukları için tamamen özel bir gruptur.
Çocuk Koruma Programı
Bu gereksinimler sonucu ortaya çıkan Çocuk koruma terimini UNİCEF kavram olarak
çocuklara yapılan her türlü şiddet, istismar, ihmal, sömürü ve taciz olaylarını engelleme ve bu
olaylara kısa sürede yanıt verip müdahale etme olarak tanımlamaktadır. Çocuk koruma
programı ise, çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal, ekonomik, kültürel, ahlaki ve siyasal olmak
üzere tüm yönlerden güvenliğinin hukuki zeminde ve uygulamada sağlanması olarak
tanımlanabilir.
Gelişmiş ülkelerdeki modern çocukluk anlayışı ve çocuk koruma politikalarının günümüz
koşullarına ulaşmalarını sağlayan belli başlı üç gelişmeden bahsetmek mümkündür.
Bunlardan birincisi, çocukların yetişkinlerden farklı hukuk kurallarına tabi olması gerektiğini
dile getiren ve uygulamaya koyan görüşün ortaya çıkmasıdır. İkincisi, çocuklara göre hukuk
Copyright©IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 645

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)

July 2015

kuralları geliştirilmesine paralel olarak gelişen ıslahhanelerle birlikte gelişen
kurumsallaşmadır. Üçüncüsü ise, ilk iki sürecin tamamlayıcısı konumunda olan kamusal
politikaların oluşturulması, plan ve projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır (KOÇ, 2007 ).
Çocuk koruma programlarının temel amacı, her kesimden gelebilecek çocuk istismarına
yönelik tedbirleri ve önlemleri kapsamaktadır. Çocukluk çağında yaşanan istismara bağlı
olarak birçok fiziksel, psikolojik ve sosyal problem görülmektedir (Zeren, 2012). Çocukların
istismarı ile ortaya çıkacak bu problemler toplumun geneline yayıldığında büyük toplumsal
problemlere yol açma ve ülkelerin geleceğine zarar verme potansiyeline sahiptir.
Sporda Çocuk Koruma Programı
Toplumların geleceği çocukların bedensel, ruhsal, ahlaki ve fikirsel olarak iyi korunmasına ve
geliştirilmesine bağlıdır. Çocukların, sosyal, zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimlerinin en iyi
şekilde sağlanması için en önemli unsur ise özellikle modern toplum yaşatışında önemini her
geçen gün arttıran olgu spor aktiviteleridir.
Günümüzde İnsanların, özellikle çocukların ve gençlerin beden ve ruh yapısının eğitilip
geliştirilmesinde, en uygun ve önemli eğitim aracı olarak spor faaliyetleri çocuklar için en
çok risk taşıyan alanlardan biri haline gelmiştir. Bireyin sosyolojik, psikolojik ve bedensel
gelişimi için büyük önem taşıyan spor faaliyetleri zaman zaman bir takım istismarların zemini
de oluşturabilmektedir (Yetim A, 2011).
Özellikle çocuk ve genç sporcuların gerek eğitimcileri gerekse yöneticileri tarafından istismar
ve taciz, duygusal çöküntüye yol açacak çocuğun ruh sağlığını ve gelişimini bozan, reddetme,
aşağılama, tehdit etme, suçlama, gibi söz ve davranışlara sürekli olarak maruz kalması gibi
kabul edilemez davranışlara muhatap olabildikleri görülmektedir.
Çocuklar ise tamamen farklı düşünce ve fiziksel yapıya sahip oldukları için tamamen özel bir
gruptur. Spor eğitiminin doğasında bulunan fiziksel temasalar ve çocukların kendilerine özgü
incinebilir hassas yapıları nedeniyle, Çocuklarla çalışan antrenör ve yöneticiler, kötü amaçlı
olmadan ya da istemeyerek bile Çocuk istismarı durumlarına neden olabilirler. Bu nedenlerle
Dünyanın gelişmiş ve Sporda Çocuk koruma politikalarını hayata geçirmiş ülkelerinde,
Sporda çocuk koruma ile ilgili eğitim almamış hiçbir antrenörün çocuklarla çalışamamalarını
sağlayan düzenlemeler bulunmaktadır.
Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesinin 31. Maddesi, Unesco’nun 1978 de yayınladığı
Beden Eğitimi ve Spor Uluslararası şartı ve Uluslararası olimpiyat komitesinin yayınladığı
olimpizmin temel prensipleri 4. Maddesin dede belirtildiği gibi, güvenli ve kendilerine uygun
ortamlarda spor yapmak ve oyun oynamak her çocuğun hakkı ve taraf devletlerin
sorumluluğudur.
Avrupa Birliği ülkeleri ve Avusturalya, ABD gibi birçok gelişmiş ülke ve hatta bazı Afrika
ülkeleri bu yasal dayanaklardan hareketle, Spor yönetimi ile ilgili kamu kuruluşları, spor
federasyonları ve spor kulüpleri içerisinde spor da çocuk koruma sistemi oluşturarak antrenör,
yönetici gibi spor elemanlarını kapsayan düzenlemeler yapmıştır. Bu noktadan hareketle
ülkemizde sporda çocuk korumaya yönelik bir düzenlemenin olmaması büyük bir eksiklik ve
sorun olarak gözükmektedir.
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Dolayısıyla kişisel etkileşim ve iletişimin çok sıkı olduğu alanlardan biri olan spor eğitimi
içerisinde duygusal ya da bedensel istismarın önlenebilmesi için yasal düzenlemelere ek
olarak disiplinler arası iş birliği ile hazırlanacak eğitim programları kaçınılmazdır.
Bu bilgilerden hareketle Sporda Çocuk Koruma Programını “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 tanımlayabiliriz (Malkin, 2000; Kerr, 2008; Brackenridge, 2012).
Bu açıklamalar çerçevesinde çalışmanın amacı, Spor da çocuk koruma olgusunun ilk
örneklerini hayata geçiren ve günümüzde tüm ülkeler arasında Sporda çocuk koruma
politikalarını en etkin şekilde uygulayan ülkelerden biri olan, İngiltere’de spor alanında çocuk
koruma sistemine yönelik spor örgütlerinin politikalarını incelemek ve İngiltere Sporda
Çocuk Koruma Programını genel hatlarıyla ortaya koymaktır.
Dünyada Sporda Çocuk Koruma Programının gelişimi
Spor organizasyonlarında son yıllardaki çocuk istismarıyla ilişkilendirilebilecek olaylar
maalesef artış göstermiştir. Hem sporda çocuk istismarı problemlerin doğası hem de bunu
önlemek için ne yapılması gerektiği ile ilgili tartışmalar çocuk koruma programları
çalışmalarının geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Bazı gelişmiş ülkelerde sporda çocuk koruma ile ilgili politika geliştirme çalışmaları son
2000li yılların başında özellikle antrenörlere açılan davalar sonucunda artmıştır (Kirby, 2000).
Örneğin İngiltere’de “Sporda Çocuk Korunumu Ünitesi’nin (Child Protection in Sport Unit
“CPSU”) 2001’de açılmasından sonra bu tarz çalışmalarda bir patlama yaşanmıştır (Boocock,
2002). Bu ünitenin açılmasından önce ise çeşitli bireysel spor organizasyonlarının bu tür
girişimleri olmuştur. Bunlardan bazıları Amatör Yüzme Derneği, Ulusal Koçluk Kurumu ve
Çocuk Refahı ile ilgili kuruluşlardır (Myers and Barrett, 2002).
Dünya genelindeki birçok spor örgütü de İngiltere örneğine benzer şekilde son zamanlarla
çocuk koruma sorunuyla ilgilenmeye başlamıştır. Spor içerisinde çocuklara yönelik birçok
çeşitli suiistimale her zaman rastlanmaktaydı, fakat 1990’lara kadar bu konuyla ilgili kısıtlı
sayıda sistematik işler yapılmıştır. 2000 yılında İngiltere’de ilan edilen Futbol için Çocuk
Koruma Stratejisi ile çocuk koruma sporun bütün yansıma ve parçalarıyla bağlantılı bir hale
gelmiştir. Pek çok ülkede konuyla bağlantılı devlet örgütleriyle birlikte gözleme dayalı
politikalar geliştirilmeye başlanmıştır (Myers and Barrett, 2002).
Bu süreçte dünya genelinde özellikle gelişmiş ülkeler örneğin Kanada (http://www.caaws.ca)
ve Avusturalya (http://www.ausport.au) sporda çocuk koruma alanında önemli adımlar
atmışlardır. Aynı şekilde İngiltere bu alanda 1990’ların ortasından itibaren uluslararası
girişimlerde bulunmuştur ve çocuk korunması alanında ilk ulusal ofisi ve araştırma merkezini
kurmuştur (Thompson, 1998).
Dünya genelindeki birçok spor örgütü de İngiltere örneğine benzer şekilde son zamanlarla
çocuk koruma sorunuyla ilgilenmeye başlamıştır. Spor içerisinde çocuklara yönelik birçok
çeşitli suiistimale her zaman rastlanmaktaydı, fakat 1990’lara kadar bu konuyla ilgili kısıtlı
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sayıda sistematik işler yapılmıştır. 2000 yılında İngiltere’de ilan edilen Futbol için Çocuk
Koruma Stratejisi ile çocuk koruma sporun bütün yansıma ve parçalarıyla bağlantılı bir hale
gelmiştir. Pek çok ülkede konuyla bağlantılı devlet örgütleriyle birlikte gözleme dayalı
politikalar geliştirilmeye başlanmıştır (Myers and Barrett, 2002).
İngiltere’de Sporda Çocuk Koruma
İngiltere de ciddi anlamda Sporda Çocuk Koruma çalışmaları Futbol federasyonu ile
başlamıştır. Daha sonra 2001 yılında İngiltere Sporunda da Çocuk Koruma Programından
sorumlu örgüt CPSU 2001 yılında kurulması ile Sporda ÇKP, tüm spor dallarına ulaşmış ve
çalışmalar büyük ivme kazanmıştır. CPSU açılmadan öncede Amatör Yüzme Derneği, Ulusal
Koçluk Kurumu ve Çocuk Refahı ile ilgili kuruluşlar gibi bazı sivil toplum kuruluşları bu
konuda çalışmalar yapmıştır. (Myers and Barrett, 2002).
CPSU ise yukarıda İngiltere de ki genel çocuk koruma işlerini yöneten ve 1884 yılında
kurulan NSPCC ‘ye “National Society for the Prevention of Cruelty to Children” a bağlıdır.
CPSU’nun Temel hedef ve görevleri şu şekildedir;
Hedefleri;
• spor organizasyonlarına, çocuk koruma programı hakkında danışmanlık yapmak ve uzman
önerilerde bulunmak.
• Çocuk koruma bilincini, programlarına,
yerleştirmelerinde yardımcı olmak.

politikalarına

ve

yönetmeliklerine

• Çocuk koruma bilincini geliştirmek ve tanımak için çalışmalar yapmak
• Spor sektöründe devletin çocuk koruma politikalarının uygulanması için, lobi çalışmaları,
koordine etme ve programı desteklemek
• Gençlere ve çocuklara danışmanlık yapma
• Uluslararası organizasyonlarla, diğer ülkelerde çocuk koruma programını teşvik etmek için
çalışmak.
Görevleri;
• Organizasyonlara, çocuk koruma programının önemi, gerekliliği ve onların üzerine düşün
sorumlulukları anlatmak tanıtmak.
• Çocuk istismarı şüphelerine karışı sorumluluklarını ve bu durum karşısından ne yapmaları
gerektiğini onlara anlatmak
• Çocukları korumak için standartlar ve stratejiler geliştirmek.
• Yetişkinlere kimlerin çocukları için tehdit olabileceğini anlatmak ve onlara nasıl müdahale
edeceklerini göstermek
• Spor organizasyonlarında i personel ve gönüllülerin çocuk koruma bilinçlerini ve
yeteneklerini geliştirmek, (https://thecpsu.org.uk/about-us/)
Genel Hatlarıyla İngiltere de Sporda Çocuk Koruma Organizasyonuna baktığımızda şu
şekilde bir örgütlenme görülmektedir;
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Spor
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İngiltere sporda çocuk koruma faaliyetlerinde “The Football Association” (FA) kurumunun
düzenlemeleri ve almış olduğu önlemler, dünya genelindeki diğer pek çok kuruma örnek
oluşturması bakımından oldukça önemlidir.
FA kendi çocuk korunumu stratejisini belirlerken diğer kuruluşların deneyimlerinden de
yararlanmıştır. FA’daki bazı çocuk koruma girişimleri CPSU’nun kuruluşundan daha
öncesine gider. Bu girişimler bazı bireysel kulüplerin girişimleriyle “Değerler için Patent”
(Charter for Quality) örgütünün kuruluşuna dayanmaktadırlar (The Football Association,
1997).
Bazı profesyonel kulüpleri ise çocuk koruma ile ilgili kendi prosedürlerini çok önceden
belirlemişlerdi. Ancak FA Akademisi ve Mükemmellik Merkezi (Centre for Excellence)
sistemleri çocuk koruma veya çocuk refahını daha ileriye taşımışlar ve organize hale
getirmişlerdir.
FA kendi sporda çocuk koruma politikasını ilk olarak Mayıs 2000’de yayınlanmıştır ve
Prosedürler ve Pratikler El Kitabını ise Ekim 2000’de yayınlanmıştır. Bütün bu çalışmaların
ortak amacı genişletilmiş bir çocuk koruma sistemi yaratmaktır. 2001 yılındaki federasyon
stratejik planında ise FA’nın bütün organizasyon ve aktivitelerinde Sporda çocuk korumanın
da yer alacağı belirtilmiştir ve “daha iyi bir gelecek yaratmak için futbolun öneminden”
bahsedilmiştir (Brackenridge, 2004).
İngiltere Futbol federasyonunun çocuk koruma programı hayata geçirilirken 2004 yılında
programın ana prensipleri ve hedefleri şu şekilde belirtilmiştir (FA 2004).
Ana prensipler;
• Çocukların mutluluğu, refahı önemlidir/ önceliktir.
• Yaşı, cinsiyeti, fiziksel yada zihinsel engeli, kültürü, dili, ırkı, dini yada cinsel seçimi ne
olursa olsun her çocuk istismardan korunma hakkına sahiptir.
• Sporda çocuk istismarı ile ilgili bütün şüpheler ve bildirimler, ciddiyetle ve süratle incelenip
cevap verilmelidir.
Hedefler:
• Pozitif ve proaktif bir çocuk koruma politikası geliştirerek futbol oynayan ada izleyen bütün
çocukları korumak, spordan güvenli bir ortamda keyif almalarını sağlamak.
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• Çocuk koruma programının kalitesini artırmak için çocuk koruma eğitimcilerinin ve
yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek, ulusal antrenörlük vakfı ile bu eğitimleri
desteklemek,
• En iyi çocuk koruma yöntemini bulmak,
• Futbola etik standartları oluşturmak,
İngiltere’de Sporda çocuk koruma politikaları, her türlü (cinsel, fiziksel ve duygusal) çocuk
istismarı riskini azaltmak için düzenlenmiştir. Ama tabi ki insanların büyük çoğunluğu, çocuk
istismarı denildiğinde aklına cinsel istismarı getirmektedir. Çünkü çocukların cinsel istismarı
konusunda yüksek profilli kişilerin karıştığı bazı olaylar yaşanmıştır.
İngiltere’de Çocuk koruma politikalarının ve yönetmeliklerinin sorumlu olduğu 4 adet çocuk
koruma boyutu şu şekildedir;
1.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.
2.Liderlik yolu ile koruma: Bu yöntem sporda görev alan yönetici ve antrenörlerin,
kullanacağı doğru uygulamalarla, kullanacakları doğru metotlarla sporcuların istismar
uğramasını önlemeleridir.
3.İftirala karşı (yanlış alarmlara karşı ) koruma: Sporcular, aileleri veya akranları tarafından
yapılacak yanlış anlaşılmaları ve yanlış alarmları önlemeye yönelik uygulamalar. Çocuk
istismarı bilinci, neyin normal neyin yanlış olduğu, sporcu ve ailelerine anlatılarak, çeşitli
sorun ve rahatsızlıklara neden olacak yanlış alarmların önüne geçilebilir.
4.Sporun korunması: 4. Boyut. Sporun iyi imajını ve olumlu intibasını korumaktan geçer.
Spor devamlı olarak yada yoğun bir şekilde istismar olayları ile anılmaya başladığında,
sporun imajı bundan kötü etkilenecek ve daha az aile çocuklarını spora yönlendirecektir.
(Brackenridge, 2004).
Sporda çocuk koruma ilgili çeşitli unsurlar, sporda çocuk koruma modelin farklı durumlarına
odaklanmaktadırlar. Antrenörler özellikle yanlış suçlama olasılığından çekinmektedirler,
ebeveynler genellikle çocuklarının deneyimlediği liderlik özellikleriyle ilgilenirler ve
yöneticiler kendi sporlar branşlarının halka yansıması konusunda endişelenebilirler
(Brackenridge, 2001).
İngiltere Voleybol federasyonunun belirlediği, Voleybolun içinde olan kişiler için Sporda
çocuk koruma sorumlulukları (Voleyball England, 2014) ;
• Personel veya gönüllü olarak çalışan herkes, bir katılım formu doldurmak zorundadırlar. Bu
form, çocuklara çalışma tecrübelerinizi içerir.
• Bütün çalışanlar, kendini tanıtma formunu doldurmak zorundadırlar. Seçilme niteliğini
taşıyan, uygun bulunan bütün katılımcılar. Bilgi edinme ve engelleme servisi DBS tarafın
voleybol İngiltere politikalarına uygunluğu kontrol edilir. DBS te çocuklarla çalışması
engellenmesi gereken kişilerin bir listesi var.
• Eğer kişinin daha önce çocuklarla çalışma tecrübesi yoksa yada İngiltere voleybol
federasyonu gerekli görürse, çocuklarla çalışmış tanınan güvenilir bir kişiden referans
istenilebilir.
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• Bütün çalışanlar ya da işe girmek isteyenler, sözlü bir görüşmeye tabi tutulur
• Sorumlu kurum, seçilen kişi, resmi olarak göreve başlamadan önce bir deneme süreci
yönetmek ve gözetmek durumdadır.
Görüldüğü üzere ileri ülkeler kategorisinde sayılan toplumlarda da sporda istismar ve taciz
gibi olumsuzlukların yaşandığı bilinmektedir. Bu hususta ülkeler arasında elbette toplumsal
etik ve ahlak anlayışı değişkenlik gösterebilir. Ancak bu ülkelerin tümünde bu tip olayları en
aza indirebilmek için alınan önlemlerin gittikçe artan bir yoğunlukta olduğu görülmektedir.
Özellikle spor organizasyonlarında çocuklara yönelik istismar eylemlerinin tüm dünyada
nefretle karşılanan bir insanlık suçu olarak değerlendirilmesini amaçlayan, uluslararası
kamuoyu oluşturma çabaları ve uluslararası örgütlerin sayısı gittikçe artmaktadır.
Sonuç
Bugün hemen hemen tüm dünyaya yayılan Spor da çocuk koruma çabalarında dünyada önder
ve lider ülkelerin en önemlilerinden biri konumunda olan İngiltere’de spor da çocuk koruma
politika ve uygulamalarını incelemek ve İngiltere Sporda Çocuk Koruma Programını genel
hatlarıyla ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada şu bilgiler elde edilmiştir.
İngiltere’de sporda çocuk koruma programını, 2001 yılında kurulan ve NSPCC ye bağlı
olarak faaliyetlerini sürdüren CPSU (Child Protection in Sport Unit) yönetmektedir. NSPCC
ise 1884 yılında kurulan ve İngiltere’de tüm alanlarda çocukların korunması ile sorumlu olan
örgüttür. Bütün spor federasyonları, spor kulüpleri ve çocuklara spor yaptıran tüm örgütler
Sporda Çocuk Koruma Programı çerçevesinde CPSU ya bağlıdır. CPSU’nun kuruluşundan
önce ki dönemde de İngiltere’de sporda çocuk koruma olgusuna yönelik çalışmaların Futbol
federasyonunda ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yapıldığı görülmektedir. Ancak
2001 yılına kadar sadece kısıtlı örnekleri hayata geçirebilen bu çalışmaları CPSU’nun İngiliz
spor yönetimi içerisinde bir kamu örgütü olarak kurulmasından sonra büyük bir ivme
kazanmıştır.
CPSU’dan önce daha çok FA aracılığı ile futbol branşında görülen sporda çocuk koruma
çabaları, 2001 den sonra bütün branşlara yayılmış ve büyük çaplı bir sistem, tüm Spor
faaliyetleri ile temasta olan bir program haline gelmiştir. Bu da Spor yapan çocukların
korunması için bütün sistemi yönetip teşvik edecek bir üst birimin kurulmasının önemini
bizlere göstermektedir.
İngiltere’de sporun yönetiminden sorumlu tüm (Federasyonlar, Olimpiyat komiteleri, spor
kulüpleri gibi) bağımsız spor örgütleri için çocuk koruma programlarının yasal bir zorunluluk
olduğu tespit edilmiştir.
Sporda Çocuk Koruma Programı çerçevesinde Spor örgütleri yönetim şeması içerisinde çocuk
koruma birimleri kurularak, kulüp, federasyon ve merkezi yönetimin ilgili birimiyle
koordineli çalışmaktadır. Sporda çocuk koruma sisteminin işleyişine yönelik olarak kulüpler
ve spor federasyonları özel yönetmelik ve eğitim programları hazırlamıştır.
Bu kapsamda spor yöneticilerine, antrenörlere, ailelere ve çocuklara konuyla ilgili özel
eğitimler verilerek, 18 yaş altı sporcularla çalışacak her antrenöre özel bir belge alma şartı
getirilmiştir. Bu belgede olmadan hiçbir antrenör çocuklarla çalışamamaktadır. Bu belgenin
yanı sıra bazı federasyonların, alt yapılarda çalışmak için başvuran yeni kişilerin çocuk
istismarına yönelik her herhangi bir sabıkası olup olmadığına dair geçmişlerini araştırdıkları
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ve sabıkası yoksa dahi çeşitli denemelerden geçirebildikleri hatta daha önce çocuklarla
çalışmış tanınmış kişilerden referans isteyebildikleri görülmüştür.
Aynı şekilde maruz kaldıkları ihmali fark edebilmeleri ve çekinmeden ihbar edebilmeleri için
spor yapan çocukların ve ebeveynlerinin de eğitilmesi oldukça önemlidir.
Sonuç olarak İngiltere’de, toplumların geleceğinin teminatı olan çocukların spor yaparken
güvende olmaları ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için
en önemli unsurlardan biri olan spordan kopmamaları amacıyla Sporda Çocuk Koruma
Programının çok büyük bir önem taşıdığı görülmektedir. Çocukların spor yaptığı her yer ve
örgütte İngiliz devleti Spor da Çocuk Koruma Programının A’dan Z’ye kadar sistemin içine
işlemesini ve ciddiyetle yürütülmesini sağlamıştır.
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